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(Brassica napus)کلزا رولین و قندهاي محلول گیاهچه هاياثر تنش خشکی بر میزان پ

ملیحه میرزایی
1

، احمد معینی
1 ،*

و فائزه قناتی
2

1

  ، دانشکده کشاورزي، گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژيدانشگاه تربیت مدرستهران،

2

  زیست شناسیگروه دانشکده علوم گیاهی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 

  9/12/89: تاریخ پذیرش  30/4/89: تاریخ دریافت

  چکیده

در . نامطلوبی تحت تأثیر قرار می دهد به طورکه رشد گیاه و تولید محصول را  است محیطیي تنشهاخشکی یکی از مهم ترین 

Brassica napus(اثر تنش اسمزي بر میزان پرولین و قندهاي محلول در دو رقم کلزا این آزمایش  L.(SLM046  وHyola 

 24به مدتروزه کلزا  12براي ایجاد تنش کمبود آب، گیاهچه هاي .  ارزیابی شد) به ترتیب متحمل و حساس به خشکی(308

نتایج نشان .  ، قرار گرفتند))w/v(درصد 15و  PEG 6000)0 ،5 ،10ي مختلف غلظتهاهوگلند حاوي  2/1ساعت در محلول 

زایش غلظت پرولین برگها و ریشه هاي ارقام مورد مطالعه شد؛  اما در شرایط تنش، مقدار پرولین تنش خشکی موجب افداد که 

ي بافتهااز طرف دیگر، خشکی سبب افزایش میزان گلوکز، مانوز و رامنوز در .  بود Hyola 308بیشتر از رقم  SLM046در رقم 

  .     بود Hyola 308صورت معنی داري باالتر از رقم  بهSLM046اما غلظت این قندهاي محلول در رقم ،ارقام کلزا شد

.، پرولین، قندهاي محلولPEGکلزا، تنش خشکی،  :کلیدي ه هايواژ

  moieni_a@modares.ac.ir: یپست الکترونیک48292002: تلفن مسئول،  هنویسند* 

  مقدمه

ورهاي مهم کاهش محصوالت ي محیطی از فاکتتنشها

ین یخشکی، دماهاي باال و پا).  7(کشاورزي در دنیا هستند 

به فات، بیماریها و علفهاي هرز و شوري خاك همانند آ

نامطلوبی جوانه زنی، رشد گیاه و در نهایت تولید  طور

 45بیش از ).  25(محصول را تحت تأثیر قرار می دهند 

دائم در معرض به طوراز زمینهاي کشاورزي  درصد

جمعیت دنیا، در آن مکانها  درصد 38خشکی قرار دارند و 

لذا در آینده، بیشترین تالشها در جهت ).  5(ساکن هستند  

).  22(محصول در شرایط کم آبی خواهد بودتولید بیشتر 

عبارت دیگر باید محصول بیشتري در ازاي هر قطره آب ه ب

خشکی نامیده می  که معموالً( کمبود آب ).  29(تولید کرد 

و ، می تواند به عنوان عدم وجود رطوبت کافی )شود 

رشد نرمال و کامل کردن  به منظورضروري براي یک گیاه 

  ).   15(چرخه زندگی تعریف شود 

ي محیطی مختلف تنشهااز آنجا که گیاهان نمی توانند از 

را شناسایی تنشهافرار کنند، به مکانیسمهایی نیاز دارند که 

که از جمله این  ،)20(ه و به آنها پاسخ دهند کرد

تنظیم اسمزي، یک نوع .  مکانیسمها، تنظیم اسمزي است

سازگاري به تنش کمبود آب است که از طریق تجمع مواد 

محلول درون سلولها، می تواند منجر به حفظ تورژسانس 

ین آب یو فرآیندهاي وابسته به آن در پتانسیلهاي پا سلولها

تولید بیشتر انواع مختلف  این تنظیم از طریق).  26(شود 

در ي محلولپرولین، پروتئین، بتائین و قندهامواد آلی مانند 

و  13، 3(ریشه ها و اندام هاي هوایی صورت می گیرد 

16  .(  

تنظیم کننده هاي اسمزي، ثبات  به عنوانقندهاي محلول 

، سلولهادهنده غشاهاي سلولی و حفظ کننده تورژسانس 

 ي محلولدر حقیقت، در گیاهانی که قندها.  می کنندعمل 
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در پاسخ به تنش خشکی تجمع می یابند، تنظیم اسمزي 

