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  صفات مؤثر بر عملکرد دانه و روغن  تیعل هیتجزو  یروابط همبستگ

 کلزا يهاپیاز ژنوت يدر تعداد

  

  2یانیغفار ک و 2رنجبر ی، غالمعل3زادهی، بهرام عل*2ینیزر ینجف دی، حم1الهه شادان
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  دهیچک

ـ  تیعملکرد دانه و درصد روغن از اهم شیهاي روغنی، افزاکلزا در بین دانه تیور به واردات روغن و اهمروز افزون کش ازیبا توجه به ن  اریبس

ـ دار ينـژاد بـه  يهابرنامه تیدر موفق ینقش مهم ،دنشوعملکرد دانه می شیکه موجب افزا یشناخت صفات نیر است. بنابراابرخورد ییباال  .دن

در  یهاي کامـل تصـادف  در سه منطقه کرج، اصفهان و همدان در قالب طرح بلوك 1395- 96 یرسال زراعد یشیآزما یکلزا، ط پیشانزده ژنوت

دانه، ارتفاع بوتـه،   هزارعملکرد دانه، وزن  ن،یدر بوته، تعداد دانه در خورج نیمانند تعداد خورج یقرار گرفتند و صفات یسه تکرار مورد بررس

و روز  یطول دوره گلـده  ،یگلده انیروز تا پا ،یگلده قه، درصد روغن، صفات روز تا شروعقطر سا ن،یاز سطح زم یساقه جانب نیارتفاع اول

 نیو تعداد خـورج  یدگیتا رس ، روزنیگام نشان داد در کرج صفات تعداد دانه در خورج به گام ونیرگرس جی. نتاندشد يریگاندازه یدگیتا رس

و تعداد  یدگی) و در همدان صفات روز تا رس2R = 4/78در بوته ( نیو تعداد خورج یدگیستا ر اصفهان صفات روز در)، 2R = 7/97( در بوته

در بوتـه،   نیتعداد خورج ،یدگینشان داد تعداد روز تا رس جیکردند. نتا هیعملکرد دانه را توج راتییتغ نیشتری) ب2R = 5/45( نیدانه در خورج

عنوان به توانی. لذا از صفات مذکور مشتندعملکرد و روغن دانه دا شیرا در افزا ریثأت نیترشیو ارتفاع بوته ب هقطر ساق ن،یتعداد دانه در خورج

  نژادي کلزاي زمستانه استفاده کرد.هاي بهعملکرد دانه و روغن در برنامه شیافزا يمعیار انتخاب مناسب برا
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   مقدمه

