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   بهارهي ارقام کلزایفی و کی کماتی خصوصی بر برخيشورتنش  ریتاث
  

  ،2 هوشنگ فرجی و2اشکبوس دهداري*، 1گندمانی  عظیمی محمد
  3زاده علی نقی  و مصطفی2دهنوي  محسن موحدي

  ،دانشگاه یاسوج دانشکده کشاورزيیار  استاد2 ،، شهرکردمی دانشگاه پیام نور واحد گندمانعل یاتعضو ه1
  ، هرمزگانآباد  حاجیعلمی دانشگاه پیام نور واحد عضو هیات3

  11/12/90:  تاریخ پذیرش؛ 11/02/90 :تاریخ دریافت
 

  1چکیده
 ی، آزمایش بهارهي ارقام کلزایفی و کی کماتیخصوصتاثیر تنش شوري بر برخی  منظور ارزیابی به

  تکرارسه با کامال تصادفی  پایه در قالب طرحفاکتوریلصورت   دانشگاه یاسوج بهگلخانه تحقیقاتی در 
زیمنس بر متر  دسی 94/21  و6/19، 87/9، )شاهد (92/1 چهار سطح شوري شامل .مدآ در اجرابه
عنوان عامل  هب) مولی، در محلول هوگلند 1 به 20 با نسبت سدیم و کلریدکلسیم   کلریدحاصل از(

نتایج نشان داد که اثر شوري، رقم و .  عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند  به) رقم8 (اصلی و ارقام
افزایش شوري باعث کاهش . دار بود اثر متقابل رقم و شوري بر روي تمام صفات مورد بررسی معنی

 مجموع با توجه به در. جز تعداد غالف پوك در بوته گردید هگیري ب دار کلیه صفات مورد اندازه معنی
صفات بیشترین میزان   در سطوح باال شوري دارايکه 330 هایوالو 60 هایوال ارقام ،دست آمده ه بجینتا

عنوان  غالف پوك در بوته بودند، به عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه و کمترین میزان صفت تعداد
العمل   ارقام عکسری با ساسهی در مقاPP-401-15Eرقم .  به شوري معرفی شدندتر نسبت  ارقام متحمل

  . در برابر شوري ارزیابی شد حساسعنوان رقم  به داشت، ي نسبت به شوریفیضع
  

 اجزا عملکرد روغن، عملکرد، ، کلزا،يتنش شور:  کلیديهاي واژه

 

                                                
  adehdari@mail.yu.ac.ir: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
بر   این محصوالت عالوه. دهند  را تشکیل میهاي روغنی بعد از غالت دومین ذخایر غذایی جهان دانه

یکی از عنوان  بهدر این میان کلزا . باشند تئین نیز میو پريدارا بودن ذخایر غنی از اسید چرب دارا
) 1995(هاي مندهام و سالیسبري  بنا به گزارش. ترین گیاهان روغنی در سطح جهان مطرح است مهم

ی برخوردار هد  تخمک در زمان گل30 از ظرفیتی نزدیک به طور متوسط هتعداد دانه در غالف کلزا ب
که عملکرد دانه کلزا   کمتر بوده و با توجه به اینیاد شدهاست؛ اما تعداد نهایی آن همواره از مقدار 

 این .)1996چامپولیویر و مرین،  (باشد میها   تحت تاثیر مقدار آب در زمان پر شدن دانه،ثريمؤطور  به
 که باعث  و دیگر عوامل محیطیتنش خشکین به عواملی نظیر شوري، فشار اسمزي، توا کاهش را می
 که پژوهشیدر نیز ) 1978(کالرك و سیمپاون  . نسبت دادگردند  آب خاك یا گیاه میيکاهش محتوا

خصوص بررسی تنش شوري بر مورفولوژي و عملکرد کلزا صورت گرفته بود گزارش دادند که در 
 اما ،تاثیر بود  رشد رویشی و زایشی ارقام مورد آزمایش بیبر مراحل ، مترزیمنس بر  دسی3شوري 

در  .ن هزاردانه گردید باعث کاهش تعداد غالف، تعداد دانه در غالف و وز،افزایش سطوح شوري
 ی ارقام مورد بررسي، آستانه تحمل به شور)1994بوام و همکاران، (  انجام شدهقاتی از تحقیبعض

. است  درصد برآورد شده 13متر و کاهش عملکرد در باال حد آستانه، حدود   بر سمنیز ی دس10حدود 
 که آستانه تحمل مشابه دارند، یاهانیها، نسبت به گ  آن چه کاهش درصد عملکرد پس از آستانه اگر
 در يبند می را بر اساس تقسی ارقام مورد بررسجی نتانی ای ول،)1994بوام و همکاران، ( است دتریشد
 و همکاران اساکار ).1994 س،ی و فرانکوئ1977س و هافمن، ام (دهد ی قرار ميه متحمل به شورگرو

ها بر روي گیاه کانوال تحت شرایط شور  اکسیدان نیز در آزمایشی که بر تایید بعضی از آنتی) 2007(
 دانه در وزن ماده خشک، تعدادعملکرد دانه،  شامل ،ي رشدصفات بیشتربیان نمودند که  ،انجام گرفت

کارزوالکیس و لوپازاکی  .داري با افزایش نمک کاهش یافت طور معنی ه ب برداشت شاخص وغالف
نیز بیان داشتند که تنش شوري در کلزا موجب کاهش تعداد برگ، کاهش توسعه سطح برگ و ) 1997(

باعث  و  جذب نور کاهش یافته،در پی کاهش سطح برگکه  گردد ها می نهایتا کوچک باقی ماندن برگ
 که این امر موجب کاهش تامین مواد فتوسنتزي الزم براي شود میظرفیت کل فتوسنتزي گیاه کاهش 

 .گردد  کاهش عملکرد میر نهایتد و ها و کاهش دوام سطح برگ رشد و همچنین پیر شدن سریع برگ
 پوشش ین دلیلهم  بهاندازد و شوري خاك، ظهور برگ و تشکیل اولین میانگره در کلزا را به تاخیر می

 در ادامه تنش در مراحل بعدي رشد موجب کاهش ارتفاع گیاه، تعداد غالف. یابد میکاهش مزرعه سبز 
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) 1994( سیفرانکوئ ).1999کشتا و همکاران،  و 1994بوام و همکاران، (شود   و تعداد دانه میبوته
 روغن ار بر مقديری تاثي شوری ولد،ی باعث کاهش عملکرد دانه کلزا گردينشان داد که شور

 و توان کاهش عملکرد را به تجمع زیاد یون کلرور سدیم می .استحصال شده از بذر کلزا نداشت
بیان ) 1976( در این خصوص اوسمون . در داخل گیاه نسبت دادهمچنین بر هم خوردن تعادل یونی

