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 چکیده

، 3، 0(پنج سطح شوري  با، آزمایشی ارقام کلزاصفات  یو برختنش شوري بر عملکرد ر یتاثبه منظور بررسی             
در ) گلو ساري Hyola 401 ،Hyola 330(ي بهاره رقم کلزا سهآب دریاچه ارومیه و ) دسی زیمنس بر متر  12، 9، 6

داري نشان داد که شوري اثر منفی معنینتایج . انجام گرفتدانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد تبریز گلخانه در  1389سال 
رسیدگی ، روز تا تک بوتهفرعی و اصلی، وزن خشک  نیخورجلی، طول فرعی و اص نیخورجبر صفات تعداد 

وح درسط .داشتدرصد  1در سطح احتمال  و درصد روغن دانه، عملکرد فرعی و اصلی نیخورج دانه ، وزنکیولوژیزیف
فرعی و اصلی  نیخورجر اصلی، وزن بذ وفرعی  نیخورجفرعی ، طول  نیخورجعملکرد دانه با تعداد مختلف شوري 

سیونی عملکرد دانه به یه رگرنتایج تجز .داشتدهی ارتباط منفی و معنی داري  نیخورجبا روز تا مثبت و  همبستگی
تک اصلی، وزن خشک  و فرعی نیخورجکه تعداد  یر مستقل نشان دادوابسته و سایر صفات به عنوان متغر عنوان متغی

یر نوان متغدر صد روغن به عنتایج تجزیه رگرسیونی . گردنددرصد روغن از اجزاء موثر در عملکرد محسوب میو  بوته
 نیخورجاصلی، طول  نیخورجتعداد  تعداد شاخه، ر مستقل بیانگر این است کهوان متغیابسته و سایر صفات به عنو

مقایسه   .باشنداز اجزاء موثر بر این صفت می کیولوژیزیرسیدگی فدهی و روز تا  نیخورجروز تا عملکرد دانه،  اصلی،
فرعی و اصلی،  نیخورجطول  فرعی و اصلی، نیخورجتعداد شاخه، تعداد  Hyola 401 رقم نشان داد میانگین صفات

دارا فرعی و اصلی بیشتري در سطوح مختلف  شوري نسبت به دو رقم دیگر  نیخورجدانه ، وزن تک بوتهوزن خشک 
   .بود

  
  کلزا، شوري، عملکرد گل،ساري اثر متقابل،: واژه هاي کلیدي
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Abstract 

 In order to study of salinity stress effect on yield and some traits in canola cultivars, one 

factorial experimental was conducted in greenhouse of agriculture faculty of Tabriz Islamic Azad 

university in 2010 with 5 levels of salinity stress (0, 3, 6, 9, 12dS/m provided from Orumieh lake 

water) as factor A and three canola spring cultivars (Hyola 401, Hyola 330 and Sarigol) as factor B 

with three replications. The result showed salinity had negative effect (p<0.01) on traits such as 

number of sub branch pods, number of main stem pods, length of main stem pod, length of sub 

branches pod, dry matter per plant, physiological maturity date, seed weight of main stem pods, 

seed weight of sub branches pods, grain yield and oil percent. Under different levels of salinity, 

grain yield had positive correlation with traits such as number of sub branch pods, length of main 

stem pod, length of sub branches pod, seed weight of main stem pods, seed weight of sub branches 

pods and negative correlation with days to pod filling. Regression analysis of grain yield as 

dependent variable and other traits as independent variables showed that main stem pod number, 

dry matter per plant, and oil% were effective parameters on yield. Regression analysis of oil% as 

dependent variable and other traits as independent variables expressed that sub branch number, 

main stem pod number, length of main stem pod, grain yield, days to pod filling, physiological 

maturity date were effective components on oil percent. Mean comparison of traits indicated Hyola 

401 cultivar had the highest value of sub branch number, number of main stem pods, number of sub 

branch pods, dry matter per plant, seed weight of main stem pods and sub branch pods under 

different salinity stress than other cultivars. 

Keywords: canola, interaction, Sarigoal, salinity, and yield  
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  مقدمه
و از  یستیزاز تنشهاي غیر  یکیتنش شوري         
معضالت بسیار مهم در بخش کشاورزي در اغلب جمله 

بر اساس آخرین گزارشات حدود . نقاط جهان می باشد
درصد  50درصد از اراضی تحت آبیاري دنیا و  33

اراضی تحت آبیاري ایران با مشکل شوري روبرو می 
بنابراین، تولید بالقوه  ).2004کرامر و همکاران ( باشند

-محصوالت کشاورزي در این شرایط امکان پذیر نمی
براي مقابله با این مشکل بررسی پتانسیل ژنتیکی  .باشد

ارقام مختلف کلزا و یافتن ارقام مقاوم به تنش شوري 
طبق بررسیهاي انجام . رسدبسیار ضروري به نظر می

را تحمل  dS/m 10تواند آستانه شوري شده کلزا می
 شمس الدین سعید و فرح بخش ).1998شانون (کند 

در بررسی که به منظور آثار تنش شوري بر ) 1387(
 )،سرز و اکاپی، زرفام( کلزا سه رقمصفات کمی و کیفی 

سطح  4در ) کلرید سدیم و کلرید کلسیم(با دو نوع نمک 
که  عنوان کردند داشتند) dS/m 12و  8، 4، 0(شوري 

ثر منفی معنی داري بر عملکرد دانه، افزایش شوري ا
وزن هزاردانه، تعداد خورجین ساقه اصلی و فرعی، 
تعداد دانه در خورجین اصلی و فرعی، طول خورجین 
در ساقه اصلی و فرعی، عملکرد روغن و عملکرد 

در ارزیابی عملکرد و  )2010(  يبوردیبا .داردپروتئین 
 و Okapi ،Elitee ،Licord، Fomaxرقم کلزا  5واکنش 

SLM046  و  16، 12، 8، 4، 0(سطح شوري  6بهdS/m 
داري نشان داد که سطوح مختلف شوري تاثیر معنی) 20

بر ارتفاع، روز تا گلدهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، 
زمانی و  .عملکرد دانه و تعداد دانه در خورجین دارند

طی بررسی اثر تنش شوري بر عملکرد ) 1388(همکاران 
ي عملکرد ارقام پاییزه کلزا در شش سطح شوري و اجزا

 300، 250، 200، 150، 75، 0(حاصل از کلرور سدیم 
گزارش کردند که افزایش شوري اثر معنی ) میلی موالر

داري بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در 
خورجین، تعداد خورجین در بوته، سطح برگ، ارتفاع 

به با بررسی تحمل ) 2007(  محمودزاده .بوته دارد

شوري ارقام کلزا نشان دادند که با افزایش شوري، 
اجزاي عملکرد از جمله وزن هزار دانه و تعداد دانه در 

