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چکیده
1381 و زراعی سال دو طی سیستان منطقه وهوایی شـرایط آب د ر بررسـی سازگاري 18 ژنوتیپ بهاره کلزا به منظور
شد. انجام تکرار چهار د ر تصادفی کامل طرح بلوكهاي در قالب زهک کشاورزي تحقیقات ایستگاه در آزمایشی 1382
د ر شد . کار انجام پالت دستگاه وینتراشتایگر با بود.کاشت متر سانتی فاصله 30 و متر 5 با طول 4خط شامل کرت هر
وزن خورجین، د ر بوته، تعداد دانه در خورجین تعداد گلدهی، شروع تا تعداد رور رشـد یاداشـت برداري از دوره طول
و گلدهی دوره طول بر سـال اثر مرکب نشـان دادکه تجزیه نتایج انجام گرفت. عملکرد دانه و هزار دانه، درصد روغن
روغن درصد عملکرد دانه و ارتفاع، برتعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، اثر ژنوتیپ رویش و دوره طول
هیبرید درهکتار، کیلوگرم 4481 میانگین با Syn3 ژنوتیپ آزمایش دو سـال طی معنیدار بود. درصد یک سـطح در
و بیشـترین درهکتار کیلوگرم 4153 میانگین با Hyola420و درهکتار کیلوگرم 4370 میانگین با خارجی Hyola401
درهکتار کیلوگرم 3126 میانگین با CrackerJack، هکتـار در کیلوگرم با میانگین 2742 Oprion500 ژنوتیپهـاي
عملکرد روغن، و درصد روغن لحاظ از داشتند. را عملکرد دانه کمترین هکتار در کیلوگرم میانگین3221، وHeros با
میزان باالترین هکتار در 1969 کیلوگرم و د رصد میانگین 48/2 بـا ترتیب به Hyola401 و هیبرید Option500 رقـم
پس و (r= 0/93**) ضریب با عملکرد روغن دادکه نشان شد ه اندازهگیري سـاده صفات همبستگی نتایج را داشـتند .
نتایج به عنایت با دارند . دانه عملکرد با را همبسـتگی بیشـترین (r =0/73**) ضریب بوته با خورجین در تعداد از آن
هیبرید  و Hyola401 هیبریـد گرده افشـان، آزاد ژنوتیپهاي به نسـبت هیبریدها در مطلوب زراعـی خصوصیـات و

هستند. توصیهتر قابل سیستان منطقه هوایی و آب شرایط براي Hyola420

وکلزا عملکرد دانه ژنوتیپ، عملکرد، کلیدي: اجزاء کلمات
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مقدمه
چرب ــیدهاي تأمین کننده اس منبع ــوان تنها بعن روغنی ــاي دانهه
در بین دانههاي میکنند . ایفا جامعه سالمت در مهمی نقش شده اشباع
ــمار ش اخیر به دهههاي ــی روغن ــاي دانهه مهمترین از ــزا کل ــی روغن

میآید(8).
ــع تشعش همراه با باال، حرارتهاي درجه که فصولی یا و مناطق د ر
باشد، وجود ند اشته غذایی مواد آب و کمبود که صورتی در ــد، باش زیاد
و مهم این رهیافتی و دارد وجود باالتر به عملکردهاي ــتیابی د س امکان

میباشد(5). مناطق گرمسیري د ر آینده کشاورزي براي کاربردي
ــد. میباش اهمیت حائز تولید محصول موفقیت ــراي ب رقم ــاب انتخ
زمینه گرمسیري د ر شرایط کلزا محصول پر ــازگار و س رقمهاي گزینش
تامین بر عالوه و می کند فراهم موجودرا زراعی ظرفیتهاي ــتفاده از اس
قسمتی با تولید کنجاله مغذي، کشور مورد نیاز روغن عمدهاي از بخش

میکند(14). تامین کشور را طیور د ام و تغذیهاي نیاز از
نیز به سازگاري و بستگی گیاه زراعی یک از یا رقم یک گونه کشت
مطلوب نمو به ــازگاري نظر تولیدات زراعی، س عملکرد آن دارد. از ثبات
هوایی و و آب ــرایط ش ــیع جغرافیایی تحت وس یک ناحیه در گیاه یک
ثبات با رقم یا گونه یک سازگاري دالیل ــود. اطالق میش متغیر محیط
فنولوژیک و مورفولوژیک فیزیولوژیک، مکانیسمهاي به غالباً آن عملکرد

مربوط میشود (16).
مرحله از پس زود هنگام سریع، گلدهی ــد اولیه رش (30) Thurling

و کاهش مترمربع ــن در خورجی هزار 5-8 تعداد از ــورداري برخ روزت،
باال عملکرد تولید جهت مطلوب خصوصیات از را فرعی ساقه هاي تعداد

نمود. ذکر
کیفیت  و روغن صد د ر با و عملکرد ضعیف ــکاران(25) هم و khan

خصوصیات از را گلوگوزینوالت و اورسیک اسید مقدار بودن باال و پایین
نموده اند. اعالم کلزا محلی ارقام

گلوگوزینوالت  ــراي درصد ب ــالح اص (18)Robbelen و Downey

این تغذیهاي ضد ــمیو س اثرات ــطه بواس روغنی کلزا، را دانه در پایین
نمودهاند. گزارش دهههاي اخیر طی تحقیقاتی جدي موضوع ترکیبات

در بذرها ــک خش ماد ه تجمع کرد حداکثر (21)گزارش Habekotte

ــیدهاند رس حد اکثر خود غالفها به ــته پوس وقتی گلدهی دوره انتهاي
میشود. حاصل

موثر و ــی بحران ایی مرحله ــی ــرد گلده ک ــزارش گ (19) Evanze

دوره ــک ی دانهها در و ــا غالفه ــداد نهایی تع ــت. اس کلزا عملکرد ــر ب
دارد. استمرار ماده سازي تعیین میشوددو بستگی زیاد به چهارهفته ایی،

