
 پویا آروین و مهدی عزیزی
 

 1

  

  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  88 تابستان ،دوم، شماره دومجلد 

14-1  
www.ejcp.info    

  

  های بهاره کلزا مقایسه عملکرد، شاخص برداشت و صفات مرفولوژیک در گونه
  

  2مهدی عزیزیو  1پویا آروین*

  آزاد اسالمی بجنورد دانشگاه استادیار2،  دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد،ارشد دانشجوی کارشناسی1
  27/3/1388 :؛ تاریخ پذیرش20/9/1387: تاریخ دریافت

  

   1چکیده
 Brassica رقم بهاره کلزا از سه گونه 13عملکرد، شاخص برداشت و برخی صفات مرفولوژیک 

napus ،Brassica rapa و Brassica juncea  در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی
نتایج نشان داد که بین ارقام از .  بررسی گردید1385-86مشهد در سال زراعی و منابع طبیعی طرق، 

ترتیب ارقام  در این آزمایش به. داشتداری وجود  لحاظ عملکرد و شاخص برداشت تفاوت بسیار معنی
 کیلوگرم در هکتار و هایوال 1277 با متوسط 18BP کیلوگرم در هکتار، 1475 با متوسط 330هایوال 

هیبریدهای هایوال در .  کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را نشان دادند1274سط  با متو401
میانگین عملکرد و شاخص . مورد شاخص برداشت دارای برتری نسبی نسبت به سایر ارقام بودند

ژیک شامل بررسی صفات مرفولو.  بودB.rapa  بیشتر از ارقام گونهB.napus برداشت در ارقام گونه
غلظت . داشت داری وجود نه و ارتفاع نشان داد که بین ارقام تفاوت معنیزروفیل، تراکم روغلظت کل

خاطر رشد و توسعه  تواند به برداری روند افزایشی نشان داد که می  نوبت نمونه2کلروفیل برگ در طی 
تگی نتایج روابط همبستگی صفات نشان داد که عملکرد با شاخص برداشت دارای همبس. ها باشد برگ

 با عملکرد دارای همبستگی  نیزدر میان صفات مرفولوژیک ارتفاع. بود) r=75/0**(داری  مثبت و معنی
رغم  بههمبستگی میزان کلروفیل برگ بعد از گلدهی با عملکرد دانه . بود) r=34/0*(داری  مثبت و معنی

  ).r=27/0*(ه نبود دار بودن، زیاد قابل توج معنی
  

 ،)B.rapa( ، شلغم روغنی شاخص برداشت،)Brassica.juncea( هندی خردل :های کلیدی واژه
  )B.napus( کلزای معمولی و  عملکرد،صفات مرفولوژیک

                                                           
  pooya.arvin@gmail.com : مسئول مکاتبه- *
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  مقدمه
در دلیل افزایش جمعیت و باال رفتن سطح زندگی و رعایت بهداشت و  های نباتی به اهمیت روغن

 لحاظ، این از). 1998 و احمدی،کازرانی (شود   باال رفتن میزان مصرف روز به روز بیشتر مینهایت
خوراکی غیرقابل انکار ریزی بلندمدت و منسجم با هدف نیل به خودکفایی در تولید روغن  لزوم برنامه
ویژه در  در این میان کلزا، یکی از مهمترین گیاهان روغنی جهان است که کشت آن به .خواهد بود

شیرانی (های خوراکی انسان دارد  مین روغنأای در ت مناطق معتدله رو به افزایش است و نقش عمده
  ).2003 راد و دهشیری،

های داخلی سلولی مجزا و  های متابولیکی در اندامک  فتوسنتز همراه با بعضی دیگر از فعالیت
ها حاوی رنگدانه، کلروفیل و   کلروپالست. گیرند  شوند، صورت می  منسجمی که کلروپالست نامیده می

غذایی به ترکیبات پیچیده  ل مورد نیاز برای تبدیل کربن معدنی و سایر عناصرها و عوام تمام آنزیم
کلروفیل مسئولیت اصلی دریافت انرژی . باشند  دهند، می  کربن که پیکره موجودات زنده را تشکیل می

