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 به تنشهای تحمل استفاده از شاخصانتخاب ارقام متحمل به شوری کلزا با 
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 استان فارس ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دانشیارجواد روستا، محمد  -2

 رفسنجانآرمان آذری، استادیار دانشگاه ولی عصر -3

 

 53/15/5931دریافت: 

 91/12/5931پذیرش: 

 چكيده
ساا  ماورد    کلازا طای دو   رقام  06هاا،  تر کلزای روغنی در شرایط شور و تعیین واکنش به شوری در آنبه منظور انتخاب رقم یا ارقام متحمل

در  ژنوتیپ حذف شاد  11وطی آن تعداد  پرداخته شددار و منطقی ارقام از طریق طرح آگمنت به کاهش هدف ،سا  نخسین. در فتبررسی قرار گر

صورت اساللیت  آزمایش به .شودمیبررسی انتخاب شده،  کلزا ارقامواکنش به شوری  پژوهش،رقم برتر پرداخته شد. در این  11سا  دوم به ارزیابی 

 11و  2) گردیاد. فااکتور اصالی شاوری آب آبیااری      اجارا یازد   حقیقاتی رستاقدر مزرعه تتکرار  سههای کامل تصادفی و در پالت و در قالب بلوک

در  ارقاام میاانگین عملکارد داناه     . بر اساس نتایج آزماایش، های فرعی قرار گرفتندبودند که در کرتکلزا  ارقام فاکتور فرعی و زیمنس بر متر(دسی

تفااوت  لوگرم در هکتار بود و این کی 5/1150و  8/2111ترتیب ( بهزیمنس بر متردسی 2) ی کم( و شورزیمنس بر متردسی 11) شرایط شوری باال

 Option501و  Hyola401 ،Opera ،Option500 ،Sarigol ،Hyola420، SYNارقاام  شاوری کام   در شارایط  . دار شدمعنیدرصد  1در سطح احتما  

و  Hyola420 ،Hyola401 ،Option501 ،RGS ،Mozart ،SYNنیاز ارقاام    ی بااال دارای عملکرد دانه باالتری نسبت به بقیه بودناد. در شارایط شاور   

Rindow نشاان داد کاه ارقاام     ی کام و شاور  ی بااال ی بودند. بررسی میاانگین عملکارد داناه در شارایط شاور     یدارای عملکرد دانه باالHyola420 ،

Hyola401، Option501، Opera، RGS، Option500 ،Mozart ،SYN  وSarigol  8/2166، 1/2811، 1/2881 هااایعملکردمتوسااط باا  ترتیااب باه ،

 .داشتندرا  دانه تولیدین کیلوگرم در هکتار بیشتر 8/2188 و 5/2288 ،1/2215، 5/2338، 1/2318، 8/2311

 

 .تحمل هایشاخص ؛شوری خاک ؛کلزا: واژگان کليدی

 

