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 چکیده
الین هاپلوئید  40با  یکامل تصادف هایکدر قالب طرح بلو یشیآزما نا،یکاملی گیاه روغنی هاالینروغن  یعملکرد، عملکرد دانه و محتوا یاجزا یابیمنظور ارزبه

که خصوصیات عملکردی ازآنجاییاجرا شد.  1398-99 زراعی ر سالدانشگاه تهران، پاکدشت د -حانیابور دانشکدگان یقاتیو سه تکرار در مزرعه تحق مضاعف
 40چنین عملکرد و محتوای روغن وهوایی ایران ناشناخته است، در این پژوهش اجزای عملکرد دانه و همهای گیاه کاملینا در شرایط آبو محتوای روغن الین

ها در تفاوت نیعملکرد بود که ا یاز نظر اجزا نایکامل یهاالین   داریمعن اریدهنده تفاوت بسپژوهش نشان نیا جینتاکاملینا بررسی شد. هاپلوئید مضاعف  ینال
 یدر تمام هاالیناز  کدامچیهکه وجود این. با گذاشت بر عملکرد روغن دانه تأثیر قیطر نیدر عملکرد دانه شد و از ا داریمعن یهااختالف جادیمنجر به ا تینها

های برتر عنوان الینکیلوگرم در هکتار به 3120و 3178ترتیب با به  110 و 134 یهااز نظر عملکرد نهایی دانه الین ، امامطلق نداشتند یرترعملکرد دانه ب یاجزا
عنوان به 110و  134 هایالین منظور انتخاب بهترین الین کاملینا با حداکثر عملکرد دانه و روغناین پژوهش بهبا توجه به هدف  نیبنابرا .شناسایی شدند

 .شدند هیو توص یمعرف ،دارند یسازگارپاکدشت منطقه  ییوهواآب طیکه با شرا دبخشیبرتر و ام یهاالین
 

 .های روغنی، درصد روغن، سازگاریهای ژنوتیپی، دانهاجزای عملکرد، تفاوت ها:واژهکلید
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Abstract 
In order to evaluate the yield components, seed yield, and oil content of Camelina doubled haploid lines, an experiment has been conducted 
based on a randomized complete block design with 40 doubled haploid lines (as treatments) and three replications in the research farm of 
College of Aburaihan- the University of Tehran, Pakdasht during 2020. Since the yield characteristics and oil content of Camelina lines are 
unknown in the Iranian climate, the study investigates seed yield components, as well as oil yield and oil content of 40 Camelina lines. The 
results show a very significant difference between Camelina lines in terms of yield components, which ultimately leads to significant 
differences in grain yield, thus affecting the grain oil yield. Although none of the lines has had absolute superiority in all components of grain 
yield, in terms of final grain yield, line of 134 with 3178 and line of 110 with 3120 kg/ha are identified as superior lines. Therefore, 
according to the purpose of this study, in order to select the best Camelina line with maximum grain and oil yield, 134 and 110 lines are 
introduced and recommended as superior and promising lines that are compatible with the climatic conditions of the Pakdasht region.   
 
Keywords: Compatibility, genotypic differences, oil percentages, oil seeds, yield components. 

 

 

 

 



 یزیکهر الیدان ،دادیاله رجیا ،یسلطان اسیال د،جاوییقربان دیمج ،فردینیحس السادات مرجان

 

 1140 تابستان  2شماره   24دوره 

498

 

 . مقدمه1
از نظر تأمین  یروغن یهادانه ییغذا تیارزش و اهم

محصوالت  نیانسان در ب موردنیاز یو انرژ یکالر

. باشدیبرخوردار م یاژهیگاه ویاز جا یکشاورز

از  شیب یکالر دیبا تول اهانیشده از گاستحصال یهاروغن

 فایانسان ا هیدر تغذ یدو برابر در واحد وزن، نقش مهم

 ها،روغن نیا .(Bertacchi & Bettiga, 2020) کنندیم

 یسمیمتابول ستمیدارند که س همراهبهرا  یچرب یدهایاس

 ونظر جز نیها نبوده و از اآن وسنتزیبه ب انسان قادر

با داشتن  گریاز طرف د هستند، یچرب ضرور یدهایاس

عناصر  ری( جذب ساKو  E ،B ،A) هاتأمینیاز و یگروه

 نی(. اZanetti et al., 2020) ندینمایم یرپذامکانرا  یاتیح

 95از  شیموجود ب یآمارها براساساست که  یدر حال

واردات تأمین  قیکشور از طر موردنیازدرصد روغن 

 ازیبا توجه به ن نی(. بنابراFallah et al., 2019) شودیم

 اهانیگ ییشناسا ،یخوراک یهاکشور به روغن فزاینده

رشد در  ییب مناسب که تواناچر دیاس باتیترک یدارا

 .دارد ییباال تیاهمرا دارند، کشور  ییوهواآب طیشرا

از  .Camelina sativa L یبا نام علم نایکامل اهیگ

به  عموماً نایکامل یهاگونه است. 1انیبوئخانواده شب

و کنجد  یمختلف از جمله کتان کاذب، کتان وحش یهانام

و  ایآس یاترانهیطق مدمنا یو بوم شوندیشناخته م یآلمان

 نیا یهااکثر گونه در یکم یهایاروپا هستند که بررس

 نای(. کاملZanetti et al., 2020جنس صورت گرفته است )

