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 چکیده

کرج، مشهد، کرمانشاه و  منطقه چهاردر  به همراه سه رقم رایج آنها ینوالدو  کلزا یافتهجهش الین 33 تحقیق این در     

 تجزیه نتایج .گرفت قرار ارزیابی مورد 65-64 زراعی سال طی تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوك طرح قالب در اصفهان

 دوره طول گلدهی، خاتمه و شروع تا روز تعداد صفات لحاظاز  هاژنوتیپ دارمعنی تفاوتبیانگر وجود  مرکب واریانس

 گرفتند. قرار محیط دارمعنی تأثیر تحت بررسی مورد صفات مچنین. هبود روغن عملکرد یدگی ورس تا روزتعداد  گلدهی،

 کیلوگرم 3626و 5111، 4266 ،2235 ترتیب به کرمانشاه و اصفهانکرج، مشهد، مناطق  در هاژنوتیپ دانه عملکرد میانگین

 تا روز 345، 344، 345تعداد  میانگین با ترتیب هب T-900-5 و Z-800-3 ،Z-900-8های . ژنوتیپتعیین گردید هکتار در

هکتار در کیلوگرم دانه  4243تولید با Z-900-8  الین این بر افزون. داشتند قرار زودرس هایژنوتیپ زمره دررسیدگی 

 بین . دربه خود اختصاص داددر چهار مکان  زرفامرقم های یافتهجهشرا در بین عملکرد دانه  میزان نیشتریب

 در مشاهده شد. دانه در هکتارکیلوگرم  4123 دبا عملکر T-800-6های طالیه بیشترین عملکرد دانه درالین هاییافتهجهش

به  به رقم مادری کیلوگرم نسبت 4282با تولید  Exp-800-1 اکسپرس بیشترین عملکرد در الین های رقمیافتهجهشبین 

کیلوگرم  4243با متوسط  Z-900-8بندی عملکرد دانه نشان داد که ژنوتیپ نتایج تجزیه واریانس مرکب و رتبه .دست آمد

برای کشت در مناطق مناسب به عنوان رقم سازگار  5/7و واریانس رتبه  7/5معادل  رتبه نیانگیم نیکمتر ودانه در هکتار 

 سرد می باشد.
 

  روغنجهش یافته،  ،دانه عملکرد کلزا، مرکب، تجزیه :کلیدی هایواژه
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Abstract 

      In this research 22 rapeseed mutant lines and their parents were evaluated with three cultivars under four 

different environmental conditions in a randomized complete block design with three replication in 2015- 

2016. The results of experiment showed significant differences between genotypes in case of number of days 

to flowering, number of days to the end of flowering, the length of flowering, number of days to maturity and 

oil yield. The evaluated traits also showed significant differences under different environmental conditions. 

The average  of seed yield of genotypes in  Karaj, Mashhad, Kermanshah and Esfahan locations were measured 

3025,4096,5111 and 2906 kg.ha-1, respectively.Genotypes Z-800-3, Z-900-8 and T-900-5 with 245,244 and 

245 days till maturity belonged to early maturity genotypes. Also, lines Z-900-8 with 4342 kg.ha-1had highest 

seed yield between Zarfam mutant lines in four places. Between Talayeh mutant lines, the highest seed yield 

was determined in T-800-6 with 4102 kg.ha-1, respectively. Also in the Express cultivar, the highest seed yield 

revealed in mutant line Exp-800-1 with 4083 kg.ha-1seed yield. The results of combined analysis of variance 

and seed yield ranking showed that Z-900-8 genotype with average 4342 kg grain per hectare and lowest 

ranking mean(5.7) as well as lowest ranking variance (7.5) determined as adaptable cultivar with high stability 

is suitable for cultivating in cold regions. 

 

Keywords: Combined Analysis, Mutant, Oil, Rapeseed, Seed Yield  

      

 مقدمه   

از Brassica napus L. (2n=38 )کلزا بااا نااام علمی      

 پس تولید روغن لحاظتولید دانه بعد از ساااویا و از  نظر

جهان قرار گرفته  ه سااومرتب در از سااویا و ن ل روغنی

ی . میزان تولید دانه کلزا(3226بری و اسااپرین  ) اساات

میلیون  3/76برابر  3217-3216در ساااال زراعی  جهان

ویژه ادا، هندوساااتان، اتحادیه اروپا بتن بوده و چین، کان

ترین عمده –کشاااورهای فرانساااه، آلمان و انگلساااتان  

 ترین صادر کنندهتولیدکنندگان کلزا و کشاور کانادا مهم 

کلزا یکی از  .(3217فااا و)باااشاااد میدانااه و روغن کلزا 

گیااهاان روغنی اسااات کاه توانایی جبران کمبود روغن    

تولیااد این گیاااه عماادتااا بااا  خوراکی در ایران را دارد. 

 طح اناادكسااااساااتفاااده از ارقااام دو صااافر کااه بااا  

چرب اروساای  اسااید  فقدان و در کنجاله گلوکوزینوالت

)عصاااره و اسااکریساابری   در روغن صااورت می گیرد

دو تیااپ بهاااره و  گیری ازبهره باااکلزا در ایران (. 1665
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شااود. تیپ بهاره در مناطق معتدل گرم میپاییزه کشاات 

و تیپ پاییزه  ی کشورو مناطق جنوبی خزر دریاسواحل 

 .شودیمآن بیشتر در مناطق سرد و معتدل سرد کشت 

دیاادی روی تایایایارات آب و هوایی تاااثیرات شااا         

و عملکرد  روی رشااد ویژهه محصااوالت کشاااورزی ب 

 به طور گساااترده از گیاهان زراعیگیاهان زراعی دارد. 

