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اثر تنش شوری بر خصوصیات رویشی و عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا
1

کامي کابوسي ،*1محمد شامياتي

 .1گروه کشاورزي ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گرگان ،ايران.
تاریخ دریافت94/10/21 :؛ تاریخ پذیرش95/06/23 :

چکيده
بهمنظور برر سي اثر چهار سطح شوری آب آبياری ( 7 ،4 ،1/15و  10د سيزیمنس بر متر) بر صفات فنولوژیکي ،مورفولوژیکي ،اجزاء
عملکرد ،عملکرد ،روغن و کارایي مصرف آب چهار رقم کلزا (سه رقم هایوال  308 ،4815و  401و رقم  ،)RGS 003آزمایشي به صورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي با سه تکرار انجام گرفت .نتایج ن شان داد بيشترین تعداد روز تا گلدهي ،ارتفاع بوته،
ارتفاع اولين شاخه فرعي ،ارتفاع اولين خورجين از سطح زمين و قطر ساقه در رقم  RGSم شاهده گردید .همچنين بي شترین طول
خورجين ،تعداد دانه در خورجين و وزن هزار دانه در رقم  401و بيشتتترین تعداد خورجين در بوته ،عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژیکي،
شاخص بردا شت و کارایي م صرف آب دانه در رقم  308م شاهده شد .افزایش شوری از  1/15به  10د سيزیمنس بر متر به افزایش
معنيدار تعداد روز تا گلدهي ( 6روز) و کاهش معنيدار تعداد روز تا ر سيدگي (بهجز در رقم  )RGSمنجر شد .شوری موجب کاهش
معنيدار صفات ارتفاعي بوت ه ،تعداد دانه در خورجين ،عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژیکي ،شاخص بردا شت و کارایي م صرف آب دانه
گردید ولي تأثير معني داری بر قطر ساقه ،تعداد شاخه فرعي ،تعداد خورجين در بوته ،وزن هزار دانه و درصد روغن نداشت .بيشترین
عملکرد و کارایي مصرف آب روغن در رقم  308در سطح شوری  4دسيزیمنس بر متر به دست آمد .با توجه به عدم برهمکنش شوری
و رقم بر عمده صفات مورد بررسي ،واکنش ارقام مختلف از نظر تحمل به شوری یکسان ارزیابي ميگردد.
واژههای کليدی :روغن ،عملکرد ،فنولوژی ،کارایي مصرف آب ،مورفولوژی.

مقدمه
برآوردها نشان ميدهد که حدود  %۲۰از زمینهاي کشاورزي
و نزديک به نیمي از اراضي فارياب جهان تحت تأثیر شوري
ميباشند ( ;Bybordi and Tabatabaei, 2012
 .)Chinnusamy et al., 2005وسعت اراضي داراي خاك-
هاي با درجات مختلف شوري کشور  55/6میلیون هکتار
معادل  34درصد مساحت کل کشور تخمین زده شده است
که از اين میزان  6/8میلیون هکتار در دشتهاي کشاورزي
ميباشد (.)Moameni, 2011
در شرايط تنش شوري ،محدوديت جذب عناصر غذايي
توسط ريشه منجر به کاهش تولید مواد فتوسنتزي و کاهش
تخصیص آن به اندامهاي زايشي ميشود .بنابراين کمبود منبع
طي دوره گلدهي باعث ريزش اندامهاي زايشي و گلهاي بارور
خصوصاً خورجینهاي جوان ميشود که نتیجه آن کاهش

تعداد خورجینهاي بالغ و تعداد دانه است ( Tajali et al.,

 .)2011به همین دلیل کاهش عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا
تحت شرايط تنش شوري گزارش گرديده است
( ;Shamseddin Saied and Farahbakhsh, 2008
Zamani et al., 2010; Bybordi, 2010; Shahbazi et
 .)al., 2011; Tarinejad et al., 2013بهطورکلي اثرات