و متحمل به  متداول یکشاورز یهاسازگار با روش یاهیگ

خشک و خاک شور مهیط نیشرا ،یکسرد، خش وهوایآب

دانه  اهانیگ ریسابا  سهیدر مقا. کاملینا است بارورکما ی

و مقاومت  ترکم اریبس یآب ازیکلزا ن ویژهبه یروغن

 باالعملکرد  دیتول لیبهاره دارد. پتانس یبه سرما یتربیش

                                                                                    
1. Brassicaceae 

و امکان قرارگرفتن آن در  دهیبه اثبات رس نایدر کامل

گزارش شده است  مید یدر اراض زیتناوب با غالت دانه ر

(Bertacchi & Bettiga, 2020کامل .)نسبت به  چنینهم انی

ا و یمرسوم مانند کلزا، سو یدانه روغن اهانیگر گید

 3چرب امگا یدهایاس یدرصد باال یآفتابگردان حاو

نسبت به آفات  ییباالمقاومت  اهین گیا یاست. از طرف

خوار گرده یهامانند سوسک یدانه روغن اهانیج در گیرا

هکتار با  تن درسه  تایک حدود  نایدارد. عملکرد دانه کامل

درصد  32تا  27درصد روغن و  43تا  38 یمحتوا

و  دانه (. عملکردWalia et al., 2021) است نیپروتئ

در خانواده  ینژادهدف به نیروغن بارزتر تیفیک

رد دانه در کعملاین در حالی است که  .است انیبوئشب

ها تحت آنی ژگین ویتردهیچیپ عنوانبه یزراع اهانیگ

و عوامل  یکولوژیزیف یهافراینداز  یادیر تعداد زیتأث

گیری اجزای عملکرد دانه است تأثیرگذار بر شکل

(Leclere et al., 2021).  در  تربیش یبازده یبرابنابراین

عملکرد و  یریگشکل یاصالح ارقام، باتوجه به چگونگ

مؤثر  یکیولوژیزیو ف یکیمورفولوژ هایتیمحدود ییشناسا

اجزای عملکرد دانه ارقام  یهایژگیو، الزم است بر عملکرد

که در مورد طوریشود. بهخاص مطالعه  میو اقل طیدر مح

از اجزای عملکرد  یاگرچه برخکاملینا گزارش شده است که 

مرحله  اما ،شوندیم نییتع یشیدر مرحله رو این گیاهدر 

 یدگیو رس هاتشکیل خورجینمرحله  نیدانه ب دیتول یواقع

 شودیمرحله سبب کاهش عملکرد م نیاشدن است و کوتاه

(Wittenberg et al., 2020).  

 یاز جمله عوامل طیو مح یعوامل زراع اه،یگ پیژنوت

عملکرد دانه و  میمستقریو غ میمستق طوربههستند که 

(. Fallah et al., 2019دهند )یتأثیر قرار م تحتروغن را 

 هاپلوئید مضاعف مختلف هایینال نیببر این اساس 

گزارش شده  یداریمعن کنشبرهماثر  طیو مح کاملینا

عملکرد دانه و  آوردندستدستبهبه یبرا کهطوری، بهاست
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 یطیمح طیاست که با شرا ازین هاییالینروغن مطلوب به 

(. Załuski et al., 2020) باشند سازگار موردنظر میاقل

 ،یاز عوامل وراثت ریغگزارش شده است که  چنینهم

 کاملینادر  یادیز راتییباعث تغ زین یطیمح عوامل

 یطینسبت به عوامل مح تیشود، البته اثر عوامل وراثیم

بنابراین (. Walia et al., 2021)بوده است  تربیش

ها به موقع بوده و تعداد دانه در آن یدهکه گل هاییالین

انتخاب و کشت در  یبرا است، تربیشها آن خورجین

در (. Załuski et al., 2020)تر هستند مناسب دیجد طیمح

با ذکر Kurasiak-Popowska et al. (2018 )این راستا 

 عنوانبهرا  یسازگار ط،یدر مح ژنوتیپ کنشبرهموجود 

از  کاملینا هاپلوئید مضاعف هایینانتخاب ال یبرا یمکمل

 کاملیناعملکرد دانه  معرفی کردند. لحاظ عملکرد دانه

، تعداد دانه در هر بوتهدر  نیجاز تعداد خور یتابع

تعداد طورکلی اما به است هزاردانهو وزن  نیخورج

 عنوانبه نیو تعداد دانه در هر خورج بوتهدر  نیخورج

 کاملیناعامل تفاوت عملکرد ارقام مختلف  نیترمهم

در  کهطوری. به(Leclere et al., 2021)اند معرفی شده

انسیل تولید حداکثری های محیطی که گیاه پتشرایط تنش

در  هایی که تعداد خورجیندهد، الینخود را از دست می

باشد، اثرات تنش اسمزی بر عملکرد  تربیشها بوته آن

 ,.Borzoo et al)کنند ی خنثی میتربیشدانه را تا حد 

در  Amiri-Darban et al. (2020). در این راستا (2021

بر عملکرد  شکیسطوح مختلف خاثر  یبا بررس یشیآزما

 میانفاصله  ،اسمزیکه در اثر تنش  کردند گزارش نایکامل

زمان  چنینهمو  یدگیو رس نیخورج لیتشک انیدوره م

آن عملکرد  یو در پ افتهیکاهش  نایپرشدن دانه در کامل

کاهش  انگرپژوهشاین  .یابدمی کاهش اهیگ نیدانه در ا

کاهش عملکرد  عامل نیترمهمرا  نایو وزن دانه کامل تعداد

 هارتفاع بوتکردند.  یمعرف تنش اسمزی طیدر شرا اهیگ نیا

 کاملینا مؤثر گزارش شده استعملکرد دانه افزایش در  زین

از  یانتقال مواد فتوسنتز، بوته که با افزایش ارتفاعنحویبه

افزایش یافته و ها نیرجبه خو یفوقان یهاها و برگساقه

و در نهایت تولید  نهاین امر موجب افزایش وزن دا

 & Holzlدانه در کاملینا شده است ) تربیشعملکرد 

Dörmann, 2021) . 

اجزای عملکرد دانه با  رابطهمطالعه طورکلی به

به درک  تواندی، مموردنظر یطیمح طیدر شرا عملکرد

ن صفات مذکور با عملکرد دانه کمک یروابط موجود ب

 یهمبستگ کاملینا ینخورجدانه در  تعدادکه ینحوبه .کند

داشته است.  اهیگ نیبا عملکرد دانه در ا یداریمثبت و معن

مثبت  یهمبستگ هزاردانهعملکرد دانه با وزن  نیب چنینهم

 ,.Ahmad Waraich et al) وجود داشته است یداریو معن

به  یابیالزم برای دست هایشرطشیاز پ یکی نیبنابرا (.2020

 دیمنظور تولمطلوب به طیشرا تأمین ،در کاملینا عملکرد باال

 Kakabouk) آن است ییحد کارا نیمواد فتوسنتزی در باالتر

et al., 2020). و  درصد روغنعملکرد دانه،  یدر پژوهش

منطقه  11شده در کشت نایکامل اهیچرب گ دیاس باتیترک

نشان داده است  یداریتفاوت معن یناویاروپا و اسکاند

(Zubr, 2003در نت .)و شناخت آن عامل  یکیتنوع ژنت جهی

و ارقام  پیو اساس انتخاب ژنوت نایکامل اهیگ اصالحدر  یمهم

درباره  یمحدود اری. اما اطالعات بسباشدیم اهیگ نیمناسب ا

کشت قابل یهاالین یعملکردرشدی و  یهایژگیو سهیمقا

مطالعه،  نیهدف از ا نیبنابرا .در کشور وجود دارد نایکامل

کنش ژنوتیپ و اجزای عملکرد اثر برهم یاسهیقام یبررس

منطقه پاکدشت بر در  نایکامل الین هاپلوئید مضاعف 40

منظور امکان سنجی به  عملکرد کیفی و کمی دانه این گیا

های منتخب در مناطق مشابه در کشور توسعه کاشت الین

 بوده است.
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 ها. مواد و روش2
 شیآزما یزمان و محل اجرا .1. 2

