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 چکیده

 کمـون  رفـع  از پـس خاك بذر بانک در موجود کلزاي بذرهاي است. خاك در بذر بانک پایداري دالیل ترین اصلی از یکی ثانویه کمون
 از اسـتفاده  بـا  ثانویـه  کمون مطالعه این در شوند. منجر گیاهان دیگر به هدف هاي ژن ناخواسته پراکنش به توانند می و زده جوانه ثانویه
 شد. ثبت بذرها ثانویه کمون درصد و القا کلزا رقم 5و الین 41 در آزمایشگاهی شرایط تحت روز 14 مدت به 6000 گالیکول اتیلن پلی
 بـاالیی  بسـیار  زنـی  جوانـه  از زنـی،  جوانـه  مطلـوب  شرایط در ارقام و ها الین تمامی شد. انجام تصادفی کامال طرح قالب در مطالعه این

تجزیـۀ  از اسـتفاده  بـا  زیـاد  بسـیار  و زیاد متوسط، کم، بسیارکم، گروه پنج در ثانویه کمون القاي از پس و درصد) 94 (باالي برخوردار
 گرفتنـد.  قـرار  کم و متوسط گروه در هاالین بقیۀ و زیاد بسیار گروه در الین دو و بسیارکم گروه در الین پنج شدند. بندي دسته کالستر،

 بیـانگر کـه  بودنـد  برخوردار درصد) 60-40( متوسط ثانویه کمون از )50 هایوال و 308 هایوال ،401 هایوال زرفام، ،RGS003( رقم پنج
 ثانویـه  کمون سطح براساس ها الین بندي دسته است. بوده ها آن اصالح روند طی ها آن ثانویۀ کمون مهم بحث به گران اصالح توجه عدم
 کمـون  از بذر، تولید امر در مهم هاي ویژگی دیگر و عملکرد بر عالوه تا کنند انتخاب راهایی الین تا کند می کمک بذر تولیدکنندگان به

 برسد. حداقل به بعد محصول در ها آن از ناشی مشکالت بذر تولید دیدگاه از تا باشندبرخوردار تري پایین ثانویه
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 مقدمه .1
 اسـت.  آن بـذرهاي  ریزش کلزا مشکالت ترین مهم از یکی

 محصـول  در هـم  و عملکـرد  کاهش نظر از هم بذر ریزش
 برداشت از پیش کلزا بذرهاي دارد. نامطلوبی تأثیرات بعدي

 کشـاورزي  هـاي  زمین در کنند. می ریزش برداشت هنگام و
 بانـک  منبـع  ترین مهم از یکی برداشت طی کلزا بذر ریزش
 تـا  2 از طیفی یافته ریزش بذرهاي .]11[ است خاك بذري

 شـوند  مـی  شـامل  مطلـوب  شـرایط  در را عملکرد درصد 5
 در یـا  و بیفتـد  تـأخیر  بـه  برداشت که درصورتی ،]34و32[

 درصـد  50 تا تواند می عملکرد شود، انجام نامناسب شرایط
 شـرایط  در کـه  اسـت  شده مشخص .]24و20[ بیابد کاهش
 ریـزش  مترمربع در بذر 10000 از بیش تا برداشت مختلف

 حـین  و قبـل  در یافته ریزش کلزاي بذرهاي .]23[ کنند می
 همچنـین  و 1خـوددفنی  مکـانیزم  توسط توانند می برداشت،
 .]30و 9 ،5[ شــوند اضــافه خــاك بــذري بانــک بــه شــخم
 اقتصـادي  مشکالت کنار در خاك، در یافته ریزش بذرهاي
 را دیگري نامطلوب آثار توانند می عملکرد، کاهش از ناشی

 کمـون  القـاي  سـوء،  آثـار  ایـن  از یکی که بگذارند برجاي
 است. خاك در یافته ریزش بذرهاي در ثانویه

 شـرایط  در مستقیم طور به تواند می کلزا بذرهاي ریزش
 از پس بذرها که است شده مشخص و دهد رخ نیز مطلوب
 اما ،]9[ دارند را اندکی اولیه کمون مادري گیاه از جداشدن

 مادري، گیاه از جداشدن از پس محیطی نامناسب شرایط در
 و 16 ،3[ شـوند  وارد ثانویـه  کمـون  بـه  بذرها است ممکن