زيانبار شوري بر رشد گیاهان از طريق کاهش پتانسیل
اسمزي محلول خاك (تنش آبي) ،اختالل (بر هم زدن تعادل)
تغذيهاي ،اثرات يونهاي خاص (تنش نمک) و يا ترکیبي از
آنها بروز پیدا ميکند ( .)Ashraf and Harris, 2004در
عینحال نشان داده شده است که اثرات منفي شوري بر کلزا
عمدتاً بهواسطه کاهش پتانسیل اسمزي بوده و روابط يوني از
اهمیت کمتري برخوردار است ( ;Schmidt et al., 1993
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 .)Porcelli et al., 1995آستانه کاهش عملکرد ارقام مختلف
کلزا در استان گلستان شوري خاك حدود  5-7دسيزيمنس
بر متر است ( .)Shahbazi et al., 2011همچنین گزارش
شده است که کلزا در اراضي نسبتاً شور گنبد و گرگان با
هدايت الکتريکي حدود  7/7دسي زيمنس بر متر محصول
مناسبي تولید ميکند ( Azimi Gandomani et al.,
 .)2012اين در حالي است که آستانه تحمل به شوري دو رقم
کلزا (طاليه و استقالل) در استان گلستان شوري خاك 4/8
دسيزيمنس بر متر (معادل شوري آب آبیاري  6دسيزيمنس
بر متر) به دست آمد (.)Shahbazi et al., 2011
يکي از روشهاي مقابله با مشکل شوري ،کشت ارقام
متحمل است .با توجه به شوري بخش زيادي از اراضي
کشاورزي استان گلستان ،کمبود منابع آب شیرين و اهمیت
کلزا بهعنوان يک گیاه روغني از يکسو و واکنش متفاوت ارقام
مختلف اين گیاه به شوري از سوي ديگر ،اين پژوهش با هدف
بررسي اثر تنش شوري بر فنولوژيکي ،مورفولوژيکي و عملکرد
کمي و کیفي ارقام مختلف گیاه کلزا انجام گرديد.
مواد و روشها
اين پژوهش در سال زراعي  1393-94بهصورت کشت پايیزه
باهدف بررسي اثر تنش شوري بر ارقام مختلف کلزا به شکل
گلداني و در شرايط نیمه کنترلشده در مزرعه تحقیقاتي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان انجام شد .گلدانها در
فضاي آزاد و در زير يک سايهبان نسبتاً بلند که هواي آزاد از
اطراف به راحتي در آن جريان داشت نگهداري شدند .وجود
سايهبان به دلیل ضرورت انجام آبیاري جهت اعمال تیمارهاي
شوري و محروم کردن گیاه از بارندگي بود .آزمايش بهصورت
فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوكهاي کامل تصادفي با سه
تکرار انجام گرفت .تیمارهاي آزمايشي شامل شوري آب
آبیاري در چهار سطح ( 1/15شاهد) 7 ،4 ،و  1۰دسيزيمنس
بر متر و رقم کلزا در چهار سطح رقمهاي هايوال 3۰8 ،4815
و  4۰1و رقم  RGS 003بود.
بهمنظور شبیهسازي بهتر شرايط واقعي منابع آب و خاك
شور ( )Akhtari et al., 2014در اين پژوهش جهت تهیه
تیمارهاي شوري از ترکیب چهار نمک ،NaCl ،CaCl2
 MgCl2و  MgSO4با نسبتهاي وزني برابر با آب معمولي
استفاده شد .براي اين منظور ابتدا مقدار نمک موردنیاز بر
اساس رابطه تجربي ( TDS=640×ECکه در آن TDS
مقدار نمک بر حسب میليگرم بر لیتر و  ECهدايت الکتريکي
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بر حسب دسيزيمنس بر متر ميباشد) بهصورت تقريبي
محاسبه گرديد .سپس مقدار دقیق نمک مورد نیاز براي هر
سطح شوري با اندازهگیري هدايت الکتريکي بهصورت سعي و
خطا تعیین گرديد .بر اين اساس ،براي تهیه سطوح شوري ،4
 7و  1۰دسيزيمنس بر متر به ترتیب  1۲49 ،6۰8و 1953
میليگرم از هر نمک به هر لیتر آب تیمار شاهد اضافه شد.
پیش از پر کردن گلدانها ،ويژگيهاي فیزيکي و شیمیايي
خاك اندازهگیري شد (جدول  )1و بر اساس آزمون مواد
غذايي ،نیازي کودي تعیین گرديد .سپس بر اساس ابعاد
گلدان (ارتفاع  36و عرض دهانه  31سانتيمتر) و جرم
مخصوص ظاهري خاك ،مقدار خاك موردنیاز براي پر کردن
گلدانها محاسبه گرديد و اين میزان خاك از عمق ۰-3۰
سانتيمتري مزرعه تهیه شد .پس از خشککردن خاك در
هواي آزاد و عبور از الک دو میليمتري ،درصد رطوبت خاك
به روش وزني اندازهگیري شد .بهمنظور جلوگیري از تجمع
نمک و آب در گلدان ،پنج سوراخ به قطر يک سانتيمتر در
کف آنها بهعنوان زهکش تعبیه گرديد و در ته گلدان به
ضخامت سه سانتيمتر ماسه ريخته شد .وزن خاك الزم براي
پر کردن گلدانها به ارتفاع  ۲8سانتيمتر بر اساس درصد
رطوبت و جرم مخصوص ظاهري خاك محاسبه گرديد.
همچنین پنج سانتيمتر فوقاني گلدانها جهت آبیاري خالي
گذاشته شد .جهت جلوگیري از نشست خاك در گلدان و
رسیدن به جرم مخصوص ظاهري خاك مزرعه ،پر کردن
گلدان بهصورت تدريجي و در اليههاي پنج سانتيمتري همراه
با کوبش انجام شد .پس از پر کردن گلدان با يک آبیاري
سنگین ،ضمن تحکیم و آمادهسازي بستر کشت بذر ،رطوبت
مورد نیاز براي کشت فراهم گرديد.
در هر گلدان  15بذر کشت شد و بعد از استقرار بوتهها،
طي چند مرحله تنک کردن ،پنج بوته در هر گلدان باقي ماند
(تراکم  66بوته در مترمربع) .کودهاي شیمیايي بر اساس
توصیه کودي در زمان کشت و در طول فصل به گلدانها داده
شد .آبیاري تا مرحله شش برگي با آب معمولي و پس از آن
تا پايان فصل رشد با سطوح شوري مورد نظر بهصورت هفتگي
(بر اساس کاهش وزن گلدان) انجام گرديد .مقدار آبیاري براي
همه گلدانها يکسان بود.
در طول فصل رشد و پايان آن ،صفات فنولوژيکي (تعداد
روز تا  5۰درصد سبز شدن ،گلدهي و رسیدگي فیزيولوژيکي)،
مورفولوژيکي (ارتفاع بوته ،ارتفاع تا اولین شاخه فرعي ،ارتفاع
اولین خورجین از سطح زمین ،قطر ساقه ،تعداد شاخه فرعي
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و طول خورجین) ،اجزاء عملکرد (تعداد خورجین در بوته،
تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه) ،عملکرد دانه ،عملکرد
بیولوژيکي ،شاخص برداشت (نسبت عملکرد دانه به عملکرد
بیولوژيکي) ،درصد روغن ،عملکرد روغن ،کارايي مصرف آب
( )WUE: Water Use Efficiencyدانه و روغن (به ترتیب
نسبت عملکرد دانه و روغن به حجم آب مصرفي) اندازهگیري
شد .تحلیلهاي آماري با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 19
( )IBM, 2010و مقايسه میانگینها بر اساس آزمون LSD
(در سطح احتمال  5درصد) صورت گرفت.
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يکسان است .نتايج مقايسه میانگین صفات در جدولهاي ()4
تا ( )6و نتايج آزمون همبستگي در جدول ( )7ارائه شده است.

تعداد روز تا گلدهي
نتايج نشان داد که اثر رقم بر تعداد روز تا گلدهي معنيدار
بود و چهار رقم مورد بررسي در گروههاي آماري متفاوتي قرار
گرفتند بهطوريکه به ترتیب ارقام ( RGSبیشترين)،4۰1 ،
 3۰8و ( 4815کمترين) ازنظر اين صفت رتبهبندي گرديدند.
وجود اختالف معنيدار بین ارقام مختلف کلزا ازنظر تعداد روز
تا گلدهي گزارش شده است ( Rahnama and Makvandi,
.)2008; Bybordi, 2010; Rahnama, 2013
شوري در سطح احتمال پنج درصد بر تعداد روز تا گلدهي
تأثیرگذار بود ،بهطوريکه افزايش شوري از  1/15به  7 ،4و
 1۰دسيزيمنس بر متر به ترتیب موجب  5/4 ،3/۲و  6روز
افزايش اين صفت گرديد .نتايج پژوهش شهبازي و همکاران
( )Shahbazi et al., 2011بر روي دو رقم کلزا نشان داد که
با افزايش شوري تعداد روز تا گلدهي حدود  5روز کاهش
يافت در حالي که مطابق پژوهش فرانکوئیس ( Francois,
 )1994زمان گلدهي در تیمارهاي خیلي شور (بیش از 1۰
دسيزيمنس بر متر) بین  6تا  7روز نسبت به تیمار شاهد به
تأخیر افتاد .همچنین افزايش معنيدار تعداد روز تا گلدهي
توسط بايبوردي ( )Bybordi, 2010نیز گزارش گرديده بود.

