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   چكيده

هاي كامل تصادفي با سه  رقم كلزا در قالب طرح بلوك 39به منظور بررسي نحوه ارتباط صفات مؤثر بر عملكرد دانه در كلزا، آزمايشي با 
رگرسيون گام به گام . ل و بذر كرج اجرا گرديددر مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات اصالح وتهيه نها 1388-1389تكرار در سال زراعي 

روي صفت عملكرد دانه در كرت به عنوان متغيير وابسته و ساير صفات به عنوان متغيير مستقل انجام و صفات تعداد غالف در سافه اصلي، 
براي آناليزهاي بعدي انتخاب وارد مدل شدند كه  طول ساقه اصليغالف اصلي،  5تعداد غالف در ساقه فرعي، ميانگين تعداد دانه در 

، طول ساقه اصليداري را به ترتيب با  محاسبه ضريب همبستگي بين صفات مشخص كرد كه عملكرد دانه همبستگي مثبت و معني. شدند
منفي و  غالف اصلي همبستگي 5تعداد غالف در ساقه اصلي دارد، و به ترتيب با صفات تعداد غالف در ساقه فرعي، ميانگين تعداد دانه در 

غالف اصلي و  5، تعداد غالف در ساقه اصلي، تعداد غالف در ساقه فرعي، تعداد دانه در طول ساقه اصليدر تجزيه عليت . دار داشت معني
ب بيشترين اثرات غيرمستقيم را به ترتي طول ساقه اصلي. اثر مستقيم را بر عملكرد دانه داشتند تعداد غالف در ساقه اصلي به ترتيب بيشترين

تعداد غالف در ساقه اصلي نيز بيشترين اثرات . ي داشتغالف اصل 5تعداد دانه در  نيانگيم از طريق تعداد غالف در ساقه فرعي و
  .ي داشتغالف اصل 5تعداد دانه در  نيانگيم غيرمستقيم را به ترتيب از طريق صفات تعداد غالف در ساقه فرعي و

  گيكلزا، تجزيه عليت، همبست :كليدي واژگان
 

   مقدمه
هاي  درصد روغن دانه و پروتئين در كنجاله، از دانه هاي روغني عمده در دهه 40با داشتن بيش از  (.Brassica napus L)كلزا 

در ايران زراعت دانه هاي روغني نظير سويا، گلرنگ، آفتابگردان، كرچك، پنبه و كلزا از  .)Raymer, 2002( رود اخير بشمار مي
در آينده افزايش سطح زير كشت به سختي ميسر خواهد بود و الزم است به زراعت هاي فشرده و . فزايش گذاشترو به ا 1996سال 

مهم ترين هدف توليد كنندگان و بهنژاد گران كلزا، افزايش عملكرد دانه و روغن در واحد سطح . ارقام پر محصول توجه بيشتري شود
   .)Marjanovic et al, 2008(گيرد  طي و اثر متقابل محيط و رقم قرار ميمي باشد كه اين صفت بشدت تحت تاثير شرايط محي
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و اين صفت تحت تاثير عواملي نظير تعداد . اند كه عملكرد دانه از اهداف مهم زراعت كلزا مي باشد محققين ديگري گزارش كرده
اثر تعداد غالف در بوته و وزن هزار دانه بر خان و همكاران  علي. بوته در واحد سطح، تعداد دانه در غالف و وزن دانه مي باشد

  اند عملكرد دانه كلزا را مهم ارزيابي كرده و شاخص خوبي براي اصالح عملكرد دانه كلزاي پاييزه بر شمرده
 )Ali Khan and Hussain Khan, 2006. .( بطور كلي عملكرد دانه كلزا تابعي از سه جزء تعداد غالف در واحد سطح،تعداد

تعداد غالف در واحد سطح و تعداد دانه در هر غالف را، ). Habekotte, 1993(باشد  هر غالف و وزن هزار دانه ميدانه در 
ترين عوامل تفاوت عملكرد دانه در ارقام مختلف كلزا بر شمرده اند ولي نقش تعداد غالف در واحد سطح يا گياه را بيشتر ارزيابي  مهم