 مقدمه

 غاذایی  ذخاایر  دوماین  غاالت،  از پس روغنی هایهدان

 مهام  نباتاات  از گیاهاان  ایان . دهناد یما  تشکیل را جهان

 در کنجالاه  و پاروتيین  روغان،  تاممین  با که هستند زراعی

 روغان  هعماد . بخاش  دارناد  اساسای  نقش کشور استقال 

 تاامین  واردات طریاق  از ،کشاور  داخال  نیااز  ماورد  گیاهی

 حاصل داخلی منابع از آن از کوچکی بخش تنها و گرددمی

 جهاان  در گیااهی  روغن تولید منبع سومین، کلزا .شودمی

 توساعه  طرح اجرای با اخیر هایسا  درنیز  در ایران .است

 هاای داناه  کننده تولید گیاه تریناصلی عنوانبه  آن، کشت

 مکاان  در داناه،  پنبه و سویا از باالتر وگردید  مطرح روغنی

 . ]15و  8، 1[ تگرف قرار او 

شاور  و وجاود مناابع آب    با توجه به وسعت اراضی شور

مناابع  نظار  مصرف آب، کشور از  سرانه و نیز کاهش فراوان

و  3[ دآب و خاک کشاورزی در وضعیت نامطلوبی قارار دار 

 ، نااگزیر هاا استفاده مناسب و پایدار از این نهاده برای. ]11

هاای محیطای کشاور    به ارزیابی گیاهان در شارایط تانش  

. از راهکارهااای اصاالی در شاارایط تاانش شااوری  هسااتیم

 نسابت استفاده از تنوع زیاد در بین ارقام یک گیااه زراعای   

تاار . در ایاان روا ارقااام متحماالاساات شااوریتاانش  بااه

هاا بارای کشات در منااطق باا      گردند تا از آنشناسائی می

 محدودیت شوری استفاده شود.