 .پذیرندمیاعی تااثیر  شااارایط اقلیمی در طول ساااال زر 

از شااارایط بهیناه تاثیر جدی بر عملکرد   یییرات جز یت

ی محیط عوامل کند. بنابراین دانستن اثرمین ایجاد گیاها

 دارمعنیاز کاهش  تواندمیبر رشاااد و توساااعاه گیااه    

مناساااب برای  ارقام عملکرد جلوگیری نموده و اصاااالح

و ماجانوویچ ) خاص را تساااهیل کند در مناطقکشااات 

توساااعه ارقام و هیبریدها با پتانسااایل  .(3211همکاران 

ژنتیکی پایدار و باال هدف اصاالی در اصااالح کلزاساات.   

عملکرد یا  صااافات پیچیده متاثر از ژنتی  و   معاذالا    

 هاکه ساابب واکنش ژنوتیپاثرات متقابل با محیط اساات 

ژنوتیپ عملکرد شاااود. میدر شااارایط محیطی م تل  

اثر اصلی  –اثر اصلی ژنوتیپ  خاص در محیط خاص از

 تااثیر می پااذیرد. محیط و اثر متقااابال ژنوتیااپ و محیط  

 م تل  زماانی کاه مزارع تحقیقاتی در مناطق جیرافیایی  

از یانس عملکرد واردرصد  82قرار داشته باشند، معموال

وتیپ و اثر متقابل ژنو  عوامال محیطی نشاااات می گیرد 

واریانس عملکرد را  درصاااد 12 ر ی ه ژنوتیپ و محیط

   (.3221 یان) کنندمی توجیه

های خاص کلزا و سازگاری آن با شرایط آب ویژگی     

 این گیاه توسعه کشت و هوایی اکثر نقاط کشاور سابب   

بنابراین انت اب رقم مناسب برای در کشاور شده است.  

باشاااد. در این حا ز اهمیت میتولید حداکثر محصاااول، 

های مقایساااه عملکرد به عنوان یکی از راساااتا آزمایش

محصاول مورد اسااتفاده قرار  های گزینش ارقام پرروش

   (.3211مدرس ثانوی و همکاران  رد )گیمی

کلزا مورد ی م تل  هابررساای پایداری ارقام و الین     

نتایج تجزیه واریانس  توجاه محققان قرار گرفته اسااات. 

بر  1262-63در ساال زراعی  بررساای که ی   داده های 

 ساااری ازندشاات و بهشااهر منطقه دودر  الین روی نه

 مورد یهاژنوتیپ دارمعنی تفاوت از حاکی انجام شااد،

 و گلدهی شااروع تا روز تعداد صاافات نظر از بررساای

 رسااایدگی، تا روز گلدهی، دوره طول گلدهی، خااتمه 

 تعداد اصااالی، سااااقه در خورجین تعداد بوته، ارتفاع

 (. 3215 )رامئه بود دانه عملکرد و بوته در خورجین

محیط با هدف انت اب × اثر متقابل ژنوتیپبررسااای      

های ترین مراحال برناامه  ی برتر یکی از مهمهاا ژنوتیاپ 

الین  13،  دیگر پژوهشاایرود. در نژادی به شاامار میبه

زمستانه بر مبنای شباهت پاسخ آنها به کلزای امیدب ش 

هاای م تل  )کرج، کرماانشااااه، بجنورد، همدان،   محیط

. نتایج تجزیه مرکب بندی شااادندگروه اصااافهان، اراك (

مکان در سطح ی  درصد ×  نشان داد که اثر متقابل سال

درصااد  5ژنوتیپ در سااطح × مکان× و اثر متقابل سااال

 L201و  L137 ی امیااد ب شهااا. الیندار بودماعانای   

سااهرابی و ) ز پایداری باالیی برخوردار بودندا  L119و

   .(3214 همکاران

ی کلزا الین 12د عملکر پایداری ،بررسی جداگانه در     

 کرج، یهاایستگاه در ،1262-88های زمستانه طی سال

 شاهد رقم دو همراه به همدان و اراك کرمانشاه، تبریز،

تعیین  کامل یهابلوك طرح قالب در امیدب ش الین سه و

 داد نشان م تل  یهامحیط در واریانس تجزیۀ .گردید

 دارمعنی اختالف دانه عملکرد لحاظ از هاژنوتیپ بین که

 دار معنی از حاکی مرکب واریانس دارد. تجزیۀ وجود

 بودمکان × سال× جانبۀ ژنوتیپ  سه متقابل اثر بودن

در  کلزا رقم14در تحقیقی  .(3214 )جعفری و همکاران

 زراعی هایسال در تصادفی کامل هایبلوك طرح قالب

 از حاصل گرفت. نتایج قرار بررسی مورد 86 تا 84

 رقم  ×سال اثر و رقم ،سال اثر که داد نشان مرکب تجزیه

 داللت که بود داریمعنی بررسی مورد صفات اکثر برای

 عملکرد. در بین ارقام داشت باال ژنتیکی تنوع وجود بر

 وزن دانه، عملکرد با را داریمعنی مثبت همبستگی روغن

 )ربیعی و همکارانداد نشان روغن درصد و دانه هزار

3211). 