  ).1995 هاپکینز،(نور برای استفاده در فتوسنتز را دارد 
آنها نتیجه .  طبقات مختلف کانوپی بررسی کردندمیزان کلروفیل را در) 2001 (مک وتی چانگو و

 بود، چون طبقات پایین کانوپی در سایه  کمترگرفتند که محتوی کلروفیل در طبقات پایین کانوپی
  گونه ارقام محتوی کلروفیل در بین.شود  میها  زردی برگ باعث اینهای باال قرار گرفته و برگ

B.napusو بیشترین آن در اوایل یزان کلروفیل در مراحل رویشی م کمترین تفاوت زیادی ندارد ولی 
بین میزان فتوسنتز خالص در سطح برگ و ). 2001 چانگو و مک وتی، (غالف دهی گزارش شده است

  ).2001 چانگو و مک وتی، (دست آمده است ههای مثبت ب   همبستگیمیزان کلروفیل
اکسیدکربن، با   مؤثری برای جذب دیدلیل ظرفیت انتشار باالی خود سازوکار هها ب منافذ برگ

رویه آب از برگ  عین حال از خروج بی وجود آورده و در هوجود ناچیز بودن شیب غلظت این گاز، ب
ها بسته به عواملی مانند گونه، موقعیت برگ، سطح پلوئیدی  فراوانی و توزیع روزنه. کنند  جلوگیری می

ای یا تعداد روزنه در واحد سطح  تراکم روزنه ).1995 هاپکینز،(و شرایط رشدی خیلی متغیر است 
وامع متغیر جبه گیاه دیگر یا در تک گونه بین داری از برگی به برگ دیگر و از گیاهی  طور معنی برگ به
نشان داد که کلیه سطوح سبز گیاه دارای روزنه هستند ) 1975(ر وماژ). 1996 ویلمر و فریکر،(است 

 سطح رویی برگ در هر دو گونه. های مختلف متغیر است و اندامها  ولی فراوانی آن بین گونه
B.napus و B.rapaکه سطح   باالترین فراوانی روزنه را به خود اختصاص داده بود، در صورتی
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مک ( دارای کمترین فراوانی روزنه بود B.rapa  دارای دومین فراوانی و درB.napus زیرین برگ در
بیان کردند یکی از دالیل پایین بودن کارآیی مصرف ) 2006(مکاران و ه بری). 1989 وتی و همکاران،

  .ها در ارتباط است  در این اندامنور در غالف و ساقه در کلزا با کم بودن تراکم روزنه
اقبال و (کنند  های مختلف براسیکا عموماً در ارتفاع متوسط گیاه با هم دیگر فرق می ژنوتیپ
توان به اختالف موجود در   لت اختالف ارتفاع در ارقام کلزا را میع). 2003 اوزر،؛ 2008 همکاران،
تالنار (و ذرت ) 1988 راجارام،(در گیاهانی مانند گندم ). 2003 اوزر،(تا رسیدگی نسبت داد  تعداد روز
 وزن ساقه کاهش یافته و مواد فتوسنتزی مصرف نشده ،همراه با کاهش ارتفاع گیاه) 1988 و براسما،

اقبال و همکاران . یابد ها اختصاص می ها در گیاهان پاکوتاه به تجمع در سایر اندام قهجهت رشد سا
 دارای متوسط ارتفاع بیشتر از (B.juncea)خردل هندی  یها گزارش کردند که تمام ژنوتیپ) 2008(

  . است(B.napus)های کلزای معمولی  ژنوتیپ
عبارت   به.باشد  افزایش شاخص برداشت میعلت افزایش عملکرد دانه در غالت دانه ریز عمدتاً به
شود، بلکه قسمت زیادی از ماده خشک به عملکرد  دیگر در این حالت ماده خشک اضافی تولید نمی

، طور کلی در ارقام با عملکرد باال به). 2001 کولینو و همکاران،(یابد  اقتصادی دانه اختصاص می
شاخص ). 1985 دای،(یابد  قتصادی اختصاص میهای ا به اندام داری از مجموع مواد قسمت معنی