 دانند می دخیل ثانویه کمون القاي در را بسیاري عوامل .]22
 بـودن  بـاال  و اکسـیژن  سـطح  کمـی  هـا  آن تـرین  مهم از که
 هـاي  ماه در خاك باالي اسمزي فشار و دما اکسیدکربن، دي

 ،]35و27[ اسـت  کلـزا  محصـول  برداشـت  از پـس  تابستان
 ثانویـه  کمـون  القـاي  در را بسزایی سهم نیز ژنوتیپ اگرچه
  .] 35 و 31 ،8[ کند می ایفا کلزا بذرهاي

                                                           
1. self-burial mechanism 

 کمون القاي از پس خاك بذر بانک در موجود بذرهاي
 محصول در را اي عدیده مشکالت توانند می ها، آن در ثانویه
 بـذرهاي  کـه  مشکالتی ترین مهم از یکی کنند. ایجاد بعدي

 ایجـاد  باشـند،  داشـته  خاك در توانند می باال ثانویۀ کمون با
 که اي گونه به ،]8[ است بعدي محصول در 2هرز کلزاي گیاه
 گیـاه  ایجـاد  و خاك در زنی جوانه ثانویه، کمون رفع از پس

 کاندیـدا  هـاي  ژن بعدي، محصول در هرز تراریخت کلزاي
 گیاهـان  کلـزا،  ارقام سایر به توانند می مقاومت) (ایجادکنندة
 و گـرده  دانـۀ  بـذر،  طریـق  از هـرز  هاي علف و خویشاوند

 3ژنـی  جریـان  عنوان به آن از که یابند انتقال رویشی قطعات
 گیاهـان  کـه  اسـت  شـده  مشـخص  .]25 و 21[ برند می نام

 داراي بـذرهاي  از سـال  ده تـا  هفـت  مـدت  به هرز کلزاي
 ]36 و 19 ،2[ یابنـد  مـی  تظاهر خاك، در یافته ریزش کمون
 نخسـت  سـال  چهـار  در کمون داراي بذرهاي بیشتر اگرچه
 .]4[زد خواهند جوانه

 انتخـاب  طـی  کلـزا  ثانویـه  کمـون  ژنتیکـی  تنوع تعیین
ــن ــاي الی ــالحی ه ــیش و اص ــازي از پ ــام، آزادس ــه ارق  ب

 تمـامی  از نظـر  صـرف  تـا  کنـد  می کمک بذر تولیدکنندگان
 گیاهـان  از ارقامی یا ها الین عملکردي، مطلوب هاي ویژگی
 داشته را ثانویه کمون سطح کمترین که کنند انتخاب را کلزا

 تـر،  پـایین  ثانویه کمون با اصالحی هاي الین انتخاب باشند.
 حـداقل  بـه  را خـاك  پویـاي  بذر بانک ایجاد از ناشی خطر
 در هـرز  کلـزاي  گیاهـان  تظاهر شاهد نتیجه در و رساند می

 روي بـر  دنیـا  در بسیاري تحقیقات نیستند. بعدي محصول
 ایـران  در متأسـفانه  ولی است، شده انجام مهم موضوع این

 هـدف  با تحقیق این است. نشده مقوله این به زیادي توجه
 گلستان استان در کلزا مختلف هاي الین ژنتیکی تنوع تعیین

 تـر  پـایین  سطوح با گیاهان تعیین با بتوان تا گرفت صورت
  داد. کاهش زیادي حد تا را مذکور خطرات ثانویه، کمون

                                                           
2. Volunteer plants 
3. Gene flow 
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 ها روش و مواد .2
 )،H50( 50 (هـایوال  هیبرید کلزاي رقم 5 از تحقیق این در

 زرفـام)  ،H308،( RGS( 308 هـایوال  )،H401( 401 هایوال
 از کـه  ))OP( آزادگردافشـان  و (هیبریـد  الین 41 همراه به

 گلسـتان  استان کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، مرکز
 و ارقـام  تمـامی  ).1 (جـدول  شـد  اسـتفاده  بـود،  شده تهیه
 تحقیقـات  ایسـتگاه  در 1393 سـال  در کلزا بذري هاي الین