ر اسمزي نسبت داد؛ توان فقط به اثرات فشا داشت که خسارت وارد شده به گیاه در شرایط شور را نمی
توانند اثرات مضر قابل توجهی روي رشد گیاه  هاي محیط بیرون می بلکه فعالیت یونی و میزان یون

 در گیاه فراتر رود سبب ایجاد تحملکه وقتی غلظت یک یون خاص از آستانه  طوري هداشته باشند، ب
هاي  ناصر توسط قسمتحالت سمی در گیاه شده و به مقدار زیادي روي جذب و یا متابولیسم ع

ی سیرئ .دهد تاثیر قرار می طور معکوس تحت هکند و رشد گیاه را ب  ایجاد میاختاللمختلف گیاهی 
 7/7 حدود یکی الکترتی نسبتا شور گنبد و گرگان، با هدایاظهار داشت که کلزا در اراض) 1995(

 از این مطالعات دست آمده هببا توجه به نتایج  .کند ی مدی تولیمتر، محصول مناسب  برمنسیز یدس
خصوص ارقام جدید و بهاره که کمتر  ههاي کلزا ب گردد که بررسی تاثیر شوري بر ویژگیمشخص می
بر  ي شورری تاثیمنظور بررس  پژوهش بهنی ابنابراین .اند ضروري استکار گرفته شده هها بدر پژوهش

  .جرا گردیدطراحی و ا  بهارهت ژنوتیپ کلزابرخی صفات کمی و کیفی هش
  

  ها مواد و روش
شوري بر برخی صفات کمی و کیفی هشت ژنوتیپ کلزاي تنش شوري منظور ارزیابی تاثیر  به

  پایه در قالب طرح فاکتوریلآزمایشصورت   دانشگاه یاسوج بهگلخانه تحقیقاتیدربهاره این آزمایش 
محلول  (S0)92/1  طح شوريچهار سشامل  عامل اصلی . درآمد اجرا به تکرارسه با تصادفی کامالً

 حاصل از(زیمنس بر متر  دسی )94/21( S3 و )87/9(، S2 )6/19( S1 ،))عنوان شاهد ههوگلند ب
 رقم کلزاي 8عامل فرعی نیز و ) مولی، در محلول هوگلند 1 به 20 با نسبت سدیم و کلریدکلسیم کلرید
، Hyola 330، PP-401-15E ،RGS 00 ،Option 500، Hyola 60، Hyola 401 ،PP-308-8 بهاره

PP-401-16 35متر و ارتفاع   سانتی40در 40هایی به ابعاد   آزمایش شامل گلدانهاي واحد .دبو 
 جلوگیري  برايها کشی مناسب و جلوگیري از تجمع نمک در گلدان به جهت ایجاد زه. متر بود سانتی

 زهکش شوري با آبیاري آب شوري شد تاداده  ادامه آنقدر آبیاري آزمایش، شرایط در نمک تجمع از
سپس . ها تعبیه شد متر در ته هر کدام از گلدان  سوراخ به قطر یک سانتی3 بر آن   عالوه.شود برابر
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ها توسط ماسه نرم که از قبل به دقت و چندین بار شسته شده بودند، به نحوي پر شدند که  گلدان
 سدیم دبذور ارقام کلزا که توسط هیپوکلری. اشتمتر فاصله د  سانتی5سطح ماسه هر گلدان تا دهانه آن 

عدد بذر به عمق حدود  15در هر گلدان . ها کشت شدند بودند، در گلدان  درصد ضدعفونی شده 5/0
زنی با آب مقطر آبیاري شدند و پس  ها از مرحله کاشت تا مرحله جوانه گلدان. متر قرار گرفت  سانتی3

ها با محلولی که با  ، گلدان) انجام شدسبز شدن درصد 50که  زمانی (سبز شدناز ثبت تاریخ دقیق 
. ند تهیه گردید، آبیاري شد) 2005دهداري و همکاران، (نصف غلظت عناصر غذایی محلول هوگلند 

 با افزودن تدریجی ، برگی4در مرحله .  بوته در گلدان تنک شدند10ها به  دو هفته بعد از استقرار، بوته
شوري شروع گردید، به نحوي در محلول هوگلند اعمال  1 به 20لسیم به نسبت ک کلرید سدیم و کلرید
شوري زیمنس بر متر   دسی87/9جز سطح شاهد با محلول  هها ب کلیه گلدان،  اولکه در نوبت آبیاري

نظر بعد از   این مقادیر افزایش یافت و در نهایت سطوح شوري موردي،هاي بعد در نوبت. ند شدآبیاري
هاي ذکر شده  با نسبتاعمال تیمارهاي شوري تا پایان مرحله رسیدگی . لحاظ گردیدز  رو3گذشت 

  . صورت یک روز در میان، انجام شد هآبیاري ب. ادامه داشت
 ارتفاع اتیها خصوص  گردید و در آنبر کفبوته  4شوري، از هر گلدان تنش دو ماه بعد از اعمال 

ارتفاع بوته از محل طوقه تا .  شديریگ اد روزنه اندازه تعد وبوته، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک
سطح برگ هر بوته به .  شديریگ  اندازهمتر یکش بر حسب سانت  گره برگ توسط خطنیمحل آخر

 يریگ  اندازهيبرا.  شديریگ ه مربع اندازمتر یلیبر حسب م) AM 200(کمک دستگاه سطح برگ سنج 
.  شدندنی قرار گرفتند و سپس توزگراد ی درجه سانت75ما  ساعت در د48مدت  ها به وزن خشک، نمونه

بر   هر گلدان به صورت کفر بوته د6 عملکرد و اجزا عملکرد دانه، با برداشت زی نیدگیدر مرحله رس
 استفاده نی بنزومی روغن دانه از دستگاه سوکسله با حالل پترولیزان استخراج ميبرا. شد  يریگ اندازه

دار شدن  با توجه به معنی.  صورت گرفتSAS يافزارها ها با استفاده از نرم ده دالی و تحلهیتجز. شد
 انجام  LSmeansدهی و به روش صورت برش  این اثر بهها نیانگی مهسیمقا ،برهمکنش شوري و رقم

  .شد
  

  نتایج و بحث
لیه  براي ک که اثر شوري، رقم و برهمکنش آنها از تجزیه واریانس نشان داددست آمده بهنتایج 

د که شوري شاین نتیجه مشخص  با توجه به). 3 و 1 هاي جدول(دار بود  گیري شده معنی صفات اندازه
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از طرف دیگر ارقام نیز واکنش متفاوتی به سطوح مختلف . مورد بررسی داشتکلیه صفات اثر سوء بر 
ه شوري وجود ها از نظر صفات مختلف و واکنش ب شوري نشان دادند و تنوع ژنتیکی کافی در بین آن