است. ماد ه سازي موثر میزان این فاز بر در مخزن بین منبع و روابط
تولید خورجین  گیاه داشتند زمانی که همکاران(28) عقیده و Sorour 
هزار وزن خورجین و در تعداد دانه نمیتواند همزمان ــد ــته باش باال داش

باشد (28). هم داشته زیاد تري دانه
ــرد  ــیل عملک پتانس ــی بررس ــی ــکاران(20) ط هم  Faratulla و
الینهاي ــد کردن کلزا گزارش ــرفته پیش الین هاي کیفی ــات خصوصی و

Pajouhesh & Sazandegi No:79 pp: 36-44

Assessment of the yield,yield components and some agronomic traits of rapeseed Spring genotypes in Sistan 

region

By: H.R.Fanaei.,Agriculture and Natural Resource Research Center of Sistan,A.Ghanbari.,University of Zabol,H.Akb

arimoghadam.,Agriculture and natural resource research center of sistan,M.Galavi.,University of Zabol,and M.R.Nar

uoyrad.,Agriculture and Natural Resource Research Center of Sistan.

In order to assessment of the yield,yield components and some agronomic traits of rapeseed Spring genotypes in 

weather condition of Sistan region during (2002-2003) (2003-2004) years. One experiment carried out on base of 

randomized complete block design with 4 replications in Agricultuer Research station of Zahak.Each plot was include 4 

lines with 5 m longht and 30 cm spaces. The genotypes were planted with Wintershtiger plotman. During growth stages 

data were collected on days to 50٪ flowering,plant height, number of siliqua per plant, number of seeds per siliqua 

, 1000 seed weight (g), and yield kg/ ha. Compound of analysis variances showed year effect on flowering period, 

growth period and genotypes effect on number siliqua in plant , number seed per siliqua, height, seed yield and oil 

percent was significant in ٪1 level.The highest grain yield (4484,4370 and4153 kg/ha) obtained from Syn-3,Hyola401 

and Hyola420 hybrids and lowest grain yield (2742,3126 and 3221kg/ha) obtained from option 500 ,Crackerjack and 

Heros respectively.From aspect of oil percent and oil yield , Option 500 and Hyola 401 with 48.2 percent and 1969 kg/ 

ha had the most amount respectively.The result simple correlation of traits showed that oil yield and number siliqua 

in plant with coefficients (r=0.93** and r=0.73**) most correlation had with seed yield respectively. With study of 

genotypes and some characteries in this experiment was recommended Hyola 401 and Hyola 420 Hybrids than open 

pollination genotypes for weather of Sistan region.

Key words: Canola ,Agronomic trait, Yield and yield components

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/


38 باغبانی   و  در  زراعت

1387 تابستان ،79 شماره

زراعت و باغبانی39  
 در

50 به ــیدن رس جهت از ــی ژنتیک ــالف اخت ــطه واس به ــی مورد بررس
بوته، ــن در خورجی تعد اد برگ، ــطح بوته، س ارتفاع گل دهی، ــد ص در
روغن ــد ص د ر دانه، عملکرد دانه، ــزار ه وزن د انه در خورجین، ــداد تع
308 ــوال ژنوتیپهای ــتند . داش ــیداري معن اختالف ــوالت گلوگوزین و
ــرد دانه عملک و ــه دان هزار وزن و ــه بوت در خورجین ــداد ــت تع جه از
ــتند. داش را مقدار ــترین بیش روغن صد در PC-89 از جهت ــپ ژنوتی و
PC-89 Altex*Shirale,وAltexوHayola308 ژنوتیپهاي محققین این

نمودند. توصیه اصالحی برنامه هاي براي را
در  دانه و وزن هزار عملکرد دانه نظر را از 58 رقم کلزا (26) Marzi 
در تولید داد، متوسط سال مورد بررسی قرار دو ایتالیا در ناحیه ــت هش
گرم درهکتار کیلو تولید 3390 با Orient که رقم داد مناطق نشان این
عملکرد هکتار کمترین گرم در کیلو تولید 1340 Olsen با و ــترین بیش

کرد ند. تولید را دانه
گرم و مناطق در کلزا ــرفته رقم پیش عملکرد22 ــی پایداري بررس با
Hyola401, syn-3, syn-2, Hyola420 ارقام مشخص گردید که جنوب
عملکردهاي3711،3295،2964،2823و27 ــا ب ترتیب به ,Hayola308

را عملکرد دانه ــترین بیش ــایر ارقام س به ــبت نس هکتار در کیلوگرم 23
داشتند(10).

ــزارش گ ــه جداگان ــی هاي بررس ــی ط ــی(12) فرج و ــرام(9) خوم
ــاي هیبریده ــی ــورد بررس م ــاي ژنوتیپ ه و ــام ارق ــن بی د ر ــد نمودن

تولید  را دانه ــرد عملک ــن باالتری Hyola 308 و Hyola 401، Hyola420

نمودند.
اجزاء و ــرد بین عملک ــط رواب ــی بررس ــی ط (22) Oral و Hakan

پارامترهاي پروتئین میزان به جز نمودند گزارش کلزا رایج ارقام عملکرد
طول ــاخه، ش تعداد خورجین، در دانه تعداد دانه، هزار وزن نظیر ــر دیگ
دارندو باالترین با عملکرد دانه همبستگی مثبت روغن و میزان خورجین
طول و ،ارتفاع گیاه در ــن خورجی دانه،تعداد هزار وزن بین ــتگی همبس
ارتباط منفی دانه پروتئین با مقدار روغن و ــت داش وجود دهی گل دوره

