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  1چکیده

 تولید در کاهش میزانگذار  ترین عوامل تأثیر یکی از مهم،  و سدیمی بودن آب و خاكشوري :سابقه و هدف
 هاي شور براي آب یت صحیح در امر آبیاري، زهکشی ضعیف، استفاده ازعدم مدیر. استمحصوالت کشاورزي 

این پژوهش با هدف شناسایی واکنش رشد  .شوند هاي شور محسوب می آبیاري از جمله عوامل مؤثر در ایجاد خاك
 هاي فیزیولوژیکی و جذب برخی عناصر غذایی در برابر سطوح مختلف شوري دو رقم کلزا و نیز تغییرات در شاخص

  . به اجرا در آمدSARو 
، آزمایش با دو رقم هاي فیزیولوژیک کلزا  بر عملکرد و شاخصSARاثر شوري و منظور بررسی  هب :ها مواد و روش

. اجرا شددر قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار  صورت فاکتوریل سه عاملی هاي طالیه و اوکاپی به کلزا به نام
 SARزیمنس بر متر و فاکتور   دسی12  و6، )عنوان شاهد آب آبیاري به( 35/0 در سه سطح شاملفاکتور شوري 

 ، شاخص سبزینگیپژوهشدر این .  تهیه شدCaCl2 و NaClکه از منابع بود  18 و 12 ،6 ،0 چهار سطح شامل حاوي
و کلسیم مورد سدیم، پتاسیم  ، کاروتنوئید، میزان عناصر b وa کلروفیلو نسبت ، مجموع  دانه، تعداد خورجینوزن

  .مطالعه قرار گرفت
، نسبت a+b  اثر رقم بر تعداد خورجین، وزن دانه، شاخص سبزینگی، مجموع کلروفیلکهنتایج نشان داد  :ها یافته

جز نسبت پتاسیم به  ه صفات مورد مطالعه بههماثر شوري بر . داري بود  و نسبت کلسیم به سدیم معنیa/bکلروفیل 
اثر متقابل رقم و شوري بر . دار بود  معنیa/bجز نسبت کلروفیل  ه نیز بر تمامی صفات بSAR اثر. دار بود سدیم معنی

بر نیز  SARاثر متقابل شوري و  .بود دار معنی، کاروتنوئیدها و نسبت پتاسیم به سدیم a/b روفیللنسبت ک وزن دانه،
. دار بود معنیو نسبت کلسیم به پتاسیم م ، نسبت پتاسیم به سدیa/b روفیللنسبت ک ،a+b وزن دانه، مجموع کلروفیل

در شوري این کاهش که   طوري در بررسی رقم و شوري در هر دو رقم با افزایش در شوري وزن دانه کاهش یافت، به
در اثر .  بودشاهدتیمار درصد نسبت به  5/21  و در رقم اوکاپی9/24 وزن دانه در رقم طالیه ،زیمنس بر متر  دسی12

زیمنس بر   دسی12 مربوط به شوري  کاهش نسبت به تیمار شاهد3/20ترین وزن دانه با   نیز کمSARو متقابل شوري 
  . بود=18SARمتر و 
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 اما این اثرات به نوع رقم بستگی گردیدهاي رشد کلزا  چند شوري باعث اثرات منفی بر شاخص هر :گیري نتیجه
همچنین با افرایش سهم کلسیم در منبع ایجاد شوري، . کاپی بودتر از او  در رقم طالیه کماتکه این اثر  طوري  بهاشتد

میزان یون با افزایش  توان میهایی که شوري باالیی دارند  بنابراین آب. شداز اثرات سوء شوري تا حدودي کاسته 
   .آن را افزایش دادکلسیم در مقایسه با سدیم کیفیت 

  
   )SAR( نسبت جذبی سدیم زا،هاي فیزیولوژیکی، کل شوري، شاخص :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

ترین مشکالت   یکی از عمدهآب و سدیمی شوري
در . خشک دنیاست کشاورزي در نواحی خشک و نیمه

این نواحی کافی نبودن آب، وجود گرما و اقلیم 
باشند که  خشک، غالباً علت اصلی افزایش شوري می
کند و هر  تولید گیاهان را در این نواحی محدود می

هاي دنیا براي  هکتار از زمین هزار 104 حدود ساله
با ورود . )10( گردد تولید کشاورزي نامناسب می

