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  مقدمه

  کالری روزانهه  از درصد 02از مواد غذایی اصلی مورد مصرف انسان است و حدود  یکی روغن   

شهود. روغهن مهورد نیهاز      روغن تهممین مهی   توسط،   های غذایی متفاوت به رژیم بسته ،  انسان نیازمورد 

و روغن  های حیوانی سهم بیشتر درگذشته روغن وشود  می تممینانسانی از دو منبع حیوانی و گیاهی 

ارف ههای گیهاهی در مصه    اغله  از روغهن   و داشتند های گیاهی در مصارف خوراکی سهم کمتری را

اندازی   راهبا نص  و ، شد. استخراج روغن از منابع گیاهی به طریقه مدرن و سخت استفاده می صنعتی

سهریع جمعیهت و    افزایش،   . ولیشد شروع 3131کشی کشور در ورامین در سال  اولین کارخانه روغن

روغهن   ازی به بعهد همهه سهاله بخشه     3131از سال  شد تا موج تامین نیاز این جمعیت رو به تزاید 

موج  فشارهای ،   بازارهای جهانی در. افزایش تقاضا و قیمت آن شودوارد   مورد نیاز کشور از خارج

 بهایی  مصهرف  ،افهزایش جمعیهت  ،   نهابراین شهد. ب مصرف کننده روغن  واقتصادی به کشورهای وارد 

ههای   ت دانهه سهح  زیهر کشه    و عملکردافزایش ، ضرورت   و واردات بیشتر ان در کشور سرانه روغن

 .ی اجتناب ناپهذیر مهی سهازد   امر دیگرهای اقتصادی به کشورهای  کاهش وابستگیرا به منظور روغنی

شهوند و کلهزا   های روغنی بعد از غالت دومین منبع انرژی مورد نیاز جوامع بشری محسهوب مهی  دانه

ست )باسالما، سومین گیاه روغنی مهم دنیاست که سح  کشت آن در دنیا به سرعت در حال افزایش ا
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(. کلزا به دلیل مصارف انسانی، صهنعتی و کهاربرد آن در تیذیهه دام، یها گیهاه کهامال صهنعتی        0222

(. همچنین وجود سحوح قابل توجه از 0220؛ باسیل و کافا، 3823شود )اولد و همکاران، محسوب می

سهبزی خهوراکی دو   های کلزا، اهمیت این گیاه را به عنوان یا عناصر پرمصرف و ریزمیذی در برگ

 (. 0228چندان کرده است )میلر و همکاران، 

گردد و بقیه به صورت خام یا در ایران در حدود ده درصد روغن مورد نیاز در داخل تولید می

شود. به این ترتی  سهم بزرگی از میزان ارز مصرف شده برای واردات مواد غذایی به آماده وارد می

(. از این رو 3125شود )قبادی، دانه و کنجاله گیاهان روغنی صرف میکشور در واردات روغن نباتی، 

های خوراکی غیر قابل ریزی منسجم و دراز مدت با هدف نیل به خودکفایی در تولید دانه لزوم برنامه

علت دارا بودن صفات مثبت زراعی نظیر مقاومت به سرما، مقاومت به انکار است. در این میان کلزا به

های روغنی مورد کشت در مل شوری و عملکرد بیشتر در واحد سح  نسبت به دانهکم آبی، تح

های ارزشمند روغنی است که (. در واقع کلزا یکی از دانه3118، و شکاری کشور برتری دارد )آلیاری

های اخیر توجه بسیاری را به خود جل  کرده است و در طرح کاهش واردات روغن نباتی در سال

های روغنی جهان بیشترین برای آن در نظر گرفته شده است. این محصول در بین دانه نیز سهم زیادی

های وردهآفر بین های اخیر داشته و امروزه مقام سوم را پس از سویا و نخل روغنی دررشد را در دهه

ین گیاه در شرایط آب و هوایی مساعد به صورت (. ا3111 روغنی نباتی احراز کرده است )آینه بند،

 32-35کند و دو فرآورده حاصل از دانه آن، روغن و کنجاله است. دانه کلزا حاوی یا ساله رشد می

درصد روغن است. کشور ما نیز از نظر تولید روغن خوراکی در سح  محلوبی قرار ندارد و حدود 

کشور  تولید محصویت روغنی در ،بنابراین .کنددرصد روغن مورد نیاز خود را از خارج وارد می 82

های زراعی گیاه کلزا از جمله جهاد کشاورزی قرار دارد. با شناخت ویژگیوزارت در اولویت برنامه 

ویژه گندم و همچنین ه نیاز آبی و جایگاه مناس  آن در تناوب با غالت ب تعداد دفعات کم بودن

ریخ کاشت انتخاب تا البته کما به توسعه پرورش زنبور عسل، سح  کاشت آن روبه افزایش است.
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حایز اهمیت است  برای کلزا مناس  به علت ضرورت استفاده حداکثر از عوامل محیحیحی فصل رشد

های، اخیر ارقام کلزای اصالح شده متعددی از موسسات در سال (.3121)عسگری و مرادی دالینی، 

ی اصالح و ها درمؤسسه تحقیقاتهای اولیه در مورد آناصالح بذر خارجی دریافت گردیده و بررسی

های مدت دار چند مکانه تهیه نهال و بذر صورت گرفته است. بعضی از این ارقام که در آزمایش

ها در دسترس کشاورزان اند، معرفی شده و بذر آنپایداری بهتری در نقاط مختلف ایران نشان داده

های امید یینهای اصالح شده خارجی، گیری بین رقمقرار گرفته است. همچنین با انجام دورگ

های روغنی مؤسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال و بذر اصالح بخش متعددی در بخش تحقیقات دانه

ای برخوردار است و (. بدین ترتی  توسعه کشت کلزا از اهمیت ویژه3123 گردیده است)رضایی،

مقایسه ارقام  هدف از این تحقیق نیز بررسی ارقام مختلف کلزا از نظر سازگاری به منحقه اردبیل،

ی اردبیل و همچنین شناسایی صفات محلوب مختلف کلزا از نظر عملکرد و میزان روغن در منحقه

 کلزا در شرایط اقلیمی منحقه اردبیل. 