های روغنی جنس براسیکا در مقایسه با سایر گیاهان زراعی مانند غالت نسبتاً پایین  برداشت در گونه
 درصد است که برای 25-30در کلزا شاخص برداشت تقریباً ). 1998 احمدی و جاویدفر،(است 

فاصله موجود بین  ).2000 دایپنبروک،(دی دارد افزایش شاخص برداشت نیاز به کارهای اصالحی زیا
توان از طریق توانایی  دست آمده توسط کشاورزان و پتانسیل عملکرد را می همیانگین عملکردهای ب

ثیر که عملیات أای از ت  توسط ارقام و هیبریدهای موجود از گیاهان زراعی و نیز درجه،تولید عملکرد
 دایپنبروک،(پتانسیل ژنتیکی گیاه زراعی دارند تعیین نمود مدیریتی گیاه زراعی و خاک بر ظهور 

روشن است که با . تواند از روش مدیریت محصول تاثیر بگیرد عملکرد و اجزای عملکرد می). 2000
عملکرد ). 1993 هابوک،(آید  دست می هزراعی و اصالحی افزایش عملکرد دانه ب های به بهبود روش

یاهی در طی فصل رشد و نمو، استفاده از تشعشع، مواد غذایی، آب و دانه نتیجه فعالیت یک جامعه گ
عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی همچون ). a1978 کالرک و سیمپسون،(سایر عوامل محیطی است 

یند اخیزی خاک، طول دوره رشد و آفات و امراض بر فر ژنوتیپ گیاه، درجه حرارت، رطوبت، حاصل
 گذارند ها و در نتیجه عملکرد دانه تاثیر می های فتوسنتزکننده به دانه انتقال مواد فتوسنتزی از اندام
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 (B.napus)وزن خشک پایانی و عملکرد دانه در گونه کلزای معمولی ) 1974(ترلینگ . )2006 بری،(
  .گزارش کرد)B.rapa (را بیشتر از گونه شلغم روغنی

تحقیق حاضر با هدف بررسی  ،ویژه کلزا های روغنی به  با توجه به اهمیت توسعه کشت دانه
  .بررسی صفات مرفولوژیک در ارقام بهاره کلزا انجام گرفت شاخص برداشت و عملکرد،

   
  مواد و روش

 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق، مشهد 1385-86این آزمایش در سال زراعی 
در این آزمایش . ای طرح آیش بودبافت خاک مزرعه سیلتی لوم و زمین در سال قبل از اجر. انجام شد

 Brassica و Brassica napus ،Brassica rapa رقم کلزا از سه گونه براسیکا شامل 13

juncea 4های کامل تصادفی با   در قالب طرح آزمایشی بلوک1385 در تاریخ کشت ششم اسفند 
  وOption ،003RG، Zarfam ،Echo 500، 330، هایوال 401ارقام هایوال . تکرار ارزیابی شدند

Swchotshot متعلق به گونه B.napus 110 و ارقام Hysun ،Rinbow ،GoldRush و 
ParkLand متعلق به گونه B.rapa18  و رقمBP متعلق به گونه B.junceaبودند .  

هر کرت .  بوته در مترمربع انجام شد93 سانتی متر و تراکم 30هایی با فاصله  کاشت روی ردیف
 کیلو 100صورت،  کود پایه بر مبنای آزمون خاک و قبل از کشت به . متری بود6ت  خط کاش4شامل 

 کیلو 100 از منبع سوپرفسفات تریپل و P2O5 کیلوگرم در هکتار 100 از منبع اوره، Nگرم در هکتار 
در زمان شروع رشد سریع نیز کود ازته .  از منبع سولفات پتاسیم، مصرف شدK2Oگرم در هکتار 

 درصد 50آبیاری مزرعه براساس تخلیه .  کیلوگرم اوره در هکتار استفاده شد200زان می سرک به
  .ها و به طریق نشتی و با استفاده از سیفون انجام شد رطوبت قابل استفاده خاک در عمق توسعه ریشه

