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آزمایش در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی سامیان وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزي و منـابع طبیعـی اسـتان اردبیـل     

انجـام گرفـت. ایـن آزمـایش شـامل یـازده        1395ري جاده اردبیل به مشکین شهر در سال زراعی کیلومت 10واقع در 

، RGS003 ،SARIGOL ،ZAFAR ،DALGON ،JULUS ،JACOMOژنوتیپ کلزا بهاره داخلی و خارجی بـه اسـامی   

JERRY ،JEROM ،ZABOL10 ،HYOLA401  وHYOLA4815  هـاي  هاي مذکور در قالب طرح بلـوك بود. ژنوتیپ

روي، گلـدهی و رسـیدگی، صـفات مورفولوژیـک     تکرار اجرا شد. صفات فنولوژیک تعداد روز تا ساقه 3کامل تصادفی با 

ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی اولیه و ثانویه، طول غالف و قطر غالف، عملکرد و اجزاي عملکرد دانـه و محتـوي روغـن    

و هـایوال   10، زابـل  4815هـایوال  لگون و ظفر دیرگل و ژنوتیپ دانه مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج ژنوتیپ دا

هـاي سـاریگل، دالگـون، جولـوس و جـاکومو جـزو ارقـام دیـررس و         هاي زودگل بودند. ژنوتیـپ نیز جزو ژنوتیپ 401

جزو ارقـام زودرس محسـوب شـدند. ژنوتیـپ جولـوس و       4815و هایوال  401، هایوال 10، زابل RGS003هاي ژنوتیپ

بـود و   401بیشترین تعداد ساقه فرعی اولیه و باالترین تعداد ساقه فرعی ثانویه نیز متعلق به رقم هـایوال   4815هایوال 

بـه دسـت آمـد.     4815بود. باالترین ارتفاع بوته از ژنوتیپ جولوس  و کمترین میزان این نیز از ژنوتیپ هایوال  10زابل 

رین تعداد غـالف در بوتـه و وزن هـزار دانـه را دارا بودنـد و ژنوتیـپ       بیشت 10به همراه رقم زابل  4815هایوال  ژنوتیپ

 4815هـایوال  ساریگل کمترین میزان تعداد غالف در بوته و رقم دالگون کمترین وزن هزار دانه را موجب شد. ژنوتیپ 

قـم دالگـون بـه    بیشترین تعداد دانه در غالف را موجب شد و کمترین میزان این صـفت نیـز از ر   401به همراه هایوال 

هاي مورد بررسی در این آزمایش داشت. باالترین طول و قطر غالف را در بین ژنوتیپ 4815هایوال دست آمد. ژنوتیپ 

و به دنبال آن کیلوگرم در هکتار)  4/1977( به دست آمد 4815در واحد سطح از ژنوتیپ هایوال  عملکرد دانهباالترین 

دار آماري قرار گرفت. کمتـرین میـزان ایـن صـفت نیـز بـدون اخـتالف        فاوت معنیبا ت 401و هایوال  10ژنوتیپ زابل 

هاي ساریگل، ظفر، دالگون، جولوس و جاکومو به دسـت آمـد. بـاالترین درصـد روغـن دانـه       دار آماري از ژنوتیپمعنی

مـاري قـرار گرفـت.    دار آبا اختالف معنی 4815درصد) از رقم چري به دست آمد و به دنبال آن ژنوتیپ هایوال  9/38(

  درصد) را موجب شد. 7/27ژنوتیپ ساریگل نیز کمترین میزان روغن دانه (
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  مقدمه -1- 1

بعد از سویا و نخل روغنی، سومین منبع بزرگ روغن گیاهی  .Brassica napus Lکلزا با نام علمی 

شود. کانوال (روغن کلزا) تنها روغن خوراکی حاوي اسیدهاي چرب گوگرد دار در جهان محسوب می

کلزا ). 2009و همکاران،  1دهد (اوهارااست. بخش عمدة آن را اسیدهاي چرب غیراشباع تشکیل می

سومین گیاه روغنی عمده جهانی پس از سویا و نخل روغنی بوده و مهمترین گیاه روغنی در بین 

گفته  Colzaو در فرانسه به آن  Rapeseedباشد. نام انگلیسی آن هاي متعلق به جنس براسیکا میگونه