 

 کلزا ءمنشااریخچه و ت -1-1

سال قبل در هندوستان رواج داشته است و از آنجها بهه چهین و ژاپهن راه      1222زراعت کلزا از  

ههای متعلهق بهه جهنس براسهیکا       در اروپا استخراج روغن از دانه کلهزا و دانهه سهایر گونهه     است. یافته

کم از قرن شانزدهم رواج داشته است. این روغن ابتدا بهه عنهوان روغهن چهرات اسهتفاده شهد و        دست

و چند   Brassica campestrisگونه  3811سپس به عنوان روغن خوراکی مرسوم گردید. در سال 

بهه   3830به کانادا وارد شد. تولید تجارتی کلزا در غرب کانادا در سال  Brassica Napusسال بعد 

از در جنه  جههانی دوم آغهاز گردیهد امها بهه دلیهل قححهی و         سعنوان منبع تامین کننده روغن روان 

گرسنگی و کمبود منابع خوراکی مقداری از ان به مصرف غذایی رسید. امکان اسهتفاده از روغهن کلهزا    

مورد توجه قرار گرفت و منجر به اسهتخراج روغهن خهوراکی از     3832صرف خوراکی در سال برای م



 

 

07 

اولین رقم کلهزا بها میهزان اسیداروسهیا پهایین در       3812گردید. در سال  3851-51های  کلزا در سال

شده با اسهید اروسهیا پهایین     های اصالح کانادا تولید شد. ارقام میداس اسپان و تورچ از نخستین رقم

میهزان اسیداروسهیا    3811و 3810انهد . بهین سهالهای     ورد کشت قرار گرفتهه مباشند که در کانادا  می

رقهم تهارو بهه     3813. در سهال   درصد کاهش یافت 0های کلزا و شلیم روغنی، به کمتر از  روغن رقم

وده عنوان اولین رقم دو صفر کلزا که به مقدار اسیداروسیا و هم مقهدار گلوکوزینولیهت آن پهایین به    

های کلزا با میزان گلوکوزینولیت بای تقری  متوقف شد. مهدتی   تولید رقم 3823معرفی شد . در سال 

تهوان بهه رقهم     های دو صفر شلیم روغنی نیز اصالح و آزاد گردید. از ان جمله مهی  پس از معرفی رقم

یهاز دارد . رقمههای   کندل اشاره کرد که عالوه بر مقدار گلوکوزینولیت و اسید اروسیا ، فیبر کمتری ن

دارای این ویژگی به رقم های سه سفر شهرت یافته ولی هنوز در سح  وسیع استفاده قرار نگرفته انهد  

. با تولید ارقام جدید و کاهش میزان مواد مضر در روغن و کنجاله کلزا سیر صعودی توسعه کشت آن 

ههای روغنهی    ید از کلیه دانهه شدت گرفت به طوری که سرعت رشد تولید آن بعد از معرفی ارقام جد

بیشتر بوده است . موطن کلزا هنوز دقیق مشخص نیست اما به احتمال قوی خاستگاه آن ناحیه آسیا و 

های متعلق به شلیم روغنی به صورت وحشهی از اروپهای غربهی تها چهین       اروپا است چون زیر گونه

در ناحیهه افیانسهتان ، پاکسهتان و     یکی  توان پذیرفت که دارای دو موطن  پراکنده است، بنابراین می

ایهران باشهد . از    –دیگری در ناحیه مدیترانه باشد و همچنین ممکن است یا ناحیه فرعی آن ترکیهه  

طرفی چون پراکش اولیه دو گونه تشکیل دهنده کلزا یعنی کلهم و شهلیم روغنهی در ناحیهه خهاوری      

د که گیاه کلزا برای اولین بار در این منحقه از یابند، بعضی بر این باورن اروپا به هم رسیده و تداخل می

 . (3112عزیزی و همکاران، ؛ 3123، صمدی) مده استآترکی  دو گونه فوق به وجود 

آیهد. بنابهه نتهای      شمار مهی  ای جدید به های روغنی پدیده در کشور ایران زراعت کلزا در بین دانه

یر گیاهان روغنهی ماننهد سهویا، آفتهابگردان در     سا های مختلف در زمینه توسعه موجود با وجود برنامه

لیکن سازگاری کلهزا در اغله     ،ها میسر نگردیده است امکان توسعه آن های اخیر بدییل مختلفی سال
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شهرایط آب   با توجه به ارقام و تاریخ های کاشت مناس ، موفق بوده است و با توجه به مناطق کشور

کشهت کلهزا    ثانویه نیز محرح باشد. ان زراعت اصلی و زارعتتواند به عنو و هوایی کشور این گیاه می

سال  02ها از حدود  شمسی آغاز گردید. این تالش 3132به صورت آزمایشی و محدود از اواخر دهه 

انتخهاب ارقهام مناسه  کشهت در ایهران ادامهه یافتنهد. بهذور کلهزا از           پیش بصورت موثرتری جههت 

 ختلفی از جنوب تا شمال کشور کشت گردید تا سهازگاری دنیا تهیه و در مناطق م کشورهای مختلف

سال از کشت کلهزای   اقلیمی ارقام کلزا و امکان تولید گسترده آنها مشخص گردد. پس از گذشت چند

خبر می دهد. میهزان تولیهد کلهزا در     اصالح شده در نقاط مختلف کشور ، نشانه های از یا موفقیت

داشته و همچنهین سهح  زیهر کشهت کلهزا افهزایش        ر رشدبراب 01حدود  15نسبت به سال   23سال 

 .(3118)احمدی،  دهد برابر را نشان می 02حدود 

 سطح زیر کشت کلزا در جهان و ایران -1-2

رود. سح  زیر کشت کلزا های اخیر به شمار میهای روغنی عمده جهان در دههکلزا از جمله دانه

افهزایش   0221میلیون هکتهار تها سهال     0/12بیش از  به 3882میلیون هکتار در سال  0/2در جهان از 

رفته رفته افزایش یافته است. به طوری کهه  سح  زیر کشت کلزا . در ایران نیز (0221فائو )یافته است 

از اراضی کشور بهه کشهت ایهن محصهول اختصهاه داده      هکتار  5/83حدود  3113تا  3110در سال 

    -3123هکتار و در سال زراعی  05818  زیر کشت این سح3118-3122در سال زراعی شده بود اما 

تهن و در سهال    0/53برابهر   3113تها   3110میزان تولیهد آن در سهال    رسید.هکتار هزار  12 به 3122

بوده است.با  تن 15222بیش از  3122-3123تن ودر سال زراعی  01852معادل  3122-3118زراعی 

پذیر است کشت کلزا در کشور امکان عهه که توسانجام تحقیقات و بررسی نتای  حاصله مشخص شد

در  یخهارج بهازار  در کاهش میزان وابستگی بهه   ، کشت کلزاتوان به موازات توسعه کشت زیتونو می

( طیف سازگاری اقلیمی کلزا وسیع بهوده و در ایهران   3121پور )خواجهزمینه روغن گیاهی موثر باشد.
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متر از سح  دریا رشد کند. به اسهتناد آمهار    0522اع کمتر از تواند تا ارتفبسته به عرض جیرافیایی می

 05میلیهون تهن از    5/11، تولیهد جههانی کلهزا    3882در سهال  ( F.A.Oسازمان خواربار و کشاورزی )

کیلوگرم در هکتار بوده است که این مقدار، کلزا را در مقام سوم میهزان   3131میلیون هکتار با میانگین 

 5/32میالدی میزان تولیهد ایهن محصهول بهه      0225دهد. در سال قرار می تولید محصویت کشاورزی

هزار هکتار و میهزان تولیهد    002میلیون هکتار رسید. سح  زیر کشت کلزا در ایران  01میلیون تن در 

 (.0222هزار تن بوده است )آنونیموس،  102دانه آن حدود 

 کلزا اقتصادی  اهمیت -1-3

بعد از سویا و نخل روغنهی مقهام    ،انتولید روغن گیاهی در جهکل  درصد 35اختصاه  با کلزا

 32 ، بهال  بهر  ارقهام کلهزا   از های روغنی به خود اختصاه داده اسهت. در برخهی   دانهسوم را در بین 