) 1989(اشرف و همکاران. خورجین کاهش می یابند
در منطقه  شوريوجود در کلزا گزارش کردند که 

ها را ریشه، ظهور برگها و تشکیل میان گره زوسفریر
می دهد و در صورت تداوم روند شوري در  کاهش

مراحل بعدي رشد موجب کاهش ارتفاع گیاه، کاهش 
تعداد خورجین و کاهش تعداد دانه در خورجین می 

سطوح  نشان دادند که  )2002(اختر و همکاران  .دشو
مختلف شوري و اثر متقابل آن با رقم تاثیر معنی داري 

انه، قطر ساقه، بر ارتفاع، تعداد خورجین، وزن هزار د
کاهش عملکرد و . درصد روغن و عملکرد دانه دارند

اجزاي عملکرد با افزایش شوري توسط سایر محققین 
). 2001زانگ و همکاران (در کلزا گزارش شده است 

دالیل کاهش عملکرد را در ) 1385(شافعی و همکاران 
شرایط شوري کاهش تعداد خورجین و تعداد دانه در 

با ارزیابی ) 2008( محمودزاده. مودندخورجین عنوان ن
، 0 (در شرایط شوري  Symbolو  Okapi دو رقم کلزا 

بیان کرد که رشد رویشی و ) dS/m 12و 9، 6، 3
تحت تاثیر  dS/m 3عملکرد بذر هر دو رقم تا شوري 

قرار نگرفت ولی با افزایش سطح شوري باالتر از حد 
ین و آستانه، نسبت بیوماس تر به خشک، وزن خورج

ضخامت برگها افزایش در حالیکه وزن بذر خورجین 
فرعی و اصلی، وزن هزار دانه، تعداد برگ و شاخه 

در بررسی ) 1389(بایبوردي و همکاران . یابدکاهش می
و  150، 100، 50، 0(تاثیر شوري ناشی از کلرور سدیم 

رقم  5بر برخی صفات فیزیولوژیکی ) میلی موالر 200
 ) SLM046و Okapi ،Elitee ،Licord ،Fomax( کلزا

با افزایش شوري غلظت پتاسیم نسبت به  ندنشان داد
سدیم، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، درصد روغن 

مطالعه تحمل به  ،ت به مطالب مذکوریبا عنا .یافت کاهش
 و ساري گل Hyola  401 ،Hyola  330 ارقامشوري 
طراحی  dS/m 12و  9، 6، 3،  0ح شوري ودر سط
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مناسب کلزاي ارقام  یی رقم یاگردید تا نسبت به شناسا
  .ط پرداخته شودین شرایدر ا

  
   مواد و روش ها

  Hyola 401  ،Hyola 330بهاره  يرقم کلزا سه       
در پنج سطح شوري طبیعی آب دریاچه  و ساري گل

در قالب  12و  9، 6، 3، 0هاي مختلف  ECارومیه در 
از هر  سه تکرار و سه نمونهطرح پایه کامالً تصادفی با 

دانشکده  در قالب آزمایش فاکتوریل در گلخانه کدام
ارقام مختلف . مطالعه شدکشاورزي دانشگاه آزاد تبریز 

و سطوح مختلف نمک به  (A)کلزا به عنوان فاکتور 
 5/1 -1عمق کاشت بذرها . بودند (B)عنوان فاکتور 

-کیلو  6ي حاو 30 × 40با ابعاد سانتی متر و هر گلدان 
به منظور جلوگیري از  .بود گیاهو سه عدد گرم خاك 

سانتی متري  1ها دو سوراخ به قطر تجمع نمک در گلدان
سانتی  5ها تعبیه و ته هر گلدان به ارتفاع در ته گلدان

گیري هدایت متري سنگریزه ریخته شد و از اندازه
آب زهکش براي سنجش میزان شوري ) EC(الکتریکی 
. ته درون خاك در طی زمان استفاده گردیدتجمع یاف

اعمال تیمار شوري از طریق آب آبیاري و با استفاده از 
محلول هاي داراي هدایت الکتریکی معین و در مرحله 

دماي گلخانه با استفاده از . شش برگی صورت گرفت
فن هاي تعبیه شده و نیز باز نمودن دریچه هاي کناري 

از آب شور طبیعی که از در این پژوهش . کنترل می شد
ه یته يبرا dS/m  420دریاچه ارومیه با شوري

ها آبیاري تمام گلدان. استفاده گردید يشور يمارهایت
با  )شاهد(پس از کاشت با استفاده از آب معمولی 

و با توجه به نیاز آبی که   = dS/m 33/0  EC يشور
در روش  .شده بود، انجام گرفت به روش وزنی تعیین

براي تعیین زمان آبیاري ابتدا پس از آبیاري و وزنی 
زهکش شدن آب اضافی، هر گلدان بطور مجزا توزین و 
درصد رطوبت موجود در گلدان از طریق نمونه برداري 
و گذاشتن نمونه ها در آون اندازه گیري می شد و هر 

رطوبت اولیه % 50زمان رطوبت موجود در گلدان به 
براي . ها عملی می شدکاهش می یافت آبیاري گلدان 

برابر صفر این آبیاري تا   ECشرایط بدون تنش یعنی 
ي رشد در پایان دوره .پایان برداشت ادامه داشت

درصد  50که تقریباً ) رسیدگی فیزیولوژیکی محصول(
اي قهوه –خورجین هاي بوته در هر گلدان به رنگ سبز 

طول دوره رشد رویشی و طول  اتی مانندصف بودند 
رشد زایشی، وزن خشک تک بوته، تعداد شاخه دوره

هاي فرعی در بوته، تعداد خورجین اصلی و فرعی در 
در  دانهبوته، طول خورجین اصلی و فرعی، وزن 

دانه درصد روغن و عملکرد  خورجین اصلی و فرعی،
نرم  از آماري هاي تجزیه براي .گیري گردیداندازه
  SPSS 13  و  MSTAT- C ,PATH - 2هاي افزار

 - Excelنرم افزار  و رسم نمودارها بااستفاده گردید 
  .انجام گرفت  2007

  
 نتایج و بحث 

در  که دادنشان  )1جدول ( هاتجزیه واریانس داده        
گیري شده بجز سطوح مختلف شوري کلیه صفات اندازه

ی و درصد روغن ده نیخورجشاخه، روز تا  تعداد
بین ارقام از نظر اکثر  .دبودن داريداراي اختالف معنی
اثر متقابل نیز  .داشتداري وجود صفات اختالف معنی
و  ین اصلی، تعداد خورجشاخهبراي صفات تعداد 

