
23................................................... ...........................................................1398تابستان/ 30هم/ شماره یازدپژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال 

هاي کلزا ژنوتیپبرخی از تحمل به شوريرزیابی ا
)Brassica Napus L.( تنش شوريو نرمالدر شرایط

4پاکدینعلیو 3بابائیاننادعلی،2زرینینجفیحمید، 1منصوريایراندخت

چکیده
ه شوري و ارقام متحمل باییناست. شندة رشد و تولید گیاهـان در سراسر دنیاسترین عوامل محدود کنشوري یکی از مهم

تعیین هاي کلزا وژنوتیپبرخی از تحمل به شوريارزیابی منظور بههاي بهبود عملکرد است.بهبود تحمل گیاهان، یکی از راه
ر پایه هاي کلزا در شرایط شوري، آزمایشی بصورت فاکتوریل ببندي ژنوتیپکلزا و گروهشیمیاییروابط بین صفات زراعی و بیو

ژنوتیپ 30سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل: در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري باهاي کامل تصادفیطرح بلوك
، تعداد شاخه در هر بوته، تعداد کپسول در بوته، طول ع بوتهارتفادسی زیمنس بر متر) بود.12کلزا و شوري در دو سطح (صفر و

گیاه، میزان گوگرد برگ و دانه، نسبت سدیم/پتاسیم، اندام هوایی، وزن هزار دانه، وزن خشک کپسول، تعداد دانه در کپسول
پروتئین، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و عملکرد دانه در هر روغن، درصد، محتواي کارتنوئید، درصدbو aمحتواي کلروفیل 

اثر شوري و داري نشان دادند.اختالف معنینظر کلیه صفات از وري ها در هردو شرایط نرمال و تنش شژنوتیپبوته ارزیابی شدند.
ژنوتیپ را در هردو 30اي به روش وارد،دار بود. تجزیه خوشهاثر متقابل ژنوتیپ و شوري نیز براي اکثر صفات مورد بررسی معنی

در شرایط شوري ها نشان داد که وهنتایج مقایسه میانگین گربندي نمود. و تنش شوري در سه گروه مجزا دستهنرمال شرایط 
میزان صفات، عملکرد، ) بیشترین 30و 3،22،3،6،7،16،20،21(هايو ژنوتیپکمترین،)24و 2، 28،26،27،5هاي (ژنوتیپ

عنوان هاي گروه اول به. در نتیجه ژنوتیپشاخص برداشت، طول کپسول، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه را نشان دادند
پالت ها نیز ها و رسم بايعاملنتایج حاصل از تجزیه به.شوندعنوان متحمل معرفی میهاي گروه دوم بهو ژنوتیپحساس

هاي اصالحی آتی تحمل براي پروژههاي ماي داشت. از ژنوتیپبندي حاصل از تجزیه خوشههمخوانی نسبتاً زیادي با گروه
توان استفاده کرد.می

اعملکرد، کلز،تحمل به شوريها، پالت، تجزیه به عامليبا: هاي کلیديواژه

مقدمه
Brassica napusکلزا ( L.هاي روغنی مهم دنیا ) از دانه

بوده که بعد از سویا و نخل روغنی مقام سوم را در تامین 
پروتئین گیاهی در روغن گیاهی و مقام پنجم را در تأمین 

غنیرويهانهدا).29به خود اختصاص داده است (جهان 
در ایران نیز . هنددمیتشکیلرا نجهاییاغذخایرذمینسو

کلزا در منطقه وسیعی از جمله مازندران و گلستان کشت 
تحت خودگیاهان عموما در طول دوره رشد ). 31شود (می

گیرند که رشد وتولید محیطی قرار میمختلف هاي تنشتاثیر 
هاي ترین تنشوري از مهمش). 33،26(کندرا محدود میآنها
زیستی است که تولیدات گیاهان زراعی را به شدت تحت غیر

هاي خشک و نیمه دهد و این موضوع در اقلیمتاثیر قرار می
تا 20). 26،25خشک مانند ایران داراي اهمیت بیشتري است (

خطرضمعردر ن،جهاتحت آبیاريضیاز ارادرصد 27
داراي رشوضیارارهکتانمیلیو27با نایرا.نددارارقرريشو

به در بین گیاهان زراعی، کلزا.)25سیاست (آدر نخستتبهر
). در 31(عنوان یک گیاه مقاوم به شوري شناخته شـده است

شوري کلزا به دلیل تنوع ژنتیکی ارقام و بهمورد آستانه تحمل 
تفاوت شرایط آزمایش، نتـایج متفاوت و بعضاً متناقض گزارش 

تفاق مطالعات شوري ب بـه انتایج قری).  28،27است (شده 
اك، ال بـودن غلظت نمک در محلول خادهد که بنشان می

) 32(ددهعملکـرد گیاهـان زراعی را بـه شدت کاهش مـی
همانند دیگر گیاهان، Brassicaشوري در جنس تنش 

شود که به میزان زیادي اي محسوب میخصوصیت پیچیده
کشت، شرایط آب و هوایی و عوامل تحت تأثیر شرایط

بررسی پتانسیل منظوربهبیولوژیکی است. مطالعات متعددي 
هاي جنس براسیکا ارقام و الینتحمل به تنش شوري در

بـا بررسـی اثـر ) 6باي بوردي (.)5(استصورت پذیرفته
تـنش شوري بر چهار رقـم کلـزاي پـاییزه بیـان کرد کـه 

داري بر عملکـرد دانـه، وزن ی معنیافزایش شوري اثر منف
هزاردانه، تعـداد دانـه درغـالف، تعـدادغالف در بوته، سطح 

ا،کلزمقاارحصالدر افهدترینمهم.داردبرگ و ارتفاع بوته 
تـتحتفاـصیناکهباشدمیغنو رونهدادعملکریشافزا
عملکرد ). 9(گیرندمیارقرمحیطی،یـنتیکژلـماعوأثیرـت

اي است که از لحاظ ژنتیکی توسط نه صفت کمی پیچیدهدا
تعداد زیادي ژن کنترل شده و شدیداً تحت تأثیر محیط قرار 

هاي مطلوب بر). به این دلیل، انتخاب ژنوتیپ4گیرد (می
). 8اساس عملکرد ممکن است بازدهی باالیی نداشته باشد (

ه دارند لذا شناسایی صفاتی که همبستگی باالیی با عملکرد دان
گیري آنها ) و اندازه24و از وراثت پذیري باالیی برخوردارند (
گران گیرد، براي اصالحبه راحتی و هزینه پایین صورت می

گزارش کرده است که ) 31شهبازي (). 13حائز اهمیت است (
تحمل به شوري یک صفت کمی است که نه تنها در بین 

حت تاثیر شرایط هاي گیاهی متفاوت است  بلکه شدیدا تگونه
). از تنوع ژنتیکی بین و درون 7محیط رشد آن گیاه است (

توان براي بهبود تحمل به شوري در گیاهان اي میگونه

ساريطبیعیمنابعوکشاورزيعلومدانشگاه،و استاددانشجوي دکتري-3و 1
)najafi316@yahoo.com(نویسنده مسوول: ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،دانشیار-2

پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوري طبرستان،استادیار-4
7/11/96تاریخ پذیرش: 11/7/96تاریخ دریافت: 

36تا23صفحه: 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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بندي ). در یک برنامه اصالحی گروه4،14زراعی استفاده کرد (
وقتی موثر است که چندین صفت بطور همزمان بر اساس 

). هدف از تجزیه 13فاصله ژنتیکی مورد بررسی قرار گیرند (
هاي به نژادي گیاهان مشخص نمودن اي در برنامهخوشه

) تا با 22هایی است که با هم بیشترین فاصله را دارند (رقم
هاي تالقی بتوان حداکثر تنوع ها در برنامهاستفاده از آن

) هر چه فاصله ژنتیکی والدین از هم 20(ژنتیکی را ایجاد کرد
شود ي در نتاج آن ها ایجاد میبیشتر باشد تنوع بیشتر

)35،34 .(
،500Optionهايرقمبندي روهگدر یک آزمایش 

330Hyola ،401Hyola،501Option،003RGS و
arigolSهاي مقاومت به شوري با بر اساس شاخصکلزا

اي نشان داد که تحت شرایط شوري استفاده از تجزیه خوشه
6dS/mرقام مورد مطالعه کلزا را به ا،وگرام حاصلربرش دند

Optionهايدو خوشه تقسیم کرد، خوشه اول شامل رقم
500،330Hyola ،401Hyola خوشه دوم شامل ارقامو

150Option003وRGS وSarigolتحت شرایط .بود
وگرام حاصل ارقام مورد مطالعه کلزا را به ررش دندشوري ب

،500ptionهايسه خوشه تقسیم کرد، خوشه اول شامل رقم
330Hyola ،401Hyolaم خوشه دوم شامل ارقاOption
501،003RGSخوشه سوم شامل رقم وSarigol32(بود(.
و ثر تنش شوري بر صفات مورفولوژیکیمنظور بررسی ابه

فیزیولوژیکی مرتبط با مقاومت به شوري در دوازده رقم کلزاي 
براي گروه UPGMAاز تجزیه خوشه اي با روش ،بهاره

از حیث کلیه صفات و براي تمامی سطوح شوري بندي ارقام
erosارقاماستفاده شد که منجر به تشکیل دو خوشه گردید،

که از فات میانگین کمتري را نشان دادنداکثر صدرCometو
عنوان والدین حساس در تالقی با ارقام آنها می توان به

ژنتیکینقشه ترسیمت جهAmica		وCrakerمتحمل مانند 
استفاده کمی درگیر در مقاومت به شوري و مکان یابی صفات

.)23(کرد
بندي هدف از این مطالعه ارزیابی روابط بین صفات و گروه

بود.شوريتنش هاي کلزا درشرایط برخی از ژنوتیپ

هامواد و روش
ي آنها بندهاي مختلف کلزا و گروهژنوتیپمنظور بررسی به

صورت گلدانی در دانشگاه ه، آزمایشی بشوريتنشدر شرایط 
94-95علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري در سال زراعی 

هاي کامل تصادفی و در بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوك
ژنوتیپ کلزا وتنش 30سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 

ابعاد . متر) بودزیمنس بر دسی 12شوري در دو سطح (صفر و
کیلوگرم 5مترمربع بود و هر گلدان با سانتی45×35ها گلدان

خاك مزرعه پر شد. قبل از اعمال تیمارها برخی از خصوصیات 
آزمایش  طبق فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در 

94در نیمه اول آبان سال کاشت .تعیین گردید)1جدول (
ا مورد استفاده از مرکز هاي کلزصورت گرفت. بذر ژنوتیپ

در ابتدا ).2هاي روغنی تهیه گردید (جدول توسعه کشت دانه
محلول دقیقه در10ضدعفونی، بذرها به مدتجهت

گرفتند و سپس با آب مقطردرصد قرار5سدیمتهیپوکلری
پس بذر کاشته شد و عدد10شست و شو شدند. در هر گلدان 

گیاه در هر گلدان باقی 2د تعدااز سبز شدن، تنک گردیده و
گردید. کودهاي شیمیایی بر ها حذفگذاشته شد و بقیه بوته
) در زمان کشت و در طول فصل به 35اساس توصیه کودي (

ها داده شد. در طول دوره رشد صفات ارتفاع گلدان
متر)، متر)، فاصله اولین شاخه از سطح خاك (سانتی(سانتی

بوته، طول کپسول اد کپسول در تعداد شاخه در هر بوته، تعد
متر)، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه (گرم)، وزن (سانتی

گیاه (گرم)، میزان گوگرد برگ و دانه اندام هواییخشک 
- کیلوگرم)، میزان عناصر سدیم و پتاسیم (میلیگرم بر(میلی

، محتواي پتاسیم/سدیمعناصر میزانگرم در گرم)، نسبت 
bیکروگرم در میلی لیتر)، محتواي کلروفیل (مaکلروفیل

نسبت ،a+b)کل ((میکرو گرم در میلی لیتر)، کلروفیل
محتواي کارتنوئید (میکروگرم در میلی لیتر)، ، a/bکلروفیل

(گرم)، درصد روغن، درصد پروتئین، عملکرد بیولوژیکی
شاخص برداشت (درصد) و عملکرد دانه در هر بوته (گرم) 

اندازه گیري میزان در هفته اول گلدهی. اندازه گیري شد
. در برگ گیاه صورت گرفتسدیم و پتاسیم و گوگرد میزان 

با استفاده از دستگاه فالیم فتومتر KوNaمیزان عناصر
بهگیري شد وندازهساخت کشور انگلستان) ا410(مدل
سنجیکدورتروشازبرگ و دانهگوگردگیرياندازهمنظور

ساخت T90(مدل اسپکتروفتومتردستگاهبا) توربیدومتري(
استفاده شد. درصد نانومتر420موجطولدرکشور انگلستان) 

HT-1046روغن دانه با استفاده از دستگاه سوکسله (مدل 
) تعیین شد. میزان 3(AOCSبه روش ساخت کشور سوئد)

گیري اندازه)AOAC)2پروتئین بـر اسـاس استانداردهاي
) صورت 28و کاروتنوئید (a،bگیري کلروفیل اندازه .شد

درصد و عملکرد 21با رطوبت (گرم) گرفت. عملکرد دانه 
هاندازه گیري شدند. داد(گرم) با استفاده از ترازوبیولوژیکی 

مورد SAS Ver.9.1هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار
قرار گرفتند. همچنین میانگین صفات موردتجزیه واریانس 

مقایسه شدند. اي دانکنچند دامنهمطالعه با استفاده از آزمون
ها و هاي مورد مطالعه، تجزیه به عاملبندي ژنوتیپخوشه

SPSS Ver.20افزارتجزیه همبستگی ساده با استفاده از نرم
انجام شد.

برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در آزمایش- 1جدول 
Table 1. Some physical and chemical properties of soil in the experiment

درصد خصوصیات 
سیلت

درصد 
شن

درصد 
رس

درصد 
ازت

فسفر قابل 
جذب

پتاسیم قابل 
جذب

هدایت 
الکتریکی

اسیدیته 
گل اشباع

درصد 
سولفور

درصد ماده 
خنثی 
شونده

درصد 
ماده 
آلی

7/466/213148/02/84/26598/05/797/02/1635/2بافت لومی رسی 
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کلزاي مورد مطالعه در این آزمایشهاي اسامی ژنوتیپ- 2جدول 
Table 2. The names of the rapeseed genotypes studied in this experiment

منشا نام اتگلیسی کد بذر شماره منشا انگلیسینام کد بذر شماره
آلمان Alaska ARCB148 16 هلند Falo ARCB212 1
سوئد Gulliver ARCB196 17 آلمان Lb1434 ARCB145 2
آلمان Sombuck ARCB173 18 سوئد Hyola380 ARCB380 3
آلمان Somalia arisa ARCB222 19 آلمان Wesroona ARCB104 4
آلمان Ib1635 ARCB146 20 آلمان Burosemjanaja ARCB136 5
سوئد Topas ARCB185 21 آلمان Bronowski ARCB100 6
سوئد Kunto ARCB190 22 سوئد Alku ARCB197 7
آلمان Niro ARCB160 23 سوئد Lisandra ARCB119 8
هلند Savalot ARCB223 24 سوئد Jef Neuf ARCB101 9
آلمان Askaria ARCB123 25 سوئد Sarigol ARCB761 10
آلمان Niro9 ARCB162 26 آلمان Lb1632 ARCB147 11
آلمان Ziho ARCB125 27 آلمان Record ARCB763 12
آلمان RGS003 ARCB759 28 آلمان Option ARCB762 13
آلمان Niro ARCB152 29 سوئد Starlight ARCB193 14
آلمان Kintol ARCB112 30 سوئد Regina ARCB195 15

نتایج و بحث
) نشان داد 3(جدول واریانس صفات مورد بررسیتجزیه

معنی دار بود و بر aاثرات ساده ژنوتیپ فقط بر کلروفیل که
دار نشان نداد، اثر شوري نیز بر تمام سایر صفات اثر معنی

دار بود. اثرات متقابل ژنوتیپ صفات مورد مطالعه در کلزا معنی
، کلروفیل aو شوري به جز بر صفات گوگرد دانه، کلروفیل 

1مطالعه در سطح و عملکرد، بر سایر صفات مورد)a+b(کل
ها دهنده وجود تنوع بین ژنوتیپدار بود که نشاندرصد معنی

اي تعیین روابط بین صفات ابتدا از تجزیه همبستگی است. بر
شد. ساده، استفاده 

ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد مطالعه تحت 
شرایط نرمال

براي تعیین روابط بین صفات ابتدا از تجزیه همبستگی 
با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ساده

ضرایب همبستگی بین صفات در شرایط عادي و بدون تنش
) نشان داد که عملکرد دانه با تعداد شاخه 4(جدول 

)**67/0-r= داراي همبستگی منفی و با طول کپسول (
)**54/0r=،() 55/0**وزن هزار دانهr= و شاخص برداشت (
)**53/0(r=در آزمایشی دار داشت.ی مثبت و معنیهمبستگ

) انجام شد همبستگی مثبت و 35که توسط یساري (

داري بین تعداد شاخه در گیاه و عملکرد گزارش شد که معنی
با نتیجه بدست آمده در این آزمایش مطابقت نداشت. سلیمان 

) همبستگی بین طول کپسول و وزن هزار 33زاده و همکاران (
تعداد کپسول با تعداد مثبت ارزیابی کردند. دانه در کلزا را 

) همبستگی =r-48/0**و وزن هزار دانه (-=r)68/0*دانه(
)، گوگرد دانه =58/0r**دار و با گوگرد برگ (منفی و معنی

)**73/0r=) 85/0**) پتاسیم(r=ارتفاع ،*)40/0r= و تعداد (
شاخص دار داشت.همبستگی مثبت و معنی=r)37/0*شاخه (

) و =36/0r**) و با تعداد شاخه (=38/0r**(داشت با ارتفاع بر
دار و با ) همبستگی منفی و معنی=r-67/0*وزن خشک (

)، =41/0r**)، وزن هزار دانه (=42/0r*طول کپسول (
طول کپسول با تعداد دانه دار داشت. همبستگی مثبت و معنی

د )، عملکر=43/0r*)، وزن هزار دانه (=49/0r**کپسول (در 
)**54/0r= کلروفیل ،(b)*37/0r= و شاخص برداشت (
)**42/0r=شهبازي .) همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد
داري را بین ) در یک آزمایش همبستگی مثبت و معنی31(

طول کپسول، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه و عملکرد 
گوش گزارش نمود که با نتیجه این آزمایش مطابقت دارد. اما 

اي عکس نتایج فوق را گزارش نمودند.) نتیجه18و گاالتی (

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jc

b.
11

.3
0.

23
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
b.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 14

http://dx.doi.org/10.29252/jcb.11.30.23
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-829-en.html


هاي کلزادر ژنوتیپتجزیه واریانس صفات مورد مطالعه - 3جدول 
Table 3. Analysis of variance studied traits in canola genotypes

مربعاتمیانگین

پتاسیم
گرم بر کیلوگرم)(میلی

سدیم
گرم بر (میلی

رم)کیلوگ

گوگرد برگ
گرم بر (میلی

کیلوگرم)

گوگرد دانه
گرم بر (میلی

کیلوگرم)
وزن خشک

(گرم)
وزن هزار 

دانه
(گرم)

تعداد دانه در 
کپسول

طول کپسول
متر)(سانتی تعداد کپسول تعداد شاخه هصله شاخفا

متر)(سانتی
ارتفاع
متر)(سانتی df

منابع تغییرات

50/0 ** 0076/0 * 48/86 ** 46/64 ** 51/72 ** 26/1 * 804/60 ** 04/63 ** 96/18 ns 50/66 ** 40/62 ** 53/98 ** 2 تکرار
47/0 ** 59/1 ** 17/609 ** 50/1 ** 81/27 ** 48/1 ** 21/44 ** 40/20 ** **85/4082 90/106 ** 15/269 ** **81/2264 29 ژنوتیپ
25/0 ** 008/0 ** 67/2128 ** 79/5 ** 78/132 ** 23/6 ** 16/124 ** 42/17 ** 04/4528 ** 19/121 ** 83/873 ** 6/6252 ** 1 شوري
03/0 ** 01/0 ** 70/48 ** 06/0 ns 85/0 ** 06/0 * 15/1 * 22/0 * 45/141 ** 94/3 ** 02/37 ** 48/194 ** 29 يشور×ژنوتیپ
005/0 001/0 31/5 168/0 13/0 027/0 68/0 07/0 60/9 068/0 36/0 76/0 118 خطا
46/4 96/2 00/2 23/9 46/3 50/7 85/8 98/5 1/3 2/3 64/2 85/1 CV (%)

درصد1و 5دار در سطوح احتمال دار، معنیمعنیترتیب غیربه:**و*،  ns

هاي کلزادر ژنوتیپتجزیه واریانس صفات مورد مطالعه - 3جدول ادامه 
Continues of Table 3. Analysis of variance studied traits in canola genotypes

