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   له رامئها ولی
  دانشیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی 

  مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي، ساري
  11/12/1394تاریخ پذیرش: ؛  5/10/1394 تاریخ دریافت: 

  

   چکیده
شـاهد منطقـه در شـرایط    کلزا شامل نه الین همراه با  امیدبخش هايسازگاري الیندر این تحقیق 

هـاي کامـل   بلـوك ر قالب طرح د استان مازندران )دو منطقه بهشهر و دشت ناز ساري( مختلف محیطی
نتـایج تجزیـه    .مورد ارزیابی قرار گرفـت  1391-92شرایط زارع طی سال زراعیدر  تکرار سهبا تصادفی 

تعـداد روز تـا شـروع    صـفات  هاي مورد بررسی از نظـر  ژنوتیپ دارواریانس مرکب حاکی از تفاوت معنی
تعداد خورجین در  ، ارتفاع بوته،، روز تا رسیدگیگلدهی، تعداد روز تا خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی

همچنین صفات مورد بررسـی بـه غیـر از طـول      .بودعملکرد دانه و  تعداد خورجین در بوته ساقه اصلی،
ها در شرایط بهشـهر و  . میزان عملکرد دانه ژنوتیپمحیط قرار گرفتنددار دوره گلدهی تحت تأثیر معنی

کیلوگرم در هکتار بوده است که در دو کالس متمایز آماري  7/2505و  9/1652ترتیب برابر  دشت ناز به
، 205، 204ترتیب با میـانگین تعـداد روز تـا رسـیدگی      به G9و  G2 ،G7 ،G6ي ها قرار گرفتند. ژنوتیپ

و  G2 ،G1 ،G8هـاي  هاي زودرس قرار داشتند. افزون بـر ایـن ژنوتیـپ   روز در زمره ژنوتیپ 207و  207
G10 در هـر دو  کیلـوگرم در هکتـار    2407و  2416، 2266، 2510 عملکـرد دانـه  ترتیب با میـانگین   به

  . برخوردار بودند ییمحیط از عملکرد دانه باال
  

  1.عملکرد دانهتجزیه مرکب، کلزا، اثر متقابل،  :هاي کلیدي واژه
 
  
  

                                                             
  vrameeh@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه 
  تحمـل  و پـایین  دماهاي در زنیجوانه قدرت که به خاطر است خوراکی روغنی گیاهان معدود از کلزا

؛ جعفـري و  1993دانـی و رایمـر،   ( شـود  اي از شرایط اقلیمی کشـت در طیف گسترده تواندمی سرما به
 روغنـی  ارزشـمند  هـاي دانـه  از روغـن  درصـد  40 از بـیش  داشـتن  لحاظ به کلزا دانه ).1393همکاران، 
 60 حـدود  داشتن لحاظ به و مطلوب کلزا بسیار جدید ارقام در روغن همچنین کیفیت .شودمی محسوب

تیپ بهاره  وجود دو ).1387عزیزي و همکاران، ( است نباتی هايروغن اغلب بهتر از اولئیک اسید صد در
ایـن محصـول را   کشت توسعه  ،هوایی آب ووسیعی از شرایط  دامنهسازگاري به رو از این وپائیزه کلزا  و

اسـتان مازنـدران بـا    . )1392؛ احمدي و همکـاران،  1993دانی و رایمر، ( استجهان به دنبال داشته  در
 .شـود مناطق مهم تولید کلزا در کشور محسوب مـی  ازهزار هکتار  15برخورداري از سطح کشت حدود 

 هـاي مختلـف  د بررسی از لحاظ خصوصیات مـورد بررسـی در محـیط   هاي مورپایداري فنوتیپی ژنوتیپ
هـاي متعـددي بـه    در این راستا روش. باشدتولید می تثبیتمطمئن کارهاي از جمله راه )مکان و سال(

ابرهـارت و  ( منظور تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و برآورد پایداري فنـوتیپی پیشـنهاد شـده اسـت    
  .  )1377؛ فرشادفر، 1966راسل، 