  .بدست آمد )>01/0p(دار عملکرد دانه معنی
  

، تک بوته فرعیشاخه اصلی و  ساقهدر  نیخورجتعداد 
  تعداد شاخه

تک در  نیورجخبر تعداد  گین اثر رقممقایسه میان         
عدد  35/23 داشتن با Hyola 401، رقم بوته نشان داد

در  نیخورجعدد  43/12اصلی و  ساقه در نیخورج
 59/16 داشتن ترین و رقم ساري گل بافرعی بیش شاخه
در  نیخورجعدد  85/7اصلی و در ساقه  نیخورجعدد 
ت مذکور را به خود اترین میزان صففرعی کم شاخه

مقایسه میانگین تعداد ). 3ل جدو(اختصاص دادند 
بوته در بین تیمارهاي شوري نشان تک در  نیخورج

عدد  76/14با داشتن  dS/m12 داد که تیمار شوري 
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در  نیخورجعدد  79/6اصلی و  ساقهدر  نیخورج
عدد  91/25ترین و تیمار شاهد با داشتن کم یشاخه فرع

در  نیخورجعدد  80/15اصلی و  ساقهدر  نیخورج
بیشترین افت . بیشترین تعداد را دارا بودند یعشاخه فر
 در بوته اصلی و فرعی در سطوح شوري  نیخورج
dS/m6  ن و یل). 4و  2ول اجد(به باال مالحظه شد

کاهش تعداد  احتماالًگزارش کردند که ) 2004( همکاران
افزایش هورمون اسید آبسزیک ناشی شده  از نیخورج

ند سبب مرگ دانه باشد که زیادي این هورمون می توا
لذا تعداد گل هاي تلقیح شده وتعداد  هاي گرده شده و

بوته  در نیخورجکاهش تعداد . دهدرا کاهش  نیخورج
محققین  ي سایرهااثر تنش شوري با یافته درکلزا 

؛ اشرف و 2003محمود و همکاران ( مطابقت دارد
محققین دیگر  ).2002؛ اختر و همکاران 1989همکاران 
عملکرد  ندحاصل از تحقیقات خود اظهار داشت در نتایج

 نیخورجبه طور شدیدي به تعداد  کلزا يهاانه تک بوتهد
؛ هاب کوت 2003ثنا و همکاران (در بوته وابسته است

با دارا  Hyola 401 از نظر تعداد شاخه رقم .)1993
عدد بیشترین و رقم ساري گل با دارا بودن  70/3بودن 

). 3جدول ( شاخه را داشتند  عدد کمترین تعداد 42/2
. )2جدول (شوري تعداد شاخه را تحت تاثیر قرار نداد 

و  dS/m 3شوري  در کلزا در سطحکاهش تعداد شاخه 
 .گزارش گردیده است) 2008( محمودزادهتوسط باالتر 

ن در ساقه یتعداد خورج يدر رقم برا ياثر متقابل شور
در ساقه  بیشترین تعداد خورجین .دار بودیمعن یاصل

 dS/m 0و  3و سطح شوري 401اصلی در رقم هایوال 
  .)1جدول (بدست آمد 

  
  فرعیشاخه   و اصلی  ساقه نیخورجول ط

ساقه  نیخورجمقایسه میانگین اثر رقم بر طول          
 داشتن با Hyola 401 نشان داد که رقم یو فرع یاصل
cm 54/5  و  یاصل ساقهن یخورجطولcm 47/5  طول
دارا بیشترین و رقم ساري گل با  یشاخه فرع نیخورج
 cmو  یساقه اصلن یخورجطول  cm  32/4بودن

ت اکمترین میزان صف یشاخه فرعن یطول خورج06/4
مقایسه ) 3جدول ( مذکور را به خود اختصاص دادند

بوته در بین تیمارهاي تک در  نیخورجطول میانگین 
داراي  dS/m12شوري نشان داد که تیمار شوري 

ساقه  نیخورجمترین و تیمار شاهد بیشترین طول ک
ها با نتایج سایر این یافته .را داشتند یو فرع یاصل

و  8، 4، 0  يدر مورد کلزا در سطوح شورمحققین 
dS/m  12  الدین و فرح بخش شمس(مطابقت دارد

شار اسمزي محلول شوري از طریق افزایش ف. )1387
ه کاهش تقسیم جذب آب و در نتیج خاك منجر به کاهش

لذا طول . گرددو طویل شدن و تمایز سلولی می
  . یابدها با افزایش شوري کاهش مینیخورج

   
   کیولوژیزیرسیدگی فدهی و  نیخورجروز تا 

دهی  نیخورجمقایسه ارقام  از نظر روز تا             
با  دارا بودن  Hyola 401رقم که بیانگر آن است 

اري گل با دارا بودن روز کمترین و رقم س 26/51
 دهی را داشتند نیخورجروز بیشترین روز تا  80/58

 کیولوژیزیرسیدگی فروز تا مقایسه صفت .  )3جدول (
 dS/mدر بین تیمارهاي شوري نشان داد سطح شوري 

کمترین روز تا  dS/m 12و سطح شوريبیشترین  0
 يبوردیبا). 2جدول (را داشتند  کیولوژیزیرسیدگی ف

 ،Okapi ،Elitee، Licordرقم کلزا  5 یابیارزبا ) 2010(
Fomax   وSLM046 12، 8، 4، 0 يدر سطوح شور ،

داري بر روز تا بیان کرد شوري تاثیر معنی 20و  16
  .دارد کیولوژیزیرسیدگی ف

  
  فرعی و اصلی نیخورج دانهوزن 

 نیخورج دانهمقایسه میانگین اثر رقم بر وزن            
 با داشتن   Hyola 401اد که رقماصلی و فرعی نشان د

gr095/0  اصلی  و  نیخورجدر  دانهوزن gr 077/0 
فرعی بیشترین و رقم ساري گل  نیخورجدر  دانهوزن 

  gr اصلی و نیخورجدر  دانه وزن gr03/0 با داشتن 
 دانهفرعی کمترین وزن  نیخورجدر  دانهوزن   025/0
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در  نهدامقایسه میانگین وزن  ).3جدول (را داشتند 
فرعی و اصلی در بین تیمارهاي شوري  نشان  نیخورج

 نیخورجدر  gr076/0 با داشتن  داد که تیمار شاهد
اصلی بیشترین وزن  نیخورجدر  gr 074/0فرعی و 

 نیخورجدر  gr031/0 با  dS/m12 دانه و تیمار شوري
اصلی کمترین وزن  نیخورجدر  gr 046/0 فرعی و 

 دانهروند کاهش وزن . نددانه را به خود اختصاص داد
فرعی و اصلی در غلظت هاي پایین شوري  نیخورج