پایداری عملکرد و دیگر حاضر در تحقیق      

کلزای  یافتهجهشی هاخصوصیات زراعی ارقام و الین
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قرار  مورد بررسی کشورمناطق ساارد در زمستانه 

 . ه استگرفت

 

  هامواد و روش

سه رقم کلزا به اسامی زرفام، طالیه و اکسپرس      

یافته که از پرتوتابی ارقام فوق با الین جهش 16همراه با 

گری پرتو گاما و پس از 1322- 622 -822های شدت

و  )مظفری آمیزی بدست آمده اندهفت نسل خویش

و  احمدی ،اوکاپی سه رقم، همراه با (3212همکاران 

های کامل تصادفی با سه تکرار در قالب طرح بلوك 1315

این آزمایش (. 1کشت و مورد بررسی قرار گرفت )جدول 

در چهار ایستگاه تحقیقاتی )کرج، مشهد، کرمانشاه و 

در این  انجام شد. 1264-65زراعی  اصفهان( طی سال

خطی به طول بررسی هر تیمار در ی  کرت چهار 

 22متر کشت شد. فاصله خطوط از یکدیگر چهار

مربع در نظر متر 8/4متر و در مساحت هر کرت سانتی

سازی زمین شامل ش م، دیس  گرفته شد. عملیات آماده

و لولر در تابستان انجام شد و کودهای شیمیایی شامل 

ر هکتار(، سوپرفسفات تریپل کیلوگرم د 122کود کامل )

 152کیلوگرم در هکتار( و سولفات پتاسیم ) 122)

کیلوگرم در هکتار( در زمان تهیه زمین استفاده شد. 

انجام گردید.  1264کشت در تاریخ پنجم مهرماه سال  

مبارزه با شته مومی کلم با سم سیستمی  متاسیستوکس 

ت. در غلظت دو در هزار در مرحله گلدهی صورت گرف

 2های هرز به صورت وجین دستی در مبارزه با عل 

و ی  نوبت  1264نوبت )دو نوبت در آبان و بهمن 

( صورت گرفت. در طول دوره رویش 1265فروردین 

برداری صفات م تل  مشتمل بر تعداد روز تا یادداشت

شروع گلدهی، پایان گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی کامل، 

دانه و روغن، درصد روغن دانه وزن هزار دانه، عملکرد 

 برداری و ثبت شد. یادداشت

 

  بررسیهای مورد ارقام و الینمشخصات  -1جدول

 هاارقام والین شماره  هاارقام و الین شماره 
1 Zarfam 12 T-800-6 
2 Z-800-3 13 T-900-4 
3 Z-800-6 14 T-900-5 
4 Z-900-3 15 T-1200-1 
5 Z-900-6 16 Express 
6 Z-900-7 17 Exp-800-1 
7 Z-900-8 18 Exp-800-3 
8 Z-900-9 19 Exp-900-1 
9 Z-900-10 20 Okapi 

10 Talayeh 21 Ahmadi 
11 T-800-1 22 1215 

 

 3ی تحقیقاتی در جدول هاایستگاهی اقلیمی هاژگیوی     

در پایان سال زراعی محصول هر کرت ورده شده است. آ

آزمایشی به طور جداگانه برداشت، ضمن ثبت مش صات 

توزین شده، میزان روغن تیمارها با استفاده از دستگاه 
1NMR  درآزمایشگاه تجزیه روغن ب ش تحقیقات

های روغنی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و دانه

های مکان مشهد ژنوتیپ ) ازمش ص گردید ر تعیینبذ

آوری . پس از جمعگیری روغن انجام نشد(اندازه

مقایسه میانگین ها، دادهی آماری هاتجزیه ،اطالعات

یافته و شاهد به روش حداقل تفاوت های جهشالین

و ( در سطح احتمال پنج درصد FLSDدار فیشر )معنی

  9.4نس ه SASآماری افزار نرمبا استفاده از همبستگی 

 افزارنرمبا استفاده از  تجزیه آماری علیتانجام گرفت. 

PATH  .و میانگین و واریانس رتبه برای ارقام انجام شد 

                                                           
1Nuclear magnetic resonance 



 872                                                                                             یافته کلزا در مناطق سرد ایرانی پیشرفته جهشهابررسی الین

 

 ی محل آزمایشهاایستگاه های هواشناسی و موقعیت جغرافیاییداده -2جدول

 نام ایستگاه
بیشینه دما 

(C0) 

کمینه دما 

(C0) 

بارندگی 

(mm) 

ارتفاع از 

سطح دریا 

(m) 

 طول

 جیرافیایی
 عرض جیرافیایی

 E 62/52 N76/25 1321 2/167 -7 7/26 کرج )محمدشهر(

 E 66 /56 N32/26 662 2/113 -3/8 6/41 مشهد )طرق(

 E53/46 N 13/24 1246 4/341 -4/8 8/42 کرمانشاه )اسالم آباد غرب(

 E 82 /51 N 46/23 1541 5/55 -4/14 42 اصفهان )کبوتر آباد(

 

 