 بـراي  بودنـد.  شـده  تولید محله) (عراقی گرگان کشاورزي

 ارقـام  و هـا  الیـن  ثانویـه  کمـون  و زنـی  جوانه درصد تعیین
 انجـام  تصـادفی  کـامالً  طـرح  پایۀ بر هایی آزمایش مختلف،

 50 تکـرار  4 تعداد منظور بدین زنی جوانه آزمون براي شد.
 10 هـاي  دیـش  پتـري  در کلـزا  رقـم  یا و الین هر از بذري
 تـاریکی  در گـراد  سـانتی  درجـۀ  20 دمـاي  در متري، سانتی
 زنـی  جوانه روز 8 از پس و شدند داده قرار انکوباتور درون
 .]17[ شد یادداشت ها آن نهایی

 
 گلستان. استان کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، مرکز از شده تهیه رقم 5 همراه به کلزا الین 41 تعداد .1 جدول

No. Genotype breeding system No. Genotype breeding system 
1 G1-O2-1 Pedigree Breeding 27 G-H3-1 Hybrid Breeding 
2 G-O-2 Pedigree Breeding 28 G-H-2 Hybrid Breeding 
3 G-O-3 Pedigree Breeding 29 G-H-3 Hybrid Breeding 
4 G-O-4 Pedigree Breeding 30 G-H-5 Hybrid Breeding 
5 G-O-5 Pedigree Breeding 31 G-H-6 Hybrid Breeding 
6 G-O-6 Pedigree Breeding 32 G-H-7 Hybrid Breeding 
7 G-O-7 Pedigree Breeding 33 G-H-8 Hybrid Breeding 
8 G-O-8 Pedigree Breeding 34 G-H-9 Hybrid Breeding 
9 G-O-9 Pedigree Breeding 35 G-H-10 Hybrid Breeding 

10 G-O-10 Pedigree Breeding 36 G-H-11 Hybrid Breeding 
11 G-O-11 Pedigree Breeding 37 G-H-12 Hybrid Breeding 
12 G-O-12 Pedigree Breeding 38 G-H-13 Hybrid Breeding 
13 G-O-13 Pedigree Breeding 39 G-H-14 Hybrid Breeding 
14 G-O-14 Pedigree Breeding 40 G-H-15 Hybrid Breeding 
15 G-O-15 Pedigree Breeding 41 G-H-16 Hybrid Breeding 
16 G-O-16 Pedigree Breeding  
17 G-O-17 Pedigree Breeding Five  Cultivar 
18 G-O-18 Pedigree Breeding 42 RGS 
19 G-O-19 Pedigree Breeding 43 Zarfam 
20 G-O-20 Pedigree Breeding 44 H308 
21 G-O-21 Pedigree Breeding 45 H401 
22 G-O-22 Pedigree Breeding 46 H50 
23 G-O-23 Pedigree Breeding  
24 G-O-24 Pedigree Breeding 
25 G-O-25 Pedigree Breeding 
26 G-O-26 Pedigree Breeding 

               1=Gorgan 
               2=Open pollinated Cultivar 
               3=Hybrid Cultivar 
              GANRRTC = Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Training Center 
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 مقــدار کلــزا، بــذرهاي در ثانویــه کمــون القــاي بــراي
 آب لیتـر  یـک  در 6000 گالیکـول  اتـیلن  پلـی  گرم 37/354

 گـراد  سـانتی  درجـۀ  20 دمـاي  در بار)، -15 (پتانسیل مقطر
 اسـت  دائـم  پژمردگـی  نقطۀ معادل پتانسیل این که شد حل

 بـذر  صـدتایی  تکـرار  چهـار  رقـم  یا الین هر از .]38و26[
 دوالیـه  بـا  متـري  سـانتی  10 هاي دیش پتري در و شمارش

 اتـیلن  پلـی  محلـول  لیتـر  میلـی  8 و داده قـرار  صـافی  کاغذ
 در مرحلـه  ایـن  شـد.  اضـافه  دیـش  پتـري  هر به گالیکول
 شـد  انجـام  نـانومتر)  600 تـا  500( سـبز  نور در و تاریکی

 یـک  درون تصـادفی  صـورت  به ها دیش پتري سپس، .]30[
ــزرگ جعبــۀ ــرار پالســتیکی ب ــا و شــدند داده ق ــه دو ب  الی