تواند به صورت محصول پاییزه یا بهاره مورد کشت قرار گرفته و رشد یابد شود. این گیاه میمی

  ). 2006، 2(اسنودون

هاي روغنی در تغذیه دام در جهان، رشد جمعیت، بهبود سطح تغذیه و افزایش مصرف کنجاله دانه

است (سیداحمدي و عزیزکریمی، هاي روغنی را در جهان افزایش داده و طیور نیاز به تولید دانه

باال رفتن میزان مصرف مواد و به دنبال آن  تیجمع شیافزا ،ریاخ يهادر سال). در ایران نیز 1382

از  راندرصد روغن مصرفی در ای 90از  شیموجب شده است تا ب غذایی باالخص منابع مغذي گیاهی

  ). 2012تامین شود (ناصري و همکاران،  واردات قیطر

هایی نظیر ترکیب مناسب اسیدهاي چرب روغن ارقام اصالح دلیل داشتن صفات و ویژگی کلزا به

زنی و رشد در دماهاي پایین و سازگاري نسبتاً خوب این گیاه با شرایط آب و شده، توانایی جوانه

  ).1386هوایی مختلف، امکان کشت در مناطق وسیعی از کشور را دارد (سیدشریفی، 

                                                
1.Oharo 
2 .Snouden 
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کلزا و سازگاري آن با شرایط آب و هوایی اکثر نقاط کشور سبب شده هاي خاص گیاه ویژگی

است توسعه کشت این گیاه به  عنوان نقطه امیدي جهت تأمین روغن خام مورد نیاز کشور به شمار 

  ).1389رود (مدنی و همکاران، 

رصد د 50تا  40ند. بذر کلزا حاوي اشبمی اهیگ نیو روغن دو محصول استخراج شده از ا کنجاله

  ). 2004، 4و دنتون 3باشد (کروبنسروغن می

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

شود. بدین ترتیب سهم بزرگی از میزان ارز مصرف شده براي واردات مواد غذایی به کشور در وارد می

شود (قبادي، اهان روغنی جهت مصرف دام و طیور مصرف میواردات روغن نباتی، دانه و کنجاله گی

1385 .(  

هاي ریزي منسجم و درازمدت با هدف نیل به خودکفایی در تولید روغناز اینرو لزوم برنامه

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

هاي روغنی مورد ، تحمل شوري و عملکرد بیشتر در واحد سطح نسبت به دانهآبیسرما، مقاومت به کم

). با توجه به توسعۀ سطح زیرکشت کلزا در ایران ضروري 1379کشت در کشور برتري دارد (آلیاري، 

هاي است که با مشخص نمودن ارقام جدید مناسب با شرایط اقلیمی و خاکی در هر منطقه، آزمایش

  .تعیین تراکم و عمق کاشت مناسب با شرایط خاکی و اقلیمی انجام شودزراعی از جمله به

  بیان مسئله -2- 1

درصد از  21هاي انستیتو تغذیه ایران حاکی از آن است که نتایج حاصل از مطالعات و بررسی

هاي روغنی به شود. از طرفی، تولید دانهانرژي روزانه مردم کشورمان از طریق مصرف روغن تأمین می

                                                
3.Kuronious 
4 .Dentown 
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که بیش از سه میلیون تن در سال، دانه روغنی، روغن خام و کنجاله وارد و بیش قل رسیده، به طوريحدا

  .شود میلیارد دالر ارز از کشور خارج می 5/2از 

باال رفتن میزان مصرف مواد غذایی و به دنبال آن  تیجمع شیافزا ،ریاخ يهادر سالدر ایران نیز 

 قیاز طر راندرصد روغن مصرفی در ای 90از  شیه است تا بموجب شد باالخص منابع مغذي گیاهی

هاي خاص گیاه کلزا و سازگاري آن با شرایط ویژگی ).2012تامین شود (ناصري و همکاران،  واردات

آب و هوایی اکثر نقاط کشور سبب شده است توسعه کشت این گیاه به عنوان نقطه امیدي جهت تأمین 

  ).1389ار رود (مدنی و همکاران، روغن خام مورد نیاز کشور به شم

با توجه به اهمیت کشت کلزا بعنوان یک دانه روغنی مهم در تناوب و الگوي کشت منطقه و مزایاي 

زمینی و با توجه به سردسیر این محصول بدلیل محدودیت آبی الزم براي جایگزین شدن با زراعت سیب

