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 1391، تابستان 2شماره  35، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 در شرايط (.Brassica napus L) كلزاپاييزه هاي  ژنوتيپ از تعداديپالت صفات  بايتجزيه 
  آبياري و تنش خشكي

  3و بهرام عليزاده *2، حميد دهقاني1فرنوش ملكشاهي

  

  نباتات، دانشگاه تربيت مدرس گروه اصالحآموخته كارشناسي ارشد  دانش - 1

  دانشيار گروه اصالح نباتات، دانشگاه تربيت مدرس :لونويسنده مسؤ -*2

  موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر، كرجاستاديار پژوهشي  -3

  30/9/90: تاريخ پذيرش    21/7/89: تاريخ دريافت

  

  چكيده

باشد و به دليل اهميت آن به عنوان يك دانه روغني  ميكلزا يكي از گياهان مهم صنعتي در زمينه توليد روغن 

هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته  است كه در سال گياهانيمناطق خشك از جمله  در با ارزش و سازگار

 ،خشكيتنش و  آبياري نرمالتعيين روابط بين صفات و صفات وابسته به عملكرد دانه در شرايط  به منظور .است

هاي كلزا در مراحل رويشي و گلدهي،  ژنوتيپ برخي از صفات زراعي تنش كمبود آب بر رويبررسي تاثير 

كمبود تنش و  آبياري نرمال تكرار در دو شرايط 4ژنوتيپ در  25آزمايشي در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با 

از آزمايش با استفاده  هاي حاصل داده. در مزرعه موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر كرج اجرا گرديدآب 

 ضرايب همبستگي ميان عملكرد و صفات مختلف در شرايط. تحليل شدندو پالت و تجزيه عليت تجزيه  از روش باي

داري با اجزاي عملكرد  رابطه بسيار معني ،محاسبه و مشخص شد كه عملكرد دانهكمبود آّب و تنش  آبياري نرمال

نشان داد كه صفات شاخص برداشت و عملكرد آبياري نرمال و تنش كمبود آّب تجزيه عليت در شرايط  .داشت

ترين صفات موثر بر عملكرد  توان آنها را به عنوان مهم و مي بيولوژيكي اثرات مستقيم بااليي بر عملكرد دانه داشتند

همچنين  .مودمعرفي نمود و به عنوان معيارهاي گزينش جهت اصالح براي عملكرد دانه در كلزا استفاده ن

داري بين عملكرد دانه و صفات تعداد دانه در خورجين اصلي، تعداد دانه در خورجين  همبستگي مثبت و معني

صفات مختلف و مقايسه  بينمطالعه روابط . فرعي و تعداد دانه در خورجين در هر دو شرايط مشاهده گرديد

 Jura ،Elvis ،Eshydromel ،GKH305هاي  ژنوتيپ نشان داد كه پالت از روش تجزيه باي با استفاده ها ژنوتيپ

در شرايط  GKH1103و  Jura ،Eshydromel ،GKH305هاي  و ژنوتيپ آبياري نرمالر شرايط د Vectraو 

دانه در خورجين اصلي، تعداد  دعملكرد دانه، تعدامقادير باالي با دارا بودن صفات مطلوبي مانند كمبود آب تنش 

  . ها شناسايي شدند ترين ژنوتيپ تعداد دانه در خورجين به عنوان مناسب و دانه در خورجين فرعي

 تحمل به خشكي، كلزاتجزيه عليت، ، باي پالتتجزيه : ها واژه كليد

 
  مقدمه

به عنوان يكي از  )Brassica napus L(كلزا 

و پس از  به خشكي شناخته شده لمتحمگياهان زراعي 

سويا و نخل روغني سومين منبع مهم تامين روغن گياهي 

اين گياه  .)2007، 1گوپتا( شود در جهان محسوب مي

                                                 
1- Gupta 

ساله، سرمادوست و روزبلند بوده و داراي انواع  يك

تا  21بهترين رشد كلزا در دماي. باشدپاييزه و بهاره مي

تواند و به راحتي مي گراد انجام مي شود درجه سانتي 25

 تحمل كند 8تا  5/5خاك را از  pHدامنه وسيعي از 

دانه كلزا براي دو فرآورده اصلي  .)2004، 2گونستون(

                                                 
2- Gunstone 
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  ...پالت صفات تعدادي از ژنوتيپ هاي پاييزه كلزا تجزيه باي: ملكشاهي و همكاران