محتوای  عملکرد، یاجزاعملکرد دانه،  یابیارز منظوربه

در  یشیآزما نا،یکامل هایالین روغن و شاخص برداشت

الین هاپلوئید  40با  یکامل تصادف هایقالب طرح بلوک

دانشکدگان  یقاتیتحق عه( و سه تکرار در مزرماری)ت مضاعف

واقع  1398-99 زراعی دانشگاه تهران در سال -ابوریحان

اجرا شرق استان تهران تان پاکدشت در جنوبشهرسدر 

 1090 ایاز سطح در یشی. ارتفاع محل انجام طرح آزماشد

 35˚ 28˝ ترتیببهآن  ییایمتر، عرض و طول جغراف

منطقه در  نیا چنینهم. باشدیم شرقی 51˚ 44˝و  شمالی

 خشک، و گرم هایتابستان یکوپن دارا یمیاقل یبندطبقه

 170 انهیسال یبارندگ نیانگیم با میمال هایزمستان

و  ییکزیف یهایژگیو یبررس منظوربه. باشدیم متریلیم

قبل از کاشت و شروع  ،یشیخاک مزرعه آزما ییایمیش

 30قسمت از خاک مزرعه در عمق صفر تا  10ش از یآزما

 خردکردنبه عمل آمد و پس از  ینمونه بردار یمترسانتی

گذرانده و در  یمتریلیم دو الک از هانمونه ها،کلوخه

ج آزمون خاک یشد. نتا هیک نمونه مرکب تهیت ینها

 ارائه شده است. (1)مزرعه در جدول 

 

 عملیات تهیه بستر، کاشت، داشت و برداشت .2. 2

های هاپلوئید مضاعف حاصل از کشت میکروسپور، الین

یگوس هتروز یناز والد یگوسکامال هموزهای ژنوتیپ

است که در  یدیمف یاربس یکتکنروش  کنند. اینتولید می

 شود.یاستفاده م یادیبن یهااصالح نباتات و پژوهش

مرحله دهنده، های مذکور طی مراحل رشد گیاه گردهالین

 ییباززا یکروسپورها،م یدانه گرده، کشت و القا یتکامل

در دانشکده علوم و  ها و دو برابرکردن کروموزومینجن

در  هااند. الینه رازی تولید شدهمهندسی کشاورزی دانشگا

دانشکدگان  یقاتیدر گلخانه تحق 1398 ماهبهمن لیاوا

بستر داخل  یسینی نشادانشگاه تهران در  -ابوریحان

کشت شده و پس از عبور از مرحله  تیو پرل تیکوکوپ

 1398 ماهاسفند 27نشا در  صورتبه یچهار برگ

ها در رتکابعاد منتقل شدند.  نیبه زم یدست صورتبه

 50ها کرت نیمتـر، فاصله ب 2×2/1پژوهش حاضر 

ها )تکرارها( دو متر در نظر بلوک نیو فاصله ب مترسانتی

 اشتک خط چهار شـامل هارتکاز  کیشده و هر  رفتهگ

و  هحاشی عنوانبه یکنار خط دو که بودند متر دو طول به

 یاجزا و صفات عملکرد یرگیاندازه یبرا یانیدو خط م

در هر خط  هااهچهیملکرد مورد استفاده قرار گرفت. گع

 30ف یو فاصله رد مترسانتی 15کاشت با فاصله حدود 

 22معادل  یاکه تراکم بوتهینحوکشت شد به مترسانتی

مزرعه  یاریمرحله آب نیاول .شد جادیا مترمربعبوته در 

براساس  یبعد یهایاریبالفاصله پس از کاشت و آب

 اهیگ یاریطوبت خاک و دور مرسوم آبط محل، ریشرا

پشته انجام  و یجو صورتبهو در سه نوبت  نایکامل

 هاخوشه کامل زردشدن با هابرداشت بوته اتیگرفت. عمل

 .رفتیصورت پذ 1399در پنج خردادماه  دستی صورتبه

 

 موردارزیابیصفات  .3. 2

عبارتند از شاخص برداشت، عملکرد  موردارزیابیصفات 

عملکرد شامل عملکرد دانه در هکتار،  یجزاروغن، ا

و وزن  نیدر خورج دانه  داددر بوته، تع نیتعداد خورج

 .هزاردانه

 

 یمترسانتی 30 عمق تا یقاتیتحق مزرعه خاک ییایمیش و یکیزیف های. ویژگی1 جدول

pH ماده آلی هدایت الکتریکی پتاسیم قابل دسترس فسفر قابل دسترس نیتروژن قابل دسترس بافت 
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(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (ds/m) (%) 

 99/0 16/3 14/165 6/29 118/0 لومی شنی 57/7
 

 

 
 

 
 

 کیولوژیزیف یدگرسی مرحله در یبرداربعد از نمونه

در بوته  نیتعداد خورج یرگیاندازه یبوته برا پنجتعداد 

در هر  هانیانتخاب و تعداد خورج یشیاز هر واحد آزما

 نیانگیسپس م ،شمارش شدند یتدس صورتبهبوته 

در نظر  نخورجی تعداد عنوانبه و محاسبه هامجموع داده

 شییآزما کرت هر از شدهبرداشت یهااز بوته گرفته شد.