روغن در دانه کلزا و همچنهین ترکیه     ی درصدزیاد شود. می شامل روغن را دانه درصد وزن خشا

فهراهم  ازارههای روغهن جههانی    ببهر  را تسلط آن  ،اصالح شدهو روغن ارقام  چربمناس  اسیدهای 

کهه حهدود    اسهت اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن کلزا اسهید اروسهیا    مهمتریناست. از  کرده

اروسیا در روغن  در صورتی که میزان اسید .اسیدهای چرب را شامل می شود کل از درصد 01ه12

. گیهرد  مهی مورد اسهتفاده قهرار    تلقی شده و در صنعتکی ها غیر خورا این نوع روغن، باشدبای  بسیار

ایهن   نهی اتیل بانهد زیهرا شکسهتن    ،اسید اروسیا بای، دارای مصارف صنعتی اسهت  برخوردار ازارقام 

دارد. روغهن کلهزا در صهنایع     کاربرداین اسید در تولید نایلون  کند و ترکی  تولید اسید براسیلیا می

های صهنعتی و   کننده در دستگاه به عنوان روان همچنینسازی و  ستیاسازی، ی ، پالستیا سازی صابون

 (. 0222کیمبر و م  رگور، ) کاربرد دارد در موتور جت بایبه دلیل تحمل حرارت 

بودن درصد اسیدهای چرب اشباع  تر به دلیل پایین ،در روغن کلزا کلسترولبودن میزان  تر پایین  

های گیاهی محسوب   نسبت به سایر روغن ،برای این روغن ای العاده فوق مزیت ،شده در ترکی  آن
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کیفیت  تیییرگراد را بدون  درجه سانتی 002 حرارت کانوی. روغن (3121)سید شریفی،  شود می

با این  ،است . ترکی  اسید چرب در روغن کانوی مشابه روغن زیتون و بادام زمینیکند تحمل می

این روغن ، از کشورهای پیشرفتهدر .استیا آن بیشتر ئاسید لینولو  ن کمترآاسید پالمتیا تفاوت که 

و شود. طعم روغن کانوی بسیار محبوع است  های غذایی استفاده می فرآورده کردنبرای سرخ و برشته 

شود. روغن  پزی و تهیه سس استفاده می گیاهی، شیرینی در طبخ غذا، تهیه کره آناز  به همین دلیل

. گیرد میمورد استفاده قرار  نیز ، روغن آشپزخانه ، مایونز سازی ، روغن کلوچه ارینعنوان مارگ بهکلزا 

رود. روغن  کار می بهدرمان سرطان  نما برای ی کلزا به همراه شده  آسیاب دانهاعتقاد بر این است 

اده  استف نیز روماتیسم درمان برایکافور  با همراه  است وکلزا برای تقویت و شادابی پوست مناس  

 32کاربرد دارد. کلزا با حدود  برونشیتهای مزمن و  . عصاره ریشه کلزا برای درمان سرفهشود می

 81ه321ضری  یدی  محسوب و از شونده خشاهای نیمه  جزء روغن ، درصد روغن

درصد آن از دانه  15تنها  ،شودبا فشار و بدون حرارت استخراج  چنان که روغن برخورداراست.

 82ه5/80حدود  در ندارد. روغن کلزا نیاز تصفیهکه دارای رن  روشن است و به شود  می خارج

اسید چرب اشباع شده دارد. با مشاهده  درصد 5/1ه32در حدود  درصد اسید چرب اشباع نشده و

در  اینکه بابرای مصارف صنعتی و غذایی رو به افزایش است.  آن ، ارزشروغن کلزا مفیداثرات 

ارزش این  ولی ،شود یایی هنوز از کنجاله کلزا به عنوان یا کود استفاده میکشورهای آس از برخی

در  کلزاکنجاله  .است افزایشها روبه  از پروتئین برای دام  گیاه زراعی به عنوان یا ماده غذایی غنی

و به مصرف تیذیه دام  استهضم  قابلدرصد آن  12ه12 که پروتئین خام دارد درصد 12ه15حدود 

 (.3885لیل و همکاران، )خ رسد می
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 های گیاهی ویژگی -1-4

 بلند. گیاهی سرما دوست و روز است 0ها و جنس کلم 3براسیکاسه تیرهیکساله از  گیاهیکلزا 

نیاز به شرایط آب و هوایی، گیاه نظر . از گراد است ی سانتی درجه 0است. دمای پایه رشدی آن 

ین یزنی و رشد در دماهای پا جوانه برایهای کلزا  بذر گونه توانایی .شود مناطق معتدله محسوب می

ارتفاعات  ،توانند در شرایط خنا که می باشند گیاهانیاین گونه به عنوان معدود تا موج  شده است 

(. این گیاه در مقایسه با سایر گیاهان 3882برگلوند و ما کی، ) شوند کشتبای و مناطق معتدله 

دمای بای نیاز  دهی به دهد. در دوره گل را ترجی  می  ینیپا دماهایروغنی تا مرحله شروع گلدهی 

جونز ) شود ها و کاهش درصد روغن می توأم با خشکی سب  کوچا ماندن دانه کم دارد، زیرا دمای

. این گیاه کندی وسیع از طول دوره روشنایی را تحمل  محدوده یاتواند  (. کلزا می3880و ورهی، 

ساعت و همچنین در مناطقی با  03های روشنایی روزانه  شمالی با دوره منجمددر منحقه اقیانوس 

 ،گیاه دو جنسه (. این3883رائو و مند هام، )نقل از  ساعت نیز قادر به رشد است 2ه32روشناییدوره 

پرمحصول  مساعد یزه در شرایطی. ارقام پااست یزهیو دارای دو تیپ رشدی بهاره و پا ناسازگار خود

زمستان جلوگیری  ویز یاز سرمازدگی آن در پابرخوردار است و این امر رشد روزت  از . کلزاهستند

. در این رسد می حداکثر در روزت به برگی 2-32کند. مقاومت کلزا در برابر سرما در مرحله  می

 تا یو در نبود پوشش برف گراد سانتی درجه 02 تا اگر مزرعه پوشش برف داشته باشد دمای ،مرحله

، پاییزه و حد  های بهاره  . دارا بودن تیپکند گراد را به مدت کوتاهی تحمل می  سانتی درجه ه35 دمای

کلزا گیاهی خودگشن است  .سازد مختلف فراهم می  را در شرایط اقلیمی گیاهواسط امکان کشت این 

 32تا  5 متفاوت است. میوه نیامی بلند و باریا و به طول% 52 تا 05اما میزان دگرگشنی در آن از 

باشد که از دو برچه تشکیل شده است. نیام در کلزا شکوفا بوده و کلزا نسبت به ریزش متر میسانتی

ها متر تشکیل یافته است. رن  دانهمیلی 5/0تا  3دانه به قحر  32تا  32باشد. هر نیام از حساس می
                                                             

7- Brassicacea  
7-Brassica napus  
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(. عسگری و 3121، پورجهخوا)باشد گرم متییر می 1تا  5/1سیاه بوده و وزن هزار دانه آن از 