نگین مربعاتمیا
عملکرد دانه

در بوته
(گرم)

شاخص برداشت
(درصد)

عملکرد 
بیولوژیکی

(گرم)
روغن

(درصد)
پروتئین
(درصد)

کاروتنوئید
گرم در میکرو(

لیتر)میلی
کلروفیل 

a/b

a+bکلروفیل 

(میکرو گرم در 
لیتر)میلی

bکلروفیل 

گرم در (میکرو
لیتر)میلی

aکلروفیل 

گرم در (میکرو
تر)لیمیلی

پتاسیم/سدیم df منابع تغییرات

005/1 ** 95/11 ** 048/75 ** 65/136 ** 25/59 ** 136/0 ** 02/237 ** 03/61 ** 005/0 ** 87/59 ** 016/0 ** 2 تکرار
57/0 ** 41/61 ** 76/20 ** 390/145 ** 06/96 ** 06/1 ** 03/12 ** 31/3 * 046/0 ** 65/2 ns 49/2 ** 29 ژنوتیپ
06/13 ** 30/34 ** 47/310 ** 38/679 ** 56/622 ** 06/4 ** 292/4 ** 63/41 ** 196/0 ** 11/36 ** 10/0 ** 1 شوري
04/0 ns 05/10 ** 16/8 ** 66/7 ** 29/2 ** 34/0 ** 91/3 ** 243/0 ns 003/0 ** 23/0 ns 12/0 ** 29 شوري×ژنوتیپ
03/0 33/4 64/1 29/2 56/0 009/0 42/0 82/1 00004/0 82/1 001/0 118 خطا
74/8 71/11 87/9 57/6 26/3 10/7 13/5 05/22 45/1 37/4 59/2 CV (%)

ns ،*درصد1و 5دار در سطوح احتمال دار، معنیمعنیترتیب غیربه: **و

ارزیابی 
تحمل به شوري

برخی از 
ژنوتیپ

هاي کلزا (
B

rassica N
apus

L
.

(
...................................

 ...........................................................................................
26
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27............................................................ ..................................................................1398تابستان/ 30هم/ شماره یازدپژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال 

ن صفات مورد مطالعه تحت ضرایب همبستگی ساده بی
تنش شوري

ضرایب همبستگی ساده بین صفات تحت تنش شوري 
تگی مثبت و ) نشان داد که عملکرد دانه همبس4(جدول 

) وزن هزار دانه =45/0r**داري با طول کپسول (معنی
)**50/0r=67/0**شاخص برداشت () وr=د. اما با ر) نشان دا

همبستگی منفی و =r)-56/0**تعداد شاخه در بوته (
مهميهامولفهاز یکینهادراهزوزن داري داشت.معنی

ادموانمیزبهسویکاز کهدشومیبمحسودعملکر
يسوو از نهداشدرلیهاوحل امردر هبویژدموجويفتوسنتز

یناز ادهستفاادرشدرلحادر نهداناییاتوو ظرفیتبهیگرد
تعداد کپسول با تعداد دانه در ). 4،16،19(داردبستگیادمو

) همبستگی منفی و با گوگرد برگ =r-68/0**کپسول (
)**58/0r=) 73/0**)، گوگرد دانهr=58/0**(م ) و پتاسیr= (

) 25مالزم و عزیزي (دار نشان داد. همبستگی مثبت و معنی
ثر در جهت کاهش ؤدر یک آزمایش گوگرد را یکی از عوامل م

هاي آمینه در کلزا اسیداثرات شوري از طریق افزایش تولید 
دانستند و نیز افزایش میزان گوگرد برگ را در اثر افزایش 

لد. بلوم واارش نمودندجذب آن در شرایط شوري در ذرت گز
و در کلزا) نیز رابطه مثبتی را بین تعداد دانه در کپسول 10(

میزان پتاسیم جذب شده گزارش نمودند. طول کپسول با تعداد 
)، =43/0r*)، وزن هزار دانه (=49/0r**دانه در کپسول (

)، شاخص =37/0r*)، درصد روغن (=b)*37/0rکلروفیل 
) همبستگی مثبت =54/0r**د () و عملکر=42/0r*برداشت (
=r)-44/0*دار نشان داد. اما با میزان سدیم (و معنی

دو نتایج نشان داد که در هر).33(همبستگی منفی داشت
رتفاع داراي شرایط، نرمال و تنش شوري، تعداد شاخه با ا

دار بود. یعنی با افزایش ارتفاع تعداد همبستگی مثبت و معنی
)7ش یافت. باي بوردي و همکاران (ایشاخه نیز در گیاه افز

نیز در یک تحقیق همبستگی بین تعداد شاخه و ارتفاع را 
هایی که ارتفاع دار گزارش کردند. ژنوتیپمثبت و معنی

در هر هاي بیشتر و تعداد کپسولبیشتري داشتند داراي شاخه
د ها، تعداعلت کوچک بودن کپسولبوته بیشتري بودند اما به

عملکرد کمی را نشان دادند. سول کمتري داشته ودانه در کپ
نیز در یک آزمایش گزارش نمودند که )29رهنما و همکاران (

ارتفاع بوته تاثیر منفی بر عملکرد دارد، زیرا هر چه مرحله 
تر شود گیاه انرژي بیشتري را صرف تولید رویشی گیاه طوالنی

ود که شاندام رویشی کرده و دیرتر وارد مرحله زایشی می
دو در هرنتیجه آن تولید بذر کمتر وکاهش عملکرد است. 

عملکرد دانه همبستگی مثبت و شرایط نرمال و تنش شوري 
خیاط و دانه و طول کپسول نشان داد.دار با وزن هزارمعنی

ملکرد را در اثر افزایش وزن ) نیز افزایش ع21همکاران (
فی این صفات از طراند. دهدانه و طول کپسول گزارش نموهزار

در bدو شرایط آزمایش همبستگی مثبت با کلروفیل در هر
توان نتیجه گرفت که این رنگدانه گیاه کلزا نشان دادند که می

در عملکرد کلزا و در هر دو شرایط بدون تنش و تنش شوري، 
بیگی و همکاران ) و نظر9رادران (ب. کندنقش مثبتی را ایفا می

انمیزیشافزابر عملکرد را از طریق رنگدانهمثبتتأثیر) 27(
در شرایط شوري گزارش ها راتکربوهیدمتابولیسمو فتوسنتز

تاثیر نیز در تحقیقات خود )20(نمودند. جمیل و همکاران
د، کلم و کلزا در شرایط رنگیزه بر عملکرد را در چغندر قن

به دار دانستند. افزایش میزان فتوسنتز معنیبه علتشوري
هایی که داراي بیشترین میزان رسد با انتخاب ژنوتیپنظر می

توان در باشند میه و طول کپسول و رنگدانهوزن هزار دان
هاي اصالحی به منظور ایجاد ارقامی با عملکرد باال در برنامه

شوري استفاده کرد.نرمال و تنشهر دو شرایط 
دار نداشت.درصد روغن در کلزا با عملکرد همبستگی معنی

) نیز در یک تحقیق همبستگی عملکرد و16فیاض و طالبی (
دار گزارش نمودند و علت را شرایط درصد روغن را معنی

) این همبستگی را 8دانستند. در حالیکه باسالما (محیطی
) و شهبازي و 11دوگانالر و همکاران (دار گزارش نمود.معنی

اخص داري را بین شهمبستگی مثبت و معنی)31(همکاران
. برداشت و عملکرد کلزا در شرایط شوري گزارش کردند

تاشودباعث میمختلفصفاتبینهمبستگیضرایببررسی
صفاتی شناساییصفات وبینرابطهنوعتعیینضمنبتوان

حذف مورددار و مثبت هستند، درهمبستگی معنیکه داراي
همبستگیکهنمود. صفاتیگیريتصمیمغیر مؤثرصفات

دردانهعملکردبهبودبرايتواننددارند میعملکردباديزیا
توصیهقابلانتخاببرايعنوان مبنایینژادي بهبههايبرنامه
باشند.