و كنجاله مورد استفاده قرار  )خوراكي يا صنعتي( روغن

كلزا در . درصد روغن است 40-45حاوي  و مي گيرد

تواند سترس در خاك ميدصورت وجود آب قابل 

آزمايشي  در .)1996، 1نلسن( داشته باشدكشت موفقي 

در غرب استراليا، توان تنظيم اسمزي تحت شرايط 

در  B. jancea و B. napus خشكي در دو گونه

اي نتايج آزمايش گلخانه مزرعه ارزيابي شد و گلخانه و

تنظيم اسمزي در  B. napus نشان داد كه در گونه

 .Bدر حالي كه در . افتدمرحله بعد از گلدهي اتفاق مي

jancea  تنظيم اسمزي خيلي زودتر و طي مدت گلدهي

نتايج . ابديمرحله گلدهي ادامه ميشروع شده و تا بعد از 

- وجود تنوع ژنتيكي در بين ژنوتيپ ايآزمايش مزرعه

و همبستگي  B. jancea و  B. napusهاي دو گونه 

داري را بين در صد كاهش عملكرد و عدم تـوانايي معني

ارزيابي  .)1999، 2نيكنام و ترنر(تنظيم اسمزي نشان داد 

نشان داده است كه كلزا توانايي  B. napusاي مزرعه

- متر را دارا ميسانتي 144-165استخراج آب از اعماق 

اي ها بيشترين حضور سيستم ريشهگيرينتايج اندازه. باشد

تر نشان تر نسبت به نقاط عميقم سانتي 114عمق را در 

تواند تنش خشكي در طول دوره گلدهي كلزا مي. داد

منجر به پايان گلدهي شود كه در نهايت منجر به 

محدوديت بذر بعد از تجمع مقدار زيادي از ماده خشك 

در يك آزمايش . )3،2002جانسون و همكاران( گردد

برروي عملكرد دانه  اي، اثر كمبود رطوبت خاكگلخانه

B. napus  در مراحل جوانه زني، گلدهي و پرشدن دانه

ارزيابي و مشخص شد كه تنش كمبود آب در مراحل 

ثير منفي برروي عملكرد دانه گلدهي و پرشدن دانه تا

- نتايج آزمايش مزرعه .)2006، 4كيفوما و همكاران( دارد

در  خورجينكه عملكرد دانه با صفات تعداد  اي نشان داد

همبستگي انه دو وزن هزار  خورجين، تعداد دانه در گياه

                                                 
1- Nielsen 
4- Niknam Turner 
5- Johnston et al. 
6- Qifuma et al. 

مثبت و بااليي داشت، همچنين صفات تعداد خورجين در 

گياه و وزن هزار دانه اثرات مستقيم بااليي بر عملكرد 

همبستگي . )2007، 5ايوانوفسكا و همكاران( دانه داشتند

با عملكرد دانه نشان مثبت بين تعداد خورجين در گياه 

اده است كه تعداد كمتر خورجين در گياه منجر به د

، 6صداقت و همكاران( عملكرد پايين دانه خواهد شد

در يك پژوهش روابط بين صفات كمي ارقام ). 2003

مختلف كلزا با استفاده از ضرايب همبستگي ساده 

ارزيابي شد، همبستگي مثبت و باال بين عملكرد دانه و 

ين صفت عملكرد دانه عملكرد روغن مشاهده شد، همچن

 برروي عملكرد روغن داشتاثر مستقيم مثبت 

رقام ا .)2007، 7و همكاران جرومال -مرجاننويك(

 و عكس العمل متفاوتي نسبت به عوامل زراعي مختلف

؛ 1996، 8كريستمس( دارند هوايي شرايط آب و

ارقام مختلف مانند  .)1996، 9كوچفوف و همكاران

 ؛اقليمي معيني سازگار هستندهاي مختلف به شرايط گونه

 انتخاب رقم براي توليد باال حايز اهميت استبنابراين 

در انتخاب رقم بايد به گونه، . )1991، 10سان و همكاران(

هاي خاك، نوع و سازگاري رقم، كيفيت بذر، ويژگي

شرايط آب و هوايي، عملكرد دانه، زودرسي، مقاومت 

خصوصيات زراعي ها و ساير به ريزش، ورس، بيماري

رشد اوليه سريع، گلدهي زودهنگام پس از  .توجه كرد

هاي بدون روزت، ساقه هاي كوتاه و ضخيم، گل

گلبرگ، مقاومت به ريزش در زمان برداشت، طويل و 

در  خورجينها و افزايش تعداد خورجينعمودي بودن 

از  مي توان هاي فرعي راه اصلي و كاهش تعداد ساقهساق

ب كلزا جهت توليد عملكرد باال ذكر خصوصيات مطلو

   .)1997، 11ترلينگ( كرد

                                                 
7- Ivanovska et al. 
8- Sadaqut et al. 
9- Marjanovic- Jeromela  et al. 
10- Christmas 
11- Kuchtova et al. 
12- Sun et al. 
13- Thurling 
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 1391، تابستان 2شماره  35، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

فاصله  در هندوستان تاثير طي انجام يك تحقيق

هاي برداشت بر روي خطوط كشت، آبياري و تاريخ

، 1ان و همكارانهب( شد بررسيروغن بذر كلزا عملكرد و 

تيمارهاي اين آزمايش شامل انجام ). 1980، 1همكاران

يا مرحله تشكيل  آبياري در مرحله شروع گلدهي

. مذكور بود زايشيو آبياري در هر دو مرحله  خورجين

نتايج نشان داد كه حداكثر عملكرد و ميزان روغن بذر با 

به  خورجينانجام آبياري در مراحل گلدهي و تشكيل 

همچنين انجام آبياري در مرحله شروع  ؛دست آمد

گلدهي، عملكرد بذر بيشتري را نسبت به انجام آبياري در 

   .ايجاد نمود ،خورجينمرحله تشكيل 

هدف بسياري از برنامه هاي اصالحي معرفي 

بر اساس هاي مختلف سال در مكان وهاي برتر ژنوتيپ

كه در اين خصوص استفاده از  باشدمي صفات مطلوب

هايي كه قابليت استفاده از مجموعه صفات ارزيابي روش

مفيد فايده  ؛مورد مطالعه را دارندهاي شده در ژنوتيپ

باي  .خواهد بود كه از آن جمله روش باي پالت است

توسط گابريل به منظور  1971پالت اولين بار در سال 

هاي چند متغيره و نمايش آن خالصه كردن ماتريس داده

باي پالت ابزار . ير به كار رفتبه صورت قابل تفس

مناسبي براي توصيف و خالصه نمودن ماتريس اطالعات 

باي پالت اكثر تنوع  .باشدها ميدر تجزيه توصيفي داده

-ها را نمايش ميموجود در يك ماتريس دوطرفه داده

-زمايشرا براي آ GGE biplotروش  محققان .دهد

. )2000، 2همكارانيان و ( پيشنهاد كردند ايهاي ناحيه

 GGE يكي از كاربردهاي روش GT biplot3روش 

biplot باشدتوسط صفات مي هابراي مطالعه ژنوتيپ 

- اين روش براي نمايش داده .)2002، 4يان و همكاران(

 TTصفت استفاده گرديد و  –هاي دوطرفه تيمار 

biplot5 با  انجام شدههاي نتايج پژوهش .ناميده شد

                                                 
1- Bhan et al. 
2- Yan et al. 
3- Genotype by Trait biplot 
4- Yan et al. 
5- Treatment by trait biplot 