هـا  جمله کلزا در مکـان  جنس براسیکا از زراعیمنظور بررسی پایداري عملکرد و دیگر خصوصیات  هب
(ابوالنصر،  مختلف مورد بررسی قرار گرفتند قانهاي زیادي توسط محقو الین هارقمهاي مختلف و زمان
در ایـن   .)2015همکـاران،  ؛ میـاح و  2011؛ مرجانویک و همکـاران،  2006؛ گانسرکا و همکاران، 2006
در بررسی پنج الین اصالح شده خردل هنـدي کـه از لحـاظ ارتفـاع     ) 2006( وناسکرا و همکارانگ راستا

در قالـب طـرح اسـپلیت     تجاري کلـزا  رقمهمراه دو  ،بوته، زمان رسیدگی و کیفیت روغن متفاوت بودند
ن عملکرد هر ژنوتیپ روي میانگین پالت در سه تاریخ کاشت و در سه مکان گزارش نمودند که رگرسیو

در ایـن  . کنـد مـی هـا را توجیـه   درصـد از تغییـرات داده   92دار بوده است و عملکرد در هر محیط معنی
. بـا کلـزا از پایـداري عملکـرد بیشـتري برخـوردار بودنـد        مقایسـه هاي خردل هندي در بررسی ژنوتیپ

کلـزا و خـردل هنـدي در چهـار محـیط      ) در بررسی پایداري عملکرد دانـه  2003( گوناسگرا و همکاران
یابـد.  هاي کم باران با کاشـت زود هنگـام افـزایش مـی    گزارش کردند که عملکرد هر دو گونه در محیط
؛ امیـر و همکـاران،   2011(مقـدم و پـورداد،    هاي کلـزا مطالعات انجام شده در خصوص پایداري ژنوتیپ

) از لحـاظ عملکـرد و اجـزاي عملکـرد، بیـانگر آن      1999؛ دهلیون، 1992وانی، ( ) و خردل هندي2014
است که ژنوتیپ و محیط و همچنین اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط اثرات بارزي بر صفات مزبـور دارنـد.   

 یرگرسـیون  با تحلیـل محیط  13ژنوتیپ زمستانه کلزا را در  25پایداري تعداد ) 2003( علی و همکاران
 تـن در  4/3بـا میـانگین عملکـرد     Oleraو  Aliceي هـا  در این مطالعه ژنوتیـپ . مورد مطالعه قرار دادند

ژنوتیـپ کلـزاي    21تعـداد   )1384( امیري اوغان و همکـاران . هکتار از پایداري مناسبی برخوردار بودند
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در این مطالعـه  . و مغان در قالب دو آزمایش مورد بررسی قرار دادند نگرگا بهاره را در سه مکان ساري،
Hyola-401 ،PS-1 ،Siesta و Option-500 4606، 3372 ترتیب با برخـورداري از میـانگین عملکـرد    به ،

گرگـان از پایـداري    در سـاري و  ویـژه  بـه هاي مورد بررسی کیلوگرم در هکتار در محیط 2892و  3216
  .  وردار بوده اندعملکرد مناسبی برخ

ژنوتیـپ   18برروي عملکرد و دیگر خصوصـیات زراعـی   ) 1384( در مطالعه امیري اوغان و همکاران
، Hyola-420،Option ،Amicaي هـا  بهاره کلزا در مناطق گنبد و گرگان، ساري، مغـان و کـرج ژنوتیـپ   

Hyola-401  19و-H کیلوگرم در هکتـار   3290و  3310، 3321، 3336، 3483ترتیب با عملکرد دانه  به
شامل هیبرید و رقـم  ( ژنوتیپ 10با مطالعه ) 1384( عالم خومرام و فنایی .ژنوتیپ برتر بودند 5در زمره 

-ORS3150ي هـا  پـارامتري، ژنوتیـپ  ناهـاي  در مناطق کرج و زابل با استفاده از روش) آزاد گرده افشان

3008 ،Hyola-401 و RGS-003   ــه ــاي دان ــا عملکرده ــار  4603و  4792، 4895را ب ــوگرم در هکت کیل
هـا  نظر به واکنش متفاوت ژنوتیـپ  .کردندي برخوردار از پایداري عملکرد دانه گزارش ها عنوان ژنوتیپ به

