
 1131(، 1) نشريه توليد گياهان زراعي، جلد هفتم

101 

 

 نشريه توليد گياهان زراعي

 31جلد هفتم، شماره اول، بهار 

111-101 
http://ejcp.gau.ac.ir 

 

 

 مقاله كوتاه علمي

 گیالندر شالیزارهای  كشت دوم جهت كلزا مناسب هایانتخاب ژنوتیپ
 

 2و مهدی رحیمی 1محمد ربیعی*
 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اتاصالح نباتدانشجوی دکتری 2 پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور،1

 5/8/12 ؛ تاريخ پذيرش: 3/3/11تاريخ دريافت: 
 

 چکيده

 11کشت دوم در اراضی شالیزاری استان گیالن،  جهتمناسب کلزا  هایژنوتیپ شناسايیمنظور به

یقات برنج تکرار در اراضی شالیزاری موسسه تحق 3های کامل تصادفی در کلزا در قالب طرح بلوک ژنوتیپ

مورد کشت قرار گرفتند. نتايج  1381-88های زراعی مدت دو سال زراعی در سالکشور در رشت به

اکثر ، سال و اثر متقابل سال در ژنوتیپ برای هاژنوتیپحاصل از تجزيه واريانس مرکب نشان داد که بین 

نشان  و صفات ديگر رد. مقايسه میانگین صفت عملکداشتداری وجود صفات مورد بررسی تفاوت معنی

کیلوگرم در هکتار  3218و  3133ترتیب با میانگین عملکرد به 131يوال هاو 333يوال ها یهاژنوتیپداد که 

. مورد مطالعه داشت اکثر صفاترتبه اول را برای  333يوال هاژنوتیپ داشتند. را بیشترين عملکرد دانه

و کمترين تعداد روز تا یشترين تعداد خورجین در بوته بترتیب به 338يوال ها و 131يوال ها ژنوتیپ

ايج تجزيه بر طبق نت ها را با هم در يک گروه قرار داد.اين ژنوتیپنیز  تجزيه کالستر .را داشتندرسیدگی 

تر بودن در هر دوسال و زودرس بیشتر عملکرددلیل به 131يوال هارقم، دهی اثر متقابلبرش واريانس و

 .ددگرپیشنهاد می رشت شالیزارهایکشت در  جهت برتر پژنوتی عنوانبه
 

 1، کلزا، کشت دوم.دانه عملکرد برنج، :های کلیدیواژه

                                                 
 abiee_md@yahoo.co.ukrمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه

ی اخیر سبب شده است که بیش هاهمراه افزايش سرانه مصرف روغن نباتی در سالافزايش جمعیت به

دد که اين امر موجب خروج مقدار روغن مصرفی مورد نیاز کشور از طريق واردات تامین گردرصد  13از 

رو برای دستیابی به خودکفايی در زمینه روغن خوراکی و شود. از اينای ارز از کشور میقابل مالحظه

ی امیدبخش توسعه هاتوسعه و کشت گیاه روغنی کلزا در اراضی شالیکاری يکی از عرصهکاهش واردات، 

شالیزار در تمام طول سال، ايجاد اشتغال و در  اراضی از . استفاده بهینهشوداين گیاه در کشور محسوب می

نتیجه افزايش تولید و درآمد کشاورزان و همچنین پايداری تولید برنج و بهبود شرايط محیط و خاک از 

يابی و مکان .(2331، ربیعی و همکاران) گرددمحسوب میديگر مزايای کشت کلزا در اراضی شالیزاری 

ای در تواند عامل عمدههای زراعی مناسب میکارگیری تکنیکهمراه بهبه بررسی مناطق مستعد کشت

 ر انتخاب ارقام بايد به سازگاری آنها با شرايط اقلیمی منطقه توجه شود و برد .باشد زراعت کلزا موفقیت

 واسطه تنوع گسترده اقلیمی معموالا بهاساس آزمايشات دقیق مقدماتی، ارقام مناسب معرفی گردند. 