بر روي ارقام پائيزه كلزا نشان داد كه استفاده از اين روش 

در دومين تاريخ كاشت و سال اول،  SLM046واريته 

بيشترين عملكرد دانه و در سومين تاريخ كاشت و سال 

همچنين وزن هزار . اول، بيشترين مقدار روغن را داشت

داري با عملكرد دانه، تعداد دانه همبستگي مثبت و معني

در گياه در سال اول و با عملكرد دانه در سال  خورجين

   .)2008و همكاران،  دهقاني( دوم نشان داد

به دليل اهميت كلزا به عنوان يك گياه دانه روغني و 

نيز اهميت منابع آبي كشور، مطالعه حاضر با هدف 

تعيين روابط ، بررسي روابط بين عملكرد و صفات زراعي

عملكرد دانه به دليل  بين اين صفات و صفات وابسته به

و مقايسه هاي مورد مطالعه تفاوت در واكنش ژنوتيپ

و آبياري نرمال  در شرايطبه روش باي پالت  هاژنوتيپ

  .انجام گرديدخشكي تنش 

  

  ها مواد و روش

رقم كلزاي تيپ دو صفر  25در اين آزمايش تعداد 

هاي كامل در قالب طرح بلوك) 1جدول (زمستانه 

مزرعه پژوهشي موسسه تحقيقات  تكرار در 4تصادفي با 

- 1385در سال زراعي كرج اصالح و تهيه نهال و بذر 

طول جغرافيايي محل . مورد بررسي قرار گرفتند 1384

دقيقه شرقي، عرض  60درجه و  51آزمايش اجراي 

دقيقه شمالي، ارتفاع از  49درجه و  35جغرافيايي آن 

متر، ميلي 242ي متر و با متوسط بارندگ 1231سطح دريا 

خصوصيات . باشدجزء مناطق خشك و نيمه خشك مي

 2فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش در جدول 

مهرماه به صورت  10كاشت بذور در تاريخ . آمده است

رديف  4شامل آزمايشي كرت  هر. هيرم كاري انجام شد

و فاصله بوته روي متر يسانت 30 فاصله خطوطمتري به  5

عمليات تهيه زمين شامل پس از . متر بوديسانت 5رديف 

شخم، ديسك و ماله، بر اساس نتايج آزمايشات تجزيه 

ثلث اول ( كيلوگرم در هكتار ازت خالص 300، خاك

 هنگام كاشت، ثلث دوم در مرحله روزت و ثلث باقي
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  ...پالت صفات تعدادي از ژنوتيپ هاي پاييزه كلزا تجزيه باي: ملكشاهي و همكاران

كيلوگرم در  150و ) مانده در مرحله قبل از گلدهي

 به صورت و علف كش ترفالن فسفات آمونيومهكتار 

و به وسيله  شدپخش  نواخت در سطـح مـزرعه يك

كود و علف كش با خاك مخلوط  ،ديسك سبك

رت نياز وجين در مرحـلـه شش بـرگــي در صو. گرديد

آبياري به صورت نشتي . صورت گرفتبه صورت دستي 

در آزمايش بدون تنش، . و با كمك سيفون انجام شد

مراحل كاشت، آبياري طي پنج نوبت به ترتيب در 

روزت، شروع گلدهي، تشكيل خورجين و توسعه دانه 

حله گياهان تنها در مردر وضعيت تنش  .انجام گرديد

بار آبياري گرديدند و پس از زمستان  2جوانه زني 

گيري رطوبت براي اندازه. گذراني آبياري انجام نشد

 0عمق خاك بعد از اعمال تنش، توسط اوگر از دو عمق 

سانتي متري خاك از هر دو آزمايش  60تا  30و  30تا 

گيري وزن بعد از اندازه. گيري شدطي چهار نوبت نمونه

درجه  110ها در آون در درجه حرارت تر، نمونه

ساعت خشك و وزن خشك نمونه  48سانتيگراد به مدت 

 .براي به دست آوردن درصد رطوبت خاك توزين شد
 بوته10د گيري صفات مورفولوژيك تعدابراي اندازه

 و به طور تصادفي از هر كرت برداشت شد رقابت كننده

، تعداد خورجين 1صفات تعداد خورجين در ساقه اصلي

، 5، ارتفاع4، قطر3، تعداد خورجين در ساقه2در ساقه فرعي

، طول 7، طول خورجين اصلي6، تعداد شاخه فرعي5ارتفاع

تعداد بذر در ، 9، طول خورجين8طول خورجين فرعي

، تعداد 11فرعي بذر در خورجين، تعداد 10اصلي خورجين

                                                 
1- Number of Pod per Main stem (NPM) 
2- Number of Pod per Branch (NPB) 
3- Number of Pod per Plant (NPP) 
4- Stem Diameter (SD) 
5- Plant Height (PH) 
6- Number of Branches per Plant (NBP) 
7- Length of Main Pod (LMP) 
8- Length of Branched Pod (LBP) 
9- Length of Pod (LP) 
10- Number of Seed in Main Pod (NSPM)  
11- Number of Seed in Branched Pod (NSPB) 