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jc

b.
11

.3
0.

23
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
b.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 14

http://dx.doi.org/10.29252/jcb.11.30.23
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-829-en.html


نرمال و شوريا در شرایطکلزمختلف ي نوتیپهارد مطالعه در ژت موصفادهساهمبستگی- 4جدول 
Table 4. Simple correlation of different traits of canola genotypes in normal and stress conditions

1234567891011121314151617181920212223صفات

123/048/0ارتفاع **31/048/0- **30/0 -15/0 -14/029/024/001/0 -20/020/004/016/005/017/0 -29/019/013/0 -07/029/0 -26/0 -

36/0ه شاخهفاصل *114/0 -15/0 -21/0 -15/003/0 -11/024/0 -10/007/013/0 -09/0 -11/0 -01/010/0 -12/0 -08/020/003/017/005/0 -07/0

51/0تعداد شاخه **- 08/01*37/058/0- **37/0 -49/0- **06/0 -25/022/0**42/007/026/0 -28/0 -24/0 -29/0 -02/008/0 -34/0 -*36/0--0/18*36/0-56/0- **

40/0تعداد کپسول *- 08/037/0 *1**45/0**64/036/027/0**51/0**68/006/0**46/029/015/012/015/004/020/006/0 -01/0 -19/0 -10/0 -06/0

-طول کپسول 58/0 **- 06/0- 61/0 **- 29/010/47**0/44*0/06-0/16-0/22-0/38*0/130/290/310/39*0/33-0/020/020/220/32-0/190/260/16

-تعداد دانه 30/007/039/0- *68/0 -
**49/0 **1*41/001/0 -08/0 -29/0 -25/0 --0/0707/021/024/022/010/0 -01/0 -22/032/019/0 -26/016/0

-59/0- 02/0- 25/0وزن هزار دانه **48/0 -
**43/0 *34/0117/0 -06/031/0 -**61/0 -01/040/0 **39/0**49/0**41/025/0**48/011/0 -*41/012/0 -**49/0**50/0

39/020/0*75/0**27/0- 16/009/0- 27/025/016/028/018/015/0- 136/031/004/0- 20/0- 02/0- 27/001/0- 14/004/004/0وزن خشک

- 20/039/0گوگرد برگ
*26/058/0 **18/0 -24/0 -12/0 -26/0153/0 **21/0 -51/0 **29/0 *47/0 **26/046/0 *19/037/0 *06/001/026/011/0 -15/0

33/072/0- 34/010/0گوگرد دانه **28/0 -38/0- *46/0- **46/0 **59/0 **123/0**42/010/001/0 -10/0 -02/0 -17/019/001/002/0 -16/016/033/0

-25/009/044/0- 17/009/0دیمس *17/0 -41/0- *02/0 -09/0 -39/0 *126/0 -**82/0 -**73/0 -**86/0 -**76/0 -37/0 ***60/0 -06/030/0 -10/022/0 -19/0 -

16/058/0- 30/006/0پتاسیم **07/0 -30/0 -11/0 -24/058/0 **54/0 **02/01**66/0*37/0*36/00/38*07/0 -46/0 **13/0 -08/009/014/024/0

35/025/039/0- 17/022/001/0- 12/014/008/0سدیم/پتاسیم *05/074/0- **48/0 **1**64/0**80/0**67/0*38/0-**66/019/0 -19/002/0 -24/026/0

a02/002/024/0 -13/034/005/041/0کلروفیل *15/042/0 *12/0 -90/0- **30/085/0 **1**69/0**99/016/0**54/011/0 -25/006/003/014/0

b07/0 -10/029/0 -08/037/0کلروفیل  *04/040/0 *15/025/019/0 -94/0- **25/085/0 **95/0 **1**74/0**59/0**60/005/0 -28/005/011/019/0

12/025/005/041/0- 02/025/0- 02/0کلروفیل کل *15/040/0 *13/0 -91/0- **30/085/0 **99/0 **96/0 **109/0**56/011/0 -26/007/004/015/0

a/b11/017/029/003/041/0کلروفیل- *08/0 -39/0- *06/0 -02/030/086/0 **12/0 -70/0- **76/0- **91/0- **78/0- **121/0 -04/0 -09/0 -03/012/0 -09/0 -

28/032/040/0- 21/025/006/0- 03/019/0- 09/0کاروتنوئید *07/079/0- **36/0 *85/0 **86/0 **89/0 **87/0 **74/0- **119/0 -25/008/0 -27/026/0

- 18/0- 18/0- 03/0- 112/0- 12/019/0- 17/0- 18/0- 17/0- 26/0- 11/00/0115/006/0- 01/0- 23/016/0- 19/002/014/0- 04/017/0پروتئین

37/0- 08/0- 33/0- 07/0- 19/0روغن *11/026/030/009/0 -15/0 -14/0 -09/015/015/015/015/015/0 -09/027/0 -113/015/033/0
عملکرد 

67/0- 16/0- 08/0- 24/002/0- 24/033/018/0بیولوژیکی **09/0 -37/0 *21/009/005/018/0 -11/0 -17/0 -07/004/003/0 -14/01**55/0 -24/0
شاخص 
67/0**1**0/62-0/10-0/12-0/020/08-0/010/150/250/330/25-0/28-0/30-0/01-**0/67-**0/250/58*0/260/43-*0/36-0/18-*0/38-برداشت

1**0/120/120/280/53-0/230/25-0/210/170/240/270/310/28-0/080/090/09**0/280/55**0/030/54-**0/67-0/020/05-عملکرد

ns ،،**درصد5و 1دار در سطوح احتمال نیو معدارمعنیترتیب غیربه: *و
نسبت پتاسیم به سدیم،- 13میزان پتاسیم، - 12میزان سدیم، - 11میزان گوگرد دانه، - 10میزان گوگرد برگ، -9وزن خشک اندام هوایی، - 8وزن هزار دانه، - 7تعداد دانه در کپسول، - 6طول کپسول،- 5تعداد کپسول در بوته، - 4تعداد شاخه  در بوته، -3فاصله شاخه از سطح خاك، -2ارتفاع ، - 1