شمارش شد و پس از آن  دانهجدا و تعداد  نیده خورج

 نخورجی در دانه تعداد عنوانبه هامجموع داده نیانگیم

 ها وداخل کرت اناهیپس از برداشت گ شد. نییتع

شمارش  ایدانهصدده نمونه  ن،خورجی از هادانه جداکردن

گرم  001/0با دقت  تالجیید یترازو با هاو وزن آن

 شدبا تناسب محاسبه  هزاردانهشد و وزن  یرگیاندازه

(Wittenberg et al., 2020) .ف یپس از حذف دو رد

 یهابوته ،یاهیاثر حاش عنوانبهکرت  یو انتها یکنار

و  وبیکوجود برداشت شده و پس از عمل خرمنم

 دانه، نیتوز با سپس و جدا کلش و کاه از ها، دانهیبوجار

 برحسب درصد 11 رطوبت یمبنا بر دانه ردکعمل

 ,.Ahmad Waraich et al)شد تار محاسبه کدر ه لوگرمکی

 ک،یولوژیرد بکرد دانه بر عملکعمل میاز تقس (.2020

 Chen et) شددرصد محاسبه  رتصوبه شاخص برداشت

al., 2021 .) براساسو از روش سوکسله نیز درصد روغن 

 :(Rezaizad et al., 2018شد )محاسبه  زیر رابطه

 = درصد روغن                  (1رابطه )

 )وزن نمونه / وزن روغن( ×100

تر صفات شایان ذکر است که جهت سنجش دقیق

قه مورد آزمایش و ، رقم سهیل که در منطموردبررسی

در سایر نقاط کشور سابقه کاشت داشته و جزو  چنینهم

شده و مرسوم در کشور محسوب های شناختهالین

ها شاهد در نظر گرفته شده و سایر الین عنوانبهشود، می

 زین شیحاصل از آزما یهادادهبا رقم سهیل مقایسه شدند. 

( مورد 1/9)نسخه  SAS یافزار آماربا استفاده از نرم

آزمون  وسیلهبه هانیانگیقرار گرفته و م انسیوار هیتجز

LSD  شدند. سهیدرصد مقا 5در سطح احتمال 

 

 بحث . نتایج و3

 .تعداد خورجین در بوته 1. 3

که تعداد خورجین در نشان داد  انسیوار هیتجز جینتا

درصد تحت تأثیر  ژنوتیپ  1بوته کاملینا در سطح احتمال 

(. نتایج مقایسه 2گرفت )جدول  گیاه قراراین 

های کاملینا از نظر تعداد خورجین در بوته میانگین  الین

با  ترتیببه 110و  134های حاکی از آن بود که الین

های عنوان  الینعدد خورجین در بوته به 1023و  1145

 کهطوریبرتر آزمایش از نظر این صفت شناخته شدند به

در مقایسه با رقم  134ی الین تعداد خورجین در بوته برا

سهیل )الین هاپلوئید مضاعف مرسوم و قابل کشت در 

بود نتایج  تربیشدرصد  32اکثر مناطق ایران( حدود 

با  ترتیببه 111و  116های نشان داد که الین چنینهم

ین تعداد خورجین در بوته را در میان ترکم 309و  238

ین ترمهمیکی از  (.3 های کاملینا داشتند )جدولالین

عوامل در توسعه گیاهان جدید و غیربومی در مناطقی که 

باشد کشت آن گیاه غیرمرسوم است، شناسایی عواملی می

که در تقابل با محیط، اثر مستقیمی بر عملکرد گیاه مذکور 

 .Załuski et alبه گزارش  (.Borzoo et al., 2021)دارد 

یر ژنوتیپ، خاک و ( عملکرد کاملینا به عواملی نظ2020)

شرایط محیطی بستگی دارد که از این میان اثر 

دار است. کنش ژنوتیپ و محیط بسیار معنیبرهم
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چنین گزارش شده است که ارقام مختلف کاملینا هم

داری از نظر تعداد خورجین در بوته های معنیتفاوت

دارند و این موضوع با تأثیر بر تعداد دانه در واحد 

دار در عملکرد های معنیجاد تفاوتسطح موجب ای

چنین عملکرد روغن دانه این گیاه شده نهایی دانه و هم

  (.Konkova et al., 2021است )
 

 

 

 

 

 

 

 کاملینا هاپلوئید مضاعف ینال 40. تجزیه واریانس صفات اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن در 2 جدول

 میانگین مربعات
 درجه 

 آزادی
 عملکرد  منابع تغییر

 روغن

 محتوای 

 روغن

 شاخص 

 برداشت

 عملکرد 

 دانه

 وزن 

 هزاردانه

 دانه در 

 خورجین

 خورجین 

 در بوته

**808/9319 **285/399 ns709/0 ns80/962 ns001/0 ns175/0 ns508/78 2 تکرار 

 الین 39 046/122234** 243/5** 095/0** 36/1375238** 590/146** 936/4** 043/148375**

 خطای آزمایش 78 141/84 559/1 002/0 87/9201 687/0 821/0 116/1727

 ضریب تغییرات )%( 83/1 18/8 02/4 05/6 46/4 90/2 30/8

n.s، * درصد 1و  5دار در سطح احتمال معنی وجود اختالفدار و معنی اختالف عدمترتیب و **: به. 

 

از طورکلی در گیاهان روغنی تعداد خورجین در بوته به

جمله صفات مهمی معرفی شده است که همبستگی باالیی 

 Arshadiبا عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن دارد )

Bidgoli et al., 2018 در پژوهشی با بررسی اثر تاریخ .)

کاشت و ژنوتیپ بر عملکرد کاملینا گزارش شد که 

 شدتبههای مختلف کاشت عملکرد دانه این گیاه در زمان

 چنینهمگیرد. تعداد خورجین در بوته قرار میتحت تأثیر 

ها پس از مرحله گلدهی، با کاهش سطح برگ بوته

ها نقش مهمی در فتوسنتز های موجود در بوتهخورجین

عدم دستیابی  چنینهمگیاه دارد. نتایج پژوهش مذکور 

های باال را یکی از عوامل مناسب کاملینا به نور در تراکم

های این گیاه عنوان کرده خورجینکاهش رشد و تعداد 

کاهش تعداد خورجین موجب کاهش  کهطوریبه ،است

 Ahmadتعداد دانه و عملکرد دانه در گیاه شده است )

Waraich et al., 2020 نظربه(. در پژوهش حاضر نیز 

ممکن های برتر، ها در الینرسد تعداد باالی خورجینمی

از طریق افزایش  ها را کاهش داده ودرصد سقط گلاست 

 در افزایش عملکرد کاملینا اثر داشته است. دانه

 

 . تعداد دانه در خورجین2. 3

اثر ژنوتیپ بر تعداد دانه در خورجین کاملینا در سطح احتمال 

 نیدر بکه طوری(. به2دار بود )جدول درصد معنی 1

با  نیتعداد دانه در خورج نیتربیش، موردبررسی هایالین

بود که البته این میزان  125متعلق به الین  عدد 18 نیانگیم

داری با رقم سهیل و هشت الین دیگر نداشت، اختالف معنی

ترین تعداد دانه در توجه این بود که نفاوت بیشاما نکته قابل

ترین تعداد دانه در خورجین در با کم 125خورجین در الین 

حالی است  (. این در3درصد بود )جدول  33حدود  11الین 

( دلیل اصلی در وجود اختالف 2021) .Załuski et alکه 

دار های کاملینا را، تفاوت معنیدار عملکرد دانه بین  الینمعنی

گزارش  ها از نظر تعداد دانه در خورجین و وزن هزاردانهآن

اند. بنابراین و با توجه به نتایج پژوهش حاضر )اختالف هکرد

های کاملینا( نه در خورجین الیندرصدی در تعداد دا 33

های کاملینا که مستعد تولید رسد شناسایی الیننظر میبه

ها و ارقام تعداد دانه باال هستند، جهت معرفی و توسعه الین

با عملکرد دانه و روغن مناسب امری ضروری باشد. بنا به 

 نیتعداد دانه در خورج Kurasiak et al. (2018)گزارش 
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 هایالین ییتوانا گیرد ومیقرار  ژنوتیپتأثیر تحت  کاملینا