نتایج و بحث
نتايج تجزيه واريانس در جدولهاي ( )۲و ( )3ارائه شده است.
اثر رقم بر صفات فنولوژيکي (بهجز روز تا سبز شدن) و
مورفولوژيکي ،اجزاء عملکرد (تعداد خورجین در بوته ،تعداد
دانه در خورجین و وزن هزار دانه) و شاخص برداشت معنيدار
بود درحاليکه شوري فقط تعداد روز تا گلدهي ،صفات
ارتفاعي (ارتفاع بوته ،اولین شاخه فرعي و اولین خورجین از
سطح زمین) و تعداد دانه در خورجین را تحت تأثیر قرار داد.
برهمکنش شوري و رقم بر تعداد روز تا رسیدگي ،طول
خورجین و عملکرد و کارايي مصرف آب روغن معنيدار بود.
عدم برهمکنش شوري و رقم بر عمده صفات موردبررسي
نشان ميدهد که واکنش ارقام کلزا به سطوح مختلف شوري

جدول  .1ویژگيهای فيزیکي و شيميایي خاک.
Table 1. Physical and chemical properties of soil.

درصد اشباع خاک

بافت خاک

رس

سيلت

شن

ویژگي

()Soil Saturated Percent

()Soil Texture

()Clay

()Silt

()Sand

()Properties

درصد ()%

-

درصد ()%

درصد ()%

درصد ()%

واحد ()Unit

1

Loam

26

50

24

مقدار ()Amount

هدایت الکتریکي عصاره
اشباع
()EC

جرم مخصوص حقيقي
()Particle Density
-3

جرم مخصوص
ظاهری
()Bulk Density
-3

تخلخل
()Porosity

pH

ویژگي
()Property

dS.m-1

gr.cm

gr.cm

درصد ()%

-

واحد ()Unit

3.1

2.56

1.40

45

8.0

مقدار ()Amount

کل کربن آلي

درصد مواد خنثي شونده

نيتروژن کل

پتاسيم

فسفر

ویژگي

()Total Organic Carbon

()T.N.V.

()Total N

()K

()P

()Property

درصد ()%

درصد ()%

درصد ()%

ppm

ppm

واحد ()Unit

1.12

24

0.11

300

8.8

مقدار ()Amount
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جدول  .2تجزیه واریانس صفات فنولوژیکي و مرفولوژیکي کلزا.

Table 2. Analysis of variance of phonological and morphological traits of canola.

درجه

قطر ساقه
Stem
Diameter

ارتفاع بوته
Plant
Height

روز تا رسيدگي
Days to
Maturity

روز تا گلدهي
Days to
Flowering

روز تا سبز شدن
Days to Seed
Emergence

آزادی
df

** 0.09

** 204.15

3.58 ns

23.69 ns

0 ns

2

بلوک

** 0.13

**1071.17

** 83.58

** 2825.35

0.56 ns

3

رقم

0.009 ns

* 84.97

11.02 ns

* 90.74

0.56 ns

3

شوری

0.005 ns

21.40 ns

** 17.04

29.09 ns

0.296 ns

9

رقم × شوری

0.008

22.52

4.74

25.24

0.2

30

18.39

6.27

1.40

6.44

7.15

-

جدول  .2ادامه

منابع تغييرات
S. O. V.

Block
Cultivar
Salinity
CultivarSalinity

خطا
Error

ضریب تغييرات ()%
)CV (%

Table 2. Continued.

تعداد شاخه

ارتفاع اولين

ارتفاع تا اولين شاخه

Silique Length

فرعي

خورجين

فرعي

Secondary
Branch No.

Height of the
First Silique

Height of the First
Secondary Branch

df

0.16 ns

0.22 ns

** 86.58

22.11 ns

2

بلوک

** 0.62

** 2.55

** 777.40

** 795.35

3

رقم

0.15 ns

0.43 ns

** 57.41

** 124.03

3

شوری

* 0.21

0.25 ns

9.21 ns

11.27 ns

9

رقم × شوری

0.09

0.28

9.24

20.30

30

5.17

19.89

6.37

12.08

-

طول خورجين

درجه
آزادی

منابع تغييرات
S. O. V.

Block
Cultivar
Salinity
CultivarSalinity

خطا
Error

ضریب تغييرات ()%
)CV (%

 * ،nsو** به ترتیب غیر معنيداري و معنيدار در سطوح پنج و يک درصد
non- significant and significant at the 5% and 1% probability level, respectively.

تعداد روز تا رسيدگي
اثرات رقم در سطح يک درصد بر تعداد روز تا رسیدگي معني-
دار بود بهطوريکه رسیدگي فیزيولوژيکي ارقام  RGSو 4۰1
بهطور میانگین  4/5روز ديرتر از ارقام  4815و  3۰8بود .وجود
اختالف معنيدار بین ارقام مختلف کلزا از نظر تعداد روز تا
رسیدگي توسط راهنما و مکوندي ( Rahnama and
 ،)Makvandi, 2008بايبوردي ( )Bybordi, 2010و راهنما
( )Rahnama, 2013نیز گزارش شد .نتايج تحلیل همبستگي

** * ns

, ,

(جدول  )7نشان داد که به دلیل همبستگي مثبت معنيدار
اين صفت با تعداد روز تا گلدهي (** ،)r=۰/58اختالف ارقام
مختلف از نظر اين دو صفت از الگوي مشابهي تبعیت نمود.
برهمکنش رقم و شوري بر تعداد روز تا رسیدگي معنيدار
بود که با نتايج بايبوردي ( )Bybordi, 2010و راهنما
( )Rahnama, 2013همخواني دارد .اين موضوع نشان مي-
دهد که واکنش ارقام کلزا به سطوح مختلف شوري از نظر اين
صفت متفاوت است .بر اين اساس در حاليکه افزايش شوري

کابوسي و شامیاتي :اثر تنش شوري بر خصوصیات رويشي و عملکرد کمي و کیفي ارقام . . .

در ارقام مختلف هايوال ( 3۰8 ،4815و  )4۰1منجر به کاهش
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تا رسیدگي در اثر شوري توسط شهبازي و همکاران
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( )Shahbazi et al., 2011و تارينژاد و همکاران
( )Tarinejad et al., 2013نیز گزارش شده است .همچنین
میزان کاهش تعداد روز تا رسیدگي تحت تأثیر شوري در ارقام
هايوال  4815و  4۰1بسیار بیشتر از رقم هايوال  3۰8بود.

جدول  .3تجزیه واریانس صفات عملکردی و کيفي کلزا.
Table 3. Analysis of variance of yield and quality traits of canola.