).  24(بهتر صورت می گیرد 

اسید آمینه . از دیگر تنظیم کننده هاي اسمزي، پرولین است

پرولین در بسیاري از گیاهان عالی شناسایی شده است و 

ي محیطی، تجمع تنشهاه معموالً در مقادیر زیاد در پاسخ ب

شکستن سریع پرولین بعد از پایان یافتن شرایط .  می یابد

تنش، ممکن است خود تأمین کننده عوامل مورد نیاز 

براي  ATPفسفوریالسیون اکسیداتیو میتوکندریایی و تولید 

نقش ویژه پرولین در .  ترمیم صدمات ناشی از تنش باشد

ه اند، به اثبات گیاهانی که در معرض خشکی قرار گرفت

رسیده است؛ و میزان تجمع آن در گیاهان متحمل به تنش 

مقدار چندین اسید آمینه ).  6(بیش از ارقام حساس است 

ي مختلف مانند خشکی و تنشهادیگر نیز تحت تأثیر 

شوري افزایش می یابد؛ اما میزان این تغییرات با تغییراتی 

د از ایجاد که در پرولین رخ داده و طی مدت کوتاهی بع

  ).  10(تنش به سطوح باالیی می رسد، قابل مقایسه نیست 

در شرایط آزمایشگاهی، جهت مشاهده صدمات ناشی از 

استفاده  polyethylene glycol (PEG)مادهتنش خشکی از

لکولهایی با وزن زیاد بوده که و، مPEG).  23(می شود  

می  پتانسیل آب را در روشی مشابه با خشکی خاك کاهش

آسانی توسط ه از آنجا که این ترکیب اسمزي ب  ).25(دهند 

یب یونی سلول اثر نمی جذب نمی شود، بر ترک سلولها

تواند از غشا عبور کند نمی PEGدیگر،  به عبارت. گذارد

؛ لذا )سلولی عبور می کند ءدر حالی که ساکارز از غشا(

).  27(این ماده در سلول ایجاد سمیت نمی کند 

کلی، هدف از این تحقیق ارزیابی تغییرات ایجاد  ربه طو

شده در میزان پرولین و قندهاي محلول در پاسخ به تنش 

، در ارقام PEGي مختلف غلظتهاخشکی ایجاد شده توسط 

.متحمل و حساس به خشکی کلزا می باشد

  

  