داد(22). نشان
در دانه تعداد افزایش نمودند ــزارش گ همکاران(27) و Mendham

ــترالیا اس در جدید ارقام عملکرد افزایش در کلیدي عامل یک خورجین
بیشتر خورجین در دانه تعداد که کلزا ارقامیاز بنابراین میآید. شمار به
تاثیر زیرا ترند. ــند، مفید باش ــته داش دانه هزار وزن از بزرگتري اندازه و
که د انه دیگر عملکرد آنکه اجزاء شرط کمتر خواهد بود به آنها بر محیط

نیابد(27). کاهش هستند جبران قابل غیر
در  متقابل ژنوتیپ ــر اث ــی بررس طی همکاران(24) و Junasekera

خردل ژنوتیپهاي نمودند که ــزارش گ کلزا و خرد ل عملکرد بر ــط محی
د ر ــزا کل ژنوتیپ هاي با ــاس قی د ر عمومی ــازگاري ــتن س به دلیل داش
شرایط در خصوصی ــازگاري س ــتن داش و ــی آزمایش تمامی محیطهاي
بودند درحالیکه برخورد ار باالتري تولید از حرارت باال درجه و ــکی خش
ــیت حساس تر عملکرد پایین ضمن ــرایط تمامیش در کلزا ژنوتیپهاي

دادند. نشان محیط به باالیی
نمودند گزارش (29) smith و Taylor و همکاران(3) و ــی عیس پور
باالترین ــه در بوت ــداد خورجین تع کلزا در ــرد عملک اجزاء ــن بی از ــه ک

است. داشته دانه عملکرد با را همبستگی

بعد و گل دهی زمان دما در کرد، افزایش ــزارش گ (23) Holgson
ــد رش دوره طول کاهش گلدهی، دوره طول ــدن ــبب کوتاه ش س آن از
گرد ید. کلزا ارقام بین در فتوسنتز کاهش همچنین و ــی زایش و رویشی

داشت. دنبال به را عملکرد دانه توجه قابل کاهش که طوري به
از اختالف ــی بخش که نمودند گزارش همکاران(7) و زاده ــلیمان س
و بوده ــا آنه فنولوژي ــو نم الگوي در اختالف از ــی ــام ناش ــرد ارق عملک
زودتري فیزیولوژیکی رسیدگی و خورجین گلدهی،نمو مراحل ارقامیکه

مینمایند. تولید نیز عملکرد باالتري باشند داشته
گرفت اروپایی نتیجه سازگاري 9رقم کلزاي طی بررسی حجازي(4)
زمستان سرماي یعنی بعد از ــت، اس بود ه موقع به آنها ارقامیکه گلدهی

دیگر بود. ازارقام بیشتر آنها ل کپسو و د انه تعد اد گل رفتهاند به
گردید ه تعریف ــور کش کلزا در همه اقالیم عرصه تولید از آنجائیکه
در ــب مناس ارقام معرفی گیاه این زراعت تداوم در ــق توفی ــت الزمه اس
تنوع و ارقام این مهم زراعی ــترصفات بیش مطالعه ــد. می باش منطقه هر
ــازگاري س انجام طرحهاي طریق ــم ها از پالس ژرم در موجود ــی ژنتیک
ــد. باش ــتا راس این در مؤثري می تواند کمک منطقهاي صورت ــه ب ارقام
ــتان به سیس منطقه کلزا در گیاه بودن به جدید عنایت به آزمایش این
منطقه خاص ــرایط ش با ــب مناس ارقام یا رقم و توصیه و معرفی منظور

شد. انجام

روشها و مواد
و آب ــرایط 1382 در ش و 1381 ــی زراع ــال س د و ــی ط ــش آزمای
زهک ــاورزي کش ــتگاه تحقیقات ایس اراضی در ــتان سیس منطقه هوایی
منطقه ارتفاع ــد. گردی اجرا زابل ــرقی ش جنوب 25کیلومتري ــع در واق
متر(در آن53 میلی ــالیانه س بارندگی ــط متوس و دریا ــطح س 483متر از
آزمایش ــام انج ــل مح خاك بافت ــد. ــه) میباش منطق ــر آبی ت ــرایط ش
آلی ــن کرب pH و ــر ،8/ 3 زیمنس بر مت ــی دس 4 /2 ــوري ــنی، ش لوم-ش
ــد م گن دوم اول و ــال س در ــش مورد آزمای ــن ــود . زمی ب ــد 0/3درص آن
جدول آزمایش در ــالهاي س در ــتگاه ایس ــی هواشناس آمار ــت. اس بوده
با تصادفی ــل کام بلوكهاي طرح قالب در آزمایش ــت. اس ــده ش 1 ارائه
ــت کاش ــب مناس تاریخ هاي در کلزا بهاره ژنوتیپ هیجده و ــرار تک چهار
شدند. ــت 1آبان ماه)کش ــال د وم س د ر و 28مهرماه اول ــال س منطقه(در
متر ــانتی س فواصل خطوط ثابت 30 5 متري با 4 خط ــرت داراي ــر ک ه
کار خطی دستگاه ــت با بود.کاش ( 4×5×0/3 ) مترمربع کاشت6 ــطح س و
کلزا در این که به عنایت با گرفته است. انجام بصورت هیرمکاري غالت و
شاخه کاهش با باال تراکمهاي در و دهی شاخه افزایش با تراکمهاي پایین
جهت ایجاد یک در است، ــطح واحد س در تراکم بوته تنظیم به قادر دهی
در موقع منطقه گرفته در انجام تحقیقات نتایج بر اساس بهینه تراکم بوته
9کیلوگرم در هکتار در مبناي بر کرت هر در ــت میزان بذر مصرفی کاش
خاك نمونههاي از کاشت قبل .(1384 همکاران، شد(فنایی و گرفته نظر
خاك از گرفته انجام آنالیز براساس و تهیه متر ــانتی 30س از عمق صفرتا
سوپر از منبع P2O5هکتار در 150کیلوگرم اساس بر پتاسه ــفره و فس کود
در کاشت از قبل پتاس دو از سولفات پتاس 170کیلوگرم و تریپل فسفات
380کیلوگرم بر اساس نیتروژنه کود چهارم یک گرد یده است. پخش خاك
طور به سرك صورت به کود مابقی و کاشت، از قبل اوره منبع از هکتار در
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داده شد. زمین دهی به گل و شروع د هی روزت ،غنچه مرحله مساوي در
خورجین ،گلدهی، د هی ،غنچه روزت مراحل در گیاه نیاز اساس بر آبیاري
در مراحل کلزا برگخوار با مبارزه براي گرفت. صورت دانه شدن و پر دهی
براي طور یکسان به هزار در با غلظت 2 ــولفان اندوس ــم س از برگی 4-3
اجزاء جهت تعیین آزمایش ــال س دو هر در گرد ید. ــتفاده اس ارقام تمامی
دو حاشیهایی از گرفتن اثرات د رنظر با صورت تصادفی به بوته عملکرد 10
عملکرد تعیین ــد .براي ش انجام ومیانگینگیري انتخاب کرت خط داخلی
عنوان به خطوط انتهاي و نیم متراز ابتدا حذف با محصول ــت برداش دانه
روغن، د رصد تعیین است. گرفته انجام سطح 4/8مترمربع از حاشیه اثرات
شیمی در آزمایشگاه NMR روش غیرمخرب از ــتفاده اس با بذر نمونههاي
تجزیه دادهها بر روي است. گرفته صورت دانه هاي روغنی تحقیقات بخش
میانگین و مقایسه Mstat-c آماري افزار ازنرم ــتفاده اس با مرکب واریانس