 نتایج و بحث 

نشان داد که مرکب آزمایشات  تجزیه واریانس نتایج     

 تا روزهای مورد بررسی از لحاظ صفات تعداد ژنوتیپ

 تا روزتعداد  گلدهی، دوره طول گلدهی، پایان و شروع

 تفاوتروغن  عملکرددرصد و  ،وزن هزار دانه رسیدگی،

 تمامی برای نیز مکان اثر (.2جدول) دار نشان دادندمعنی

 عمده تفاوت دهنده نشان که است بوده دارمعنی صفات

 است. بررسی مورد صفات های آزمایش از لحاظمکان

 تا روز تعدادمکان برای صفات × اثر متقابل ژنوتیپ 

تعداد  وطول دوره گلدهی  ،پایان گلدهی و گلدهی شروع

روغن  و دانه عملکردرسیدگی، وزن هزار دانه،  روز تا

 تیییرات روند دهنده نشان که است شده دارمعنی

 در بررسی مورد یهاژنوتیپ در این صفات ترمتفاوت

های دادهنتایج تجزیه مرکب  .باشدمی م تل  محیط چهار

طی دو سال صفت  12 رقم کلزا روی 14ی  آزمایش با 

رقم × ، رقم و سال نشان داد که اثر سالانجام گرفت، 

ع تنو ه ودار بودرای اکثر صفات مورد مطالعه معنیب

 )ربیعی و همکارانثبت گردیدژنتیکی باال در بین ارقام 

 پایداری در خصوص انجام شده هایبررسی (.3211

و  (3215) و همکاران نیاعزیزی توسط کلزا هایژنوتیپ

 ژنوتیپ دارمعنی اثرات بیانگر (3212) پورداد و همکاران

 و عملکرد ژنوتیپ بر متقابل اثرات همچنین و محیط و

 .است بوده بررسی مورد یهاژنوتیپ عملکرد اجزای

 

 مربعات میانگین اصفهانکرج، مشهد، کرمانشاه و  برای کلزا ارقام فنولوژیکی خصوصیات مرکب واریانس تجزیهنتایج  -3جدول

 منابع تیییر
 درجه

 آزادی

تعداد روز 

شروع تا

 گلدهی

تعداد روز 

پایان تا 

 گلدهی

 دورهطول 

 گلدهی

تعداد روز تا 

 رسیدگی

وزن 

هزار 

 دانه

 دانه عملکرد
درصد 

 روغن
 عملکرد روغن

 1/17644221 ** 6/443** 4/72777226** 7/15** 1/13782** 7/1453** 6/2236** 4/1521** 2 مکان

 8/164536 6/6 2/1262126 12/2 7/44 6/12 5/6 36/ 4 8 خطا

 ns 3/673685 **5/6 ** 1/5255164 32/2**  8/51** 4/81** 73/ 6** 322/ 1** 31 رقم

 ns6/3 **6/178766 6/1467142 ** 13/2** 35/ 5* 8/82** 6/23 ** 8/63**  62 رقم ×مکان

 35/121272 8/1 2/562432 24/2 3/15 54/14 7/8 4/16 168 خطا

ضریب 

 )%(تیییرات 
 4/3 4/1 4/13 5/1 2/5 8/16 2/2 6/32 

ns  ،می باشد. داری در سطح احتمال پنج و ی  درصدداری، معنی* و** به ترتیب غیر معنی 
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 صفاتها از لحاظ ژنوتیپ میانگین مقایسه تایجن         

تعداد  بیشترینشده است.  درج 4 جدول در بررسی مورد

 187در رقم اوکاپی و احمدی با روز تا شروع گلدهی 

-Zو  -Z 6-800  یهانوتیپو کمترین مقدار در ژ روز

 روز 15که ی  تفاوت  مشاهده شد روز 173با    800-3

 از نظر طول دوره گلدهی نشان می دهد. هابین ژنوتیپ

 24بیشترین ) T-900-5 و  Z-800-6الینرقم زرفام و 

 روز( کمترین مقدار را داشت.  36روز( و رقم اوکاپی )