عملکرد

عملکرد

وزن هزار

تعداد دانه در

تعداد خورجين در

بيولوژیکي

دانه

دانه

خورجين

بوته

Biological
Yield

Seed
Yield

1000 Seed
Weight

Seed No. per
Silique

Silique No. per
Plant

df

* 3612062

* 432220

* 0.793

0.68 ns

66.88 ns

2

بلوک

452110 ns

155596ns

* 0.838

** 31.89

** 462.07

3

رقم

93845 ns

47163 ns

0.313 ns

* 15.17

27.77 ns

3

شوری

691900 ns

111026ns

0.352 ns

9.58 ns

56.84 ns

9

رقم × شوری

763642

92253

0.226

5.27

74.54

30

24.25

22.35

13.09

13.73

24.69

-

درجه
آزادی

جدول  .3ادامه

منابع تغييرات
S. O. V.

Block
Cultivar
Salinity
CultivarSalinity

خطا
Error

ضریب تغييرات ()%
)CV (%

Table 3. Continued.

درجه

کارایي مصرف

کارایي مصرف

آب روغن
Oil WUE

آب دانه
Seed WUE

* 0.013

* 0.080

* 72468

0.003 ns

0.029 ns

15988 ns

9.45 ns

0.003 ns

0.009 ns

15852 ns

4.48 ns

30.56 ns

* 0.007

0.021 ns

* 37786

-

17.93 ns

9

0.003

0.017

16978

-

13.20

30

22.32

22.26

22.91

-

9.56

-

عملکرد روغن
Oil Yield

درصد روغن
Oil Percent

شاخص برداشت
Harvest
Index

آزادی
df

-

0.09 ns

2

بلوک

** 62.73

3

رقم

3

شوری
رقم × شوری

†

منابع تغييرات
S. O. V.

Block
Cultivar
Salinity
CultivarSalinity

خطا
Error

ضریب تغييرات ()%
)CV (%

† براي اندازه گیري صفت درصد روغن از ترکیب سه تکرار هر تیمار يک نمونه تهیه گرديد (مجموعاً  16نمونه) و تجزيه بهصورت طرح کامالً تصادفي به
ازاي هر فاکتور بهصورت جداگانه انجام شد.
One sample was prepared from a combination of three replications for each treatment (total of 16 samples) and the analysis
was done in a completely randomized design for each factor separately.

 * ،nsو** به ترتیب غیر معنيداري و معنيدار در سطوح پنج و يک درصد.
non- significant and significant at the 5% and 1% probability level, respectively.

** ns, *,
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ارتفاع بوته ،اولين شاخه فرعي و اولين خورجين

تعداد شاخه فرعي

نتايج نشان داد که اثر رقم بر صفات ارتفاع بوته ،اولین شاخه
فرعي و اولین خورجین از سطح زمین معنيدار بود .اختالف
بین همه ارقام موردبررسي از نظر اين صفات معنيدار بود
بهطوريکه رقم  RGSبیشترين مقدار اين صفات را داشت و
به دنبال آن ارقام  3۰8 ،4۰1و  4815قرار گرفتند .راهنما و
مکوندي ( ،)Rahnama and Makvandi, 2008بايبوردي
( ،)Bybordi, 2010زماني و همکاران ( Zamani et al.,
 ،)2010شهبازي و همکاران (،)Shahbazi et al., 2011
رمیه و همکاران ( ،)Rameeh et al., 2012راهنما
( )Rahnama, 2013و نادري زرنقي و تورچي ( Naderi
 )Zarnaghi and Toorchi, 2015نیز اختالف ارتفاع بوته
بین ارقام مختلف کلزا را معنيدار گزارش کردند .همچنین
برتري معنيدار رقم  RGSنسبت به رقم هايوال  4۰1از نظر
ارتفاع بوته گزارش شده بود ( )Yazdani et al., 2016که با
نتايج اين پژوهش همخواني دارد.
اثر شوري بر صفات ارتفاع بوته ،اولین شاخه فرعي و اولین
خورجین از سطح زمین معنيدار بود .نتايج مقايسه میانگینها
(جدول  )4نشان داد که افزايش شوري از  7به  1۰دسي-
زيمنس بر متر منجر به کاهش صفات ارتفاعي بوته گرديد که
با نتايج پژوهش يزداني و همکاران ()Yazdani et al., 2016
که کاهش ارتفاع بوته کلزا را در شوري بیش از  5دسيزيمنس
بر متر مشاهده کردند همخواني نزديکي دارد .کاهش ارتفاع
بوته در اثر تنش شوري توسط حسیني و همکاران ( Hoseini
 ،)et al., 2009زماني و همکاران (،)Zamani et al., 2010
بايبوردي ( ،)Bybordi, 2010شهبازي و همکاران
( ،)Shahbazi et al., 2011رمیه و همکاران ( Rameeh et
 ،)al., 2012راهنما ( )Rahnama, 2013و کاظمیني و
همکاران ( )Kazemeini et al., 2016نیز گزارش شد .نتايج
تحلیل همبستگي نشان داد که همبستگي مثبت معنيداري
بین ارتفاع اولین شاخه فرعي و ارتفاع بوته (** )r=۰/77و
همچنین بین ارتفاع اولین خورجین با صفات ارتفاع بوته
(** )r=۰/94و ارتفاع اولین شاخه فرعي (** )r=۰/83وجود
دارد و به همین دلیل تغییرات اين صفات در ارقام و سطوح
شوري مختلف از روند مشابهي تبعیت ميکند.

اثر رقم در سطح يک درصد بر صفت تعداد شاخه فرعي معني-
دار بود که با نتايج تارينژاد و همکاران ( Tarinejad et al.,
 )2013همخواني دارد .بر اساس نتايج مقايسه میانگین ،تعداد
شاخه فرعي ارقام  RGSو ( 4۰1با متوسط  ۲/۲5عدد) با
اختالف  ۰/79عدد در هر بوته بهطور معنيداري کمتر از دو
رقم ديگر (با متوسط  3/۰4عدد) بود .وجود همبستگي منفي
معنيدار بین تعداد شاخه فرعي با تعداد روز تا گلدهي
(** )r=-۰/51نشان ميدهد که کوتاه شدن دوره رشد
رويشي منجر به کاهش تعداد شاخه فرعي ميگردد و به همین
دلیل روند تغییر اين صفات در ارقام مختلف کامالً برعکس
يکديگر بود .همچنین شوري موجب تغییر معنيدار صفت
تعداد شاخه فرعي نگرديد که با نتايج تارينژاد و همکاران
( )Tarinejad et al., 2013مطابقت دارد.