عملكرد بيولوژيك و  ،13عملكرد دانه ،12بذر در خورجين

  .برداري شديادداشت 14شاخص برداشت

به  .شد محاسبه صفات مختلف بين همبستگيضرايب 

منظور درك بهتر روابط ميان صفات مختلف، تجزيه 

ت مستقيم و ارعليت انجام شد و ضرايب همبستگي به اث

همچنين به منظور مطالعه روابط . غيرمستقيم تجزيه شدند

بين صفات مختلف و مقايسه ژنوتيپ ها از روش 

 د كه در اين روشگردياستفاده  TT biplotگرافيكي 

ترسيم باي پالت بر اساس دو مولفه اصلي اول و دوم 

روش باي پالت براي تعيين ضريب  .صورت گرفت

ر اساس كسينوس زاويه بين همبستگي بين دو صفت ب

مدل زير توسط محققان معرفي و  .بردارها استفاده شد

يان و (براي تجزيه داده ها مورد استفاده قرار گرفت 

  ). 2002، 15همكاران

∑∑
==

+=+=
− 2

1

2

1 n
ijjnin

n
ijjninn

j

jij εηξεηξλ
σ

βα

ام درصفت  iژنوتيپ ارزشميانگين  αijكه در اين رابطه، 

j،ام βj ها در صفت ميانگين ارزش تمام ژنوتيپj ،امjσ 

مقادير منفرد مولفه  nλام، jانحراف استاندارد صفت 

ام و صفت iبه ترتيب نمره ژنوتيپ  ηjnو  inξام، nاصلي 

j ام در مولفه اصليnهاي مربوطه تيمار ام، باقيماندهi ام و

  .دهد ام را نشان ميjصفت 

 و  SPSSافزارهاي ها از نرم براي تجزيه و تحليل داده

GGEbiplot  گرديداستفاده  

  

  نتايج و بحث

با توجه به ماتريس ضرايب همبستگي صفات مورد 

بررسي در شرايط تنش كمبود آب و آبياري نرمال 

، همبستگي مثبت و معني داري بين صفات )4 و 3جدول (

                                                 
12- Number of Seed per Pod (NSP) 
13- Seed Yield (SY) 
14- Harvest Index (HI) 
15- Yan et al. 
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 1391، تابستان 2شماره  35، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

تعداد خورجين در ساقه اصلي، تعداد خورجين در ساقه 

 %1فرعي و تعداد خورجين در بوته در سطح احتمال 

بين صفات طول خورجين اصلي، طول . مشاهده گرديد

خورجين فرعي و طول خورجين نيز همبستگي در سطح 

همچنين بين صفات تعداد دانه . مثبت و معني دار بود% 1

در خورجين ، تعداد دانه در خورجين اصلي و فرعي 

اين نتايج نشان دهنده . همبستگي مثبت و معني دار بود

تنش . باشدد و اجزاي آن ميرابطه مستقيم بين عملكر

خشكي در كلزا در دوره گلدهي اثر منفي روي تشكيل 

  نهايتا منجر به كاهش عملكرد . غالف و اندازه بذر دارد

  

  

  

  

  

  

  

 اسامي و منشاء ارقام كلزاي پاييزه مورد استفاده در آزمايش -1جدول 
 

ژنوتيپكد  منشاء ژنوتيپ كد ژنوتيپ  منشاء ژنوتيپ 

 1 Eldo 14 فرانسه Zarfam ايران 

2 Essafir 15 فرانسه Okapi فرانسه 

3 Esbetty 16 فرانسه Modena روسيه 

4 Olano 17 فرانسه KN1 روسيه 

5 Ella 18 فرانسه KN2 روسيه 

6 Jura 19 فرانسه KN3 روسيه 

7 Elvis 20 فرانسه KN4 آلمان 

8 Olpop 21 فرانسه Vectra آلمان 

9 Olphi 22 فرانسه Opera آلمان 

10 Eshydromel 23 فرانسه Dante آلمان 

11 GK Helena 24 مجارستان Feredric آلمان 

12 GKH305 25 مجارستان RG4504 آلمان 

13 GKH 1103 مجارستان    

  هاي مختلفخصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش در عمق -2جدول 
 

 خصوصيات فيزيكي خصوصيات شيميايي

فسفر قابل جذب 

(ppm) 

ازت كل 

(%) 
 پتاسيم قابل جذب

(ppm)  

هدايت الكتريكي 

(mmohs/cm) 

pH 
 اشباع

شن 

(%) 

سيلت 

(%) 

رس 

(%) 

بافت 

 خاك

عمق 

 برداري نمونه

(cm)   
6/4  50/0  190 7 8/7 0-30 لومي 21 37 42   

8/0  03/0  50 6 0/8 30-60 لومي 15 43 42   

3/0  03/0  30 5 1/8 60-90 لومي 23 45 32   
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  ...پالت صفات تعدادي از ژنوتيپ هاي پاييزه كلزا تجزيه باي: ملكشاهي و همكاران

  

 

  .دهد را نشان مي% 1و  %5دار بودن در سطح احتمال  به ترتيب معني: ** و *

  

  

  

  آبياري نرمال در شرايط ها ي كلزا در ژنوتيپ ضرايب همبستگي بين صفات مورد بررسي -3جدول 
  

  1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  8X  9X  10X  11X 12X  13X  14X    صفات