 روز 353اوکاپی  در رقم طول دوره رویشبیشترین      

 .روز تعیین گردید 342با قم زرفام کمترین آن ر و

به  Z-800-3 ،Z-900-8 ،Z-900-3، Z-900-10های ژنوتیپ

 هایالین و 345و345،344،345ترتیب با میانگین 

 T-1200-1و  T-900-5 حاصل از رقم طالیه یافتهجهش

 زمره در 345 رسیدگی تا روز تعداد میانگین با

با  Exp-800-3الین  داشتند. قرار زودرس هایژنوتیپ

دو روز  نسبت به رقم اکسپرسروز  346میانگین 

 الین دروزن هزار دانه بیشترین مقدار  تر بود.زودرس

Z-900-6  ،Z-900-3  ،T-900-4 (2/4  و کمترین )گرم

 گرم( مشاهده شد.  5/2)  Z-800-3مقدار آن در الین 

 4243 با Z-900-8 نیال دردانه  عملکرد نیشتریب     

با تولید   T-900-5الین و کمترین مقدار آن در   لوگرمیک

در مقایسه  بدست آمد. کیلوگرم در هکتار 2386

 با  Z-900-8 نیالهای هر رقم با والد خود، یافتهجهش

ین عملکرد دانه را نسبت به زرفام کیلوگرم بیشتر 4243

 الین د اختصاص داده است.کیلوگرم به خو 2656با 

با عملکرد  T-800-6 حاصل از رقم طالیه یافتهجهش

کیلوگرم بیشترین عملکرد را نسبت به رقم طالیه  4123

 Exp-800-1 یافتهجهش الین را دارا بود. گرمکیلو 2488

عملکرد بیشتری  در هکتار کیلوگرم 4282با عملکرد 

 .کیلوگرم را دارا بود 4236 نسبت به رقم اکسپرس

و  درصد 5/43 یاحمد رقم درروغن  زانیم نیشتریب

نظر  از درصد بدست آمد. 5/26 در رقم زرفام با نیکمتر

 1831 با Z-900-8 نیمقدار در ال نیشتریعملکرد روغن ب

 1362 با Z-900-6مقدار در رقم  نیو کمتر لوگرمیک

 الین 6سازگاری  بررسی در .دیگرد نییتع لوگرمیک

 و بهشهر منطقه معتدل گرم  دو در کلزا امیدب ش

 کمتر حاصل یزی به توجه با انجام شد، ساری نازدشت

 مرحله وارد ها زودترژنوتیپ بهشهر، منطقه اراضی

 الی 86 از صفت این میزان که به طوری اندشده گلدهی

 منطقه در روز 116 الی 126 و بهشهر در روز 126

 (.3215 )رامئه است بوده متییر ساری نازدشت

و  4243 یبا عملکردها Z-800-6 وZ-900-8  یهانیال    

 یهاافتهیجهش نیعملکرد دانه را در ب نیشتریب 4322

مکان دارا بودند.  چهار( در لوگرمیک 2656زرفام )

با عملکرد  T-800-6 یهانیعملکرد دانه درال نیشتریب

 نیعملکرد در ال نیشتریب نیو همچن شد مشاهده 4123

Exp-800-1 رقم به نسبت لوگرمیک 4282 عملکرد  با 

در  (.4)جدول شد مشاهده( لوگرمیک 4236) یمادر

-Zهای های زرفام بیشترین مقدار در الینیافتهجهش

 1671و 1831با عملکرد روغن  Z-800-6و  900-8

-T-900های طالیه بیشترین دریافته کیلوگرم و در جهش

کیلوگرم  1543و  1612با عملکرد روغن  T-1200-1و   4

های اکسپرس بیشترین مقدار در الین یافته و در جهش

Exp-800-3  کیلوگرم بدست آمد 1826با عملکرد روغن 

 (.   4)جدول
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 یافته و رقم کلزاجهش 22 برای  مورد بررسی میانگین مقایسه -4 جدول

 

 

 هاژنوتیپ

تعداد روز 

شروع تا 

 گلدهی

تعداد 

روز تا 

پایان 

 گلدهی

 دوره طول 

 گلدهی

تعداد روز 

 رسیدگیتا 

وزن هزار 

 (g) دانه
 دانه عملکرد

(1-kg.ha) 

درصد 

 روغن

 عملکرد

 روغن
(1-kg.ha) 

Zarfam 173 327 24 342 6/2 2656 5/26 1227 

Z-800-3 173 326 22 345 5/2 2488 4/42 1284 

Z-800-6 173 326 24 346 8/2 4322 7/41 1671 

Z-900-3 174 327 22 345 2/4 2825 4/41 1412 

Z-900-6 177 326 36 346 2/4 2262 2/41 1362 

Z-900-7 174 325 21 346 8/2 2668 2/41 1526 

Z-900-8 174 327 22 344 6/2 4243 8/41 1831 

Z-900-9 172 327 22 346 6/2 4281 5/41 1612 

Z-900-10 178 327 38 345 6/2 2853 1/41 1561 

Talayeh 181 312 38 346 7/2 2488 2/41 1246 

T-800-1 176 328 36 347 6/2 2522 6/41 1262 

T-800-6 182 328 38 352 8/2 4123 6/26 1584 

T-900-4 178 328 22 348 2/4 2862 3/43 1612 

T-900-5 172 327 24 345 6/2 2386 2/42 1381 

T-1200-1 178 326 22 345 6/2 2768 1/41 1543 

Express 182 311 22 348 8/2 4236 4/42 1656 

Exp-800-1 176 328 38 348 7/2 4282 1/43 1685 

Exp-800-3 182 328 37 346 7/2 4248 4/43 1826 

Exp-900-1 181 328 37 346 6/2 2651 6/41 1676 

Okapi 187 312 36 353 7/2 2565 4/42 1275 

Ahmadi 184 314 36 346 8/2 2422 5/43 1256 

1215 184 314 36 352 7/2 2771 4/43 1562 

LSD 5% 55/2 28/3 27/2 1/2 16/2 6/624 37/1 2/367 

     

 

و روغن  دانه عملکردصفات مقایسه میانگین  بررسی    

نشان داد که های م تل  در مکان LSD براساس آزمون 

و  Z-800-6های الینبرای کرج در بیشترین عملکرد دانه 

Exp-900-1  کیلوگرم  4666و  5377به ترتیب با میانگین

رقم زرفام و  Z-900-3 الین برای در مشهددر هکتار و 

 م و درکیلوگر 4742و 4676به ترتیب با میانگین 

به ترتیب  1315و رقم   Exp-800-3الینبرای  ،کرمانشاه

 بدست آمد.در هکتار کیلوگرم  6428و  6417با میانگین 

-Exp هایالینبرای در اصفهان دانه بیشترین عملکرد 

800-1 ،T-1200-1  2232 ،2452به ترتیب با میانگین 

  .(5)جدول کیلوگرم بدست آمد
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ارقام و روی  شده گیریاندازه صفات یهمبستگ بیضرا