 گرم در 39/5 و 55/8، 26/19هاي  ترتیب با میانگین  به در کلیه سطوح شوريHyola 60رقم  .داشت
 در PP-401-15Eرقم  در حالی که .)2جدول  (نمودرا تولید دانه عملکرد میانگین بیشترین  گلدان؛
 و Hyola 60ارقام ا داري ب باالترین عملکرد را داشت هرچند که تفاوت معنی)S0 (شوريبدون سطح 

Hyola 330رقم .  نداشتPP-401-15E اي که در سطح کاهش زیادي در عملکرد نشان داد به گونه
در کلیه ارقام مورد آزمایش، افزایش ). 2جدول ( اختصاص داد عملکرد را به خودکمترین  S3شوري 

 ان، کاهش عملکرد دانه رقمدر این می. گردید دار عملکرد دانه  ،  باعث کاهش معنیS3 به S0شوري از 
PP-401-15E،داشت و افزایش شوري ازتري   روند تند S0  به S3درصدي 53/99 ،  باعث کاهش 

  ).2جدول (عملکرد دانه در این رقم شد 
  
   میانگین مربعات صفات مورد بررسی در آزمایش تاثیر شوري بر ارقام بهاره کلزا در مرحله رسیدگی- 1جدول 

وزن 
  دانههزار

 دانه در دتعدا
 غالف

شاخص 
  برداشت

درصد 
  روغن

عملکرد 
  روغن

  زیست توده
عملکرد 

 دانه
درجه 
  آزادي

  

845/11 ** 06/2223 ** 0614/0 ** 67/807 ** 21/2 ** 46/5855 ** 361/26  شوري 3 **

974/0 ** 14/1099 ** 0145/0 ** 72/73 ** 30/0 ** 63/103 ** 905/3  رقم 7 **

258/0 ** 64/254 ** 0029/0 ** 17/16 ** 06/0 ** 13/59 * 779/0  رقم×شوري 21 **

101/0  89/2  0005/0  69/1  003/0  64/31  038/0  خطا  64 

44/13 98/2 88/21 07/6 73/14 21/14 67/12  
 تغییرات ریبض

 )درصد(

دار  دار در سطوح احتمال یک و پنج درصد و غیر معنی ترتیب معنی به  ns و* ، ** 
  

شوري با تاثیر بر رشد رویشی و زایشی گیاه، موجب ، )2001(بنا به گزارش کایا و همکاران 
نیز کاهش  )2004(نیلی  محققان دیگر نظیر اشرف و مک. شود کاهش عملکرد دانه در اسفناج می

اند و علت آن را در کاهش فتوسنتز   در شرایط شور گزارش دادهبو ملکرد دانه را در خانواده شبع
  . عملکرد دانسته اند کاهش اجزایتاًکننده و نهاتوسنتزجاري در اثر کاهش بخش ف

  رقم گرم در گلدان، بیشترین و 55/62  با میانگینS0 در سطح شوري PP-401-15Eرقم 
PP-401-15Eدر دو سطح شوري   S2و S3 گرم در گلدان، 05/18  و05/28هاي  با میانگینترتیب  به 
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دست  هبا توجه به نتایج ب ).2جدول (خود اختصاص داد   بهزیست تودهترین رتبه را در خصوص  کم
 کاهش یافت، اما زیست توده،  مورد آزمایشمالحظه گردید که با افزایش شوري، در تمامی ارقامآمده 

 مطالعات بیشتردر .  نسبت به سایر ارقام تندتر بودPP-401-15Eدر رقم  زیست تودهشیب کاهش 
رجبی و همکاران،  ( و در گندم،)1989 ؛ اشرف و همکاران،1994فرانکوئیس، ( در کلزا  مثالًانجام شده

 ي دارایاهانی گب،ی ترتنیا به. داشته است زیست توده داري بر  معنی وافزایش شوري اثر منفی) 2006
 بیشترین استفاده را برده و د،ی رشد خود از عوامل تولطی خواهند بود که با توجه به شراییعملکرد باال

دار  همچنین وجود همبستگی مثبت و معنی.  خود تجمع دهنديها  را در انداميشتری بيمواد فتوسنتز
  باشد  این مطلب میمؤید) =84/0r**(دانه  و عملکرد )=87/0r**( و ارتفاع بوته زیست تودهبین 

  .)5جدول (
 S0 و در سطح شوري Option 500 درصد براي رقم 47/33میزان  بیشترین میزان درصد روغن به

 درصد و رقم 66/25 با میانگین Hyola 60باالترین سطح شوري رقم در ). 2جدول (مشاهده گردید 
PP-401-15E جدول (ترین میزان درصد روغن را به خود اختصاص دادند   درصد کم52/8 با میانگین

. هاي متفاوتی را در سطوح مختلف شوري نشان دادند العمل براي عملکرد روغن نیز ارقام، عکس). 2
   گرم در گلدان، باالترین و رقم80/1با میانگین  Hyola 60 در باالترین سطح شوري رقم

PP-401-15E  با ). 2جدول (ترین رتبه را به خود اختصاص دادند   گرم در گلدان، کم03/0 با میانگین
توان نتیجه  ، می)2000قاسم، (توجه به رابطه مستقیم عملکرد روغن با درصد روغن و عملکرد دانه 

.  مربوط به باال بودن عملکرد دانه استسطوح پایین شوريرد روغن در گرفت که باال بودن عملک
و ) r=98/0**( بین عملکرد دانه و عملکرد روغن دار یالعاده باال و معن همچنین وجود همبستگی فوق

 این مطلب است که هر چه ؤیدم )r=68/0**(همبستگی نسبتا باال عملکرد روغن و درصد روغن 
نلی،  اشرف و مک ).5جدول (یابد  ا کند، عملکرد روغن نیز افزایش میعملکرد دانه افزایش پید

 روغن دانه و درصد  دریافتند که محتوايبو شبنواده  بر روي چهار گیاه خااي در مطالعه) 1990(
  .داري کاهش پیدا کرد طور معنی هروغن در گیاهان مورد آزمایش تحت شرایط شوري ب
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  يشور تنش و رقم برهمکنش نیانگیم سهیمقا -2 جدول