هاي گیاهی در اثر  مقادیر زیادي نمک به گیاه، سلول
 جذب برخی با مختل شدن و دیده سمیت یونی آسیب

دلیل   رشد و عملکرد گیاه به،عناصر معدنی از خاك
 ). 6( گردد میفقر عناصر غذایی تضعیف 

ثیر شوري در مراحل مختلف رشد کلزا أدرباره ت
، اما اطالعات  صورت گرفته است در گذشتهمطالعاتی

 سدیم  جذبینسبتمان شوري و أ توتأثیردر خصوص 
)SAR(نیلی اشرف و مک .باشد ی اندك م )2004 (
هاي  واریتهشرایط شور در  که بودند  هیجه گرفتتن

و تر  کلر کممتحمل به شوري داراي غلظت سدیم و 
هاي  تري در بخش منیزیم و کلسیم بیش غلظت پتاسیم،

هاي متحمل به  در نتیجه واریته. ندهوایی خود بود
 نسبت هاي حساس، شوري در مقایسه با واریته

Ca/Na و K/Naفرانکوئیس. )1(  باالتري دارند 
ثیر شوري بر رشد، أاي روي ت در مطالعه) 1994(

لزا نشان داد که با عملکرد دانه و مقدار روغن ک
زیمینس بر متر   دسی11 به 6افزایش شوري خاك از 

 وي مقدار شوري آب و .کاهش یافتعملکرد دانه 

زیمنس بر متر را آستانه   دسی11 و 10خاك معادل 
  گزارش نموددانه کلزاکاهش رشد رویشی و عملکرد 

در مقایسه آب شور ) 2006(جاللی و همکاران  .)3(
  وNaCl که از منابع نمکی طبیعی و آب شوري

CaCl2 تهیه شده بود، نشان دادند که در شوري 
هاي رشد  یکسان، اثر دو آب مورد بررسی در شاخص

 در مطالعات گوترز و الوادو. )5( کلزا متفاوت است
 اثر سطوح مختلف شوري و نسبت در بررسی) 1994(

را بر رشد کلزا نتیجه گرفت که ) SAR(جذبی سدیم 
 44 به 12 از )SAR( نسبت جذبی سدیمبا افزایش 

تعداد خورجین، تعداد ساقه فرعی و عملکرد دانه 
بر اساس نتایج . )4( داري کاهش یافت طور معنی به

 با افزایش شوري و )1995( و همکارانپورسلی 
SAR خاك نسبت K/Naو  Ca/Na  کاهش در کلزا
  . )7( یافت
راي دستیابی به عملکرد مطلوب، پس از شناخت ب

هاي آب و خاك، اطالع از رفتار گیاهان  ویژگی
ها به شوري امر بنیادي و  مختلف و واکنش آن

 با توجه به وجود مشکل شوريناپذیر است، و  اجتناب
 کشور، مناطق خشک اکثرآب و خاك در و سدیمی 

این پژوهش با هدف شناسایی واکنش رشد دو رقم 
و هاي فیزیولوژیکی  کلزا و نیز تغییرات در شاخص

جذب برخی عناصر غذایی در برابر سطوح مختلف 
   . به اجرا درآمدSARتنش شوري و 
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  ها مواد و روش
صورت فاکتوریل  بهداراي سه فاکتور و آزمایش 

در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار اجرا 
در سه  )EC(  شوريهاي آزمایش شاملفاکتور. گردید 

  و6، )شاهدعنوان  آب آبیاري به (35/0 سطح شامل
  نسبت جذبی سدیمزیمنس بر متر و فاکتور  دسی12

)SAR ( که از 18 و 12 ،6 ،0در چهار سطح شامل 
 و با استفاده از رابطه CaCl2 و NaClمنابع 

SAR=Na/(Ca+Mg)-0.5و فاکتور سوم  تهیه شد 

هاي طالیه و  رقم کلزا به نام برگیرنده دو رقم که در
   .اوکاپی بود

برخی از نظر در آزمایش ده خاك مورد استفا
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مورد آزمایش قرار

 . در جدول یک ارائه شده استآنگرفت که نتایج 
 گرم در  میلی40میزان  فسفر از منبع سوپرفسفات به