هـاي  در شرایط محیطی مختلف، در این بررسی نیز پایداري عملکـرد و دیگـر خصوصـیات زراعـی الیـن     
 .مازندران مورد بررسی قرار گرفتپیشرفته کلزا در شرایط زارعین استان 

  
  ها مواد و روش

منظور ایجاد تنوع ارقام کلزا در مناطق دشت استان مازندران و افزایش پایداري تولیـد نسـبت بـه     به
هاي امیدبخش کلزاي تیپ بهاره مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا هاي محیطی، پایداري الینتنش

 G1: L56 ،G2: Zabol-0،G3:13-Zabol-15همراه با شاهد منطقـه شـامل    F6الین امید بخش نسل  نه
،G4:15-safi-(7)BI32، ،G5:16-Safi(6)B31 ،G6:17-safi(5)B30،G7:19Safi(31BI28)،  G8:22-S8-

401-123 ،G9:L7  و G10:Zafar هاي کامـل تصـادفی در   در قالب طرح بلوك 1391-92در سال زراعی
زراعی دشت ناز ساري و بهشهر با سه تکرار کاشت و مورد ارزیـابی قـرار   دو منطقه شامل اراضی شرکت 

هاي امیدبخش فوق به علت پتانسیل عملکرد دانه باالي آنهـا در آزمـایش مقایسـه    گرفتند. انتخاب الین
ها در گروه رسیدگی مناسب براي کشت در مناطق دشـت  عملکرد سال گذشته و همچنین قرارگیري آن

عملیات تهیـه  . جهت فراهم شدن بستر یکنواخت زراعت سال قبل گندم بوده است استان صورت گرفت.
ي آن هـا  کلوخـه بستر شامل شخم عمیق در اواخر تابستان انجام و براي نرم کردن خاك و خـرد کـردن   

. پس از بارندگی و گاو رو شدن از دو دیسک عمود برهم و براي تسطیح آن نیز از مالـه اسـتفاده گردیـد   
کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل  50به مقدار ) 1جدول ( مصرفی براساس آزمون خاكمیزان کود 

کیلـوگرم اوره در   200یلوگرم در هکتار سولفات پتاسـیم پـیش از کاشـت و مصـرف نیتـروژن      ک 100و 
صورت یک سوم در زمان کاشت، یک سوم در زمـان خـروج    تقسیط نیتروژن هر تیمار به. باشد یمهکتار 
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ي زراعی نیز در مراحل داشـت شـامل   ها مراقبت. ه روزت و یک سوم نیز در زمان ساقه رفتن بوداز مرحل
متري  5خط  6هر کرت آزمایشی از عامل فرعی شامل  وجین، مبارزه با آفات از جمله حلزون انجام شد.

تعـداد روز  روز تا شروع گلدهی، خصوصیات فنولوژیکی شامل . متر تعیین گردیدسانتی 30هاي به فاصله
ارتفـاع بوتـه،   هاي هـر کـرت و   تا خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی و روز تا رسیدگی برمبناي کل بوته

دو از طـور تصـادفی   بوته منتخب که به 10تعداد دانه در خورجین و تعداد خورجین در بوته از میانگین 
لکرد دانه نیز از دو خـط وسـط   عم .شد گیرياندازهکرت هر خط وسط با رعایت حاشیه از ابتدا و انتهاي 

تجزیه مرکب براي بررسی . ي ابتدا و انتهاي هرکرت محاسبه گردیدها بوتهاي  یهحاشپس از حذف اثرات 
هـا بـه روش دانکـن مـورد     اثر متقابل ژنوتیپ و مکان براي دو منطقه مورد مطالعه انجام شد و میـانگین 

موسسـه س آ  ( SAS افـزار  نرمسبات و تحلیل آماري، مقایسه قرار گرفتند. در این بررسی براي انجام محا
 .مورد استفاده قرار گرفت) 2004س، 

  
  .قبل از کاشت هاي آزمایش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل - 1 جدول

  منطقه
  عمق
  خاك

)cm(  

PH 
  خاك

درصد 
  اشباع
(s.p)  