عملکرد.- 23شاخص برداشت و -22عملکرد بیولوژیک، -21غن، صد رودر-20پروتئین، درصد -19میزان کاروتنوئید، - a/b، ،18کلروفیل -a+b ،17کلروفیل کل - b ،16لروفیل محتواي ک- a ،15محتواي کلروفیل-14

ارزیابی 
تحمل به شوري برخی از 

ژنوتیپ
هاي کلزا (

B
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L

.
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هاتجزیه به عامل
نرمالها در شرایط تجزیه به عامل

) شش 5(جدولنرمالها در شرایط در تجزیه به عامل
درصد واریانس کل 27/83عامل اصلی و مستقل در مجموع 

رین درصد بیشت73/31ول با مقدار عامل ارا تبیین کردند. 
تغییرات را تبیین کرد و در این عامل بیشترین بار عامل را 

و کل کلروفیل،bکلروفیل،a، کلروفیلپتاسیم/سدیمنسبت 
هاي عامل رنگدانهتوان آن را که میداشتند کاروتنوئید 

نیز در )16(فیاض و طالبیگذاري کرد.نامفتوسنتزي
علت بهود تحقیقات خود تاثیر رنگیزه بر عملکرد را در نخ

49/20عامل دوم دار دانستند. افزایش میزان فتوسنتز معنی
، میزان کپسولدرصد از تغییرات را تبیین کرد که صفات تعداد

شود این گوگرد برگ، گوگرد دانه و پتاسیم را شامل میعناصر 
شود. عامل گذاري میغذایی نامعناصرعنوان عامل عامل به

ا تبیین کرد که شامل طول درصد از تغییرات ر64/10سوم 
گذاري بود و به عنوان عامل عملکرد نامکپسول و عملکرد

درصد از تغییرات را تبیین کرد که 83/8شود. عامل چهارم می
شامل وزن خشک و عملکرد بیولوژیکی بود و عامل زیست 

ا رصد از تغییرات ر11/6شود. عامل پنجم گذاري میتوده نام
صله شاخه از سطح خاك بود. تفاع و فاتبیین کرد که شامل ار

گذاري که با توجه به سهم بیشتر ارتفاع بوته عامل ارتفاع نام
ن کرد که درصد از تغییرات را تبیی46/5شود. عامل ششم می

عنوان عامل پروتئین دانه معرفی شامل پروتئین بود که به
هاي عامل اول که شامل رنگیزهشود. نتایج نشان داد کهمی
سزایی در افزایش عملکرد دانه شود نقش بهوسنتزي میفت

دارند و تالش در جهت بهبود آنها راهکاري در جهت افزایش 
عملکرد است. که با نتایج سایر محققان مطابقت دارد 

) 17). در آزمایشی که توسط قنبري و همکاران (10،16،22(
صفات را به هفت عامل ،هانتایج تجزیه به عاملانجام شد، 

ها را درصد تغییرات کل داده76اصلی تقسیم کرد که بیش از 
چون بیشترین واریانس متعلق به دو عامل اول و .توجیه کردند

دوم بود در نتیجه براي رسم باي پالت از این دو عامل 
.استفاده شد

ها در شرایط  تنش شوريتجزیه به عامل
عامل اول که )6(جدولدهدها نشان میتجزیه به عامل

درصد و بیشترین میزان از واریانس کل را به خود 33/27
وزن هزاردانه، نسبت پتاسیم به سدیم، و صفات اختصاص داد

کاروتنوئید را شامل شد ،b+aکلروفیل،bکلروفیل ،aکلروفیل
گذاري کردنامهاي فتوسنتزيعامل رنگدانهتوان آن را که می

ا کاهش مقدار ههدانچه اثر عمومی شوري روي رنگاگر.
اهی گاهی افزایش )، ولی بسته به گونه گی20هاست (آن

نتایج ).10،16گزارش شده است (رنگدانه در اثر شوري نیز
ها دو شرایط نرمال و تنش شوري رنگیزهنشان داد که در هر

بیشترین بار عاملی را دارا بودند و بیشترین اثر را بر عملکرد 
درصد از تغییرات واریانس کل را 89/17عامل دوم دارند. 

طول کپسول، وزن هزاردانه، روغن، تبیین کرد و شامل صفات
توان آنرا عامل عملکرد بود که با توجه به میزان بار عاملی می

درصد تغییرات 76/9گذاري کرد. عامل سوم اجزاء عملکرد نام
کپسول و واریانس کل را تبیین کرد و شامل صفات تعداد

گذاري گرد برگ بود که به نام عامل تعداد کپسول ناممیزان گو
درصد از تغییرات واریانس کل را 07/9عامل چهارم شد.

ولوژیکی تبیین کرد و شامل صفات وزن خشک و عملکرد بی
گذاري شد. عامل پنجم توده نامبود که به نام عامل زیست

کل را تبیین کرد و شامل درصد از تغییرات واریانس49/7
دانه انه بود که به نام عامل وزن هزاروزن هزاردصفت

درصد از تغییرات واریانس 94/5گذاري شد. عامل ششم نام
فاصله شاخه از سطح خاك کل را تبیین کرد و شامل صفت

گذاري شد. عامل هفتم ه شاخه نامبود و به نام عامل فاصل
درصد از تغییرات واریانس کل را تبیین کرد و شامل 86/4

کپسول و پروتئین بود و با توجه به بار تعداد دانه درصفت
نتـایج گذاري شد.عاملی بیشتر پروتئین به نام این صفت نام

نتـایج در این آزمایش با اهدست آمـده از تجزیۀ به عاملبـه 
فرجی و .)17،14،4(تاز محققین همخوانی داشدیگریاري بس

سه رقم کلزا انجام اي که بر روي) در مطالعه15زاده (حاتم
ها از چهار عامل دادند، گزارش نمودند که در تجزیه به عامل

از کل واریانس را توجیه %79/98بدست آمده، سه عامل اول 
ترین صفت در عامل دوم را عملکرد دانه و کردند که مهم

میزان روغن معرفی نمودند که با نتیجه این تحقیق مطابقت 
رتبط با ظور ارزیابی عملکرد و صفات ممن) به1(اکبرپوردارد. 