  رقم/ يشور
 عملکرد

  )گرم(دانه
زیست توده 

 )گرم(

 عملکرد
 )گرم(روغن

 درصد
 روغن

 شاخص
 برداشت

 تعداد دانه
 غالف در

 هزار وزن
 )گرم(دانه

Hyola 330 26/19 ab 10/62 a 28/5 b 70/30 bcd 40/0 ab 39/22 a 73/3 a 

Hyola 60 67/19 ab 77/54 b 58/6 a 54/32 ab 47/0 a 03/19 bc 57/3 ab 

RGS 00 66/12 e 21/57 ab 30/3 cd 84/29 cd 29/0 de 97/17 c 27/3 abc 

Option 500 38/11 cd 63/56 ab 18/3 cd 47/33 a 40/0 ab 68/22 a 94/2 c 

PP-401-15E 40/23 a 55/62 a 72/6 a 77/31 abc 37/0 cd 86/18 bc 17/3 bc 

Hyola 401 32/13 bc 85/60 a 78/3 cd 41/31 abc 22/0 e 23/20 b 60/3 ab 

PP-308-8 88/11 cd 08/61 a 30/3 cd 96/30 bcd 19/0 ef 72/13 e 84/2 c 

S0 

PP-401-16 68/10 d 52/52 b 94/2 cd 77/28 d 20/0 e 30/15 d 28/3 abc 

Hyola 330 33/15 b 49/52 a 68/4 b 11/25 cde 31/0 b 18/20 a 46/2 abc 

Hyola 60 26/19 a 96/52 a 42/6 a 30/30 a 45/0 a 46/17 c 83/2 ab 

RGS 00 73/9 cde 29/46 bc 06/3 cd 87/25 cd 22/0 cd 23/13 e 58/2 ab 

Option 500 43/10 c 82/48 abc 01/2 d 82/28 ab 18/0 cd 23/17 c 33/2 bc 

PP-401-15E 12/8 de 45/48 abc 40/2 d 14/24 de 23/0 cd 32/17 c 21/2 c 

Hyola 401 59/7 de 11/42 cd 36/3 cd 92/25 cd 32/0 ab 53/18 bc 97/2 a 

PP-308-8 94/10 c 32/45 bc 98/1 d 46/28 ab 17/0 cd 50/10 f 52/2 abc 

S1 

PP-401-16 50/10 c 89/44 bc 32/1 de 20/23 e 12/0 d 16/15 d 28/2 c 

Hyola 330 bc03/5 ab53/37 bc98/1  cd48/21  b26/0 a02/19 ab86/1 

Hyola 60 55/8 a 75/36 bc 00/3 a 67/28 a 36/0 a 70/15 b 72/2 a 

RGS 00 19/2 de 02/37 abc 65/0 c 43/20 de 13/0 c 93/12 cd 76/1 b 

Option 500 30/1 e 56/32 c 50/0 c 92/24 b 10/0 d 48/13 c 64/1 b 

PP-401-15E 65/3 cd 05/28 cd 90/0 cd 67/20 de 20/0 c 44/11 de 95/1 ab 

Hyola 401 57/3 cd 24/39 a 04/2 bc 58/18 e 18/0 cd 91/8 f 58/1 b 

PP-308-8 88/0 e 99/32 bc 48/0 c 14/23 bc 11/0 d 01/9 f 64/1 b 

S2 

PP-401-16 40/1 e 48/38 ab 66/0 c 07/21 d 19/0 cd 12/11 e 68/1 b 
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 -2 جدولادامه 
Hyola 330 52/2 bc 57/27 ab 06/0 b 13/19 b 14/0 b 69/15 a 68/1 bc 

Hyola 60 39/5 a 75/26 abc 80/1 a 66/25 a 30/0 a 10/15 ab 60/2 a 

RGS 00 85/1 cd 02/27 ab 55/0 b 21/19 b 12/0 bc 00/11 c 55/1 bc 

Option 500 22/0 e 57/22 bc 09/0 cd 62/18 b 02/0 c 10/3 f 45/1 bcd 

PP-401-15E 11/0 e 05/18 c 03/0 d 52/8 d 02/0 c 43/7 e 89/ d 

Hyola 401 73/0 d 25/29 a 66/0 b 07/15 c 17/0 ab 60/7 e 76/1 abc 

PP-308-8 72/0 d 99/22 ab 24/0 bc 42/15 c 09/0 bc 50/8 e 40/1 cd 

S3  

PP-401-16 20/1 cd 48/28 a 28/0 bc 33/17 bc 08/0 bc 96/10 d 40/1 cd 
 .باشد یم درصد پنج احتمال سطح دري آمار تفاوت عدم دهنده نشان مشترك حرف یک لوجود حداق سهیمقا هر در*
  

اي بر روي هشت رقم کلزا گزارش دادند که با قرار گرفتن ارقام در  نیز در مطالعه) 2000(قاسم 
داري  طور معنی ه روغن دانه و درصد روغن در هر هشت رقم مورد آزمایش بيشرایط شور، محتوا

 با Hyola 60گردد که رقم   مشاهده میاز نظر شاخص برداشتنتایج نشان داد که . ردکاهش پیدا ک
  باالترین رتبه را S3 و S0 ،S1 ،S2ترتیب در سطوح شوري   به30/0 و 36/0، 45/0، 47/0هاي  میانگین

 با میانگین PP-401-15E رقم S3در سطح شوري در این خصوص . )2جدول  (به خود اختصاص داد
  ). 2جدول (شاخص برداشت، کسب نمود رتبه را در خصوص ترین  ، کم02/0

، )r=88/0**(با توجه به ضریب همبستگی مثبت و باال بین شاخص برداشت با عملکرد دانه 
 توده شود که زیست میتوان استنباط   چنین می)r=77/0**( زیست توده و )r=86/0**(عملکرد روغن 

تواند به تولید شاخص  ه پتانسیل عملکرد بیشتر است میدهند باالتر، در شرایط مطلوب که نشان
 مطالعات انجام بیشتردر .  عملکرد دانه و روغن بیشتر در شرایط تنش منجر شودبرداشت بیشتر و نهایتاً

داري بر شاخص  شوري اثر منفی و معنی) 2006؛ و رجبی و همکاران، 1999سالم و همکاران، (شده 
توان گفت که برخی محققان پتانسیل باال عملکرد  این میبنابر. ستشته او دانه دابرداشت، زیست توده 

  .اند را در دستیابی به عملکرد مناسب در شرایط تنش پیشنهاد کرده
 با PP-401-15Eبیشترین تعداد دانه در غالف در سطوح مختلف شوري به تفکیک، در رقم 

 و 02/19 ،18/20 هاي با میانگینیب ترت به Hyola 330 رقم  و عدد، در سطح شاهد68/22میانگین 
 نیز )S3( الترین سطح شوري در با). 2جدول (دیده شد  S3 و S1 ،S2ح شوري وعدد در سط 69/15
  ).2جدول ( مشاهده گردید Option 500در رقم )  عدد10/3(ترین میزان تعداد دانه در غالف  کم
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بود که این ) r=73/0**(دار   و معنی و عملکرد دانه مثبتغالفضریب همبستگی بین تعداد دانه در 
بنا به گزارش ). 5جدول ( در افزایش عملکرد دانه است  غالفدهنده تأثیر زیاد تعداد دانه در امر نشان