قطر ساقه
قطر ساقه تحت تأثیر رقم قرار گرفت ولي شوري موجب تغییر
معنيدار آن نشد .نتايج مقايسه میانگین نشان داد که ارقام
 RGSو  4815با  ۰/6۲9و  ۰/381سانتيمتر به ترتیب
بیشترين و کمترين قطر ساقه را دارا بودند .برخالف تصور،
همبستگي بین قطر ساقه و صفات ارتفاعي بوته شامل ارتفاع
بوته (** ،) r=۰/78ارتفاع اولین شاخه فرعي (** )r=۰/5۲و
ارتفاع اولین خورجین از سطح زمین (** )r=۰/69مثبت بود.

طول خورجين
بر اساس نتايج تجزيه واريانس (جدول  ،)۲اثر ساده رقم و
برهمکنش رقم و شوري بر طول خورجین معنيدار بود در
حاليکه اثر شوري بر اين صفت معنيدار نبود .برهمکنش رقم
و شوري بر طول خورجین توسط شمسالدين سعید و فرح-
بخش ()Shamseddin Saied and Farahbakhsh, 2008
گزارش شده بود .نتايج جدول ( )6نشان داد که رقم  4۰1و
 RGSبه ترتیب در شوري  4و  1/15دسيزيمنس بر متر با
میانگین  6/4سانتيمتر بیشترين طول خورجین را دارا بودند
و اين تیمارها نسبت به همه سطوح شوري در رقمهاي هايوال
 4815و  3۰8و همچنین نسبت به ساير سطوح شوري در
رقم  RGSاز برتري معنيداري برخوردار بود.
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جدول  .4مقایسه ميانگين صفات فنولوژیکي و مرفولوژیکي کلزا.
Table 4. Mean comparison of phonological and morphological traits of canola.

تعداد شاخه

قطر ساقه

خورجين

شاخه فرعي

بوته

Secondary
Branch No.

Stem
Diameter
)(cm

Height of
the First
)Silique (cm

Height of the
First Secondary
)Branch (cm

Plant
Height
)(cm

Days to
Flowering

Days to
Seed
Emergence

Level

3.00 a

0.381 c

36.90 d

27.29 d

63.17 c

63.25 d

6.25 a

H. 4815

3.08 a

0.459 b

47.29 c

34.40 c

75.38 b

68.92 c

6.25 a

H. 308

2.19 b

0.477 b

50.57 b

41.88 b

78.38 b

82.42 b

6.17 a

H. 401

2.31 b

0.629 a

56.02 a

45.63 a

85.87 a

97.67 a

6.33 a

RGS
003

2.56 a

0.517 a

45.90 c

34.79 b

74.56 ab

74.00 b

6.333 a

1.15

2.63 a

0.481 a

48.44 ab

37.08 b

77.23 a

78.83 a

6.25 a

4

()Salinity

گلدهي

شدن

2.48 a

0.494 a

50.46 a

41.90 a

78.46 a

79.42 a

6.25 a

7

2.92 a

0.453 a

45.98 bc

35.42 b

72.54 b

80.00 a

6.17 a

10

()dS.m-1

فرعي

ارتفاع اولين

ارتفاع تا اولين

ارتفاع

روز تا

روز تا سبز
سطح

عامل
Factor

()Cultivar

رقم
شوري

میانگینهاي با حروف مشابه در هر ستون ازنظر آماري اختالف معنيداري ندارند.
Means followed by similar letters in each column are not significantly different.

تعداد خورجين در بوته
بر اساس جدول ( ،)4رقم  3۰8با  41/73عدد بیشترين تعداد
خورجین در بوته را دارا بود و اختالف معنيداري با دو رقم
 4۰1و  4815داشت ولي تفاوت آن با رقم  RGSمعنيداري
نبود .راهنما و مکوندي ( Rahnama and Makvandi,
 ،)2008شمسالدين سعید و فرحبخش ( Shamseddin
 ،)Saied and Farahbakhsh, 2008بايبوردي ( Bybordi,
 ،)2010شهبازي و همکاران (،)Shahbazi et al., 2011
تجلي و همکاران ( ،)Tajali et al., 2011رمیه و همکاران
( ،)Rameeh et al., 2012تارينژاد و همکاران ( Tarinejad
 )et al., 2013و راهنما ( )Rahnama, 2013نیز اختالف
ارقام مختلف کلزا ازنظر تعداد خورجین در بوته را معنيدار
گزارش کردند .شوري موجب کاهش تعداد خورجین در بوته
شد اما اين کاهش معنيدار نبود درحاليکه کاهش اين صفت
در اثر شوري گزارش شده بود ( Shamseddin Saied and
Farahbakhsh, 2008; Shahbazi et al., 2011; Tajali
.)et al., 2011; Rahnama, 2013

تعداد دانه در خورجين
تعداد دانه در خورجین تحت تأثیر رقم قرار گرفت بهطوريکه

بین رقمهاي هايوال ( 4۰1بیشترين) و ( 4815کمترين) به
میزان  3/76دانه در خورجین تفاوت وجود داشت .وجود
تفاوت معنيدار بین ارقام مختلف کلزا ازنظر تعداد دانه در
خورجین توسط راهنما و مکوندي ( Rahnama and
 ،)Makvandi, 2008شمسالدين سعید و فرحبخش
(،)Shamseddin Saied and Farahbakhsh, 2008
بايبوردي ( ،)Bybordi, 2010زماني و همکاران ( Zamani
 ،)et al., 2010تجلي و همکاران ( )Tajali et al., 2011و
راهنما ( )Rahnama, 2013نیز گزارش گرديده بود .بر اساس
جدول ( ،)7همبستگي مثبت و معنيداري بین طول خورجین
و تعداد دانه در خورجین (** )r=۰/6۰مشاهده ميگردد که
با نتايج شمسالدين سعید و فرحبخش ( Shamseddin
 )Saied and Farahbakhsh, 2008و جباري و همکاران
( )Jabbari et al., 2015همخواني دارد .اين همبستگي
اختالف بین ارقام مختلف ازنظر صفت تعداد دانه در خورجین
را به تفاوت آنها ازنظر طول خورجین مرتبط مينمايد.
شوري موجب کاهش معنيدار تعداد دانه در خورجین شد
که با نتايج فرانکوئیس ( ،)Francois, 1994شمسالدين
سعید و فرحبخش ( Shamseddin Saied and
 ،)Farahbakhsh, 2008بايبوردي (،)Bybordi, 2010
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زماني و همکاران ( ،)Zamani et al., 2010شهبازي و
همکاران ( ،)Shahbazi et al., 2011تجلي و همکاران
( )Tajali et al., 2011و راهنما ()Rahnama, 2013
مطابقت دارد .هنگاميکه تنشهاي محیطي شديد باشد،
رقابت براي مواد فتوسنتزي افزايش مييابد که بهواسطه

سقطجنین منجر به تلفات دانه در خورجین ميگردد
( .)Francois, 1994با توجه به تأثیر منفي شوري بر طول
خورجین و همبستگي طول خورجین با تعداد دانه در
خورجین ،لذا ميتوان انتظار داشت که تعداد دانه در خورجین
در اثر شوري کاهش يابد.