را در مراحال مختلا     رشاد کلی تانش شاوری،   طورهب

و خانواده  ]8[ دهدگیاهان زراعی تحت تاثیر قرار می رویش

 در. ]8[ نیسات  جادا و گونه کلزا نیز از ایان قائاده    براسیکا

 قاادر  گوناه کلازا   فعلای  هایپژنوتی شده، انجام برآوردهای

 10 باالی شوری سطوح در را توجهی قابل عملکرد نیستند

 ایگوناه  باین  خاتالف . اکنناد  تولیاد  متار  بر زیمنسدسی

باه   تحملقابل توجهی در  ایگونه درون و)جنس براسیکا( 



 5931ستان پاییز و زم، 2، شماره 6پژوهشی خشک بوم جلد  -دو فصلنامه علمی 2

 اسات  شاده  مشااهده  رشاد  مختل  راحلم در کلزا شوری

 قارار  شاوری  باه  متحمال  زراعی گیاهان گروه در کلزا. ]1[

تحمل به شوری را بارای   آستانه سطح ]0[ . فرانکویسدارد

زیمنس بر دسی 8/1و  11ترتیب به Tobinو  Westarارقام 

دست آورد. این ارقاام در  هدرصد ب 3/11و  13با شیب متر 

 درصاد  56دچار متر بر زیمنسدسی11حدود  خاک شوری

انجاام شاده   . اما بر اسااس آزماایش   گردیدند عملکرد افت

روی ارقااام طالیااه و باار  ]15[ شااهبازی و کیااانیتوسااط 

قال واقاع در شاما  گرگاان آساتانه     استقال  در منطقه آق

زیمانس بار متار و باه     دسای  8/1 تحمل به شوری هار دو 

هاا  درصد گازارا گردیاد. آن   1/16و  8/8ترتیب با شیب 

شاخص تحمل به تنش ارقام طالیه و استقال  را به ترتیاب  

 دست آوردند. هب 83/6و  88/6

 انادازه  کااهش  کلازا  رشد بر شوری زیانبار اثر بیشترین

. ]8و  1[ اسات  گیااه  عملکرد و کننده فتوسنتز سطح بوته،

 انادازه  دارمعنای  کااهش  سابب  شاوری ، هاپژوهشدر این 

 1666 وزن نیاام،  در داناه  تعاداد ، بوته در نیام تعداد گیاه،

 هایگونه هوایی اندامو  ریشه وزند. ش روغن کیفیت و دانه

 تفااوت  که چند هر یافت کاهش شوری تاثیر تحت نیز کلزا

 تانش . داشت وجود مختل  هایگونه بین ایمالحظه قابل

 دلیال  که داد کاهش را دانه تعداد رویشی مرحله در شوری

 دلیال . باود  شاوری  تااثیر  تحات  فتوسنتز کاهش آن اصلی

 از ناشای  یاونی  و اسامزی  تانش ، هادانه وزن کاهش اصلی

 قارار  شاوری  تاثیر تحت دانه روغن درصد. بود شوری تنش

 درصاد  دارمعنی افزایش سبب همچنین شوری. ]0[ نگرفت

 تحات  کلازا  روغان  کااهش . ]8[ شدا کلز دانه گلوکوزینات

 پیاروی  خاا   روناد  یک از کلزا ارقام تمام در شوری تاثیر

 اساسای  نقاش  میاان  این در ژنتیکی هایتفاوتو  کندنمی

 در سادیم  تجماع  ن بیان نمود کاه توامی کلی طورهب. دارند

 هاای فعالیت کاهش باعث شوری به حساس ارقام دانه بافت

در  .شاود مای  دانه پرشدن دوره طو  کاهش و متابولیسمی

 منفای  همبساتگی ، گرفتاه  مانجاا  هاای پژوهش از بسیاری

دیااده  دانااه روغاان درصااد و دانااه در ساادیم تجمااع میااان

ارقاام   نخسات  د تاا شا  ساعی  پژوهشدر این  .]1[ شودمی

واکانش باه    ، سلسگردند شناسائی کلزابه شوری  متحمل

 ها مشخص گردد.شوری این ژنوتیپ

 

 هاروشمواد و 

 ،Hyola 401 ،Hyola420 ،Rindowدر این آزمایش ارقاام  

Zarfam، SLM ،Sarigol ،Talent ،Option500 ،

Option501 ،RGS ،Opera ،Elite ،Mozart ،CV.Star ،

CV.Roby ،SYN ،Milena ،Okapi  وGoldRush  کاااه از

، انتخاب شده باود  (1388-1388) غربا  اولیه از سا  قبل

هاای کامال   بلاوک  اسللیت پالت در قالاب  به صورت طرح

مورد یزد  شوری در مزرعه تحقیقاتیتکرار تصادفی و در سه

 )آبیااری باا آب  ی آب شور فاکتور اصلی .بررسی قرار گرفت

 کلازا  و فااکتور فرعای، ارقاام    زیمنس بر متر(دسی 11 و 2

. در طو  اجرای آزماایش و در مراحال   ژنوتیپ( بودند 11)

زمایشای نموناه خااک تهیاه     آهاای  مختل  رشدی از کرت

گردید تا شوری متوسط در پروفیل خاک و در عمق توسعه 

ه هما (. در طاو  فصال رشاد    1)شاکل   دست آیدهریشه ب

وجین و تنک کردن، کنتار    شاملهای زراعی الزم مراقبت

به موقاع، کاود پاشای    ، آبیاری های هرز، مبارزه با شتهعل 

گیاری شاده در پایاان فصال     . صفات اندازهسرک انجام شد

رشاد شااامل عملکاارد داناه، عملکاارد بیولوژیااک، شاااخص   

، SSI1هاای  وزن هزار دانه بود. در ضمن شاخص و برداشت

STI2 ،MP3 ،Tol1 وGMP5  باارای عملکاارد دانااه محاساابه

ها و محاسبات گیریدست آمده از اندازهههای بگردید. داده

ماورد تجزیاه و تحلیال     SASبا استفاده از نرم افزار آماری 

 LSDهاا بار اسااس آزماون     قرار گرفت. مقایساه میاانگین  

بااا اسااتفاده از دار، معناایمتقاباال  محافظاات شااده و اثاار 

 بیشتر قرار گرفت. و تحلیل دهی مورد تجزیهبرا

 

 نتایج و بحث

طو  فصل رشد های پروفیل خاک در گیریبر اساس نمونه

، متوساط  ]2[ و نیز الگوی جذب آب از منطقه توسعه ریشه

در  عصاااره اشااباع خاااک منطقااه توسااعه ریشااه  شااوری 

 ،بناابراین  (.1جادو   ) تعیاین گردیاد   های آزمایشای کرت

 ،های واکنش باه شاوری  مولفه همالک در ارزیابی و محاسب

جادو  ماذکور هساتند کاه در واقاع گیااه باه ایان         اعداد 

 .دهدواکنش نشان میها شوری

                                                 
1- Stress Susceptibility index 
2- Stress Tolerant Index 
3- Mean Productivity 
4- Tolerance 
5- Geometric Mean Productivity 



 9امین آناقلی و همکاران                                         های تحمل به تنش                  انتخاب ارقام متحمل به شوری کلزا با استفاده از شاخص

 
 های آزمایشیمتوسط شوری عصاره اشباع خاک در کرت -1جدو  
 dS/m 11شوری آب  dS/m 2شوری آب  تکرار

1 38/5 85/11 

2 33/1 21/16 

3 36/1 11/8 

 

 را نیز متوسط شوری خاک در طو  فصل رشد 1شکل 

هاای  این شکل، از متوساط کارت  ترسیم . در دهدمینشان 

آزمایشی در هر سطح از شوری آب آبیااری اساتفاده شاده    

که خاک دارای مقداری شاوری اولیاه   با توجه به ایناست. 