 نیدر جهـان بـا بـاالتر    یروغن خوراک دیمنبع تول نیدانه کلزا دوم

چرب اشباع شده اسـت   دیمقدار اس نیترنییروغن دانه و پا زانیم

 يهـا دانـه  دیبه نظام تولکلزا  یمعرف ریهاي اخ). در سال24و  13(

روغـن و   يباال درصد ،یمطلوب زراع اتیخصوص لیدلبه یروغن

قـرار   يبخش کشاورز گذاراناستیآن مورد توجه س يباال تیفیک

ـ ). با توجـه بـه آنچـه در مـورد اهم    1گرفته است ( کلـزا   اهیـ گ تی

 يهـا دانه ریسا نیباالي آن در ب گاهیو جا یروغن اهیگ کی عنوانبه

درصـد روغـن از    زیـ عملکـرد دانـه و ن   شیته شد، افزاگف یروغن

ثر بـر  ؤبرخـوردار اسـت. لـذا شـناخت صـفات مـ       ییباال تیاهم

از  است تا بتوان با بهبـود آنهـا   ییبسزا تیاهم يدارا دانهعملکرد 

). 4( شـد عملکـرد دانـه    شیباعث افـزا  ينژادبه يهاروش قیطر

 شیهت افـزا نژادي در جاند که بهپژوهشگران گزارش کرده یبرخ

قـدرت مخـزن    شیاز افـزا  یناشـ  اديیـ عملکرد کلزا تا حـدود ز 

از  ژهیـ و) بـه نیورجدر بوته و تعداد دانـه در خـ   نی(تعداد خورج

دانـه،   شـتر یدر بوته بـوده اسـت و تعـداد ب    نیتعداد خورج قیطر

 جـه یکـرده و در نت  جـاد یرا براي مواد فتوسـنتزي ا  اديیتقاضاي ز

کـه باعـث    یو هـر عـامل   دهدیم شیامواد فتوسنتزي را افز دیتول

عملکرد دانه خواهد شـد   شیصفت شود منجر به افزا نیا شیافزا

هاي اصالح نباتات، انتخـاب  در برنامه نکهیبه ا ه). با توج30 و 2(

و ممکـن اســت   ردیگیصفت صورت م اديیبـر اسـاس تعداد ز

ـ انتخـاب را سـخت    فرایند اهــداف   نیتــر از مهــم  یکــ ی د،کن

. اسـت  یهاي اصـالح ادگران کاهش حجم اطالعات در برنامهنژبه

 از یکــ یصــفات   انیـ م یخصوص اسـتفاده از همبسـتگ   نیدر ا

است که توسط محققان مـورد اســتفاده    ییهاروش نیپرکاربردتر

) نشان داد که 18و همکاران ( يدیمج قاتیقـرارگرفته است. تحق

در بوتـه،   نیورجتعداد خـ  ن،یدانه، تعداد دانه در خورج وزن هزار

 یهمبسـتگ  یو دوره گلـده  یدگیارتفاع بوته، تعـداد روز تـا رسـ   

ـ دار نهباعملکرد دا داريیمثبت و معن جـرومال و   کیـ د. مرجانوون

و  یصفات کمـ  نیروابط ب یبه بررس یشیآزما ی) ط19همکاران (

عملکرد روغـن بـا   که عملکرد روغن کلزا پرداختند و نشان دادند 

در بوتـه، وزن هزار دانه و عملکرد  نیرجدرصد روغن، تعداد خو

ـ دارد. امـا تجز  يداریمثبـت و معنـ   یدانه همبستگ  ،یهمبسـتگ  هی

ـ ). تجز22( کنـد ینم انیصفات را ب نیبـ یرابطه علت و معلـول  هی

و استاندارد شـده   یجزئـ ونیرگرسـ ـهیتجز ی) نـوعری(مس تیعل

ـ   یهمبستگ بیضر ـکیروش امکـان تفک ـنیاست. ا رات را بـه اث

و همکـاران   یفروغـ  ). در مطالعه9( دهدیم میرمستقیو غ میمستق

در بوتـه،   نیخورج دگام به گام نشان داد که تعدا ونی)، رگرس11(

 راتییــدرصــد تغ 99 ،کیــولوژیشــاخص برداشــت و عملکــرد ب

صفات وارد شـده بـه    نی. در بکنندیم هیمربوط به عملکرد را توج

 راتییـ درصـد از تغ  62 ییهـا در بوتـه بـه تن   نیمدل تعداد خورج

ـ ا يباال تیدهنده اهمکرد که نشان هیمربوط به عملکرد را توج  نی

 گــریاز د یبــود. تجزیــه عــامل ییهــاعملکــرد ن نیــیصــفت در تع

تر روابط بـین  هــاي آماري چند متغیره، جهــت درك عمیقروش

ها و ثر در کاهش حجم دادهؤصفات است و یک روش آمــاري م

هایی است که همبسـتگی بـاالیی را بـین    عی از دادهگیري قطنتیجه

) بـا  21و همکـاران (  ي). مـراد 8دهند (متغیرهاي اولیه نشــان می

کردنـد کـه عامـل     ییها، دو عامل مهم را شناساعامل لیتحل انجام

اول تحت عنوان صفات مرتبط با عملکرد، شـامل صـفات تعـداد    

و عملکـرد   وزن هزار دانـه، شـاخص برداشـت    ن،یدانه در خورج

شـامل صـفات روز تـا     ،یشـ یدانه بود. عامل دوم، عامل رشـد رو 

بـود. در مجمـوع    یو طـول دوره گلـده   یروز تا گلده ،یدگیرس

ـ را توج انسیـ وار راتییدرصد از کل تغ 65دو عامل  نیا . کـرد  هی

روابط بـین عملکــرد دانــه و    یهدف از انجام این مطالعه، بررس

آن و تعیـین نقـش و میـزان سـهم    صـفات مهـم تـأثیر گـذار بـر

ـ       افتنیـ  نیهر یـک از ایـن صــفات بــر عملکــرد دانــه، همچن

ـ تـا از ا  است یبا صفات مورد بررس نعملکرد روغ نیروابط ب  نی

ــهصــفات  ــوانب ــمع عن ــراي رســ ینشــیگز اری ــام و  دنیب ــه ارق ب

  با عملکرد و درصد روغن باال استفاده شود. هايپیژنوت

  

  هاو روش مواد

در ســه منطقــه شــامل مزرعــه  1395ســال  زیدر پــائ شیآزمــا نیــا

 ستگاهینهال و بذر کرج، ا هیاصالح و ته قاتیموسسه تحق یقاتیتحق

 یعـ یو منـابع طب  يکشـاورز  قـات یکبوتر آباد اصـفهان و مرکـز تحق  
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 16تکـرار و   3بـا   یکـامالً تصـادف   يهاهمدان در قالب طرح بلوك

ـ بریقـم ه ر 9 شـامل  هاپیانجام شد. ژنوت پیژنوت  DK یخـارج  دی

Expower ،DK Extorm ،DK Excalibur،ES Natalie  ،ESD 

anube ،ES Artist ،SY-Vesuvio ،SY-Medea ،SY-Harnus و 

، SLM-046 س،ینفـ  مـا، ی، و ارقـام ن HL3721، HL2012 يهـا نیال

ـ بود. در طول دوره رشد، صفات فنولوژ يو احمد یاکاپ شـامل   کی

طـول دوره گلــدهی   ،یگلده انیا پاروز تـا شروع گلـدهی، روز ت

ه یدگیو روز تا رس منظــور تعیـین ارتفـاع    براي هر رقم ثبت شد. ـب

تعداد شـاخه   ن،یدر بوته، تعداد دانه در خورج نیبوته، تعداد خورج

قطـر سـاقه در   و  نیاز سـطح زمـ   یسـاقه جـانب   نیارتفاع اول ،یفرع

بوتــه   10 یاز هـر کــرت آزمایشــ    کیـ ولوژیزیف یدگیمرحله رس

ه این صفات در آنهـا تعیـین شـد.     نیانگیطور تصادفی انتخاب و مـب

براي تعیین وزن هزار دانـه، سـه نمونـه از محصـول هـر کـرت بـه     

وســیله دســتگاه بــذر شــمار، شــمارش وســــپس تــــوزین شــد.  

عملکــرد دانــه پــس از رســیدن فیزیولوژیـک در هـر تیمـار بـا     

انتهـاي هـر کـرت بـر     از ابتدا و  متر 5/0حـذف دو خـط کنـاري و 

براي هر کرت ثبت شد. درصد روغن بـا   هکتار حسب کیلوگرم در

از  زیــاســتفاده از دســتگاه سوکســله اســتخراج و عملکــرد روغــن ن

حاصلضرب درصد روغن هر رقم در عملکرد دانه آن محاسبه شـد.  

 دهسـتفا ها اداده لیو تبد يسازآماده يبرا Excelافزار از نرم انیدر پا

و  هیـ مورد تجز SPSS، MSTATCافزارهاي توسط نرمها داده شد و

  .ندقرار گرفت لیتحل

  