گردید. انجام ٪5 درسطح احتمال دانکن از آزمون استفاده با دادهها

بحث نتایج و
عملکرد دانه

از لحاظ بین ژنوتیپ ها ــه داد ک ــان نش مرکب واریانس تجزیه نتایج
معنید اري وجود دارد 1 درصد اختالف احتمال ــطح س در دانه عملکرد
این تفاوت معنیدار ــی از نیزحاک میانگینها ــه مقایس نتایج .(2 (جدول
خارجی Hyola401هیبرید،Syn3 ژنوتیپ سال دو مجموع در میباشند؛
با Heros رقم و ــترین با4481،4370،4153بیش ترتیب به Hyola420و
اثر .(3 د اشتند (جد ول را دانه عملکرد کمترین هکتار در 2742کیلوگرم
نبود(جد ول معنی دار آماري از لحاظ ژنوتیپ * ــال س متقابل اثر و سال
ــال هاي س طی وهوایی آب ــرایط ش تاثیر از عد م ــان موضوع نش این .(2
متغیر بر عملکرد این دو مستقل یا ضعیف تعبیري رابطه و یا به آزمایش

دارد. دانه
گل زود Hyola420و ــی خارج Hyola401 هیبرید ، Syn3 ــام ارق
فصل با محیطهایی ارقامید ر چنین ــد میرس به نظر و زود رس بوده و
و فرا بودن ــک خش اقلیمی(گرم و خاص ــرایط بد لیل ش ــد کوتاه تر رش

فیزیولوژیکی ــازگاريهاي س )با فصل آخر ــاي گرم هنگام زود ــید ن رس
د ر ــه ک نهاده هایی و ــی محیط ــرایط از ش میدهند ــان نش خود از ــه ک
خود ــد ي رش مراحل تطبیق قرار میگیرد با آنها اختیار فصل در ــول ط
عملکرد اجزاء ــاد درایج اثرآن نمود ه، که محیط از ــتفاده را اس ــر حداکث
د یرگل ــاي ژنوتیپه د ر ــد. در حالیکه ــهود میباش مش ارقام این بهینه
در و ــرف ط از یک فصل اواخر ــرم گ با روزهاي ــی زایش بدوره ــل به دلی
عملکرد کاهش ــنتز) (فتوس پرورده مواد تولید حداکثر وقوع عدم نتیجه
فرجی و (9) ــرام خوم ــج با نتای ــت آمده بدس نتایج ــد. میباش ــهود مش
برخورد وعدم بودن زودرس ــطه بواس هیبرید ها نمودند گزارش (12)که
عملکرد از فصل آخر ــاعد ــرایط نامس ش با د انه ــد ن و پرش گلدهی دوره
Zahoفرجی (12) و دارد. برخوردارندتطابق دیگر ارقام باالتري نسبت به
به در را و هوایی آب ــرایط پور(15)ش نقل از مطلبی به همکاران(31) و

نمود ند. اعالم موثر ارقام بالقوه پتانسیلهاي رساندن فعلیت

بوته: د ر خورجین تعداد
بوته خورجین د ر تعداد بر ژنوتیپ ــال س برهمکنش اثر ــال و س اثر
ژنوتیپ اثر داد ــان نش مرکب واریانس تجزیه ــج نتای اما نبود. ــی دار معن
،Syn3 ژنوتیپ سال دو مجموع د ر .(2 (جدول .(p<0/01)است معنید ار
در خورجین تعداد بیشترین وHyola420 از هیبریدHyola401خارجی
تعداد خورجین در کمترین CrackerJack و Option500 ــام و ارق ــه بوت
چون ــدي رش مراحل زود گل ارقام در .(3 بودند (جدول برخوردار بوته
مولد خورجین سلولها ي وتکامل تمایز که شروع گلدهی و غنچهدهی
د ما،تشعشع از جهت ) مطلوب محیطی شرایط با انجام می گیرد آنها در