زیمنس بر متار، شاوری   دسی 2در تیمار آب  بنابراین،بود، 

عصاره اشباع خاک بااالتر از حاد انتظاار اسات. البتاه ایان       

 .]1[ استحد آستانه تحمل کلزا  کمتر از مقادیر

 
 میانگین شوری عصاره اشباع خاک در طو  فصل رشد و در پروفیل خاک -1شکل 

 

در این آزمایش اثر شوری آب بر عملکرد دانه، عملکارد  

متوساط  (. 2)جادو    کل و وزن هزار دانه معنی دار گردید

زیمانس بار متار در    دسای  11و  2هاای  صفات در شاوری 

شاوری   آب باا  کاهش عملکرد کل درآمده است.  3جدو  

درصاد   38در حادود   شاور  کام  یشوربا  باال نسبت به آب

درصاد   31است. این کاهش برای عملکرد داناه در حادود   

 کاه کام باود   آن . تغییرات وزن هزار دانه نیز با وجاود است

 دار شاد درصد معنای  5در سطح احتما   گرم( ولی 28/6)

 (.  3)جدو  

 
 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی -2جدو  

 وزن هزار دانه شاخص برداشت عملکرد کل عملکرد دانه درجه آزادی منابع تغییر

 ns 2/11138 ns 1/11 ** 38/6 3/1118 ** 2 تکرار
 ns 6/18 * 2/2 5/0631810 * 5/201181 ** 1 شوری آب

 68/6 5/1 1/166115 1/1136 2 خطای اصلی

 ns 8/50061 ** 5/168 ** 5/6 8/18185 ** 18 رقم
 ns 1/2161 * 3/05830 ns 1/22 ns 65/6 18 رقم×شوری

 63/6 1/10 8/38810 6/1810 82 خطای کل

 8/5 1/26 8/11 5/22 )%( ضریب تغییرات

درصد  1و  5دار در سطح احتما  دار و معنیغیر معنی دهندةنشان به ترتیب **و  *،   ns هایعالمت
 .است
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 های آب آبیاری ، عملکرد دانه، شاخص برداشت و وزن هزار دانه در شوریمقادیر عملکرد کل -3جدو  
 وزن هزار دانه شاخص برداشت عملکرد دانه عملکرد کل شوری آب/ صفت

 10/3 61/26 8/2111 1/12118 زیمنس بر متردسی 2شوری 

 18/3 25/11 5/1150 1/8511 زیمنس بر متردسی 11شوری 

 ns 1838/6 * 6332/6 6651/6 ** 6102/6 * داریو سطح معنی Fمقدار 

ns  ،*  استدرصد  1و  5دار در سطح احتما  دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و. 

 

عملکارد   نظار در این آزمایش بین ارقام مورد بررسی از 

داری دانه، شاخص برداشت و وزن هزار دانه اختالف معنای 

بااالترین  (. 2)جادو    دیده شاد درصد  1در سطح احتما  

، Hyola420میاااااانگین عملکااااارد داناااااه در ارقاااااام 

Hyola401،Option501 ،Opera ،RGS ،Option500 ،

Mozart ،SYN  وSarigol 1/2811، 1/2881ترتیااب بااه ،

و  1/2215، 5/2338، 1/2318، 8/2311، 8/2166

)شاکل   دست آمدهکیلوگرم در هکتار ب 8/2188، 5/2285

2 .) 