  و بحث جینتا

  یهمبستگ هیتجز

آورده شده است.  2و  1ول اجدساده صفات در  یهمبستگ بیضرا

بـا عملکـرد    داریمثبت و معن یدر تمام مناطق عملکرد دانه همبستگ

 تـه و ارتفـاع  در بو نیرجتعداد خـو  ن،یروغن، تعداد دانه در خورج

محققـان مشـابهت    ریمطالعـات سـا   جیبـا نتـا   جینتا نی، اشتدا بوته

در  شـود یکه مشاهده مـ  طوران). هم29 و 25، 15، 11، 10( شتدا

 ن،یکـه از لحـاظ تعـداد دانـه در خـورج      ییهاپیمناطق ژنوت یتمام

عملکـرد   ند،هست يبرتر يدر بوته و ارتفاع بوته دارا نیتعداد خورج

 نیتـر از مهـم  یکـ ی نیدارند. در واقع تعداد دانه در خـورج  يالتربا

دانه  تعدادو هر چه  دیآیدهنده عملکرد به حساب م لیاجزاي تشک

عملکرد خواهـد   شیمنجر به افزا تیباشد در نها شتریب نیدر خورج

 اهیـ در گ نیتعداد خورج که ) نشان دادند3و همکاران ( يشد. انجد

. همبسـتگی  شـود یرد در کلزا محسـوب مـ  اجزاء عملک نیتراز مهم

ـ بـه ذخ  توانیعملکرد دانه با ارتفاع بوته را م نیمثبت ب و انتقـال   رهی

تواننـد  ساقه نسبت داد، معموالً ارقام پابلند می در کربن يهادراتیه

کربن را قبل از گلدهی در ساقه خـود   يهادراتیاز ه شتريیمقدار ب

). 16( نـد کنهـا منتقـل   دانـه و در مرحله بعـد از گلـدهی بـه     رهیذخ

بـا عملکـرد دانـه در کـرج و      یسـاقه جـانب   نیارتفاع اول یهمبستگ

بـود، در   داریمعن ریو در اصفهان مثبت و غ داریهمدان مثبت و معن

از لحـاظ   توانـد یمـ  نیسـطح زمـ   کینزد یساقه جانب لیواقع تشک

عدم وجـود نـور    لیدلو به تیمز کی شتریب نیتعداد خورج لیتشک

از  دهـد یم شیرا افزا هانیسقط و پوك شدن خورج زانیکه م یکاف

 دشـو با مشکل مواجـه   زهیباشد و ممکن است برداشت مکان بیمعا

). همبستگی عملکرد دانه با تعـداد روز تـا رسـیدگی در کـرج و     5(

درصد و در همدان در سطح احتمـال   یکاصفهان در سطح احتمال 

عملکرد دانـه بـا صـفت     یگبود. همبست داریو معن یدرصد منف پنج

طح و در کـرج در سـ   یمنـاطق منفـ   یدر تمام یروز تا شروع گلده

در دو منطقـه   يداریمعنـ  دم(عـ  دار بـود احتمال پنج درصـد معنـی  

هـاي عجازالحسـن و همکـاران    یافتـه  يهـا افتهیبا  جینتا نیا ،)گرید

 ترحـادث عیمشـابهت داشـت. سـر   ) 29) و طاهیرا و همکاران (10(

شـدن دوره پـر شـدن دانـه      تـر یباعـث طـوالن   ،یلدهشدن زمان گ

بـه همـان    دهـد یرخ مـ  ترعیسر یکه گلده ی. در واقع زمانشودیم

 يانـداز  هیسـا  نیو بنـابرا  کننـد یمـ  زشیر ترعیها سرنسبت گلبرگ

 نیـ کـه ا  ابدییکاهش م یدرون کانوپ يهابرگ يها رواز گل یاشن

 ،یبـه داخـل کـانوپ   نـور نفـوذ کـرده     زانیـ م شیافزا قیمسئله از طر

 دکنـ یکمـک مـ   هـا نیداده و به رشد بهتر خورج شیفتوسنتز را افزا

در  یگلـده  انیـ عملکـرد دانـه بـا تعـداد روز تـا پا      ی). همبستگ6(

 یدر کرج منف دار،یمعن رصدد پنج احتمال و در سطح یاصفهان منف

و با صـفت طـول    داریمعن ریو در همدان مثبت و غ داریمعن ریو غ

و در همـدان مثبـت    داریمعن ریو غ یکرج و اصفهان منف در یگلده
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بـود. در کـرج و اصـفهان     داریدرصد معن احتمال پنجسطح  و در