 روز بعد از 58 در Minolta–SPAD Unit 502گیری کلروفیل برگ با استفاده از دستگاه  اندازه
برای این منظور سه بوته . انجام شد) بعد از گلدهی( روز بعد از کاشت 78و ) قبل از گلدهی(کاشت 

گیری عدد   و پس از میانگینگرفتگیری روی آنها انجام  طور تصادفی از هر کرت انتخاب و اندازه به
  . گزارش شدSPADنهایی هر رقم بر مبنای 

یرین برگ جدا شد و درون ظرف حاوی برای بررسی روزنه، الیه اپیدرمی نازکی از سطح ز
سپس .  دقیقه قرار گرفت تا نمونه رنگ خود را از دست بدهد5مدت   درصد به2هیپوکلروید کلسیم 

ها بهتر  خود گرفته و روزنه های مربوطه رنگ آبی به ها وارد محلول آبی متیل گردید تا بافت نمونه
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ها زیر میکروسکوپ نوری دو چشمی، در  س نمونهسپ.  دقیقه به طول انجامید3این عمل . نمایان شوند
با علم به اینکه قطر میدان در .  شمارش شد40نمایی  بندی شده میکروسکوپ، با بزرگ بخش درجه

ها در آن محیط براساس رابطه  متر بود، تعداد روزنه  میلی28/0 میکروسکوپ چشمی 40نمایی  بزرگ
2rπنوبت 2گیری روزنه در طی  اندازه.  تبدیل شد سطح برگمتر مربع ه میلیدست آمد و سپس ب ه ب 

  .انجام شد) بعد از گلدهی( روز بعد از کاشت 78و ) قبل از گلدهی( روز بعد از کاشت 58شامل 
 از محل  بوته ارتفاع انتخاب وگیری ارتفاع، از هر کرت سه بوته در زمان رسیدن فیزیولوژیک اندازه

در زمان . بوته حساب گردید  برای تک آنبلندترین ساقه اصلی انجام شد و میانگینطوقه تا انتهای 
صورت  سپس به.  بوته برداشت شد و در داخل پاکت گذاشته شد3رسیدگی برداشت از هر کرت 

شاخص برداشت براساس عملکرد نهایی دانه در هر نمونه نسبت . ها از کاه و کلش جدا شد دستی دانه
  .محاسبه گردید) 1(وسیله معادله  به) کاه و کلش و دانه(تولیدی گیاه به کل ماده خشک 

  

     شاخص برداشت =وزن خشک دانه/ های هوایی  وزن خشک اندام×100                        :)1(معادله 
  

 از محصول حاصل از برداشت دو خط میانی هر کرت  دانه عملکرد،در نهایت در زمان رسیدگی
 مترمربع از هر کرت بود و نتایج برحسب کیلوگرم در 3 سطح برداشت عملکرد معادل .گیری شد اندازه

 و SAS 1/9افزارهای آماری  دست آمده از نرم ههای ب برای تجزیه و تحلیل داده. هکتار تبدیل گردید
Excellها با استفاده از آزمون همچنین مقایسه میانگین داده.  استفاده شد SNK پذیرفت .  

  
  بحثنتایج و 

نشان داد که بین ارقام از لحاظ این صفت طی دو ) 1 جدول(نتایج تجزیه واریانس : کلروفیل برگ
در مرحله قبل از گلدهی رقم زرفام با .  وجود داشت)P≤0.05 (داری گیری، تفاوت معنی نوبت اندازه

SPAD 1/45 18 بیشترین و رقمBP با SPAD 9/32 بعد  کمترین غلظت کلروفیل و همچنین مرحله
 کمترین مقدار SPAD 9/36 با Echo بیشترین و رقم SPAD 58/59از گلدهی رقم زرفام با 

های کلزا برای میزان   تنوع ژنوتیپی میان ارقام و گونهآید که  نظر می  به).2 جدول(کلروفیل را داشتند 
ی روند افزایشی در این آزمایش از مرحله قبل تا بعد از گلده). 2008 زاده، غنی(کلروفیل وجود دارد 