. است شده ارا ه 6جدول در بررسی مورد هایژنوتیپ

اد روز تا و تعد (63/2**) دانه با عملکرد روغن لکردعم

رسیدگی پایان گلدهی و تعداد روز تا  شروع گلدهی با 

تا پایان گلدهی تعداد روز  همچنینو  (74/2**و 85/2**)

، طول دوره گلدهی با (74/2)** داد روز تا رسیدگیتع با

دار نشان همبستگی مثبت و معنی (58/2*) رسیدگی

گلدهی و  شروع گلدهی با طول دورهتعداد روز تا ادند. د

(، تعداد  -47/2**و  -62/2** عملکرد روغن )به ترتیب 

عملکرد روغن طول دوره گلدهی و روز تا پایان گلدهی با 

(، طول دوره گلدهی با تعداد روز تا -53/2*و  -63/2*)

 نشان دارمعنی و منفی همبستگی (-74/2**رسیدگی )

رقم کلزا در دو سال  14در بررسی که بر روی  .دادند

متوالی انجام شد. عملکرد روغن همبستگی مثبت 

داری را با عملکرد دانه، وزن هزار دانه و درصد معنی

روغن نشان داد در حالی که با صفت تعداد روز تا 

دار داشتند)ربیعی دهی همبستگی منفی و معنیخورجین

 (.3211 و همکاران

  LSDروش بهها ژنوتیپ ( kg.ha-1)روغن  و   دانه عملکرد میانگین مقایسه  -5جدول

 اصفهان کرمانشاه مشهد کرج مکان

 عملکرد دانه عملکرد روغن عملکرد دانه هاژنوتیپ
عملکرد 

 دانه

عملکرد 

 روغن

عملکرد 

 دانه

عملکرد 

 روغن

Zarfam 3761 682 4742 2872 1866 2332 1427 

Z-800-3 3512 615 2762 4455 1517 2332 1423 

Z-800-6 5377 3245 4345 2624 1777 3656 1236 

Z-900-3 2541 1272 4676 2846 3262 3852 1363 

Z-900-6 3377 623 4238 4226 1773 3622 1326 

Z-900-7 3627 685 2563 5626 1476 3686 1236 

Z-900-8 4166 1623 4326 5673 1766 2362 1472 

Z-900-9 2686 1525 4632 4645 1618 3772 1344 

Z-900-10 2728 1423 2644 5266 1631 3662 1187 

Talayeh 3111 822 4166 5337 1737 3452 1258 

T-800-1 3816 1112 4342 4457 1776 3482 1122 

T-800-6 2653 1234 4416 5722 1762 3626 1151 

T-900-4 3622 1176 4288 6272 1732 3512 1127 

T-900-5 3182 827 2685 4531 1478 3772 1328 

T-1200-1 3623 1122 2884 4662 1564 2232 1427 

Express 3888 1278 2851 6255 1545 2232 1444 

Exp-800-1 2248 1312 4256 5474 1834 2452 1525 

Exp-800-3 2342 1217 2435 6417 1451 2112 1278 

Exp-900-1 4666 1828 2567 4666 1467 3572 1122 

Okapi 1656 638 4333 5742 1668 3756 1175 

Ahmadi 3111 856 4255 4672 1711 3566 1124 

1215 1526 631 4121 6428 1741 2266 1241 

LSD 5% 5/723 8/376 5/1166 6/1715 26/447 7/1117 2/481 

 مکان مشهد فاقد داده درصد روغن و به تبع آن عملکرد روغن می باشد.
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 ضرایب همبستگی بین صفات مختلف   -6جدول  

 8 7 6 5 4 2 3 1 صفت 

        1 دانه عملکرد 1

       ns22/2- 1 شروع گلدهیتعداد روز تا  3

      ns32/2- **85/2 1 پایان گلدهیتعداد روز تا  2

     ns28/2 **62/2- *63/2- 1 گلدهیدوره طول  4

    ns28/2 **74/2 **58/2 **74/2- 1 رسیدگیتعداد روز تا   5

   ns21/2- ns28/2 ns23/2- ns11/2 ns25/2- 1 وزن هزار دانه 6

  ns37/2 ns23/2 ns32/2 ns22/2- ns14/2 ns2/2 1 درصد روغن 7

 ns27/2- ns24/2- ns28/2 ns18/2 1 -53/2* -47/2** 63/2** عملکرد روغن 8

ns داری در سطح احتمال پنج و ی  درصدداری، معنی، * و** به ترتیب غیر معنی 

 

 

 در نتایج حاصل از رگرسیون به روش گام به گام،

ع و سایر صفات اندازه عملکرد دانه به عنوان متیییر تاب

گیری شده به عنوان متیییر مستقل می باشد که براساس 

تعداد روز تا شروع گلدهی، طول دوره گلدهی، آن صفات   

در مدل رگرسیون باقی  وزن هزار دانه و عملکرد روغن

تعداد روز تا شروع   1Xمعادله  این(. در 1مانند)معادله

 7Xار دانه و وزن هز 5Xطول دوره گلدهی،  3Xگلدهی، 

همچنین نشان داد که صفت است. نتایج  عملکرد روغن

بیشترین تیییرات  26/2ضریب تبیین  باعملکرد دانه 

و دیگر صفات گنجانده شده  رگرسیونی را توجیه می کند

در مدل به ترتیب اهمیت طول دوره گلدهی، تعداد روز تا 

 7/56این صفات به میزان  رسیدگی، وزن هزار دانه بودند.