 يترکوتاه یکه زودتر به گل رفته و طول دوره گلده ییهاپیژنوت

 يدارا یه زودتر به گل رفته ولک ییهاپیداشتند و در همدان ژنوت

بودنـد.   يشـتر یعملکـرد ب  يبودند دارا يشتریب یطول دوره گلده

 یطور کـه گفتـه شـد طـول دوره گلـده     در کرج و اصفهان همان

 شیشـدن دوره پـر شـدن دانـه و افـزا      تریطوالن یتر بود ولکوتاه

 هـا نیخـورج ها، باعـث رشـد بهتـر    گلبرگ زشیر لیدلفتوسنتز به

ـ اشـده و از   عملکـرد دانـه    زانیـ در م شیموجـب افـزا   قیـ طر نی

 شیدر همدان موجب افـزا  یطول دوره گلده شی. اما افزاشودیم

ــل ــداد گ ــادر تع ــ يه ــده و در نت حیتلق ــهیش ــزا ج ــداد  شیاف تع

 زانیـ در م شیامر موجـب افـزا   نیو ا شودیبارور م يهانیخورج

 نـد توایمـ  هاپیژنوت کشتفاوت وا لیعملکرد دانه خواهد شد. دل

 يهـا و واکـنش  یو زراعـ  ییمتفاوت آب و هوا طیبه موجب شرا

منـاطق باشـد. در واقـع     نیـ در ا ط،یشرا نیبه ا هاپیمختلف ژنوت

داشـتن   يرا بـرا  یمتفـاوت  يهـا يمختلف اسـتراتژ  طیدر شرا اهیگ

بـا طـول    اهـان یمناطق گ یدر تمام ی. ولکندیعملکرد باال اعمال م

عملکـرد   نیبـاالتر  يتر) داراکمتر (زودرس یدگیرس ادوره روز ت

منـاطق   یصفت با عملکرد دانـه در تمـام   نیا یو همبستگ ندهست

 یانیبرخورد مراحل پا احتماالً ،امر نیا لیاز دال یکیبود.  داریمعن

ـ . گاسـت  یباال، در آخر فصل زراع يبا دما اهانیرشد گ  يبـرا  اهی

 یدگیکـردن طـول دوره رسـ    کوتـاه امر اقدام به  نیاز ا يریجلوگ

یکی دیگر از دالیـل عـدم یکنـواختی رسـیدگی در تمـام      . کندیم

 سـت یدر هر کرت حدود ده تا بها در یک کرت آزمایش بود. بوته

 ینییپـا  يهاشاخه نیبه گل رفتند و همچن عتریها سردرصد از بوته

. رونـد یبه گل م ییباال يهااز شاخه رزودت یعیدر کلزا به طور طب

 زشیـ ر شیموجب افـزا  هاپیژنوت نیدر ا یدگیدوره رس شیافزا

امـر باعـث کـاهش عملکـرد      نیـ شد و ا دهیرس يهانیدر خورج

سایر  جیبا نتا ،جینتا نیبود. ا شتریب یدگیبا طول روز تا رس اهانیگ

 یعملکرد روغن در تمـام  ی) مشابه بود. همبستگ27و  7( محققان

ـ   نیعملکرد دانه، تعداد دانه در خورج فاتمناطق با ص ا مثبـت و ب

درصـد   کیـ و در سـطح احتمـال    یمنفـ  یدگیصفت روز تا رسـ 

ـ بـود. عـالوه بـر صـفات      داریمعن ـ ترتشـده بـه   ادی در کـرج   بی

 در بوته، قطـر  نیعملکرد روغن با صفات تعداد خورج یهمبستگ

 داددر اصفهان با صفات تع دار،یمعن یساقه و روز تا شروع گلده

و وزن هـزار   یگلـده  انیدر بوته، ارتفاع بوته، روز تا پا نیخورج

ـ   از سـطح   یسـاقه جـانب   نیدانه و در همدان با صفات ارتفـاع اول

صـفات   هیـ و با بق داریمعن یارتفاع بوته و طول دوره گلده ن،یزم

ـ  یمنـاطق همبسـتگ   یدر تمـام  شودینبود. مشاهده م داریمعن  نیب

عملکـرد دانـه بـا     یمانند همبسـتگ  ت،عملکرد روغن با اکثر صفا

 زانیـ در م شیکـه موجـب افـزا    یاقع هر صـفت صفات است. در و

و با توجه بـه نحـوه محاسـبه     میمستقریطور غعملکرد دانه شود به

. شـود یمـ  زیـ در عملکرد روغن ن شیعملکرد روغن، موجب افزا

 شیراهکارها جهت افزا نیاز بهتر یکیکه  دهدینشان م جینتا نیا

از  یکـ یعملکرد دانه اسـت.   شیکلزا، افزا اهیروغن در گ ردعملک

 یثر عملکرد دانه بر عملکـرد روغـن در تمـام   ؤم ياجزا نیترمهم

هرچه تعداد دانـه   قتیاست. در حق نیمناطق تعداد دانه در خورج

 يمـواد فتوسـنتز   يبـرا  يترباشد مخزن بزرگ شتریب نیدر خورج

موجـب انتقـال حجـم     هاالتیسمآ شتریب دیو با تول شودیم جادیا

ســبب   ـزیـ مسـئله ن ـنیا شود،یانه مبه د يدیاز مواد تول شتريیب

. شـود یمـ  ـاهیعملکرد روغن گ تیعملکرد دانه و در نها شیافـزا

ا هـدف بررسـ 22و همکاران ( یعیکـه توسط رب یقیتحق جینتا  ی) ـب

کلــزا   هــاي پیـ ژنوت یصفات مؤثر بر عملکرد دانه و روغـن برخـ  

مثبــت و   ینشان داد که عملکرد روغـن همبســتگ  رفتصورت گ

انـه و درصـد روغـن داشــت،     با عملکرد دانه، وزن هزار د داریمعن

 یهمبســتگ  یدهــ نیبا صـفت تعـداد روز تــا خــورج   کهیحالدر

صـفات   نیارتباط ب یدگیچیداشت. با توجه به پ داريیو معن یمنفـ

 یقـ یآسـان و دق  ندانکار چ یهمبستگ بیبر اساس ضرا يریگجهینت

 رهیـ چنـد متغ  يآمـار  يهافاده از روشرو اقدام به است نی. از ایستن

  صفات شد. نیجهت درك بهتر روابط ب

  

    گام به گام ونیرگرس هیتجز

تعیین متغیرهاي با ارزش و مـؤثر   منظوربه گام به گاماز رگرسیون 

تابع وتهیه بهترین مدل براي توجیه تغییـرات آن اسـتفاده    بر متغیر

نطقه کـرج نشـان   )، در م3جدول ( ونیرگرس هیتجز جید. نتاشومی
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بـود   نیصفت وارد شده به مدل تعداد دانه در خـورج  نیداد اول