  برگها و بافت سبزینه توسعه برگتکامل و ادامه خاطر  تواند به محتوی کلروفیل مشاهده شد که می
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گزارش کردند که شرایط خنک باعث باال رفتن محتوی کلروفیل ) 2001 (مک وتیچانگو و . باشد
  .زایش یافتفآنها همچنین نشان دادند که میزان کلروفیل برگ با افزایش سن برگ ا. شود می

 در رژیم کشت  آن پاییزه داشته باشد و قرار گرفتن نیمه رقم زرفام ماهیت کهآید نظر می گونه به این
خیر أ تنهایتدر  پیامد آن تشدید رشد رویشی و  همراه بوده کهبهاره، با عدم تامین واحدهای سرمایی

بیشتری غلظت باالی کلروفیل  توانست مدت زمان  این رقم به همین سبب.در پیری و ریزش برگ بود
برای بررسی شدت پیری در برگ، محتوی کلروفیل برگ را ) 2003(ایوانز و همکاران . را حفظ کند

چه محتوی کلروفیل بیشتری از برگ طی زمان کاهش دند و به این نتیجه رسیدند که هرگیری کر اندازه
  .هنده شدت بیشتر پیری در برگ استد یابد نشان

 و بعد از B.napus گونه ارقام ن غلظت کلروفیل در مرحله قبل از گلدهی درطور میانگی به
  گونه دردر هر دو مرحله غلظت کلروفیل.  بیشترین مقدار بودB.rapa  گونهارقام گلدهی در
B.juncea شاید بتوان غلظت باالی کلروفیل برگ در مرحله بعد از ). 2 جدول( از بقیه کمتر بود
نسبت ) B.rapa (گونه استنباط کرد که ظهور مراحل نمو در شلغم روغنی ین را اB.rapaگلدهی در 

ها   چون در کلزا بعد از گلدهی، برگ،خیر به وقوع پیوسته استأبا ت) B.napus(به کلزای معمولی 
آید که کارآیی ارقام گونه  نظر می به). 2006 بری،؛ 1999 عزیزی وهمکاران،(کنند  شروع به ریزش می

B.napus هابوک،(ها باشد  طور انتقال آن به دانه بیشتر از سایر گونه ساخت کلروفیل و همین در 
1993.(  

نشان داد که بین ارقام از لحاظ این صفت ) 1جدول (جدول تجزیه واریانس  :تراکم روزنه در برگ
در مرحله قبل از گلدهی رقم .  وجود داشت)P≤0.05 (داری گیری تفاوت معنی طی دو نوبت اندازه

 روزنه در 9/118 با 401 بیشترین و رقم هایوال  برگمترمربع  روزنه در میلی332 با 330ایوال ه
 با تعداد GoldRushدر مرحله بعد از گلدهی، رقم .  کمترین تراکم روزنه را داشتند برگمترمربع میلی

 مترمربع در میلی روزنه 4/143 با تعداد 401 بیشترین و رقم هایوال  برگمترمربع  روزنه در میلی8/282
 مختلف نشان داد که تراکم روزنه در های آزمایش. )2جدول (  کمترین تراکم روزنه را دارا بودندبرگ

هر برگ با برگ دیگر و از گیاهی به گیاه دیگر یا در هر تک گونه بین جوامع مختلف متغیر است 
االی روزنه در گیاه، داشتن در شرایط مطلوب زراعی، عواملی مثل تراکم ب). 1996 ویلمر و فریکر،(

های کوچک که باز و بسته شدن آنها نیاز به صرف انرژی کمتری دارد، باعث افزایش سرعت  روزنه
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شود و در صورت حضور نور  های تاریکی فتوسنتز می تبادل گازی با محیط و افزایش سرعت واکنش
های  فتوسنتز و تولید آسمیالت، باعث افزایش )های روشنایی فاکتور الزم برای انجام واکنش(کافی 

