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 زاکل یشناس ختیو ر یعملکرد یهایژگیبر و یتنش خشک ریمطالعه تاث

 
 

 2و مریم حسنی 1علی حسنی
 دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد یادگار امام خمینی )ره( شهر ری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، تهران ، ایران-1

 ، واحد علوم و تحقیقات، گروه میکروبیولوژی ، تهران، ایراندانشجوی فوق لیسانس میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسالمی -2

 

 

 دهچكی

ترین محدودیت در تولید محصوالت زراعی است. شناخت مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مقاومت به تنش خشکی هنوز عمده

باشد در حقیقت روابط ژنتیکی هر یک خشکی در بهبود مشکالت ایجاد شده تحت شرایط خشکی از اهمیت زیادی برخوردار می

عملکرد دانه گیاه مهم و ناشناخته است. از طرفی وراثت پذیری عملکرد دانه تحت از این فرایندها و ارتباط دقیق آنها با میزان 

یابد. اصالح عملکرد ارقام متحمل به خشکی براساس اصالح اجزای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه به شرایط آبی کاهش می

 شکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی وعنوان یک راه حل مهم پیشنهاد شده است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تنش خ

 صورت پذیرفت.  مورفولوژیکی کلزا

 کلزا، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی، تنش خشکی.  های كلیدی:واژه

 

 

 مقدمه
یکی از مهم ترین گیاهان روغنی به شمار می رود که بومی مدیترانه بوده و به دلیل درصد کیفیت روغن آن ،  Brassica napus))کلزا 

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

 (.1311پروتئین است )حسینی،  %46تا  %36استخراج روغن کنجاله آن شامل 

دوم و از نظر تامین روغن مصرفی بعد از سویا و  کلزا یکی از مهم ترین گیاهان روغنی است و از لحاظ از سطح زیر کشت پس از سویا مقام

(. ویژگی های گیاه کلزا مخصوصاً از لحاظ سازگار نمودن آن با شرایط مختلف آب و هوایی اهمیت Fao, 2005نخل روغنی مرتبه سوم را دارد )

ه در نواحی مختلف و ارقام اصالح شده این محصول را برای کشت در ایران بیشتر نموده است. یافتن روش های مناسب برای پرورش این گیا

درصد روغن  1(. در کشور ما بیش از 1319مناسب با هر اقلیم از این گیاه می تواند وابستگی شدید کشور را به واردات روغن از بین برد)قبادی، 

زا با توجه قابلیت کشت در اکثر مناطق خوراکی از خارج وارد می شود و تولید روغن خوراکی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی می باشند کل

 ( .1312کشور گیاهی امید بخش در جهت کاهش این نیاز به شمار می رود )احمدی، 

کلزا همانند بسیاری ازگیاهان زراعی از تنش ناشی از کمبود آب متاثر می شود بررسی نشان داده است که بروز کمبود آب در مراحل 

 (.Angadi, 2003شی کمیت و کیفیت روغن تولیدشده را تحت تاثیر قرار می دهد)مختلف رشدی به ویژه دوره رشد زای

 

 مفهوم تنش

ود. به عبارت شتنش در نتیجه روند غیر عادی فرایندهای فیزیولوژیکی بوده و از تاثیر یک و یا تاثیری از عوامل زیستی و محیطی حاصل می

)اندرزیان، شودر شدتی از یک عامل محیطی که موجب افت ظاهری،بازده و یا ارزش آن میدیگر تنش عبارت است از قرار گرفتن ارگانیسم تحت تاثی

1315.) 
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 تنش خشكی

(. Gupta, 1986شود)می زراعی گیاهان رشد دوره طول در خشکی تنش بروز سبب آن پراکنش نامنظم و آسمانی نزوالت کم میزان

های هنگفتی به این محصوالت در جهان بخصوص یطی است که هر ساله خسارتترین تنش محخشکسالی و تنش ناشی از آن مهمترین و رایج

 (.1312نماید)صباغ پور، می دگردد، وارایران که به عنوان کشوری خشک و نیمه خشک محسوب می