کـرد. صـفات    هیرا توج عملکرد دانه راتییدرصد از تغ 9/93که 

در بوتـه بـود.    نیو تعداد خورج یدگیروز تا رس بیترتبه يبعد

لکرد دانه کل عم راتییدرصد تغ 8/97سه صفت  نیدر مجموع ا

و  یدگیکردند. در منطقه اصفهان صـفات روز تـا رسـ    هیرا توج

شـده و   یونیوارد مدل رگرسـ  بیدر بوته به ترت نیتعداد خورج

عملکـرد   راتییدرصد از تغ 4/78دو صفت باهم  نیا موعدر مج

ـ دانه را توج در همـدان صـفات روز تـا     تیـ و در نها کردنـد  هی

وارد مـدل شـده و    بیـ رتتبه نیو تعداد دانه در خورج یدگیرس

کـل عملکـرد    راتییدرصد از تغ 4/45دو صفت  نیدر مجموع ا

 رد یونیکرد. صـفات وارد شـده بـه مـدل رگرسـ      هیدانه را توج

 با عملکـرد دانـه در سـطح    ییباال اریبس یمناطق همبستگ یتمام

حاصل  جیدهنده مطابقت نتاکه نشان، درصد داشتند کی احتمال

. صفت روز تـا  استگام به گام  ونیسرگر هیبا تجز یاز همبستگ

ـ   یکـ یمنـاطق   یدر تمـام  یدگیرس  يرو گـذار  ریثأاز صـفات ت

ـ ا یمنفـ  ریثأو تـ  ی. همبسـتگ اسـت عملکرد دانـه   صـفت بـر    نی

 اهــانیمنــاطق گ یکــه در تمــام دهــدیدانــه، نشــان مــ دعملکــر

 يهـا از تفاوت یکیو  ندهست يعملکرد باالتر يتر دارازودرس

 یدگیتفاوت در تعداد روز تا رسـ  یررسمورد ب يهاپیمهم ژنوت

 دی. احتماالً با توجه به وقـوع گرمـاي شـد   استها ) آنیرس(زود

ـ منبـع و اهم  تیوجـود محـدود   يجــه یو در نت آخر فصـل   تی

بـه   تیمز کی یمـواد پـرورده به دانـه، زودرس نـهیاختصاص به

احتماالً توســط   ترررسیو رشد دانه در ارقام د ـدیآیشـمار مـ

امر باعث  نیو ا شودیمتوقف م یدگیقبل از رس ،یطیمح طیشرا

) عملکـرد دانـه کلـزا را    12. هـابکوت ( شودیکاهش عملکرد م

ــابع ــورج  یت ــداد خ ــزء تع ــه ج ــه   نیاز س ــداد دان ــه، تع در بوت

صفات  برکه  یقیکرد. در تحق انیو وزن هزار دانه ب نیدرخورج

همکـاران   و زهیهـو یمؤثر بر عملکرد دانه در کلزا توسط سـلطان 

نشان داد که صفات  ونیرگرس هیتجز جی) صورت گرفت، نتا28(

و  یدگیتـا رسـ   زرو ن،یتعـداد دانـه در خـورج    ،یروز تا گلده

ــارتفــاع گ ــدرصــد تغ 7/89 اهی ــه را توج راتیی ــعملکــرد دان  هی

  با عملکرد دانه داشتند. ییباال یصفات همبستگ نیاد.نکر

  عملکرد دانه تیعل هیتجز

)، در کـرج  4جـدول  ( تیـ عل هیـ صـل از تجز حا جیبر اساس نتـا 

و  میاثـر مسـتق   نیشـتر یب نی) صفت تعداد دانه در خورج1شکل (

بـاال بـا    یهمبستگ ي) را بر عملکرد دانه داشت و دارا56/0مثبت (

بود که وارد مـدل   یصفت نی) و ضمناً اول97/0**عملکرد دانه بود (

ن صـفت در  تأثیر زیاد ایـ  يدهندهنموارد نشا نیشد، ا یونیرگرس

) 72/0و مثبـت (  میمستقریاثر غ نیشتریتبیین عملکرد دانه است. ب

. صـفت روز تـا   اسـت  یدگیتعداد روز تا رس قیصفت از طر نیا

عملکـرد دانـه    ي) رو- 76/0( ییو بـاال  یمنف میاثر مستق یدگیرس

بـا   صـفت  نیا یهمبستگ میطور که قبالً مشاهده کرد. همانشتدا

از  یدگیروز تـا رسـ   میمسـتق ری. اثـر غ بـود  یمنفـ  زیعملکرد دانه ن

تعـداد   قیـ و از طر) -53/0( یمنفـ  نیخورجتعداد دانه در  قیطر

در  نی) بود. صـفت تعـداد خـورج   34/0در بوته مثبت ( نیخورج

 گرینسبت به دو صفت د يتر) و کم- 37/0( یمنف میبوته اثر مستق

ـ ا میمسـتق  ریـ کرج دارد. اما اثـر غ  نطقهعملکرد دانه در م يرو  نی

 نی) و تعداد دانه در خورج70/0( یدگیروز تا رس قیفت از طرص

ــرات  شــودیطــور کــه مشــاهده مــ) مثبــت بــود، همــان48/0( اث

ـ ا قیـ در بوتـه از طر  نیتعداد خورج میرمستقیغ دو صـفت بـر    نی

 میقمسـت ریاثـرات غ  نیآن بود و ا میاز اثر مستق شتریعملکرد دانه ب

و  نیدانـه در خـورج  تعـداد   نیب یباال، باعث مثبت شدن همبستگ

)، 15و همکـاران (  یلیاسـماع  شیعملکرد دانه شده است. در آزما

براي صفات مؤثر بــر عملکـرد دانـه نشـان داد کـه       تیعل هیتجز

ـ ترتدر بوتـه بـه   نیو تعـداد خـورج  نیصفت طول خورج بـا   بی

عملکرد دانـه داشـتند. بـا     بررا  میاثر مستق نیشتریب 40/0و  59/0

صفات، صفات تعـداد دانـه    میرمستقیو غ میتوجه به اثرات مستق

ــا روز ن،یدر خــورج ــ ت ــداد خــورج یدگیرس ــه  نیو تع در بوت

عملکرد کلــزا در   شیمناسبی بـراي افزا ینشیگز اریتواند معمی

در اصفهان نشـان داد کـه    تیعل هیتجز جیمنطقه کرج باشـد. نتا

) و -55/0( یو منف میمستق ریثأت نیشتریب یدگیصفت روز تا رس

ـ  بیشترین در بوته نیفت تعداد خورجص و مثبـت   میمسـتق  ریثأت

ــر 52/0( ــه اصــفهان دا ) ب ــه در منطق ــداد شــتعملکــرد دان . تع

 و بـا  اسـت عملکـرد   ياجزا نیتراز مهم یکیدر بوته  نیخورج
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 نمودار تجزیه علیت عملکرد دانه مربوط به منطقه کرج .1شکل 