گیاه  .اندنمودهگرم اعالم  013/1تا  105/0وزن هزار دانه ارقام مختلف کلزا را  (3121دالینی ) مرادی

ترین گیاهان روغنی در سح  جهان، محرح است که افزایش کشت و تولید کلزا به عنوان یکی از مهم

باشد. وجود اسید اروسیا در روغن و نمی ساله اخیر قابل مقایسه با سایر گیاهان روغنی 02آن در 

گلوکوزینویت آلیفاتیا در کنجاله کلزا، مصرف آن را در قرن بیستم محدود کرد، ولی به تدری  با 

% و 0ی ها بر پایهایجاد ارقام دو صفر و سه صفر که مقدار اسید اروسیا، گلوکوزینویت و فیبر آن

ای در تولید این گیاه گشوده شد بود، فصل تازه میکرومول در هر گرم کنجاله تنظیم شده 12

 (. 3118)میربلوک، 

 کلزا و ارقام ها گونه -1-5

  :شوندبه دو گروه عمده تقسيم مي 3اروسيکارقام كلزا بر حسب ميزان اسيد 

شوند، دارای مقادیر زیادی اسید اروسیا مشخص می 3(HEARدسته اول که با عالمت اختصاری )

 کی ندارند. بوده و مصرف خورا

باشند و با عالمت اسید اروسیا دارند و دارای مصارف مختلف خوراکی می %5دسته دوم کمتر از 

 شوند.مشخص می 5(LEARاختصاری )

عالوه بر ماده مضر فوق، یا ماده مضر دیگر در کنجاله و علوفه کلزا وجود دارد که تحت عنوان 

. فیبر نیز از گرددوی گزنده و طعم تند در گیاه میشود.این ماده باعث بمی شناخته 1ینویتوزکیگل

 ماده اصالح کلزا هر سه مراحل. در شودمی در گیاه کلزا موادی است که باعث افت کیفیت کنجاله

 ها به قرار زیر بوده است: که ترتی  اصالح آن ،اندذکر شده کاهش یافته

                                                             
7- Erusic Acid  
4  - High Erusic Acid Rape     
5- Low Erusic Acid Rape  
6- Glocosinolate  



 

 

77 

 حد بسیار کمی کاهش یافته است. ( : در این ارقام میزان اسید اروسیا به0ارقام یا صفر) -

زینویت نیز بسیار کاهش وکی( : در این ارقام عالوه بر اسید اروسیا، میزان گل00ارقام دو صفر) -

 یافته است. 

 باشند.( : این ارقام هر سه ماده نامحلوب را در کمترین حد خود دارا می000ارقام سه صفر) -

 :شوند یخته ارثی به سه گروه عمده تقسیم میارقام کلزا از نظر تیپ رشد با توجه به ر

تر، از عملکرد کمتری دلیل دوره رشدی کوتاهارقام بهاره به: 1ارقام کلزا با تیپ رشد بهاره( 3

این  (.3118، زادهشریعتی و قاضی شهنی)سازی ندارند برخوردارند و نیازی به ورنالیزاسیون یا بهاره

 ،گراددرجه سانتی 1حرارت حدود درجه به فاز رویشی به زایشی و تیییر از رفتن  ارقام برای به گل

 به مدت یا هفته نیاز دارند.

2ارقام کلزا با تیپ رشد بینابین( 0
 درجهسازی یا شروع رشد زایشی به این ارقام جهت بهاره : 

دو زیر ماه نیاز دارند. تیپ رشد بینابین نیز به گراد و کمتر به مدت یادرجه سانتی 1حرارت حدود 

 شود.  گروه تیپ رشد بینابین زودرس و بینابین متحمل به سرما تقسیم می

: این گروه تحمل به سرمای بسیار خوبی داشته و جهت شروع  8ارقام کلزا با تیپ رشد زمستانه( 1

 گراد و کمتر به مدت یا ماه و نیم نیاز دارند.درجه سانتی 1رشد زایشی به درجه حرارت حدود 

 

 

 :دهد می نشان ها را آن های ویژگی و ایران در رای  ارقام برخی زیر جدول

 عملكرد رقم كد رقم نوع رقم نام

 )تن در هكتار( دانه

درصد 

 روغن

 سازگاري

 سرد ومعتدل سرد 33-1/33 3/0-1/3 00 پائیزه طالیه )کبری(

 سرد 32-31 0-3/0 00 پائیزه زرگل )سرز(

                                                             
7 . Spring 
8. Intermediate  
9. Winter 
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 ومرطوب وگرم معتدل 30-35 0-2/3 00 پائیزه (PF 7045/91ساری گل )

Okapi وسرد سرد معتدل 31 1 00 پائیزه 

Fornax سرد 31 1 00 پائیزه 

SLM 046I سرد 31 1 00 پائیزه 

Orient سرد معتدل 31-33 1/0-8/0 00 پائیزه 

Colvert سرد معتدل 51 1/0-8/0 00 پائیزه 

Option 501 ومرطوب گرم 31-33 5/0-1/0 00 بهاره 

Hyola ومرطوب وگرم معتدل 31-35 2/0-0/1 00 بهاره 401 هیبرید 

Hyola ومرطوب وگرم معتدل 33-31 1/0-8/0 00 بهاره 308 هیبرید 

  کلزا سازگاری -1-6

در حال حاضر به  ولی ،رشد و نمو یافت ، شمالی و جنوبی های  نیمکرهابتدا در مناطق گرم  کلزا    

 مناطق در وتعلق دارد  هوایی گسترده سازگاری یافته است. این گیاه به مناطق معتدلآب و  تنوعیا 

ناصری، ) کند به خوبی رشد می ،ندارند مناسبیهای روغنی رشد  معتدل و سردسیر که سایر دانه

آن به وجود ی از ینژادها، های مختلف موجود در این گیاه تیپ و(. به دلیل وجود تنوع گونه 3111

 ،(3111ناصری، )کنند رشد  نیز خشا حدودیتا  و و هوای مرطوب آبتوانند در  که مید ان آمده

دهند که برای کشت در آن منحقه  ای نشان می منحقه در بیشتر بهترین سازگاری را مختلف ارقام

ارتفاعات بایتر که شانس بقای گیاه در زمستان کم  ی زیاد وجیرافیایهای  اند. در عرض اصالح شده

 ارتباط، بهاره ویزه ی(. نوع رقم اعم از پا3121سید شریفی، ) شود بهاره استفاده می ارقاماز  ،است

و به  هستند برخوردارکوتاه  یی رشد ی رشد دارد. ارقام بهاره از دوره با طول دوره  مستقیمی

نی با استفاده مرتفع و کوهستا مناطق در یا و آب و هوای سرد ی بادر مناطق .سازی نیازمند نیستند بهاره

یزه از لحاظ نیاز به یتوجهی داشته باشد. ارقام پا قابلتواند عملکرد  تر می های رویشی کوتاه از دوره

،  آب و هوای معتدل با یدر مناطق دارند. این ارقام،تری  و فصل رشد طوینی هستندسازی متییر  بهاره
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 322مناطقی که مناطق گرم بارندگی  در د.نکن بیشترین عملکرد دانه را تولید می ،رطوبمو  خنا