و يا  ژنوتیپ. بنابراين انتخاب شوندانتخاب میمنطقه برای کشت  هر بهترين سازگاری دری با يهاوتیپژن

 ،ديپنبروک)باشد مهم برای تولید موفقیت آمیز محصوالت می هایگامهای مناسب برای کشت، از ژنوتیپ

2333). 

ديريت زراعی بستگی داشته و عملکرد کلزا به پتانسیل عملکرد رقم، شرايط آب و هوايی، نوع خاک و م

( 1118عوامل ژنتیکی و زراعی تعیین کننده رشد و نمو گیاه و در نتیجه عملکرد دانه هستند. کريستمس )

نتايج  .دهندکلزا نسبت به ساير شرايط آب و هوايی واکنش زيادی نشان می یهامشاهده کرد که ژنوتیپ

ژنوتیپ  حقیقات برنج کشور حاکی از آن بود کهدر موسسه ت (2332) و همکاران زادهحسینتحقیقات 

( نیز در بررسی شش رقم کلزا در 2338شمی )ها گل بیشترين عملکرد دانه را به خود اختصاص داد.ساری

 معرفی نمود. عنوان پرعملکردترين ژنوتیپرا به 123يوال ها اراضی شالیزاری شهرستان رشت، ژنوتیپ

يوال ها و 131يوال ها ،123يوال ها ایهژنوتیپ( بیانگر آن است که 2338) و همکاران بیات اتنتايج تحقیق

باال معرفی عملکرد با  يیهاژنوتیپعنوان بهو  هبیشترين عملکرد دانه را به خود اختصاص داد 333

  .گرديدند
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ه منظور تخلیعنوان کشت دوم در شالیزار بعد از برداشت برنج و بهبا توجه به اهمیت کشت کلزا به

زودرس با عملکرد  یهاژنوتیپ ضرورت شناسايیو نمودن زمین جهت کشت شالی در مزارع شالیکاری 

صفات  از مطالعه برخی به منظور اين تحقیق ،و نبود تحقیقات کافی در مناطق شالیزاری باال در منطقه گیالن

اراضی  شت درک ی مناسب جهتهاژنوتیپکلزا و تعیین  یهاژنوتیپ فیزيولوژيکی و مرفولوژيکی

 .شد، طراحی و اجرا منطقه گیالن شالیزاری

 

 هامواد و روش

واقع  رکشو برنج تحقیقات سسهؤم اراضی شالیزاری در 1385-88و  1381-85 دو سالدر  آزمايش اين

 ،131يوال ها شامل کلزا ژنوتیپ 11مواد گیاهی مورد استفاده در اين مطالعه شامل . در رشت انجام گرديد

، 533 ، آپشن3-سین گل،، ساری3333، وای333اسجی، آر338يوال ها ،333يوال ها ،123يوال ها ،83يوال ها

کامل  یهادر قالب طرح بلوکبودند که  131/18 آرای و پی 131/15 پی، پی3/338 پی، پی8/338 پیپی

 هه فاصلخط کاشت ب 8شامل  یهرکرت آزمايش .کشت شدندبه مدت دو سال تکرار  3 با یتصادف

فاصله بین تیمارها يک متر و بین تکرارها دو متر در نظر گرفته  همچنین بود.متر  5متر و به طول سانتی25

از برداشت برنج در اوايل مهر عملیات شخم با استفاده از گاوآهن برگردان صورت گرفت و برای  بعد شد.