 گذارد. این مراحل عبارتند از:تنش خشکی بر روی سه مرحله مهم از رشد اثرات شدیدی می

 الف(پیدایش و تشکیل گل

 ب(گرده افشانی و لقاح 

 ج(تشکیل دانه

در مرحله زایشی،گیاه حساسیت خاصی نسبت به تنش آب دارد. دالیل زیادی وجود دارد که تنش محدودیت خشکی از میزان ظهور 

رعت شده  با سهای بنیادی در مقایسه با گیاهان آبیاری کند.معهذا ثابت شده است که با رفع تنش سلولهای بنیادی گل جلوگیری میسلول

 (.1372گردند)سرمدنیا، بیشتری تشکیل می

ی هادهد. بعالوه تنش خشکی رشد دانههای گرده کاهش میها را به علت پسابیدگی دانهتنش در مرحله گرده افشانی و لقاح، تعداد دانه

ود. شنین پژمردگی کالله مانع رشد لوله گرده میدهد. همچگرده و رشد لوله گرده در خامه و بافت تخمدان و تخمک را نیز تحت تاثیر قرار می

ها بسیار بارز است چون عملکرد بالقوه بستگی به وزن و تعداد دانه دارد که این امر مستلزم گرده افشانی کامل و اثر تنش در مرحله پرشدن دانه

اه های گیر خود دانه و انتقال مواد غذایی از سایر قسمتها از طریق فتوسنتز دباشد. مواد جمع شونده در دانهتجمع مواد فتوسنتزی در دانه می

 شوند. به دانه تامین می

باشد. هر نوع افزایش در فشار اسمزی یکی از تغییرات فیزیولوژیکی که به هنگام خشکی ممکن است روی دهد، تنظیم فشار اسمزی می

است که  اییرات اندک در وضعیت تورژسانس گیاه متحمل وسیلهکند و درحقیقت تغیسلول ناشی از تنش ،به حفظ حالت تورژسانس کمک می

 (.1379سازد و الزم است در نظر گرفته شوند)باقری، تنش از طریق آن متابولیسم گیاه را متاثر می

زراعی  هانبروز شرایط نامساعد محیطی مثل خشکی، شوری، گرما برگیاهان تنش وارد نموده و تاثیرات نامطلوبی را بر رشد و عملکرد گیا

 می گذارند در اکثر نقاط دنیا از جمله ایران بروز تنش خشکی که نتیجه کمبود بارندگی مخصوصاً در مراحلی که نیاز آبی گیاهان و پتانسیل

تبخیر او تعرق افزایش یافته می باشد همچنین مهم ترین عاملی است که در مراحل حساستر رشد گیاهان زراعی حتی در مناطق خشکی که 

 46یاری صورت می گیرد با ایجاد محدودیت در رشد دستیابی به عملکرد باال را دشواری می سازد مطابق برآورد های انجام شده در حدود آب

 (.Sinaki, 2007درصد از اراضی کره زمین در مناطق نیمه خشک قرار دارند )

 

 اثر تنش خشكی در مراحل مختلف  رشد كلزا

یشی و هم در مرحله زایشی نسبت به تنش کم آبی حساس است اما بیشترین حساسیت را در مرحله زایشی گیاه کلزا هم در مرحله رشد رو

 (.1319دهد)قبادی، نشان می

کلزا همانند بسیاری از گیاهان زراعی از تنش ناشی از کمبود آب متاثر می شود نشان داده شده است که بروز کمبود آب در مراحل مختلف 

د زایشی کمیت و کیفیت روغن تولید شده در آن تحت تاثیر قرار می گیرد در بررسی تیمارهای تنش آبی بر روی ارقام رشدی به یژه دوره رش

کلزا مشاهده شد که بیشترین کاهش عملکرد دانه همزمان باقطع آبیاری در مرحله گلدهی اتفاق می افتد و مرحله گلدهی و تشکیل خورجین 

 (.   Angadi, 2003باشد )حساسترین مربوطه به تنش خشکی می 

مرحله زایشی رشد گیاه حساسیت خاصی نسبت به تنش آب دارد وسعت کاهش عملکرد ناشی از تنش خشکی از مرحله زایشی به طرف  

از  ریابد. اگرچه کمبود رطوبت در تمام مراحل رشد زیاد آور است ولی کمبود در مرحله زایشی اجزاء عملکرد گیاه را بیشترسیدگی افزایش می