 یاصل یو از اجزا است دانه متفاوت دیدر تولگیاه مختلف 

چنین گزارش شده است که . همشودیعملکرد محسوب م

هایی از کاملینا که در سطوح مختلف تنش خشکی، الین

تری در حفظ نسبی تعداد دانه در خورجین خود توانایی بیش

وانستند اثر منفی خشکی بر میزان عملکرد دانه این اند، تداشته

 (.Ghorbani et al., 2021گیاه را تا حدی خنثی کنند )
 

 

 

 

 

 

 

 ینامضاعف کامل یدهاپلوئینال 40عملکرد، عملکرد دانه و روغن در  یصفات اجزا. مقایسه میانگین 3 جدول
 عملکرد روغن

(Kg/ha) 
 محتوای روغن

(%) 
 شاخص برداشت 

(% ) 
 لکرد دانه عم
(Kg/ha) 

 دانه هزاروزن 
(g) 

 دانه در 
 خورجین

 خورجین 
 در بوته

 الین

96/622 
fg 

78/32 
ab 

81/20 
gh 

03/1900 
gh 

22/1 
n-q 

66/16 
a-e 

66/581 
f-h 

 سهیل

67/87 
y 

32/27 
m 

01/4 
w 

87/320 
v 

04/1 
st 

33/12 
k 

155 
v 

11 

93/347 
q-u 

48/30 
g-k 

21/15 
op 

24/1141 
q-s 

02/1 
t 

14 
g-k 

66/495 
kl 

17 

01/539 
i-k 

25/32 
a-e 

11/19 
i-l 

42/1684 
ij 

48/1 
c-e 

14 
g-k 

506 
k 

18 

28/520 
i-l 

86/31 
a-h 

90/19 
g-j 

66/1632 
jk 

27/1 
k-o 

33/16 
a-f 

66/489 
l 

19 

39/460 
l-o 

32/31 
b-j 

64/17 
mn 

59/1469 
lm 

34/1 
h-l 

15 
d-j 

457 
m 

20 

81/187 
wx 

16/28 
lm 

29/9 
tu 

35/651 
u 

33/1 
h-l 

66/15 
b-h 

195 
u 

29 

53/651 
ef 

54/31 
b-j 

58/19 
h-k 

35/2065 
ef 

417/1 
e-h 

16 
a-g 

66/571 
hi 

30 

68/397 
o-s 

95/30 
e-j 

64/17 
mn 

51/1284 
n-q 

15/1 
qr 

33/15 
c-i 

66/451 
m 

31 

46/614 
fg 

87/31 
a-g 

11/31 
bc 

56/1927 
f-h 

59/1 
b 

33/15 
c-i 

495 
kl 

38 

17/582 
g-i 

59/31 
b-j 

35/32 
b 

58/1842 
gh 

35/1 
g-k 

33/14 
f-k 

595 
f 

39 

42/916 
bc 

44/31 
b-j 

99/33 
a 

22/2914 
b 

46/1 
c-f 

33/13 
i-k 

66/931 
c 

47 

29/886 
c 

58/32 
a-d 

17/24 
f 

04/2720 
c 

39/1 
f-i 

66/17 
ab 

66/691 
d 

49 

15/326 
tu 

95/30 
e-j 

31/10 
st 

46/1053 
st 

03/1 
t 

16 
a-g 

33/398 
p 

53 

01/583 
g-i 

94/31 
a-g 

96/20 
g 

84/1824 
hi 

41/1 
e-h 

33/16 
a-f 

33/494 
kl 

58 

27/544 
h-j 

22/33 
a 

88/19 
g-j 

26/1638 
jk 

51/1 
b-d 

14 
g-k 

33/483 
l 

66 

50/622 
fg 

07/33 
a 

39/20 
g-i 

83/1881 
gh 

50/1 
cd 

16 
a-g 

490 
l 

90 

13/972 
ab 

15/31 
d-j 

68/28 
e 

55/3120 
a 

21/1 
o-q 

66/15 
b-h 

33/1023 
b 

110 

65/228 
vw 

12/30 
jk 

90/8 
u 

89/758 
u 

02/1 
t 

15 
d-j 

33/309 
s 

111 

20/357 
p-u 

07/31 
e-j 

02/19 
j-l 

49/1149 
p-s 

21/1 
o-q 

66/14 
e-j 

33/402 
op 

112 
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76/609 
f-h 

76/30 
f-k 

72/19 
g-j 

72/1981 
fg 

17/1 
qr 

66/15 
b-h 

66/674 
e 

114 

35/229 
vw 

48/29 
kl 

24/11 
s 

96/777 
u 

18/1 
qr 

33/17 
a-c 

238 
t 

116 

87/339 
ru 

02/31 
e-j 

13/18 
lm 

42/1095 
rst 

38/1 
g-j 

16 
a-g 

66/309 
s 

117 

29/291 
uv 

39/30 
h-k 

67/10 
s 

36/958 
t 

23/1 
m-q 

66/14 
e-j 

33/331 
r 

118 

 ینامضاعف کامل یدهاپلوئینال 40عملکرد، عملکرد دانه و روغن در  یصفات اجزا. مقایسه میانگین 3 جدولادامه 
 عملکرد روغن

(Kg/ha) 
 محتوای روغن

(%) 
 شاخص برداشت 

(% ) 
 عملکرد دانه 

(Kg/ha) 
 دانه هزاروزن 
(g) 