 يش،آزما انجامقبل از  .گرديدهکتار استفاده  لیتر در 3کش ترفالن به میزان های هرز از علفمبارزه با علف

ی فیزيکی و شیمیايی خاک تعیین هابرداری شد و ويژگیمتر نمونهسانتی 3-33از خاک مزرعه در عمق 

کیلوگرم در  153کیلوگرم در هکتار( و سولفات پتاسیم ) 153کود فسفات آمونیوم ) (.1گرديد )جدول 

کود نیتروژن از همچنین . استفاده شدقبل از کاشت  (اروگرم در هکتکیل 133) و يک سوم کود اوره هکتار(

قبل از گلدهی مرحله رفتن و صورت سرک در دو مرحله قبل از ساقهبه( هکتار کیلوگرم در 133)منبع اوره 

پس از کاشت  .( انجام شدکیلوگرم در هکتار 13) صورت دستیکاشت بذور در اوايل آبان به شد. استفاده

در  یترل 3 یزانکش گاالنت به مبرگ، از علف يکهرز بار یهاکنترل علف یبرا ی،برگ 8ر مرحله کلزا و د

  .گونه آبیاری صورت نگرفتدر طول فصل رويش هیچدلیل کفايت بارندگی به .هکتار استفاده شد
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 0 عمق از شده برداشته هاینمونه براساس دو سال زراعی، در آزمايش مورد منطقه خاك تجزيه از حاصل نتايج -1 جدول

 .متریسانتی 00 تا

سال 
 زراعی

 خاک بافت
 کیيت الکتريهدا
(1-dS.m) 

ته يدیاس
 ل اشباعگ

کربن 
 (%) آلی

نیتروژن 
 (%) کل

فسفر قابل 
 جذب

(1-mg.kg) 

م قابل یپتاس
 جذب

(1-mg.kg) 

 شن
(%) 

 لتیس
(%) 

 رس
(%) 

 15 18 2 125 5/12 15/3 32/1 81/8 35/3 رسی-سیلت 85-81
 15 18 2 113 8/13 11/3 11/1 18/8 31/3 رسی-سیلت 88-85

 

 

)تعداد روز از زمان کاشت بذور تا  گیتعداد روز تا رسیدشامل: در اين بررسی صفات مورد مطالعه 
در بوته، تعداد دانه  خورجینتعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد  ،های هر کرت(درصد از بوته 83رسیدگی 

درصد  .بودند عملکرد روغن و درصد روغن ،عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،خورجینطول  ،خورجیندر 
( و 2332دان و همکاران، ) )رزونانس مغناطیسی هسته( تعیین گرديد NMRروغن با استفاده از دستگاه 

 قبل از انجام تجزيهآمد.  دستبهضرب عملکرد دانه در درصد روغن عملکرد روغن از حاصلهمچنین 
تجزيه شد و سپس منظور اطمینان از يکنواختی واريانس اشتباه آزمايشی استفاده به بارتلتآزمون از  مرکب

استفاده از  بامرکب با فرض تصادفی بودن سال و ثابت بودن تیمارهای آزمايشی برای صفات مورد نظر 
 (.SPSS, 2010انجام شد ) SPSSتجزيه کالستر نیز با نرم افزار  .(SAS, 2010) انجام شد SASافزار نرم

 

 نتايج و بحث
مورد مطالعه برای همه صفات  یهاژنوتیپبین که  بود نتايج حاصل از تجزيه واريانس مرکب بیانگر آن

داری مشاهده شد که های فرعی، وزن هزار دانه و عملکرد روغن اختالف معنیجز صفات تعداد شاخهه ب
مورد مطالعه،  یهاژنوتیپبین اظ عملکرد دانه از لح .باشدمی هاژنوتیپدهنده وجود تنوع در بین نشان

کیلوگرم  1/3183و  8/3212، 2/3133ترتیب با میانگین عملکرد به 123و  131يوال ها ،333يوال ها ژنوتیپ
مشترک در يک گروه قرار گرفتند طور هبو  نددر هکتار بیشترين عملکرد دانه را به خود اختصاص داد

نظر به اينکه هر دو ( نیز اين سه ژنوتیپ را در يک گروه قرار داد. 1تر )شکل نتايج تجزيه کالس(. 2جدول )
در اين آزمايش توانستند عملکرد بااليی را به خود اختصاص دهند، لذا  131يوال ها و 333يوال ها ژنوتیپ