جدول  .5مقایسه ميانگين صفات مرتبط با عملکرد کمي و کيفي کلزا.
Table 5. Mean comparison of quantitative and qualitative traits of canola.

عملکرد دانه

وزن هزار دانه

Seed Yield
()Kg/ha

1000 Seed Weight
)(gr

تعداد دانه در خورجين

تعداد خورجين در بوته

سطح

عامل

Seed No. per Silique

Silique No. per Plant

Level

Factor

1316.5 b

3.668 ab

14.91 c

34.31 b

H. 4815

رقم

1528.4 a

3.279 b

17.30 ab

41.73 a

H. 308

1287.2 b

3.919 a

18.67 a

26.88 c

H. 401

1302.0 b

3.662 ab

16.00 bc

36.94 ab

RGS 003

1448.9 a

3.393 a

18.36 a

35.19 a

1.15

1347.3 ab

3.687 a

16.47 ab

35.21 a

4

1305.3 b

3.744 a

15.84 b

36.56 a

7

1332.6 ab

3.705 a

16.20 b

32.90 a

10

جدول  .5ادامه
کارایي مصرف آب دانه

()Cultivar

شوری
()Salinity
()dS.m-1

Table 5. Continued.

عملکرد بيولوژیکي

Seed WUE
()Kg/m3

درصد روغن

شاخص برداشت

Oil Percent
)(%

Harvest Index
)(%

Biological Yield
()Kg/ha

Level

0.568 b

42.58 a

39.62 a

3418.8 b

H. 4815

0.659 a

40.08 a

39.95 a

3822.1 a

H. 308

0.555 b

40.99 a

37.30 ab

3462.4 b

H. 401

0.561 b

43.49 a

35.04 b

3709.4 a

RGS 003

0.625 a

42.16 a

40.22 a

3702.5 a

1.15

0.581 ab

42.98 a

37.94 ab

3516.0 b

4

0.563 b

40.47 a

37.18 b

3542.7 b

7

0.574 ab

41.52 a

36.57 b

3651.4 ab

10

سطح

عامل
Factor
رقم
()Cultivar

شوری
()Salinity
()dS.m-1

میانگینهاي با حروف مشابه در هر ستون ازنظر آماري اختالف معنيداري ندارند.
Means followed by similar letters in each column are not significantly different.
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وزن هزار دانه
اثر رقم بر وزن هزار دانه معنيدار بود بهطوريکه ارقام هايوال
 4۰1و  3۰8به ترتیب بیشترين و کمترين مقدار اين صفت را
داشتند ولي اختالف آنها با دو رقم ديگر معنيدار نبود .وجود
تفاوت معنيدار بین ارقام مختلف کلزا ازنظر وزن هزار دانه
توسط راهنما و مکوندي ( Rahnama and Makvandi,
 ،)2008شمسالدين سعید و فرحبخش ( Shamseddin
 ،)Saied and Farahbakhsh, 2008زماني و همکاران
( ،)Zamani et al., 2010شهبازي و همکاران ( Shahbazi
 ،)et al., 2011تجلي و همکاران (،)Tajali et al., 2011
راهنما ( )Rahnama, 2013و نادري زرنقي و تورچي
( )Naderi Zarnaghi and Toorchi, 2015نیز گزارش
شده بود .نتايج تحلیل همبستگي (جدول  )7نشان داد که
همبستگي منفي معنيداري بین وزن هزار دانه با تعداد
خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین (هر دو **-۰/4۲
= )rوجود دارد .همبستگي منفي معنيدار بین وزن هزار دانه
و تعداد دانه در خورجین توسط جباري و همکاران ( Jabbari
 )et al., 2015نیز گزارش شده بود .اين موضوع تفاوت بین
ارقام مختلف اين آزمايش ازنظر وزن هزار دانه را توجیه مي-
کند .همچنین نتايج نشان داد که شوري موجب کاهش وزن
هزار دانه نگرديد که با نتايج پژوهش فرانکوئیس ( Francois,
 )1994مطابقت دارد.

عملکرد و کارایي مصرف آب دانه
بر اساس نتايج آزمون مقايسه میانگینها (جدول  )5اختالف
معنيداري بین ارقام مختلف کلزا ازنظر عملکرد و کارايي
مصرف آب دانه وجود داشت بهطوريکه بیشترين میزان اين
صفات در رقم  3۰8به ترتیب با  15۲8کیلوگرم بر هکتار و
 ۰/659کیلوگرم بر مترمکعب مشاهده گرديد .عملکرد دانه
تحت تأثیر تعداد خورجین در بوته ،تعداد دانه در خورجین و
وزن هزار دانه ميباشد .بر اساس جدول ( ،)7در اين آزمايش
عملکرد دانه همبستگي مثبت معنيداري با صفات تعداد
خورجین در بوته (** )r=۰/6۲و تعداد شاخه فرعي
(** )r=۰/43داشت و همبستگي آن با دو عامل ديگر اجزاء
عملکرد (تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه) معنيدار
نبود که با نتايج جباري و همکاران ()Jabbari et al., 2015
مطابقت دارد .همبستگي مثبت معنيدار عملکرد دانه با تعداد
خورجین در بوته توسط فاضليکاخکي و همکاران ( Fazeli
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 )Kakhki et al., 2015نیز گزارش شده است .با توجه به
همبستگي مثبت معنيدار عملکرد دانه با تعداد خورجین در
بوته و تعداد شاخه فرعي از يکسو و برتري قابلتوجه رقم
 3۰8نسبت به ساير ارقام ازنظر اين صفات از سوي ديگر،
اختالف معنيدار عملکرد و کارايي مصرف آب دانه رقم 3۰8
را ميتوان به توانايي اين رقم در ايجاد تعداد خورجین در بوته
و تعداد شاخه فرعي بیشتر نسبت به ساير ارقام مربوط دانست.
پژوهشگران متعددي تفاوت معنيدار ارقام کلزا ازنظر عملکرد
دانه ( Francois, 1994; Rahnama and Makvandi,
;2008; Shamseddin Saied and Farahbakhsh, 2008
Vafabakhsh et al., 2009; Bybordi, 2010; Baibordi
et al. 2010; Zamani et al., 2010; Shahbazi et al.,
;2011; Tajali et al., 2011; Rameeh et al., 2012
Rahnama, 2013; Tarinejad et al., 2013; Naderi
 )Zarnaghi and Toorchi, 2015و کارايي مصرف آب دانه