                            1X  1  تعداد خورجين در ساقه اصلي

                            2X  **66/0  خورجين در ساقه فرعيتعداد 

                          3X **8/0  **95/0  خورجين در بوتهتعداد 

                        4X  17/0  18/0  19/0  شاخه فرعيتعداد 

                      5X 15/0-  07/0-  12/0-  **47/0  قطر

                    6X  **3/0  **37/0  **37/0  *31/0  09/0  ارتفاع بوته

                  7X *2/0-  18/0-  *21/0-  17/0  18/0  18/0  طول خورجين اصلي

                8X *2/0  19/0-  *22/0-  16/0  18/0  18/0  **99/0  طول خورجين  فرعي

              9X *2/0  18/0-  *21/0-  16/0  18/0  18/0  **99/0  **99/0  طول خورجين

            -10X *4/0  *24/0-  25/0  17/0-  03/0  **29/0-  *21/0-  17/0-  19/0  تعداد دانه در خورجين اصلي

          11X 0/0  01/0  01/0  03/0  05/0  06/-  19/0-  17/0-  18/0-  **42/0  خورجين فرعيتعداد دانه در 

        12X 1/0-  08/0-  1/0-  05/0-  05/0  16/0-  *23/0-  **2/0-  *22/0-  **72/0  *93/0  بوته تعداد دانه در

      13X 06/0-  02/0-  05/0-  04/0  16/0  *24/0-  **4/0-  **36/0-  **4/0-  18/0  **3/0  **33/0  عملبكرد دانه

    14X **3/0  **3/0  **34/0  *21/0-  19/0  14/0-  12/0-  1/0-  11/0-  **27/0  *21/0  **27/0  **45/0  عملكرد بيولوژيك

  -15X *24/0  **22/0  *24/0  *25/0-  02/0  12/0-  **31/0-  **3/0-  **31/0-  05/0-  1/0  06/0  **64/0  **36/0  شاخص برداشت

6  

ملكشاهي و همكاران
 :

ي
تجزيه با

 
ي پاييزه كلزا

پ ها
ي از ژنوتي

ت تعداد
ت صفا

پال
...
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 1391، تابستان 2شماره  35، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 
 تنش كمبود آبدر شرايط  ها ي كلزا در ژنوتيپ مورد بررسي ضرايب همبستگي بين صفات -4 دولج

 
  1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  8X  9X  10X  11X 12X  13X  14X    صفات

                            1X  1  تعداد خورجين در ساقه اصلي

                            2X  5/0  خورجين در ساقه فرعيتعداد 

                          3X *22/0  **88/0  خورجين در بوتهتعداد 

                        4X  *21/0-  06/0  070/0  شاخه فرعيتعداد 

                      -5X 06/0  05/0-  095/0-  03/0  قطر

                    6X  16/0  09/0  17/0  *29/0  11/0  ارتفاع بوته

                  7X 09/0  05/0-  00/0-  *25/0  12/0  **35/0  طول خورجين اصلي

                8X 06/0  08/0-  04/0-  *24/0  09/0  **34/0  **95/0  رعيفطول خورجين 

              9X 08/0  07/0-  02/0-  *24/0  11/0  **35/0  **99/0  **98/0  طول خورجين

            -10X 06/0-  13/0  *20/0  01/0  16/0-  03/0  30/0  26/0-  **28/0  تعداد دانه در خورجين اصلي

          11X 05/0-  14/0  13/0  20/0-  **26/0-  12/0  18/0-  14/0-  16/0-  **59/0  خورجين فرعيتعداد دانه در 

        12X 03/0-  18/0  *21/0  07/0-  *22/0-  11/0  **22/0-  18/0-  *21/0-  **81/0  **88/0  بوته تعداد دانه در

      13X 15/0  089/0  12/0  **31/0-  04/0  29/0-  **34/0-  **3/0-  **32/0-  **37/0  **36/0  **45/0  عملبكرد دانه

    14X 016/0  068/0  06/0  1/0-  16/0-  04/0  16/0-  12/0-  14/0-  **39/0  **41/0  **5/0  **53/0  عملكرد بيولوژيك

  15X 15/0  037/0  10/0  **31/0-  11/0  **36/0  **3/0-  **29/0-  **29/0  12/0  07/0  1/0  **76/0  12/0  شاخص برداشت
  .دهد را نشان مي %1و  %5دار بودن در سطح احتمال  به ترتيب معني: ** و *

  

7  

ت گياهي 
توليدا

)
ي

مجله علمي كشاورز
(

، جلد 
35 

شماره 
2

، تابستان 
1391
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  ...پالت صفات تعدادي از ژنوتيپ هاي پاييزه كلزا تجزيه باي: ملكشاهي و همكاران