رقم بارای   و در این آزمایش همچنین اثر متقابل شوری

برای بررسای بیشاتر،    بنابراین،دار گردید عملکرد کل معنی

ماورد بررسای    ا برشادهی استفاده از روبا این اثر متقابل 

(. در ایان بررسای مشااهده    1)جادو    بیشتر قارار گرفات  

آبیااری   بدو سطح شوری آگردید که تغییرات عملکرد در 

 باشد.  دار نمیدر برخی ارقام معنی

 
 عملکرد دانه ارقام مختل  کلزامقایسه میانگین  -2شکل 
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 1آناقلی و همکاران  ن امی                                       های تحمل به تنش                  انتخاب ارقام متحمل به شوری کلزا با استفاده از شاخص

 رقم بر اساس رقم برای عملکرد کل × برشدهی اثر متقابل شوری -1جدو  

 میانگین مربعات عملکرد کل درجه آزادی رقم
 عملکرد کل

dS/m 2 dS/m 11 

CV Roby 1 ns 118818 5/16681 8/8200 

CV Star 1 ** 521056 6/12203 8/0326 

Elite 1 ** 111680 6/12103 2/8616 

Gold Rush 1 ns 16110 5/11055 6/1266 

Hyola401 1 * 216816 0/12121 2/8122 

Hyola420 1 ns 168153 1/13211 2/16551 

Milena 1 ** 181601 6/11183 6/5103 

Mozart 1 ** 161681 1/12086 1/8118 

Okapi 1 * 105188 1/16518 6/8236 

Opera 1 ** 1201016 8/15588 5/0160 

Option500 1 ** 025836 6/11266 8/8816 

Option501 1 * 181235 8/11316 1/8888 

RGS 1 * 150810 0/12105 5/8131 

Rindow 1 ns 163821 1/1111 8/8311 

SLM 1 ns 8163 1/1611 1/8351 

SYN 1 * 222186 6/12266 1/8311 

Sarigol 1 ** 861523 8/12163 1/0656 

Talent 1 ** 551800 0/12012 1/0011 

Zarfam 1 ** 862825 1/13081 0/0355 

ns  ،*  باشد.درصد می 1و  5دار در سطح احتما  دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و 

 