( )Vafabakhsh et al., 2009; Yazdani et al., 2015را
گزارش کردند که با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد .میزان
عملکرد کلزا به ظرفیت عملکرد رقم ،شرايط آب و هوايي ،نوع
خاك و مديريت زراعي بستگي دارد ( Faraji and Soltani,
 .)2007; Rabiei and Rahimi, 2014عوامل ژنتیکي و
زراعي تعیینکننده رشد و نمو گیاه و درنتیجه عملکرد دانه
هستند و عکسالعمل ارقام مختلف کلزا نسبت به اين عوامل
متفاوت است (.)Faraji and Soltani, 2007
آخوندي و همکاران ( )Akhoundi et al., 2009تفاوت
ارقام مختلف کلزا ازنظر عملکرد دانه و شاخص برداشت را به
عوامل ژنتیکي و سازگاري با شرايط آب و هوايي نسبت دادند.
تفاوت در سازگاري فیزيولوژيکي ارقام مختلف و تطبیق
مراحل رشدي با شرايط آب و هوايي علت تفاوت عملکرد دانه
ارقام مختلف کلزا اعالم شده است ( Khatamain et al.,
 .)2011بنابراين ،تفاوت بین ارقام مورد بررسي را ميتوان به
عکسالعمل آنها نسبت به شرايط آب و هوايي و تفاوت
ژنتیکي آنها مربوط دانست.
نتايج مقايسه میانگینها (جدول  )5نشان داد که بین
سطوح مختلف شوري از نظر صفات عملکرد و کارايي مصرف
آب دانه اختالف معنيداري وجود دارد بهطوريکه بیشترين
میزان اين صفات در سطح شوري ( 1/15تیمار شاهد) به
میزان به ترتیب  1449کیلوگرم بر هکتار و  ۰/6۲5کیلوگرم
بر مترمکعب به دست آمد و افزايش شوري منجر به کاهش
معنيدار اين صفات گرديد.
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Table 6. Mean comparison of interaction effects of cultivar and salinity on different traits of canola.

کارایي مصرف آب روغن

عملکرد روغن

)Oil WUE (Kg/m3

)Oil Yield (Kg/ha

روز تا رسيدگي

طول خورجين

)Days to Maturity Silique Length (cm

شوری
)Salinity (dS.m-1

0.227 bc

525.6 bc

5.82 bcd

154.67 bc

1.15

0.198 c

458.94 c

5.54 de

151.33 cd

4

0.277 abc

642.02 abc

5.31 e

151.33 cd

7

0.268 abc

621.29 abc

5.61 de

149.96 d

10

0.245 bc

568.60 bc

5.65 de

153.67 bc

1.15

0.352 a

815.55 a

5.77 cde

154.01 bc

4

0.232 bc

537.65 bc

5.58 de

153.00 cd

7

0.235 bc

545.18 bc

5.84 bcd

152.33 cd

10

0.282 abc

654.83 abc

5.96 bcd

159.04 a

1.15

0.228 bc

528.34 bc

6.49 a

158.97 a

4

0.201 c

466.45 c

5.78 bcde

156.67 ab

7

0.200 c

463.04 c

6.18 abc

153.67 bc

10

0.302 ab

699.60 ab

6.28 ab

152.33 cd

1.15

0.226 bc

524.43 bc

5.60 de

159.33 a

4

0.201 c

465.27 c

5.96 bcd

157.67 ab

7

0.252 bc

584.14 bc

5.57 de

158.33 a

10

رقم
Cultivar

H. 4815

H. 308

H. 401

RGS 003

میانگینهاي با حروف مشابه در هر ستون ازنظر آماري اختالف معنيداري ندارند.
Means followed by similar letters in each column are not significantly different.

پژوهشگران متعددي اثر منفي معنيدار شوري بر عملکرد
دانه ( Francois, 1994; Shamseddin Saied and
;Farahbakhsh, 2008; Hoseini et al., 2009
Bybordi, 2010; Baibordi et al., 2010; Zamani et
;al., 2010; Tajali et al., 2011; Rahnama, 2013
 )Yazdani et al., 2016و کارايي مصرف آب دانه

طريق جريان تعرق به اندامهاي هوايي منتقل ميشود .افزايش
اين هورمون در اندامهاي هوايي باعث کاهش هدايت روزنهها
و بهتبع آن کاهش تعرق ميشود .در نهايت به دلیل کاهش
انتشار گاز دياکسید کربن میزان فتوسنتز و رشد و درنتیجه
عملکرد دچار اختالل ميشود (.)Ashraf, 2001

( ;Hoseini et al., 2009; Shahbazi et al., 2011

 )Yazdani et al., 2015را گزارش کردند که با نتايج اين
پژوهش مطابقت دارد .شوري با کاهش طول دوره رشد،
افزايش رقابت درون گیاهي ،عقیم شدن گلها و ريزش
خورجین موجب کاهش عملکرد دانه کلزا ميگردد
(.)Gutierres Boem et al., 1994; Kumar, 1995
تنش شوري در گیاهان مختلف باعث سمیت يوني و عدم
توازن مواد غذايي ميشود ( .)Hoseini et al., 2009وقتي
گیاه در معرض شوري قرار ميگیرد ،در اثر کاهش پتانسیل
اسمزي دچار نوعي خشکي فیزيولوژيکي ميشود .در اين
شرايط ريشه مقدار اسید آبسیزيک را افزايش ميدهد که از

عملکرد بيولوژیکي و شاخص برداشت
نتايج تجزيه واريانس (جدول  )3نشان داد که اثر رقم بر
عملکرد بیولوژيکي معنيدار نبود ولي شاخص برداشت را تحت
تأثیر قرار داد .بر اساس نتايج آزمون مقايسه میانگینها
(جدول  ،)5بیشترين عملکرد بیولوژيکي در رقمهاي هايوال
 3۰8و  RGSبه دست آمد که اختالف معنيداري با دو رقم
ديگر داشت .با اينحال ،عليرغم باال بودن عملکرد بیولوژيکي
اين دو رقم ،با توجه به اينکه رقم هايوال  3۰8از بیشترين
عملکرد دانه بین ارقام مورد بررسي برخوردار بود ،افزايش
عملکرد بیولوژيکي منجر به کاهش شديد شاخص برداشت اين

کابوسي و شامیاتي :اثر تنش شوري بر خصوصیات رويشي و عملکرد کمي و کیفي ارقام . . .