 ).1996، 34كوچفوف و همكاران(گردد نهايي بذر مي

همبستگي مثبت تعداد خورجين در هر گياه با عملكرد 

دهد كه تعداد كمتر خورجين در هر گياه دانه نشان مي

بنابراين عملكرد دانه  ؛شودمنجر به عملكرد پايين دانه مي

تواند با افزايش تعداد خورجين در هر گياه در هر گياه مي

  ). 2003، 35صداقت و همكاران(افزايش يابد 

ترين صفات توجيه كننده  به منظور شناخت مهم

در هر دو شرايط  قدم به قدمعملكرد، از تجزيه رگرسيون 

با توجه . استفاده گرديدكمبود آب و آبياري نرمال تنش 

، بيشترين آبياري نرمالتجزيه عليت در شرايط نتايج به 

مربوط  786/0عملكرد دانه به ميزان قيم مثبت بر تاثر مس

صفات عملكرد ). 1 شكل(به صفت شاخص برداشت بود 

در ساقه اصلي به ترتيب با خورجين بيولوژيكي و تعداد 

در مراحل بعدي اهميت قرار  096/0و  588/0مقادير 

صفت شاخص برداشت اثر مستقيم بااليي . داشتند

قيم اين بر عملكرد داشت و ميزان اثر غيرمست) 786/0(

اصلي به خورجين صفت از طريق صفت تعداد دانه در 

لذا اين صفت به دليل اثر مستقيم مثبت و . بود 45/0ميزان 

باال بر عملكرد، اثر غيرمستقيم ناچيز بر صفات ديگر و 

، )r=64/0**(معني دار بودن همبستگي آن با عملكرد دانه 

به عنوان معيار گزينش جهت اصالح و بهبود عملكرد 

  . دانه در نظر گرفته شد

صفت عملكرد بيولوژيكي  ،شاخص برداشتپس از 

ميزان . بر عملكرد دانه داشت) 588/0(اثر مستقيم بااليي 

اثر غير مستقيم اين صفت از طريق طول خورجين به 

اين صفت نيز به دليل اثر مستقيم مثبت . بود 636/0ميزان 

همبستگي آن با دار بودن عملكرد و نيز معنيو باال بر 

عنوان دومين معيار گزينش ه ب) r=45/0**(عملكرد دانه 

در نهايت . بودپس از صفت شاخص برداشت مطرح 

صفت تعداد غالف در ساقه اصلي به دليل كم بودن 

در عنوان معيار گزينش ه ميزان اثر مستقيم بر عملكرد ب

                                                 
1- Kuchtova et al. 
2- Sadaqut et al. 

، )2شكل (در شرايط تنش كمبود آب  .نشدنظر گرفته 

ر مستقيم مثبت بر عملكرد دانه مربوط به صفت بيشترين اث

صفت شاخص . بود 887/0شاخص برداشت به ميزان 

ميزان . برداشت اثر مستقيم بااليي بر عملكرد دانه داشت

اثر غيرمستقيم اين صفت از طريق صفت عملكرد 

اين صفت به دليل اثر . بود -34/0بيولوژيكي به ميزان 

ر غيرمستقيم ناچيز بر ساير مستقيم مثبت باال بر عملكرد، اث

صفات و معني دار بودن همبستگي آن با عملكرد دانه 

)**76/0=r ( به عنوان معيار گزينش جهت بهبود عملكرد

پس از صفت . دانه در شرايط تنش در نظر گرفته شد

شاخص برداشت، صفت عملكرد بيولوژيكي اثر مستقيم 

ميزان اثر . بر عملكرد دانه داشت 86/0بااليي به ميزان 

 -33/0غيرمستقيم اين صفت از طريق شاخص برداشت 

اين صفت نيز به دليل اثر مستقيم مثبت و باال بر . بود

عملكرد دانه، جهت بهبود عملكرد دانه در نظر گرفته 

نتايج فوق نشان داد كه صفات شاخص برداشت و . شد

عملكرد بيولوژيكي نسبت به ساير صفات، تاثير بيشتري 

نتايج تحقيقات . زايش عملكرد دانه داشته استبر روي اف

ساير پژوهشگران نيز نشان داد كه صفات شاخص 

برداشت و تعداد خورجين در ساقه به عنوان معيار مناسب 

علي (باشند انتخاب در جهت بهبود عملكرد دانه كلزا مي

پس از صفت شاخص برداشت، ). 2003، 36و همكاران

خورجين در ساقه  صفات عملكرد بيولوژيكي و تعداد

ها تجزيه داده. اصلي تاثير بيشتري بر عملكرد دانه داشتند

در شرايط آبياري نرمال  TT biplotبر اساس روش 

واريانس كل % 56و در شرايط تنش كمبود آب % 52

اين درصد نسبتا  .هاي استاندارد شده را توضيح دادداده

ا گيري شده رين پيچيدگي روابط بين صفات اندازهپاي

هاي اول و دوم به در اين تحقيق مولفه. دهدنشان مي

 29و % 30در شرايط آبياري نرمال و % 20و % 32ترتيب 

ها در شرايط تنش كمبود آب از تغييرات كل بين داده% 

  . را توضيح دادند

                                                 
3- Ali et al. 
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 1391، تابستان 

 

 جزيه عليت در شرايط آبياري نرمال

  
  عليت در شرايط تنش كمبود آب

، تابستان 2شماره  35، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

جزيه عليت در شرايط آبياري نرمالدياگرام نهايي ت - 1شكل 
 
 
 
 
 

عليت در شرايط تنش كمبود آب تجزيهدياگرام نهايي  -2شكل
. 
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) قسمت الف و ب 3شكل (در نمودار باي پالت 