هدایت 
  الکتریکی
EC×103  

موادخنثی 
 شونده

%T.N.V 

ماده 
  آلی

(O.M)  
  درصد

 آلی کربن
(o.c) 
 درصد

  فسفر
  خاك

(P.P.M)  

  پتاسیم
  خاك

(P.P.M)  

  )درصد( بافت خاك
نوع 
  رس سیلت  شن  بافت

  لومی  20  30  50  180  6/13  2/1  2/2  30  68/0  50  2/7  0 – 30  ناز دشت
  لومی  26  28  46  130  7/10  93/0  6/1  37  65/1  53  5/7  0 – 30  بهشهر

  
 نتایج و بحث

هاي مورد بررسی از نظر صفات روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا خاتمه ژنوتیپبر پایه نتایج حاصله 
گلدهی، طول دوره گلدهی، روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته و عملکـرد دانـه داراي   

وره ). اثر مکان نیز براي تمامی خصوصیات مورد مطالعه به استثناء طول د2 (جدول دار بودندتفاوت معنی
دهنـده تفـاوت عمـده اثـر دو محـیط بـر       دار بوده است که نشانگلدهی و تعداد خورجین در بوته معنی

ژنوتیپ براي صفات تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد × خصوصیات مورد مطالعه است. اثر متقابل مکان 
تر این د تغییرات متفاوتدهنده روندارشده است که نشانروز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و عملکرد دانه معنی

هـاي بـه عمـل آمـده در      بررسیباشد. هاي مورد بررسی در دو محیط مورد مطالعه میصفات در ژنوتیپ
(وانی،  ) و خردل هندي2014امیر و همکاران،  ؛ 2011 (مقدم و پورداد، هاي کلزاخصوص پایداري ژنوتیپ

محیط ×  محیط و همچنین اثرات متقابل ژنوتیپدار ژنوتیپ و ) بیانگر اثرات معنی1999دهلیون،   ؛1992
  ي مورد بررسی بوده است.ها بر عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتیپ
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بـراي بهشـهر و   ارقام کلزا عملکرد خصوصیات فنولوژیکی، اجزاي عملکرد و تجزیه واریانس مرکب  -2جدول 
  .دشت ناز

درجه  منابع تغییرات
  آزادي

  )M.S(میانگین مربعات 
روز تا تعداد 

  شروع گلدهی
تعداد روز تا  

 گلدهی خاتمه
طول دوره 

 گلدهی
تعداد روز 
تعدادخورجین   ارتفاع بوته  تا رسیدگی

  عملکرد دانه  در بوته

 10910552** 8/2089* 7/6903** 8/2343** 2/12 4/5900** 1/6448** 1  مکان
 4/143306 4/414 2/307 9/29 3/26 21 9/3 4  خطا
 635197** 5/799** 9/403** 4/71** 3/85** 1/86** 6/128** 9  رقم

 93653** 1/79 1/209* 5/18* 6/31 4/10 4/29** 9  رقم× مکان 
 5/22276 4/81 4/93 8 7/9 4/7 5 36  خطا

 .درصد 1 و 5 ح احتمالودار در سط معنی ترتیب به ** و *
  

درج شده  3دانکن در جدول مقایسه میانگین اثر مکان بر صفات مورد بررسی بر اساس آزمون نتایج 
و  است. بر این اساس صفات فنولوژیکی شامل تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تـا خاتمـه گلـدهی   

تعداد روز تا رسیدگی در منطقه دشت ناز ساري که از اراضـی حاصـلخیزتر نسـبت بـه منطقـه بهشـهر       
هـا از  که ژنوتیـپ ار گرفت. ضمن این)، بیشتر بوده و در کالس متمایز آماري قر1(جدول  برخوردار است

ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته و در نهایت عملکـرد دانـه نیـز در منطقـه دشـت نـاز سـاري از         نظر
هـا در دو محـیط مـورد بررسـی     میانگین باالتري برخوردار بودند. نتایچ مقایسه میانگین صفات ژنوتیـپ 