درصد از تیییرات مدل رگرسیون مربوط را توجیه 

  .کنندمی
 

  68/1X76/561-X573/22-X344/2- X1+63/4332-  =Y               (1معادله)

در بررسی که بر روی عملکرد دانه و صفات وابسته در 

بهاره صورت گرفت . وزن هزار دانه با ارقام کلزای 

درصد بیشترین مقدار را به خود  1/46ضریب تبیین 

در تحقیقی  (.3218 حویزه سلطانی)اختصاص داده است

دیگر نتایج نشان داد که صفت تعداد غالف در بوته دارای 

بوده که به تنهایی ب ش عمده ای از  41/2ضریب تبیین 

 (.3226برادران )نمود تیییرات مدل رگرسیونی را توجیه

 38نتایج بدست آمده از رگرسیون گام به گام که بر روی 

ژنوتیپ صورت گرفت، به ترتیب تعداد خورجین در بوته، 

تعداد شاخه فرعی و طول دوره گلدهی در مدل باقی 

     (.3214رامئه  )ماندند

 7تجزیه و تحلیل علیت عملکرد دانه گیاه در جدول      

دارای اثرات مستقیم عملکرد روغن  صفتنشان داده که 

 اگرچه،باشند. میای بر این صفت و مثبت قابل مالحظه

 مسیر از گیاه دانه عملکرد بر صفت این غیرمستقیم اثرات

طول باشد ولی در مورد صفت می منفی دیگر صفات اکثر

گلدهی این نکته قابل توجه است که اثرات  دوره

بر عملکرد دانه  روغنعملکرد از مسیر آن غیرمستقیم 

تعداد روز تا همچنین در مورد صفت  باشد.میمثبت 

طول دوره  که اثر غیرمستقیم آن از مسیر شروع گلدهی 

ول طدر مورد صفت باشد. برعملکرد دانه مثبت میگلدهی 

رد عملک که اثر غیرمستقیم آن از مسیر  نیز دوره گلدهی

دانه مثبت رد لکتعداد روز تا شروع گلدهی برعمروغن و 

به عبارت دیگر با افزایش مقادیر این صفت نیز  باشد.می

تعداد عملکرد روغن و عملکرد دانه به دلیل افزایش در 

 روز تا شروع گلدهی بهره خواهد یافت. 

روغن بر عملکرد دانه از مسیر  عملکرد غیرمستقیم اثر     

 لذا،باشد. میمثبت  و وزن هزار دانه  طول دوره گلدهی
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 ردعملک بر صفات این مستقیم اثرات که این به توجه با

 هب باشدمی هاآن مستقیمغیر اثرات از کمتر مراتب به دانه

 اتصف این مستقیمغیر اثرات است بهتر که رسدمی نظر

 ژنتیکی بهبود برای روغن عملکرد مسیر از ویژه به

 شود گرفته نظر در گیاه دانه عملکرد

 بودن دارا با عملکرد روغن این از حاکی نتایج این     

 بهترین دیگر تاصف با مقایسه در باالتر همبستگی ضریب

 ژنتیکی بهبود جهت در مستقیمغیر انت اب شاخص

که  است ذکر به الزم البته. باشدمی کلزا ارقام دانه عملکرد

 مستقیمغیر اثرات دارایبا  تعداد روز تا شروع گلدهی

 همین به . باشندمی دانه عملکرد برای مالحظه قابل مثبت

 مؤثر انت اب هایشاخص عنوان به نیز صفات این دلیل

 در اند شده معرفی زراعی صفات اکثر در که گونه همان

 اصالحی هایبرنامه در توصیه قابل نیز کلزا ارقام

 .باشندمی

 تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج از طورکلی، به     

 افتدری گیاه می توان دانه عملکرد برای علیت و همبستگی

 است بهتر کلزا ارقام در صفت این ژنتیکی بهبود برای که

 تعداد روز تا شروع گلدهی، صفات از اول درجه در

طول دوره  صفات از دوم درجه در و عملکرد روغن

 استفاده مستقیم غیر انت اب معیارهای عنوان به گلدهی

 یرمس ها از آن مستقیم غیر حتی و مستقیم اثرات و نموده

 .داد قرار نظر مد را یکدیگر

 

 تجزیه علیت برای صفت عملکرد دانه ارقام کلزا -7جدول 

 جمع اثرات  (4) (2) (3) (1) متغییر 

 -226/2 272/2 -214/2 142/2 -152/2 گلدهی شروع تا روز (تعداد1)

 -287/2 -165/2 257/2 -535/2 462/2 گلدهی دوره (طول3)

 -211/2 -213/2 -134/2 212/2 -213/2 دانه  هزار ( وزن2)

 636/2 763/2 268/2 383/2 -266/2 روغن (عملکرد4)

 682/2 اثرات باقی مانده 

 باشندمی دانه عملکرد بر صفات غیرمستقیم اثرات اعداد سایر و مستقیم اثرات اصلی قطر روی اعداد

 

      

ارقام و بندی متوسط عملکرد مقایسه رتبه     

با متوسط  Z-900-8 ژنوتیپها نشان داد که یافتهجهش

ه رتب کمترین میانگینهکتار و  کیلوگرم دانه در 4243

به عنوان رقم سازگار با ( 5/7) نس رتبهو واریا( 7/5)

پایداری باال برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد 

نیز  Exp-800-1ژنوتیپ  در مقام دومتوصیه می گردد. 