 122با  یمناطق کرد.صورت دیم نسبت به کشت آن اقدام  بهتوان  می ،با توزیع مناس  باشد و متر میلی

 تربارندگی بیش میزان در صورتی که ،دانه محلوب است عملکردتولید حداکثر برای ،متر بارندگی میلی

 یابد یمشدن زمین افزایش  مردابیزا و  ی بیماریها خسارت ناشی از هجوم قارچ ،از این مقدار باشد

دهد. این گیاه را در  نشان می را سازگاری وسیعی خاکانواع مختلف  (. کلزا نسبت به3811میجر، )

توان  های پوشیده از خاکستر آتشفشانی می زمین در و ،تا شنی  سنگین تا حدودیهای رسی  خاک

با  و کافیلی آی با بافت متوسط، مواد یها د آن خاکرش برایترین خاک   مناس  ولی د،کرکشت 

 . به عبارتمی باشد  0/1–1اسیدیته خاک در محدوده کلزا قادر به تحمل  مناس  است. زهکشی 

. این گیاه از جمله گیاهان  های قلیایی مقاوم است از خاک تربیشهای اسیدی  در برابر خاک کلزا دیگر

از ساختمان برخوردار خاک عمیق  برای این گیاه آل ایده خاک .شود میمحسوب  نیز بردبار به شوری

که بعد از بارندگی سله  ییها خاک. استب آ، زهکشی مناس  و قابلیت نگهداری بایی  خوب

بودن بذر آن  تر اپی جیل در کلزا و کوچا سبز کردن نوعزیرا با توجه به  ،بندند مناس  نیستند می

 .   خاک را بشکافد ،خروجهنگام  هبگیاهچه نتواند  شود تا موج  می

      کلزا دانه عملکرد با فیزیولوژیک صفات و فنولوژی ارتباط-1-7

 گذشته در که را مهمی های فیزیولوژکی شاخص بایست می زراعی گیاهان فیزیولوژی متخصصان

 کیفهی  و مّیک در افزایش نژادی به پیشرفت به توانند می نیز آینده در و اند عملکرد شده افزایش باعث

 اجهزای ، خشها  مهاده  تولیهد  کهارایی  به توان می را صفات این .نمایند شناسایی کنند، کما محصول

و  نمهود )عحارباشهی   بنهدی  گهروه  نیتهروژن،  مصهرف  کارایی و آب مصرف کارایی اقتصادی، عملکرد

 طریهق  از توانهد  فنولهوژکی مهی   مرحلهه  هر طول نیز و گیاه رشد دوره طول (. اصوی3122ًهمکاران، 

 تحهت  را عملکهرد  دوره، ههر  طول کاهش و های محیحی تنش کاهش طریق از یا منابع بیشتر مصرف
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 تهاریخ  طول در که کرد گزارش کلزا مختلف ارقام روی بر تحقیق با (3883تورلین  ) .قرار دهد تاثیر

 لهوتمن  لیو. است نشده ایجاد فیزیولوژکی رسیدگی تا سبزشدن زمان در اساسی تیییر هیچ نژادی، به

 مهدت  طول با رابحه در را داری معنی و مثبت روند( 3883) همکاران و مندهام( و 3881) کیسون د و

 کلهزا  روی بهر  تحقیهق  با ( نیز3883همکاران ) و تاپینکا کردند. همچنین مشاهده گلدهی تا سبزشدن

 گلهدهی  هبه  محصهول  کهم  ارقهام  از زودتهر  هفتهه  یا حدود کلزا پرمحصول ارقام که کردند گزارش

 اروپهایی  کلهزای  رقم 8 سازگاری و یکیفنولوژ خصوصیات بررسی ضمن( 3111) حجازی. رسیدند

 و رفتنهد  گهل  بهه  زمسهتان  سهرمای  از بعد یعنی بوده موقع به آنها دهی گل که ارقامی که گرفت نتیجه

 مناسبتر کاشت جدید محیط برای ارقام سایر به نسبت بود دیگر ارقام از بیشتر آنها غالف و دانه تعداد

 دهی گل مراحل تا کاشت از روز تعداد که داد نشان نیز (3120) حمایتی زاده صادق و آبروان. هستند

 دمهای  ای ممکن است . یکی از دییل چنین نتیجهبا عملکرد دانه، همبستگی منفی دارند بندی غالف و

 پرشدن و ها دانه پوکی سب  و داده قرار تاثیر تحت را ها دانه به مواد انتقال مکانیزم گرما زیرا باشد بای

 .(3880؛ تیلور و اسمیت، 3883گردد )مندهام و همکاران،  می آنها ناقص

 کهه  دریافهت  کلهزا،  روی بر اخیر سال 12در  شده تحقیقات انجام بررسی با (0222) براک دیپن

 و بوتهه  رد غهالف  تعداد برداشت، شاخص کی، بیولوژ عملکرد زودرسی، گلدهی، دوره طول صفات

 تهوجهی  قابهل  نقهش  کلهزا  دانه عملکرد بهبود در غیر مستقیم و مستقیم طور به غالف، در دانه تعداد

 یعنهی  عملکرد اجزای نظر های مختلف از سال در شده معرفی کلزای ارقام عملکرد اختالف .اند داشته

 است. برخهی  گرفته قرار بررسی مورد نیز دانه هزار وزن و غالف دانه در تعداد بوته، در تعداد غالف

ناشی  زیادی حدود تا کلزا در بالقوه عملکرد جهت افزایش در نژادی به که اند کرده گزارش از محققین

 تعداد طریق از موارد اکثر در در غالف( و دانه تعداد و بوته در غالف مخزن )تعداد قدرت از افزایش

 کهه  انهد  کرده گزارش محققان(. این 3883 ؛ تورلین ،3880است )آلن و مورقان،  بوده بوته در غالف

 بیشهتر دانهه،   تعداد زیرا کند می توجیه را دانه عملکرد افزایش تا حدودی غالف در دانه تعداد افزایش
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 دهد می افزایش را فتوسنتزی مواد تولید در نتیجه و کرده ایجاد فتوسنتزی مواد برای را زیادی تقاضای

 کهه  آن شهد. بها   دانهه خواههد   عملکرد افزایش به منجر شود تصف این افزایش که باعث عاملی هر و

 اسهت امها   شهده  غالف در دانه تعداد افزایش باعث زیادی دانه، تاحدود عملکرد بهبود جهت نژادی به

 عملکهرد  رسهد  مهی  نظر به .است ها گردیده تالش این شدن خنثی موج  ای اندازه تا دانه وزن کاهش

 شناخت عوامل و متعدد های آزمایش انجام وجود، این برد، با ی بایترنهای حد از یا توان نمی را دانه

 اقهدام  توانهد  می دارد وجود گیاه این در بای با عملکرد رابحه در که هایی محدودیت و عملکرد بر موثر

 .باشد پرمحصول ارقام تولید در جهت موثری

  کلزا و کیفیت روغن کمراحل فنولوژی ، تاثیر رقم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد -1-8

 مرحله، هر در رشد و متقابل نمو اثر و کلزاست گیاه جزء با ارزشترین روغن و دانه عملکرد