ترتیب بـا تعـداد روز تـا گلـدهی      به G9و  G4 ،G5هاي دهد که ژنوتیپمندرج در جدول چهار نشان می
روز تـا گلـدهی    114بـا   G10ها وارد مرحله گلدهی شده و ژنوتیپ زودتر از دیگر ژنوتیپ 98و  99، 98

هـا  داراي بیشترین میزان این صفت بود. با توجه به حاصلخیزي کمتـر اراضـی منطقـه بهشـهر، ژنوتیـپ     
 109روز در بهشـهر و   109الـی   86طوري که میزان این صـفت از  هاند بوارد مرحله گلدهی شده زودتر
  ).5(جدول  روز در منطقه دشت ناز ساري متغیر بوده است 119الی 

  
  .ناز براي بهشهر و دشتمقایسه میانگین صفات فنولوژیکی، ارتفاع بوته، اجزاي عملکرد و عملکرد دانه  - 3جدول

  عملکرد دانه
کیلوگرم در (

 )هکتار

 تعداد
در خورجین 

 بوته

تعداد خورجین 
 ساقه اصلیدر 

  ارتفاع بوته
 )متر سانتی(

تعداد روز 
 تا رسیدن

طول دوره 
 گلدهی

تعداد روز 
تا خاتمه 
 گلدهی

تعداد روز 
تا شروع 
 گلدهی

  مکان

9/1652 b 129b 46 6/130 b 203b 61 153a 92b بهشهر 
7/2505 a 141a 47 1/152 a 215a 60 173b 113a دشت ناز 

 سـطح  در دانکـن  اي دامنـه  چنـد  آزمـون  براساس ،باشند می مشترك حرف یک حداقل داراي که ستون، هر در یی،ها میانگین

 .ندارند داري معنی تفاوت احتمال یک درصد
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 .ژنوتیپ کلزا 10ملکرد دانه  براي مقایسه میانگین صفات فنولوژیکی، ارتفاع بوته، اجزاي عملکرد و ع -4 جدول

  عملکرد دانه
)Kg/ha( 

تعداد 
خورجین 

 بوتهدر 

تعداد 
خورجین در 
 ساقه اصلی

  ارتفاع بوته
)cm( 

تعداد روز 
 گیتا رسید

طول دوره 
 گلدهی

تعداد روز 
تا خاتمه 
 گلدهی

تعداد روز 
تا شروع 
 گلدهی

 ژنوتیپ

6/2265 ab 151a 46abc 2/144 ab 210b 63abc 167a 104bc G1 
1/2510 a 142ab 52a 4/146 ab 204c 60bc 161b-e 101cd G2 
2/1939 c 135bc 47abc 6/145 ab 210b 62abc 167a 105b G3 
1/1578 d 126c 50ab 5/139 ab 210b 66a 165ab 98d G4 
1/2210 b 134bc 40b 4/151 a 211b 65ab 164abc 99d G5 
9/1781 cd 121c 49ab 132b 207bc 58cd 159cde 102bcd G6 
1/1734 cd 124c 44abc 9/133 b 205c 60bc 162bde 102bcd G7 
5/2415 ab 142ab 50ab 2/129 b 211b 58c 159de 100d G8 
9/1950 c 124c 43bc 6/137 ab 207bc 58cd 157e 98d G9 
6/2406 ab 153a 48abc 5/153 a 216a 53d 167a 114a G10 

 سـطح  در دانکـن  اي دامنه چند آزمون اساس بر باشند می مشترك حرف یک حداقل داراي که ستون، هر در یی،ها میانگین
، G1: L56 ،G2: Zabol-0 يهـا  ژنوتیـپ ترتیـب مـرتبط بـا      بـه  G10الی   G1ندارند داري معنی تفاوت احتمال یک درصد

G3:13-Zabol-15،G4:15-safi-(7)BI32، G5:16-Safi(6) B31،G6:17-safi(5)B30،G7:safi3 ،G8:22-S8-401-
123 ،G9:L7 و G10:L10 دنباش می.  