جه ها با توسایر ژنوتیپ گیرد.میقرار  جزء ژنوتیپ برتر

به زودرسی، پتانسیل باالی عملکرد، رتبه و واریانس 

در . (7)جدول گیرندمیکمتر در اولویت بعدی کشت قرار 

 وT-800-6 وZ-900-9 و Z-900-8های ژنوتیپ -1شکل 

Exp-800-1  میانگین و واریانس رتبه کم قرار با در منطقه

های سازگار با ژنوتیپبه عنوان توان میگرفتند که 

در بررسی  (.1)شکل  شودمیپایداری باال در نظر گرفته 

 و ارقام عملکرد سال دو متوسط بندیرتبه مقایسه

 ،بندیرتبه روش به نرمال شرایط در کلزا هیبریدهای

 میانگین کمترین دارای Hyola 401هیبرید  نشان داد که

باشد. می عملکرد بیشترین و معیار انحراف کمترین رتبه،

 کیلوگرم 2554گرم  مناطق در هیبرید این عملکرد متوسط

 هیبرید عنوان به اساس همین بود. بر هکتار در دانه

 نرمال شرایط در کشت جهت مناطق گرم به سازگار

 (.3211 گردید)راهنما توصیه
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 هایافتهمیانگین و واریانس رتبه عملکرد ارقام و جهشنمودار مقایسه  -1شکل

 در مناطق مختلف عملکرد دانه هسال یکمقایسه رتبه بندی متوسط  -8جدول 

 رتبه ژنوتیپ
کرج 

 عملکرد
 رتبه

مشهد 

 عملکرد
 رتبه

کرمانشاه 

 عملکرد
 رتبه

اصفهان 

 عملکرد

میانگین 

 عملکرد
 واریانس رتبه میانگین رتبه

Zarfam 14 3761 3 4742 31 2872 5 2332 2656 5/12  2/75  

Z-800-3 16 3512 18 2762 18 4455 5 2332 2488 35/14  63/28  

Z-800-6 1 5377 7 4345 32 2624 12 3656 4322 5/6  2/62  

Z-900-3 7 2541 1 4676 33 2846 13 3852 2825 5/12  76 

Z-900-6 17 3377 6 4238 16 4226 11 3622 2262 35/12  63/24  

Z-900-7 15 3627 31 2563 8 5626 6 3686 2668 35/12  35/26  

Z-900-8 2 4166 6 4326 7 5673 4 2362 4243 75/5  58/7  

Z-900-9 4 2686 2 4632 15 4645 12 3772 4281 75/8  58/27  

Z-900-10 5 2728 15 2644 11 5266 16 3662 2853 75/11  63/34  

Talayeh 16 3111 11 4166 12 5337 33 3452 2488 5/15  2/25  

T-800-1 12 3816 8 4342 17 4457 31 3482 2522 75/14  63/22  

T-800-6 6 2653 4 4416 6 5722 17 3626 4123 35/8  63/24  

T-900-4 12 3622 12 4288 2 6272 32 3512 2862 52/11  67/46  

T-900-5 18 3182 16 2685 16 4531 14 3772 2386 75/16  63/4  

T-1200-1 11 3623 16 2884 14 4662 3 2232 2768 75/12  35/28  

Express 13 3888 17 2851 4 6255 3 2232 4236 75/8  63/48  

Exp-800-1 6 2248 5 4256 6 5474 1 2452 4282 6 67/14  

Exp-800-3 8 2342 33 2435 1 6417 7 2112 4248 5/6  2/76  

Exp-900-1 3 4666 32 2567 12 4666 16 2572 2651 5/12  22/68  

Okapi 31 1656 12 4333 5 5742 15 3756 2565 75/13  63/46  

Ahmadi 32 3111 14 4255 13 4672 18 3566 2422 16 22/12  

1215 33 1526 13 4121 3 6428 8 2266 2771 11 67/72  
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  نتیجه گیری کلی

 جهشدر این بررسی در  بیشترین عملکرد دانه     

 4322 و 4243 تولید با Z-800-6 و Z-900-8 هاییافته

 اختصاص خود به مکان چهار در هکتار در کیلوگرم

 انهد عملکرد بیشترین طالیه هاییافتهجهش بین در. دادند

 در دانه کیلوگرم 4123 عملکرد با T-800-6 هایدرالین

 اکسپرس رقم هاییافتهجهش بین در. شد مشاهده هکتار

 4282 تولید با Exp-800-1 الین در عملکرد بیشترین

 یهتجز نتایج. آمد دست به مادری رقم به نسبت کیلوگرم

 که داد نشان دانه عملکرد بندیرتبه و مرکب واریانس

 متوسط با Exp-800-1و  T-800-6 و Z-900-8 ژنوتیپ

 کمترین و هکتار در دانه کیلوگرم 4282و  4123و  4243

 رتبه واریانس و 2/6و  3/8و  7/5 معادل رتبه میانگین

 برای مناسب سازگار رقم عنوان به 6/14و  6/24و  5/7

 .باشد می سرد مناطق در کشت
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