
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه
 2932  شهریور      22 - 22

 

 

257 

 

 .Brassica napus L) )ارقام بهاره کلزا اثر شوری کلرور سديم بر 

 
 نیما دولت آبادی1، حبیب رمضان زاده ارونقی2، محمود تورچی3، محمدرضا شکیبا4، حبیب کاظم نیا5

 دانشگاه تبریز  ،ژنتیک مولکولی  -اصالح نباتات گروه1
 دانشگاه تبریز ،ی و حاصلخیزی خاکشیم گروه 7
  دانشگاه تبریز ،تات و بیوتکنولوژینباگروه اصالح  3

 دانشگاه تبریز ،کوفیزیولوژی گیاهیگروه ا 4

 دانشگاه تبریز ،گروه باغبانی 5 
nima.dolatabadi@live.com 

 

 چکیده

 ی اثر شوری ناشی از کلرور سدیم نظور بررسبه مکشور ایران می باشد. مهم در کشاورزی در خاکهای شور یکی از معضالت 

و  زراعیاز نظر صفات  رشد رویشیکلزای بهاره در مرحله  دوازده رقم، (.Brassica napus L) اروی گیاه روغنی کلز

کرت های خرد به صورت در سه سطح شوری و آزمایش  مورد ارزیابی قرار گرفتند. به شوریفیزیولوژیکی درگیر با مقاومت 

 در پایان صفاتگیری اندازهاجرا گردید. به روش کشت هیدروپونیک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اساس شده بر 

وزن خشک بخش هوایی و ریشه، شاخص سطح برگ، تعداد برگ، ارتفاع  .انجام گرفتدهی مرحله روزت و قبل از مرحله ساقه

لروفیل برگ با افزایش کاهش و صفات نشت الکترولیتی و میزان کی شورتنش  در اثرو پتانسیل اسمزی برگ  بوته، طول ریشه

ر انتهای د .ی بین ارقام وجود داشتمعنی دار آماری اختالفاغلب صفات مورد مطالعه افزایش یافتند. از نظر شوری شدت تنش 

  .واکنش به تنش ها انتخاب شدمیزان بر اساس  (SW5001( و رقم حساس)Hyola308رقم مقاوم ) آزمایش

 

 پتانسیل اسمزی، نشت الکترولیتیتنش شوری،  کلزا، :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

در آسیا بعد از شوروی سابق، چین، هند و پاکستان، ایران بیشترین سطح خاکهای شور را دارا است. وسعت اراضی تحت 

(. برای 11گیرد ) بر میدرصد مساحت کشور را در  11میلیون هکتار است که نزدیک به  15تاثیر شوری در ایران حدود 

های مناطق شور، کنترل شوری از طریق کشت گیاهان و ارقام مقاوم به شوری، یکی از راهکارهای  استفاده بهینه از خاک

باشد زیرا اصالح خاکهای شور به زمان بیشتری احتیاج دارد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. بنابراین  اساسی می

ای برخوردار است. ولی قبل از شروع و اجرای هر برنامه اصالحی در  ای مقاوم به شوری از اهمیت ویژهه دستیابی به ژنوتیپ

های مقاوم به تنش شوری، شناسایی خصوصیات منعکس کننده مقاومت به شوری در گیاهان و  جهت شناسایی ارقام و ژنوتیپ

 . (5ژنوتیپ های آنها مهم خواهد بود )

های اصالح  بایستی در برنامه و نبودهصفت ساده و منفرد این  نشان داده است کهمت به شوری صفت مقاو روی برتحقیقات 

رسی قرار داد تا به نتایج مورد بررا تنگاتنگی دارند ارتباط که با تنش شوری مختلفی ت ثانویه اصف رای مقاومت به شوری،ب

از مطالعه  ونیک، مشاهده شده است که مشکالت ناشیبا توجه به ویژگیهای روش کشت هیدروپ تری دست یافت. و جامع دقیق

توان به  های ارزیابی مقاومت به شوری، می از شاخص .در روش هیدروپونیک وجود ندارد مزرعه و شرایط طبیعیشوری در  اثر

ه انصفات مربوط به برگ، گلدهی و عملکرد د  ، سبز شدن، وزن خشک بخش هوایی و وزن خشک ریشه،ینز های جوانه شاخص
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کل ماده خشک و   ح برگ،عالوه بر کاهش ارتفاع گیاه موجب کاهش سط شوری تنشمطالعات نشان داده است که  اشاره نمود.