ها و نیتروژن  سازي گلدان کیلوگرم در مرحله آماده
گرم درکیلوگرم   میلی100میزان  صورت اوره به به

  .ان در چهار مرحله مصرف شدخاك گلد

 
   .استفاده در آزمایش خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاك موردبرخی از  -1 جدول

Table 1. Some physicochemical properties of soil using in experiment. 
Sand  Silt  Clay  P K Fe Mn Zn Cu 

pH EC 
(dS. m-1) 

SP 
(%) (%)  

N(%)  OC (%)  
mg. kg-1  

7.98 0.70 46 18 46 36 0.09 0.87 8.1 269 5.4 14.4 0.8 1.32 

  
براي محاسبه میزان آب الزم براي آبیاري هر 

هر مرحله آبیاري پس از آب  شوري زه، گلدان
، آب 5/0 حدود  آبشوئیجزءگیري و با اعمال  اندازه

 هر گلدان محاسبه و اقدام  بعدي آبیاريدرمورد نیاز 
  .شد

اده در آزمایش گلدانی پس از بذرهاي مورد استف
هاي پالستیکی با قطر دهانه   درون گلدان،ضدعفونی

  خاك خشکبامتر که   سانتی35متر و ارتفاع   سانتی30
با آب  2015  مهر20در  پس از کشت بودندپر شده 

اعمال تیمار در مرحله دو برگی .  آبیاري شدندشهري
هاي حقیقی صورت  و با آغاز ظهور نخستین برگ

 و تیمارهاي شوري شهريتیمار شاهد با آب . فتگر
 در . مورد نظر آبیاري گردیدSARبا سطوح شوري و 

ها در هواي آزاد و در زیر یک  طول دوره رشد، گلدان
محافظ باران که هواي آزاد از اطراف به راحتی در آن 

هفته برداشت کلزا در  .جریان داشته نگهداري شدند
هاي  شاخص .صورت گرفت 2016 اول تیرماه

، شاخص سبزینگی، تعداد مانندفیزیولوژیکی و رشد 
، ها، کاروتنوئید b وa خورجین، وزن دانه، کلروفیل

سدیم، پتاسیم و کلسیم مورد مطالعه قرار  میزان عناصر
متر  با استفاده از کلروفیل شاخص سبزینگی. گرفت

تعداد خورجین از طریق  ،)SPAD502) 9 مدل
 تعیین ي موجود در بوتهها شمارش تعداد خورجین

هاي هر بوته در گلدان   دانهبراي تعیین وزن دانه،. شد
حسب گرم   گرم توزین و بر01/0با ترازوي با دقت 

حاسبه غلظت کلروفیل مبراي  .در گلدان گزارش شد
 گرم از بافت تر برگ وزن و 1/0  و کاروتنوئیدها،برگ

  درصد استخراج شد80هاي آن توسط استون  رنگیزه
گرم در وزن تازه   و پس از محاسبه بر حسب میلی)9(

ها با  مقدار سدیم و پتاسیم نمونه. گزارش شد
فتومتر و کلسیم با استفاده از  گیري از دستگاه فالیم بهره

دست  هاي به داده .گیري شد دستگاه جذب اتمی اندازه
محاسبات . آمده مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند

میانگین تیمارها  و SPSS افزار نرمآماري با استفاده از 
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اي دانکن مورد مقایسه  با استفاده از آزمون چند دامنه
  . قرار گرفتند

  
  نتایج و بحث

ان نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نش
نسبت   بر وزن دانه،داد که اثر متقابل رقم و شوري

، کاروتنوئیدها و نسبت پتاسیم به سدیم a/b روفیللک

 بر SARاثر متقابل شوري و . داري داشت اثر معنی
 a/b روفیللنسبت ک ،a+b وزن دانه، مجموع کلروفیل

 وSAR   رقم درگانهاثرات متقابل دو. دار بود معنی
کدام از صفات   بر هیچSAR رقم، شوري و گانه سه

