
 

 

1 

 

 

 (Brassica napus L).کلزا  مختلف ارقام فیزیولوژیکی صفات برخی رويبر  خشکی تنش اثر

 5، بهرام فتحی4زاده، علی رسول3، علی اصغري2، امید سفالیان1سارا مطلبی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه محقق اردبیلی -1  

دانشگاه محقق اردبیلیزی و منابع طبیعی دانشکده کشاوردانشیاران گروه اصالح نباتات،  -3و2  

دانشگاه محقق اربیلیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشیار گروه مهندسی آب،  -4  

دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه صنایع غذایی، استادیار-5  

Email: sara.motallebi.nia@gmail.com 

 چکیده

های بهاره و پاییزه که با توجه به شرایط اکولوژیک مناطق مختلف ( گیاهی است یک ساله با تیپ.Brassica napus Lکلزا )

ایان آزمااید در ساا  . گیرد. کلزا پس از سویا و نخل روغنی سومین منبع تولید روغن نباتی جهاان اساتمورد زراعت قرار می

  های کلزا تحت تند خشاکی،ژنوتیپ بین ع ژنتیکیتنو سیربر رمنظو بهی دانشگاه محقق اردبیلی در گلخانه 5365-69زراعی 

درصاد تخلیاه  96تند متوساط)، شاهد )آبیاری کامل(شامل  سطح تند 3ژنوتیپ و  54کامال تصادفی در  ح بلوکطر قالب در

ت صااا یبررسادر ایان  .تکارار انجااگ گرفات 3باا ( درصاد تخلیاه آب قابال نگهاداری 55تند شادید )و  آب قابل نگهداری(

معنایتند خشکی تاثیر  .گیری شداندازه RWC و کارتنوئیدکلروفیل کل، ، b، کلروفیل aمیزان کلروفیل  شامل یکیولوژیزیف

گیری شده داشت. بر اساس نتایج مقایسه میاانگین ژنوتیاپ  لیکاورد باا داشاتن های اندازهشاخصبر میزان  %5در سطح داری 

طالیاه باا  رقم شناسایی شاد و ژنوتیاپ ترینمقاوگ به عنوان RWC، کارتنوئید و aهای کلروفیل بیشترین میانگین در شاخص

نتاایج . رقام شناساایی گردیادرین تاحسااس، کلروفیل کل و کارتنوئید به عنوان aداشتن کمترین میانگین در صاات کلروفیل 

بیشترین ضاریب همبساتگی  bو  aفیل کلرو ،در جدو  همبستگی صاات .ها بودای نمایانگر تنوع زیاد بین گروهی خوشهتجزیه

 . با تمامی صاات همبستگی منای داشت RWCه و را داشت

کلزا.  ، کلروفیل،خصوصیات فیزیولوژیکیتند خشکی، کلمات کلیدی:   

 

 مقدمه. 1

زگاری کلزا یکی از مهم ترین گیاهان روغنی به شمار می رود که بومی مدیترانه بوده و به دلیل درصد کیایت روغن آن ، سا

روغن است و  %46مقاومت به خشکی و سرما در بسیاری از مناطق جهان کشت می شود. بذر کلزا به طور معمو  حاوی  ،وسیع

کلزا پس از سویا و نخل روغنی سومین منبع تولید .[2] پروتئین است %49تا  %39امل بعد از استخراج روغن کنجاله آن ش

ای صاات مطلوبی از جمله کیایت باالی روغن دانه، افزاید درصد اسیدهای چرب به این گیاه دار. [6]روغن نباتی جهان است 
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های آبی، شوری و دارا بودن ژنوتیپویژه اسید اولئیک و لینولئیک در روغن و صاات زراعی مناسبی مانند مقاومت به سرما، کم

د و عملکرد بیشتر روغن در واحد سطح نسبت به دیگر ی کمتر تولیی بهینه از رطوبت و بارندگی، هزینهبهاره و پاییزه، استااده

 دوره همزمانی به توجه با  .[1]شود های روغنی مورد کشت در کشور بوده و کشت این گیاه در اکثر نقاط کشور توصیه  میدانه

 566 میزان به کلزا گیاه یآب نیاز تأمین عدگ. رود می این گیاه آبیاری حداقل انتظار ایران، کشور هاییبارندگ با کلزا گیاه رشد

 از بعد گیاه مصرفی آب کل درصد 05 تا 06 تأمین همچنین گردد، می محصو  افت درصد 33 سبب دهیگل از بعد درصد