 باال به dS/m  6تدریجی بوده اما از سطح شوري 
   ).4و  2ول اجد( باشدشدیدتر می

  
   تک بوتهعملکرد دانه 

 Hyolaو  Hyola 401ارقام  عملکرد دانه از نظر        
بوته گرم در  166/3و  331/3به ترتیب با تولید  330

گرم در بوته  803/0ل با تولید و رقم ساري گ بیشترین
از   Hyola 401رقم. را تولید کردنددانه ترین عملکرد کم

نظر بسیاري از صفات مهم و مرتبط با عملکرد داراي 
ارزشهاي فنوتیپی باالیی بود به طوري که از نظر تعداد 

و وزن بذر در   نیخورجدر بوته، طول  نیخورج
ین می تواند ای و اصلی بیشتر بود بنابرفرع نیخورج

بعنوان یکی از ارقام متحمل به شوري مورد توجه قرار 
و همکاران  بینجهان در  مطالعات ). 3جدول ( گیرد

 نیز باالترین عملکرد دانه را در  Hyola 401رقم) 1381(
که   Hyola ن گفت رقمهايامی تو. بین ارقام تولید کرد

پذیري کمتر و عملکرد بیشتري باشند آسیب هیبرید می
گل که نسبت به تنش شوري در مقایسه با رقم ساري

یسه میانگین عملکرد دانه در مقا .اینبرد می باشد دارند
 dS/mنشان داد که تیمار شوري تیمارهاي شوري بین 
گرم در بوته کمترین و تیمار شاهد با  99/0با  12

دارا بودند  رادانه گرم در بوته بیشترین عملکرد  690/3
ارتباط باالي عملکرد دانه با اجزاي عملکرد از ). 2جدول (

طرفی و کاهش مقدار این اجزا از طرف دیگر نشان داد 
امري منطقی می  که کاهش عملکرد  در تنش شوري،

اه یدر مورد گاین یافته با نتایج سایر  محققین . باشد

؛ زانگ و همکاران 2010 يبوردیبا( دمطابقت دارکلزا 
   .)1990 یلین ؛ اشرف و مک2001

  
  درصد روغن 

اثر رقم بر در صد  مقایسه میانگین داده هاي         
 Hyola 330و   Hyola 401روغن نشان داد که ارقام 

و رقم  درصد بیشترین 14/39و  درصد 77/40با داشتن 
درصد کمترین درصد روغن  57/35ساري گل با داشتن 

روغن با ارزش). 3ل جدو( را به خود اختصاص دادند
ترین جز دانه بوده و ترکیب روغن دانه به صورت 

لد سند و همکاران یف( شودتعیین می ژنتیکی توسط جنین
در این تحقیق در صد روغن تحت تاثیر تنش  .)1991

 )2003(قاسم و همکاران که با نتایج  شوري واقع نشد
، 2 يدو رقم کلزا در سطوح شور شیبا آزمادر رابطه 

حالیکه بعضی از  در. مطابقت دارد dS/m 12و  8، 4
اند را در کلزا گزارش کرده محققین کاهش درصد روغن

ي و ؛ بایبورد1387بخش و فرح سعید الدینشمس(
  ). 1389همکاران 

  
   تک بوته وزن خشک

ن ارقام از نظر وزن خشک تک یانگیسه میمقا          
 gr 47/13 با داشتن Hyola 401رقم بوته نشان داد 

ترین کم gr 80/8 داراي بیشترین و رقم ساري گل با
) 3جدول ( را به خود اختصاص دادند وزن خشک میزان

در بین تیمارهاي  تک بوتهخشک مقایسه میانگین وزن . 
  dS/m3  شاهد و ن داد که تیمارهاي شوريشوري نشا

بیشترین و گرم  15و  11/14به ترتیب با داشتن 
به ترتیب با  dS/m12 و  dS/m 9 شوري هايتیمار

. را داشتند مقدارترین کم gr56/8 و  gr33/7 داشتن 
 dS/m6 در تیمار شوري  تک بوته کاهش وزن خشک

می توان گفت که کاهش ). 4جدول (به باال شدیدتر شد 
یر ساختمانی به هاي غکربوهیدرات انتقالارتفاع بوته و 

-ستند که میسعه یافته از عواملی ههاي در حال تودانه
 .تواند بر تجمع ماده خشک اثر نامطلوبی داشته باشد
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سطح برگ سبب کاهش جذب نور و کاهش  افت همچنین
-تولید ماده خشک جدید شده و رشد گیاه را کاهش می

  ).2008محمودزاده ( دهد

  
  تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه در الين هاي مختلف كلزا و سطوح مختلف شوري -۱جدول 

ns ،* ،** ۱و % ۵، معني دار در سطح احتمال معني دار غير  به ترتيب%  
  

  - ۱ادامه جدول 
درجه   منابع تغيير

  آزادي 
رسيدگي روز تا 

  کيولوژيزيف
 نيخورج نهدا وزن

  فرعي
 نيخورج دانهوزن 

  اصلي
تک  وزن خشك
  بوته

 عملكرد دانه
  تک بوته

  درصد روغن

  ns ۶۷۷/۲۶   **۰۱۱۰۵/۰   **۰۱۴۹۵/۰   **۶۸۹/۸۱  **۵۳۶/۳۱   **۱۵۳/۱۰۶   ۲  رقم
  ns  ۵۴۶/۱۸  ۴۵۴/۱۵**   ۳۱۱/۱۰۱**  ۰۰۱۸۶۸/۰ **  ۰۰۳۴۴/۰**   ۴۶۷/۷۵**  ۴  شوري

  ns ۰۰/۱۱  ns  ۰۰۰۳۴۶/۰  ns  ۰۰۰۳۲/۰  ns  ۳۲۸/۱۰   *۱۰۳/۲  ns  ۳۹۷/۱۰   ۸  شوري* رقم 
  ۲۵۲/۷  ۸۴۴/۰  ۶۸۹۱/۵  ۰۰۰۲۴/۰  ۰۰۰۱۹۱/۰  ۵۳۳/۸  ۳۰  خطا

ns ،* ،** ۱و % ۵، معني دار در سطح احتمال معني دار غير  به ترتيب%  
  

  هاي کلزا در سطوح مختلف شوريگیري شده الین مقایسه میانگین صفات اندازه  -2جدول 
فرعي  نيخورجطول   اصلي نيخورجتعداد   فرعي نيرجخوتعداد   شوري

)cm(  
اصلي  نيخورجطول 

)cm(  
رسيدگي روز تا 

  کيولوژيزيف
0  a8077/15  a 9133/25  a 6266/5  a 5444/5  a 6666/90  
3  ab  3100/13  ab5755/23  b 2133/5  a5466/5  ab 6666/88  
6  c 2877/10  b2566/21  c8577/4  b9355/4  ab 2222/88  
9  d 5177/7  c7622/16  d4888/4  bc 7555/4 b8888/86  
12  d7933/6  d7666/14  d2733/4  c4688/4  c 8888/82  