 ؛2003 کوچکی و همکاران،(شود  شود در مجموع باعث باال رفتن عملکرد نهایی دانه می فتوسنتزی می
 را به نوعی در داشتن تراکم 330شاید بتوان برتری عملکرد رقم هایوال ). 1989 سرمدنیا و کوچکی،

  ).2جدول ( دانست  آن نیزباالی روزنه
 و Option ،Parkland ،Echo 500، 330 استثنا هایوال بهورد آزمایش در اکثر ارقام م

110Hysun ارقام هایوال . برداری مشاهده شد ، روند افزایش تراکم روزنه، در طی دو مرحله یادداشت
) B.junceaاز گونه  ( 18BPو ) B.rapaاز گونه  B.napus( ،110 Hysun)از گونه  (330
های آنها  ، از روزنه)1(م هر سه گونه مورد آزمایش انتخاب شدند و مطابق شکل عنوان نمایندگان ارقا به

در این تیپ سه . ها در تمامی ارقام از تیپ شب بو یا آنیزوسیتیک بود شکل روزنه. برداری شد عکس
ترند و هیچ  تر و یا بزرگ سلول نابرابر اپیدرمی اطراف روزنه را گرفته که یکی از دیگری کوچک

  ).1996 قهرمان،(های این خانواده دیده نشد  ر ساختار روزنه در بین گونهتفاوتی د
نشان داد که بین ارقام از لحاظ این صفت تفاوت ) 1 جدول(زیه واریانس ـایج تجـنت :ارتفاع گیاه

 65/0 با GoldRush متر بیشترین و رقم 42/1 با  18BPرقم . شت وجود دا)P≤0.05 ( داری معنی
ها را برای صفت ارتفاع بین ارقام و  محققان تفاوت. )2 جدول(  را داشتند ساقهعمتر کمترین ارتفا

ارتفاع بلندتر گیاه در اثر ). 2003 اوزر،؛ 2008 اقبال و همکاران،(های براسیکا گزارش کردند  گونه
قه عبارتی داشتن تعداد بالقوه بیشترین گل و غالف روی گل آذین سا داشتن محور گل آذین بلندتر یا به

شود که فتوسنتز گیاه منحصراً توسط  ها نیز باعث می ها در مرحله پر شدن غالف ریزش برگ. است
تر به معنی داشتن سطح فتوسنتزکننده بیشتر و  بنابراین داشتن ساقه طویل. ها انجام شود غالف و ساقه

؛ 1984  همکاران،چاپمن و(باشد  ها می ها و دانه تولید مواد متابولیکی بیشتر برای پر کردن غالف
 را با این صفت مرتبط 18BPشاید بتوان برتری نسبی عملکرد دانه رقم ). 1991 نورتون و همکاران،

  ).2جدول (دانست 
بیشترین مقدار بود و  )B.juncea (میانگین ارتفاع در ارقام مورد بررسی در گونه خردل هندی

اقبال و ). 2 جدول(ل بعدی قرار گرفتند در مراحترتیب گونه کلزای معمولی و گونه شلغم روغنی  به
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های خردل هندی دارای متوسط ارتفاع بیشتر از  گزارش کردند که ژنوتیپ) 2008(همکاران 
  .مولی استهای کلزای مع ژنوتیپ

نشان داد که بین ارقام از لحاظ این صفت تفاوت ) 1جدول (نتایج تجزیه واریانس  :شاخص برداشت
 درصد و 4/32 با 330 درصد، رقم هایوال 35/33 با 003RGرقم . اشتوجود د )P≤0.05( داری معنی

 درصد و زرفام با 5/0 با GoldRushترتیب بیشترین و رقم   درصد به13/31 با 401رقم هایوال 
های روغنی  شاخص برداشت در گونه). 2 جدول( درصد کمترین شاخص برداشت را داشتند 45/13

 احمدی و جاویدفر،(اهان زراعی مانند غالت نسبتاً پایین است جنس براسیکا در مقایسه با سایر گی
رداشت آنها توان در باال بودن شاخص ب برتری در عملکرد نهایی هیبریدهای هایوال را می). 1998