خیلی به تنش شوری شاخصهای مرفولوژیکی سطح برگ و ارتفاع گیاه نسبت به سایر شاخصها . گرددمیکاهش محصول 

ماده خشک توسط گیاه، حاصل میزان فتوسنتز خالص وسطح تجمع  چون د،نیاب کاهش میتر واکنش نشان داده و  سریع

زنی بذور جنس براسیکا  همچنین مطالعات مختلف در رابطه با اثرات تنش شوری بر روی جوانه (.5) استفتوسنتز کننده گیاه 

زنی و  سرعت جوانه  زنی، زنی از ابعاد مختلف، مانند درصد جوانه های نباتی دیگر، فرآیند جوانه دهد که همانند اکثر گونه نشان می

(. مطالعات انجام 2 و 3دهد ) زنی روی نمی های باالتر جوانه متغیرهای دیگر به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و حتی در شوری

یافته در ارتباط با اثر تنش شوری بر روی خصوصیات زراعی نباتات زراعی از جمله کلزا، حاکی از اثرات منفی شوری بر وزن تر 

نتایج بررسی های مختلف نشان می دهد که یک رابطه غیر (. 1سیستم ریشه نباتات تحت تنش است ) هوایی و بخشو خشک 

جزو  B.campestrisو  B.napusدو گونه (. 8و  4مستقیم بین سطوح شوری و پتانسیل های آبی و اسمزی وجود دارد )

ی را کاهش عملکرد بیشتر جود در شوری باالتر از حد آستانه،وولی با این  .(6) ندبندی شده ا طبقهشوری به های متحمل  گونه

ند. همچنین تحمل در مراحل اولیه رشدی کلزا ارتباطی با تحمل در مراحل بعدی رشد ه اسایر نباتات زراعی نشان داد نسبت به

این پژوهش گیرد.  صورتداگانه به طور جباید رشدی از گیاه کلزا درهر مرحله  تحمل به شوریبرای (. لذا ارزیابی ارقام 7ندارد )

اجرا طراحی و در مرحله رشد رویشی )روزت( خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام کلزای بهاره شوری بر  برای بررسی اثر

 گردید.

 

 مواد و روش ها

، Olga،Wild Cat  ،Sorigol ،Heros ،Cracker، Option500دوازده رقم کلزای بهاره به اسامی  تحقیقدر این 

Comet،Hyola308 ، Amica،Eagle ، SW500l   وRGS003  شوری از نوع کلرورسدیم در سه سطح تحت تاثیر تیمار

یک  در محیط کشت هیدروپونیک اعمال گردید. )تنش شدید( مول میلی 351و میلی مول )تنش مالیم(  125صفر )شاهد(، 

 شوری سطحروز متوالی بسته به  3-5دریجی و طی به صورت ت تنش شوریبستر کاشت  به ها گیاهچه انتقالهفته پس از 

در پایان مرحله روزت و قبل از شروع مرحله ساقه دهی انجام و  شوریهفته پس از اعمال  4. اندازه گیری صفات، گردید اعمال

 وزن خشک بخش هوایی و ریشه، شاخص سطح برگ، تعداد برگ، ارتفاع بوته، طول ریشه، پتانسیلشامل صفات  این گرفت.

. آزمایش به صورت بودند اسمزی برگ، پتانسیل کل آب برگ، نشت الکترولیتی، میزان کلروفیل برگ و محتوای آب نسبی برگ

 کرت های خرد شده با طرح پایة بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت.

 

 بحث نتايج و

داری  اختالف معنیپتانسیل کل آب برگ  و صفت طول ریشه دوبین سطوح مختلف شوری برای تمامی صفات به غیر از 

  شاخص سطوح برگی،  ،خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه . بین ارقام مختلف از نظر صفات وزن(1مشاهده شد )جدول 

دار مشاهده شد. صفت محتوای آب نسبی برگ در  در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی تعداد برگ در بوته، ارتفاع بوته،

ژنوتیپ برای هیچیک از صفات در سطح احتمال یک × . اثر متقابل شوری دار بود درصد دارای اختالف معنی 5سطح احتمال 

 دار نبود. درصد معنی

ای دانکن در  های صفات مختلف در شرایط تنش شوری آزمایش اول با استفاده از آزمون چند دامنه نتایج مقایسه میانگین

دار  پتانسیل کل آب برگ در بقیه صفات بین سطوح تنش اختالف معنی  طول ریشه،  آمده است. به جز برای صفات  7جدول 

 قط برای صفات معنی دار ارائه شد.وجود داشت. بنابراین نتایج مقایسه میانگین ف
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 های کلزا در سطوح مختلف تنش  گیری شده در ژنوتیپ ـ تجزيه واريانس صفات اندازه1جدول 

 میانگین مربعات  

 رمنابع تغیی
درجه 

 آزادی

وزن 

خشك 

اندام 

 هوايی

وزن خشك 

 ريشه

شاخص 

 سطح برگی

تعداد برگ 

 در بوته

ارتفاع 

 بوته

طول 

 ريشه

محتوای آب 

 نسبی برگ

پتانسیل 

 اسمزی

پتانسیل کل آب 

 برگ
 نشت الکترولیتی

 ns 156/1 ns 111/1 ns 18/7178 ns 318/1 ns 11/132 **874/161 ns 325/116 ns 115/1 ns 111/1 ns 85/171 7 بلوک

 ns 743/1 **133/1511 **613/13 ns 116/1 **57/11351 11/3617** 812/43** 11/121821** 145/1* 285/1* 7 شوری