روابط عملكرد و اجزاي هدف از اين آزمايش بررسي . اند عداد غالف و عملكرد دانه گزارش كردهاند و همبستگي بااليي بين ت نموده
  .بود عملكرد دانه در كلزا با استفاده از تجزيه عليت

  
  ها مواد و روش
در  حصول،ژيك ارقام زمستانه كلزاي و تعيين ارقام پر ملورفووعملكرد و خصوصيات م سه عملكرد، اجزاءرزيابي و مقايبه منظور ا

رقم كلزا در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال بذر كرج در قالب طرح پايه  39تعداد  1388- 1389سال زراعي 
. سانتيمتر از هم كشت شد 30متر و فاصله  3هر تيمار در چهار خط به طول  .هاي كامل تصادفي در سه تكرار كشت شدند بلوك

خاتمه ي، شروع گلدهدر طول دوره رشد صفات مهم زراعي مانند  .روش هاي متداول انجام شد عمليات اجراي طرح بر اساس
طول ساقه ي، تعداد غالف در ساقه فرعي، تعداد غالف در ساقه اصلي، تعداد شاخه فرع، قطر ساقه ،ارتفاع بوته، دنيزمان رسي، گلده
ي، غالف فرع 5طول  نيانگيمي، غالف اصل 5طول  نيانگيم، نيز زما يشاخه فرع نيارتفاع اول ،نيغالف از زم نيارتفاع اولي، اصل
طول ي، درصد جوانه زن، وزن هزار دانه، وزن كل بذوري، غالف فرع 5تعداد دانه در  نيانگيمي، غالف اصل 5تعداد دانه در  نيانگيم

  .انجام گرفت  SAS افزار نرمده از با استفا ، تجزيه همبستگي و تجزيه عليتتجزيه واريانس . ، ياداشت برداري شدساقه اصلي
  

  نتايج و بحث
نتايج تجزيه واريانس تفاوت معني داري را بين ارقام .افزايش عملكرد دانه در واحد سطح هميشه جزء اهداف بهنژادي كلزا بوده است

به ميزان  به ترتيب Licordو  Helena ،Cham plain ،triangleبيشترين ميزان عملكرد مربوط به ارقام . نشان داد
رگرسيون گام به گام روي صفت عملكرد دانه در كرت بعنوان متغير وابسته و ساير . كيلوگرم در كرت بود  2.14,2.09,2.07,2.03

ي فرعي و ميانگين تعداد دانه در پنج غالف  تعداد  صفات بعنوان متغير مستقل انجام شد، در اين آناليز صفات تعداد غالف در ساقه
نتايج تجزيه همبستگي نشان داد كه عملكرد دانه با صفات تعداد غالف . وارد مدل شدند طول ساقه اصليي اصلي و  غالف در ساقه

ي فرعي و ميانگين تعداد دانه در پنج غالف  دار و با تعداد غالف در ساقه همبستگي مثبت و معني طول ساقه اصليدر ساقه ي اصلي و 
، تعداد غالف در ساقه اصلي، تعداد غالف در ساقه فرعي، تعداد دانه طول ساقه اصليليت عدر تجزيه . اصلي همبستگي منفي داشتند

بيشترين  طول ساقه اصلي. غالف اصلي و تعداد غالف در ساقه اصلي به ترتيب بيشترين اثر مستقيم را بر عملكرد دانه داشتند 5در 
تعداد غالف در . ي داشتغالف اصل 5تعداد دانه در  نيانگيم ساقه فرعي ودر  اثرات غيرمستقيم را به ترتيب از طريق تعداد غالف

غالف  5تعداد دانه در  نيانگيم ساقه اصلي نيز بيشترين اثرات غيرمستقيم را به ترتيب از طريق صفات تعداد غالف در ساقه فرعي و
  .)1جدول ( ي داشتاصل
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  نتايج تجزيه عليت صفات مورد بررسي - 1جدول 