ر طول فصل زمستان و احتمال خسارت سرما در تر دهاي پائینبودن منطقه و احتمال وقوع درجه حرارت

کند. هدف از موضوع تعیین شده دستیابی به ایی پیدا میارقام پائیزه کلزا، کاشت ارقام بهاره اهمیت ویژه

  باشد.هاي پرمحصول و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه اردبیل میژنوتیپ

  هاي پژوهشسوال -3- 1

  دار است؟هاي مختلف کلزاي بهاره از نظر آماري معنیآیا خصوصیات زراعی در بین ژنوتیپ

عملکرد دانه از نظر اقتصادي قابل توجیه خواهد ،در کدام رقم یا ارقام مورد بررسی کلزاي بهاره

  بود؟

  همبستگی بین خصوصیات مختلف زراعی با عملکرد دانه در کلزاي بهاره به نحوي خواهد بود؟

هاي مختلف کلزاي بهاره از حیث آماري به چه نحوي نوتیپمیزان عملکرد روغن حاصل در بین ژ

  خواهد بود؟
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هاي کلزاي بهاره از حیث تولید اقتصادي در منطقه قابل توصیه کدام یک از ژنوتیپ یا ژنوتیپ

  خواهد بود؟

  اهداف پژوهش -4- 1

هاي مختلف کلزاي بهاره و روشن ساختن بررسی خصوصیات مختلف زراعی در بین ژنوتیپ

  ار در بین آنها.دمعنییا عدم وجود اختالفات آماري وجود 

و هاي مختلف کلزاي بهاره مطالعه میزان همبستگی بین خصوصیات مختلف زراعی در بین ژنوتیپ

  مشخص ساختن ارتباطات مثبت و منفی در بین آنها.

ن رقم یا عیین برتریهاي مختلف کلزاي بهاره از حیث عملکرد دانه و روغن و تمقایسه بین ژنوتیپ

  هاي مورد بررسی در این آزمایشارقام کلزاي بهاره در بین ژنوتیپ

امکان تحقیقات وسیع و توصیه کشت ارقام پرمحصول هم از نظر کمی و هم کیفی به کلزاکاران 

در کشور با تکرار آزمایش خودکفایی تولید گیاهان دانه روغنی  هايبرداشتن گام منطقه اردبیل در راستاي

  و مکان.در زمان 

  ضرورت و اهمیت پژوهش -5- 1

هاي با آب و هواي متفاوت است. کلزا یکی از مهمترین گیاهان روغنی و پروتئینی یکساله در اقلیم

کشی یا هاي روغنجداي از تغذیه مستقیم آن توسط بشر و حیوانات، مصارف صنعتی شامل کارخانه

اخیر در سطح جهان گسترش یافته است استفاده از آن به صورت منبع زیستی سوختی در سالهاي 

). گیاه کلزا محتوي مقادیر باارزشی از اسیدهاي چرب و آمینواسیدهاي مورد 2012و همکاران،  5(کاندیل

باشد درصد روغن می 39تا  35درصد پروتئین و  49تا  40ها است. آن حاوي نیاز براي بدن انسان

                                                
5 .Kandiel 
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هاي روغنی و افزایش عملکرد آنها براي کاهش نه). افزایش سطح زیرکشت دا2011، بیبی(حسینی و ح

  ). 1386وابستگی به کشورهاي دیگر ضروري است (کافی و رستمی، 

از طرفی، با توجه به محدودیتی که از لحاظ منابع آبی و خاکی در کشور وجود دارد، امکان در 

مقرون به صرفه نیست.  هاي روغنی، از لحاظ اقتصادياختیار گرفتن اراضی جدید براي توسعه کشت دانه

توان از طریق هاي باید روي افزایش عملکرد در واحد سطح متمرکز شود که میاز اینرو، بیشتر فعالیت

زراعی، راندمان تولید این محصوالت را در واحد سطح، افزایش داد نژادي و بههاي بهاجراي پروژه

نژادي هاي کلزا که به لحاظ بهتفاده از ژنوتیپرسد اس)، از اینرو به نظر می1391نیا و جلیلیان، (محسن

تواند در بهبود عملکرد دانه نقش اثرگذار هایی از نظر خصوصیات رشد و نمو هستند، میداراي مزیت

  سازد. داشته و این امر اهمیت مطالعه در این زمینه را ضروري می

  منشاء و خاستگاه کلزا -6- 1

باشد اما به احتمال قوي خواستگاه آن ناحیه  ه خوبی روشن نمیب )Brassica napus(مبدأ اولیه کلزا 

 به معنی Rapumدر زبان انگلیسی به کلزا اطالق می شود داراي ریشۀ  Rapeseedاست، کلمه  آسیا و اروپا

. سابقه کشت کلزا در آسیا به دو هزار سال قبل از میالد مسیح و در اروپا به قرون وسطی شلغم می باشد

   برمی گردد.