گردد و با افزایش شوري تا  غالف می تنش شوري باعث کاهش تعداد دانه در) 2004(نلی  اشرف و مک
تري به خود  شوري، شکل جدي ه سقط بیشتر دانه در اثرنتیج این کاهش در) مول  میلی200(سطوح باال 

نیز ) 2002 (عزیزي و همکاران. گردد داري در عملکرد دانه می گیرد و از این طریق باعث کاهش معنی می
بنا به  .ندبیان نمود) r=94/0**( و عملکرد دانه را مثبت و بسیار باال غالفهمبستگی بین تعداد دانه در 

طور متوسط از ظرفیتی نزدیک به  هتعداد دانه در غالف کلزا ب) 1995(و سالیسبري هاي مندهام  گزارش
 کمتر بوده و با یادشدهی برخوردار است؛ اما تعداد نهایی آن همواره از مقدار هد  تخمک در زمان گل30

ست ها ا ثیر مقدار آب در زمان پر شدن دانهأت ثري تحتمؤطور  که عملکرد دانه کلزا به توجه به این
که  با توجه به اینها را   این کاهش در سطوح باال شوري و پوك شدن غالف،)1996چامپولیویر و مرین، (

 اثرات سمیت یونی ،اند هاي گیاه نفوذ کرده و تجمع یافته هاي سدیم و کلر در تمام بافت در این زمان یون
نسبت فرایندهاي فیزیولوژیک  و سوخت سازيهاي  ها و اختالل در فعالیت و اختالل در جذب سایر یون

دهی در نمو بذر در درون  هاي پژوهشگران کاهش ذخائر هیدرات کربن گیاه پس از گل طبق یافته. داد
؛ مجر و 2002عزیزي و همکاران، (گردد  ها در درون غالف می ها مؤثر بوده و موجب سقط دانه غالف

  ). 1978همکاران، 
  ، S0 گرم، در سطح شوري 73/3 با میانگین Hyola 330دست آمده رقم  هنتایج ب با توجه به
 رقمنیز  )S3(در باالترین سطح شوري ). 2جدول (باشد  میزان تعداد دانه در غالف میداراي بیشترین 

Hyola 60 گرم، باالترین و رقم 60/2 با میانگین PP-401-15E گرم، کمترین رتبه را 89/0 با میانگین 
بین وزن هزار دانه و تعداد دانه در ) 5جدول (ضریب همبستگی . )2جدول (به خود اختصاص دادند 

، غالفدهد که با افزایش تعداد دانه در  این امر نشان می. بود) r =-50/0**(دار   منفی و معنیغالف
 .یابد  کاهش میغالفیابد؛ زیرا سهم انتقال مواد فتوسنتزي به هر دانه در یک  وزن هزار دانه کاهش می

 در گیاه و همچنین بر هم خوردن به دانه که نتیجه تجمع امالح مضرها  تقال کربوهیدراتاختالل در ان
همچنین وزن . ترین دلیل کاهش وزن دانه در شرایط تنش باشد ، ممکن است مهمباشد تعادل یونی می

تمایل به کوتاه هاي محیطی که  این تنشه به دوره پرشدن دانه است، بنابردانه به مقدار زیادي وابست
  .دهند داري وزن دانه را کاهش می طور معنی هکردن دوره پرشدن دانه دارند ب
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زیاد بسیار از نظر تعداد غالف بارور و پوك ارقام مورد آزمایش در سطوح مختلف شوري تنوع 
و تعداد غالف پوك در بوته ) غالف 88/72(که بیشترین تعداد غالف بارور در بوته  نحوي ه ب،بود

 در سطح PP-308-8 و S1سطح شوري   درHyola 60ترتیب مربوط به ارقام  به) غالف 66/34(
، بیشترین میزان صفت تعداد غالف S3در سطح شوري در این خصوص ). 4جدول ( بود S3شوري 
  به رقم ) غالف 50/7(ترین میزان   و کمHyola 60در بوته مربوط به رقم ) غالف 02/33(بارور 

PP-401-15E4جدول (ق گرفت  تعل.(  
تعداد غالف در  با غالف صفات تعداد دانه در نی بيدار ی و معنی منفی همبستگی بررسنیدر ا

ایلکانی و امام، . )5جدول  (دیمشاهده گرد )r =-52/0**(بارور در بوته غالف تعداد  )r =-71/0*(بوته 
 در بوته را نشان غالفتعداد  با غالفداري بین تعداد دانه در   نیز همبستگی منفی و معنی)2004(

در . یابد  کاهش میغالف در بوته، تعداد دانه در غالف عدادها خاطر نشان کردند با افزایش ت آن. دادند
کلزا تعداد غالف در بوته، از صفات بسیار مهمی است که عملکرد دانه به شدت به آن وابسته است 

ها،  دهی با کاهش سطح برگ بوته پس از گل). 2004 ، ایلکانی و امام؛1972و السون، اپل کوئسیت (
در شرایط شور با کاهش تعداد غالف در بوته و تعداد . ها نقش مهمی در فتوسنتز گیاه دارند غالف

. کند غالف بارور در بوته و افزایش تعداد غالف پوك در بوته، عملکرد نهایی کاهش محسوسی پیدا می
ن اسید تواند از افزایش هورمو هش تعداد غالف در بوته میکا) 2004(بنا به گزارش حسین و همکاران 

هاي گرده شده و تعداد  تواند سبب مرگ دانه ، زیرا زیاد بودن این هورمون میشودزیک ناشی آبس
 همچنین بیان داشتند که در گیاه کلزا زمان تولید گل ،هاي تلقیح شده و تعداد غالف را کاهش دهد گل

که تنش اعمال شده از یک سو، موجب تسریع در  طوريه  تعیین کند؛ بتواند سرنوشت آن را نیز می
ولید دهی شده و از سوي دیگر سبب رشد رویشی کمتر و در نتیجه ت دهی و کاهش طول دوره گل گل

 که تحت این شرایط، گیاه بقا خود را به هزینه کاهش تعداد غالف گردد مواد فتوسنتزي کمتر می
نیز کاهش عملکرد دانه کلزا  را در شرایط ) 2004(نیلی   اشرف و مکدر این خصوص. کند تضمین می

  .اند شور گزارش داده
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  . در مراحل رویشی و رسیدگیتاثیر شوري بر ارقام بهاره کلزا  میانگین مربعات صفات مورد بررسی در آزمایش- 3جدول 
ماده 

خشک 
  کل

  ارتفاع 
  بوته

 تعداد برگ
 در بوته

  سطح 
  برگ

 غالف تعداد

 رور دربا
 بوته

 غالف تعداد
پوك در 

 بوته

درجه 
  آزادي

  