دست آمده توسط کشاورزان و پتانسیل  هفاصله موجود بین میانگین عملکردهای ب). 2 جدول(دانست 
ثیر که عملیات مدیریتی گیاه زراعی و خاک به ظهور پتانسیل أای ت درجهتوان از طریق  عملکرد را می

  ).2006 دایپنبروک،(ژنتیکی گیاه زراعی دارد و ارقام هیبرید تعیین نمود 
گونه که در مورد زرفام اشاره شد،   و زرفام، همانGoldRushپایین بودن شاخص برداشت در 

دلیل واقع شدن در رژیم کشت بهاره و عدم  باشد که به رقام پاییزه بودن ماهیت این ا  نیمهدلیل   بهشاید
های  مین نیاز سرمایی، ورود به فاز زایشی با تاخیر انجام شد و در نتیجه اختصاص مواد به اندامأت

 در این آزمایش میانگین شاخص برداشت در ارقام گونه کلزای معمولی .اقتصادی کمتر صورت گرفت
  ).2جدول (بود ) درصد 12/16 (نه شلغم روغنی گو باالتر از) درصد14/23(

نشان داد که بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه ) 1جدول (نتایج جدول تجزیه واریانس  :عملکرد دانه
 با  18BP ، کیلوگرم در هکتار1475 با 330هایوال با . داری وجود داشت معنی )P≤0.05( تفاوت
 با GoldRush کیلوگرم در هکتار بیشترین و ارقام 1274 با 401 کیلوگرم در هکتار و هایوال 1277

دار عملکرد دانه را داشتند  کیلوگرم در هکتار کمترین مق89/75 با کیلوگرم در هکتار و زرفام 12/46
 44/855(طور میانگین عملکرد در ارقام گونه کلزای معمولی  نتایج آزمایش نشان داد که به). 2 جدول(

) 1974(ترلینگ . بود)  کیلوگرم در هکتار799(ز ارقام گونه شلغم روغنی بیشتر ا) کیلوگرم در هکتار
گزارش کرد که وزن خشک پایانی و عملکرد دانه در گونه کلزای معمولی بیشتر از گونه شلغم روغنی 

  . کیلوگرم در هکتار ثبت گردید38/878در این آزمایش متوسط عملکرد کل ارقام بهاره . بود
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با صفات مرفولوژیکی و شاخص  نتایج همبستگی عملکرد :رهای گیاهیروابط همبستگی پارامت
ترتیب شاخص برداشت، ارتفاع و  به . استنشان داده شده )3جدول (برداشت در ارقام بهاره کلزا در 

 بیشترین رابطه مثبت و 27/0* و34/0*، 75/0**میزان کلروفیل در بعد از گلدهی با ضرایب همبستگی 
همبستگی عملکرد دانه با تراکم روزنه در برگ در زمان بعد از  .رد دانه نشان دادنددار را با عملک معنی

  .بود )r =-53/0*(گلدهی همبستگی منفی و معنی داری 
محققان دیگر نیز به وجود رابطه همبستگی مثبت بین پارامترهای ارتفاع و شاخص برداشت با 

آید که تنوع   نظر می به ).2001 ،خدادوست ؛1995 زو،بو؛ 1994 راد، شیرانی( اند  عملکرد دانه اشاره کرده
 چانگو و مک وتی،(ها  زیاد موجود میان ارقام در رابطه با میزان کلروفیل و تغییرات آن با سن برگ

  .برای این صفت با عملکرد بوده استتری  عامل ایجاد همبستگی ضعیف ،)2008 زاده، غنی؛ 2001
 ویلمر و فرینکر،؛ 1975 ماژور،( کم روزنه میان ارقام وجود داردتنوع ژنتیکی زیادی نیز برای ترا

آید که همین تنوع ژنتیکی عاملی برای ایجاد همبستگی منفی در این صفت با   نظر می به). 1996
 کیلوگرم در هکتار متغیر بوده است 1475 تا 46ای از   زیرا عملکرد دانه در گستره .عملکرد شده باشد
متر مربع برگ تغییر   روزنه در میلی282 تا 151ییرات تراکم روزنه در میان ارقام از حال آنکه دامنه تغ