  ).2 جدول(دار نبود  مورد مطالعه معنی

  
   .تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه -2 جدول

Table 2. Analysis of variance of traits. 
  میانگین مربعات

Average of squares  

  منابع تغییر
Sources of variations  دي

 آزا
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K/Na Ca/Na 

  رقم
Variety 

1  24.0** 0.089** 112.67** 2.29** 0.87** 0.058ns 2.52ns 0.571** 

  شوري
Salinity 

2 45.32** 7.17** 486.15** 267.11** 0.56** 5.23** 148.91ns 3.84** 

  شوري*رقم
Variety*Salinity 

2 0.22ns 0.033** 21.74ns 0.107ns 0.17* 0.228* 1.85* 0.101ns 

SAR 3 8.86* 1.007** 60.60** 35.52** 0.068ns 1.14** 24.14** 0.98** 

  SAR*رقم
Variety*SAR 

3 0.42ns 0.005ns 12.68ns 0.051ns 0.037ns 0.112ns 0.45ns 0.023ns 

  SAR*شوري
Salinity*SAR  

6 1.27ns 0.090* 18.65ns 8.81** 0.16* 0.229ns 18.08** 0.19** 

  SAR*رقم*شوري
Salinity*Variety*SAR  6 0.55ns 0.014ns 17.81ns 0.51ns 0.13ns 0.076ns 0.32ns 0.04ns 

  خطا
Error 

72 2.35 0.006 10.99 0.15 0.061 0.107 0.45 0.066 

  (%) ضریب تغییرات
Coefficient of variation 

8.37 2.23 6.21 4.05 12.15 12.61 33.11 24.75 

 . دار دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد و غیرمعنی ترتیب معنی  بهns و ** ،*
In respectively significant at 5%, 1% and non-significant.  
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 نشان داد مقایسه میانگین اثر متقابل رقم و شوري
نسبت   در هر دو رقم با افزایش شوري، وزن دانه،که

روتنوئیدها و نسبت پتاسیم به سدیم ، کاa/b کلروفیل
دررقم طالیه، ). 3 جدول( داري داشت کاهش معنی

 گرم در گلدان مربوط 99/2ترین میزان وزن دانه با  کم
که در  زیمنس بر متر بود در حالی  دسی12به شوري 

 15/3همین سطح شوري در رقم اوکاپی وزن دانه 
مقدار با افزایش در سطوح شوري، . گرم در گلدان بود

کاهش در میزان کاروتنوئیدها در رقم اوکاپی شدیدتر 
  و a/bتغییرات نسبت کلروفیل. از رقم طالیه بود

K/Na در هر دو رقم با افرایش در سطوح شوري 
  ).3جدول ( مشابه بود

  
  . شوري صفات مورد مطالعه  مقایسه میانگین اثر متقابل رقم و-3 جدول

Table 3. Comparison means interaction effects variety and salinity in traits.  

    
   وزن دانه

  ) در گلدانگرم(
Grain weight 
(Gram in pot)  

 a/bکلروفیل 
Chlorophyll a/b  

  کاروتنوئید 
  ) وزن تازهگرم بر گرم میلی(

Carotenoids(mg.g-1) 

K/Na  

  رقم
Variety 

  شوري
Salinity  

    

0.35 3.98 a 2.0 b 2.85 ab 2.07 a 
6 3.68 b 2.0 b 2.89 a 1.06 c طالیه  

Talayeh 
12 2.99 d 1.7 b 2.10 a 0.65 d 

0.35 3.99 a 2.0 b 2.92 a 1.73 b 
6 3.71 b 2.3 a 2.62 b 1.20 c اوکاپی  

Okapi 
12 3.13 c 2.0 b 1.16 c 0.73 d 

   .داري در سطح احتمال پنج درصد ندارند عنیهایی که در هر ستون حداقل یک حرف مشترك دارند تفاوت آماري م میانگین
Means in a column of each treatment followed by the same letter are not significantly different at P≤0.05. 

  
طبق نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل شوري و 

SAR در هر سطح شوري با افزایش در میزان SAR 
ترین میزان  کم ).4جدول ( شداز مقادیر صفات کاسته 

 گرم در گلدان مربوط به 74/2وزن دانه با میانگین 
زیمنس بر متر و بود که نسبت به   دسی12شوري 

از .  درصد کاهش داشت33  شاهدSARشوري و 
 نیز کاهش در  SAR با افزایش درK/Naلحاظ نسبت 

حال این کاهش در  مقدار این نسبت اتفاق افتاد با این
 د شدیدتر از سایر سطوح شوري بودشوري شاه

   ).4جدول (
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  . بر صفات مورد مطالعهSAR مقایسه میانگین اثر متقابل شوري و -4 جدول
Table 4. Comparison means interaction effects SAR and salinity in traits. 