879/2 ** 12/1731 ** 021/23 ** 792842** 77/4750 ** 30/524  شوري 3 **

269/0 ** 97/136 ** 989/2 ** 114869** 80/916 ** 96/527  رقم 7 **

040/0 ** 87/17 ** 745/0 ** 52187** 84/238 ** 56/59  رقم در شوري 21 **

010/0  87/8  304/0  253300 71/3  027/0  خطا 64 

02/17  26/19  57/9  35/6  23/5  49/4   )درصد( ریب تغییراتض  
دار ال یک و پنج درصد و غیر معنیدار در سطوح احتم ترتیب معنی به  ns و *، ** 

  
دار شدن اثر متقابل  توجه به معنیبا . تاثیر شوري قرار گرفت گیري تحت طور چشم سطح برگ نیز به

با PP-308-8 گردد که رقم  ، مشاهده می)3جدول ( براي صفت سطح برگ بین رقم و تنش شوري
   در سطح شوري شاهد بیشترین میزان سطح برگ و رقممتر مربع در بوته  میلی66/17036ن میانگی

PP-401-16 متر مربع در بوته، در سطح شوري   میلی00/1881 با میانگینS3ترین میزان سطح   کم
 Hyola 330در سایر سطوح شوري نیز بیشترین میزان سطح برگ در رقم ). 4جدول (برگ را داشتند 
   ).4جدول (مشاهده گردید 

 یکی نزدی رشد همبستگه و طول دورسطح برگ نی، ب)2007(عبدل زاده و همکاران  یدر بررس
و بیان کردند که کاهش دوره رشد در اثر شوري منجر به کاهش سطح فتوسنتز کننده و مشاهده شد 

داري   همبستگی مثبت و معنیسطح برگهمچنین در این بررسی . گردد  کاهش عملکرد مینهایتاً
)**75/0= r (غالفرا با عملکرد دانه و تعداد دانه در ) **49/0= r ( داشت) ثنا و همکاران ). 5جدول
 نیز گزارش دادند که در شرایط تنش شوري ابتدا توسعه سطح )2007(و ساکارا و همکاران ) 2003(

گردد و به دنبال کاهش سطح برگ، جذب  ها می  کاهش یافته و موجب کوچک ماندن برگبرگ
 موجب کاهش ظرفیت کل فتوسنتزي و عملکرد گیاه در نهایتتشعشعات نوري نیز کاهش یافته و 

نیز حاکی از کاهش ) 2004(و قربانی و همکاران ) 2007( عبدل زاده و همکاران هاي گزارش. گردد می
  . نتیجه افزایش شوري استسطح برگ، در 

) 3جدول (دار شدن اثر متقابل رقم و تنش شوري براي صفت تعداد برگ در بوته  با توجه به معنی
   و در رقمS0 برگ در سطح شوري 86/8مشاهده گردید که بیشترین تعداد برگ در بوته به میزان 
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Hyola 60برگ86/2(ترین آن   و کم  (در سطح شوريS3  و به رقم PP-401-16 تعلق گرفت ) جدول
 بود  Hyola 330مربوط به رقم)  برگ10/5(ترین سطح شوري نیز، بیشترین میزان تعداد برگ  در باال). 4
   ).4جدول (

 مشاهده Hyola 60 در رقم S0متر در سطح شوري   سانتی33/42بیشترین ارتفاع بوته به میزان 
متر، باالترین   سانتی95/9 با میانگین  Hyola 330رقم در باالترین سطح شوري نیز). 4جدول (گردید 
ترین میزان ارتفاع بوته را به خود اختصاص دادند  متر، کم  سانتی71/6 با میانگین PP-401-15Eو رقم 

هاي  ترتیب با میانگین  به Hyola 60 رقمS2و S0 ، S1 در سه سطح اول شوري یعنی). 4جدول (
 S3ولی در سطح شوري . رین رتبه را به خود اختصاص دادمتر، باالت  سانتی77/11 و 77/32، 33/42
چارزوالکیس و  ).4جدول (متر، رتبه نخست را کسب کرد   سانتی95/9 با میانگین  Hyola 330رقم

هاي جداگانه بر روي کلزا، بادمجان و آفتابگردان کاهش ارتفاع گیاه با  در آزمایش) 1997(لوپازاکی 
نیز در ) 2004(حسین و همکاران .  تطابق داردپژوهش با نتایج این افزایش شوري را گزارش دادند که

 کاهش ارتفاع گیاهان مورد آزمایش ،هاي مرتعی و زراعی همچون یونجه آزمایشی روي نیشکر و گونه
ها در ابتدا با پتانسیل در ارتباط  رشد سلول که دلیل این هب . میزان شوري گزارش کردندرا با افزایش

 تورژسانس روي تقسیم سلولی و طویل شدن سلول در گیاهان حساس به شوري است، کاهش فشار
) 2007(زاده و همکاران  همچنین عبدل ).2004نلی،  ؛ اشرف و مک1977ماس و هافمن، (گذارد  اثر می

، کاهش بو شبدر خانواده ) 2004(نلی  در گندم و اشرف و مک) 2004( بنده حق و همکاران ،در کلزا
  . در نتیجه افزایش شوري مشاهده نمودندارتفاع بوته را

 و S0در سطح شوري )  گرم در بوته31/1(بیشترین میزان ماده خشک در بوته در این آزمایش 
 و S3در سطح شوري )  گرم در بوته15/0(ترین میزان وزن خشک   بود و کم Hyola 60مربوط به رقم

داري بین ماده خشک   و معنیهمبستگی مثبت). 4جدول ( اختصاص یافت  PP-401-15Eبه رقم
باشد که  گر این مطلب می که بیان) 5جدول (مشاهده گردید )  =86r**(تولیدي و میزان عملکرد دانه 

 متعددي هاي در این خصوص گزارش .باشد حصول عملکرد باال در گرو تولید ماده خشک بیشتر می
توان به  را در چنین شرایطی میدال برکاهش ماده خشک در اثر شوري وجود دارد که کاهش عملکرد 

  .کاهش ماده خشک تولیدي نسبت داد
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 .LS means به روشي شور تنش و رقم برهمکنش نیانگیم سهیمقا -4 جدول