به طور کلی، تند آبی در مراحل انتهایی رشد . [3] است مناسب برداشت شاخص و خشک ماده حداکثر تولید برای گلدهی،

. اخیرا مقاومت [5]گردد ها میچنین وزن دانهها، تعداد دانه و همایشی کلزا از جمله خورجینهای زموجب کاهد تعداد انداگ

اند که کلزا این قابلیت را دارد که در برابر خشکی و امالح اهمیت یافته است و کشاورزان و متخصصان اصالح نژاد پذیرفته

درصد از روغن خوراکی کشور از طریق  66مطلب که بید از . با توجه به این [4]ی خود را تا حد زیادی وسعت دهد دامنه

های روغنی ی کلزا امید است که کشت دانهگردد و با توجه به خواص روغن و کنجالهتخصیص منابع ارزی و واردات تامین می

 .به خصوص این محصو  افزاید یابد

 

 هامواد و روش. 2

های ژنوتیپ بین ع ژنتیکیتنو سیربر رمنظو بهانشگاه محقق اردبیلی ی ددر گلخانه 5365-69این آزماید در سا  زراعی 

 96تند متوسط)، شاهد )آبیاری کامل(شامل  سطح تند 3 با کامال تصادفی ح بلوکطر قالب کلزا تحت تند خشکی، در

ارقاگ مورد استااده  .تکرار انجاگ گرفت 3با درصد تخلیه آب قابل نگهداری(  55تند شدید )و  درصد تخلیه آب قابل نگهداری(

و  465، لیکورد، هایوال 32گل ، تاسیلو، زرفاگ، طالیه، کوپر، آدریانا، کارون، ساری2، کرج 5، کرج 35، اکاپی 6اکاپی شامل 

SLMO 46  .کلروفیل  ی فتوسنتزی، شاملهاگیری رنگیزهبرای اندازهبودندa  وb استااده  ی تازه گیاههاو کارتنوئیدها، از برگ

 طوربهساییده و محلو  حاصل  % 56استون لیتر میلی 56گرگ از بافت تر گیاهی در داخل هاون چینی با  5/6بدین منظور  شد.

دور در دقیقه سانتریاوژ و مقدار کلروفیل در  9666دقیقه با دور  56ها به مدت ی سانتریاوژ منتقل گردید. لولههاکامل به لوله

( انجاگ شد. طبق این روش با استااده از 5664افی براساس روش لیچن تالر و ولبورن )محلو  رویی صاف شده با کاغذ ص

 bو  aنانومتر قرائت و مقدار کلروفیل  993و  945، 406موج ها در طو  دستگاه اسپکتروفتومتر مقدار جذب نوری محلو 

 براساس روابط زیر محاسبه گردید.

Chl a (mg/guffaw)=12.21(A663)-2.81(A645). Chl b (mg/guffaw)=20.13(A645)-5.03(A663) 

ChlT=Chla + Chlb. Car.=(1000A470-3.27[Chla]-104[Chlb])/227 

A663 وA645   وA470  جهت  نانومتر. 406و  945و  993ی هااز مقدار جذب خوانده شده در طو  موج اندعبارتبه ترتیب

ها به ( جدا کرده و سپس نمونهFWترین برگ توسعه یافته هر گیاه )نگرگ از جوا 5/6 (،RWC)گیری محتوای نسبی آب اندازه

ها (. سپس برگTWگیری گردید )وزن اشباع برگ اندازه ساعت در آب مقطر شناور گردید. پس از گذشت این مدت 24مدت 

ها اندازه گرفته آنگراد قرار گرفت و بعد از گذشت این مدت وزن خشک درجه سانتی 06ساعت در آون در دمای  24به مدت 

%                                                       (.(Ritchie &Nguyen, 1990شد 
FW DW

RWC
TW DW
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استااده شد.  EXCELو برای رسم نمودارها از برنامه  SPSS 22.0و مقایسات میانگین از برنامه ها جهت تجزیه واریانس داده

 د.استااده گردی %5و  %5طح احتما  ای دانکن در ساست که به منظور مقایسه میانگین از روش چند دامنه الزگ به ذکر

 

 نتایج و بحث. 3

 نشان داد که اثر 5جدو   جیفتوسنتزی است. نتا تیفظراز فاکتورهای مهم حاظ  یکیزنده  اهانیدر گ لیکلروف زانیم

مقایسه . بود دارمعنی درصد یک سطح در ، کلروفیل کل و کارتنوئیدb، کلروفیل aکلروفیل  هایشاخص روی خشکی تند