که در تمدن باستان ازآن که یک گیاه دانه روغنی  rapeseedدهندگان سنتی از توسط پرورش کلزا 

از  rapeseed در اصطالح rape . کلمهمنبع سوخت استفاده می کردند، اصالح و گسترش پیدا کردبعنوان 

م)، روتاباگا (نوعی معناي گیاه شلغم، برگرفته شده است. تورنیپ (نوعی از گیاه شلغهب rapum کلمه التین

به دو از این دسته متعلق  گیاهاناز دیگر )، کلم بروکس، خردل و برخی از گیاه شلغم)، کبِیج (برگ کلم

 Brassica و Brassica napus هایی ازاین دو نوع گونهباشند. شوند میعموماً کشت می از کانوال کهواریته 

rapa  ه خاطر متمایز کردن آن از دانه روغنی ریپ طبیعی است که هستند. علت تغییر این نامها به کانوال ب
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رین تمییکی از قدی Brassica هاي روغنیهاي دانهگونه .به مراتب اجزاء اسید ایراسیس بیشتري دارد

هاي دانه روغنی است که توسط بشر کشت شده است، با مدارکی مستند از کشت آنها در هند در گونه

سال قبل و همچنین استفاده از آنها در اروپا شمالی  2000چین و ژاپن در  سال قبل و همچنین در 4000

  .)2007و همکاران،  6(اسنودن نیز مستند است 13هاي نفت سوز) در قرن هاي نفتی (چراغبراي چراغ

به عنوان منبع تامین چراغ و روغن  16این گیاه در آسیا براي تغذیه انسان و در اروپا حدودا از قرن 

ننده کاربرد داشته است. با شروع جنگ جهانی دوم و افزایش نیاز به انواع روغن هاي صنعتی روان ک

به دلیل قحطی و گرسنگی و کمبود منابع روغن خوراکی سطح زیر کشت این گیاه به شدت افزایش و 

 ،مقداري از آن به مصرف غذایی رسید و پس از آن با توجه به امکان استفاده خوراکی از این روغن

  . اصالح آن مورد توجه قرار گرفت

طور کامالً  کیت داونی و بالدور. آر. استفان سون به توسط 1970براي اولین بار در سال  کلزاروغن 

کانادا کشت و پرورش داده شد که عالوه بر اسید ایراسیس  مانیتوبا دانه روغنی ریپ در دانشگاه ازطبیعی 

  . )2008، 7(استورگارد بیشتري نیز داشت ارزش غذایی ،کمتر

حاصل از دانه روغنی ریپ در کلزا به عنوان مقاومترین گونه  1998توسعه یافته در سال  رقمیک 

هاي جدید با استفاده گونه ذکر شده و دیگر گونهشود. در نظر گرفته می خشکیمقابل آفات و 

استفاده از درصد از اراضی کشت شده در کانادا با  26، 2011اند. در سال تولید شده مهندسی ژنتیک از

هاي جهش ژنتیکی شده کشت شد و باعث بوجود آمدن روغن کلزا اصالح یافته حاصل از این گونه

 ).2011نام، بیوتکنولوژي شد (بی
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  اهمیت و ارزش غذایی کلزا -7- 1

شود و کلزا یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که در سطح دنیا جهت استخراج روغن کشت می

باشد و پس از سویا و نخل هاي گیاهی مهم جهان برخوردار مینه در بین روغناز بیشترین رشد ساال

  ). 2008، 9؛ فائو2006، 8براك - روغنی (پالم) در جایگاه دوم قرار دارد (ال

هاي با آب و هواي متفاوت است. جداي گیاهان روغنی و پروتئینی یکساله در اقلیم این گیاه جزو

کشی یا استفاده از هاي روغنو حیوانات، مصارف صنعتی شامل کارخانهاز تغذیه مستقیم آن توسط بشر 

و  10آن به صورت منبع زیستی سوختی در سالهاي اخیر در سطح جهان گسترش یافته است (کاندیل

  ). 2012همکاران، 

ها گیاه کلزا محتوي مقادیر باارزشی از اسیدهاي چرب و آمینواسیدهاي مورد نیاز براي بدن انسان

  ). 2011باشد (حسینی و حسیبی، درصد روغن می 39تا  35درصد پروتئین و  49تا  40آن حاوي است. 

