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 چکیده

های بهاره و پاییزه که با توجه به شرایط اکولوژیک مناطق ( گیاهی است یک ساله با تیپBrassica napus L)کلزا 

با هدف بررسی . گیرد. کلزا پس از سویا و نخل روغنی سومین منبع تولید روغن نباتی جهان استمختلف مورد زراعت قرار می

ی دانشگاه محقق اردبیلی در گلخانه 1365-69های کلزا تحت تنش خشکی، آزمایشی در سال زراعی ژنوتیپبین  تنوع ژنتیکی

درصد تخلیه  96تنش متوسط)شاهد )آبیاری کامل(، شامل  سطح تنش 3ژنوتیپ و  14ح بلوک کامال تصادفی در قالب طردر 

روز  16برداری از گیاهان نمونه .تکرار انجام گرفت 3با ( اریدرصد تخلیه آب قابل نگهد 55تنش شدید )و  آب قابل نگهداری(

 و میزانها رنگیزه پرولین، فلورسانس ، های محلولمیزان قندی از قبیل در این بررسی صفاتپس از اعمال تنش صورت گرفت. 

بر  گیری شده داشت.بر میزان شاخص های اندازه %1داری در سطح تنش خشکی تاثیر معنی. ندگیری شداندازه سبزینگی

تنش خشکی باعث افزایش میزان قندهای محلول، پرولین، شاخص سبزینگی و میزان عملکرد اساس نتایج مقایسه میانگین 

به ترتیب با بیشترین میزان تولید  32گل های آدریانا و ساریژنوتیپکوانتومی و کاهش میزان فلورسانس اولیه و بیشینه گردید. 

 ارتباطو  ها بودای نمایانگر تنوع زیاد بین گروهی خوشهنتایج تجزیههای برتر شناسایی شدند. وان ژنوتیپقند و پرولین به عن

بیشترین در جدول همبستگی صفات،  دیده  نشد. سطوح تنشفیزیولوژیکی و شیمیایی و بیو هایمیان تنوع ویژگی چشمگیری

، و شاخص سبزینگی و عملکرد کوانتومی کمترین (Fm) فلورسانس بیشینه( و Fo) مربوط به فلورسانس اولیهضریب همبستگی 

  . را داشتند ضریب همبستگی

 

فیزیولوژیکی، کلزا. بیوشیمیایی و تنش خشکی، خصوصیات کلمات کلیدی:  

 

 

 مقدمه -1
 

 نیز تغذیه لحاظ از صنعتی، مصارف بر عالوه که ، باشند می کشاورزی محصوالت مهم تولیدات از روغنی های دانه

 خاصی اولویت از ملی سطح در باال، ایتغذیه اهمیت و وسیع مصرف بازار به توجه با روغنی های دانه .دارند سزایی به اهمیت
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این گیاه دارای صفات . [7]. کلزا پس از سویا و نخل روغنی سومین منبع تولید روغن نباتی جهان است [5]باشند می برخوردار

باالی روغن دانه، افزایش درصد اسیدهای چرب به ویژه اسید اولئیک و لینولئیک در روغن و صفات مطلوبی از جمله کیفیت 

ی بهینه از رطوبت و آبی، شوری و دارا بودن ژنوتیپهای بهاره و پاییزه، استفادهزراعی مناسبی مانند مقاومت به سرما، کم

های روغنی مورد کشت در کشور بوده و سطح نسبت به دیگر دانهی کمتر تولید و عملکرد بیشتر روغن در واحد بارندگی، هزینه

 خاک شوری و خشکی وسیله به روغنی گیاهان تولیدات ایران در .[1]د شوکشت این گیاه در اکثر نقاط کشور توصیه  می

 خشکی تنش به متحمل جدید ارقام معرفی و شناسایی آب، تنش کمبود با مقابله هایحل راه از یکی امروزه، .شود می محدود

اند که کلزا این اخیرا مقاومت در برابر خشکی و امالح اهمیت یافته است و کشاورزان و متخصصان اصالح نژاد پذیرفته  .[6]است

 پالستیدها، و هارنگیزه به آسیب سبب همچنینتنش آبی  .[2]ی خود را تا حد زیادی وسعت دهد قابلیت را دارد که دامنه

 خشکی مخرب آثار این یگهم که میگردد، گیاهان اغلب در تیالکوئیدها ضخامت کاهش و کارتنوئیدها و هاکلروفیل کاهش

 میتواند آب کمبود تنش شرایط در پرولین و قندها مانند هایی اسمولیت تجمع. [3] شد خواهند محصول عملکرد کاهش باعث

 از سلول داخل ها اسمولیت تجمع و است پایین پتانسیل به باال پتانسیل از آب حرکت د.شون سلول در اسمزی تنظیم باعث