  .با آزمون دانکن ندارند% 5میانگین هاي با حروف مشابه اختالف معنی داري در سطح احتمال 
  

  -2ادامه جدول 
 نيخورج دانهوزن   شوري

  (g) فرعي
 نيخورج دانه وزن

  (g) اصلي
تک  وزن خشك

  )g( بوته
تک  عملكرد دانه

  ) g( بوته
  (%)درصد روغن 

۰  a۰۷۵۶/۰  a ۰۷۴۲/۰  a ۱۱۱۱/۱۴  a ۶۹۰۰/۳  ab ۵۸۵۵/۳۸  
۳  a ۰۷۲۲/۰  a ۰۸۰۴/۰  a ۰۰۰۰/۱۵  a ۸۵۶۶/۳  a ۳۷۸۸/۴۰  
۶  b ۰۵۵۸/۰  ab ۰۶۶۴/۰  b ۷۷۷/۱۰  b ۴۶۵۵/۲  ab ۹۹۲۲/۳۸  
۹  c ۰۳۹۸/۰  bc ۰۵۳۶/۰  c ۵۵۵/۸  c ۳۴۴۴/۱  b ۴۱۷۷/۳۶  
۱۲  c ۰۳۰۹/۰  c ۰۴۵۶/۰  c۳۳۳/۷  c۹۹۰۰/۰  ab  ۱۰۴۴/۳۸  

  .با آزمون دانكن ندارند% ۵ميانگين هاي با حروف مشابه اختالف معني داري در سطح احتمال 

خورجين  تعداد  تعداد شاخه  درجه آزادي   ع تغييرمناب
  فرعي

خورجين  تعداد
  اصلي

خورجين  طول
  فرعي

 خورجين طول
  ياصل

  روز تا 
  دهی خورجين

  ۴۸۹/۲۷۴**   ۱۵۵/۶**  ۲۱۳/۸**   ۳۲۲/۱۸۲**   ۵۲۰/۹۴**   ۵۴۳/۶ **  ۲  رقم
  ns  ۳۴۶/۰   **۵۱۴/۱۳۱  ** ۱۱۱/۱۹۳  **  ۶۷۶/۲   **۰۸۹/۲  ns  ۲۰۰/۳  ۴  شوري
  ns ۷۰۹/۰  ns   ۸۴۱/۱۱   **۳۶۶/۳۶  ns  ۱۲۹/۰     ns۰۶۶۴/۰  ns  ۷۶۷/۵    ۸  شوري*  رقم
  ۰۰۰/۶  ۱۷۴/۰  ۰۸۴۸/۰  ۴۶۱/۱۰  ۹۱۹/۵  ۱۷/۲  ۳۰  خطا



 1391سال / ویژه نامه نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار....                                                       و  قیومی، تاري نژاد                    36
 

  

  بررسیهاي مختلف کلزا از نظر صفات مورد مقایسه میانگین الین -3جدول 
 نیخورجتعداد   تعداد شاخه  تیمار

  فرعی
 نیخورجتعداد 

  اصلی
 نیخورجطول 

  )cm(فرعی 
 نیخورجطول 

  )cm(اصلی 
 نیخورجروز تا 

  دهی
Hyola 401  a   7066/3  a 4313/12   a 3573/23   a 4720/5   a    5400/5  b  2666/51  
Hyola 330  b 3440/3  a9400/11  a4340/21   b 1453/5  a     2853/5 b 4000/52  
  c 4253/2   b 8586/7   b5913/16  c  0586/4  b     3253/4  a  800/58   ساري گل

  .با آزمون دانکن ندارند% 5میانگین هاي با حروف مشابه اختالف معنی داري در سطح احتمال 
  

  -3ادامه جدول 
وزن خشک   تیمار

  )g(تک بوته  
وزن دانه خورجین 

  )g(فرعی 
وزن دانه خورجین 

  )g(اصلی 
عملکرد دانه تک 

  )g(بوته 
درصد روغن 

(%)  
Hyola 401  a4666/13  a  077/0  0.0947a  a  3306/3  a  7660/40  
Hyola 330  b2000/11  b  0621/0  0.0659b  a  1664/3  a  1380/39  
  c 8000/8  c 0248/0  0.0316c  b  80266/0  b 5653/35  ساري گل

  .با آزمون دانکن ندارند% 5میانگین هاي با حروف مشابه اختالف معنی داري در سطح احتمال 
  
  

  به افزایش سطوح شوري در مقایسه با تیمار شاهد تغییرات ارزش صفات نسبت – 4جدول 
    12  9  6  3  شوري
    - 02/57  - 44/52  - 91/34  - 80/15  فرعی نیخورجتعداد 
    - 90/42  - 31/35  - 97/17  -  02/9  اصلی نیخورجتعداد 
    - 05/24  - 22/20  - 66/13  -  34/7  فرعی نیخورجطول 
    - 40/19  -14/ 22  - 98/10  + 04/0  اصلی نیخورجطول 

    - 03/48  - 37/39  - 62/23  + 30/6  تک بوته وزن خشک
    - 12/59  - 35/47  - 19/26  -  50/4  فرعی نیخورج دانهوزن 
    - 54/38  - 76/27  -51/10  + 35/8  اصلی نیخورج دانهوزن 

    - 17/73  - 56/63  -18/33  + 51/4  تک بوته عملکرد دانه
    - 24/1  -  62/5  - 05/1  + 64/4  در صد روغن 

  درصد افزایش+  درصد کاهش ،  -            
  
جزیه رگرسیون و ضرایب همبستگی ساده بین صفات در ت

  سطوح مختلف شوري 
ضرایب همبستگی ساده بین صفات در               

در . آورده شده است 5سطوح مختلف شوري در جدول 

فرعی با  نیخورج دانه وزنن یبتمام سطوح شوري 
 دانهصلی و وزن ا نیخورجول و ط فرعی نیخورجطول 
-ارتباط مثبت و معنیدانه اصلی و عملکرد  نیخورج

اصلی با تعداد  نیخورج دانهبین وزن . داردوجود داري 
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 نیخورجاصلی، طول  نیخورجفرعی، طول  نیخورج
فرعی، عملکرد و درصد  نیخورج دانهفرعی، وزن 

 دانهوزن  .روغن همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد
دهی نیخورجفرعی و اصلی با روز تا  نیجخور

نیز با دانه عملکرد  .داري دارندهمبستگی منفی و معنی
فرعی ، طول  نیخورجاکثر صفات از جمله تعداد 

 دانهاصلی، وزن  نیخورجفرعی، طول  نیخورج
 اصلی همبستگی نیخورج دانهفرعی، وزن  نیخورج