قلیل یافته است. این ارقام معموالً تمیدر ارقام یک صفر، میزان اسید اروسیک به حد بسیار ک

میکرومول  250تا  100درصد اسید اروسیک در روغن و  5کانادایی بوده و حاوي کمتر از 

باشد. در ارقام دو صفر عالوه بر میزان اسید اروسیک میزان گلوکوزینوالت الت در هر گرم میگلوکوزینو

میکرومول گلوکوزینوالت  30تا  18درصد اسید اروسیک در روغن و  2هم بسیار کاهش یافته و حاوي 

الت و باشند. در ارقام سه صفر هر سه ماده نامطلوب اسید اروسیک، گلوکوزینودر هر گرم کنجاله می

گویند. ها کندل میاند که نوع اصالح شده ارقام شلغم روغنی بوده و اصطالحاً به آنفیبر به حداقل رسیده

هاي ذرت، آفتابگردان و سویا به دلیل وجود اسیدهاي هاي حاصل از دانهروغن کلزا در مقایسه با روغن

دار است. در مسیر اصالح، اي باالیی برخورچرب اشباع شده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه
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اند که ا اسید لینولئیک پایین به دست آمدهبمیکه ارقاهاي چرب کلزا نیز تغییر یافته به طوريترکیب

  ).1386روغن آنها در برابر اکسیداسیون دوام بیشتري دارند (احمدزاده، 

فتن آن در تناوب اي در بحث تناوب زراعی دارد، بطوري که قرار گرگیاه کلزا اهمیت فوق العاده

گردد زا میهاي هرز و کاهش عوامل بیماريزراعی باعث افزایش عملکرد گندم بعد از کلزا، کنترل علف

  ). 1382(رئیسی، 

مشخص شده است که کلزا در تناوب با برنج به شرط کشت آن بعد از برداشت برنج با پوشش 

و با جذب نیترات اضافی خاك،  سطح خاك در طول دوره زمستان از فرسایش خاك جلوگیري کرده

سازد. گسترش ریشه کلزا در زمین شالیزار باعث شستشوي آن را در اثر بارندگی زمستانه محدود می

آورد (شجاعی قادیکالئی و خروج اسیدهاي آلی خاك شده و فسفر خاك را به صورت محلول در می

  ). 1389همکاران، 

هاي روغنی با کیفیت خوب وجود شت بسیاري از دانهبه دلیل تنوع آب و هوایی در ایران امکان ک

تواند جهت دارد. در این میان کشت گیاهان روغنی مانند کلزا که در ابتدا بومی ایران نیز بوده است می

  ). 2003و همکاران،  11تأمین بخشی از نیازهاي کشور مفید واقع شود (رودي

  وضعیت کلزا از نظر میزان تولید جهانی -8- 1

) یکی از مهمترین گیاهان دانه روغنی در سطح جهان است که از این نظر .Brassica napus Lکلزا (

هاي گیاهی در رده سوم در میان گیاهان دانه روغنی بعد از سویا و روغنی نخلی (پالم) در تولید روغن

  ). 2006و همکاران،  12قرار داد (کائوسر
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در  2015)، سطح زیر کشت کلزا در سال 0162، 13براساس آمار سازمان خوار و بار جهانی (فائو

تن میلیون  72هکتار بود که از سطح زیرکشت، تولید جهانی آن تقریباً میلیون  36سراسر جهان حدود 

  باشد. کیلوگرم در هکتار می 2000حدود بود. میانگین عملکرد کلزا در جهان 

 9باشند، چین و هندوستان می ، کشورهاي کانادا،2015عمده کشورهاي تولید کننده کلزا در سال 