 کنترل تحت بیش و کم آن فرایند و رشد کند. مراحل می را تعیین زراعی گیاه بالفعل و بالقوه عملکرد

 آب فراهم بودن و ما، تشعشعد محیحی )نظیر عوامل تمثیر تحت گوناگون طرق به ولی ژنتیکی است،

 عوامل با رابحه در ها آن نمو بندی زمان و عملکرد اجزای توالی نمو گیرد. می قرار غذایی( نیز مواد و

 به شمار کلیدی گیاه نکات عملکرد تیییر چگونگی درک در محیط با آن متقابل اثر و درونی گیاه

آورد.  می فراهم عملکرد افزایش جهت در را یتیعوامل مدیر یا ژنوتیپ تیییر امکان امر آیند. این می

 های تیپ کلزا یافتن عملکرد کیفیت و کمیت افزایش راستای در مؤثر از راهکارهای یکی بنابراین

 (.بدین3883است )جیان  و همکاران،  هر منحقه اقلیمی شرایط با متناس  پرمحصول، و آل ایده

 نظر به ضروری منحقه در رای  کلزای های تیپو ژنو ارقام کیفی و کمی عملکرد مقایسة ترتی 

 .رسد می

عملکرد کلزا به پتانسیل عملکرد رقم شرایط آب و هوایی نوع خاک و مدیریت زراعت بستگی 

داشته و عوامل ژنتیکی و زراعی تعیین کننده رشد و نمو گیاه و در نتیجه عملکرد دانه 
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های کوتاه و ضخیم  م پس از روزت ساقه( رشد اولیه سریع گلدهی زود هنگا3883هستند.ترلین )

 5222های بدون گلبرگ دارا بودن توان حفظ بذرها از سقط شدن برخورداری از تعداد خورجین  گل

ها و افزایش تعداد خورجین در ساقه اصلی  عدد در متر مربع طویل و عمودی بودن خورجین 2222تا 

. زا برای تولید عملکرد بای ذکر نمودندهای فرعی را از خصوصیات محلوب کل و کاهش تعداد ساقه

مختلف به شرایط اقلیمی معین سازگار هستند، بنابراین انتخاب رقم برای افزایش تولید حایز ارقام 

( در انتخاب رقم باید به گونه، نوع و سازگاری رقم، کیفیت 3883 ،سان و همکاران) باشداهمیت می

ملکرد دانه، زودرسی، مقاومت به ریزش، ورس های خاک، شرایط آب و هوایی، عبذر، ویژگی

( ضمن 3123عالم خومرام و همکاران )ها و سایر خصوصیات زراعی توجه کرد. )خوابیدگی(، بیماری

های کلزا و مقایسه عملکرد آنها در هایی در مورد سازگاری ارقام و ژنوتیپانجام تحقیقات و بررسی

و  Hyola420،Syn-2،Hyola401دست یافتند که ارقام شرایط مناطق گرم جنوب ایران به این نتیجه

Hyola308 ( انتخاب ارقامی که تعداد 3823مندهام و همکاران )اند. از حداکثر عملکرد برخوردار بوده

دانه در غالف بیشتر و وزن هزار دانه بزرگتری دارند، برای بدست آوردن عملکرد بای مفید است. 

به تعدد ارقام در کلزا و انجام عملیات اصالح نژاد بر روی این ( با توجه 3115شهیدی و فروزان )

گونه و تولید ارقام جدید، انتخاب رقم محلوب و سازگار با شرایط اقلیمی و خاکی منحقه را سب  

اکسیدکربن و فضا، کاهش آفات و  ، دیاستقرار بهتر، استفاده موثرتر از نور، مواد غذایی، آب

و لذا تحقیق در مورد یافتن رقم سازگار با منحقه را  کرد بیشتر دانه دانستهها و نهایتاً عمل بیماری

( مشاهده کرد که ارقام کلزا نسبت به شرایط آب و هوایی واکنش 3881اند. کریستمس )توصیه کرده

نتیجه گرفت که واکنش ارقام نسبت به مکان بیشتر متفاوت بوده و تعدادی وی  دهند.زیادی نشان می

( در بررسی 3125تحمل بیشتری به تیییرات آب و هوایی دارند. آخوندی و همکاران ) از ارقام

دهی ارقام پیشرفته کلزا در مناطق سرد و معتدل سرد استان آذربایجان های زراعی و محصولویژگی

غربی همبستگی صفات تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و ارتفاع بوته را با عملکرد دانه 
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دهی زود هنگام پس از ( رشد اولیه سریع، گل3883دار گزارش کردند. تورلین  )ت و معنیمثب

های کوتاه و ضخیم، گاهی بدون گلبرگ، مقاومت به ریزش در زمان برداشت، روزت، ساقه

ها و عدد در متر مربع، طویل و عمودی بودن خورجین 5222تا  2222برخورداری از تعداد خورجین 

های فرعی را از خصوصیات محلوب کلزا جهت عملکرد بای ذکر خورجین در ساقهافزایش تعداد 

دهی نسبتاً طوینی ( کلزا از جمله گیاهان زراعی است که دوره گل3823مندهام و همکاران ) کرد.

ها و کل بوته در مرحله داشته و رسیدگی بذرها نامنظم است و بنابراین میزان رطوبت بذرها، غالف

های برتر از  ( بمنظور تولید زنوتیپ3182امیری اوغان و همکاران )یابد. تدری  کاهش میرسیدگی به 

نظر خصوصیات محلوب زراعی از جمله زودرسی مقاومت به خوابیدگی و همچنین برخورداری از 

ژنوتیپ شامل ارقام جدید بهاره  13پتانسیل عملکرد بای و سازگار با شرایط اقلیمی سواحل خزری 

رقم ( در مناطق ساری، گرگان،  11 عاًمج   Hyola  401،RGS003همراه دو رقم شاهد  کلزا به

زابل و دزفول کشت و مورد ارزیابی قرار دادند. مقایسه میانگین صفات در مناطق مختلف نشان داد 

بترتی  با عملکردهای   SPN-10و SPN-1 ،SPN-20 ،SPN-25 ،SPN-12که ژنوتیپ های 

 Hyolaکیلوگرم در هکتار مقام اول تا پنجم را داشتند. بعالوه ارقام   1111و  1125، 1181، 1213

308 ،SPN-20 ،SPN-35  تر بودند.  روز زودرس 02روز ( نسبت به بقیه ارقام،  311)با میانگین 

 مدت به تکرار چهار در تصادفی کامل بلوک طرح قال  در را بهاره کلزای رقم 03 (3123آئین )

 رقم سحوح های میانگین داد، مقایسه قرار بررسی مورد جیرفت کشاورزی حقیقاتت در مرکز سال دو

 از بعد و گل ساری رقم  به عدد مربوط 8/011میزان  به بوته در خورجین بیشترین تعداد  که داد نشان

 رقم دانه در خورجین، تعداد نظر از داشت. تعلق Hayola308و  Option 500 ارقام آن

Hayola308 ارقام آن از بعد و انه در خورجین برتر از سایر ارقام مورد بررسی بودد 2/01با 

Option500 ،Hayola401  وHayola420 گرم مربوط 31/3دانه با  وزن بیشترین شدند. واقع 

 .گرفت قرار گروه دوم در گرم 83/1 دانه هزار وزن با Hayola420رقم و  بود Hayola401 به



 

 

77 

 با Hayola 401 رقم که داد نشان درصد یا در سح  دانه دعملکر های داده میانگین مقایسه

و Hayola 420 ارقام  آن از و بعد بود ارقام سایر از برتر هکتار، در دانه کیلوگرم 3313عملکرد 

Hayola308 به را دانه بیشترین عملکرد هکتار در دانه کیلوگرم 3230و  3321تولید ترتی  با به 

 هشترقم کلزا را از نظر عملکرد دانه و وزن هزار دانه در  52 در بررسی (،3881. مرضی )دادند  اختصاه خود

 رقم که داد نشان مناطق این در تولید داد، متوسط قرار بررسی مورد سال دو طی در اروپا ناحیه

Orient  نمود را تولید دانه عملکرد کمترین هکتار در کیلوگرم 3390 تولید با. 