 دانه در 
 خورجین

 خورجین 
 در بوته

 الین

75/382 
p-t 

66/30 
f-k 

49/17 
mn 

16/1248 
n-r 

27/1 
k-o 

33/15 
c-i 

33/398 
p 

119 

84/497 
j-l 

60/31 
b-i 

34/17 
mn 

17/1575 
j-l 

30/1 
j-n 

66/17 
ab 

428 
n 

122 

69/123 
xy 

98/27 
m 

73/5 
v 

96/441 
v 

03/1 
t 

17 
a-d 

66/157 
v 

123 

06/414 
m-q 

28/31 
c-j 

44/13 
qr 

35/1323 
m-o 

51/1 
bc 

14 
g-k 

66/391 
p 

124 

08/726 
d 

66/32 
a-c 

53/23 
f 

53/2222 
d 

43/1 
d-g 

18 
a 

540 
j 

125 

46/696 
de 

99/31 
a-f 

13/20 
g-j 

86/2176 
de 

28/1 
l-o 

16 
a-g 

66/661 
e 

126 

65/335 
s-u 

05/31 
e-j 

53/14 

pq 

81/1080 
st 

35/1 
g-k 

33/13 
i-k 

66/374 
q 

127 

82/366 
p-t 

34/31 
b-j 

23/15 
op 

16/1170 
o-s 

12/1 
rs 

33/14 
f-k 

33/456 
m 

128 

9/419 
m-p 

17/31 
d-j 

13/14 
pq 

04/1342 
mn 

96/0 
t 

15 
d-j 

580 
gh 

129 

71/476 
k-m 

32/31 
b-j 

48/17 
mn 

68/1521 
kl 

31/1 
i-m 

15 
d-j 

485 
l 

130 

58/404 
n-r 

02/31 
e-j 

28/18 
k-m 

96/1303 
n-p 

04/1 
st 

16 
a-g 

33/488 
l 

131 

38/316 
tu 

04/31 
e-j 

77/12 
r 

08/1019 
st 

18/1 
p-r 

13 
jk 

66/413 
no 

132 

78/714 
de 

41/32 
a-e 

62/23 
f 

10/2205 
de 

54/1 
bc 

15 
d-j 

33/594 
fg 

133 

47/1027 
a 

36/32 
a-e 

13/30 
cd 

3178 
a 

210/1 
o-q 

33/14 
f-k 

33/1145 
a 

134 

49/470 
l-n 

21/30 
i-k 

5/16 
no 

34/1557 
j-l 

26/1 
l-p 

33/13 
h-k 

563 
i 

135 

53/714 
de 

57/32 
a-d 

11/30 
cd 

63/2193 
de 

71/1 
a 

15 
d-j 

33/532 
j 

136 

 (.≥05/0Pمحافظت شده دارند ) LSDدار براساس آزمون های با حروف متفاوت تفاوت معنیمیانگین

 
از طرفی هرچند مطالعات اندکی بر روابط اجزای 

های کاملینا در کشور صورت عملکرد در ارقام و الین

 یهمبستگ ارتباط و نهیمطالعات در زماما  ،گرفته است

بر سایر گیاهان دانه روغنی از جمله  یصفات مهم زراع
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، تعداد دانه هزاردانهکه صفات وزن  کلزا نشان داده است

 نیترمهماز جمله در بوته  نیخورج تعداد و نیدر خورج

این گیاهان محسوب در عملکرد  باالی صفات با همبستگ

طورکلی (. بهArshadi Bidgoli et al., 2018شوند )می

گزارش شده است که در صورت کاهش یکی از اجزای 

آیند و میبرعملکرد، اجزای دیگر در صدد جبران آن 

تحت تأثیر عوامل محیطی قرار  ترکمکه وزن دانه، آنجااز

(. لذا تغییرات در تعداد Angelini et al., 2021گیرد )می

عملکرد نهایی گیاهان  دانه در خورجین تأثیر زیادی بر

 روغنی خواهد داشت.

 هزاردانه. وزن 3. 3

ها از با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس، بین  الین

(. 2داری دیده شد )جدول نظر وزن هزاردانه اختالف معنی

 هزاردانهها نیز نشان داد که وزن نتایج مقایسه میانگین داده

رصد از رقم سهیل د 39گرم( حدود  79/1) 136در الین 

 هزاردانهین میزان وزن ترکمگرم(.  22/1بود ) تربیش

مشاهده شد که این مقدار  129گرم( نیز در الین  96/0)

بود  ترکمدرصد  26در مقایسه با رقم سهیل حدود 

(. بنابراین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 3)جدول 

د ین اجزای عملکرترمهمکه یکی از  هزاردانهصفت وزن 

، در (Ahmad et al., 2021)در گیاهان زراعی است 

لذا  ،شدت متفاوت استهای مختلف کاملینا بهالین

تحت  ترکم هزاردانهوزن  هایگزارشکه بنا به ازآنجایی

 تربیشگیرد و تغییرات آن تأثیر عوامل محیطی قرار می

 (Walia et al., 2021)های ژنوتیپی است ویژگی براساس

ین اجزای ترمهماین صفت یکی از که این بهو با توجه 

عملکرد برای تولید نهایی دانه در گیاهان زراعی است، 

های مستعد کاملینا از نظر تولید شناسایی و انتخاب الین

با وزن باالتر جهت حصول عملکرد دانه و روغن  دانه

 رسد. می نظربهمناسب و پایدار امری ضروری 

تا  دانه ییاندازه نهااست که در این راستا گزارش شده 

 راتییتغ متفاوت بوده و ی کاملیناهاالین نیب یادیحدود ز

عملکرد که  یاجزاسایر با  سهیمقااین گیاه در اندازه دانه 

تحت تأثیر عوامل محیطی  ترکم، شوند یم لیزودتر تشک

 کی ،رونیاز ا(. Załuski et al., 2021قرار گرفته است )

است که تا  نیاکاملینا عملکرد  نیترباال به دنیراه رس

دانه در هر  یادیدهد تعداد زیاجازه م اهیکه اندازه گ ییجا

 طیشود و سپس اجازه داده شود تا شرا حفظ نیخورج

 د.کن نییسرعت و دوام پر شدن دانه را تع مناسبی طیمح

Angelini et al. (2021 وزن )عنوانبهرا  هزاردانه 

س از تعداد خورجین در واحد دومین عامل تأثیرگذار )پ

سطح( بر عملکرد دانه کاملینا معرفی کردند و گزارش 

کردند که عملکرد دانه توسط مواد فتوسنتزی قابل 

های دسترس طی مرحله پرشدن دانه و تعداد دانه

 شود.کننده تعیین میرقابت

 

 . عملکرد دانه4. 3

ئید هاپلو هایینالنتایج حاصل از تجزیه واریانس در بین 

دار موردمطالعه از نظر عملکرد دانه اختالف معنیمضاعف 

ها نیز گویای آن داده (. مقایسه میانگین2نشان داد )جدول 

و  134 هایترین عملکرد دانه کاملینا در الینبود که بیش

کیلوگرم در هکتار  3120و  3178ترتیب به میزان به 110

تر از عملکرد شدرصد بی 40حاصل شد که این مقدار حدود 

کیلوگرم در هکتار( بوده است  03/1900دانه در رقم سهیل )