 درون بـه  نور ورود از تا شدند پوشیده رنگ سیاه پالستیک
 دمـاي  بـا  انکوبـاتور  بـه  هـا  دیش پتري شود. ممانعت جعبه
 روز 14 زمـان  مـدت  براي گراد سانتی درجۀ 20 شدة کنترل
 شدند. منتقل

 هـاي  دیش پتري به و شده شسته بذرها روز 14 از پس
 مقطـر  آب لیتـر  میلی 6 حاوي صافی کاغذ دوالیه با جدید
 انجـام  سـبز  نـور  و تاریکی در نیز مرحله این شدند. منتقل
 20 دمـاي  در روز 14 مـدت  براي دوباره ها دیش پتري شد.

 شـمارش  شـدند.  داده انتقـال  تـاریکی  در گراد سانتی درجۀ
 هفتم، روزهاي در سبز نور و تاریکی در زده جوانه بذرهاي

 زده، جوانـه  بـذرهاي  معیـار  شـد.  انجـام  چهـاردهم  و دهم
 اسـت  ذکـر  به الزم .]35[ بود متري میلی 2 چه ریشه خروج

 و زنـی  جوانه براي کافی آب دسترسی براي  چهارم، روز در
ــته ــدن شسـ ــطح شـ ــذر سـ ــر از بـ ــه هـ ــول گونـ  محلـ

 هـاي  دیـش  پتـري  بـه  نزده جوانه بذرهاي گالیکول، اتیلن پلی
 آب لیتـر  میلی 6 همراه به صافی کاغذ الیه دو حاوي جدید
 شـمارش  از هفتـه  دو از پس شدند. منتقل تاریکی در مقطر
 معـرض  در نـزده  جوانـه  بذرهاي تمامی تاریکی، در بذرها
 نـور/  ترتیـب  (بـه  گـراد  سـانتی  درجۀ 3 و 30 متناوب دماي

 بذرها قرارگیري شدند. داده قرار ساعت)) 12/12( تاریکی

 بـاقی  بذرهاي کمون رفع سبب نوري -دمایی تیمار این در
 متناوب (دماي مرحله این در زده جوانه بذرهاي و شد مانده

 محسـوب  ثانویـه  کمـون  داراي بـذرهاي  عنـوان  بـه  نور) و
 .]30[ شوند می

 تهیـۀ  و ]R ]33 برنامـه  از آمـاري  آنالیزهاي انجام براي
 مقایسـۀ  بـراي  شـد.  اسـتفاده  Excel 2010 برنامۀ از نمودار
 ثانویـه  کمـون  درصـد  و اولیـه  زنـی  جوانـه  درصد میانگین
 در LSD آزمـون  از کلـزا  بـذري  هـاي  الین و ارقام بذرهاي
 ثانویـه  کمـون  کالسـتربندي  شـد.  استفاده درصد یک سطح
 از شـد.  انجـام  R آماري افزار نرم با مختلف، ارقام و ها الین
 ارقـام  و هـا  الیـن  کالسـتربندي  براي اقلیدسی فاصلۀ روش

 آمد دست به زیر صورت به برش خط و شد استفاده مختلف
  .]1[است ارقام و ها الین تعداد با برابر n زیر معادلۀ در که

 √(n/2)= کالسترها تعداد                             1 فرمول   
 

 بحث و نتایج .3
 درصـد  مؤلفـۀ  دو واریـانس  تجزیـۀ  جـدول  )2( جدول در

 است. شده داده نشان ثانویه کمون درصد و اولیه زنی جوانه
 )1( شـکل  در اولیـه  زنـی  جوانه درصد هاي میانگین مقایسۀ
 معنـاداري  تفاوت است. شده ارائه کلزا ارقام و ها الین براي
 در اولیـه  زنـی  جوانـه  مؤلفۀ نظر از کلزا ارقام و ها الین بین

 کـه  همـانطور  ).1 (شـکل  شـد  مشـاهده  درصـد  یک سطح
 درصد 94 باالي زنی جوانه درصد میانگین شود می مالحظه

 ارقـام  و هـا  الیـن  کـه  اسـت  آن از حـاکی  نتایج این است.
 بودنـد  پایینی اولیه کمون داراي مطالعه این در شده استفاده