 وقتی دهی گل دوره انتهای در بذرها ماده خشا تجمع اکثرحد کرد گزارش (3881هابکوت )

 گلدهی سریع، اولیه رشد (3813ترلین  ) .شود می حاصل اند، رسیده حداکثرخود به ها پوسته غالف

 کاهش و مربع متر در خورجین هزار  8 -5تعداد  از برخورداری روزت، مرحله پس از هنگام زود

( 3823ایوانز ) .نمود ذکر بای عملکرد تولید جهت محلوب خصوصیات را از فرعی های ساقه تعداد

در  ها دانه و ها غالف نهایی است. تعداد کلزا عملکرد مؤثر بر و بحرانی ای مرحله دهی گل کرد اعالم

 و منبع بین دارد. روابط سازی ماده به استمرار زیاد بستگی و شود می تعیین ایی، هفته چهار دوره یا

 اصلی ساقه به ها خورجین سهم عمده کلزا است. در مؤثر سازی ماده میزان رب فاز در این مخزن

 در دانه تعداد و تعداد خورجین تر، پایین های گروه های شاخه در که در صورتی دارد، اختصاه

 (3815و مرگان،  است )تایو کمتر خورجین

 اندوخته ینولنیا(ل لینولئیا )بعضی و اسید اولئیا زیادی مقادیر اسید اروسیا بدون ارقام

 02اسید  درصد اولئیا 13کلزا با  روغن هستند. مناس  کامالً پستانداران تیذیه که برای کنند می

است  قبول انسان مورد تیذیه در روغن بهترین عنوان لینولئیا در حال حاضر به اسید درصد

 تمثیر روغن تحت د( درص3883مندهام ) و رائو تحقیقات (. براساس0221همکاران،  و )سپاسیبیونا

درصد  باشد، نداشته وجود استرسی رشد فصل در اواخر اگر که طوری به باشد، می ژنتیکی عوامل

 و روغن درصد با و ضعیف ( عملکرد3823همکاران ) و ماند. خان می ثابت رقم هر در دانه روغن
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 کلزا محلی ارقام از خصوصیات را گلوکوزینویت و اروسیا اسید مقدار بودن بای و پایین کیفیت

 پذیری وراثت ارثی با صفتی روغن میزان کردند ( گزارش3125و همکاران ) اند. عزیزی نموده اعالم

 بر محیحی که عوامل میان در و گیرد می قرار محیحی شرایط تمثیر تحت هم حدودی تا که باشد می بای

 کاهش روغن درصد آن ایشافز با که شود محسوب می عامل مهمترین دما دارند، اثر روغن مقدار

 بواسحه کلزا، روغنی دانه در گلوکوزینویت پایین درصد برای اصالح (3828رابلن ) و داونی .یابد می

اند.  نموده گزارش های اخیر دهه جدی تحقیقاتی موضوع ترکیبات، این ای ضد تیذیه و سمی اثرات

 در و شده است دیده اصلی، خهشا روی های دانه خشا ی در ماده گلوکوزینویت میزان بیشترین

 ( افزایش3883باشد )کوهلمن،  می یا درجه جانبی های شاخه از کمتر دو ی درجه جانبی های شاخه

در  گلوکوزینویت تجمع نیز و دهد می افزایش را گلوکوزینویت دانه میزان خاک در گوگرد و نیتروژن

ماری،  و پذیرد )فیلدسند می تمثیر نیز یحیعوامل مح از حال عین در ولی است ارثی صفتی کلزا ی دانه

3883.) 

رقم و یین کلزا در استان گلستان و در  38بررسی و محالعه تنوع ژنتیکی  با( 3125نوریان )

برای تمامی  و اجرا کردند 3123-25ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان در سال 

تعداد خورجین در  ،تعداد شاخه فرعی  ،ولین خورجینارتفاع تا ا ،ها صفاتی نظیر ارتفاع بوته ژنوتیپ

طول  ،طول دوره گلدهی ،وزن هزار دانه ،طول خورجین در ساقه اصلی و فرعی ،ساقه اصلی و فرعی

های  وجود تفاوتکرده و  تعداد خورجین در گیاه و تعداد بذر در خورجین اندازه گیری ،دوره رشد

گزارش  را درصد یاصفات مورد اندازه گیری در سح  دار بین تمامی ژنوتیپ ها از لحاظ  معنی

های  تواند در برنامه . این امر دیلت بر وجود تنوع ژنتیکی بای در بین ژنوتیپ ها داشته و میکردند

 Hyola 401ها نشان داد که هیبریدهای اصالحی بحور موثری مورد استفاده قرار گیرد مقایسه میانگین

رسی ضرای  همبستگی ساده بین یشترین عملکرد را داشتند. برب  Y3000و رقم  Hyola 308و 

نشان داد که صفت تعداد خورجین در گیاه با عملکرد دانه بیشترین همبستگی را داشت. جهت  صفات
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تعیین صفات موثر بر عملکرد و اجزای عملکرد و ارتباط بین آنها تجزیه علیت صورت گرفت. اجزای 

و نتای  حاصل از تجزیه علیت نشان  ممکنه استخراج گردیدهای  عملکرد با بررسی تمامی رگرسیون

بندی  تعداد خورجین در بوته بود همچنین جهت گروه بیشترین اثر مستقیم متعلق به صفتداد که 

کالستر  5ژنوتیپ در  38و در نهایت  انجام گرفت  UPGMAها تجزیه کالستر به روش ژنوتیپ

مولفه های اصلی استفاده شد و دو مولفه اصلی و دوم توانستند  همچنین از تجزیه به .بندی شدند گروه

در نهایت با لحاظ کردن تمامی صفات مورد بررسی  .درصد تیییرات را توضی  دهند 1/81

اصالحی  مسایل. های برتر شناخته شدند ژنوتیپ  Y3000و Hyola 401، Hyola 330 های هیبرید

ی و کمّ   توان عملکرد یی هستند که با انتخاب دقیق آنها میآگروتکنیکی از جمله مهمترین پارامترها و 

سلکسیون و بررسی عملکرد یین و  توان به  از جمله این عوامل می .دادکیفی محصویت را افزایش 