و به میزان  123ترین میزان عملکرد دانه نیز در الین کم

 (.3کیلوگرم در هکتار حاصل شد )جدول  96/441

برتری عملکرد کاملینا به مسائل ژنتیکی که در  

ه ها مؤثر هستند، نسبت داده شدگیری و تکامل الینشکل

یی( وهواآبها با محیط )شرایط است. سازگاری ژنوتیپ

ها مؤثر گزارش شده است. با نیز در تولید حداکثری الین

حال از نظر اجزای عملکرد، تعداد خورجین در واحد این

گیری عملکرد دانه در ین رکن شکلترمهمعنوان سطح به
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هر چقدر تعداد  کهطوریکاملینا معرفی شده است به

باشد احتمال تولید  تربیشها در این گیاه خورجین

های سالم )بارور( در شرایط تنش اسمزی افزایش دانه

. از طرفی گزارش (Kuzmanovic et al., 2021)یابد می

ها آب و مواد شده است که با افزایش تعداد خورجین

گیرد ها قرار میی در اختیار دانهتربیشغذایی با سهولت 

ها نیز تا های بارور، وزن دانهد دانهو ضمن افزایش تعدا

. (Ahmad Waraich et al., 2020)یابد حدی افزایش می

 110و  134های رسد الینمی نظربهدر پژوهش حاضر نیز 

اند از طریق تعداد باالتر ضمن سازگاری با محیط توانسته

و  تربیشهای خورجین در واحد سطح در مجموع دانه

این موضوع منجر به حصول  بزرگتری تولید کنند و

 الین کاملینا شده است.  40ین عملکرد در بین تربیش

 

 . شاخص برداشت5. 3

هاپلوئید  هایینال( 2نتایج تجزیه واریانس )جدول 

کاملینا نشان داد که از نظر شاخص برداشت مضاعف 

داری وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه تفاوت معنی

 134و  39، 47های د که الینها نشان داداده میانگین

درصد، از نظر  13/30و  35/32، 99/33با مقادیر  ترتیببه

های اول تا سوم قرار گرفتند. شاخص برداشت در رتبه

عنوان شاهد در نظر گرفته شده بود با رقم سهیل نیز که به

درصد در رتبه ششم قرار  18/20مقدار شاخص برداشت 

با  11نشان داد که الین  چنینهم(. نتایج 3گرفت )جدول 

با شاخص  123درصد و الین  01/4شاخص برداشت 

ین مقادیر شاخص برداشت را ترکمدرصد  73/5برداشت 

شود که خود اختصاص دادند. بنابراین مشاهده میبه

( نسبت به 123و  11های های کم محصول )الینالین

ی دارند ترکمهای پر محصول شاخص برداشت الین

این  ترکم. که این موضوع نشانگر سازگاری (3)جدول 

های دارای شاخص ها به محیط، در مقایسه با الینالین

 باشد.برداشت باال می

هدف از گشت گیاهان روغنی دستیابی به حداکثر 

عملکرد دانه با هدف حصول عملکرد روغن باال است. در 

دهنده نسبت دانه به کل نتیجه شاخص برداشت که نشان

شک تولیدشده در گیاه است، یک ویژگی مهم در ماده خ

 ,.Zanetti et al)شود گیاهان دانه روغنی محسوب می

هوایی و و. این در حالی است که شرایط آب(2020

تحت تأثیر  شدتبهپتانسیل ژنتیکی شاخص برداشت را 

های دهند. در این راستا گزارش شده که در الینقرار می

طور ره رشد رویشی بهکم محصول کاملینا طول دو

است و  ترکمای از طول دوره رشد زایشی مالحظهقابل

های بودن طول دوره رویشی در الیناین موضوع )کوتاه

 ترکمکم محصول( موجب تشکیل تعداد خورجین و دانه 

در بوته شده و در نتیجه عملکرد دانه و شاخص برداشت 

ژوهش . در پ(Matteo et al., 2020)دهد را کاهش می

که  123و  11های شود که الینحاضر نیز مشاهده می

ین شاخص برداشت را داشتند از لحاظ تعداد ترکم

های آماری قرار ترین گروهخورجین و دانه نیز در پایین

داری در قطر (. از طرفی تفاوت معنی3اند )جدول گرفته

های ارقام کاملینا گزارش شده که این موضوع ساقه و برگ

دار در عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی تفاوت

. (Zanetti et al., 2020)ارقام این گیاه را در برداشته است 

رسد مقدار سهم دانه از کل ماده خشک می نظربهبنابراین 

تولیدی نیز از عوامل مهم در حصول شاخص برداشت باال 

 های مختلف کاملینا باشد.در الین

 

 . محتوای روغن6. 3

های ها نشان داد که در بین الینیج تجزیه واریانس دادهنتا

از نظر محتوای روغن )درصد روغن(  موردبررسی

(. مقایسه 2 داری وجود داشت )جدولاختالف معنی

 90و  66های ها نیز نشان داد که الینمیانگین داده
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ین تربیشدرصد روغن  07/33و  22/33با  ترتیببه

این بود که  توجهقابلما نکته محتوای روغن را داشتند. ا

الین دیگر از جمله رقم  ششاین مقادیر با درصد روغن 

ین تربیشکه  134و  110های شاهد و الین عنوانبهسهیل 

میزان عملکرد دانه را نیز داشتند، از لحاظ آماری اختالف 

 (.3داری نداشت )جدول معنی

تحت  تربیشگزارش شده که درصد روغن در کاملینا 

که اگر در طوریبه ،أثیر ژنتیک است تا عوامل محیطیت

های محیطی شدید رخ ندهد، اواخر فصل رشد تنش

-Amiri)ماند درصد روغن در هر الین کاملینا ثابت می

Darban et al., 2020) .درصد  هاگزارشبنا به  چنینهم

روغن دانه یک صفت کمی است که توسط چندین ژن 

دیدن تعداد زیادی حتمال آسیبشود. درنتیجه اکنترل می

کننده درصد روغن دانه در شرایط محیطی های کنترلاز ژن

مناسب  تنش پایین است و بنابراین شرایط محیطی نسبتاً کم

و ثابت نقش تأثیرگذاری در تغییرات درصد روغن دانه 

. در پژوهش (Borzoo et al., 2021)گیاه نخواهد داشت 

 نظربهبودن شرایط محیطی حاضر نیز با توجه به یکسان

های ژنتیکی در تولید محتوای روغن نقش رسد پتانسیلمی

های مختلف داشته است. تأثیرگذاری در میزان روغن الین

گزارش شده که افزایش عملکرد دانه تأثیر  چنینهم

مستقیمی بر افزایش عملکرد روغن دانه کاملینا داشته و از 

دهد گیاه را افزایش میاین طریق محتوای روغن دانه این 

(Zubr, 2003) نتایج حاصل از پژوهش  براساس. بنابراین

حاضر، توجه به پتانسیل ژنتیکی تولید محتوای روغن در 

های های پرمحصول در انتخاب و توسعه ارقام و الینالین

 رسد. می نظربهمختلف کاملینا امری ضروری 

 