مولد  سلولهاي تعداد زیادي از تا گردید ه سبب برخورد و این رطوبت) و
و تکامل باروري مرحله ــه ب فرعی و اصلی ــاخههاي ش روي بر خورجین
اولیه بهخصوص مراحل و فوق برخورد مراحل مقابل در ــند و برس نهایی
بادهاي و اواخر فصل هنگام گرماي زود دیرگل با ارقام خورجین ها در نمو
محسوب ژنوتیپ ها این تولید خورجین کاهش عوامل از ــک خش و گرم
تعداد که محققین ــایر س نتایج آمده با بد ست نتایج ــود(جد ول1). میش

سال هاههاي
هواشناسی آمارههاي

اردیبهشتفروردیناسفندبهمنديآذرآبانمهر

81        8182        8182      8182     8182       8182      8182   8182     82سال
C º حرارت درجه 20         1619        815         59        24         35         113   1810     15حد اقل
C º حرارت درجه 37         3434        2431      1926     1720      1717      2618   3426     32حد اکثر
C º29         2426        1623      1218     1012       1011      1910   2618     24میانگیندرجهحرارت

یخبندان روز -           --          -2         --         51          65        6-         --         -تعداد
mm35       00         0بارندگی    0 /218       1012     153         02           20          0

نسبی(٪) 31         4032        3838      5036     4643       3949 3942   2332     25رطوبت
آفتابی 9روز       107         87          8 6         7 8           88         89           810         9

mm 16         1117        713         58         34           45         83    611      13تبخیر

زهک کشاورزي ایستگاه تحقیقات آزمایش(1382-1381)در سال د و طی در هواشناسی آمارههاي ماهانه برخی جدول1-متوسط

زهک کشاورزي هواشناسی منبع:ایستگاه
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ــتند د انس عملکرد دهنده ــکیل تش مهم اجزاء از را ــه بوت ــن در خورجی
دارد(29،20،3). مطابقت

خورجین در دانه تعداد
بر ژنوتیپ اثر گرد ید که مشخص مرکب تجزیه از حاصل نتایج اساس بر
(p<0/01)است معنی دار درصد 1 احتمال سطح در خورجین در دانه تعداد
گردیده حاکی ارائه 3 جدول در که میانگین مقایسات نتایج (جدول 2).
ــال س دو مجموع در طوریکه به ــد. می باش ژنوتیپ ها بین ــالف اخت از
Wild cat ،Goliath ارقام و ــترین بیش H-19 رقم و Hyola420 هیبرید
عنایت با .(3 ــتند (جدول را داش در خورجین دانه تعداد کمترین Olgaو
نظر به مدیریتی عوامل یا دیگر و دمایی ،رطوبتی استرس جود و عدم به

محیطی  عوامل تاثیر ــت تح در خورجین کمتر دانه تعداد ــد که میرس
صورت به پرورده مواد ــن با تأمی رابطه توانایی ارقام در و می گیرد ــرار ق
آمده بدست باشد.نتیجه متفاوت دانه رشد به آنها اختصاص و ذخیرهاي
که نتیجه انوري (2) (1)و بند آیینه ــات آزمایش نتایج با آزمایش از این
است ژنتیکی بیشتر تحت تاثیر عوامل تعداد دانه در خورجین گرفتندکه
و Faratulla نتیجه ــرد و میگی قرار محیطی عوامل تاثیر ــت تح وکمتر
مهمی ویژگی خورجین در دانه تعداد نمودند گزارش که (20) همکاران

تطابق دارد. میباشد، گذار تاثیر عملکرد بر مستقیم طور که به است

دانه هزار وزن
اختالف معنی دار عدم از حاکی مرکب واریانس تجزیه از حاصل نتایج
محیط از د انه هزار پذیري وزن تاثیر از عدم ــان نش که ــت، اس ــال س اثر
معنیدار ژنوتیپ اثر د اد نشان مرکب واریانس تجزیه نتایج اما ــد. می باش
دانه هزار وزن بیشترین دوسال مجموع در .(2 ــت(p<0/01).(جد ول اس
به آن کمترین و با میانگین 57/ 3گرم آباد صفی Hyola401 ،هیبرید به
.(3 ــت(جدول داش تعلق گرم میانگین 2/8 با Goliath رقم و H-19 رقم
همچنین و ژنتیکی(رقم) عامل به میتوان را د انه هزار وزن در ــالف اخت
واختصاص بیشترمواد فتوسنتزي سطح محیطی،دوام بودن عوامل مناسب
بیشترین هیبرید ها زودرس چون ارقام که نسبت داد دانه به سنتزي فتو
آزاد گرده ارقام به نسبت دانه هزار وزن افزایش در شرایط این از را سهم
(17)HondvaوDegenhart نتیجه با آمده بدست نتیجه داشتند. افشان
قرار ــی محیط عوامل ــر تاثی ــت تح هزاردانه وزن ــود ــزارش نم گ ــه ک
ــتند د اش متفاتی هزاردانه وزن ــف مختل ــاي ژنوتیپه بلکه ــرد نمیگی
باقی ــت رس ثاب ــر د ی ــام از ارق ــتر بیش ــه دان زودرس وزن ــام ارق در و