 رقم در يشور
  غالف تعداد
 بوته در پوك

 غالف تعداد

 بوته در بارور

  برگ سطح
 )متر مربع سانتی(

 برگ تعداد
 در بوته

  بوته ارتفاع
 )متر سانتی(

 شکخ وزن
 )گرم( کل

Hyola 330 46/0 f 77/64 b a00/16515 90/6 abc 16/31 b 20/1 ab 

Hyola 60 58/2 e 88/72 a 33/13654 d 86/8 a 33/42 a 31/1 a 

RGS 00 07/4 cd 44/48 d 33/10652 e 00/6 ce 99/22 c 76/0 e 

Option 500 39/5 b 58/49 d 00/15492 b 73/7 abc 16/21 c 98/0 cd 

PP-401-15E 02/4 cd 13/55 c 50/14548 cd 96/6 abc 27/22 c 79/0 e 

Hyola 401 24/1 f 66/37 f 50/15591 b 30/7 abc 58/23 c 09/1 bc 

PP-308-8 62/19 a 66/66 b 66/17036 a 40/7 abc 69/22 c 96/0 cd 

S0 

PP-401-16 80/5 b 80/40 e 83/14359 cd 73/6 bc 11/23 c 80/0 de 

Hyola 330 48/5 de 91/44 cd 66/12256 a 73/6 ab 49/21 b 13/1 a 

Hyola 60 93/3 ef 88/66 a 00/11155 bc 06/7 a 77/32 a 14/1 a 

RGS 00 45/8 d 71/48 bc 43/7177 e 23/4 d 99/14 d d57/0 

Option 500 05/13 bc 28/34 de 66/8616 d 23/6 ab 88/16 cd bc84/0 

PP-401-15E 76/8 d 45/44 cd 66/12483 a 06/6 abc 99/16 cd 71/0 cd 

Hyola 401 65/10 cd 32/33 de 83/11769 ab 53/6 ab 66/19 bc bc91/0 

PP-308-8 83/23 a 66/36 d 20/11005 c 60/6 ab 88/15 d 88/0 bc 

S1 

PP-401-16  26/13 bc 82/35 d 16/10546 cd 86/5 bc 27/16 cd 58/0 d 

Hyola 330 08/9 f 98/33 c 66/5448 a 16/5 ab 55/11 a a46/0 

Hyola 60 43/8 g 25/47 a 16/3356 c 33/5 a 77/11 a a45/0 

RGS 00 88/21 b 16/25 e 16/4198 b 23/4 bc 27/9 ab 34/0 bc 

Option 500 66/16 e 41/21 g 53/4211 b 83/4 bc 22/9 ab 30/0 cd 

PP-401-15E 46/9 f 51/37 b 83/1977 d 76/3 c 00/8 b d24/0 

Hyola 401 38/15 d 05/23 f 33/4263 b 06/5 ab 23/9 ab 40/0 ab 

PP-308-8 50/27 a 58/29 d 60/3449 c 10/5 ab 57/8 b cd30/0 

S2 

PP-401-16 83/20 c 66/31 cd 10/2048 d 86/4 bc 60/8 b d25/0 
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  -4 جدولادامه 

 رقم در يشور
  غالف تعداد
 بوته در پوك

 غالف تعداد

 بوته در بارور

  برگ سطح
 )متر مربع سانتی(

 برگ تعداد
 در بوته

  بوته ارتفاع
 )متر سانتی(

 خشک وزن
 )گرم (کل

Hyola 330 83/13 fg 66/25 b 00/3929 a 10/5 a 95/9 a a40/0 

Hyola 60 16/10 g 02/33 a 66/2855 bc 63/4 ab 54/9 ab 31/0 ab 
RGS 00 55/22 abc 44/22 bc 66/2731 c 05/4 ab 55/8 ab 33/0 ab 

Option 500 58/18 d 00/18 cd 66/3546 ab 10/4 ab 88/7 b 27/0 abc 
PP-401-15E 50/19 cd 50/7 f 16/1962 d 96/2 c 71/6 bc 15/0 c 

Hyola 401 77/17 e 53/11 e 33/3644 a 40/4 ab 94/8 ab 38/0 ab 

PP-308-8 66/34 a 09/20 bcd 83/2349 cd 06/4 ab 88/7 b 29/0 abc 

S3  

PP-401-16 11/22 abc 29/13 de 00/1881 d 86/2 c 33/8 ab 21/0 bc 
 .باشد یم درصد پنج احتمال سطح دري آمار تفاوتوجود  عدم دهنده نشان مشترك حرف یک حداقلوجود  سهیمقا هر در*

  
 مربوط به سوخت و سازي کاهش، ممکن است ناشی از هزینه انرژي  ایناعتقاد بر این است که

سازگاري با شرایط تنش، کاهش نرخ فتوسنتزي در واحد سطح برگ، کاهش جذب کربن، صدمه به 
؛ 1993اشرف و وحید، (کند  یها و رسیدن به حداکثر غلظت نمکی باشد که گیاه آن را تحمل م بافت

  ).1997 و شانن، 2000 و همکاران، منگوز
 تاثیر زیاد شوري بر صفات مهم کمی و کیفی گر بیان از این پژوهش دست آمده بهکلی نتایج طور به

 از این توان  می تنوع وسیعی بین ارقام در سطوح مختلف شوري مشاهده شد کههمچنین. کلزاي بهاره بود
 خیلی S3که تنوع بین ارقام در سطح شوري  توجه این نکته قابل.  نمودستفادههاي اصالحی  هتنوع در برنام

 بین عملکرد دار همچنین همبستگی مثبت و معنی. بیشتر از شرایط بدون تنش شوري و یا شوري کم بود
زمان این دو ویژگی مهم  دانه و درصد روغن نویدبخش طراحی برنامه اصالحی در جهت بهبود هم

  .باشد یم



  و همکارانمحمد عظیمی گندمانی 
 

67 

 



 1391، )1 (پنجممجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد 
 

68 

   منابع
Abdolzade, A., Malekjani. S., and Galeshi, S. 2007. Combined effect of salinity and 

nitrogen nutrition on the growth of canola. J. Agric. Sci. Natur. Resour. 13: 33-20. 
(In Persian) 

Appelquist, L.A., and Ohlson, A. 1972. Rapeseed. Pub. Elsevier. Com. 
Amsterdma. 394p. 

Ashraf, M., and McNeilly, T. 1990. Responses of four Brassica species to sodium 
chloride. Exp. Bot. 30: 475-487. 

Ashraf, M., and Waheed, A. 1993. Responsess of some genetically diverse line of 
chickpea to salt. Field Crops Res. 64: 100-110. 

Ashraf, M., and McNeilly, T. 2004. Salinity tolerance in Brassica oilseeds.  Plant 
Sci. 23: 157-174. 

Azizi, M., Soltani, A., and Khavari-khorasani, S. 2002. Physiology, Agriculture, 
Linebreeding, Biological Technologies (translation). Mashhad Univ. Press. 
184p. (In Persian) 

Bandehagh, A., Kazemi, H., Valizadeh, M., and Jvanshir, A. 2004. Spring wheat 
varieties resistant to salinity in vegetative and reproductive stages. J. Agric. Sci. 
Natur. Resour. 35: 71-61. (In Persian) 

Boem, F.H.G., Scheiner, J.D., and Lavadi, R.S. 1994. Some effect of soil salinity 
on growth, development and yield of rapeseed (Brassica napus  L .). Crop Sci. 
137: 182– 187. 