و  52( در ژنوتیپ شماره گرگ بر گرگ وزن ترمیلی 43/22) aنشان داد که بیشترین میزان کلروفیل  aکلروفیل میانگین شاخص 

بیشترین میزان  ،bخص کلروفیل مشاهده شد. در رابطه با شا 0( در اکوتیپ شماره گرگ بر گرگ وزن ترمیلی59/50 کمترین آن )

 5شماره  ژنوتیپ( در گرگ بر گرگ وزن ترمیلی 55/9و کمترین آن ) 54شماره  ژنوتیپ( درگرگ بر گرگ وزن ترمیلی 60/0)

( در گرگ بر گرگ وزن ترمیلی 56/33. مقایسه میانگین کلروفیل کل نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل کل )مشاهده شد

مقایسه میانگین کارتنوئید مشاهده شد.  0( در ژنوتیپ شماره گرگ بر گرگ وزن ترمیلی 55/24و کمترین آن ) 54 ژنوتیپ شماره

گرگ بر میلی 56/4و کمترین آن ) 52( در ژنوتیپ شماره گرگ بر گرگ وزن ترمیلی 42/5نشان داد که بیشترین میزان کارتنوئید )

 ها نشان داد که محتوای رطوبت نسبی یا تجزیه واریانس داده .(2)جدو   مشاهده شد 0( در ژنوتیپ شماره گرگ وزن تر

RWC محتوای ( و مقایسه میانگین شاخص فوق نشان داد که بیشترین میزان 5دار است )جدو  درصد معنی 5در سطح

. محتوای (2مشاهده شد )جدو   53( در ژنوتیپ شماره 95/6و کمترین آن ) 52( در ژنوتیپ شماره 06/6)رطوبت نسبی 

ای ی بیالن آبی گیاه است. محتوای رطوبت نسبی نقد مهمی در تنظیم هدایت روزنههاترین شاخصهرطوبت نسبی یکی از مهم

سرعت فتوسنتزی گیاه دارد. کاهد رشد و فعالیت ریشه و افزاید میزان تبخیر و تعرق از جامعه گیاهی از عوامل  جهیدرنتو 

 شناخته شده اند. %RWCدخیل در کاهد 

 

 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیکی -1 جدول

   میانگین مربعات    

 RWC کارتنوئید کلروفیل کل bکلروفیل aکلروفیل  درجه آزادی منابع تغییرات

 3/56n.s 45/09n.s 2/36** 6/665n.s *35/66 2 بلوک

 **6/456 **4/56 **240/25 **20/55       **566/95 2 تند

 **6/53n.s 6/665 **93/46 **3/52 *55/65 53 پژنوتی

 **53/55n.s 2/45** 52/26** 6/53n.s 6/669 29 اثر متقابل

 663/6 55/6 25/25 36/5 63/56 52 خطا

 - - - - - 529 کل

ns            درصد 5و  5دار در سطح احتما  دار، * و ** معنیغیر معنی 
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 درصد 5وژیکی براساس آزمون دانکن در سطح مقایسه میانگین صفات فیزیول -2 جدول

 RWC کارتنوئید کلروفیل کل bکلروفیل aکلروفیل  ژنوتیپ

5 26/26abc 0/55ab 20/35bc 4/05ab 6/045abcd 

2 56/56abc 9/55ab 29/05bc 4/02ab 6/036abcd 

3 26/55abc 0/36ab 25/56bc 5/56ab 6/030bcd 

4 26/05abc 0/63ab 20/05bc 5/65ab 6/036cde 

5 26/53abc 0/65a 26/65bc 4/92ab 6/046abcd 

9 56/62abc 9/56ab 29/66bc 4/02ab 6/045abcd 

0 50/59c 9/32b 24/55c 4/56b 6/095abc 

5 55/44bc 9/55b 24/96c 4/56ab 6/056abc 

6 56/65abc 9/02ab 25/05bc 4/06ab 6/066ab 

56 25/54abc 0/53ab 25/25bc 5/60ab 6/030bcd 

55 

52 

53 

54                      

55/33bc 

22/43a 

22/26a 

25/40ab 

9/26b 

0/65a 

0/55a 

0/60a 

24/92c 

36/35ab 

36/35ab 

33/56a 

4/55ab 

5/42a 

5/45a 

5/55ab 

6/043abcd 

6/063a 

6/953e 

6/060de 

 .6دار نیستندرای تااوت معنیدا  %5باشند از نظر آماری در سطح احتما  *میانگین هایی که دارای حروف مشترک می
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 )به ترتیب سطح شاهد، تنش متوسط و تنش شدید( اي براساس میانگین استاندارد شدهتجزیه خوشه -1شکل