 روز( نسبت به 235از نظر صفت مطلوبی چون زودرسی )طول دوره رويش  131يوال ها اينکه دلیلبه
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در اراضی  ژنوتیپبرخوردار بود، بنابراين اين  نسبیروز( از برتری  231)طول دوره رويش  333يوال ها
از  گرددبرداشت زودتر و تخلیه سريعتر زمین جهت کشت شالی توصیه می دلیلبهشالیزاری استان گیالن 

رداشت مکانیزه استفاده دلیل حساسیت آن نسبت به ورس در روش برا به 333يوال ها توان رقمطرفی نمی
 تواند باعث عدم موفقیت اين رقم برای کشت در اراضی شالیزاری استان محسوب گردد.نمود و اين می

را به عنوان  333يوال ها و 131يوال ها ،123يوال ها هایترتیب ژنوتیپ( نیز به2338بیات و همکاران )
را در  131يوال ها ( ژنوتیپ2331. همچنین فرجی )های با عملکرد باال در شالیزار معرفی کردندژنوتیپ

 راو  گلساری( ژنوتیپ 2332) و همکاران زادهحسینو  123يوال ها ( ژنوتیپ2338شمی )ها منطقه گنبد و
 .ندعرفی نمودها معنوان پرعملکردترين ژنوتیپبهدر رشت 

با  333اسجیژنوتیپ آر درصد و 12/11میانگین  با 333يوال ها برای صفت درصد روغن، ژنوتیپ
ترتیب بیشترين و کمترين درصد روغن را دارا بودند که اين اختالف در سطح پنج درصد به 13/13میانگین 

داری از نظر درصد روغن اختالف معنی 333 اسجیو آر 8/338 پیدار بود. البته الين پیدرصد معنی
جدول ها در يک گروه قرار داشتند )ه ساير ژنوتیپتر نسبت بنداشتند و با دارا بودن درصد روغن پائین

ثیرپذيری از شرايط محیطی،يک خصوصیت ژنتیکی است و أعالوه بر ت ی کلزا،ها(.درصد روغن در واريته1
 (.1112 باشد )سانچز و همکاران،مختلف متفاوت می یهادر ژنوتیپ

يوال ها داری وجود داشت و ژنوتیپکلزا اختالف معنی یهابین ژنوتیپ نیز از نظر صفت عملکرد روغن
ترتیب کیلوگرم در هکتار به 8/138با میانگین  533کیلوگرم در هکتار و ژنوتیپ آپشن  2/1523با میانگین  333

يوال ها (. علت باال بودن عملکرد روغن در ژنوتیپ2جدول بیشترين و کمترين عملکرد روغن را دارا بودند )
وان به بیشتر بودن عملکرد دانه آن نسبت داد. عملکرد روغن همبستگی مثبت و تدر دو سال تحقیق را می 333

 ؛2338شمی، هادهد )بااليی را با وزن هزار دانه، درصد روغن و عملکرد دانه در مطالعات متعددی نشان می
 (. فتوسنتز مطلوب در زمان گلدهی و تشکیل خورجین سبب افزايش2331ربیعی و همکاران، ؛ 2335فرجی، 

تجمع ماده خشک، افزايش وزن دانه و عملکرد گیاه می گردد. با توجه به باال بودن وزن هزار دانه، عملکرد دانه 
رسد. ها، باال بودن عملکرد روغن آن طبیعی به نظر مینسبت به ساير ژنوتیپ 333يوال ها ودرصد روغن

شده است. نتايج تحقیقات همبستگی بین درصد روغن و عملکرد روغن توسط محققین زيادی گزارش 
 ( نیز مؤيد اين مطلب است.2331( و ربیعی و همکاران )2335(، فرجی )2332زاده و همکاران )حسین
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 تجزيه کالستر ارقام کلزا در دوسال زراعی بر اساس صفات مورد مطالعه -1شکل 

 

بیشترين تعداد  333يوال ها و 131يوال ها ،83يوال ها یهاژنوتیپ ،تعداد خورجین در بوته از نظر صفت