دارد.  تطابق  میماند ،

گلد هی  شروع تا  روز
تا شروع روز بر ــال س اثر دادکه ــان نش واریانس مرکب تجزیه نتایج
شروع تا زمان ــترین بیش .(2 ــت(p<0/01)(جدول اس معنیدار گلدهی
ــت. اس افتاد ه آزمایش اتفاق ــال دوم س در روز با میانگین 108 گلدهی
زود هنگام در و همچنین یخبندانهاي ــن پایی حرارتهاي د رجه وقوع
شروع زمان افتادن به تأخیر عوامل از ــال دوم در س ــد رش فصل ابتد اي
رجوع که میباشد ــال س این در ــی بررس مورد ژنوتیپهاي تمام گلدهی
تجزیه نتایج اما می نماید. تأیید را موضوع این ــی(1) به جدول هواشناس
معنیدار ــروع گلدهی ش روز تا اثر ژنوتیپ بر د اد ــان نش مرکب واریانس
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ــان نش میانگینها 3 ــدول ج که ــور همانط .(2 ــت(p<0/01(جدول اس
Hyola401 به ارقام گلدهی ــروع ش تا ــت کاش از زمان کمترین مید هد
از زمان ــترین بیش و روز میانگین،95و93 با ترتیب به Syn3، (خارجی)
114و113 میانگین Olga با و Heros ارقام گلد هی به ــروع ش تا کاشت
حدزیادي تا صفت این از لحاظ ارقام در بین اختالف ــت. داش تعلق روز
نکته عنوان ــه ب آنچه ــد. ژنوتیپها میباش خصوصیات ژنتیکی ــی از ناش
رویش در ــول دوره ط بودن طوالنی ــد می باش طرح قابل اهمیت ــز حائ
،دما ــع تشعش از مطلوب ــتفاده اس بهدلیل طبیعتاً بوده که دیر گل ارقام
خشک ماده تولید که خواهند بود ــب ،قادر محیطی مناس عوامل دیگر و
به واینها نمایند؛ خود انباشت برگ و ساقه چون اندامهاي در را بیشتري
نقش د انه یعنی نهایی دن مقصد کر در پر قوي ــیار بس منبع یک عنوان

خواهند داشت.
کوتاهتر  بهدلیل ارقام این میبینیم ــد فصل رش اواخر در حالیکه د ر
فصل، ــر آخ دماي محدودیتهاي ــر تأثی آنها تحت ــی زایش فاز ــدن ش
اثرات راند اشته که دانه به ــده ش ــت انباش مواد انتقال براي فرصت کافی
د ر و هزارد انه وزن ــوص بخص عملکرد دانه اجزاي کاهش ــکل بش را آن
بدست نتیجه ــوس میباشد(جد ول3). محس دانه عملکرد کاهش نهایت
Faratulla ــج نتای با و تایید (10) را ــرام فرجی(12) وخوم نتایج ــده آم
ارقام و ،گلدهی زودتر نمودند ارقام زودرس ــه گزارش ک وهمکاران(19)

مینماید. مطابقت دارند، دیرتر ،گلدهی رس دیرس

طول دوره رویش
و ــال س اثر بودن معنیدار از حاکی مرکب ــس واریان تجزیه ــج نتای
بطوریکه ــد؛ میباش درصد یک ــطح س در رویش دوره طول بر ژنوتیپ
روز 164 میانگین با دوم آزمایش در سال رویش دوره طول ــترین بیش
طوالنی در میتواند ــک خن حرارتهاي ــت.وجود درجه اس افتاده اتفاق
گیاه رویش طول دوره همچنین و گیاه رشدي از مراحل کد ام هر شدن
نسبی باالتر در رطوبت و هوا دماي بودن پایین ــد (جدول1). باش موثر
احتماالً دلیل اول سال به نسبت آزمایش دوم سال در ــد رش فصل طی
داد که در میانگین(جد ول3) نشان مقایسات ــت. اس بوده امر این اصلی
Heros، ژنوتیپهاي ــه ب رویش دوره طول ــترین بیش ــال س دو مجموع
روز 153 با میانگین وکمترین روز 165 ــن میانگی ــا ب ،Comet، Amica

ارقام ــودن ب و زود گل گل دیر ــت، د اش تعلق خارجی Hyola401 ــه ب
یک هر بر خورد و ارقام زایشی و ــی رویش دورههاي طول و اختالف در
ــد و رش فصل طی متفاوت حرارتهاي درجه با گیاه ــدي رش مراحل از
استناد قابل اختالفات متفاوت آنها، در توجیه این تأثیر پذیري همچنین

میباشد.
گلدهی دوره طول

ــک درصد ی ــطح گلدهی در س ــول دوره ط بر وژنوتیپ ــال س ــر اث
دوم ــال س د وره گلدهی در طول ــترین بیش .(2 (جدول ــی دار بود . معن
د ماهاي با گلدهی برخورد دوره آمد. روز بدست 33 میانگین با آزمایش

سیستان منطقه کلزاد ر هیبریدهاي و ارقام بررسی مورد صفات و دانه عملکرد میانگین مقایسه جدول3-

ندارند معنید ار 5درصد تفاوت احتمال سطح در آماري نظر میباشند از مشترك حرف یک داراي که میانگینهایی ستون هر در
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دوره طول
رویش

طول
دوره

گلدهی

روزتا
شروع
گلدهی

عملکرد
روغن(کیلوگرم)

درصد
روغن

وزن
هزاردانه
(گرم)

تعداد
در دانه

خورجین

تعداد
خورجین
بوته در

عملکرددانه
(کیلوگرم)

صفات

1 0/73** بوته در خورجین تعداد

1 0/076ns 0/28** خورجین در تعداد دانه

1 0/18* 0/16ns 0/34**
هزارد انه وزن

(گرم)

1 0/12ns 0/14ns -0/052ns 0/041ns
درصد
روغن

1 0/20* 0/04** 0/34** 0/65** 0/93**
عملکرد

روغن(کیلوگرم)