 

 لیدسی بر اساس میانگین استاندارد ی اقبا استااده از معیار فاصله Wardای به روش ی خوشهها تجزیهبندی ژنوتیپبرای گروه

از نمودارهای درختی سطح شاهد   56ی وژیک برای سطوح تند به صورت جداگانه صورت گرفت. در فاصلهشده صاات مورفول

به تنهایی در  SLMO 46گروه تقسیم شدند. در سطح شاهد ژنوتیپ  4گروه و تند شدید به  4گروه، تند متوسط به  2به 
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بیشترین میانگین را داشت.  RWCتمامی صاات به جز در  SLMO 46یک  گروه و سایر ارقاگ در گروه دیگر قرار گرفتند. رقم 

، طالیه و کوپر در یک گروه، ارقاگ زرفاگ، آدریانا، اکاپی 5، کرج32گل ، ساری2، کارون، کرج6در سطح تند متوسط ارقاگ اکاپی 

گ قرار گرفت که این گروه سوگ و رقم لیکورد به تنهایی در گروه چهار در در گروه دوگ، ارقاگ تاسیلو و هیوال SLMO 46و  35

، کوپر، 35ارقاگ اکاپیتند شدید  ترین رقم شناسایی گردید. در سطحرقم با داشتن بیشترین میانگین در اکثر صاات، مقاوگ

در گروه دوگ قرار گرفتند. رقم هیوال به  SLMO 46، لیکورد و 5، کارون، کرج2، تاسیلو و زرفاگ در گروه او  و ارقاگ کرج6اکاپی

بندی شدند. نتایج تجزیه نمایانگر تنوع زیاد بین در گروه چهارگ دسته 32گل گروه سوگ و ارقاگ طالیه، آدریانا و ساریتنهایی در 

 .(5)شکل  ها بودگروه
 ضریب همبستگی  بین خصوصیات فیزیولوژیکی  -3جدول

 RWC کارتنوئید کلروفیل کل bکلروفیل aکلروفیل  گیری شدهصاات اندازه

     a 5کلروفیل 

    b **636/6 5کلروفیل

   5 629/6** 552/6** کلروفیل کل

  5 055/6** **6/090 666/6** کارتنوئید

RWC **424/6- -6/306** **325/6- **365/6- 5 

      
 درصد 1دار در سطح احتمال * و ** معنی              

 

 

 

 

 

 گیرينتیجه .4

دار مابین ارقاگ مشاهده اات فیزیولوژیکی داشت، همچنین تااوت معنیبر ص %5داری در سطح تند خشکی تاثیر معنی

به عنوان بهترین رقم  RWC، کارتنوئید و aهای کلروفیل گردید. ژنوتیپ لیکورد با داشتن بیشترین میانگین در شاخص

ترین ئید به عنوان ضعیف، کلروفیل کل و کارتنوaکلروفیل طالیه با داشتن کمترین میانگین در صاات  شناسایی شد و ژنوتیپ

های و نیاز شدید کشور به فرآورده آبیشود که با توجه به گسترش روزافزون کمبدین ترتیب مالحظه میرقم شناسایی گردید. 

 شود.روغنی، استااده از این ارقاگ توصیه می
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ABSTRACT 

Rapeseed (Brassica napus L.) is an annual crop with spring and autumn types that are farmed according to 

the ecological conditions of different areas. Rapeseed is the third largest source of vegetable oil in the 

world. This experiment was conducted in greenhouse of Mohaghegh Ardabili University in 2012 to 

investigate the genetic diversity of rapeseed genotypes under drought stress in a completely randomized 

block design with 14 genotypes and 3 levels of stress including control (total irrigation), medium stress 

(60% water drainage) and severe stress (85% water drainage) with 3 replications. In this study, 

physiological traits including chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoid and RWC were 

measured. Drought stress had a significant effect on the level of measured indices at 1% level. Based on the 

results of the average comparison, Likord with the highest mean in chlorophyll a, carotenoid and RWC was 

identified as the most tolerant cultivar and Talaye with the lowest mean for chlorophyll a, total chlorophyll 

and carotenoid traits was identified as the most sensitive one. The cluster analysis results showed a large 

variation among the groups. In correlation table of traits, chlorophyll a and b had the highest correlation 

coefficient and RWC correlated negatively with all the traits. 

Keywords: Chlorophyll, Drought stress, Physiological characteristics, Rapeseed. 