 آب کمبود مسئله به توجه با .[4]کنند می جلوگیری سلول داخل آب کاهش از آب جذب افزایش و آب پتانسیل کاهش طریق

 ارزیابی و کلزا گیاه در خشکی تنش تأثیر بررسی هدف با پژوهش این روغنی، دانه گیاه یک عنوان به کلزا اهمیت و ایران در

 .شد انجام شده اعمال تنش شرایط در برتر رقم انتخاب و خشکی تنش شرایط تحت کلزا رقم دهچهار تحمل میزان

 

 

 هامواد و روش -2

 

های ژنوتیپبین ع ژنتیکی سی تنوربرر به منظوی دانشگاه محقق اردبیلی در گلخانه 1365-69این آزمایش در سال زراعی      

 96شاهد )آبیاری کامل(، تنش متوسط)شامل  سطح تنش 3ح بلوک کامال تصادفی با قالب طرخشکی، در کلزا تحت تنش 

ارقام مورد استفاده  .تکرار انجام گرفت 3درصد تخلیه آب قابل نگهداری( با  55درصد تخلیه آب قابل نگهداری( و تنش شدید )

، 32گل ، تاسیلو، زرفام، طالیه، کوپر، آدریانا، کارون، ساری2، کرج 1، کرج 31، اکاپی 6شامل اکاپی  14تا  1به ترتیب از 

 شاخص میزان .ندشد گیری اندازه تنش اعمال از بعد روز 16 شده بررسی صفات بودند. SLMO 46و  461لیکورد، هایوال 

 کلروفیل فلورسانس گیری اندازه. شد گیری اندازه ژاپن مینولتای ساختSPAD-502  مدل مترکلروفیل دستگاه با سبزینگی

-Optiمدل  Chlorophyll Fluorometer) فلورومتر دستگاه از استفاده با یافته توسعه کامال برگ ترین انتهایی از

Science OS-30 USA )ها تهیه شد. بدین ، ابتدا عصاره الکی از برگقندهای محلولگیری میزان برای اندازه .گرفت انجام

سائیده شده و سپس در اپندروف ریخته شد و  %65لیتر الکل بافت برگی در هاون چینی با یک میلیگرم از  1/6صورت که ابتدا 

 %06لیتر اتانول ثانیه ورتکس شد. مایع رویی جدا و به لوله دیگری منتقل شد و سپس دوبار و در هر بار یک میلی 36به مدت 

ویی به لوله آزمایش )اپندروف( منتقل شد. تمامی مراحل زیر در به بخش جامد باقی مانده اضافه و دوباره ورتکس شده و مایع ر

در دقیقه سانتریفوژ شده و بعد از جداسازی  دور 3566دقیقه با سرعت  15حمام یخ و نور کم انجام شد. عصاره حاصل به مدت 

لیتر آنترون میلی 3یخته، سپس از عصاره الکلی برداشته و داخل لوله آزمایشی )فالکون( ر (µl166لیتر )میلی 1/6محلول رویی، 

ها در محیط دقیقه در حمام آب جوش قرار داده شد. پس از خنک شدن نمونه 16تازه تهیه شده به آن اضافه و به مدت 

 Irigoyen et).)نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر خوانده شد  925ها در طول موج آزمایشگاه میزان جذب نمونه
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al., 1992  به این  (، صورت گرفت.1603ها و ریشه با استفاده از روش بیتس و همکاران )برگ تریناز جواناستخراج پرولین

سائیده و همگنای حاصل از کاغذ  %3/3سولفوسالیسیلیک اسید  ml 16ای در بافت برگی و ریشه گرم 1/6مقدار صورت که 

سانتریفیوژ گردید و در لوله  min 16به مدت درجه سانتیگراد  4 در دمای   rpm 4666صافی عبور داده شد و با سرعت 

اسید اسیتیک گالسیال خالص اضافه گردید.  ml2معرف ناین هیدرین و  ml 2از عصاره حاصل، ml2جداگانه دیگری، به 

ثانیه  26تا 15دت ها، به متولوئن به هر کدام از لوله ml 4در بن ماری قرار گرفته و پس از اضافه کردن h 1ها به مدت لوله

 nmورتکس گردیدند. پس از تشکیل دو فاز جداگانه، فاز باالیی رنگی، با دقت جدا و در دستگاه اسپکتروفتومتری با طول موج 

و برای رسم نمودارها از  SPSS 22.0ها و مقایسات میانگین از برنامه جهت تجزیه واریانس داده اندازه گیری به عمل آمد. 526

 %5ای دانکن در سطح احتمال استفاده شد. الزم به ذکر است که به منظور مقایسه میانگین از روش چند دامنه EXCELبرنامه 

 استفاده گردید. %1و 

 

 

 نتایج و بحث -3

 