 ) آورده شده است. 1-1کشور برتر در زمینه تولید کلزا در جدول (

  کشورهاي عمده تولید کننده کلزا در جهان -1-1جدول 

  میزان تولید  نام کشور  ردیف

  میلیون تن 41/15  کانادا  1

  میلیون تن 01/14  چین  2

  میلیون تن 78/6  هند  3

  نمیلیون ت 46/5  فرانسه  4

  میلیون تن 82/4  آلمان  5

  میلیون تن 43/3  استرالیا  6

  میلیون تن 56/2  انگلیس  7

  میلیون تن 87/1  هلند  8

  میلیون تن 20/1  اوکراین  9
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  وضعیت محصول کلزا در کل کشور -9- 1

  سطح زیر کشت -1- 1-9

 35/0 کههزار هکتار برآورد شده  2/40سطح کلزا در کشور حدود ، 1393 - 94 در سال زراعی

درصد از کل سطح برداشت محصوالت صنعتی  3/9از کل سطح برداشت محصوالت زراعی و درصد 

درصد بقیه به صورت اراضی کشت دیم  13/15درصد آن اراضی با کشت آبی و  87/84باشد و می

  باشد.می

ل با هاي اردبیدرصد، بیشترین سطح برداشت کلزا را داراست و استان 53/17استان خوزستان با 

درصد از سطح کلزا  16/5و ایالم با  56/5، کرمانشاه با 33/10، مازندران با 38/12، گلستان با 51/13

 47/64اند. شش استان مزبور جمعاً هاي دوم تا ششم را به خود اختصاص دادهکشور به ترتیب مقام

  اند.درصد سطح کلزا کشور را داشته

هکتار کلزا کمترین سطح را در کشور به خود  10استان خراسان جنوبی با دارا بودن سطح 

  ).1394(آمارنامه وزارت کشاورز،  اختصاص داده است

  میزان تولید -2- 1-9

درصد از میزان تولید  08/0هزار تن برآورد شده که معادل  6/58 میزان تولید کلزا کشور حدود

درصد آن از  75/88شد و بادرصد از کل میزان تولید محصوالت صنعتی می 44/0محصوالت زراعی و 

  درصد هم از اراضی با کشت دیم به دست آمده است. 25/11اراضی با کشت آبی و 

درصد تولید کلزا کشور در جایگاه نخست تولید این محصول قرار گرفته و  59/16استان اردبیل با 

درصد از تولید کلزا  97/5و قزوین با  13/8، مازندران با 08/14، خوزستان با 14/14هاي گلستان با استان

درصد از تولید کلزا در  91/58اند و پنج استان مزبور جمعاً هاي دوم تا پنجم قرار گرفتهبه ترتیب در مقام

  اند.کشور را به خود اختصاص داده
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تن تولید کلزا کمترین میزان تولید کلزا در کشور را دارد  10استان خراسان جنوبی با دارا بودن 

  ).1394جهاد کشاورزي،  (آمارنامه وزرات

  عملکرد در هکتار -3- 1-9

 6/1085دیم در اراضی و در هکتار کیلوگرم  9/1525آبی کشور در اراضی کلزا عملکرد محصول 

  .باشددر هکتار میکیلوگرم 

کیلوگرم در هکتار بیشترین و استان هرمزگان با عملکرد  5/2124استان خراسان رضوي با عملکرد 

  هکتار داراي کمترین عملکرد کلزا آبی کشور هستند.کیلوگرم در  3/425

 5/614کیلوگرم در هکتار بیشترین و استان گیالن با عملکرد  2/1369استان گلستان با عملکرد 

  ). 1394، يکشاورزجهاد  (آمارنامه وزارت کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد کلزا دیم کشور را دارند
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ید و عملکرد در هکتار محصول کلزا به تفکیک استان در سال برآورد سطح، میزان تول -2-1جدول 

  (واحد: به ترتیب هکتار، تن و کیلوگرم در هکتار) 1393-94زراعی 
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  1393-94هاي کشور سال زراعی درصد توزیع سطح زیر کشت محصول کلزا در استان -1-1 شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

1393-94هاي کشور سال زراعی ا در استاندرصد توزیع میزان تولید محصول کلز -2-1 شکل



  

  

  دوم:فصل 

  مبانی نظري پژوهش
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 کلزا گیاههاي ویژگی -1- 2

 150تا  80باشد. ارتفاع ساقه در اکثر ارقام زراعی از ) میCrusiferae) از خانواده چلیپائیان خردل (.Brassica napus Lکلزا، گیاهی است یکساله با نام علمی (