ج ها را کاهش و از نتایدهد. اثرتنش در طول نمو تولید مثلی نیز بسیار زیان آور است زیرا رشد دانهسایر مراحل تحت تاثیر شدید خود قرار می

 (.1372ها در غالت ذکر کرد)حکمت شعار، توان تقلیل مقدار آب موجود به هنگام تشکیل دانهآن می
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کاهش طول خورجین نداشته اما تشدید تنش و تداوم آن در مرحله رشد زایشی چون گلدهی، های کم تنش تاثیر چندانی در شدت

خورجین دهی فاز رشد رویشی گیاه تحت تاثیر تنش قرار گرفته است، تاثیر منفی آن به صورت کاهش در رشد و اندازه اندام ها از جمله کاهش 

 (.Albarrak, 2006رف آن ها در جهت بقادر مرحله گلدهی نمایان شد )قطر ساقه و ارتفاع به دلیل تولید اسمیالسیون ناکافی و ص

 

 اثر تنش خشكی برفرایند فتوسنتز تنفس، انتقال مواد در كلزا

های پروتوپالسمی و تثبیت گاز کربنیک، کاهش سنتز پروتئین و کلروفیل ها، کاهش فعالیتتنش خشکی با کاهش سطح برگ، انسداد روزنه

 (.1313گردد)امام، توسنتز میسبب تقلیل فرایند ف

تا نقطه  دهد با افزایش تنش آب فتوسنتزاند که پتانسیل آب برگ میزان فتوستز را مستقیماً تحت تاثیر قرار میهانسون و هیتز ثابت کرده

از کربنیک به مستقیم ورود گیابد و به طور مستقیم بر فرایندهای بیوشیمیایی مربوط به فتوسنتز اثر گذاشته و به طور غیر فتوسنتز کاهش می

 (.FAO, 2005دهد)ها را که به علت تنش آب مسدود باشند را کاهش میداخل روزنه

شرایط تنش شدید تنفس، جذب گازکربنیک، انتقال مواد فتوسنتزی و انتقال مواد خام در آوند های چوبی به سرعت به حد بسیار کم نزول 

ردد. گها از این مواد مییابد، کاهش مواد فتوسنتزی موجب اشباع برگم های هیدرولیز کننده افزایش میکرده و این در حالی است که فعالیت آنزی

 (.1369افتد)کوچکی ،در نهایت کاهش فتوسنتز را در پی خواهد داشت و گرسنگی اتفاق خواهد می

ای پایین هنتز، پیری زودرس و ریزش برگبویر با تشریح فیزیولوژیکی غالت تحت تنش اظهار داشته تنش رطوبتی موجب کاهش فتوس

 (.Boyer, 1995گردد)گیاه می

در شرایط تنش کمبود کاهش ماده خشک می تواند به دلیل فشار آماس سلول ناشی از کاهش سطح برگ گیاه همچنین کاهش نرخ 

توستنزی به خصوص کلروفیل ها باشد فتوستنزی به دلیل محدودیت های بیوشیمیایی ناشی از کمبود آب از قبیل کاهش رنگدادانه های ف

(Lowlor, 2002 مادر وهمکاران نشان دادند  که کاهش در مقدار مواد فتوستنزی ذخیره ای در زمان گلدهی آسیب پذیری تشکیل دانه در .)

 گیاهان، تشکیل دانه را در تنش خشکی در مزرعه کلزا را افزایش داد البته افزایش در مقدار مواد فتوستنزی از طریق محدود نمودن رقابت میان

تنش خشکی افزایش نداده است آن ها نتیجه گرفتند که در تنش خشکی سطح باالی ذخایر مواد فتوستنزی به تنهایی جهت فائق آمدن بر 

 (.Madder, 1993فقدآن مواد فتوستنزی یا کمبود مخزن زایشی کافی نبود)

 

 اثر تنش خشكی بر عملكرد و اجزاء عملكرد كلزا

  (.Angadi, 2003رد کلزا تابع تراکم، تعداد خورجین در گیاه، تعداد دانه در خورجین و وزن دانه هامی باشد)عملک

اثر تنش رطوبت بر عملکرد عموماً بستگی به این دارد که چه میزان از ماده خشک تولیدی به عنوان ماده قابل استفاده و مورد مصرف 