رقم نگرديد درحاليکه شاخص برداشت رقم  RGSکاهش
يافت بهطوريکه اختالف اين رقم با ساير ارقام (بهجز هايوال
 )4۰1معنيدار بود .نتايج تحلیل همبستگي (جدول  )7نشان
داد که عملکرد بیولوژيکي همبستگي مثبت معنيداري با
صفات عملکرد دانه (** ،)r=۰/93تعداد خورجین در بوته
(** )r=۰/55و تعداد شاخه فرعي (** )r=۰/39داشت.
فاضليکاخکي و همکاران ()Fazeli Kakhki et al., 2015
همبستگي بین عملکرد بیولوژيکي با صفات عملکرد دانه و
تعداد خورجین در بوته را معنيدار گزارش کردند که با نتايج
اين پژوهش همخواني دارد .با توجه به همبستگي عملکرد
بیولوژيکي با اين صفات و نظر به برتري قابلتوجه رقم 3۰8
نسبت به ساير ارقام ازنظر اين صفات ،برتري اين رقم ازنظر
عملکرد بیولوژيکي را ميتوان انتظار داشت .وجود تفاوت
معنيدار بین ارقام مختلف کلزا ازنظر عملکرد بیولوژيکي
توسط پژوهشگران متعددي گزارش شده بود ( Baibordi et
al., 2010; Tarinejad et al., 2013; Naderi Zarnaghi
.)and Toorchi, 2015

بر اساس نتايج آزمون مقايسه میانگینها (جدول  )5بین
سطوح مختلف شوري ازن ظر عملکرد بیولوژيکي و شاخص
برداشت اختالف معنيداري وجود داشت بهطوريکه بیشترين
میزان اين صفات در سطح شوري ( 1/15تیمار شاهد) به
ترتیب  37۰3کیلوگرم بر هکتار و  4۰/۲۲درصد بود و افزايش
شوري به کاهش آنها منجر شد .پژوهشگران متعددي اثر
منفي معنيدار شوري بر عملکرد بیولوژيکي ( Hoseini et
;al., 2009; Azimi Gandomani et al., 2012
 )Tarinejad et al., 2013; Kazemeini et al., 2016و

شاخص برداشت ( )Yazdani et al., 2016را گزارش کردند
که با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد .تنش شوري در کلزا
موجب کاهش تعداد و سطح برگ ميگردد که در پي آن
جذب نور کاهشيافته و ظرفیت کل فتوسنتزي گیاه و نهايتاً
عملکرد را کاهش ميدهد ( Azimi Gandomani et al.,
.)2012

درصد ،عملکرد و کارایي مصرف آب روغن
نتايج تجزيه واريانس (جدول  )3نشان داد که اثرات ساده رقم
و شوري بر صفات درصد ،عملکرد و کارايي مصرف آب روغن
معنيدار نبود ولي برهمکنش رقم و شوري بر صفات عملکرد
و کارايي مصرف آب روغن معنيدار گرديد .برهمکنش معني-
دار رقم و شوري بر عملکرد روغن کلزا توسط شمسالدين

سعید و فرحبخش
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( and

Saied

Shamseddin

 ،)Farahbakhsh, 2008عظیمي گندماني و همکاران
( )Azimi Gandomani et al., 2012و راهنما
( )Rahnama, 2013گزارش شده بود که با نتايج اين پژوهش
مطابقت دارد .اثر شوري بر درصد روغن کلزا در پژوهشهاي
مختلف متفاوت و متضاد گزارش شده است .براي مثال،
درحاليکه بعضي پژوهشها اثر شوري را بر اين صفت معنيدار
گزارش نکردند ( Francois, 1994; Shahbazi et al.,
 ،)2011; Tarinejad et al., 2013برخي ديگر از پژوهشها
کاهش معنيدار آن را گزارش کردند ( Shamseddin Saied
;and Farahbakhsh, 2008; Baibordi et al., 2010
 .)Rahnama, 2013بر اساس نتايج (جدول  ،)6اثر شوري بر

عملکرد و کارايي مصرف آب روغن ارقام مختلف متفاوت بود
و اين صفات از الگوي خاصي پیروي نکرد .بااينحال ميتوان
گفت در سطوح شوري کم ( 1/15و  4دسيزيمنس بر متر)
رقم هايوال  4815و در سطوح شوري زياد ( 7و  1۰دسي-
زيمنس بر متر) رقم هايوال  4۰1کمترين عملکرد و کارايي
مصرف آب روغن را داشتند .بیشترين عملکرد و کارايي مصرف
آب روغن در رقم  3۰8در سطح شوري  4دسيزيمنس بر متر
به دست آمد که به دلیل همبستگي بسیار زياد اين صفات با
عملکرد دانه (هر دو ** ،)r=۰/97برتري معنيدار رقم 3۰8
نسبت به ساير ارقام ازنظر عملکرد دانه و همچنین عدم اثر
معنيدار شوري و رقم بر اين صفات ميباشد.
نتيجهگيری
نتايج اين پژوهش نشان داد که بیشترين تعداد روز تا گلدهي،
تعداد روز تا رسیدگي ،ارتفاع بوته ،ارتفاع اولین شاخه فرعي،
ارتفاع اولین خورجین از سطح زمین و قطر ساقه مربوط به
رقم  RGSبود .درعینحال کمترين تعداد شاخه فرعي در
رقمهاي  RGSو هايوال  4۰1مشاهده گرديد .بیشترين طول
خورجین ،تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه در رقم
 4۰1و بیشترين تعداد خورجین در بوته ،عملکرد دانه ،عملکرد
بیولوژيکي ،شاخص برداشت و کارايي مصرف آب دانه در رقم
 3۰8مشاهده گرديد .درمجموع در بین رقمهاي موردبررسي
ميتوان رقم هايوال  3۰8را بهعنوان رقم برتر پیشنهاد نمود.
بر اساس نتايج ،افزايش شوري به افزايش معنيدار تعداد روز
تا گلدهي منجر گرديد درحاليکه در همه رقمها بهجز رقم
 ،RGSکاهش معنيدار تعداد روز تا رسیدگي را به دنبال
داشت .شوري موجب کاهش معنيدار صفات ارتفاعي بوته،

1396  تابستان،11  جلد،تنشهاي محیطي در علوم زراعي

دسيزيمنس بر متر موجب کاهش معنيدار کارايي مصرف
 گرم بر مترمکعب۲5  و5۰ آب دانه و روغن به میزان به ترتیب
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، عملکرد بیولوژيکي، عملکرد دانه،تعداد دانه در خورجین
 عملکرد روغن و کارايي مصرف آب دانه و،شاخص برداشت
1۰  (تیمار شاهد) به1/15  افزايش شوري از.روغن گرديد
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