هامواد و روش

بذور دو رقم کلزا با  :گیاهی و اعمال تنش خشکیمواد

ارقام  به عنوانترتیب ه ب Hyola 308و  SLM046نامهاي 

متحمل و حساس به تنش خشکی، از مؤسسه تحقیقات 

 به منظور.  اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه شدند

دقیقه در هیپو کلریت 20ضدعفونی سطحی، بذور به مدت 

قرار داده شدند و پس از ) وزن/حجم( درصد 5/2سدیم 

ثانیه در  30به مدتل، بار شستشو با آب مقطر استری6-4

قرار گرفتند؛ بعد از این مدت زمان نیز  درصد 70اتانول 

سپس .  چند بار شستشو با آب مقطر استریل انجام شد

جهت جوانه زنی بذور ارقام حساس و متحمل، آنها بر 

روي دو الیه کاغذ صافی مرطوب قرار داده شدند و بعد از 

 2/1ول جوانه ها به محیط کشت محل ،روز 6گذشت 

μMs-1 m-2در محیطی با شدت نور ( هوگلند هوادهی شده 

2ساعت تاریکی، دماي 8ساعت روز و  16، فتوپریود 410

منتقل ) درصد 70و رطوبت درجه سانتی گراد 23  ±

ساعت یکبار، انجام  48تعویض محیط کشت هر .  شدند

روز از استقرار  گیاهچه ها در این شرایط،  6بعد از .  شد

PEG 6000  0چهار غلظت در جهت ایجاد تنش خشکی ،

اضافه شد به بستر کشت هیدروپونیک  درصد 15و  10، 5

ساعت تحت تأثیر  24به مدتروزه 12و گیاهچه هاي 

تنش قرار گرفتند؛ و پس از آن ریشه ها و اندامهاي هوایی 

جهت اندازه گیري میزان پرولین و قندهاي محلول برداشت 

  .شدند

براي تعیین مقدار پرولین در ریشه و : رولیناندازه گیري پ

) 6(و همکاران  Bates (1973)اندامهاي هوایی، از روش 

بدین ترتیب که براي تهیه معرف نین هیدرین، .  استفاده شد

گرم از این ماده را داخل ارلن ریخته و به آن  25/1مقدار 

میلی لیتر اسید  20میلی لیتر اسید استیک گالسیال و  30

امی حرارت موالر اضافه شد؛ سپس آن را به آر 6ک فسفری

براي اندازه .  کامل حل شود به طورداده تا نین هیدرین 

تر  گرم از نمونه گیاهی 2/0گیري پرولین، ابتدا مقدار 
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میلی لیتر اسید 10هاون چینی در  توزین شد و در