ها استفاده کرد و جزیه به عاملآن در گیاه گندم از روش ت
درصد 78گزارش نمود که در شرایط تنش، شش عامل حدود 

درصد از کل تغییرات 72و در شرایط نرمال، پنح عامل حدود 
، بیشترمساحت برگ پرچمی را که را توجیه نمودند و گیاهان

براي داشتند را ایشی طوالنی و ارتفاع مناسب طول دوره ز
دهد ) نشان می1(شکل.نمودپیشنهاده افزایش عملکرد دان

ز نظر ) ا28و 26،27، 11،13،23،24(هايژنوتیپکه
، b، کلروفیل aصفات نسبت پتاسیم به سدیم، کلروفیل 

- ، گوگرد برگ و گوگرد دانه ژنوتیپو تعداد کپسولکاروتنوئید
دهد می) نشان 2شکل (تر در شرایط نرمال هستند. هاي بر

وجه به صفات طول با ت) 22و 5،6،7،، 2، 1(هايژنوتیپکه،
دانه، روغن، شاخص برداشت، عملکرد، کپسول، وزن هزار

هاي مطلوب در و کاروتنوئید، ژنوتیپb، کلروفیلaکلروفیل
.شوري هستندشرایط
اده از تجزیه کالستر با استفهاي کلزاژنوتیپبنديگروه

در شرایط نرمال و تنش شوري 
در این آزمایش از روش وارد استفاده شد و بر این اساس 

.)4) و تنش شوري (شکل 3رمال (شکل ها در شرایط نژنوتیپ
در سه گروه مجزا واحد 100با خط برش فرضی در فاصله 

7و ژنوتیپ در گروه اول8در شرایط نرمال بندي شدند.گروه
گروه سوم قرار گرفتند و ژنوتیپ در 15ژنوتیپ در گروه دوم و 
ژنوتیپ در 9، ژنوتیپ در گروه اول12در شرایط تنش شوري 

مقایسه ژنوتیپ در گروه سوم قرار گرفتند. 9گروه دوم و 
. نتایج شدانجامگروههردرنظرصفات موردبرايمیانگین

که در شرایط )7ول (جدها نشان دادین گروهمقایسه میانگ
، 9، 1، 13، 22، 11، 30هاي گروه سه شامل (نرمال، ژنوتیپ

) بودند که بیشترین عملکرد، 26، 27، 24، 2، 28، 7، 5، 8
تعداد دانه در کپسول و وزن شاخص برداشت، طول کپسول،

، 30، 21هاي (شامل ژنوتیپ2دانه را نشان دادند و گروه هزار
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صفات فوق را داشتند. در شرایط ) کمترین 29و 161، 3، 6
هاي و ژنوتیپ2تنش شوري بیشترین صفات فوق در گروه 

و کمترین صفات فوق در )30و 3، 1، 6، 16، 7، 20، 22، 21(
) 5و 2، 24، 26، 23، 27، 11، 28، 29هاي (و ژنوتیپ3گروه 

) 24، 28، 26، 27، 5، 2هاي (بود. نتایج نشان داد که ژنوتیپ
ط نرمال داراي بیشترین صفات فوق بودند در که در شرای

شرایط شوري کمترین میزان این صفات را نشان دادند که 
نشان دهنده حساسیت این ژنوتیپ ها به شوري است و 

) در شرایط 30و 3، 22، 3، 6، 7، 16، 20، 21هاي (ژنوتیپ
-شوري بیشترین میزان این صفات را نشان دادند که نشان

این ها نسبت به شوري است.نوتیپدهنده تحمل این ژ
مورد بررسی در بعضی از صفاتعلت داشتنها بهژنوتیپ

صفات اینهمزمانبا بهبودوهستندشرایط شوري ارزشمند
همچنینودادهافزایشراسطحواحددرعملکرد دانهتوانمی

باهايژنوتیپانتخابجهتمعیارهاییعنوانبهآنهااز
استفادهنژاديبههايشرایط شوري در برنامهعملکرد باال در

عوامل اصلی و رسم باي نتایج حاصل از تجزیه به .کرد
بندي حاصل از یز همخوانی نسبتاً زیادي با گروهها نپالت

طوریکه باي پالت حاصل از تجزیه هباي داشت. تجزیه خوشه
- )، ژنوتیپ1که در شرایط نرمال (شکل دادها نشان به عامل

(شکل و در شرایط شوري) 11و 13، 24، 23، 26، 27(هاي 
از نظر صفات مورد ) 22و 2، 6، 1، 5، 7هاي ()، ژنوتیپ2

تنوعکهدهدمینشانحاضرتحقیقنتایجبودند.مطالعه برتر
بررسیموردصفاتنظرازهاژنوتیپبینايگستردهژنتیکی 

ازاستفادهوذخائراینبودنارزشمندازحاکیکهوجود دارد
هايبرنامهدراصالح شدههايژنوتیپبهبراي دستیابیآنها

.باشدمیاصالحی

هاي کلزا در شرایط نرمالنوتیپژها براي صفات مورد مطالعه نتایج حاصل از تجزیه به عامل- 5جدول
Table 5. The results of factor analysis for the studied traits of canola genotyps under normal conditions

صفات
هامولفه

پنجم         چهامسومدوماول
پنجم

میزان اشتراكششم 
09/00/6607/0762/0-34/039/0-01/0ارتفاع
643/0-04/018/00/8413/0-10/024/0شاخه از سطح خاكاولینفاصله

09/016/0932/0-0/8111/0-29/0-16/0تعداد شاخه

342/0-14/007/014/0-06/00/8228/0تعدادکپسول

264/0-09/0-0/6705/032/0-29/025/0طول کپسول

47/0726/0-0/5048/006/009/0-05/0تعداددانه درکپسول

642/0-09/0-02/0-0/6327/0-35/026/0وزن هزاردانه

03/0241/0-16/025/000/00/8906/0وزن خشک

24/0912/0-26/0-02/0-28/00/7910/0برگگوگرد

30/006/005/0821/0-0/8507/0-20/0گوگرد دانه

07/004/003/0932/0-0/9420/013/0-سدیم

241/0-24/00/7704/005/005/007/0پتاسیم

853/0-0/8825/010/002/011/009/0سدیم/پتاسیم

a0/9514/014/006/0-06/0-01/0-942/0کلروفیل

b0/9802/014/001/0-01/006/0-872/0کلروفیل 

b+a0/9613/014/005/0-05/0-02/0-921/0کلروفیل

a/b-0/8716/013/0-00/007/0-08/0244/0نسبت کلروفیل 

921/0-03/0-0/8923/010/013/004/0کاروتنوئید

0/86211/0-06/011/0-12/0-04/0-13/0پروتئین

321/0-51/0-21/040/039/0-13/015/0روغن

213/0-15/022/00/8235/005/0-16/0عملکرد بیولوژیکی

421/0-02/0-0/8012/0-0/55-14/002/0شاخص برداشت

13/022/00/9332/010/001/0942/0عملکرد

73/3149/2064/1083/811/646/5واریانس نسبی
73/3123/5287/6269/7181/7727/83واریانس تجمعی

دار خط کشیده شده استزیر ضرایب عاملی معنی
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شوريهاي کلزا در شرایط تنشنوتیپژها براي صفات مورد مطالعه نتایج حاصل از تجزیه به عامل- 6جدول
Table 6. The results of factor analysis for the studied traits of canola under salt stress conditions.