تكرار براي  4ژنوتيپ كلزا در  25هاي حاصل از داده

صفات مختلف در شرايط آبياري نرمال و تنش كمبود 

چندضلعي باي با استفاده از . آب نشان داده شده است

هاي با ارزش براي يك يا چند صفت تعيين پالت ژنوتيپ

هايي كه دورترين فاصله را از مبدا باي ژنوتيپ. شدند

پالت دارند توسط خطوط منقطع به هم متصل و يك 

ها در درون آن قرار كه ساير ژنوتيپ) چندضلعي(تحدب 

، 21، 10هاي ژنوتيپ. آورندگيرند، را به وجود ميمي

در راس چندضلعي كه دورترين  14و  20، 5، 18 ،23

فاصله را از مبدا باي پالت دارند در شرايط آبياري نرمال 

ها بهترين يا اين ژنوتيپ. بودند) قسمت الف 3شكل(

ها از لحاظ مقدار در تعدادي يا همه بدترين ژنوتيپ

صفات هستند و بيشترين فاصله را از مبدا باي پالت 

، براي صفات تعداد دانه در 10ه ژنوتيپ شمار. دارند

خورجين اصلي، تعداد دانه در خورجين فرعي وتعداد 

عملكرد دانه . دانه در خورجين بيشترين مقادير را داشت

و  21، 24، 12هاي شماره و شاخص برداشت در ژنوتيپ

بيشترين مقدار  17و  14هاي شماره ژنوتيپ. باال بود 23

طول خورجين . را بودندارتفاع و تعداد شاخه فرعي را دا

اصلي، طول خورجين فرعي و طول خورجين در ژنوتيپ 

هاي شماره ژنوتيپ. بيشترين مقدار را داشت 20شماره 

بيشترين تعداد خورجين در  3و  8، 15، 2، 13، 12، 11

- ساقه اصلي را دارا بودند و بيشترين قطر ساقه در ژنوتيپ

اين در . دمشاهده ش 5و  18، 19، 4، 1، 16هاي شماره 

براي  5، 8، 25، 20هاي شماره حالي است كه ژنوتيپ

صفات تعداد خورجين در ساقه، تعداد دانه در خورجين، 

  .عملكرد دانه و شاخص برداشت مقادير پاييني داشتند

، )قسمت ب 3شكل (در شرايط تنش كمبود آب، 

، 10، 6هاي شماره در راس چندضلعي باي پالت ژنوتيپ

، 10، 6هاي شماره ژنوتيپ. قرار داشتند 14و  20، 17، 7

، بيشترين مقدار عملكرد دانه، تعداد دانه در 13و  12

خورجين اصلي، تعداد دانه در خورجين فرعي و تعداد 

بيشترين  22و  21دانه در خورجين؛ ژنوتيپ هاي شماره 

 7و  1، 17مقدار شاخص برداشت؛ ژنوتيپ هاي شماره 

ه اصلي، تعداد خورجين بيشترين تعداد خورجين در ساق

در ساقه فرعي و تعداد خورجين در ساقه؛ ژنوتيپ هاي 

بيشترين تعداد شاخه فرعي و  1و  17، 16، 2، 4، 5شماره 

  . ارتفاع، را داشتند

، )قسمت الف 4شكل(با توجه به نمودار باي پالت 

در شرايط آبياري نرمال رابطه مثبت و قوي بين صفات 

اصلي، تعداد دانه در خورجين تعداد دانه در خورجين 

همچنين . فرعي و تعداد دانه در خورجين وجود داشت

رابطه مثبت و قوي بين صفات تعداد خورجين در ساقه 

فرعي، تعداد خورجين در ساقه، بين ارتفاع و تعداد شاخه 

فرعي، بين طول خورجين اصلي، طول خورجين فرعي و 

. اهده شدطول خورجين، بين عملكرد دانه و ارتفاع مش

دار بين عملكرد دانه و صفات همبستگي نسبتا باال و معني

تعداد دانه در خورجين اصلي، تعداد دانه در خورجين 

فرعي و تعداد دانه در خورجين مشاهده گرديد و بين 

صفات تعداد خورجين در ساقه اصلي و قطر ساقه نيز 

وسيله زاويه كوچك بين ه همبستگي وجود داشت و ب

رابطه منفي  .)r = cos0° = +1(بردارها نشان داده شد 

بين ارتفاع گياه و تعداد شاخه فرعي با شاخص برداشت، 

 r(بوسيله زاويه منفرجه بزرگ بين بردارها نشان داده شد 

= cos180° = -1( .  

، )قسمت ب  4شكل(در شرايط تنش كمبود آّب 

داري بين عملكرد دانه و صفات تعداد رابطه مثبت و معني

دانه در خورجين اصلي، تعداد دانه در خورجين فرعي و 

تعداد دانه در خورجين و همچنين بين صفات تعداد 

خورجين در ساقه اصلي، تعداد خورجين در ساقه فرعي و 

 = r = cos0°(تعداد خورجين در ساقه وجود داشت 

 د دانه و صفاتولي با توجه به زاويه بين عملكر .)1+

تعداد خورجين در ساقه اصلي، تعداد خورجين در ساقه 

فرعي و تعداد خورجين در ساقه، بين اين صفات و 

. )r = cos90° = 0(اي مشاهده نشدعملكرد دانه، رابطه

بين صفات تعداد دانه در خورجين اصلي، تعداد دانه در 

خورجين فرعي و تعداد دانه در خورجين با صفت ارتفاع 
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 = r( :ياه يك رابطه منفي و قوي وجود داشتگ

cos180° = -1(.  

  

اول و دوم در نمايش چندضلعي باي پالت ژنوتيپ هاي كلزا بر اساس مولفه هاي اصلي  -)الف( 3شكل 

  شرايط آبياري نرمال

  

اول و دوم نمايش چندضلعي باي پالت ژنوتيپ هاي كلزا بر اساس مولفه هاي اصلي  -)ب( 3شكل 

  در شرايط تنش كمبود آب
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بين صفات در شرايط آبياري  نمايش باي پالت ژنوتيپ هاي كلزا و روابط متقابل -)الف(4شكل 

  نرمال

  

در شرايط تنش كمبود  نمايش باي پالت ژنوتيپ هاي كلزا و روابط متقابل بين صفات -)ب( 4شكل 

  آب
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كه صفاتي مانند عملكرد دانه، شاخص  با توجه به اين