متر در  5/1اي دارد که تا عمق بیش از هاي مستقیم و توسعه یافتهکند. کلزا ریشهاي استوار، با انشعابات محدود رشد میمتغیر است که به صورت بوته مترسانتی

  ). 1385پور، یابد (خواجهخاك گسترش می

باشند. عالوه بر ذخایر غنی اسید چرب، حاوي پروتئین نیز می دهند. این محصوالتهاي روغنی پس از غالت، دومین ذخایر غذایی جهان را تشکیل میدانه

)، و گیاهی مناسب براي تناوب با غالت و تولید در 2008پور، ترین گیاهان روغنی در سطح جهان مطرح است (کوچکی و خواجهکلزا به عنوان یکی از مهم

  ). 2006، 15و تانگ 14شود (اسکارتمناطق خشک و شور محسوب می

سزایی برخوردار است. به این دانه روغنی از هاي روغنی از اهمیت به) به عنوان یک گیاه روغنی و جایگاه باالي آن در بین سایر دانه.Brassica napus Lکلزا (

اهان زراعی، یک صفت کمی باشند. عملکرد کلزا، مشابه سایر گیشود که کولتیواتورهاي آن داراي اسید اروسیک و گلوکوزینوالت کم میاین جهت کانوال گفته می

                                                
14 .Skcartt 
15 .Tang 
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هاي ي این اجزا در نسلاست و داراي اجزایی است که ارتباط تنگاتنگی با آن دارند. با توجه به وراثت کمتر عملکرد دانه در مقایسه با اجزاي آن، گزینش بر مبنا

  ). 2007و همکاران،  16در حال تفکیک مفیدتر از گزینش براي عملکرد دانه است (ایوانووسکا

درصد فسفر قابل جذب،  1/2درصد چربی و  3/5درصد پروتئین،  5/46درصد روغن دارند، کنجاله آن نیز با دارا بودن  40-45هاي جدید کلزا تا رقم بذور

  ). 2008اي است (مرادیان فر، داراي ارزش غذایی قابل مالحظه

الین پیشرفته  16رقم و  4ژنوتیپ کلزا شامل  20هاي اصالحی است. ا برنامهبهبود ارقام جدید کلزا نیازمند ابزارهاي مناسب براي کنترل صفات مرتبط ب

ها در خصوص صفات فنولوژیک تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا انتهاي گلدهی، دوام دوره گلدهی، تعداد روز تا ارزیابی و مشخص شد که اثر ژنوتیپ

از جمله تعداد غالف در ساقه اصلی، تعداد غالف در بوته، وزن هزار دانه به جزء تعداد دانه در غالف رسیدگی، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و اجزاي عملکرد دانه 

دار بین تعداد روز تا گلدهی تا تعداد ها قابل مشاهده بود. همبستگی مثبت و معنیروز در ژنوتیپ 144تا  72دار شد. میانگین تعداد روز تا گلدهی در طیفی از معنی

  ). 2012کاهش خواهد دارد (رامیه،   ideotypeقابل مشاهده بود، بنابراین گزینش براي مقادیر پایین از این صفت اثر تعداد روز تا رسیدگی را به فرم  روز تا رسدگی

سازد که به اندازه فراهم میدهد. مقادیر باال از دوام گلدهی این امکان را براي گیاه در کلزا، گلدهی و تشکیل دانه در بیشتر موارد به صورت همزمان رخ می

  ). 2012کافی دانه تشکیل و از اینرو همبستگی بین دوام گلدهی و وزن هزار دانه باال خواهد بود  (رامیه، 

  خصوصیات زراعی کلزا -2- 2

                                                
16 .Ivanofvsca 
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ات ژنتیکی، فیزیولوژیکی و هاي براسیکاسه، به کارگیري راهبردهاي اصالح نباتات و استفاده از خصوصیبراي بهبود عملکرد دانه کلزا و سایر گونه

). عملکرد دانه یک صفت پیچیده است 2010نیا، اي برخوردار است (صباغمروفولوژیکی برمبناي صفات مرتبط با عملکرد در شرایط محیطی مختلف از اهمیت ویژه

). بنابراین شناخت روابط 2007بهبودي آن کمک کرد (برهان،  توان بهکه توسط اجزاي مرتبط با آن قابل تعیین بوده و با ایجاد تغییرات در صفات مرتبط با آن می

و  18چرموال -17دهد (ماجنویچهاي اصالحی مطلوب و موفقیت آمیزي را در این خصوص ارائه میا عملکرد دانه در شرایط مختلف برنامهبمیبین صفات ک

بل پیش بینی باشد، از اینرو اصالحگران گیاهی نیاز به آزمایش روابط بین صفات ). پاسخ عملکرد دانه به گزینش مستقیم همچنین ممکن است غیرقا2009همکاران، 

  متعدد، بویژه بین عملکرد دانه و سایر صفات زراعی، دارند. 