 38/15با میانگین تعداد  نیز 533آپشن ژنوتیپ .در يک گروه قرار گرفتند و ندخورجین در بوته را داشت

(. نتايج 2جدول در رتبه آخر قرار گرفت ) کمترين تعداد خورجین در بوته را به خود اختصاص داد و

را دارا بوده و علت اصلی کم  عملکرد دانهمترين ک 533آپشن ژنوتیپحاصل از اين آزمايش نشان داد که 

توان به کم بودن تعداد خورجین آن نسبت را می هاژنوتیپنسبت به ساير  ژنوتیپبودن عملکرد دانه اين 

که میزان طوریآيند، بهشمار میها جزء مؤثری در فتوسنتز و تأمین مواد غذايی برای دانه بهخورجینداد. 

ر تک بوته کلزا به تعداد خورجین در بوته بستگی دارد، چون پس از مرحله گلدهی با کاهش عملکرد دانه د

همبستگی باال بین تعداد خورجین و . ها نقش مهمی در فتوسنتز گیاه دارندسطح برگ بوته، خورجین

از نظر صفت . ه استگرديد گزارش (2333) و ديپن بروک (2338) عملکرد دانه توسط بیات و همکاران

يوال ها ژنوتیپه چداری مشاهده نگرديد، اگرکلزا اختالف معنیی هاژنوتیپتعداد شاخه فرعی در بوته بین 

 تعداد ترتیب بیشترين و کمترينبه 35/1ساری گل با میانگین تعداد  ژنوتیپو  81/5با میانگین تعداد  123

وجود داری وزن هزار دانه اختالف معنی نظراز  کلزا یهاژنوتیپبین  .نمودندشاخه فرعی در بوته را تولید 
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ترتیب گرم به 55/3ساری گل با میانگین  ژنوتیپگرم و  83/1با میانگین  333يوال ها ژنوتیپ و داشت 

ربوهیدرات ذخیره شده در شروع میزان کبیشترين و کمترين وزن هزار دانه را دارا بودند. وزن هزار دانه به

 ژنوتیپرسد يکی از داليل اصلی برتری عملکرد دانه نظر میپر شدن دانه و ژنوتیپ گیاه بستگی دارد. به

 فزايش وزن هزار دانه آن نسبت داد.توان به ارا می 333يوال ها

 28/23میانگین تعداد با  ای131/15پی پی ، اليناز لحاظ تعداد دانه در خورجین کلزا یهاژنوتیپبین 

دانه، کمترين تعداد دانه در  38/15با میانگین تعداد  83يوال ها ژنوتیپدانه در خورجین بیشترين و 

نیز در ( 2338) بیات و همکاران(. 2جدول ) ای قرار گرفتندی جداگانههاخورجین را داشتند و در گروه

لحاظ صفت تعداد دانه در خورجین تفاوت های مورد مطالعه از ژنوتیپبیان کردند که تحقیق خود 

داری دارند. با توجه به اينکه در کلزا اجزای عملکرد خاصیت جبرانی نسبت به يکديگر دارند، از اين معنی

 توان به باال بودن تعداد خورجین در بوتهرا می 83يوال ها ژنوتیپرو کمتر بودن تعداد دانه در خورجین در 

 فی بین تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین توسط کارلیف ونسبت داد. همبستگی من آن

 ( گزارش شده است.2333) همکاران

متر سانتی 35/5و  28/8ترتیب با میانگین به 83يوال ها و 333يوال ها ژنوتیپ برای صفت طول خورجین

 ای قرار گرفتنداگانههای جدهرا به خود اختصاص دادند و در گروبیشترين و کمترين طول خورجین 

شود. ها يکی از فاکتورهای مهم در افزايش عملکرد دانه محسوب می(. طويل بودن خورجین2جدول )

کنند. اين ی که دارای اين صفت هستند، عموماا تعداد بیشتری دانه در هر خورجین تولید میيهاژنوتیپ