 ،های دو متغیر که همبستگی آنها مدنظر آزمایش بوده است  این تفاوت در گستره آماره. کرده است
چند که در این آزمایش نقش تراکم هر .خالف انتظار ضریب همبستگی منفی را رقم زده استبر

  .ها در نظر گرفته نشده است ای پوشش سبز غالفه  روزنه
  

  .صفات مرفولوژیک ارقام بهاره کلزا در شرایط آزمایش تجزیه واریانس عملکرد، شاخص برداشت و -1 جدول
  میانگین مربعات 

منابع 
  تغییر

درجه 
  آزادی

کلروفیل 
قبل از 
  گلدهی

  کلروفیل
بعد از 
  گلدهی

روزنه قبل 
  از گلدهی

روزنه بعد 
  هیاز گلد

ارتفاع 
  ساقه

شاخص 
  برداشت

  عملکرد دانه

  ns83/11  ns92/39  ns33/184  ns59/530  *07/0  ns96/59  *26/142806  3  تکرار
 04/796642** 19/319**  11/0** 40/7316** 95/1308** 97/144** 17/72**  12  ارقام

  -  -  -  -  -  -  -  36  خطا
ضریب 
  تغییرات

-  %67/9  %45/10 %85/14 %85/12 
%15/

13 
%08/22 %74/18 

, ns * باشد  می درصد1  و درصد5دار در سطح احتمال  دار و معنی معنیدهنده غیر ترتیب نشا ن  به** و.  



 2 شماره 1388) 2(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 10

  



 پویا آروین و مهدی عزیزی
 

 11

  .همبستگی عملکرد،شاخص برداشت و برخی صفات مرفولوژیک ارقام بهاره کلزا در شرایط آزمایش -3جدول 
  7  6  5  4  3  2  1  صفات

              1  )قبل از گلدهی( کلروفیل )1
            1  61/0**  )بعد از گلدهی( کلروفیل )2
          1  -022/0  05/0  )قبل از گلدهی( روزنه )3
        1  -007/0  11/0  -0009/0  )بعد از گلدهی( روزنه )4
      1  03/0  -32/0  -19/0  25/0  ارتفاع )5
    1  31/0*  -48/0  -21/0  -19/0  -08/0  شاخص برداشت )6
  1  75/0**  34/0*  -53/0*  -13/0  27/0*  -23/0  عملکرد دانه )7

  . درصد1  درصد و5دار در سطح  ترتیب معنی  به**  و*
  

  
  

  .)کند ها سه سلول نابرابر اپیدرمی را مشخص می فلش( اشکال روزنه سه رقم از سه گونه متفاوت کلزا -1شکل
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Abstract1 

Yield, harvest index and morphological characters of 13 spring cultivars of 
rapeseed were evaluated in 2007 growing season at Agriculture and Natural 
Resources Research Station of Torogh, Mashhad. These cultivars were from three 
rapeseed species belonged to Brassica napus, Brassica rapa and Brassica juncea. 
Experimental design was Randomized Compelet Block with four replication. 
Result showed that significant difference occurred within cultivars for yield and 
harvest index. Hyolla 330 with average of 1475 Kg.ha-1, BP18 with average of 
1277 Kg.ha-1 and  hyolla 401 with average of 1274 Kg.ha-1 had respectively most 
yield in this trial. Obviously hyolla hybrids had more relative superiority than other 
cultivars regarding harvest index. Cultivars of B.napus had more both yield and 
harvest index than B.rapa cultivars. The examination of morphological characters, 
including chlorophyll content and stomata density and height, showed that 
considerable difference existed among cultivars. Rate of chlorophyll enhanced 
increasingly at tow intervals of sampling because of leaves development. Strongly 
positive correlation observed between yield and harvest index (r = 0.75**). Among 
morphological characters positive correlation was obtained between yield and 
height (0.34*). Considrable correlation which was between chlorophyll content and 
yield, was'nt very noticeable (r = 0.27*). 
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