دهی نیخورجو با روز تا  مثبت و معنی دار دارد
در سطوح شوري . داري داردمبستگی منفی و معنیه

dS/m 6  وdS/m  12  با  تک بوتهوزن خشک  9و
در . داري داردهمبستگی مثبت و معنیدانه عملکرد 

با روز تا دانه عملکرد  0و  dS/m 3سطوح شوري 
. داري داردهمبستگی منفی و معنی کیولوژیزیرسیدگی ف

درصد روغن با دانه عملکرد  dS/m 6در سطح شوري 
در سطوح شوري . داري داردهمبستگی مثبت و معنی

dS/m 12  عملکرد با تعداد شاخه همبستگی مثبت و  9و
درصد  0و  dS/m 3معنی دار دارد و در سطوح شوري 

 نیخورج دانهاصلی، وزن  نیخورجروغن با طول 
اصلی همبستگی مثبت و  نیخورج دانه فرعی، وزن

و  کیولوژیزیرسیدگی ف داري دارد و با روز تامعنی
. داري دارددهی همبستگی منفی و معنی نیخورجروز تا 

درصد روغن با تعداد  dS/m 6در سطح شوري 
فرعی و اصلی،  نیخورجفرعی و اصلی، طول  نیخورج
فرعی و اصلی و عملکرد دانه  نیخورج دانهوزن 

همبستگی مثبت و معنی داري دارد و با روز تا 
در  داري داردنفی و معنیدهی همبستگی منیخورج

در صد روغن با هیچ کدام  9و  dS/m 12سطوح شوري 
 خ و همکارانیش). 5جدول (از صفات همبستگی ندارد 

داري بین بیان کردند روابط مثبت و معنی) 1999(
هاي اصلی و جانبی، عملکرد دانه با صفات تعداد شاخه

 وجوددر بوته ارقام کلزا  نیخورجوزن دانه و تعداد 
اعالم داشتند عملکرد دانه ) 2009( یناسیتک و کیآ .دارد

و عملکرد روغن همبستگی  نیخورجدر هر  دانهبا تعداد 
) 2007( وانوسکا و همکارانیا. داري داردمثبت و معنی

گزارش کردند که ارتفاع بوته، تعداد شاخه، تعداد 
، تعداد دانه در نیخورجدر بوته، طول  نیخورج
و وزن هزار دانه با  نیخورجدر  ، وزن دانهنیخورج

 ثنا و همکاران .عملکرد همبستگی مثبت و باالیی دارند
 داري بینمعنی و مثبت همبستگیبیان کردند  )2003(

گلپرور و  .وجود دارد عملکرد با بوته در نیخورج تعداد
با تجزیه همبستگی عملکرد روغن نشان ) 2011( یمیکر

ین این صفت با روز دار بدادند همبستگی مثبت و معنی
   .وجود دارد نیخورجتا گلدهی و تعداد 
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  در سطوح مختلف شوريمورد مطالعه بین صفات ساده ضریب همبستگی  – 5جدول 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  
2  

749/0  
)586/0(  

]**927/0[ 

  
  
  

                  

  
3  

723/0  
)388/0(  
]*877/0[ 

725/0  
*)816/0(  

]*894/0[  
 

                 

  
4  

663/0  
)643/0(  
]*917/0[ 

*889/0  
)800/0(  
]*896/0[ 

532/0  
*)833/0(  
]768/0[  

               

                      
  

5  
  

479/0  
)710/0(  
]*927/0[  

765/0  
**)946/0(  

]**944/0[ 

317/0  
)806/0(  
]*819/0[ 

**930/0  
*)913/0(  

]**989/0[ 

             

    
  

6  
  
  

592/0  
)686/0(  
] *828/0[  

795/0  
*)855/0(  

]*872/0[ 

458/0  
)789/0(  
]701/0[ 

**959/0  
**)984/0(  

]**964/0[ 

**979/0  
**)960/0(  

]**949/0[ 

           

  
7  

  
  

606/0  
)676/0(  
]777/0[ 

684/0  
*)914/0(  

]*824/0[ 

307/0  
)760/0(  
]565/0[ 

 *870/0  
*)912/0(  

]**928/0[ 

**950/0  
**)991/0(  

]*907/0[ 

**956/0  
**)966/0(  

]**975/0[ 

         

  
8  

*846/0  
)596/0(  
]750/0[ 

766/0  
**)951/0(  

]*872/0[ 

546/0  
)611/0(  
]691/0[ 

730/0  
)633/0(  

]**921/0[  

699/0  
*)852/0(  

]**939/0[ 

737/0  
)724/0(  

]**952/0[ 

*815/0  
*)815/0(  

]**921/0[  
 

       

  
9  

571/0  
)666/0(  
]*905/0[ 

*841/0  
**)967/0(  

]**947/0[ 

562/0  
)719/0(  
]790/0[ 

*899/0  
*)843/0(  

]**979/0[  
 

**943/0  
**)951/0(  

]**986/0[ 

**956/0  
**)904/0(  

]**980/0[ 

*901/0  
**)933/0(  

]**950/0[ 

777/0  
**)944/0(  

]**949/0[  

     

  
10  

59/0  -  
)606/0 -(  

]**961/0 -[  

756/0 -  
*)837/0-(  

]*871/0-[ 

335/0 -  
**)925/0-(  

]791/0-[ 

**947/0-  
**)977/0-(  

]*910/0-[ 

**980/0-  
**)921/0-(  

]*889/0-[ 

**984/0-  
**)954/0-(  

]*871/0-[ 

**975/0-  
*)904/0-(  

]*837/0-[ 

745/0 -  
)648/0 -(  
]728/0-[ 

*907/0-  
*)826/0-(  

]*905/0-[ 

   

  
11  

381/0 -  
)546/0(  
]213/0-[ 

552/0 -  
)086/0 -(  
]017/0[ 

172/0 -  
)522/0 -(  
]033/0[ 

639/0 -  
)216/0 -(  
]104/0[ 

*846/0-  
)033/0 -(  
]105/0[ 

794/0 -  
)107/0 -(  
]267/0[ 

*883/0-  
)035/0 -(  
]184/0[ 

774/0 -  
)149/0(  
]393/0[ 

*852/0-  
)042/0(  
]144/0[  

 

800/0  
)306/0(  
]172/0[ 

 

  
12  

504/0  
)680/0(  
]550/0[ 

477/0  
*)850/0(  
]467/0[ 

147/0  
*)844/0(  
]363/0[ 

716/0  
**)995/0(  

]540/0[ 

*858/0  
**)949/0(  

]467/0[ 

*859/0  
**)992/0(  

]635/0[ 

**964/0  
**)943/0(  

]646/0[ 

756/0  
)698/0(  
]384/0[  

 