   

   وزن دانه
  )گرم در گلدان(

Grain weight  
(Gram in pot) 

   a+bکلروفیل 
  )گرم بر گرم وزن تازه میلی(

Chlorophyll a+b 
(mg.g-1) 

  a/b کلروفیل
Chlorophyll a/b  

K/Na  Ca/Na 

  شوري
Salinity 

SAR           

0 4.07a 12.3a 1.9bc 7.89 0.23h 
6 4.07a 12.1ab 2.0abc 5.29 0.36h 
12 3.98b 12.0ab 2.0abc 3.37 0.71g 

  شاهد
Control 

18 3.80c 11.8b 2.2ab 1.48 1.23cd 
0 3.91b 12.0ab 2.2ab 1.24 0.81fg 
6 3.76c 10.8c 2.3a 1.00 1.11cde 
12 3.67d 10.0d 2.1abc 0.82 1.50ab 

6 

18 3.44e 9.2e 2.1abc 0.73 1.79a 
0 3.44e 9.2e 2.0abc 0.68 0.94efg 
6 3.15f 7.1f 1.9bc 0.63 1.02def 
12 2.90g 5.4g 1.9bc 0.61 1.20cde 

12 

18 2.74h 4.0h 1.7d 0.56 1.35bg 
  .داري در سطح احتمال پنج درصد ندارند هایی که در هر ستون حداقل یک حرف مشترك دارند تفاوت آماري معنی میانگین

Means in a column of each treatment followed by the same letter are not significantly different at P≤0.05. 
  

، پتاسیم و ش شوري مقدار یون سدیمبا افزای
هاي گیاهی  در بافت. داشتداري   افزایش معنیکلسیم

عنوان یکی از سازوکارهاي   بهK/Naباال بودن نسبت 
فیزیولوژیکی مهم در ایجاد تحمل به شوري در برخی 

با توجه  .هاي گیاهی مورد توجه قرار گرفته است گونه
پژوهش در ها در این  گیري یون به نتایج اندازه

طالیه و کلسیم رقم   میزان سدیم زیادهاي شوري
  در همیناوکاپیتر از رقم  داري بیش طور معنی به

تر از   کم اوکاپیبردباري رقم پس. بود  شوريسطح
تري در ساقه و   بیشاست زیرا سدیمبوده طالیه رقم 

پتاسیم و  است و از طرفی میزان تجمع یافتهبرگ آن 
سطح  در همین اوکاپی از رقم تر کلسیم آن نیز بیش

 با افزایش در سطوح پژوهش در این . بودشوري
 کاهش Ca/Na و K/Naفاکتورهاي آزمایش، نسبت 

 در بررسی )1995( و همکارانپورسلی  .یافت
هاي یونی و رشد کلزا در شرایط شور و  نسبت

قلیائیت خاك نتیجه گرفتند که با افزایش شوري و 
SARهاي یونی   خاك، نسبتK/Na و Ca/Na 

. )7 (داري در بافت گیاهی کاهش یافت طور معنی به
ظت باالي ل، غ)1994( و همکارانکاچورو طبق نظر 

به کاهش سمیت سدیم در شرایط شور کلسیم منجر 
بنابراین غلظت باالي کلسیم باعث کاهش . دیگرد 

ه منجر جهاي هوایی و در نتی در اندام Ca/Na نسبت
  .)2 (دشگیاه به رشد و افرایش تحمل 

نظر از تفاوت ارقام از نظر میزان کلروفیل،  صرف
شود، عدم  ها مربوط می هاي ژنتیکی آن که به ویژگی

 و  aهاي  و مجموع کلروفیلaواکنش میزان کلروفیل 
b به افزایش شوري، ممکن است نشانی از مقاومت 
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   متابولیسم گیاه در برابر تنش شوري ارزیابی شود
دار میزان کلروفیل ممکن   معنیشکاه، عدم )8 و 6(

 و در نتیجه به کاهش رشد در برگمربوط است 
  . )8 و 1( افزایش تراکم سلولی و ضخامت برگ باشد

  
  گیري نتیجه

. دشاخص سبزینگی ش افزایششوري باعث 
شاخص همراه با افزایش این بنابراین با توجه به 

عنوان یک شاخص  توان از آن به افزایش شوري می
 به شوري استفاده کرد که در بین دو رقم مقاومت