 گـزارش  نشد. القا کمون ها آن به نمو طی دیگر عبارت به و
 از پـس  روز 33( نمـوي  ابتـدایی  مراحـل  در که است شده

 ،5020 و 5440 کانـادایی  کـانوالي  ارقام بذرهاي گلدهی)،
 دیده ها آن در ثانویه کمون و بودند باالیی اولیه کمون داراي
 روز 78( نمـو  انتهـایی  مراحـل  بـه  شدن نزدیک با اما نشد،
 و کاسـته  بذرها اولیۀ کمون از رسیدگی، و گلدهی) از پس
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 درصـد  96 بـه  آنهـا  ثانویـۀ  کمون ولی رسید، صفر به حتی
 ]12[ محققـان  دیگـر  هـاي  یافتـه  بـا  نتـایج  این .]15[ رسید

 در اولیـه  کمـون  طیـف  ها، آن که اي گونه به داشت مطابقت
 درصـد  4 تا صفر بین را کلزا تجاري گونه 16 بالغ بذرهاي
 انجام تحقیقات از حاصل دیگر مطالعات در کردند. گزارش

 کـه  اسـت  شـده  مشـخص  نیـز  چـین  و انگلسـتان  در شده
 و اولیـه  کمـون  فاقد شده برداشت تازه کلزاي بالغ بذرهاي

 در .]27 و 22 ،21[ بودنـد  اولیـه  کمـون  انـدکی  مقـادیر  یا
 و اسـید  آبسیزیک سطوح در تغییراتی نمو حال در بذرهاي

 شـده  مشـاهده  خارجی و داخلی عوامل به جنین حساسیت
 که است شده مشخص اسید آبسیزیک هورمون .]28[ است
 کلـزا  بـذرهاي  رسیدگی طی در اولیه کمون القاي کنترل در

 اسـید  آبسـیزیک  بازدارندة اثر که اي گونه به .]6[ دارد تأثیر
 پسابیدگی فاز طی کلزا بذرهاي در زنی جوانه از ممانعت در

 مرحلـه  بـه  شـدن  نزدیـک  بـا  کـه  ]7[ اسـت  شده گزارش
 بـه  شـاید  و شـود  می کاسته هورمون این میزان از رسیدگی

 .]18[ باشد درونی اسید آبسیزیک کاهش دلیل
 مختلـف  ارقـام  و ها الین ثانویه کمون میانگین 3 جدول در

 تنـوع  شـود  مـی  مشاهده که همانطور است. شده ارائه کلزا،
 ثانویـه  کمـون  لحـاظ  از کلـزا  ارقام و ها الین بین در باالیی
 ایـن  در ثانویه کمون تغییرات دامنۀ که طوري به دارد. وجود
 مطلـب  ایـن  بیانگر نتایج این بود. درصد 99 تا 6 از مطالعه
 اسـتان  در اسـتفاده  مـورد  کلـزاي  ارقـام  و ها الین که است

 ثانویــه کمــون لحــاظ از بــاالیی ژنتیکــی تنــوع از گلســتان
 تنـوع  و کلـزا  روي بر شده انجام کارهاي بودند. برخوردار
 کـه  داد نشـان  را زیادي مطابقت تحقیق این نتایج با ژنتیکی

 سـهم  ژنـوتیپی  تغییـرات  کـه  اسـت  شده مشخص جمله از
 .]27 و 8[ دارد کلزا ثانویه کمون القاي در بسزایی

 

 .کلزا رقم 5 و الین 41 ثانویه کمون و اولیه زنی جوانه درصد مربعات میانگین و زاديآ ۀدرج .2 جدول

   مربعات میانگین
 تغییر منبع آزادي درجۀ اولیه زنی جوانه درصد ثانویه کمون درصد
 الین و رقم 45 65/59** 42/1999**

 است. معنادار درصد یک احتمال سطح در  **  
 

 مشابه الفباي حروف داراي که هایی ستون اختالف کلزا. ارقام و ها الین بذر اولیه زنی جوانه درصد هاي میانگین مقایسۀ .1 شکل
  است. بوده LSD، 21/1 آزمون براي معنادار تفاوت حداقل نیستند. معنادار )LSD( درصد یک سطح در آماري لحاظ از هستند
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 سـطوح  کـه  اسـت  داشـته  وجود تئوري این گذشته رد
 اسـت  ممکـن  (کلزا) براسیکاسه خانواده هاي ژنوتیپ کمون