شاوری تعاداد زیاادی از گیاهاان      واکنش باه محققین 

 اناد کارده بنادی  طبقاه  باه شاوری را   حساس تاا متحمال  

 6/11و  8/1کلازا را   آستانه تحمل باه شاوری دو رقام   .]1[

باه نظار    هار چناد  . ]0[ زیمنس بر متار بارآورد کارد   دسی

وری یاک گیااه   رسد که این اعداد بارای تحمال باه شا    می

 6/11ولی پس از این نقطه با شیب  ،دزراعی خیلی باال باش

در شوری  بنابراین، .کنددرصد شروع به کاهش می 3/13و 

درصاد کااهش    56به نقطه  بر متر زیمنسدسی 15تا  13

نیز آستانه تحمل  محققین دیگرید. رسمی mid(C( عملکرد

زیمنس بر متر باا شایب   دسی 8/1به شوری دو رقم کلزا را 

آستانه تحمال باه    .]13[ درصد گزارا کردند 1/16و  8/8

در یاک   .شوری در داخال یاک گوناه بسایار متغیار اسات      

سطح این اعداد به شرایط آب و هوائی، تغذیه و  نیز پژنوتی

، مادیریت زراعای و حتای    خیزی، مادیریت آبیااری  حاصل

 های هوا مثل ازن بستگی دارد.  آالینده

هاای حساسایت و تحمال باه     ، شاخصاین پژوهشدر 

(. براساااس شاااخص  5 )جاادو  گردیاادتاانش محاساابه  

نشان دهندة تغییارات   SSIحساسیت به تنش، مقدار کمتر 

کم عملکرد یک ژنوتیپ در شرایط تنش نسبت باه شارایط   

. ]5 [مطلوب و در نتیجه پایداری بیشتر آن ژنوتیاپ اسات  

دارای مقاادیر   ،هاای پایادارتر  ژنوتیپ STIبراساس شاخص 

های برتار  . همچنین انتخاب ژنوتیپ]1[ هستند STIباالتر 

 اسات بیشاتر   MPکمتار و   Tolها براساس در این شاخص

شاارال الزم باارای ایجاااد ارتباااال مثباات و   هرچنااد .]13[

این است که واریاانس   MPو  Tolهای منطقی بین شاخص

تر از محیط غیر تنش باشاد.  ژنتیکی در محیط تنش بزرگ

 دهندة اینتر باشد نشانکوچک Tolهر چه شاخص تحمل 

هاا در دو محایط تانش و بادون     ست که عملکرد ژنوتیاپ ا

اسات.   تار متحمال باه تانش   تر بوده و یا گیاه تنش نزدیک

شاود  هاایی مای  اساس باعث انتخاب ژنوتیپ انتخاب بر این

 توانمنادی که در شرایط تنش عملکرد بااالئی دارناد ولای    

همبساتگی باین    ،حااالت  بیشترعملکردشان کم است. در 

MP  وTol     منفی است. همچنین انتخااب بار اسااسMP ،

شااود. دو محاایط ماای باعااث افاازایش عملکاارد در هاار   

که هدف افزایش عملکرد در شرایط تانش باشاد،   درصورتی

بایاد   هرچندتواند سودمند باشد. می MPانتخاب بر اساس 
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باعاث کااهش همزماان     ،کاه ایان انتخااب    در نظر داشات 

د. شووری و عملکرد در شرایط بدون تنش میمیانگین بهره

ختی به دلیل استفاده از ثابات سا   SSIشاخص  ،طورکلیهب

باه دلیال اساتفاده از     STIو شااخص   ،(SI)شرایط محیط 

spثاباات میااانگین هندساای   YYGMP یی آ، کااار

 های برتر دارند.   بیشتری در انتخاب الین

، Hyola420ارقااام  ،3و شااکل  5باار اساااس جاادو   

Hyola401 ،Option501 ،Mozart  وRGS  دارای شاااخص

)نیمه سمت راست نماودار(. در   هستند باالتحمل به تنش 

ضاامن ایاان ارقااام دارای عملکاارد باااال در شاارایط تاانش و 

ارقاامی کاه    بنابراین،(. ی نمودار)نیمه باال هستندغیرتنش 

ها در ربع باال و سامت راسات   عملکرد تنش و غیرتنش آن

. این ارقام متحمل به شوری خواهند بود ،وندنمودار واقع ش

بااال و هام عملکارد بااال در      STIهام دارای شااخص   ارقام 

عملکرد در شرایط تنش  .باشندمی شرایط تنش و غیرتنش

واقاع شاده اسات.     در همین ربعبا عالئم توخالی این ارقام 

تقریبااار روی خااط فاصاال واقااع  Option501و  RGSالبتااه 

دارای  Hyola420از بین این ارقام ، رقم  (.3 )شکل اندشده

کاام  Tolشاااخص . اسااتباااال  MPکاام و  Tolشاااخص 

دهنده فاصله کم عملکرد در شرایط تنش و غیارتنش  نشان

 .استوری باال دهنده میانگین بهرهباال نیز نشان MP. است

 SYNو  Opera ،Option500سه رقم دیگر شاامل   هرچند

عملکرد در شارایط غیارتنش در رباع بااال و سامت       دارای

تنش که عملکرد در شرایط ولی به دلیل این هستند،راست 

در گروه ارقام متحمال نخواهناد    است، بنابراینها کمتر آن

 ( .3)شکل  بود

دارای آساتانه   Hyola420کاه رقام    رساد نظار مای  به 

دارای  ]0[پاائینی باوده و همانناد بررسای     تحمل به شوری

شوری که باعث کااهش عملکارد    بنابراین، ،استشیب کم 

 ،طاورکلی هبا  باال خواهاد باود.   ،شوددرصدی در آن می 56

 اسااتی دارای عملکردهااای مطلااق باااالی Hyola420رقاام 

داشاتن ارقاامی اسات کاه در      باه  در عمل نیااز . (3)شکل 

 محققاین شرایط شور دارای عملکرد مطلق بیشتری باشند. 