 
شـاهد   ،اسـت دانـه   يدر بوتـه کـه حـاو    نیخورجداد افزایش تع

  بود. میعملکرد دانه خواه شیافزا

ـ ) ب26و همکـاران (  رادیرانیرابطـه شـ   نیا در  کـه  نـد کرد انی

و در مراحل اولیه پر شدن دانه از  ندهستها حاوي دانه هانیخورج

هــا مشـارکت   طریق انجـام فتوسـنتز در رشــد و تکامــل دانــه   

گفـت در   تـوان یآنها بر عملکرد دانـه مـ   ریثأجه به تکنند. با تومی

کمتـر و   یدگیبا تعداد روز تا رس ییهامنطقه اصفهان انتخاب بوته

عملکـرد دانـه    شیدر بوتـه منجـر بـه افـزا     نیخورج شتریتعداد ب

در همدان نشان داد صفت روز تـا   تیعل هیتجز جیخواهد شد. نتا

. شـت عملکرد دانـه دا ) بر - 538/0( یو منف میمستق ریثأت یدگیرس

 اریبسـ  نیتعداد دانه در خورج قیصفت از طر نیا میمستق ریاثر غ

اثـر   نی. صفت تعداد دانه در خورجبود) و مثبت 00048/0اندك (

 میمسـتق  ریـ و اثـر غ  شت) بر عملکرد دانه دا488/0مثبت ( میمستق

 اری) و بسـ - 00053/0( یمنفـ  یدگیتعداد روز تا رسـ  قیآن از طر

) دریافتنــد کــه افــزایش    20ــدهام و همکــاران (. منبوداندك 

یک عامـل کلیـدي در افـزایش عملکـرد      نیتعـداد دانه در خورج

  .استارقام 

صـفات و   میو اثرات مستق یهمبستگ نیب ییتوجه به همسو با

ـ  یاندك صفات، همبستگ میمستقریاثرات غ ـ ا نیمشاهده شده ب  نی

 میز اثـر مسـتق  ا یصفات و عملکرد دانـه در منطقـه همـدان ناشـ    

دهنده یـک رابطـه واقعـی    نشان نیو ا استعملکرد  يصفات رو

ـ ا يرو گریبین آنها است و صفات د ندارنـد   ریثأتـ  یتگهمبسـ  نی

عملکـرد در   شیافـزا  يصـفات بـرا   نیاز ا توانیم یپس به راحت

  گذار باشند.ریثأصفات ت هیبق نکهیمنطقه همدان استفاده کرد بدون ا

  غن تجزیه علیت عملکرد رو

در مناطق کـرج   )5جدول عملکرد روغن دانه ( تیعل هیتجز جینتا

و مثبت را بر  میاثر مستق نیشتریو اصفهان نشان داد عملکرد دانه ب

ـ ترتعملکرد روغن داشت و مقدار آن بـه  در کـرج و اصـفهان    بی

مثبت و بـر   میبود. صفت درصد روغن اثر مستق 79/0**و  20/1**

در کرج و اصفهان  بیترتآن به زانیو م اشتعملکرد روغن دانه د

شـده، در اصـفهان،    ادیر دو صفت ب بود. عالوه 13/0**و  08/0**

) بـر  30/0**و مثبت ( میاثر مستق زین یدگیصفت تعداد روز تا رس

مربوط به اثر تعـداد   میمستقریاثر غ نیشتریعملکرد روغن داشت. ب

ــا ــ روز ت ــاز طر یدگیرس ــه ( قی ــرد دان ــر  )- 74/0عملک ــود. اث ب

درصـد روغـن بـر عملکـرد      قیاز طر یدگیروز تا رس میمستقریغ

با عملکرد  یدگیروز تا رس یباال و منف یهمبستگ لیروغن بود. دل

دو صفت است.  نیا قیآن از طر میمستقریمجموع اثرات غ ،روغن

ـ ا یمنفـ  یبا توجـه بـه همبسـتگ     ،گفـت  تـوان یدو صـفت مـ   نی

 يلکــرد دانـه بــاالتر دارا تـر عــالوه بـر عم  رسزود يهــاپیـ ژنوت

ـ  ی. همبســتگندهسـت  زیــن يعملکـرد روغــن بـاالتر    نیبـاالي بــ

و بـاالي   میکننده اثر مستق هیعملکـرد دانه و عملکرد روغن توج

. اسـت عملکرد دانه بر عملکرد روغن درمناطق کرج و اصـفهان  

ــن مطلــب کــه عملکــرد روغــن از    ــه ای ــا توجــه ب در واقــع ، ب

 وآیـد  صد روغن بـه دسـت مـی   حاصلضرب عملکرد دانه و در

 .باشـد تابعی از این دو مؤلفه است، نتایج باال دور از انتظار نمـی 

 راتییـ درصـد تغ  9/99دو منطقـه   صفات در هر نیدر مجموع ا

) 00/0مــدل (  ماندهیاثر باق زانیکردند. م هیعملکرد روغن را توج

 داشـت.  در مــدل  هبــاالي صــفات وارد شــد    ـهیـ نشان از توج
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ـ ) با انجام تجز22و همکاران ( یعیرب گـام بـه گــام     ونیرگرسـ  هی

که صفات عملکرد دانه، درصـد   ندبـراي عملکرد روغن نشان داد

را بـر عملکـرد روغـن     ریتـأث  نیشـتر یب یروغن و روز تـا گلـده  

 هیـ عملکـرد روغـن را توج   راتییـ درصــد از تغ  1/99داشـتند و 

بـر   میاثـر مسـتق   نیشـتر یب ت،یـ ه علیـ تجز جیساس نتاکردند، بر ا

دنبال آن درصد روغن داشتند. عملکرد روغن را عملکرد دانه و به

در مورد صفات مـرتبط   یشیآزما ی)، ط15و همکاران ( یلیاسماع

ـ تـنش کـم   طیبا عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرا و  یآب

 ررا د میاثر مسـتق  نیشتریکه عملکرد دانه ب ندبدون تنش نشان داد

 هیـ تجز جی. نتـا شـت روي عملکرد روغن دا یطیمح طیهر دو شرا

اثـر   نیشـتر یب یدگیدر همدان نشان داد صفت روز تـا رسـ   تیعل

 نی) و صــفت تعــداد دانــه در خــورج- 85/0**( یو منفــ میمســتق

) بر عملکرد روغن داشت. 34/0**( را و مثبت میاثر مستقبیشترین 

 میمسـتق  ثـرات بـود و ا  زینـاچ  اریبس صفات نیا میمستقریاثرات غ

صفات بـا عملکـرد روغـن بودنـد و      نیا یبرابر با همبستگ بایتقر

ـ   نیاز ا توانیم ـ   یصفات بـه راحت ـ بق ریاز تـاث  یو بـدون نگران  هی

) طـول  14و همکاران ( زادهنیحس قی. در تحقکردصفات استفاده 

در  نیدر بوته و تعداد دانـه در خـورج   نیتعداد خورج ن،یخورج

مثبـت را با عملکرد روغـن   یهمبسـتگ ـزانیم نیشتـریبـ اهیهر گ

ـ تعداد دانه ز ند کهعنوان کرد آنهاداشتند.  باعـث   نیدر خـورج  ادی

 ـنیـ و ا شـود یمـ  از مواد فتوسنتزي بـه دانـه   شتريیانتقال حجم ب

. شــود یمــ  ـاهیدرصـد روغـن در گ شیسـبب افـزا ـزیمسـئله ن

 تخـاب در منطقـه همـدان بـا ان    وانتـ یحاصل مـ  جیبا توجه به نتا

ـ ن يبـاالتر  نیتعداد دانه در خـورج  يتر که دارازودرس اهانیگ  زی

  عملکرد روغن شد. شیباعث افزا میمستقریطور غهستند به

  