تعداد دانه در خورجين و تعداد خورجين در  برداشت،

ساقه در بهبود عملكرد كلزا صفات مهمي بوده و در 

برنامه هاي اصالحي مورد توجه بسيار هستند، اين صفات 

مورد ارزيابي قرار  TT biplot صورت جداگانه دره ب

در شرايط آبياري نرمال، همبستگي مثبت و . گرفتند

داري بين عملكرد دانه، و تعداد دانه در خورجين معني

بين عملكرد و تعداد خورجين در ساقه . وجود داشت

 = r(همبستگي نزديك به صفر مشاهده گرديد 

cos90° = 0(.  همچنين بين صفات شاخص برداشت و

دار بود عملكرد دانه نيز همبستگي مثبت و معني

  ).3جدول(

در شرايط تنش كمبود آب، بين عملكرد دانه و تعداد 

دانه در خورجين؛ بين عملكرد دانه و شاخص برداشت، 

بين عملكرد دانه و تعداد . دار بودهمبستگي مثبت و معني

  ).4جدول(اهده نشد خورجين در ساقه همبستگي مش

و  21، 6، 7، 10هاي شماره در اين تحقيق، ژنوتيپ

ها در شرايط آبياري نرمال بودند بهترين ژنوتيپ 12

، زيرا براي صفات مطلوبي مانند )قسمت الف 5شكل(

تعداد دانه در خورجين اصلي، تعداد دانه در خورجين 

فرعي، تعداد دانه در خورجين، تعداد خورجين در ساقه، 

. ملكرد دانه و شاخص برداشت، مقادير بااليي داشتندع

و  12، 10، 6هاي در حالي كه در شرايط تنش، ژنوتيپ

با داشتن صفاتي مانند عملكرد باالي دانه، تعداد دانه  13

در خورجين اصلي، تعداد دانه در خورجين فرعي و 

در . ها بودندترين ژنوتيپتعداد دانه در خورجين مناسب

با دارا بودن  12و  10، 6هاي شماره ژنوتيپ اين پژوهش،

صفات مطلوب و نيز توليد عملكرد مناسب و قابل قبول 

هاي در هر دو شرايط تنش و بدون تنش به عنوان ژنوتيپ

دهد كه تنش  مي اين نتايج نشان. برتر، شناخته شدند

خشكي در مرحله اول و آخر رويشي و مرحله گلدهي 

خورجين در بوته و تعداد دانه  گياه كلزا، عملكرد، تعداد

علت اصلي كاهش . دهددر خورجين را كاهش مي

عملكرد كلزا در شرايط تنش خشكي، كوتاه شدن طول 

باشد؛ به عبارتي هر چه طول دوره مي دوره پر شدن دانه

گلدهي بيشتر باشد، تعداد دانه و خورجين نيز بيشتر مي 

گ و علت وجود حداكثر سطح بره شود كه اين امر ب

باشد عرضه بيشتر مواد فتوسنتزي در زمان گلدهي مي

عملكرد كلزا به ظرفيت ژنتيكي ). 1991، 1راو مندهام(

رقم، شرايط آب و هوايي، نوع خاك و مديريت زراعي 

و زراعي تعيين كننده  بستگي داشتند و عوامل ژنتيكي

، 2نلسن(رشد و نمو گياه و در نتيجه عملكرد دانه هستند 

1996.(  

قسمت  4شكل(ارزيابي همبستگي بين صفات، در 

رابطه مثبت و معني داري بين عملكرد دانه و ) الف و ب

صفات تعداد دانه در خورجين اصلي، تعداد دانه در 

خورجين فرعي و تعداد دانه در خورجين مشاهده گرديد 

كه با نتايج بدست آمده از تحقيقات ساير پژوهشگران در 

تنش خشكي ). 2003، 3انصداقت و همكار(توافق است 

در كلزا در دوره گلدهي اثر منفي روي تشكيل خورجين 

و اندازه بذر دارد و نهايتا منجر به كاهش عملكرد نهايي 

  ).4،2002جانسون و همكاران(بذر مي گردد 

طوركلي با توجه به نتايج به دست آمده از تجزيه ه ب

عملكرد بيولوژيكي اثر عليت، صفات شاخص برداشت و 

توان در  تقيم بااليي بر عملكرد دانه در كلزا داشته و ميسم

اين تحقيق آنها را به عنوان مهمترين صفات موثر بر 

عملكرد معرفي نمود و به عنوان معيارهاي گزينش جهت 

بر اساس . اصالح براي عملكرد دانه در كلزا استفاده نمود

 هايژنوتيپپالت  نتايج به دست آمده از تجزيه باي

درشرايط آبياري نرمال و  21و  12، 10، 7، 6 شماره

در شرايط تنش  13و  12، 10، 6 شماره هايژنوتيپ

كمبود آب با دارا بودن صفات مطلوب مانند عملكرد 

  باالي دانه، تعداد دانه در خورجين اصلي، تعداد دانه در 

                                                 
1- Rao & Mendham 
2- Nielsen 
3- Sadaqut et al. 
4- Johnston et al. 
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، )SY(نمايش باي پالت ژنوتيپ هاي كلزا و روابط متقابل بين صفات عملكرد دانه  -)الف( 5شكل 

در شرايط ) HI(و شاخص برداشت ) NSP(، تعداد دانه در خورجين )NPP(تعداد خورجين در ساقه 

  آبياري نرمال

  

تعداد ، )SY(نمايش باي پالت ژنوتيپ هاي كلزا و روابط متقابل بين صفات عملكرد دانه  -)ب( 5شكل 

در شرايط تنش ) HI(و شاخص برداشت ) NSP(، تعداد دانه در خورجين )NPP(خورجين در ساقه 

  كمبود آب
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  .ها شناسايي شدندترين ژنوتيپمناسبخورجين فرعي و تعداد دانه در خورجين به عنوان 
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