 12/484 115/1 163/1 155/77 884/3 24/41 676/1 84/2238 112/1 162/1 4 خطای اصلی

 ns 882/7 *615/12 ns 118/1 ns 11111/1 ns 15/111 63/13** 761/1** 15/7185** 117/1** 133/1** 11 ژنوتیپ

 ns 112/1 ns 11127/1 ns 11/318 *181/1 ns81/7 ns 167/7 ns 561/6 ns 118/1 ns 11118/1 ns 11/128 77 ژنوتیپ× شوری 

 51/144 11118/1 113/1 124/1 812/1 41/7 117/1 11/754 11148/1 115/1 66 خطای فرعی

 13/18 68/16 41/8 87/3 62/13 55/6 56/6 24/15 82/11 76/18  ضریب تغییرات )% (

ns درصد. 1و  5، * و **: بترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال 

 

 

  ا تحت تاثیر تیمارهای شوریکلز ارقام مطالعه مورد صفات نیانگیممقايسه ـ 2 جدول

محتوای 

کلروفیل 
(SPAD) 

پتانسیل 

برگاسمزی   

(-MPa) 

محتوای آب 

برگ نسبی 

(%)  

 نشت الکترولیتی )%(
 ارتفاع بوته

(سانتی متر )  

 طول ریشه 

(سانتی متر)  

 سطح برگی

(سانتی متر مربع)   

وزن خشک ریشه 

(گرم)  

وزن خشک بخش 

(رم)گهوایی  
 سطوح تنش

41/21 B 241/1  C 86/36 A 87/32  B 33/83 A 11/17 A 161/1 A 1/1275 A 1/6141 A
 شاهد #

44/11 B 731/1  B 26/68 B 87/61  A 73/66 B 11/15 A 117/3 B 1/1434 AB 1/4718 AB تنش مالیم 

42/86 A 121/1  A 23/63 B 11/87  A 13/58 C 8/211 B 37/11 C 1/1114 B 1/1676 B تنش شدید 

 درصد است. 5حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر اختالف آماری معنی دار در سطح احتمال  #

 

پتانسیل   آب نسبی برگ،  سطح برگی، محتوای  تنش شوری باعث کاهش میانگین صفات وزن خشک اندام هوایی و ریشه،

شاخص سطح   مقایسه میانگین سطوح شوری نشان داد که مقادیر صفات وزن خشک بخش هوایی و ریشه،. اسمزی برگ گردید

ی نشت الکترولیتصفات  ند. ولیه انشان دادکاهش شوری در اثر تنش  پتانسیل اسمزی و ارتفاع بوتهتعداد برگ در بوته،   برگی،

طول ریشه در شوری مالیم بیشترین و در شوری شدید کمترین  .ندافزایش یافتومیزان کلروفیل برگ با افزایش شدت تنش 

 و 7)ت رش شده اساثر منفی شوری روی رشد و کاهش وزن ریشه توسط سایر محققین نیز گزامیانگین را از خود نشان داد. 

ها در اثر ها و الکترولیتاین افزایش بدلیل افزایش نشت متابولیت یافت، که افزایشنشت الکترولیتی در شرایط تنش شوری (. 1

–غلظت باالی کلرور سدیم و افزایش تجمع کلرورسدیم همراه با افزایش ورود یونهای
Cl  و+

Na  و خروج+
K (17 و 11) است .
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م ویابد و ارقام مقا رش سطح برگ و ارتفاع خیلی سریعتر از شاخصهای مورفولوژیکی دیگر کاهش میاثر تنش شوری، گست

)(گرایش به حفظ مقادیر باالی این متغیرها را دارند. پتانسیل کل آب برگ  w  و پتانسیل اسمزی برگ)(  با  در گیاه

یابد که از اثرات ثانویه تنش  . محتوای آب برگ در اثر تنش شوری کاهش مییافتاقع کاهش در وتر و  افزایش شوری منفی

 .یافت کاهش داری پتانسیل اسمزی برگ در اثر تنش شوری به طور معنی (. در این آزمایش8و  4) محسوب می شودشوری 

 .(11 و 5) استشوری در اثر تنش کاهش میزان کلروفیل برگ در گیاهان مختلف حاکی از  متعددگزارشات 

. در اختیار قرار می دهدها مانند تالقی بین ژنوتیپاطالعات مفیدی را در برنامه های اصالح نباتات ها  گروه بندی ژنوتیپ