1 - 0/34 ** -0/16ns -0/38** 0/37** -0/16ns - 0/31** گلدهی شروع روزتا

1 - 0/32 ** 0/26** - 0/31** 0/15ns 0/008ns 0/30** 0/37** گلدهی دوره طول

1 0/25** 0/71** -0/13ns - 0/29** - 0/18 * - 0/27** -0/004ns -0/044ns رویش دوره طول

ــال د ر س بهتر بارندگی توزیع ــطه باالتر بواس ــبی نس رطوبت و تر خنک
به سال ــبت نس دوره طول این میانگین گردیده تا ــبب دوم آزمایش س
ــال مجموع دو س در .(1 گردد(جد ول ــتر بیش معنیداري ــور به ط اول
Syn3 به ارقام ترتیب به 34 روز با میانگین گلدهی طول دوره بیشترین
تعلق Heros روزبه ژنوتیپ 27 میانگین با دوره گلدهی طول کمترین و
می آید بر ــن میانگی ــه از جدول مقایس که همانطور (جدول 3). ــت داش
بودند و ــی برخوردار طوالن گلدهی دوره طول از نیز د یرگل ــی ارقام حت
افزایش ــبب س باید علیالقاعد ه گلدهی ) دوره طول بودن (طوالنی این
نظر ــت. به اس دوره این زمان وقوع مهم گردد اما آنها در ــه دان ــرد عملک
شروع می باشند وقتی کوتاه د اراي فصل رشد که گرم مناطق در میرسد
اجزا از بیشتري تکامل و آغاز گردد، تمایز تري خنک شرایط د ر گلدهی
زودرس و زودگل ژنوتیپ هاي در ــی اتفاق چنین گیرد . صورت ــرد، عملک
تأثیر تحت مزرعه ــرایط در ش گلدهی طول دوره چراکه ــت. اس د اده رخ
عملکرد افزایش سبب عامل این که میگردد طوالنیتر دماهاي پایینتر

میگردد (11). دانه
افزایش کرد، (23) که گزارش Hadgson آمده با نتایج بدست نتیجه
گلدهی طول دوره ــدن ش ــبب کوتاه س آن بعد از گلد هی و زمان در دما
را عامل موقع به گل د هی (4) که نتایج حجازي و ــد گرد ی مختلف ارقام

دارد. نمودف مطابقت عملکرد گزارش افزایش

درصد روغن
اثر ــدن معنیدار ش عدم ــی از حاک مرکب ــس واریان تجزیه ــج نتای

ــد(جد ول میباش روغن ــد اثر ژنوتیپ بر درص ــدن ش معنیدار و ــال س
ــد 48د رص ــن ــا میانگی ب Option500 ــم رق ــال س دو ــوع مجم در .(2
کمترین و ــترین بیش ترتیب ــه 43درصد ب ــا میانگین  ب H-19 ــم و رق
ــر نظ ــه 3). ب ــدول ج دادند( ــاص اختص ــود ــه خ ب ــن را ــد روغ درص

محیطی  شرایط کنار در کیفی صفت یک عنوان به روغن درصد  میرسد
رقم ژنتیک ــادي از حد زی تا د انه ــدن ش پر وزمان فصل آخر ــوص بخص
رقمی به عنوان Option500 رقم باشد . گردید ه متاثر نیز بذر رنگ وحتی
بیشترین از آزمایش سال رنگ بذر زرد در هرد و با افشان) (آزاد گرده OP

قابل فوق مطلب توجیه در میتواند ــن ای بود که روغن برخوردار ــد درص
(27) همکاران Mendham و نتایج با آمده بدست باشد . نتیجه ــتفاده اس
و روغن درصد براي را معنیدار اختالف که ــکاران(20) هم و Faratulla

پروتئین گزارش نمودند، تطابق دارد.

روغن   عملکرد
ــر ــپ ب ژنوتی ــی دار معن ــر اث از ــی حاک ــس واریان ــه تجزی ــج نتای
عملکرد بیشترین سال دو مجموع در میباشد(جدول2). عملکردروغن
Hyola401 هیبرید ــه ب کیلوگرم در هکتار 1969 ــن میانگی ــن با روغ
Option500 رقم به ــار 1312 کیلوگرم هکت بامیانگین آن ــن وکمتری
Hyola401 ــد در هیبری ــن باال روغ عملکرد ــت(جدول3). داش ــق تعل
صورت ــه ب بوده که ــتر بیش دانه تولید ــل بدلی هیبرید ــام ارق ــر دیگ و
بوده ــا موثر ــطح آنه س واحد در روغن عملکرد افزایش ــتقیمیدر مس
عملکرد افزایش در موثر ــل عام عنوان به روغن نیز درصد که ــد هرچن

سیستان منطقه کلزادر و هیبریدهاي شد ه ارقام اندازهگیري صفات بین عملکرد و ساده همبستگی ضرایب جدول4-

معنیدار عد م n.s سطح احتمال 5 درصد در معنیدار در سطح احتمال 1 درصد * معنیدار **

... عملکرد اجزاء عملکرد، ارزیابی
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ــامانی(6) س توسط گرفته ــیهاي انجام ــد. بررس میباش ــهیم س روغن
و دانه عمکرد با ــن عملکرد روغ بین میدهد که ــان خومرام(10)نش و
عملکرد داراي ارقامیکه ــود دارد. وج زیادي ــتگی همبس روغن درصد
در باالیی روغن ــرد عملک ــبت نس همان تقریبا به ــتند. هس باالیی دانه
تطابق این آزمایش از ــت آمده بدس نتیجه با د ارندکه نیز ــطح واحد س
5 احتمال سطح در روغن عملکرد روي ــال×ژنوتیپ س اثر متقابل دارد.
اثرگذاري در عامل دو این ــتگی وابس از ــان نش که بود معنید ار درصد
از بعضی روغن عملکرد تغییرات ــاوت متف روند و روغن عملکرد ــروي ب