صفات
هامولفه

میزان اشتراكهفتمششمپنجمچهارمسومدوماول
30/006/021/047/005/0432/0-19/057/0ارتفاع

16/007/081/017/0212/0-08/012/0-08/0صله شاخه از سطح خاكفا
13/0411/0-06/002/0-37/012/0-76/0-24/0اخهتعداد ش

732/0-29/0-78/016/004/007/0-09/026/0تعدادکپسول
12/0829/0-02/020/044/0-23/070/014/0طول کپسول

68/0731/0-00/003/0-08/0-19/047/032/0تعداددانه درکپسول
11/015/003/0501/0-27/0-53/054/022/0وزن هزاردانه
11/012/029/085/015/006/000/0922/0وزن خشک

14/0211/0-06/0-68/019/026/0-42/013/0برگگوگرد
321/0-21/003/0-05/090/006/013/0-15/0گوگرد دانه

05/001/0264/0-08/007/027/0-19/0-88/0سدیم
02/0542/0-35/007/068/006/016/022/0پتاسیم

851/0-11/0-37/007/0-79/014/031/001/0سدیم/پتاسیم
a91/011/009/010/027/0-11/0-05/0942/0کلروفیل

b82/013/004/011/048/001/0-07/0765/0کلروفیل 
b+a93/011/009/010/021/0-10/0-05/0941/0کلروفیل

a/b12/0-05/0-08/002/0-96/0-09/0-03/0-000/1وفیل نسبت کلر
861/0-11/039/022/0-71/009/024/014/0کاروتنوئید

03/016/081/0000/1-04/002/0-24/0-11/0پروتئین
22/006/004/006/0632/0-24/053/002/0روغن

534/0-13/009/0-12/011/091/006/0-04/0عملکرد بیولوژیکی
241/0-11/005/007/0-04/065/021/070/0شاخص برداشت

846/0-03/017/011/0-05/085/034/001/0عملکرد
33/2789/1776/907/949/794/586/4واریانس نسبی

33/2722/4598/5406/6454/7148/7734/82واریانس تجمعی
دار خط کشیده شده است                             زیر ضرایب عاملی معنی

و عامل اول و دوم در شرایط نرمالهاي کلزا بر اساس دپراکنش ژنوتیپ-1شکل 
Figure 1. Distribution of studied traits of canola genotypes based on the first and second component in normal

conditions
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دو عامل اول و دوم در شرایط شوريهاي کلزا بر اساس پراکنش صفات مورد مطالعه ژنوتیپ-2شکل 
Figure 2. Distribution of studied traits of canola genotypes based on the first and second component in salt stress

conditions

ايهاي کلزا حاصل از تجزیه خوشههاي مختلف ژنوتیپمیانگین خصوصیات گروهمقایسه - 7جدول
Table 7. Average characteristics of different groups of canola genotypes derived from cluster analysis.

تنش شورينرمالصفات
میانگین کل3گروه 2گروه 1گروه میانگین کل3گروه 2گروه 1گروه 

a01/131b60/9596/85ارتفاع c19/104b32/94c58/92a69/12520/104
a29/30b87/23c93/2169/25c45/20b49/24a24/2672/23فاصله شاخه از سطح خاك

a75/11a21/1116/8تعداد شاخه b37/10c71/5b91/6a52/1138/8
b29/116a36/14985/76تعدادکپسول c17/114c52/77a25/132b65/12347/104
b395/5c82/4a17/646/5b15/4a83/5c21/339/4طول کپسول

b74/10c78/7a22/1425/11a60/10b13/8c81/785/8دانه درکپسولتعداد
b5/2c15/290/2وزن هزاردانه a54/2b0/2a5/2c98/117/2
a43/13b87/12c27/1153/12c61/9a61/11b12/1045/10وزن خشک
a28/5a47/582/4گوگردبرگ b19/5b14/4a85/4b12/457/4
b03/124a74/125c17/12249/123c29/109a95/121b84/11869/116گوگرد دانه

b24/1a99/1b36/129/1a68/1b21/1b26/138/1سدیم
b73/1c52/1a92/179/1c58/1a85/1b70/173/1پتاسیم

b09/1a8/1b25/154/1b34/1a77/1b32/148/1سدیم/پتاسیم
aکلروفیل

a66/6b19/6a69/657/6c06/5a96/5b35/562/5
bکلروفیل 

a54/0a51/0a56/054/0b45/0a49/0c43/046/0
b+ab98/6a23/7a22/711/7b01/6a44/6c75/508/6کلروفیل

a/bb89/11b95/11a45/1217/12a36/12b41/11a44/1222/12نسبت کلروفیل 
a43/1c26/134/1کاروتنوئید b31/1b22/1a36/1c14/124/1

c08/25b63/2645/27پروتئین a39/26b47/22c12/21a38/2332/22
b92/28c46/2546/30روغن ab68/28c10/23a80/25b78/2456/24

a50/16b81/15c82/14b71/15c16/12a03/14b58/1209/12عملکرد بیولوژیکی
b24/18c72/16a20/2129/18c99/16a1/18b36/1733/17شاخص برداشت

b55/2c15/290/2عملکرد a54/2b17/2a2/28b16/220/2
باشد.درصد بر اساس آزمون دانکن می5ل دار در سطح احتمادهنده عدم وجود اختالف معنیشانحروف مشابه در هر ردیف ن

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jc

b.
11

.3
0.

23
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
b.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 14

http://dx.doi.org/10.29252/jcb.11.30.23
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-829-en.html


33.......................................... ....................................................................................1398تابستان/ 30هم/ شماره یازدپژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال 

.نرمالدر شرایط Wardهاي مورد مطالعه براساس روش وارد اي براي ژنوتیپدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه-3شکل 
Figure 3. Dendrogram of cluster analysis in canola genotypes by ward method in normal condition.

شوريدر شرایط Wardهاي مورد مطالعه براساس روش وارد اي براي ژنوتیپدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه-4شکل 
Figure 4. Dendrogram of cluster analysis in canola genotypes by ward method in salt stress
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Abstract
Salinity is one of the most important factors limiting the growth and production of plants

around the world. Identification of tolerant cultivars and improving plant tolerance is the most
effective method for increasing yield. In order to evaluate the relationship between agronomic
and biochemical traits of canola and grouping of canola genotypes in salinity conditions, an
experiment was conducted at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. The
experiment was a factorial based on randomized complete block design with three
replications. Factors included of 30 canola genotypes and two levels of salinity (0 and 12
ds/m-1). The evaluated traits include: height, the number of branches per plant, number of
capsules per plant, capsule length, number of seeds per capsule, 1000-grain weight, dry weight
of plant, leaf and seed sulfur, sodium / potassium ratio, chlorophyll content a and b, carotenoid
content, percentage of oil, percentage of protein, Biological yield, harvest index and grain yield
per plant. Genotypes in both conditions without salt stress and salinity stress showed significant
differences for all traits. The effect of salinity and interaction between genotype and salinity
were also significant on the above traits. The 30 genotypes of canola were classified by cluster
analysis of Ward method into three separate groups in both conditions, without salt stress and
salinity stress. The results of mean comparison showed that in the salinity conditions genotypes
(28, 26,27,5, 2 and 24) showed the least and The genotypes (3, 22, 3, 6, 7, 16, 20, 21 and 30)
showed the highest traits,such as, yield, harvest index, capsule length, number of seeds per
capsule and 1000-seed weight. As a result, genotypes of the first group are introduced as
sensitive and genotypes of the second group are introduced as tolerated. Factor analysis and
biplots had a great similarity to the cluster analysis. According to the results, Salinity tolerant
genotypes, can be used for future Plans of plant breeding.

Keywords: Biplot, Canola, Factor Analysis, Salt Tolerance, Yield
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