  
تعداد روز تا خاتمه گلدهی نیز متأثر از تعداد روز تا گلدهی بوده و در این خصوص دامنه تغییرات این 

که کمترین میزان این  طوريباشد. بهر میمتغی G10و  G1 ،G3روز در  167الی  G8روز در  157صفت از 
 179( G1روز) و بیشترین میزان آن نیز در ژنوتیـپ   148( در بهشهر G9و  G8صفت مربوط به ژنوتیپ 

ترتیب با تعداد  به G5و  G1 ،G4ي ها نظر طول دوره گلدهی ژنوتیپ  روز ) در دشت ناز مشاهده گردید. از
در زمره  G7و  G2ي ها روز از مقادیر باالي این صفت برخوردار بودند. ژنوتیپ 65و  66، 63 روز تا گلدهی

و  G6هاي ترتیب در ژنوتیپ متر بهسانتی 5/153الی  132زودرس قرار داشتند. ارتفاع بوته از هاي ژنوتیپ
G10  متغیر بوده است. گرچه از نظر کودپذیري و تحمل به ورس، پاکوتاهی در جنس براسیکا از جمله کلزا

گی نشود در کنترل باشد. با این حال در صورتی که افزایش ارتفاع منجر به خوابید در اولویت انتخاب می
هاي هرز هم خانواده کلزا موثرتر خواهد بود.در خصوص اثر متقابل ژنوتیپ و محیط براي این صفت، علف

 6/165( در بهشهر  و بیشترین میـزان آن  G8متر) در ژنوتیپ  سانتی 1/115( کمترین میزان ارتفاع بوته
در شرایط دشت ناز مشاهده گردید. مقادیر باالي تعداد خورجین در  G10متر) نیز مربوط به ژنوتیپ  سانتی

و  G1 ،G2 ،G8ي هـا  شود در ژنوتیپبوته که از اجزاي عملکرد مهم در توجیه عملکرد دانه محسوب می
G10  .دیده شد 
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ته، اجزاي عملکرد و مقایسه میانگین اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط براي صفات فنولوژیکی، ارتفاع بو -5 جدول
  .به روش دانکنعملکرد دانه 

  عملکرد دانه
)Kg/ha( 

تعداد 
خورجین 

 بوتهدر 

تعداد 
خورجین در 
 ساقه اصلی

  ارتفاع بوته
)cm( 

ا روز ت
 رسیدگی

طول 
دوره 
 گلدهی

تعداد روز 
تا خاتمه 
 گلدهی

تعداد روز تا 
 گلدهی شروع

  مکان ژنوتیپ

8/2078 def 144a-d 46 a-d 9/124 ef 205cd 62a-d 155fg 94ef G1 

 بهشهر

5/1911 fgh 136b-f 54ab 7/136 c-f 196ef 60 a-d 150gh 90efg G2 
4/1644 hi 130 c-f 37d 1/127 def 204d 62 a-d 156fg 94e G3 
8/1187 j 125def 52abc 1/135 c-f 202de 64abc 153fgh 89efg G4 

3/1662 ghi 132 c-f 38d 3/151 a-d 205cd 66ab 154fgh 88fg G5 
8/1228 j 118ef 47 a-d 7/123 ef 202def 62 a-d 152fgh 90efg G6 
9/1335 ij 121def 44 bcd 1/122 ef 195f 61 a-d 153fgh 91efg G7 
6/1981 f-h 133 c-f 55ab 1/115 f 204d 62 a-d 148h 86g G8 
5/1482 ij 114f 41cd 8/128 def 201def 59bcd 148h 88fg G9 
9/2014 efg 141bcd 49 a-d 4/141 a-f 212 ab 50e 158f 109d G10 
4/2452 bc 158ab 45 bcd 5/163 ab 215 ab 64abc 179a 115abc G1 

دشت 
 ناز

8/3108 a 149abc 49 a-d 1/156 abc 211bc 61 a-d 172bcd 111bcd G2 
1/2234 c-f 139 b-e 58a 2/164 ab 216 ab 62 a-d 177ab 116ab G3 
5/1968 f-h 128 c-f 49 a-d 8/143  a-e 218 ab 68a 176abc 108d G4 
4/2759 ab 136 c-f 42cd 5/151 a-d 216 ab 63abc 173a-d 110cd G5 
9/2334 cde 124def 51abc 3/140 b-e 213 ab 54de 168bcd 113bcd G6 
1/2132 c-f 128 c-f 44 bcd 7/145  a-e 215 ab 59bcd 171bcd 112bcd G7 
4/2849 a 151abc 44 bcd 4/143  a-e 217 ab 55de 169abc 115abc G8 