ماده .  یده شدخوبی سایه ، بدرصد 3لیک سولفوسالیسی

دور در  13000تگاه سانتریفیوژ با دور همگن حاصل در دس

دقیقه  10و به مدت درجه سانتی گراد 4دقیقه، در دماي 

میلی لیتر از عصاره هاي صاف  2سپس، .  سانتریفیوژ شد

همه لوله ها له هاي درب دار منتقل نموده و به شده را به لو

میلی لیتر اسید  2میلی لیتر معرف نین هیدرین و  2مقدار 

س از بستن درب لوله ها، آن پ.  یال، اضافه شداستیک گالس

رار قدرجه سانتی گراد 100ساعت در آب  1به مدتها 

 4هر یک از لوله ها مقدار گرفتند و بعد از سرد شدن، به 

راي مخلوط کردن این دو ب.  میلی لیتر تولوئن اضافه شد

ثانیه با استفاده از ورتکس لوله ها  15- 20به مدتمحلول، 

سرانجام فاز رویی که به رنگ قرمز در .  ده شدندتکان دا

آمده و حاوي پرولین محلول در تولوئن بود را برداشته و 

همزمان با نمونه هاي استاندارد، در دستگاه اسپکتروفتومتر 

اعداد در .  قرار گرفت) ساخت استرالیا GBC cintr 6مدل(

نانومتر قرائت گردید و  غلظت پرولین بر  520طول موج 

سب میلی گرم بر گرم بافت تازه، با استفاده از منحنی ح

.   استاندارد تعیین شد

براي اندازه گیري مقدار : اندازه گیري قندهاي محلول

گرم از هر یک از بخشهاي هوایی و  2/0قندهاي محلول، 

میلی لیتر بافر سدیم  4ریشه گیاه به طور جداگانه در 

شد و محلول  یدهیسا) pH 6.8(میلی موالر  25فسفات 

براي .  رویی جهت اندازه گیري قند کل استفاده گردید

میلی لیتر محلول  5/0اندازه گیري قند نمونه، در هر لوله 

میلی لیتر اسید  5/2و  درصد 5میلی لیتر فنل  5/0قندي، 

بالفاصله بعد از افزودن .  سولفوریک خالص اضافه شد

یجاد رنگ اسید سولفوریک، یک واکنش گرمازا همراه با ا

که تولید حرارت زیادي کرد؛ لذا  به وجود آمدنارنجی 

ضرورت داشت که پس از افزودن اسید، مخلوط واکنش 

منحنی استاندارد با .  دقیقه در دماي اتاق خنک شود 10

ي مختلف قندهاي گلوکز، مانوز و رامنوز، غلظتهااستفاده از 

جذب .  گردیدترسیممیکروگرم در میلی لیتر 20تا  0از 

همراه جذب نمونه، با استفاده از دستگاه ه استانداردها ب

در ) ساخت استرالیا GBC cintr 6مدل (اسپکتروفتومتر 

 )مانوز(490و  )گلوکز(485، )رامنوز(480طول موجهاي 

نانومتر اندازه گیري شد؛ و مقدار قند نمونه، بر مبناي 

  ).8(میکروگرم بر گرم وزن تر نمونه تعیین گردید 

آزمایش، به صورت فاکتوریل بر پایه :تجزیه هاي آماري

اولین .  طرح بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد

فاکتور، رقم در دو سطح و فاکتور دوم شامل تنش خشکی 

براي  SPSSاز نرم افزار .  سطح در نظر گرفته شد 4در 

تجزیه واریانس داده ها استفاده گردید؛ و براي مقایسه 

 Least(نگین از آزمون حداقل اختالف معنی دارمیا

significant difference :LSD ( 5و در سطح احتمال 

رسم نمودارها نیز با کمک نرم افزار .  ، استفاده شددرصد

Excel انجام شد.  

  نتایج

نتایج نشان : اثر تنش خشکی بر غلظت اسید آمینه پرولین

ین در دو داد که، تنش خشکی سبب افزایش غلظت پرول

، SLM046رقم کلزا شد؛ این افزایش در برگ و ریشه رقم 

Hyolaبیشتر از رقم  ،  SLM046در برگ رقم .  بود 308

در تمام سطوح خود موجب افزایش معنی تنش خشکی

 Hyolaکه در رقم داري در میزان پرولین شد؛ در حالی

 15و   10، افزایش غلظت پرولین در سطوح تنش 308

  ).a 1شکل(ار بودمعنی د درصد

با کاهش پتانسیل آب در سطوح  SLM046در ریشه رقم 

، افزایش معنی داري در غلظت اسید آمینه PEGمختلف 

 5در سطح و Hyola 308در رقم .  پرولین مشاهده شد

از تنش، افزایش غلظت این ماده نسبت به کنترل  درصد

ولین میزان پر ،PEG؛ اما در سطوح باالتر از نبودمعنی دار 

  ).b 1شکل(رت معنی داري افزایش یافت به صو

: گلوکز-1: اثر تنش خشکی بر غلظت قندهاي محلول

تنش کمبود آب سبب افزایش غلظت گلوکز در هر دو رقم 
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بیشتر از رقم  SLM046کلزا شد؛ اما این افزایش در رقم 