793/0  
*)882/0(  
]576/0[ 

*893/0-  
**)981/0-(  

]756/0-[ 

*889/0-  
)100/0 -(  
]081/0-[ 

  %1و % 5دار در سطح احتمال بترتیب به مفهوم معنی **، *
  .باشندمی) اعداد داخل کروشه( 9و  dS/m 12و سطوح شوري ) اعداد داخل پارانتز( dS/m 6، سطح شوري )اعداد بدون پارانتز( 0و  dS/m 3سطوح شوري 

  ن فرعییخورج دانهوزن  – 6ن اصلی  یطول خورج - 5ن فرعی  یطول خورج - 4ن اصلی  یتعداد خورج - 3ن فرعی  یتعداد خورج -2تعداد شاخه    -1
در صد  – 12ک  یولوژیزیروز تا رسیدگی ف -11ن دهی  یروز تا خورج – 10  تک بوته عملکرد دانه – 9 تک بوتهوزن خشک  – 8ن اصلی  یخورج دانهوزن  – 7

  روغن
  

یر سیونی عملکرد دانه  به عنوان متغنتایج تجزیه رگر 
وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل نشان داد 

دسی زیمنس بر  3و  0که در سطح شوري ) 6جدول (
پارامترهاي عی و درصد روغن از فر نیخورجمتر تعداد 
% 90هستند و این دو صفت حدود دانه عملکرد  موثر بر

در سطح . شوندرا شامل میدانه تغییرات عملکرد 
و  تک بوتهدسی زیمنس بر متر وزن خشک  6شوري 

دانه عملکرد بر  مولفه هاي تاثیرگذاردرصد روغن از 
نه داتغییرات عملکرد % 98هستند و این دو صفت حدود 

دسی  12و  9در سطوح شوري . را شامل می شوند
تک اصلی، وزن خشک  نیخورجزیمنس بر متر تعداد 

دانه عملکرد موثر بر  يو در صد روغن از اجزا بوته
تغییرات عملکرد %  100هستند و این سه صفت تقریباً

 )1999( خ و همکارانیش ).6جدول (را در بر دارند دانه 
د ردار بین عملکمثبت و معنیبا تجزیه رگرسیونی روابط 
هاي اصلی و جانبی، وزن دانه با صفات تعداد شاخه

در بوته را در ارقام کلزا  نیخورجهزار دانه و تعداد 
  . مشاهده نمودند
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  تجزیه رگرسیونی عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته در سطوح مختلف شوري - 6جدول 

  

یر روغن  به عنوان متغدگرسیونی درصنتایج تجزیه ر
یر مستقل نشان داد وابسته و سایر صفات به عنوان متغ

عملکرد  دسی زیمنس بر متر 3و  0که در سطح شوري 
-تغییرات در صد روغن را شامل می% 62حدود دانه 

دسی زیمنس بر متر تعداد  6در سطح شوري . شود
 يپارامترهااز  کیولوژیزیرسیدگی فشاخه و روز تا 

روغن هستند و این دو صفت حدود  درصد موثر بر
در . شوندتغییرات در صد روغن را شامل می% 87

دسی زیمنس بر متر تعداد  12و  9سطوح شوري 

 نیخورج فرعی، روز تا نیخورجاصلی، طول  نیخورج
رگذار یتاث ياز اجزا کیولوژیزیرسیدگی فدهی و روز تا 

%  99 باشند و این چهار صفت تقریباًدرصد روغن میبر 
گلپرور  ).7جدول (تغییرات در صد روغن را در بر دارند 

با انجام تجزیه رگرسیونی گام به گام  )2011(یمیو کر
از تغییرات عملکرد روغن بوسیله % 1/99نشان دادند 

عملکرد دانه، درصد روغن، ارتفاع گیاه و روز تا 
  .شودرسیدگی فیزیولوژیک توجیه می

  
  يدر سطوح مختلف شور در صد روغن به عنوان صفت وابستهتجزیه رگرسیونی  -7جدول 

  مدل رگرسیونی   R2  سطوح شوري
Yi = 345/34  629/0  0و  3  + 49/13  (عملکرد دانه) 

6  878/0 Yi = 090/138  + 316/9  ( شاخه تعداد ) - 444/1  ( کیولوژیزیرسیدگی فروز تا  ) 

 997/0  9و  12
Yi = 951/132  – 273/0  ( اصلی نیخورجتعداد  ) – 584/3  ( فرعی نیخورجطول  ) – 915/1  ( دهی نیخورجروز تا  ) + 

333/0 کیولوژیزیرسیدگی فروز تا  )  ) 

  

  تجزیه علیت صفات وارد شده مدل رگرسیونی 
وابسته  متغیربه عنوان دانه تجزیه علیت عملکرد            

 نیخورجنشان داد که در سطوح مختلف شوري تعداد 
، در صد روغن و وزن اصلی نیخورجفرعی،  تعداد 

اثر مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر  تک بوتهخشک 
بنابراین افزایش هر کدام از . روي عملکرد دانه دارند

الذکر افزایش عملکرد دانه را در پی خواهد صفات فوق
تجزیه علیت در صد روغن به عنوان ). 8ول جد(داشت 

  dS/m 6 متغیر وابسته نشان داد که در سطح شوري 

عداد شاخه اثر مستقیم  و غیر مستقیم مثبت بر روي ت
رسیدگی در حالیکه روز تا . درصد روغن دارد

اثر مستقیم منفی و غیر مستقیم از طریق  کیولوژیزیف
در . تعداد شاخه تاثیر مثبتی روي در صد روغن دارد

دسی زیمنس بر متر تعداد  12و  9سطوح شوري 
ت و طول اصلی بیشترین اثر مستقیم مثب نیخورج
فرعی بیشترین اثر مستقیم منفی بر در صد  نیخورج

فرعی  نیخورجبه طور غیر مستقیم طول . روغن دارند
اصلی باعث افزایش در صد  نیخورجاز طریق تعداد 

  مدل رگرسیونی R2  سطوح شوري
- = Yi  906/0  0و  3 191/12  + 288/0 ن فرعییتعداد خورج )  ) + 298/0  ( در صد روغن  ) 

6  989/0  Yi = - 790/8  + 341/0  ( تک بوته وزن خشک ) + 196/0  (درصد روغن) 

  1  9و 12
Yi = 111/0  + 0720/0  ( ن اصلییتعداد خورج ) + 183/22  ( تک بوتهوزن خشک   ) - 0315/0  

 (درصد روغن)
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) 2007( ایوانوسکا و همکاران ).9ول دج(گردد روغن می
، نیخورجلکرد دانه بیان کردند تعداد با تجزیه علیت عم