 . عملکرد روغن7. 3

عملکرد  بر ژنوتیپان داد که اثر نش انسیوار یۀتجز جینتا

های (. الین2بود )جدول  داریمعن کاملینا الین 40روغن 

 13/973و  47/1027با مقادیر  ترتیببه 110و  134

ین عملکرد روغن را در بین تربیشکیلوگرم در هکتار 

عملکرد روغن در  کهطوریهای کاملینا داشتند بهالین

از رقم سهیل  تربیش درصد 36های ذکرشده حدود الین

ین میزان عملکرد روغن نیز به ترکمشاهد بود.  عنوانبه

یعنی  123کیلوگرم در هکتار و در الین  69/123مقدار 

ین عملکرد دانه را داشت، حاصل ترکمهمان ژنوتیپی که 

 راتییروند تغرسد می نظربه(. بنابراین 3شد )جدول 

این پژوهش  در موردبررسیهای الینعملکرد روغن در 

ده است و اختالف عملکرد دانه بو راتییمشابه روند تغ

الین یکیژنت لیپتانسدار در عملکرد روغن بیانگر معنی

 باشد.میعملکرد روغن  دیدر تول موردبررسی یها

درصد  دانه و روغن از حاصلضرب عملکرد عملکرد

دو مؤلفه  نیاز ا یتابع نیبنابرا ،دیآیم دستبهروغن دانه 

هر یک از این دو  شیافزا یبرا ، در نتیجه تالشباشدیم

 ،تواند منجر به افزایش عملکرد روغن کاملینا شودجز می

تحت تأثیر خصوصیات  تربیشحال درصد روغن با این

 ,.Blume et al)گیرد ها قرار میژنتیکی ارقام و الین

. در پژوهشی با بررسی همبستگی عملکرد دانه و (2020

درصد تغییرات  90ا گزارش شد که بیش از روغن کاملین

عملکرد روغن این گیاه در نتیجه تغییرات عملکرد دانه 

گزارش شده که تمامی اجزای  چنینهمبوده است 

عملکرد دانه در کاملینا )شامل تعداد خورجین در بوته، 

( همبستگی مثبت هزاردانهتعداد دانه در خورجین و وزن 

ر این گیاه داشته است و داری با عملکرد دانه دمعنی

افزایش مقادیر اجزای عملکرد از طریق بهبود عملکرد دانه 

موجب افزایش عملکرد روغن کاملینا در واحد سطح شده 

 .(Vollmann et al., 2007)است 

های هاپلوئید مضاعف در پژوهش حاضر نیز الین

ین عملکرد دانه در واحد سطح را تربیشکه  110و  134

ی نیز در مقایسه با سایر تربیشتند روغن داشتند توانس
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(. بنابراین 3 تولید کنند )جدول موردبررسیهای الین

رسد تالش برای افزایش عملکرد دانه کاملینا از می نظربه

طریق مهیاکردن شرایط مناسب در توسعه اجزای عملکرد 

افزایش عملکرد روغن  منظوربهتری دانه روش کاربردی

 این گیاه باشد.

 

 گیری. نتیجه4

هنده تفاوت بسیار دنشاناین پژوهش در مجموع  جینتا

کاملینا از نظر اجزای هاپلوئید مضاعف  هایینالدار معنی

ها در نهایت منجر به ایجاد عملکرد بوده که این تفاوت

دار در عملکرد دانه شده و از این طریق های معنیاختالف

های اند.  الینشتهبر عملکرد و محتوای روغن دانه تأثیر دا

 ترتیببهبرتر این آزمایش از نظر عملکرد دانه و روغن 

بودند و رقم سهیل نیز  110و  134های شامل الین

در گروه هفتم  موردبررسیالین  40عنوان شاهد، از بین به

ها در کدام از الینهیچ ،حالآماری قرار گرفت. با این

ورجین در واحد تمامی اجزای عملکرد دانه شامل تعداد خ

برتری  هزاردانهسطح، تعداد دانه در خورجین و وزن 

دهنده و مطلق نداشتند که این موضوع نیز خود نشان

بر اجزای عملکرد  کننده اثر شدید و متفاوت ژنوتیپتأیید

باشد. بنابراین علت برتری عملکرد دانه کاملینا می

دار توان در برتری بسیار معنیهای ذکرشده را میالین

های ها در مقایسه با سایر الینتعداد خورجین در بوته آن

ین و تأثیرگذارترین ترمهمعنوان یکی از ، بهموردبررسی

دهنده عملکرد دانه کاملینا جستجو کرد. اجزای تشکیل

ها که محیط آزمایش برای تمامی الینازآنجایی چنینهم

 110و  134های توان نتیجه گرفت  که الینمشابه بود می

یی منطقه داشته و وهواآبی با شرایط توجهقابلسازگاری 

های امیدبخش و پرپتانسیل این موضوع در انتخاب الین

کاملینا جهت کشت وسیع در منطقه و کشور از اهمیت 

دهنده تأثیر باالیی برخوردار است. از طرفی نتایج نشان

براین مستقیم عملکرد دانه بر عملکرد روغن کاملینا بود. بنا

هدف از کشت گیاه دانه روغنی کاملینا که این با توجه به

عالوه بر برداشت دانه حصول روغن به مقدار مناسب 

 عنوانبهرا  110و  134های توان الیناست در مجموع می

یی منطقه وهواآببخش که با شرایط های برتر و امیدالین

 سازگاری دارند پیشنهاد نمود. 

 

 ی. تشکر و قدردان5

 این اثر تحت حمایت مادی صندوق حمایت از

شده از ( برگرفتهINSFان و فناوران کشور )گرپژوهش

که بدین وسیله  ،انجام شده است 99025623طرح شماره 

 گردد.تشکر و قدردانی می
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