 ،یکناواختی اراضای شاور   دلیل غیار هبیان کردند که ب ]16[

نیااازی بااه داشااتن ارقااام متحماال بااه شااوری نیساات و   

های اصالحی را بایساتی بارای بااال باردن ترفیات      فعالیت

مطالعاه بار روی    باا  نیاز  محققای  عملکرد متمرکاز نماود.  

گیاهان زراعی شامل گندم نان، گنادم دوروم، تریتیکالاه و   

جو اتهار داشت که برای کشت در شرایط شور بایساتی از  

عملکرد بیشتر در شرایط غیرشور هساتند  ارقامی که دارای 

. در این صورت ارقام معرفی شاده کاه   ]12[ استفاده نمائیم

عملکرد باالئی هستند در نقاطی از مزرعاه کاه    تواندارای 

در . عملکرد قابل تاوجهی خواهناد داشات    استشوری کم 

نقاال شور مزرعاه نیاز کااهش عملکردشاان قابال قباو  و       

 اقتصادی خواهد بود.

 

 گيری نتيجه

شاید از بین تمام راهکارهاای تولیاد در شارایط شاور،     

گاران  انتخاب ارقام متحمل به شوری به ویژه در بین اصالح

کاه گیاهاان   است. این مورد توجهو فیزیولوژیست ها بیشتر 

زراعی مانند جو، پنبه، چغنادر قناد، آسالاراگوس و حتای     

تحمال  نیشکر شرایط شور را بهتر از گیاهان زراعای دیگار   

 شاده اسات   ثابات در تمام شرایط آب و هاوایی   ،نمایندمی

در بین ارقام یک گیااه زراعای، رقام     این واقعیت که. ]10[

چالشای باوده کاه     ،متحمل به شوری وجاود داشاته باشاد   

هاای  تاالا  .همواره مورد توجه و آزمایش قرار گرفته است

زیادی برای تولید و معرفی ارقام متحمل باه شاوری انجاام    

هاا منجار   تالا این بخش کمی از. با این وجود شده است

ده شا متحمل به شاوری در ساطح کشااورز     به معرفی رقم

تناوع خیلای   دهاد کاه   نتایج این پژوهش نشان مای است. 

تحمل به شاوری در ارقاام کلازا وجاود دارد.      نظرزیادی از 

تحمل به شوری بااال و داشاتن آساتانه تحمال باه       دهرچن

تواند مالک انتخاب رقام متحمال باشاد و    شوری زیاد نمی

های دیگری مثل شاخص تحمل به تنش و بایستی شاخص

. در ضامن  در نظر گرفته شاود عملکرد واقعی )نه نسبی( را 

پایداری عملکرد در طو  زمان و در شرایط مختل  اقلیمی 

 .  ه قرار گیردباید مورد توجنیز 

رساد کاه   بر اساس مجموع عوامل ذکر شده به نظر می

، Hyola420 ،Hyola401 ،Option501 ،Mozartارقااااااام 

RGS  وGoldRush هااای در ایاان آزمااایش دارای شاااخص

که بتوان با انجاام  صورتی. درهستندبهتری تحمل به تنش 

بیشتر، پایداری عملکرد این ارقاام را در مادت    هایآزمایش

زمااان بیشااتر و شاارایط مختلاا  آب و هااوائی بساانجیم و 

دفع سدیم، جاذب  )شامل های فیزیولوژیکی بیشتری مولفه



 7آناقلی و همکاران  ن امی                                       های تحمل به تنش                  انتخاب ارقام متحمل به شوری کلزا با استفاده از شاخص