4/2419 bcd 135 c-f 44 bcd 5/146  a-e 213 ab 56cde 165d 109d G9 
3/2798 a 164a 46 a-d 6/165  a-e 219a 56cde 176a 119a G10 

احتمال یک  سطح در دانکن اي دامنه چند آزمون براساس باشند می مشترك حرف یک حداقل داراي که ستون، هر در یی،ها میانگین
-G1: L56 ،G2: Zabol-0 ،G3:13-Zabol-15،G4:15-safi يها ژنوتیپترتیب مرتبط با  به G10الی   G1.ندارند داري معنی تفاوت درصد

(7)BI32،G5:16-Safi(6)B31 ، G6:17-safi(5)B30،G7: safi3 ،G8:22-S8-401-123 ،G9:L7 و G10:L10 دنباش می.  
  

 6/2406و  5/2415، 1/2510، 6/2265ترتیب با عملکـرد دانـه    به G10و  G1 ،G2 ،G8هاي ژنوتیپ
کیلوگرم در هر دو محیط از عملکـرد دانـه بـاال برخـوردار بودنـد و از نظـر آمـاري در یـک گـروه قـرار           

 7/2505و  9/1652ترتیـب برابـر    ها در شرایط بهشهر و دشت نـاز بـه  گرفتند.میزان عملکرد دانه ژنوتیپ
، G2هاي در هکتار بوده است که در دو کالس متمایز آماري قرار گرفتند. در این بررسی ژنوتیپکیلوگرم 
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G1 ،G8  وG10 دانه  برخوردار بودند و در ضمن میانگین عملکرد ییدر هر دو محیط از عملکرد دانه باال
کیلـوگرم در   6/2406و  5/2415، 6/2265، 1/2510 ترتیـب برابـر   هاي مزبور براي دو محیط بـه ژنوتیپ

روي عملکرد و دیگر خصوصیات زراعـی   بر) 1384( در مطالعه امیري اوغان و همکاران هکتار بوده است.
، Hyola-420،Optioهاي  ژنوتیپنیز ژنوتیپ بهاره کلزا در مناطق گنبد و گرگان، ساري، مغان و کرج  18

Amica ،Hyola-401 19 و-H کیلوگرم در  3290 و 3310، 3321، 3336، 3483ترتیب با عملکرد دانه  به
 .ژنوتیپ برتر بودند 5هکتار در زمره 

  
  توصیه ترویجی

را بـه خـود    ییدر هر دو محیط، عملکرد دانـه بـاال   G10و  G1 ،G2 ،G8هاي در این بررسی ژنوتیپ
برخـوردار  هاي مـذکور از لحـاظ رسـیدگی نیـز از تنـوع الزم      که ژنوتیپبا توجه به این. اختصاص دادند

به علت  G10که ژنوتیپ ضمن این. برداري هستندباشند، در طیف متفاوتی از تاریخ کاشت قابل بهره می
  هاي زودهنگام از اولویت بیشتري برخوردار است.دیررسی در تاریخ کاشت

  
  سپاسگزاري

امکانات اجـراي  سازي طبیعی مازندران به خاطر فراهم از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع
  آید.این آزمایش تشکر و قدردانی به عمل می

  

  نابع م
ي گزینش ها تجزیه پایداري کلزا در شرایط دیم و مقایسه روش. 1392. نارکی، ه  و .، واعظی، ب.احمدي، ج .1
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  )84/ 2/7مورخ  84/ 592شماره ثبت ( .اصالح وتهیه نهال و بذر
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شـماره ثبـت   . (صـفحه  35، موسسه تحقیقـات اصـالح و تهیـه نهـال و بـذر ،      976/84گزارش نهایی شماره 

  )84 /15/9مورخ  84 /976
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