  یبه عامل هیتجز

 يداریمحاسبه شد و معن KMOمقادیر  یعامل هیقبل از انجام تجز

کـافی بـودن   از  نـان یشـد و پـس از اطم   یآزمون بارتلــت بررسـ 

هــا بــه روش عامــل هیــمتغیرهــاي اولیــه، تجز یمقــادیر همبســتگ

دوران  يبـرا  مــاکس یانجـام شـد. از روش ور   یهاي اصـل مؤلفه

(جـدول  هـا  به عامـل  هیتجز جیهـا استفاده شد. بر اساس نتاعامـل

مشخصـه   يهـا شـه یر ي، در کرج سه عامـل نخسـت کـه دارا   )6

سـه عامـل    نیـ مجمـوع ا بودند انتخاب شـدند. در   کیبزرگتر از 

کردنـد. عامـل اول    هیکل را توج انسیوار راتییدرصد از تغ 2/85

شـامل صـفات عملکـرد دانـه،      راتییـ درصد از تغ 2/48 هیبا توج

در بوتـه، تعـداد دانـه در     نیخـورج  دادعملکرد روغـن دانـه، تعـ   

بـاال و   یعـامل  بیبـا ضـرا   یسـاقه جـانب   نیو ارتفاع اول نیخورج

ـ بـود. ا  یمنفـ  یعامل بیبا ضر یدگیسمثبت و صفت روز تا ر  نی

 يبلنـد و پا یدگیعملکـرد و رسـ   يعامـل اجـزا   تـوان یعامل را م

عملکـرد   يکـه دارا  یاهـان یعامل انتخـاب گ  نی. با توجه به ادینام

در بوته و تعداد دانـه در   نیعملکرد روغن دانه، تعداد خورج، انهد

االتر باشـد  ب نیاز سطح زم زید و ارتفاع آنها ننباش شتریب نیخورج

د نـ خواه شـتر یعملکـرد ب  دیبه تول زمان زودرس باشند منجرو هم

در بوتـه و   نیعنوان شد تعـداد خـورج   زین طور که قبالًشد. همان

 اسـت عملکرد  شیعوامل افزا نیترهمجز م نیتعداد دانه درخورج

از سـطح   یسـاقه جـانب   شـتر یبا ارتفاع ب اهانیو برداشت مکانیزه گ

از برخـورد   يریجلـوگ  يان پـذیر اسـت. بـرا   به راحتی امک نیزم

 یزودرسـ  ،یفصل زراعـ  يباال در انتها يرشد با دما یانیمراحل پا

عملکــرد در  شیو باعــث افــزا ارقــام از صـــفات مطلــوب بــوده

) شـامل  درصـد  7/23است. عامـل دوم (  هشدمذکور  يهاپیوتژن

بـا   یگلـده  انیـ و روز تـا پا  یصفات قطر ساقه، طول دوره گلده

 - وعامـل مورفـ   تـوان یعامـل را مـ   نیمثبت بود. ا یعامل بیضرا

ـ ا قتیحق . دردینام يفنولوژ ـ فنولوژ رهـاي یمتغ نی بـا اثـر بـر     کی

 اختارهايثابــت) ســ   یۀ(مربـوط بـه سـرما    یشـیرشد رو صفات

مواد براي مرحلـه   رةیسبب ذخ يو سـاخت مواد فتوسنتز یدرونـ

صـفات   درصـد) شـامل   4/13. عامل سـوم ( شـوندیم اهیگ یشیزا

ـ مثبت بود. ا بیبا ضرا یارتفاع بوته و طول ساقه اصل عامـل را   نی

در اصـفهان   یعامل هی. با انجام تجزدیارتفاع نام ثرؤعامل م توانیم

کـل   راتییـ درصد تغ 8/80که در مجموع  ندب شدسه عامل انتخا

 يعامـل اجـزا   عنـوان بـه درصد)  2/47کردند. عامل اول ( نییرا تب

ــ ــرد و رس ــاع نامو  یدگیعملک ــارتف ــل دوم ( دهی ــد. عام  2/16ش

نـام گرفـت. صـفات طـول دوره      يدرصد)، عامل صفات فنولـوژ 

 یبا عالمـت منفـ   یبا عالمت مثبت و روز تا شروع گلده یگلده
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کـه   یبودنـد. ارقـام   یعـامل  بیضـرا  نیباالتر يعامل دارا نیدر ا