  .نمودرقم اشاره 

 شود می کلزا دانة کنجالة غذایی ارزش و کیفیت کاهش موج  گلوکوزینویت افزایش

 تنوع پژوهشگران. دارد قرار محیحی و ژنتیکی عوامل تمثیر تحت که (3821)سالیسبوری و همکاران، 

)بورتون و  اند کرده گزارش دانه گلوکوزینویت میزان نظر از کلزا های واریته میان در زیادی ژنتیکی

 زمستانه کلزای کیفیت توصیف برای دانه پروتئین و روغن میزان فاکتور دو اغل (. 0223همکاران، 

 دارد کاربرد صنعتی یا انسانی مصارف برای آن چرب اسیدهای ترکی  به بسته و شود یم استفاده

 نظیر چرب اسیدهای ترکی  دیگر، طرف از(. 0225و راتا و همکاران،  3823)ائولد و همکاران، 

 درنظر کلزا روغن کیفیت تعیین برای مهمی فاکتور پالمتیا و استئاریا لینولنیا، لینولئیا، اولئیا،

 شرایط به بسته کلزا، متفاوت ارقام در چرب اسیدهای ترکی (. 3888)هیو و همکاران،  شود می هگرفت

 تولید برای اول درجة در کلزا (.3881)ولدن  و همکاران،  است شده گزارش متفاوت منحقه، اقلیمی

 کلزا در ریزمیذی عناصر از داری معنی سحوح وجود اما شود، می استفاده کنجاله پروتئین و روغن

 تممین برای خوبی منبع مثابة به آن ای تیذیه گوناگون فاکتورهای شناخت و تعیین است شده سب 
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 رویشی های بافت از استفاده هدف با و انسان بدن نیاز مورد مصرف کم و پرمصرف ضروری عناصر

 بدین (.0222)میلر و همکاران،  گیرد قرار ها پژوهش از بسیاری محور خوراکی، سبزی مثابة به کلزا

 شکوفایی در محیط و ژنوتیپ متقابل اثر که است آن از حاکی شده  انجام های پژوهش نتای  ترتی 

 . دارد مؤثری نقش دانه، کیفی و یکمّ عملکرد افزایش راستای در کلزا، گیاه ژنتیکی توانمندی

وایی دشت های مورد محالعه در شرایط آب و ه برترین رقم یا رقمتعیین   تحقیق، این از هدف

منظور  به کلزا عملکرد بر موثر فیزیولوژیکی فنولوژیکی و خصوصیات مهمترین تعیینمیان و 

 در نژادی به های برنامه در این گیاه عملکرد بهبود جهت در انتخاب برای معیارهایی به دستیابی

 د.مبه مورد اجرا در آ 3185-3183که در سال زراعی  بود میان منحقه شرایط

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 دوم: فصل

   

 مواد و روش ها

 

 

 

 محل آزمایش موقعیت جغرافیایی -2-1

ی و کیفی ارقام بررسی خصوصیات کمّمنظور  به 3183ماه سال زراعی این تحقیق در فروردین

 میان کشاورزی  تحقیقات مرکزدر  کشت پاییزه کلزای بهاره نسبت به شرایط اکولوژیکی در جدید

 10 و درجه 31  و شمالی عرض دقیقه 33 و درجه 18  بین) اردبیل استان نقحه ترین شمالی در واقع

 ایستگاه گزارش اساس بر. شد اجرا( آزاد دریای  سح  از متر 52تا  35 ارتفاع و شرقی طول دقیقه

 دارای که باشد می   خفیف بیابانی نیمه اقلیم جزء  منحقه این میان، آباد پارس سینوپتیا هواشناسی
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میانگین  روز است، 322. تعداد روزهای کامالً ابری حدود است گرم های تابستان و مالیم های زمستان

 و ماه مرداد در  سلسیوس درجه 3/13متوسط  با  دما بیشینه گراد و درجه سانتی 5/01دمای ساینه 

 مورد منحقه سالیانه  بارندگیو متوسط  شده ثبت  ماه دی در سلسیوس درجه 3/3متوسط  با دما کمینه

اطالعات هواشناسی منحقه اجرای  3-0 در جدول. است شده گزارش متر میلی 5/128 نیز عهمحال

 .نشان داده شده است 3181-83در سال  آزمایش

 

 3181-83 سال رتحقیق در طول اجرا د محل اجرای هواشناسی اطالعات -3-0جدول
میانگین دمای حداقل  ماه

 (گراد )سانتی

میانگین دمای حداکثر 

 (گراد )سانتی

میزان بارندگی 

 (متر )میلی

درصد رطوبت 

 نسبی )%(

ساعات 

 آفتابی

 311 15 0/33 1/03 1/31 مهر

 33 11 8/32 0/35 3/1 آبان

 321 22 1/30 2/32 5/0 آذر

 31 23 3/01 8 1/3 دی

 03 20 03 5/8 1/3 بهمن

 21 18 10 33 8/0 اسفند

 335 11 01 31 2/1 فروردین

 302 15 31 1/02 2/35 اردیبهشت

 022 11 8 3/08 1/31 خرداد

 

 محل آزمایش مشخصات خاک -2-2

زیمنس بر متهر بهوده کهه از     دسی 52/2 - 53/2خاک مزرعه مورد آزمایش دارای هدایت الکتریکی     

را  8/1 – 3/2لحاظ شوری برای کشت گیاهان زراعی محدودیتی نداشت و واکهنش خهاک نیهز عهدد     

کهربن آلهی کهه     22/2شود. خاک مهورد نظهر دارای    بندی می ایی طبقههای قلی دهد که درخاک نشان می

 خاک مزرعه مورد نظر است. مقادیر فسفر و پتاسیم قابل جذب آن  آلی مواد نسبی دهنده کمبود نشان
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   In order to evaluating of quantitative and qualitative characteristics of 

new canola spring cultivars to ecological condition, at winter planting, In 

Moghan during year of 2015. One experiment carried out on base of 

randomized complete block design with 3 replications in Agricultuer 

Research station of Ardabil (Moghan). Each plot was includ 4 lines with 5 

m longht and 30 cm spaces. 11 studied genotypes, including genotypes 

RGS003, Sarigol, Zafar, Dalgon, Julius, Jacomo, Jerry, Jerome, Zaboll, and 

Hyola401 and were Hyola4815. Analysis of variance showed that the 

genotypes studied in terms of time to reach rosette stage, until stem 

elongation, flowering time, until the end of flowering stage, flowering 

period, time to maturity stage, number siliqua in plant, number seed per 

siliqua, seed weight, seed yield, biological yield, harvest index, number of 

lateral branches, number of pods per stem, plant height, oil yield, oil 

content, protein, glucosinolate and acid erucic there was significant 

difference. The highest grain yield (3913.67, 3693 and 3913.67 kg/ha) 

obtained from Julius, RGS003 and Hyola401 respectively and lowest grain 

yield (2962 kg/ha) obtained from Zaboll. In respect of oil percent and oil 

yield, Jacomo and Julius with 45.61 percent and 1711.11 kg/ ha had the 

most amount respectively. The result simple correlation of traits showed 

that oil yield (r=0.747**) and time until the end of flowering stage 

(r=0.928**) most correlation had with seed yield respectively. 
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