Hyola 308 از  درصد 5در برگ، اعمال تنش . بودPEG 

 SLM046ي در غلظت گلوکز رقم سبب افزایش معنی دار

، تفاوت معنی داري را با Hyola 308شد؛ ولی در رقم 

از تنش،  درصد 15و   10در سطوح . دادکنترل نشان ن

افزایش غلظت قند در هر دو رقم مشاهده شد که این 

معنی دار بود ولی در رقم  SLM046افزایش در رقم 

Hyola 308 ی، در رقمبه عبارت.  معنی دار نبودHyola 308 

نظر  تفاوت معنی داري بین سطوح مختلف خشکی از

  ). a2شکل (غلظت گلوکز مالحظه نشد 

ت قند گلوکز، در ریشه، تنش کمبود آب سبب افزایش غلظ

در اینجا نیز میزان افزایش غلظت قند در .  در ارقام کلزا شد

در هر دو .  بود Hyola 308، بیش از رقم SLM046رقم 

 درصد 15و  10،  5انسیل آب در سطوح رقم، با کاهش پت

، افزایش معنی داري در غلظت گلوکز مشاهده شدPEGاز 

  ).b 2شکل(

در برگ ارقام کلزاي مورد بررسی، تنش اعمال : مانوز-2

شده موجب افزایش غلظت مانوز شد ؛ البته میزان این 

ي تنشهادر این رقم، .  بود، بیشترSLM046افزایش در رقم

سبب افزایش معنی داري در PEGاز  ددرص 10و  5

تنش، سبب کاهش  درصد 15غلظت مانوز شد؛ اما سطح 

را  يغلظت مانوز شد ولی از نظر آماري اختالف معنی دار

Hyolaدر رقم.  نشان نداد درصد 10با تنش  ، تنش 308

در .  موجب افزایش معنی دار میزان مانوز شد درصد 10

تفاوت معنی داري را رصد د15و  10ي تنشهااین رقم نیز 

  ).a 3شکل(از نظر آماري نشان ندادند

0
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(b)و ریشه  (a)(LSD 0.05= 0.33)برگ مقدار پرولینبرPEG 6000ي مختلفغلظتهااثر تنش خشکی اعمال شده با استفاده از  -1شکل 

(LSD 0.05= 0.01)،در دو رقمSLM046وHyola 308.دهنده میانگین سه تکرارنشان ر ستونه±S.E.می باشد.
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 LSD)و ریشه (a) (LSD 0.05= 0.63)برگغلظت رامنوز برPEG 6000ي مختلفغلظتهااثر تنش خشکی اعمال شده با استفاده از  -4شکل 

0.05= 0.41) (b)،در دو رقمSLM046وHyola 308 .دهنده میانگین سه تکرارنشان هر ستون±S.E.می باشد.  

  

در ریشه، تنش کمبود آب سبب افزایش غلظت قند مانوز 

در ارقام .  ، شدHyola 308بیش از رقم  SLM046در رقم 

SLM046  وHyola 308 کاهش پتانسیل آب در تمام ،

، سبب افزایش غلظت مانوز ریشه شد که این PEGسطوح 

در تمامی سطوح تنش معنی دار  SLM046افزایش در رقم 

، اختالف معنی داري بین Hyola 308بوده ولی در رقم 

  ).b3شکل (مشاهده نشد درصد 10و  5ي تنشها

در برگ و ریشه ارقام کلزا، تنش خشکی : رامنوز- 3

سبب افزایش غلظت رامنوز در دو رقم کلزا شد؛ اما این 

ام در برگ ارق.  بیشتر بود SLM046افزایش در رقم 

SLM046  وHyola 308 بیشترین غلظت رامنوز در تنش ،

دیده شد که تفاوت معنی داري را با  PEGاز  درصد 10

نشان نداد  PEGاز  درصد 15خشکی ایجاد شده توسط 

    ).a 4شکل(

 10و  5ي تنشهادر ریشه دو رقم کلزاي مورد آزمایش، 

در غلظت قند  سبب افزایش معنی داري PEGاز  درصد

  ).b 4شکل(شدند رامنوز 

  بحث

پژوهش، دست آمده در اینه با توجه به مجموعه نتایج ب

افزایش غلظت پرولین که تنش خشکی سبب شدمالحظه 

این نتایج .  و قندهاي محلول در دو رقم کلزا شده است

که تولید این  تنظیم کننده هاي اسمزي، یک  دادنشان 

یش افزا.  پاسخ معمول به شرایط تنش خشکی می باشد

غلظت پرولین در گیاهانی که تحت تنش قرار گرفته اند، 

).  14(نوعی سازگاري براي غلبه بر شرایط تنش می باشد 

پرولین، تحت شرایط تنش می تواند عملکردهاي متفاوتی 

مانند ایجاد تعادل اسمزي، حفاظت از ساختار پروتئینی و 

غشاء سلول، تثبیت ساختارهاي درون سلولی و حذف 
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پس از شرایط ).  17و  4(هاي آزاد را داشته باشد رادیکال