دهد اثر تنش به عملکرد مشابه اثرات آن بر تولید کلی گیاه است. ی هوایی عملکرد نهایی را تشکیل میهاشود، در مواردی که اندامبرداشته می

 (.1369باشد)کوچکی، به طور کلی اثر تنش رطوبت بر عملکرد دانه به جز در مراحل بسیار بحران کمتر از آن بر رشد کلی گیاه می

یشه همبستگی مثبت با عملکرد دارد، از این رو بایستی عوامل محیطی و اجزاء موثر بر در غالت تعداد بذر نسبت به اندازه بذر تفریباً هم

 (.1369عملکرد و تعداد دانه بررسی شوند )کوچکی، 

 (.Sadras, 1996مرحله گلدهی و تشکیل خورجین ها حساسترین مراحل به تنش خشکی محسوب می شود ) 

در پژوهشی مشخص گردید که تنش رطوبتی درمرحله زایشی اندام های زایشی کلزا از جمله تعداد خورجین در گیاه ، تعداد دانه در  

 (.Blum, 1986خورجین و وزن دانه ها را کاهش داد)

ورجین در بوته اختالف معنی فنایی و همکاران در طی آزمایشی دریافتند که اجزای عملکرد میان دو سال اجرای آزمایش از نظر تعداد خ

 رداری مشاهده شد با شدت یافتن کمبود رطوبت و افزایش دور آبیاری، از تعداد خورجین در بوته و تعداد بذر در خورجین کاسته شده که به نظ

ین سقط شده و می رسد تداوم یافتن تنش در مراحل گل و نموخورجین ها باعث عدم تلفیح و تشکیل خورجین در حدی افزایش درصد خورج

ریزش خورجین ها می گردد همچنین کاهش معنی دار عملکرد در شرایط تنش به سبب کاهش اجزای عملرد چون تعداد خورجین در بوته دانه 

 (.1517در خورجین و وزن هر دانه است)فنایی، 
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نش خشکی در مراحل گلدهی به خصوص رسد ایجاد تنش در مرحله خورجین دهی باعث کاهش وزن هزار دانه می شود عمدتاً تبه نظر می

خورجین دهی از طریق کاهش عرضه مواد فتوستنزی می تواند باعث کاهش وزن هزار دانه شود همچنین وزن هزار دانه تابع ساختار ژنتیکی رقم 

ه آب ، مراحل بحرانی بوده و نیز می باشد نتایج حاصل گویای این واقعیت است که مراحل گلدهی و نمو خورجین ها در کلزا از نظر نیاز گیاه ب

 (.1312اعمال تنش در این مراحل به دلیل اثر نامناسب به میزان جذب آسمیالت ها موجب کاهش عملکرد دانه گردیده است )نیکنام، 

و  %1حسینی و همکاران  در طی یک بررسی دریافتند که اختالف معنی داری بین ماده خشک و ارقام در سطوح مختلف تنش در سطح 

موجود داشت آنها دریافتند که مرحله گلدهی نسبت به مرحله ساقه دهی به تنش کمبود آب احساس تر بود  %9ثرات متقابل آن ها در سطح ا

بر عملکرد  %9و اثر متقابل آنها در سطح احمال  %1همچنین اختالف معنی داری در بین ارقام وسطوح مختلف تنش کمبود آب در سطح احتمال 

 (.1316داشت )حسینی، اقتصادی وجود 

حسینی و همکاران  در طی یک بررسی بر روی کلزا دریافتند که اثر آبیاری بر کلیه صفات اندازه گیری شده معنی دار بود همچنین اثر 

دن دانه طول پر شرقم به کلیه صفات به جز عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه معنی دار گردید اثر متقابل آبیاری و رقم نیز به طول دوره رشد ، 

 (.1316، ارتفاع بوته و تعداد خورجین در بوته معنی دار گردید)حسینی، 

( در طی بررسی مقایسه کودهای شیمیایی رایج و نانو کودهای روی، آهن و پتاسیم بر عملکرد کیفی گیاه دارویی 1353حسنی و همکاران )

 (1353زایی در افزایش رشد زایشی در نعناع فلفلی دارد )حسنی و همکاران، نعناع فلفلی در خوزستان دریافتند که نانو کودها تاثیر بس

 