  64/0 طول ساقه اصلياثر مستقيم
  08/0 طول ساقه اصلي از طريق تعداد غالف در ساقه اصلياثر غير مستقيم
  15/0 طول ساقه اصلي از طريق تعداد غالف در ساقه فرعياثر غير مستقيم
  12/0 غالف اصلي5طول ساقه اصلي از طريق تعداد دانه دراثر غير مستقيم
  10/0 طريق تعداد غالف در ساقه اصليطول ساقه اصلي ازاثر غير مستقيم

  53/0 تعداد غالف در ساقه اصلياثر مستقيم
  5/0 تعداد غالف در ساقه اصلي از طريق طول ساقه اصلياثر غير مستقيم
  21/0  تعداد غالف در ساقه اصلي از طريق تعداد غالف در ساقه فرعياثر غير مستقيم
  11/0  غالف اصلي5ي از طريق تعداد دانه درتعداد غالف در ساقه اصلاثر غير مستقيم
  4/0  تعداد غالف در ساقه اصلي از طريق تعداد غالف در ساقه اصلياثر غير مستقيم

  32/0 تعداد غالف در ساقه فرعياثر مستقيم
  13/0 تعداد غالف در ساقه فرعي از طريق طول ساقه اصلياثر غير مستقيم
  09/0  اقه فرعي از طريق تعداد غالف در ساقه اصليتعداد غالف در ساثر غير مستقيم
  12/0  غالف اصلي5تعداد غالف در ساقه فرعي از طريق تعداد دانه دراثر غير مستقيم
  11/0  تعداد غالف در ساقه فرعي از طريق تعداد غالف در ساقه اصلياثر غير مستقيم

  27/0 غالف اصلي5تعداد دانه دراثر مستقيم
  17/0 غالف اصلي از طريق طول ساقه اصلي5تعداد دانه درتقيماثر غير مس

  14/0  غالف اصلي از طريق تعداد غالف در ساقه اصلي5تعداد دانه دراثر غير مستقيم
  10/0  غالف اصلي از طريق تعداد غالف در ساقه فرعي5تعداد دانه دراثر غير مستقيم
  04/0  ي از طريق تعداد غالف در ساقه اصليغالف اصل5تعداد دانه دراثر غير مستقيم

  14/0 تعداد غالف در ساقه اصلياثر مستقيم
  12/0 تعداد غالف در ساقه اصلي از طريق طول ساقه اصلياثر غير مستقيم
  08/0  تعداد غالف در ساقه اصلي از طريق تعداد غالف در ساقه اصلياثر غير مستقيم
  11/0  قه اصلي از طريق تعداد غالف در ساقه فرعيتعداد غالف در سااثر غير مستقيم
  07/0  غالف اصلي5تعداد غالف در ساقه اصلي از طريق تعداد دانه دراثر غير مستقيم

  
  گيري كلي  نتيجه

نژادي  و تعداد غالف در ساقه اصلي به عنوان صفات موثر به طول ساقه اصلينتيجه حاصل از اين آزمايش مشخص كرد كه صفات 
  .   باشند م مورد بررسي مطرح ميارقا
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Abstract  
In order to investigation of effective traits on kernel yield in rapeseed, carried our an experiment 
with 39 varieties in a Randomized Complete Block design with three replications in 1389-1388 in 
agricultural research farm of Karaj seed and Plant Improvement Institute. Stepwise regression on 
the grain yield in plots as dependent variable and other traits as independent variables were done, in 
this analsis number of pods on main Stem, number of pods per branch, average number of seed per 
five pods and resistance to cold entered to the model were selected for subsequent analysis. 
Correlation coefficients between traits determined that seed yield have a positive and significant 
correlation with cold tolerance and number pods per main Stem respectively, and have the negative 
correlation with number of pods on lateral branches, number of seed per five pods. In the path 
analysis, resistance to the cold, number of pods on main stem, number of pods per branch, number 
of five seed per pods, and number of pods per main branch have the most direct effect on seed 
yield. Cold resistance, have highest indirect effects via number of pods per branch and the average 
number of seeds per five pods. Pods on the main stem have the highest indirect effects through 
number of pods on lateral branches and the average number of seeds per five main pod. 
 
Keywords: Canola, path analysis, correlation 

 