 شـده  مشـخص  امـروزه  باشد، ارتباط در خاصی هاي ژن با
 طی که است مهم هاي ژن از یکی BnaDOG1 ژن که است
 رونوشـت  ،6000گالیکـول  اتـیلن  پلی با ثانویه کمون القاي
 ثانویه کمون در ژنوتیپ سهم .]29[ یابد می افزایش ژن این
 اسـت  شـده  گزارش درصد 82 تا 44 از اي محدوده در کلزا

 را کانـادایی  کانوالي هاي ژنوتیپ ]13[ محققان دیگر .]14[
 و بنـدي  دسـته  خـاك  در بذر پایداري و بذر کمون براساس
 کمـون  کننـده  کنتـرل  پایـه  عامل ژنوتیپ که کردند گزارش
 اهمیـت  اسـت.  کانـادا  غـرب  بهـارة  کلـزاي  در بـذر  ثانویه

 و چینی کلزاي مختلف ارقام ثانویه کمون القاي در ژنوتیپ
  .]31 و 27[ است شده پیشنهاد اروپایی
 کلـزا  ارقـام  و ها الین که موضوع این شدن روشن براي

 تجزیـۀ  از گیرنـد  می قرار گروه چند در ثانویه کمون نظر از
 ثانویـه  کمـون  ).3 جـدول  ،3 (شـکل  شـد  استفاده کالستر
 تقسـیم  مجـزا  گـروه  پنج به بندي گروه از پس کلزا بذرهاي
 بسـیار  و زیـاد  متوسـط،  کم، بسیارکم، از: عبارتند که شدند
 بـه  زیـاد  بسیار و زیاد متوسط، کم، بسیارکم، گروه در زیاد.

 25/28 بین ،75/20از بیش بذرها ثانویه کمون درصد ترتیب
 از بیشـتر  و 75/82 و 25/73 بین ،69 و 75/45 بین ،25/42 و

 بـین  کـه  اسـت  آن از حـاکی  نتـایج  ایـن  شد. مشاهده 25/98
 وجود باالیی ژنتیکی تنوع ثانویه کمون لحاظ از ارقام و ها الین

 درصـد  کـه  داشـت  وجود هایی الین دیگر عبارت به داشت،
 و Gor-H-1( بودنـد  ثانویـه  کمون داراي بذرها از کمی بسیار

Gor-O-16( و عملکـردي  مزایاي سایر داشتن صورت در که 
 همچنـین،  شـوند.  واقـع  مفیـد  نظـر  این از توانند می اقتصادي

 بـذرهاي  از بـاالیی  بسـیار  درصـد  که داشت وجود هایی الین
-Gor-O و Gor-O-6( بودنـد  بـاالیی  ثانویه کمون داراي ها آن

 تـوده  عنـوان  به باال ثانویه کمون با هاي الین اگر مثال براي ).4
 گیاهـان  بـذرهاي  از کیلوگرم 100 میزان و شوند کشت بذري
 متوسـط  ثانویه کمون و کنند ریزش هکتار یک در شده کشت

 شـده  اضـافه  بذر کیلوگرم 100 از شود، گرفته نظر درصد 98
 محیطـی،  شرایط درك از پس کیلوگرم 98 خاك، بذر بانک به

 1000 وزن اینکـه  فـرض  با شود، می القا ها آن در ثانویه کمون
 بـذر  196000 معادل صورت این در باشد گرم 5 رقم این دانه
  هاي سال در بسزایی مشکالت و شوند  می خاك بذر بانک وارد
 کند. می ایجاد مزرعه آن در آینده

 
  ها فلش تحقیق. این در شده استفاده بذري کلزاي رقم 5 و الین 41 در ثانویه کمون درصد نسبی توزیع .2 شکل

 است. ایران در موجود تجاري کلزا رقم پنج بیانگر
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 و الیـن  در ثانویـه  کمـون  درصـد  نسبی توزیع 2 شکل
 داد نشـان  را مطالعه این در شده استفاده بذري کلزاي ارقام
 گـروه  در بررسی مورد هاي الین بیشتر قرارگیري بیانگر که