 اثر تنش خشكی بر توسعه ریشه كلزا  

نسبتاً مقاوم به خشکی می باشد که این مقاومت ناشی از ویژگی های مختلفی از جمله نسبت باالی ریشه به تاج و توزیع  B.napusگونه 

 (.1371شاخه ها و دیواره  غالف بعد از گرده افشانی می باشد )عزیزی، بیشتر ماده خشک به دانه ها به جای 

در تنش خشکی گیاهان عموماً پاسخ های فیزیولوژیکی مختلفی را از خود نشان می دهند از میان این واکنش ها کاهش عمقی خاک و 

 (.1371برخوردار هستند)عزیزی، توانایی تنظیم اسمزی وکنترل هدر روی آب غیر روزنه ای از برگ ها از اهمیت بیشتری 

های گاهی مختلف به عنوان معیاری جهت تعیین مقاومت به ای گونهمطالعه در مورد اثر تنش رطوبتی خاک بر توسعه سیستم ریشه  

ی با گیاهان زراع گذارند.ای متعدد بر این موضوع صحه      میای و مزرعههای گلخانهباشد. بررسیخشکی و پتانسیل تولید در شرایط تنش می

داشتن نوعی حافظه ژنتیکی جهت ارزیابی مقدار آب قابل وصول در محیط زندگی خود نسبت به کنترل وضعیت آب و حفظ رطوبت خود اقدام 

ر دکند مثالی در این مورد است. های هوایی را کنترل  میکنند. سیستم دو گانه ریشه در غالت که بر اساس میزان آب موجود رشد قسمتمی

ای رشد کرده و آب کافی را به های گرهاین گیاهان هنگامی که آب به اندازه کافی فراهم باشد بطوریکه قسمت فوقانی خاک مرطوب گردد ریشه

شد ای رهای گرهگردد. در شرایطی که الیه سطحی خاک خشک باشد ریشهنمایند. که این امر باعث رشد سریع گیاه میقسمت هوایی عرضه می

ای هکنند رشد کرده و آب قسمت تحتانی خاک را به اندامهای نابجا که عمق بیشتری نفوذ میو یا رشد اندکی دارند و بجای آنها ریشه نکرده

ها، جذب کمتر ها سبب کاهش پتانسیل آب در برگ، انسداد بخشی از روزنهفرستند. در این حالت جریان کمتر آب از این ریشههوایی می

گردد. چنین گیاهی عالئم پژمردگی را از خود بروز نداده و صرفاً کوچکتر از حالت طبیعی خواهد نهایت سبب کند شدن ریشه میگازکربنیک و در

 (.1369بود)کوچکی ،

 

 گیرینتیجه 

در  تنشرسد تداوم یافتن با شدت یافتن کمبود رطوبت از تعداد خورجین در بوته و تعداد بذر در خورجین کاسته شده که به نظر می

گردد. مراحل گل و نمو خورجین ها باعث عدم تلقیح وتشکیل خورجین و تا حدودی افزایش درصد خورجین سقط شده و ریزش خورجین ها می

همچنین تنش خشکی در مرحله گلدهی موجب کاهش چشمگیر تعداد خورجین در بوته می شود که دلیل آن نقصان در تولید و عرضه مواد 

قوع تنش و عدم تامین مواد فتوستزی کافی جهت تخصیص مناسب به خورجین های تولید شده و در حال رشد و در نتیجه فتوستزی در زمان و

شود. به طور کلی تداوم تنش خشکی طی دوره پر شدن دانه از طریق تسریع پیری عملکرد دانه را ریزش آنها و کاهش این صفت در کلزا می

 دهد.کاهش می
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The effect of drought stress on functional and morphological 

characteristics of rapeseed 

 
Ali Hasani, Maryam Hasani 

 

 
Abstract 

Drought is still limited in most crops is produced. Morphological and physiological knowledge to improve 

drought resistance under drought conditions created problems important is the fact each of these genetic 

relationships and processes associated with the exact amount of important plant and grain yield is unknown. 

The other hand, heritability of grain yield under water are reduced. Improve the performance of drought 

tolerant cultivars based on morphological and physiological components of plant modification as an 

important solution is proposed. The study to evaluate the effect of drought stress on physiological and 

morphological characteristics of canola was conducted. 
Keyword: Canola, physiological and morphological,  stress drought. 
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