ژنوتیپ جدید کلزا طی دو سال آزمایش در منطقه سیستان و  23) با مقایسه عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات رویشی 1386عسگري و همکاران (

بیشترین تعداد روز از سبز شدن تا شروع گلدهی و طول دوره رویش را داشتند،  Baleroکمترین و رقم  Syn3و  Hyola308 ،Hyola401وچستان، نشان دادند که ارقام بل

در گیاه و تعداد دانه در غالف در سطح بود. اثر رقم بر روي تعداد غالف  Baleroو  Syn3که بیشترین و کمترین طول دوره گلدهی به ترتیب مربوط به ارقام در حالی

بیشترین و  Hyola308و  Hyola401کمترین تعداد غالف در گیاه را تولید کردند و همچنین هیبرید  Fusiaبیشترین و رقم  Hyola308ار بود. هیبرید دمعنییک درصد 

دار بود و در بین ارقام مورد مطالعه انه و عملکرد دانه در سطح یک درصد معنیکمترین تعداد دانه در غالف را داشتند. اثر رقم بر روي وزن هزار د Shiraleeرقم 

  کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد.  3466با میانگین  Hyola401هیبرید 

                                                
17 .Majjnovic 
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Abstract: 

This experiment was carried out at the Samiyan research station field affiliated to the Agricultural 

and Natural Resources Research Center of Ardebil province, located 10 km from Ardabil road to 

Meshkinshahr in 2016. The experiment were included eleven internal and external spring rapeseed 

genotypes as named RGS003, SARIGOL, ZAFAR, DALGON, JULUS, JACOMO, JERRY, 

JEROM, ZABOL10, HYOLA401 and HYOLA4815. The genotypes were carried out in a 

randomized complete block design with three replications. Phenological traits such as number of 

days to stem, anthesis and maturity; morphological traits such as plant height, number of primary 

and secondary sub branches, pod length and pod diameter, seed yield and yield components and 

seed oil content were investigated. Based on the results Dalgon and Zafar genotypes were late 

flowering and Hayola 4815, Zabol 10 and Hayola 401 were early flowering genotypes. Sarygal, 

Dalgon, Julus and Jacom genotypes were late maturity cultivars and RGS003, Zabol 10, Hayola 

401 and Hayola 4815 genotypes were early maturity cultivars. The Julius and Hyola 4815 

genotypes had the highest number of primary stems and the highest number of secondary stems 

was belonged to the Hyola 401 and Zabul 10 varieties. The highest plant height was obtained from 

the Julus genotype and the least amount of this value was from the hyola 4815 genotype. Hayola 

4815 genotype with Zabul10 cultivar had the highest number of pods per plant and 1000 seed 

weight, and Sarigel genotype produced the lowest number of pods per plant and Dalgon cultivar 

had the least 1000-grain weight.  The genotype Hayola 4815 plus Hayola 401 produced the highest 

number of seeds per pod and the least amount of this trait was obtained from Dalgon variety. 

Hayola 4815 genotype had the highest pod length and diameter in the genotypes studied in this 

experiment. The highest grain yield per unit area was obtained from Hayola 4815 genotype (1977.4 

kg / ha), followed by genotypes Zabol 10 and Hayola 401 with significant difference. The 

minimum of this trait was obtained without any significant statistical difference from Sarigol, 

Zafar, Dallgon, Jules and Jacomo genotypes. The highest percentage of seed oil (38.9%) was 

obtained from Cherry cultivar, followed by Hayola 4815 genotype with significant statistical 

difference. Sarygol genotype was caused the lowest amount of seed oil (27.7%). 

Keywords: Spring canola, cultivar, agronomic characteristics, quantitative and qualitative 

yield  
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