 کم، بسیار ثانویۀ کمون داراي هاي الین بیشتر است. متوسط
 آزادگردافشـان  باال، کمون با هاي الین بیشتر و بودند هیبرید

)OP( جدول بودند) 3 و 2 شکل ،2.( 
 

 گلستان. استان در کلزا رقم 5 و الین 41 بذر ثانویه کمون درصد بندي هگرو .3 جدول

 الین نام
 رقم یا

 

 درصد
 کمون
 ثانویه

 الین نام
 رقم یا

 

 کمون درصد
 ثانویه

 الین نام
 رقم یا

 

 کمون درصد
 ثانویه

 الین نام
 رقم یا

 

 کمون درصد
 ثانویه

 الین نام
 رقم یا

 

 درصد
 کمون
 ثانویه

 بسیارزیاد زیاد متوسط کم بسیارکم
G-H-1 
G-O-16 
G-H-15 
G-H-2 
G-H-5 

6   s 

rs75/10 
qr25/16 

18  q 

q75/20 
 
 
 
 
 
 
 

G-O-21 
G-O-19 
G-O-2 
G-H-3 
G-H-6 
G-H-8 
G-O-22 
G-O-15 
G-H-14 
G-O-20 
G-O-5 
G-O-12 
G-O-10 
G-O-1 

 

p25/28 
p75/25 
op75/29 
op75/29 

op5/30 
33  nop 

mno75/35 
lmn25/39 
lm75/39 

lm5/40 
lm5/41 
42  lm 

42  lm 

lm25/42 
 

G-H-11 
G-O-17 
H308 

Zarfam 
G-O-11 
G-H-13 
G-H-7 
G-H-12 

H50 
G-O-14 
G-H-9 

RGS003 
G-O-3 
H401 

G-O-24 
G-O-8 
G-O-7 
G-H-16 
G-O-25 
G-H-10 

kl75/45 
49   jk 

49  jk 

49  jk 

jk75/49 
jk75/50 

53  ij 

54  ghi 

ghi75/58 

60  fgh 

61  fg 

fg75/61 
63  efg 

efg25/63 
64  efg 

ef75/65 
ef5/66 
de75/68 

69  de 

69  de 

G-O-23 
G-O-13 
G-O-9 
G-O-26 
G-O-18 

cd25/73 
bc5/77 

80  b 

b25/81 
b75/82 

G-O-6 
G-O-4 

a25/98 
a75/98 

 آزمون براي معنادار تفاوت حداقل نیستند. معنادار )LSD( درصد یک سطح در آماري لحاظ از هستند مشابه الفباي حروف داراي که هایی ستون اختالف
LSD، 56/6 است. بوده  
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 همـه  کـه  اسـت  ایـن  مطالعـه  این در توجه جالب نکتۀ
 از شـوند  مـی  کشـت  ایـران  در تجـاري  سطح در که ارقامی
 پس همگی زرفام و RGS003، H401، H308، H50 جمله

 بـا  یـا  میانه گروهدر کالستر تجزیۀ و ثانویه کمون القاي از
 توجـه  عـدم  بیـانگر  کـه  گرفتنـد  قرار متوسط ثانویه کمون
 بـذر  تولیـد  زمینۀ در ثانویه کمون مهم بحث به گران اصالح
 درصـد  63 با ثانویه کمون بیشترین ارقامبین در است. بوده

 ارقـام  بین در ثانویه کمون کمترین و ،H401 رقم به مربوط
 کمـون  و بـود  H308 و زرفـام  رقـم  به مربوط درصد 49 با

 بـود  درصد 62 و 59 ترتیب  به RGS و H50 ارقام در ثانویه
 ).3 و 2 (شکل

 کلزاي ارقام و ها الین بین که دهد می نشان موضوع این
 بـاالیی  تنـوع  صـفت  این لحاظ از گلستان استان در موجود
 آن از آینـده  اصـالحی  کارهـاي  در توان می و داشت وجود
 از بـیش  بندي گروه روي بر دیگر اي مطالعه در کرد. استفاده

 مشاهده بسیاري ژنتیکی تنوع کلزا، مختلف زمستانۀ رقم 40
 زیـاد  و متوسـط  کـم،  گـروه  سـه  در مختلـف  ارقـام  و شد