 يتـر یطـوالن  یمدت گلده و شوندیم یزودتر وارد مرحله گلده

 يشـتر یدر بوتـه ب  نیخورجتعداد و نیدارند، تعداد دانه در خورج

عملکـرد   زانیـ در م شیعامل موجب افزا نی). ا27( کنندیم دیتول

درصد از  7/16نام گرفت و  يمورفولوژ . عامل سوم عاملشودیم

و قطـر   یکرد و شامل صفات تعداد شـاخه فرعـ   نییرا تب راتییتغ

 یجـانب  يهـا شـاخه  يرو هـا نیعالمت مثبت بود. خـورج ساقه با 

موجـب   یجـانب  يهـا در تعداد شـاخه  شیو افزا شوندیم لیتشک

دلیل فـراهم آوردن  شود. قطر ساقه بهیم هانیتعداد خورج شیافزا

هـا، در  وزن دانـه  شیها و افزامواد به دانه جددمنبعی براي انتقال م

در  یعامل هیاست. تجز لیدخ یگیاه يهاپیعملکرد ژنوت شیافزا

 نیـ در ا راتییـ درصـد از تغ  5/81 ،همدان نشان داد چهـار عامـل  

ـ کر هیمنطقه را توج درصـد) شـامل صـفات     4/36د. عامـل اول ( ن

ـ  ععملکرد دانه، عملکرد روغن دانه، ارتفاع بوته، ارتفا سـاقه   نیاول

با عالمت مثبـت و روز   یطول دوره گلده و نیاز سطح زم یجانب

 - بـود و عامـل عملکـرد و مورفـو     یعالمـت منفـ   بـا  یدگیتا رس

درصـد) شـامل صـفات     5/16شد. عامل دوم ( ينامگذار يفنولوژ

نام  يبود و عامل مورفولوژ یو تعداد شاخه فرع یطول ساقه اصل

صفات قطر ساقه و تعداد  ملدرصد) شا 8/14گرفت. عامل سوم (

 کیـ ولوژیزیآن را عامل مقصـد ف  توانیبود که م نیدانه در خورج

ـ امکـان ذخ  ،نیتعداد دانـه در خـورج  شی. در واقع با افزادینام  رهی

و قطـر سـاقه از جملـه     شـود یفـراهم مـ   شتريیمواد فتوسنتزي ب

رشـد و ارسـال مـواد     تیبا وضـع  میاست که ارتباط مستق یصفات

ـ انـدام گ  نیفتوسنتزي به ا دارد  یشـ یمرحلـه رشـد رو   یطـ  ،یاهی

شـده در   رهیـ ذخ يفتوسـنتز  مواد نی). در مرحله پرشدن دانه ا17(

عملکـرد دانـه    شیو باعـث افـزا   ابـد ییهـا انتقـال مـ   ساقه به دانه

درصــد) شــامل صــفات تعــداد  6/14. عامــل چهــارم (شــودیمــ

 مـت در بوته با عالمت مثبـت و وزن هـزار دانـه بـا عال     نیخورج

شـد. بـا توجـه بـه اثـر       دهیـ عملکـرد نام  يبود و عامل اجزا یمنف

 شـتر یب شینسبت به هـم در کلـزا بـا افـزا    عملکرد  ياجزا یجبران

ـ ز ابـد، ییوزن هـزار دانـه کـاهش مـ     ،نیتعداد دانه در خـورج   رای

 و در افتـه یها کاهش دانه يبرا يبه مواد فتوسنتز یدسترس تیقابل

ـ . اابـد ییم هشدانه کا وزن هزار نیانگیم جهینت - مطلـب نشـان   نی

از  توانیرا نم نیموضوع است که تعداد دانه در خورج نیدهنده ا

ها عامل هی) تجز23رامعه ( ،یپژوهش یکرد. ط شتریب یخاص زانیم

کننده عملکرد در ارقام کلزا بکار بـرد و سـه    نییرا براي صفات تع

 ي. عامل اول تحت عنـوان صـفات فنولـوژ   کردعامل را استخراج 

ـ ترت. عامـل دوم و سـوم بـه   کرد هیدرصد تنوع کل را توج 32  ب،ی

ـ اول يعامل اجزا  هیـ درصـد) وعامـل اجـزاي ثانو    26رد (عملکـ  هی

ـ . اندشد يگذاردرصد) نام 15عملکرد (  74سـه عامـل جمعـاً     نی

  کردند.   هیکل را توج راتییدرصد از تغ

ها توانایی آنهــا در  عامل هیو تجز ونیرگرس هیاز ابعاد تجز یکی

کـه   یصفات یکـاهش تعـداد صـفات موجـود در مـدل اسـت. تمام

ــ ر هــرد یونیوارد مــدل رگرســ  از یکــیاز منــاطق شــدند در  کی

د داشـتند.  نمـو  ،(اکثرا در عامل اول) مربوط به هر منطقـه  يهاعامل

 یقطر ساقه و طول گلـده  وته،صفات، صفات ارتفاع ب نیعالوه بر ا

 نیـ و ا نددها خود را نشان دابه عامل هیمناطق در تجز یدر تمام زین

تعـداد   ،در بوتـه  نیعالوه بر صفات تعداد خـورج  که دهدینشان م

 هیـ تجز جیکه بـا توجـه بـه نتـا     یدگیو روز تا رس نیدانه در خورج

عملکـرد دانـه   بـر   يادیـ ز اریبس ریثأت یهمبستگ هیو تجز ونیرگرس

جز صـفات   زین یصفات ارتفاع بوته، قطر ساقه و طول گلده ،دارند

هـا بـا   مناطق هستند. بوتـه  یعملکرد دانه در تمام برگذار  ریثأمهم ت

ـ از طر ،رشـد  یانیـ در مراحل پا شتریو قطر ساقه ب ارتفاع ارسـال   قی

عملکـرد دانـه    زانیـ در م شیبه مخازن موجـب افـزا   يارهیمواد ذخ

در تعـداد   شیموجـب افـزا   یطـول دوران گلـده   شیزا. افشوندیم

در بوتـه و   نیتعداد خـورج  ،آن يجهیو در نت شودیبارور م يهاگل

امر خود موجـب   نیکه ا ابدییم شیافزا زین نیتعداد دانه در خورج

 نیـ موضوع که ا نی. با توجه به ااستعملکرد دانه  زانیدر م شیافزا

عملکـرد   زانیـ ر گـذار در م یثأمناطق جز صفات تـ  یصفات در تمام

جهـت   ییهـا عنـوان شـاخص  از آنها به توانیم ندهستدانه و روغن 

  ارقام پر محصول استفاده کرد.   نشیگز

  

  یکل يریگجهینت

 هیاي، تجزمرحله ونیساده، رگرس هايیحاصل از همبستگ جینتا
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 ییبـاال  ییهمسو ،مناطق با هم یها در تمامعامل هیو تجز تیعل

ساده، صـفات تعـداد    یهمبستگ بیکه در ضرا طوريداشتند. به

 یدگیتـا رسـ   در بوتـه و روز  نیتعداد خـورج  ن،یدانه درخورج

وغـن دانـه   ر درا با عملکـرد دانـه و عملکـر    یهمبستگ نیشتریب

عملکرد دانـه و عملکـرد    نیب یهمبستگ بیضرا کیداشتند. تفک

 قیاز طر میرمستقیوغ میصفات به اثرات مستق ریروغن دانه با سا

ـ ن تیـ عل هیتجز ماننـد تعـداد دانـه در     ینشـان داد کـه صـفات    زی

بـاال بـر   مثبت و  میدر بوته اثر مستق نیو تعداد خورج نیخورج

 زیـ گام نبه  گام ونیدر روش رگرس .شتندعملکرد دانه در کلزا دا

 رهیـ را در مـدل چنـد متغ   نیـی تب بیضـرا  نیشـتر یصـفات ب  نیا

 شیهـا نشـان داد کـه افـزا    عامـل  هیحاصل از تجز جیداشتند. نتا

صـفات   شیعملکرد دانه و عملکرد روغـن عمـدتاً در اثـر افـزا    

مذکور و ارتفاع بوته، قطر ساقه و کـاهش مـدت زمـان الزم تـا     

آب و  طیالبته در هـر منطقـه بـا توجـه بـه شـرا      . است یدگیرس

 يکمتـر  ایـ  شتریب ریثأصفات ت یمتفاوت برخ یزراع ایو  ییهوا

 نیـ حاصـل از ا  جیدر آن منطقه خاص داشتند. با توجـه بـه نتـا   

ثر ؤدر واقع با انتخاب صفات م اظهار داشت که توانیم شیآزما

 شیافـزا  اعـث ب میمسـتق ریطـور غ به توانیعملکرد م شیدر افزا

منظـور  هرگونـه تـالش بـه    نیشد. بنـابرا  زیعملکرد روغن دانه ن

طــرف و  کیــ) از ی(زودرســ یدگیکــاهش تعــداد روز تــا رســ

در بوتـه،   نیتعـداد خـورج   ن،یتعـداد دانـه در خـورج    شیافـزا

 نشیاحتماال منجر به گـز  گر،یارتفاع بوته و قطر ساقه از طرف د

اال خواهـد شـد.   روغن ب دبا عملکرد دانه و عملکر ییهاپیژنوت

رس پـر محصـول (بعـد از    زود يهـا پیاز ژنوت شودیم شنهادیپ

از کشـور کـه    یکشـت در منـاطق   ي) بـرا شتریب شاتیانجام آزما

 یهمزمـان  لیدلدر اواخر فصل رشد را دارند و به یمشکل خشک

آخـر   ياریـ دو آب ایـ  کیـ کاشت محصوالت بهاره، کشاورزان از 

  ود.استفاده ش ،کنندیم یکلزا چشم پوش
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Abstract 

Due to the increasing need of the country to imported edible oil and rapeseed importance among oilseeds, efforts to 
increase its grain yield and oil content are of high importance. Therefore, recognizing the traits that increase grain yield 
of rapeseed has an important role in the success of breeding programs. Thus, sixteen rapeseed genotypes were evaluated 
in a randomized complete block design with three replications in three regions with different climatic conditions in Iran, 
including Karaj, Isfahan, and Hamadan in 2016-2017. Traits such as number of pods per plant, number of seeds per 
pod, grain yield, 1000-grain weight, plant height, height of the first branch, stem diameter, oil percent, number of days 
to flowering, number of days to the end of flowering, duration of flowering, and number of days to maturity were 
measured. Stepwise regression analysis showed that number of grain/pod, number of days to maturity and number of 
pods/plant (R2 = 97.7), number of pods/plant and number of days to maturity (R2 =78.4) and number of days to maturity 
and number of grains/pod (R2 = 45.5) accounted for total variations of grain yield in Karaj, Isfahan and Hamadan, 
respectively. The results showed that the number of days to maturity, number of pods/plant, number of grain/pods, stem 
diameter and plant height had the greatest positive effect on grain yield and oil content. Therefore, these traits can be 
used as suitable selection tools for increasing grain and oil yield in winter rapeseed breeding programs. 
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