د ارد (جد ول2). آزمایش انجام سال دو در ارقام
آورده 4 جدول ساده صفات اندازهگیري شده در همبستگی ضرایب
همبستگی ــترین بیش روغن عملکرد که داد ــان نش نتایج ــت. اس ــده ش
خورجین تعداد آن از پس دارد. ــه دان =r) را با عملکرد ــت(**0/93 مثب
ــترین بیش (r = 0/37**) گلد هی دوره طول و (r= 0/73**) ــه بوت در
با عملکرد د انه ــد ید ش ــتگی دارند. همبس با عملکرد دانه ــتگی را همبس
تعداد با و همکاران(15) پور و (12) ومطلبی فرجی توسط روغن عملکرد
و (29)Smith Taylor و همکاران(3)، و عیسی پور بوته توسط در خورجین
ساده همبستگی است.نتایج شده گزارش نیز همکاران(20) و Faratulla

تمامیاجزا ــدول 4) که می دهد(ج ــان نش عملکرد اجزاء با دانه عملکرد
با  که تشکیل شوند بوته بروي حد باالیی در همزمان طور نمیتوانند به
تعداد چه هر که است طبیعی دارد. تطابق همکاران(28) و Sorour نظر
خورجینها، ــدید بین ش رقابت علت به باشد، ــتر بوته بیش در خورجین
رابطه ــکاران(20) هم و Faratulla.مییابد کاهش دانهها اندازه و ــداد تع
در د انه تعداد و ــه بوت در خورجین تعداد را بین معنیداري ــتقیم و مس

گزارش کردند. دانه با عملکرد خورجین

نتیجهگیري
بالقوه پتانسیل رساندن در به فعلیت منطقه هر هوایی و آب شرایط
سریع پژوهش این نتایج به عنایت با د ارد. ــزایی س به عملکرد دانه تاثیر
انعطاف بودن، ــت، زودرس کاش از پس ــب مناس استقرار بودن، ــد الرش
هیبرید ها عملکرد پایداري و محیطی صدمات جبران در ــتر بیش پذیري
هیبرید و Hyola401 هیبرید ــان، آزادگرده افش ژنوتیپهاي به ــبت نس
تر توصیه قابل ــتان ــرایط منطقه سیس ش در ــراي زراعت ب Hyola420

هستند.

سپاسگزاري
ــتگاه ایس ــت ــتمی ریاس رس مهندس آقاي از جناب ــیله وس بدین
اینجانب به نوعی که آویزي خانم و جهان بین و مهندس زهک تحقیقات

را دارم. دانی قدر و تشکر کمال رسانیدهاند یاري طرح در انجام را

استفاده مورد منابع
اجزاءعملکرد  و عملکرد بر ــت کاش تاریخ اثر ــی بررس بند،الف.1371؛ آیینه - 1

مدرس. دانشگاه تربیت ارشد کارشناسی پایاننامه کلزااي پاییزه. ارقام
اجزاءعملکرد  و ــرد عملک بر ــت کاش اثر تاریخ ــی بررس ،م.ت.1376؛ انوري - 2
طبیعی منابع و علوم کشاورزي ارشد دانشگاه ــی کارشناس پایاننامه کلزا. ارقام

گرگان

و صفات ــتگی همبس 1385؛ مطالعه مامقانی. ر. پور و ــی،م،.م.نبی پورعیس - 3
و زراعت کنگره نهمین مقاالت چکیده کلزا. ارقام در عملکرد دانه علیت ــز آنالی

245 ابوریحان-پاکدشت.ص ماه-پردیس شهریور ایران. نباتات اصالح
کلزاي رقم چند محصول میزان و نمو رشد و ــی بررس حجازي،الف.1377؛ - 4
زراعت کنگره پنجمین مقاالت ورامین.چکیده هوایی و آب ــرایط ش اروپایی در

ایران. نباتات اصالح و
عملکرد  و ــازگاري س ــل تکام ــد.1377؛ الف،زن ــی.،و رحیمیان،ح.،ع.کوچک - 5

کشاورزي. زراعی.نشرآموزش گیاهان
نامه کلزا. پایان بهاره ارقام بر کاشت تاریخ اثر ــی بررس 1380؛ م. ــامانی، س - 6

جیرفت اسالمیواحد آزاد دانشگاه زراعت ارشد کارشناسی
ــاط ارتب ــی بررس .1385؛ ــلطانی الف.س و ــی زاده،ح،.ن.لطیف ــلیمان س - 7
مقاالت در کانوال.چکیده دانه عملکرد با و مورفولوژیکی فنولوژیکی خصوصیات
ابوریحان- پردیس ــاه- م ــهریور و اصالح نباتات ایران. ش زراعت کنگره نهمین

ص277 پاکدشت.
بوته بر تراکم و کاشت تاریخ اثر 1376؛ م.ر.احمدي. و راد ،.الف،ح ــیرانی ش - 8

.27-35 .2 ایران.شماره مجله علوم کشاورزي کلزا. رقم رشد دو روند
ارقام ــرد عملک ــه مقایس و ــازگاري س ــی بررس ــم خومرام.،م.ح.1381؛ عال - 9
اصالح تحقیقات موسسه نژادي کلزا. به و زراعی تحقیقات به ــریه نش جدیدکلزا.

بذر ونهال تهیه و
ارقام عملکرد ــه مقایس و ــازگاري س ــی بررس خومرام،م،ح.1381؛ ــم عال - 10
کلزا. نژادي و به زراعی به تحقیقات نشریه جنوب. گرم در مناطق کلزا پیشرفته

بذر. ونهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه
فیزیولوژي، کلزا، .1378؛ خراسانی س.خاوري و ــلطانی الف.س ،م.، عزیزي - 11
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