 تعـداد  دیگـر  تحقیقی در همچنین، .]10[ شدند بندي  تقسیم
 و متوسط کم، دستۀ سه در نیز کانادایی کانوالي ژنوتیپ 16
 23 روي بـر  دیگـر  مطالعۀ در .]27 و 14[ گرفتند قرار زیاد
 کـم،  دسـتۀ  چهـار  به ثانویه کمون براساس بذرها کلزا، رقم
 .]38[ شدند تقسیم زیاد و زیاد-متوسط متوسط،-کم

 

 
 تحقیق این در شده مطالعه کلزا ارقام و ها الین ثانویه کمون کالستر ۀتجزی .3 شکل
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   گیري نتیجه .4
 و هـا  الیـن  بـین  را بسـیاري  ژنتیکـی  تنوع تحقیق این نتایج
 هـا  الین سطوح توانست خوبی به و داد نشان مختلف ارقام

 در مهـم  نکتۀ کند. بررسی دیدگاه این از را مختلف ارقام و
 در تجاري رقم 5 تولید در گران اصالح توجه عدم مقاله این
 بـوده  بـذرها  ثانویـۀ  کمـون  ارزیابی با رابطه در مطالعه، این

 بـا  تـا  کنـد  کمـک  محققـان  بـه  تواند می تحقیق این است.
 نیـاز  پـایین،  سـطح  ثانویـۀ  کمـون  بـا  کلـزاي  ارقام انتخاب

 ایـن  تـوان  مـی  همچنـین  سازد. مرتفع را بذر تولیدکنندگان
 بـه  بذر تولید فرایند راستاي در مفید و مهم روشی را روش

 کنـار  در تـا  کـرد  پیشـنهاد  بذري تولیدکنندگان و مؤسسات
 و ثبات یکنواختی، جمله از بذر نهایی تأیید هاي مؤلفه دیگر

 بـه  مقاومـت  و عملکـرد  نظـر  (از آن بـودن  فـرد  منحصربه
 ناشـی  مشـکالت  و شود استفاده غیرزنده) و زنده هاي تنش
 وجود تئوري این اغلب رساند. حداقل به را ثانویه کمون از

 خـاص  ژنـی  مخـزن  بـا  است ممکن کمون سطوح که دارد
 باشـد.  مـرتبط  اصـالحی  هاي شرکت همچنین و اصالحگر
 کمی صفات با ثانویه و اولیه کمون ارتباط بر مبنی شواهدي

 ایـن  بـراي  مارکرهایی شناخت بعدي قدم در و دارد وجود
 نحـوي  بـه  بایـد  جدیـد  اصـالحی  ارقام و است مهم منظور
 بـه  را ناخواسـته  هـاي  ژن پـراکنش  خطـر  تـا  شوند انتخاب
 توصـیف  خـوبی  بـه  بایـد  تجـاري،  ارقام و برسانند حداقل
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    .]37 و 6[ شود قید

 
 تشکر و تقدیر .5
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Abstract 
Secondary seed dormancy is known as the major reason for seed persistence of canola (Brassica napus 
L). Volunteer’s rapeseeds emerging from the soil seed bank can lead to unwanted gene dispersal to other 
plants after breaking secondary seed dormancy. At the current study, secondary dormancy was induced in 
41 lines and 5 cultivars of canola under laboratory condition with using polyethylene glycol 6000, during 
14 days and secondary seed dormancy recorded. This study was conducted as a randomized complete 
design. High germination percentage was observed at the all lines and cultivars (higher than 94%), and 
they were classified at five groups included very low, low, medium, high and very high secondary 
dormancy using cluster analysis. Among different lines, five genotypes were included at the very low 
group and two genotypes were included at the very high group. The other lines were placed in average 
and low groups. It was observed that five varieties (RGS003, Zarfam, Hyola401, Hyola308 and Hyola50) 
had average secondary dormancy (40-60%) that was related to breeding ignorance about secondary 
dormancy during seed production process. Lines classification based on different levels of secondary 
dormancy helps seed producers to select lines with low levels of secondary dormancy along with high 
yield and other characteristics, in order to deal with problems in seed producing process. 

Keywords: canola, dormancy, seed bank, seed production, weeds. 
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