و نیاز   های پرولین، بتاائین و غیاره  مولیتپتاسیم، تولید اس

هاا  نیز در این ژنوتیاپ  (های مازاد در واکوئلبندی یونکده

 تاوان مای صورت با اطمیناان بیشاتری   در این، شودبررسی 

های کاربردی جهت کشت در اراضای شاور و انجاام    توصیه

 .، ارائه نمودهاکارهای به نژادی را با استفاده از این ژنوتیپ

 
 های حساسیت و تحمل به شوری در ارقام کلزای مورد مطالعهشاخص -5 جدو 

 رقم/شاخص
 تحمل به تنش شاخص
(STI) 

 شاخص حساسیت به تنش
(SSI) 

 میانگین هندسی
(GMP) 

 وریمیانگین بهره
(MP) 

 اختالف عملکرد
(Tol) 

CV Roby 20/6 36/1 13/118 11/120 11/83 
CV Star 10/6 21/1 11/102 20/188 81/121 
Elite 20/6 16/1 13/123 33/131 88/161 
Gold Rush 11/6 51/6 81/150 15/158 61/11 
Hyola401 28/1 80/6 61/283 11/281 16/168 
Hyola420 12/1 01/6 33/283 11/288 83/80 
Milena 18/6 21/1 18/161 16/113 86/82 
Mozart 10/6 13/6 60/228 51/221 56/18 
Okapi 21/6 13/1 20/121 25/135 88/88 
Opera 81/6 16/1 61/211 18/231 11/181 
Option500 85/6 23/1 31/226 85/233 51/118 
Option501 18/6 88/6 22/235 68/216 61/83 
RGS 12/6 81/6 21/231 81/231 11/88 
Rindow 01/6 38/6 12/111 60/112 12/32 
SLM 21/6 18/1 06/121 21/130 58/82 
SYN 85/6 13/6 08/222 85/228 82/161 
Sarigol 81/6 35/1 86/266 88/218 11/100 
Talent 12/6 81/6 53/150 18/102 12/86 
Zarfam 35/6 11/1 18/116 01/153 15/126 
 33/10 83/113 51/185 66/1 05/6 ارقام مورد مطالعه

 

 
عالئم تذکر:  .(STI))عالئم توخالی( نسبت به شاخص تحمل به تنش  )عالئم توپر( و شرایط تنش عملکرد ارقام در شرایط غیرتنشنمودار  -3شکل

■(Hyola420) ،▲(Hyola401) ،♦(Option501)،(Mozart)  و▬ (RGS)که دارای  استارقامی  مربوال بهSTI  باال بوده و دارای عملکرد باال در
که دارای شاخص  بودهارقام مورد مطالعه اند، دیگر نشان داده شده ●ارقام که با عالمت  )در ربع باال و سمت راست(. است تنش وشرایط غیر تنش 

STI  هستندپائین و عملکرد کم. 
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Abstract 

In order to selecting of salinity tolerant variety (ies) of Canola in saline conditions and 

determination of the salinity response, 60 canola varieties were evaluated during two years. In the 

first year we reduced the number of varieties in the way of logic reduction by Augment experiment. 

Total of 41genotypes were eliminated and 19 of them were evaluated in the second year. So, the 

salinity response of selected varieties was investigated in this paper. The experiment was conducted 

as a split plot design with randomized complete block design in three replications. The salinity of 

irrigated waters (2 and 11 dS/m) were as main plot and varieties were placed in subplots. Based on 

the results of the experiment, the average of grain yield was 2419.8 and 1456.5 kg.ha-1 in high and 

low salinity conditions respectively, so that there was significant differences between them at 1% 

level of probability. In the low saline condition, the varieties of Hyola401, Opera, Option500, 

Sarigol, Hyola420, SYN and Option501 were produced higher grain yield rather than others. Also 

in the high saline condition, the varieties of Hyola420, Hyola401, Option501, RGS, Mozart, SYN, 

and Rindow had higher grain yield rather than others. Evaluated of the grain yield in both low and 

high saline condition showed that the varieties of Hyola420, Hyola401, Option501, Opera, RGS, 

Option500, Mozart, SYN, and Sarigol were produced highest average yields of 2871.4, 2814.4, 

2400.7, 2394.7, 2347.4, 2338.5, 2295.4, 2288.5 and 2178.8 kg.ha-1, respectively. 
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