آيد. با توجه باشد يک مزيت به حساب می صفت در شرايطی که پتانسیل عملکرد باال بوده و شرايط مناسب

داشت، کم بودن  هاژنوتیپکمترين تعداد دانه در خورجین را نسبت به ساير  83يوال هاژنوتیپبه اينکه 

( نیز مؤيد اين مطلب است. 1181) رسد. گزارش چای و تورلینگطول خورجین آن نیز طبیعی به نظر می

 ژنوتیپروز بیشترين و  18/215با میانگین  533 آپشن وتیپژن نیزبرای صفت تعداد روز تا رسیدگی 

روز کمترين زمان کاشت تا رسیدگی را به خود اختصاص دادند و در  83/112با میانگین  338يوال ها

يی هاژنوتیپ( بیان نمودند که 2338) (. سلیمانزاده و همکاران2جدول ) ی جداگانه ای قرار گرفتندهاگروه

ی ديگر هاژنوتیپمو خورجین و رسیدگی فیزيولوژيک زودتری دارند نسبت به که مراحل گلدهی، ن
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 ژنوتیپترين را زودرس 131يوال ها ژنوتیپ( 2332) فرجی و سلطانیعملکرد باالتری را تولید می کنند. 

شمی ها (،2332زاده و همکاران )(، حسین2338ولی نتايج تحقیقات بیات و همکاران ) معرفی نمودند.

ترين ژنوتیپ در بین عنوان زودرسرا به 338يوال ها ( ژنوتیپ2331همکاران ) ( و ربیعی و2338)

 ها کلزا معرفی نمودند که با نتايج حاصل از اين آزمايش مطابقت دارد.ژنوتیپ
 

 متقابل دهی اثرها در هر سال بر اساس برشمقايسه میانگین ژنوتیپ -0جدول 

 ژنوتیپ سال

 مطالعهمیانگین صفات مورد 

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

تعداد شاخه 

 فرعی

 هزاروزن

 )گرم( دانه

روز تا 

 گلدهی

روز تا 

 رسیدگی

 238 121 22/3 5 53/2811 0333وای اول

 33/213 131 22/3 12/1 23/2333 ساری گل 

 33/232 111 33/1 32/5 32/3131 0-سین 

 82/231 82/133 11/3 82/3 83/2318 033آپشن 

 33/238 82/133 31/3 13/1 53/2811 0/033پیپی 

 82/232 82/128 32/3 13/5 82/2811 3/033پیپی 

 213 111 11/3 83/1 13/2888 ای40/ 134پیپی

 33/213 128 11/3 33/5 12/3113 41/ 134پیپی

 82/231 133 13/3 5 23/2283 13هایوال 

 33/231 111 13/1 13/5 81/3221 134هایوال 

 82/232 111 83/1 33/8 83/3831 123هایوال 

 232 33/122 12/1 13/1 25/3838 003هایوال 

 118 131 21/3 32/5 33/2881 033هایوال 

 232 111 12/3 32/1 23/2188 330 اسجیآر

 211 82/128 32/1 13/5 23/2858 0333وای دوم

 213 82/121 83/3 53/1 83/2323 ساری گل 

 33/213 82/125 12/1 12/1 83/2338 0-سین 

 82/223 33/131 35/1 12/5 52/2312 033آپشن 
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 213 82/122 11/1 83/1 33/2282 0/033پیپی 

 33/211 131 38/1 83/1 33/2118 3/033پیپی 

 33/218 133 18/3 53/1 23/2518 ای40/ 134پیپی

 33/213 128 13/1 13/5 82/2331 41/ 134پیپی

 82/211 33/131 83/1 23/5 23/2385 13 هایوال

 33/231 82/121 33/1 23/5 52/2823 134هایوال 

 82/213 82/132 21/3 13/1 52/2531 123هایوال 

 82/212 132 21/1 22/5 52/3181 003هایوال 

 82/112 112 82/3 33/5 12/2153 033هایوال 

 33/211 128 25/1 23/1 13/2233 330 اسجیآر

LSD (%5) 33/552 32/1 21/3 51/2 82/1 

LSD (%1) 82/233 35/1 31/1 31/3 13/2 

 