و  Hyola308گروه اول شامل دو رقم  .گردیدها  برای ژنوتیپ  گروهمنجر به شناسایی چهار  WARDتجزیه کالستر به روش 

RGS003  گروه دومAmica  وEagle سوم  گروهSarigol  وHeros  و گروه چهارم نیز شامل شش رقمWild Cat ،

Option500 ،Cracker ،SW5001 ،Comet  وOlga  .(3جدول  1)شکل بود 

 

 
 Wardـ دندروگرام حاصل از تجزيه کالستر ارقام کلزا به روش 1شکل 

 
 

 ام حاصل از تجزيه کالستر ارقام کلزاتجزيه تابع تشخیص برای تعیین محل برش دندروگر  -3جدول 

Wilk
,
s Lambda تعداد گروه سطح احتمال 

137/1 718/1 7 

111722/1 117/1 3 

111133/1 111/1   4 
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باشد از نظر صفات وزن خشک بخش هوایی، وزن خشک ریشه، سطح برگی، تعداد برگ در  گروه اول که شامل دو رقم می

میزان سدیم بخش هوایی، از   نشت الکترولیتی،  پتانسیل کل آب برگ،  نسبت طول ساقه به ریشه،  طول ریشه،  ارتفاع بوته،  بوته،

تری نسبت به میانگین کل  ها برخوردار بود و در سایر صفات نیز میانگین پایین میانگین باالتری نسبت به میانگین کل گروه

ین باال یا پایین برخوردار بود مشخص شد که افراد این گروه با دقت در ماهیت صفاتی که این گروه از میانگ .ها داشت گروه

های مثبت برای تحمل توانند جزو ارقام متحمل به حساب آیند چون از نظر بسیاری از صفات موری بررسی دارای ویژگی می

محتوای آب   شه،طول ری  تنش شوری بودند. گروه دوم از نظر صفات وزن خشک بخش هوایی و ریشه، سطح برگی، ارتفاع بوته،

پتانسیل اسمزی برگ، نشت الکترولیتی، با توجه به صفات مورد ارزیابی و ماهیت صفاتی که این گروه دارای   نسبی برگ،

شوند ولی در مقایسه با ارقام گروه اول و با توجه میانگین باالتری نسبت به آنها بود، این گروه نیز مقاوم به شوری محسوب می

توان ارقام نیمه روه اول وضعیت بهتری را از نظر اکثر صفات مورد مطالعه داشتند بنابراین گروه دوم را میبه این که ارقام گ

تعداد برگ در بوته و پتانسیل اسمزی برگ دارای   مقاوم نامید. گروه سوم از نظر صفات وزن خشک بخش هوایی وریشه،

ها  ت طول اندام هوایی به ریشه عملکردی نزدیک به میانگین کل گروهها بوده و از نظر نسب میانگین برابر با میانگین کل گروه

ها برای گروه سوم حاصل شد  تری نسبت به کل گروه محتوای آب نسبی برگ نیز میانگین پایین  داشت. درصفات سطح برگی،

توان یک گروه حد واسط  را میها داشت. در نتیجه این گروه  ولی این گروه در بقیه صفات میانگین باالتری از میانگین کل گروه

یا نیمه حساس در نظر گرفت. گروه چهارم که بیشترین عضو را هم داشت در بیشتر صفات میانگین پایینی داشت و فقط از نظر 

رسد که گروه چهارم شامل ارقام حساس به تنش  محتوای آب نسبی برگ از میانگین باالتری برخوردار بود. بنابراین بنظر می

های  توان رقم بنابراین می  های اول و چهارم برای اکثر صفات حداکثر اختالف را داشتند،. ارقام گروهضمن اینکهاشد. بشوری می

ارقام مطالعه  های گروه اول و چهارم انتخاب کرد ها و مقایسات بعدی در رابطه با این صفات از بین رقممتنوعی را برای آزمایش

تنش شوری و سازوکارهای تحمل اطالعات مفیدی از رایج مولکولی ن پژوهش با روشهای مقاوم و حساس شناسایی شده در ای

 های پاسخ دهنده به شوری را ارائه خواهد نمود.شناسایی ژن 
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Abstracts 

The effect of NaCl treatments on 12 spring genotypes of rapeseed (Brassica napus L.) were studied 

on the seedling stage in greenhouse. The experiment was arranged at 3 salinity levels as split plot in 

RCBD with 3 replications. Shoot and root dry weight, leaf area index (LAI), leaf number, shoot 

height, root length and osmotic potential were significantly reduced under salinity stress. In contrast, 

electrolytic leakage (EL) and chlorophyll contents of the leaves were increased under salinity. 

Significant differences were found between genotypes with respect to all the traits except relative 

water content, total leaf water potential, osmotic potential and EL. Hyola308 and SW5001 with least 

and great reduction in most of the traits were identified as the most tolerant and susceptible genotypes, 

respectively. 
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