بیشترین اثر مستقیم بر روي  نیخورجهر  دانهوزن 
در  )2011( گلپرور و کریمی. دارنددانه کلزا عملکرد 

نشان دادند ارتفاع کلزا تجزیه علیت براي عملکرد روغن 
بعنوان معیارهاي  کیولوژیزیرسیدگی فگیاه و روز تا 

-انتخاب غیر مستقیم در بهبود ژنتیکی این صفت می

  . باشند
  

  شوريمختلف عملکرد دانه با صفات وارد شده مدل رگرسیونی در سطوح  تجزیه علیت  – 8جدول 
         اثر غير مستقيم      

  E  كل    در صد روغن  فرعي نيخورجتعداد   اثرمستقيم  صفت  سطوح شوري
 نيخورجتعداد   ۰و  ۳

  ۳۰۶/۰ ۸۴۱/۰    ۲۴۱/۰    ۵۹۹/۰  فرعي
   ۷۹۲/۰      ۲۸۵/۰ ۵۰۷/۰  در صد روغن  
              وغندر صد ر  تک بوته وزن خشك      
تک وزن خشك   ۶

  ۱۰۸/۰ ۹۴۴/۰    ۳۰۳/۰   ۶۴۰/۰  بوته
   ۸۸۲/۰      ۴۴۶/۰ ۴۳۵/۰  در صد روغن  

 نيخورجتعداد       
  اصلي

تک  وزن خشك
      درصد روغن  بوته

 نيخورجتعداد   ۹و  ۱۲
  ۱۵۲/۰ ۷۹/۰ ۰۸۱/۰ ۴۹۳/۰   ۲۱۵/۰  اصلي

تک وزن خشك   
   ۹۴۹/۰ ۰۸۵/۰   ۱۴۸/۰ ۷۱۴/۰  بوته

   ۵۷۵/۰   ۲۷۴/۰ ۷۸/۰ ۲۲۳/۰  درصد روغن  
  
  

  شوريمختلف ح وتجزیه علیت  درصد روغن با صفات وارد شده مدل رگرسیونی در سط – 9 جدول
            اثر غير مستقيم      

سطوح 
  شوري

  تعداد شاخه  اثر مستقيم  صفت
رسيدگي روز تا 

  کيولوژيزيف
 E  كل    

  ۳۴۸/۰ ۶۸/۰      -۴۲۱/۰   ۱/۱  تعداد شاخه  ۶

رسيدگي روز تا   
   ۱۶۹/۰        ۶/۰  -۷۷/۰  کيولوژيزيف

      
 نيخورجتعداد 

  اصلي
 نيخورجطول 

  فرعي
روز تا 

  دهي نيخورج
رسيدگي روز تا 

  کيولوژيزيف
    

  ۰۴۴/۱ ۳۶۳/۰ ۰۱/۰ -۲۱۶/۰ -۲۹۵/۰   ۸۷۱/۰  اصلي نيخورجتعداد   ۹و  ۱۲
    ۵۴/۰ ۰۰۶/۰ ۲۴۷/۰    ۶۶۹/۰  -۳۸۴/۰  فرعي نيخورجطول   
   -۷۵۶/۰ ۰۱/۰  ۳۴۹/۰ -۶۹/۰ ۲۷۲/۰  دهي نيخورجروز تا   

  
رسيدگي روز تا 

   ۰۸۱/۰   -۰۴۶/۰ -۰۴/۰  ۰۱۴/۰ ۰۵۹/۰  کيولوژيزيف
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به طور کلی نتایج این آزمایش نشان دادند در سطوح 
مطالعه مختلف شوري بین ارقام کلزا از نظر اکثر صفات 

که بیانگر وجود . داري وجود داردتفاوت معنیشده 
سطوح مختلف . باشدپتانسیل ژنتیکی بین ارقام می
داري بر صفات تعداد شوري تاثیر منفی و معنی

فرعی و اصلی،  نیخورجفرعی و اصلی، طول  نیخورج
فرعی  نیخورج دانه، وزن کیولوژیزیرسیدگی فروز تا 

اثر . و عملکرد دانه دارد تک بوتهو اصلی، وزن خشک 
متقابل رقم و شوري براي صفات تعداد شاخه، تعداد 

. باشددار میو عملکرد دانه معنی اصلی نیخورج
 Hyola 401مقایسه میانگین ارقام نشان داد رقم 

تنش شوري  تحت بیشترین عملکرد و اجزاي عملکرد را
نوان رقم به عتواند یمنسبت به دو رقم دیگر دارد و 

. شودمعرفی  یو مکان یبا تکرار زمانمتحمل به شوري 
ا تعداد در تمام سطوح شوري بین عملکرد دانه ب

 نیخورجفرعی،  طول  نیخورجفرعی، طول  نیخورج
فرعی و اصلی که از اجزاي  نیخورج دانهاصلی، وزن 
باشند همبستگی مثبت و معنی داري وجود عملکرد می

رسیدگی دهی و  نیخورجعملکرد دانه با روز تا . دارد
تجزیه . داري داردهمبستگی منفی و معنی کیولوژیزیف

لکرد دانه نشان داد که تعداد رگرسیونی و علیت عم
تک فرعی و اصلی، درصد روغن ، وزن خشک  نیخورج
. داراي اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد هستند بوته

 ،اصلی نیخورجتعداد شاخه، تعداد  درصد روغن با
 کیولوژیزیرسیدگی فو روز تا دهی  نیخورجروز تا 

  .باشددر ارتباط می
  

  مورد استفادهمنابع 

تاثیرتنش شوري ناشی از کلرورسدیم بر خصوصیات . 1389 ع، و احمداف س ج  ا، سید طباطبایی بایبوردي 
 – 346 اتصفح، 24شماره  ،آب و خاك، علوم و منابع کشاورزي مجله .فیزیولوژیکی، کمیت و کیفیت کلزا پاییزه

334.   

چکیده مقاالت هفتمین کنگره . قام کلزابررسی سازگاري و مقایسه عملکرد ار. 1381 ش، و کوهن د، رستمی، جهان بین ع
  . 515صفحه ، موسسه تحقیقات اصالح و نهال بذر ،علوم زراعت و اصالح نباتات ایران

بررسی عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام کلزاي پاییزه در شرایط . 1388 ا، و بایبوردي د  ، حبیبیم ط زمانی ص ع، نظامی 
  . 109 – 121 اتصفح ،1شماره  ،گیاهی مجله تنشهاي محیطی در علوم. تنش شوري

پایان نامه . بررسی اثر سطوح مختلف شوري و کود پتاسیم بر عملکرد کلزا. 1385 ق، و طاهري ح ر شافعی ا، خزایی 
  .دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور، زراعت کارشناسی ارشد
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