تنش، این اسید آمینه و قندها به راحتی تجزیه می شوند 

در آزمایش انجام شده، همواره غلظت پرولین در ).  19(

بود؛ لذا رقمHyola 308بیشتر از رقم SLM046رقم 

SLM046، این شاخصه مقاومت به خشکی را بهتر از رقم

افزایش غلظت پرولین تحت شرایط تنش   .دیگر نشان داد

 ،)14(، آفتابگردان )12(، گندم )28(خشکی در سورگوم 

در این گزارش شده است؛ نیز )1(کلزاو  )9(ذرت 

گیاهان، میزان پرولین همواره در رقم مقاوم باالتر بوده 

اما در گوجه فرنگی، میزان پرولین در رقم مقاوم .  است

راستاي این فرضیه است که  کاهش یافته و این امر در

پرولین یک مشخصه سازگاري به تنش نیست و تنها یک 

  ).21(نشانه تنش است 

بسیاري از شرایط تنش زاي محیطی بر متابولیسم قندها و 

پخش مواد فتوسنتزي در گیاهان در حال رشد اثر 

افزایش مقدار قندهاي محلول  تحت شرایط . گذارندمی

در شرایط ). 2(رش شده است شوري، غرقابی، سرما گزا

قدرت  تنظیم کننده هاي اسمزي می توانند، تنش خشکی

در ). 11(توسط ریشه افزایش دهند آب را از خاك  جذب

مطالعه اي که روي دو رقم ذرت انجام شد، غلظت قندهاي 

).  16(محلول با اعمال تنش خشکی افزایش یافت 

گندم  ،)19(همچنین در بررسیهاي انجام شده روي برنج 

، اعمال تنش خشکی )18(و ارقام دیگري از کلزا) 13(

موجب افزایش میزان قند رقم مقاوم در مقایسه با رقم 

در آزمایش انجام شده نیز رقم   .حساس شده است

SLM046 همواره مقادیر باالتري از قندهاي محلول را

در مختلف تنش تولید نمود؛ بنابراین این رقم تحت سطوح 

شکی قادر است با باال بردن پتانسیل تنش خ شرایط

  .اسمزي، مقادیر بیشتري از آب را جذب نماید

در پژوهش حاضر، افزایش غلظت پرولین و کلی  به طور

 SLM046قندهاي محلول در برگها و ریشه هاي رقم 

بود؛ بنابراین به نظر می رسد که Hyola 308بیشتر از رقم

با مقاومت به  میزان تجمع این تنظیم کننده هاي اسمزي

  .مرتبط باشد،SLM046خشکی در رقم 
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Effect of drought stress on proline and soluble sugar content in 
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Abstract

Drought is one of the most important environmental stresses that adversely affect the 
plant growth and crop production. In this experiment, the effect of osmotic stress on 
proline and soluble sugars content was investigated in two canola cultivars (Brassica 
napus L. cv. SLM046 –drought-tolerant and cv. Hyola 308 –drought-sensitive). To 
establish water deficit, the 12 days old canola seedlings were placed in half strength 
Hoagland solution containing different levels of PEG 6000 ((0, 5%, 10% and 15% 
(w/v)) for 24 h. The results indicated that water stress increased proline content in 
shoots and roots of the studied cultivars; but in stress conditions, amount of proline in 
SLM046 was higher than that of in Hyola 308. On the other hand, drought increased 
glucose, mannose and rhamnose content in the both tissues of canola cultivars, but 
content of these soluble sugars in SLM046 was significantly  higher than  that of Hyola 
308. 

Keywords: canola, drought stress, PEG, proline, soluble sugars.
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