   .مورد مطالعه مصداق آن در رقم طالیه دیده شد
  کاهش ترین میزان وزن دانه با  در رقم طالیه، کم

 12شوري   درصدي نسبت به شاهد در تیمار9/24
که در همین   در حالیدیده شدزیمنس بر متر  دسی

 5/21دانه وزن کاهش سطح شوري در رقم اوکاپی 

 با افزایش در سطوح .رصد نسبت به تیمار شاهد بودد
شوري، مقدار کاهش در میزان کاروتنوئیدها در رقم 

در اثر متقابل شوري  .اوکاپی شدیدتر از رقم طالیه بود
 گرم 74/2ترین میزان وزن دانه با میانگین  کم SAR و

 زیمنس بر متر و  دسی12در گلدان مربوط به شوري 
18SAR= وبه شوري بود که نسبت  SAR  33شاهد 

 چنین از نتایج این پژوهش. کاهش داشتدرصد 
چند شوري باعث اثرات منفی بر  استنباط شد که هر

هاي رشد کلزا گردید اما این اثرات به نوع  شاخص
که این اثرات در رقم  طوري رقم بستگی داشت به

چنین با افرایش سهم  هم. تر از اوکاپی بود طالیه کم
 SARدر نتیجه کاهش ع ایجاد شوري، کلسیم در منب

تا حدودي در شوري مشخص، از اثرات سوء شوري، 
  . کاسته شد
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Abstract1 
Background and Objectives: The salinity and sodicity of water and soil is one of the most effective 
factors in reducing the agronomic production. Incorrect management in irrigation, low drainage and 
the use of saline water in irrigation, were effective factors in making saline soil. This research was 
conducted to study the growth diagnosis of two varieties of rapeseed and also, to study the changes 
of physiochemical characteristics and some nutrient contents in different levels of SAR and salinity. 
Materials and Methods: In order to study the effect of salinity and SAR on the yield and 
physiological characteristics of rapeseed, an experiment was carried out with two varieties of 
rapeseed, named Talayeh and Okapy in three factorials at a completely randomized design (CRD) 
with four replications. In this experiment, salinity with 3 levels 0.35(control), 6 and 12 dSm-1, SAR 
with 4 levels 0, 6, 12 and 18 from NaCl and CaCl2 were conducted. In this research, traits consisted 
of the SPAD index, the number of silique, grain weight, a+b chlorophyll, a/b chlorophyll, 
carotenoids, the content of Na, K and Ca were determined. 
Results: The result of the analysis of variance showed that the effect of variety on number of silique, 
SPAD index, chlorophyll a/b and Ca/Na ratio were significant, the effect of salinity in all of treats 
were significant, the interaction effect variety and salinity on grain weight, chlorophyll a/b ratio, 
carotenoids content and K/Na ratio were significant, the interaction effect of salinity and SAR on 
grain weight, chlorophyll a/b ratio, chlorophyll a+b content were significant. The comparison means 
of varieties showed in Talayeh variety SPAD index, chlorophyll a+b content K/Na ratio was better 
than Okapy variety, but silique number, grain weight, chlorophyll a/b ratio and Ca/Na ratio, in 
Okapy variety was better. The comparison means of salinity showed that with the increase in salinity 
levels, the SPAD index increased, while silique number and grain weight decreased. The comparison 
means of SAR showed with the increase in SAR, the SPAD index and Ca/Na ratio increased and the 
maximum rate obtained in SAR18, in other traits with the increase in SAR, decreased in contents. 
The investigation of the interaction effect of variety and salinity, in both of variety showed the grain 
weight in Talayeh was 2.99 grams in pot, while this trait in Okapi was 3.13 grams in pot. In the 
interaction effect of salinity and SAR, the lowest amount in grain weight was 2.74 grams in pot at 
EC12 and SAR=18. 
Conclusion: Whereas salinity and SAR causes negative effects on the growth indices of rapeseed, 
this effect depends on the variety, also, in the traits studied these effects in Talayeh variety were less 
than those of Okapy. also with increasing in Calcium proportion at salinity source cause the reducing 
of bad effects in all traits. So in the high salinity water has high Ion calcium, can have better quality 
for use in agriculture.  
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