تنش گیری شدند. های محلول، پرولین، فلورسانس و شاخص سبزینگی اندازهدر این بررسی صفاتی از قبیل میزان قند

ها، جز شاخص سبزینگی تفاوت مابین بلوکگیری شده داشت.بر میزان شاخص های اندازه %1داری در سطح خشکی تاثیر معنی

معنیدار بوده و همچنین  %1، در سطح SPADهای قند، پرولین و ها در مورد شاخصداری مشاهده نشد. تفاوت ژنوتیپمعنی

بر اساس نتایج  داری بودیم. شاهد تفاوت معنی Fmو  SPADهای قند، در رابطه با اثر متقابل ژنوتیپ و تنش در شاخص

تنش خشکی باعث افزایش میزان قندهای محلول، پرولین، شاخص سبزینگی و میزان عملکرد کوانتومی مقایسه میانگین 

در  ها بود.ای نمایانگر تنوع زیاد بین گروهی خوشهنتایج تجزیهو کاهش میزان فلورسانس اولیه و بیشینه گردید.  IIفتوسیستم 

مقایسه بود.  (Fm( و فلورسانس بیشینه )Foمربوط به فلورسانس اولیه )بیشترین ضریب همبستگی جدول همبستگی صفات، 

مشاهده  11 ژنوتیپ شمارهدر میزان و کمترین  6 شمارهنشان داد که بیشترین میزان در ژنوتیپ  قند محلولمیانگین شاخص 

محتوای پرولین در برگهای کلیه ارقام کلزا شد به طوری که بیشترین محتوای پرولین دار تنش خشکی سبب افزایش معنیشد. 

 یکی( مشاهده گردید. مول بر گرم وزن ترمیلی61/16) 0وزن تر( و کمترین میزان در رقم  مول بر گرممیلی20/16) 11در رقم 

 کاهش آب از یاخته داخل سازگار محلول مواد تجمع راه از گیاهان .است یاخته آب دادن دست از خشکی تنش اصلی اثرات از

 داخل های واکنش برای را محدودیتی هیچ محلول مواد این . کنند می جلوگیری پالسمایی غشای و هاپروتئین آسیب و یاخته

و کمترین  13( درژنوتیپ شماره 94/94) SPADعدد ، بیشترین سبزینگیدر رابطه با شاخص  .[4] کنندیاخته ایجاد نمی

در فلورسانس اولیه بیشترین میزان نشان داد  فلورسانسمشاهده شد. مقایسه میانگین  5( در ژنوتیپ شماره 55/40) مقدار آن

در رابطه با فلورسانس بیشینه بیشترین و مشاهده شد.  (22/63) 5( و کمترین میزان در ژنوتیپ 55/129) 1در ژنوتیپ 

عملکرد کوانتومی مقایسه میانگین به دست آمد.  13و  0های ر ژنوتیپ( د6/590و  00/991)کمترین مقدار به ترتیب 

مشاهده  11( در ژنوتیپ شماره 561/6و کمترین آن ) 5( در ژنوتیپ شماره 540/6نشان داد که بیشترین میزان ) IIفتوسیستم 

  (.1شد )جدول 
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 درصد 5فیزیولوژیکی براساس آزمون دانکن در سطح  شیمیایی و بیو مقایسه میانگین صفات -1جدول 

 Fo Fm Fv/Fm شاخص سبزینگی پرولین قندهای محلول ژنوتیپ

1 6/563bcd 19/12ab 51/59def 129/55a 945/11a 6/516b 

2 6/502ab 14/39abc 46/53efg 115/11a 926/11a 6/515ab 

3 6/946cd 14/33abc 53/54cde 116/99a 954/55a 6/510ab 

4 6/965bcd 15/66abc 52/16de 112/99a 552/33a 6/560b 

5 6/935c 13/56bc 52/25de 63/22a 915/66a 6/540a 

9 6/556abc 15/25abc 51/62def 112/33a 952/55a 6/525ab 

0 6/040bcd 16/61c 51/43defg 129/33a 991/00a 6/566b 

5 6/065bcd 19/62ab 40/55g 112/44a 562/00a 6/514ab 

6 1/611a 15/40ab 45/24fg 110/22a 563/33a 6/560b 

16 6/043bcd 10/56ab 56/66efg 115/33a 565/44a 6/565b 

11 6/922c 16/20a 55/61cd 115/33a 506/55a 6/561b 

12 6/062bcd 15/31ab 59/94bc 114/55a 505/33a 6/563b 

13 6/945cd 13/02bc 94/94a 169/11a 590/66a 6/569b 

14 6/055bcd 15/69a 55/95b 116/55a 555/55a 6/514ab 

       

 .6نیستنددار دارای تفاوت معنی  %5باشند از نظر آماری در سطح احتمال *میانگین هایی که دارای حروف مشترک می