ها عملکرد متفاوتی در دو سال داشتند به طوری که ژنوتیپ که ساخت روشن متقابل اثر دهیبرش

در ترتیب بیشترين عملکرد را در سال اول داشتند به 333 يوالها و 131 يوالها ،123 يوالها هایژنوتیپ

بیشترين عملکرد دانه را در سال دوم نشان  3333و وای  131 يوالها ،333 يوالها هایحالی که ژنوتیپ

های مورد مطالعه از لحاظ صفات عملکرد، تعداد شاخه فرعی، وزن هزار دانه، تعداد روز تا دادند. ژنوتیپ

کمترين تعداد روز تا  338يوال ها العمل متفاوتی در دو سال نشان دادند. ژنوتیپگلدهی و رسیدگی عکس

 131يوال ها هایترين ژنوتیپ انتخاب شد. ژنوتیپگلدهی و رسیدگی را در هر دو سال نشان داد و زودرس

 131يوال ها تر بودن ژنوتیپعملکرد بااليی در هر دو سال نشان دادند ولی با توجه به زودرس 333يوال هاو

عنوان ژنوتیپ مناسب جهت کشت در اراضی شالیزاری استان وان بهتدر هر دو سال، اين ژنوتیپ را می

 .(3)جدول  گیالن پیشنهاد نمود
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 كلي گيرینتيجه

کیلوگرم در هکتار  3218و  3133ترتیب با میانگین عملکرد به 131يوال ها و 333يوال ها یهاژنوتیپ

دهی اثر متقابل معلوم اين مطالعه با توجه به برش. در نددبودارا کلزا  یهاژنوتیپبیشترين عملکرد دانه را بین 

مناسب عنوان ژنوتیپ بهتر بودن در هر دو سال دلیل عملکرد بیشتر و زودرسبه 131يوال ها گرديد که رقم

در يک گروه  ها. نتايج تجزيه کالستر نیز حاکی از اين است که اين ژنوتیپجهت کشت در گیالن انتخاب شد

 دلیلبه توانرا می 338يوال ها ژنوتیپ از طرفی ديگر .کنندحت اين نتايج را تايید میو ص گیرندقرار می

در مناطقی از استان گیالن که نشاکاری برنج زودتر صورت  131و  333يوال ها نسبت بهتر بودن رسزود

چند سال مورد  یطو در فوق ها در مناطقتیپاگرچه بايد پايداری اين ژنو .داد گیرد مورد استفاده قرارمی

 بررسی قرار گیرد تا پايداری آنها بیشتر سنجیده شده و بتوان رقم مناسب برای هر منطقه را معرفی نمود.
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Abstract 

In order to identify the suitable rapeseed genotypes as second crop in paddy fields 

of Guilan province, 14 rapeseed genotypes were grown in complete randomized block 

design with three replicates in a paddy fields experimental condition in Rice Research 

Institute of Iran, Rasht during 2005-2007 cropping seasons. The results of the 

combined analysis of variance indicated significant difference among rapeseed 

genotypes, year and year×genotype interaction effect for most of evaluated traits. 

Mean comparison of yield and other traits showed that Hyola 330 and Hyola 401 

produced maximum grain yield with average of 3400 and 3298 Kg/ha, respectively. 

Hyola 330 was in the first rank for most studied traits. Hyola 401 and Hyola 308 had 

the highest silique numbers per plant and the lowest days to maturity, respectively. 

Genotypes Hyola 330, Hyola 420 and Hyola 401 were in a group and had the highest 

oil yield. Also, cluster analysis put these genotypes in a group together. According to 

the analysis of variance and slicing the interactions, Hyola 401 due to high yielding 

and earlier maturity in both years is recommended as superior genotypes for cultivation 

in paddy Rasht. 
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