Champolivier, I., and Merrien, A. 1996. Effects of water stress applied at different 
growth stages of brassica napus L. var oleifera on yield, yield components and 
seed quality. Eur. J. Agron. 5 (3): 153-160. 

Charzoulakis, K.S., and Loupassaki, M.H. 1997. Effects of NaCl on germination, 
growth, gas exchange and yield of greenhouse eggplant. Agric. Water Manage. 
32:215-225. 

Clark, J.M., and Simpson, G.M. 1978. Influence of irrigation and seeding rates on 
yield and yield components of brassica napus. CV. Tower . Can J. Plant Sci.  
58: 731-737. 

Dehdari, A., Rezai, A., and Mirmohammady Maibody, S.A. 2005. Salt tolerance of 
seedling and adult wheat plant based on Ion contents and agronomic traits. 
Commun. Soil. Sci. Plant Analysis. 36: 2239-2253. 

Francois, L.E. 1994. Growth, seed yield and oil content of canola grown under 
saline conditions. Crop Sci. 86: 233-234. 

Gorbani, M., Soltani, A., and Moghise, A. 2004. Effect of different amounts of 
salinity on enzyme activity of catalase, and nitrate reductase Pruksydaz roots 
and leaves canola figures. J. Agric. Sci. Natur. Resour. 16: 43-39. (In Persian) 



  و همکارانمحمد عظیمی گندمانی 
 

69 

Hussain, A.Z., Khan, I., Ashraf, M., Rashid, M.H., and Akhtar, M.S. 2004. Effect 
of salt stress on some growth attributes of sugarcane cultivars CP-77-400 and 
Coj- 84.Components and seed quality. J. Agron. Crop Sci. 5: 153-160. 

Ilkani, M.N., and Emam, Y. 2004. Effect of plant density on yield and yield 
components of two cultivars of winter canola. J. Agric. Sci. Natur. Resour.  
34: 515-509. (In Persian) 

Major, D.J., Bole, J.B., and Charnetski, W.A. 1978. Distribution of photosynthates 
after CO2  assimilation by stems, leaves and pods of rape plants. Can. J. Plant 
Sci. 58: 783-787. 

Mass, E.V., and Hoffman, G.T. 1977. Crop salt tolerance-current assessment. J. 
Irrig. Drainage Div. 102: 115-134. 

Mendham, N.J., and P.A., Salisbury. 1995. Physiology of crop developmentin. 
Growth and yield. CAB International. Pp: 11-67. 

Meneguzzo, S., Navari-Izzo, F., and Izzo, R. 2000. NaCl effects on water relation 
and accumulation of mineral nutrient in shoot, root and ceel sap of wheat 
seedling. J. Plant Physiol. 156: 711-716. 

Naseri, F. 1992. Oil Seeds (translation). Astan-e Qods Razavi Press. 125p. 
Osmond, C.B. 1976. Ion absorption and carbon metabolism in cells of higher plants 

In: U., Luttge, and M.G., Pitman. Encyclo. Plant Physiol. 24: 345-347. 
Qasim, M. 2000. Physiological and biochemical studies in a potential oilseed Crop 

canola (Brassica napus L.) under salinity (NaCl) stress. Ph.D Thesis. 
Departmant of Botany, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan. 

Rajabi, R., Poostini, K., Jahanipoor, P., and Ahmadi, A. 2006. Performance and 
reduce the effects of salinity on some physiological traits of 30 wheat cultivars. 
J. Sci. Tech. Agric. Natur. Resour. 12: 163-153. (In Persian) 

Reisi, S. 1995. Preliminary review of different cultivars rapeseed in Gorgan and 
Gonbad. 3th Congress of Agronomy and Plant Breeding Sciences of Iran, 
Tabriz. 165p. (In Persian) 

Sakara, M.T., EL-Emery, M.E., Fouda, R.A., and Mowufy, M.H. 2007. Role of 
same antioxidants in alleviatiny soil salinity strees. J. Agric. 32: 9751-9763. 

Salam, A., Halington, P.A., Gorham, J., Wyn, R.G., and Gliddon, C. 1999. 
Physiological genetics of salt tolerance in wheat (Triticum eastivum L.): 
performance of wheat varieties, inbred lines, and reciprocal F1 hybrids under 
salin condition. Crop Sci. 183: 45-150. 

Sana, M., Ali, A., Malhk, M.A., Saleem, M.F., and Rafiq, M. 2003. Comparative 
yield potential and pil content of different canola cultivars (Brassica napus L.). 
Pakistan Agron. 2:1-7. 

Shannon, M.C., and Grieve, C.M. 1999. Tolerance of vegetable crops to salinity. 
Sci. Hort. 78: 5-38. 



 1391، )1 (پنجممجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد 
 

70 

 

 

EJCP., Vol. 5 (1): 53-70 
ejcp.gau@gmail.com 

 
 

Effects of salinity on some quantitative and qualitative  
characteristics of spring rapeseed cultivars 

 

M. Azimi Gandomani1, *A. Dehdari2, H. Faraji2, M. Movahhedi 
Dehnavi2 and M. Alinaghizadeh3 

1Scientific Member of Payamenoor University (PNU), Gandoman Branch, Shahrekord, 
2Assistant Prof., Faculty of Agriculture, University of Yasouj, 3Scientific Member 

of Payamenoor University(PNU), Hajiabad Branch, Hormozgan 
Received: 2011-05-01; Accepted: 2012-03-01 

 
Abstract 2 

To evaluate the effect of salinity on some quantitative and qualitative 
characteristics of spring rapeseed cultivars, an experiment was conducted in the 
greenhouse conditions at Yasouj University as a factorial with three replications. 
Four salinity levels (1.92 (as control), 9.87, 19.6 and 21.94 dSm-1 (NaCl and CaCl2 
with ratio 20 to 1 in Hoagland solution)) as a first factor and eight cultivars as 
second factors were used. Some important quantitative and qualitative charecters of 
cultivars were recorded during growing season. Results showed that effect of 
salinity, cultivar and interaction between salinity and cultivar on studied 
characteristics were significant. Results showed that with increasing salinity levels, 
all measured traits, significantly decreased, except for number of non-fertile pod 
per plant. Generaly, Hyola60 and Hyola330 cultivars that showed higher amount of 
grain yield and oil yield than other cultivars were introduced as the most tolerant 
cultivars. Also these two cultivars had less non fertile pod at high salinity levels. 
PP-401-15E cultivar had a weak response to high salinity levels (19.6 and 21.94 
dSm-1), and, it was introduced as the most sensitive cultivar to salinity.   
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