 

 فیزیولوژیکیشیمیایی و بیوضریب همبستگی  بین خصوصیات   -2جدول

 Fo Fm Fv/Fm شاخص سبزینگی پرولین قندهای محلول گیری شدهصفات اندازه

      1 قندهای محلول

     1 536/6**  پرولین

    1 **6/566 **6/353 شاخص سبزینگی

Fo -6/366** -6/495** -6/360** 1   

Fm 
Fv/Fm 

-6/364** 

605/6 

-6/919** 

655/6  

-6/530** 

669/6- 

6/529** 

-6/026** 

1 

-6/220* 

 

1 

       
 درصد 1دار در سطح احتمال * و ** معنی              
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 )به ترتیب سطح شاهد، تنش متوسط و تنش شدید( ای براساس میانگین استاندارد شدهتجزیه خوشه -1شکل

 

 

 

 

 

ی اقلیدسی بر اساس میانگین با استفاده از معیار فاصله Wardای به روش ی خوشهها تجزیهبندی ژنوتیپبرای گروه

از نمودارهای درختی سطح شاهد  به  16ی برای سطوح تنش به صورت جداگانه صورت گرفت. در فاصله ،استاندارد شده صفات

، 32گل ، ساری461های هیوال در سطح شاهد ژنوتیپ گروه تقسیم شدند. 2گروه و تنش شدید به  2گروه، تنش متوسط به  3

SLMO46و  1در یک گروه و ارقام طالیه، کوپر، آدریانا، کارون، کرج  31و  6های اکاپی ، لیکورد و تاسیلو در یک گروه، ژنوتیپ

گیرند از ها، ارقامی که در یک گروه قرار مینکه با توجه به نتایج مقایسه میانگی به همراه رقم زرفام در یک گروه قرار گرفتند 2

، 32گل ، کارون، ساری2های کرج در سطح تنش متوسط ژنوتیپ .داری نداشتندنظر میانگین صفات  نیز با یکدیگر تفاوت معنی

، کوپر 2، کرج 31و  6در یک گروه و بقیه در گروه دوم قرار گرفتند. در سطح تنش شدید نیز ارقام اکاپی  461لیکورد و هایوال 
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و  12، 11، 16، 4ژنوپیپهای بندی وهی دیگر طبقه بندی شدند که بر اساس این گروهو آدریانا در یک گروه و سایر ارقام در گر

شوند. یک گروه در هر دو سطح تنش و داشتن میانگین باال در اکثر صفات به عنوان ارقام برتر شناخته میبا قرار گرفتن در  13

شیمیایی و بیو هایمیان تنوع ویژگی چشمگیریارتباطی  ی و بیوشیمیایی،های فیزلوژیکبندی براساس دادهدر گروه

  دیده  نشد. سطوح تنشفیزیولوژیکی و 

 
 

 گیرینتیجه -4

 

-صفات قندهای محلول، پرولین، شاخص سبزینگی و فلورسانس رنگیزه نظر از بررسی مورد ارقام بین در داد نشان نتایج

 داخل و پرولین قند های اسمولیت ها تفاوت قابل توجه وجود داشت و این صفات تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند. افزایش

های به این ترتیب ژنوتیپمیکنند.  جلوگیری سلول داخل آب اهشک از نتیجه در شده سلول آب پتانسیل کاهش باعث سلول

 های برتر شناسایی شدند. به ترتیب با بیشترین میزان تولید قند و پرولین به عنوان ژنوتیپ 32گل آدریانا و ساری
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ABSTRACT 
Rapeseed (Brassica napus L.) is an annual plant 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. In 

order to study the genetic diversity among rapeseed genotypes under drought stress, an experiment was 

conducted in a greenhouse of Mohaghegh Ardabili university in a completely randomized block design in 14 

genotypes and 3 levels of stress including control (total irrigation), medium stress (60% Storage water drainage) 

and severe stress (85% water drainage) with 3 replications. Plants were sampled 10 days after stress. In this 

study, traits such as soluble sugars, proline, fluorescence and spad were measured. Drought stress had a 

significant effect on the level of measured indices at 1% level. Based on the results of the mean comparison, 

drought stress increased the amount of soluble sugars, proline, spad and quantum yield, and decreased the initial 

and maximal fluorescence levels. Adriana and Sarigol-32 genotypes were identified as the best genotypes with 

the highest sugar and proline production respectively. Cluster analysis showed a large diversity among groups 

and there was no significant relationship between biochemical and physiological characteristics and stress levels. 

In the correlation table of traits, the highest correlation coefficient belonged to primary fluorescence  (Fo) and 

maximum fluorescence (Fm), and spad index and quantum yield had the lowest correlation coefficient. 
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