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چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی واکنش ارقام کلزا به تنش شوری در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در
چهار تکرار در سال زراعی  1395-96در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر انجام شد .در این آزمایش واکنش چهار رقم
کلزا (هایوال  ،320هایوال  ،330آپشن  500و ساریگل) در مرحله رشد رویشی در چهار سطح شوری صفر (شاهد) 100 ،50 ،و 150
میلیمول  NaClبررسی شد .نتایج نشان داد بیشترین و کمترین وزن خشک اندام هوایی در باالترین سطح تنش شوری در ارقام
هایوال  2/8( 320گرم) و آپشن  1/5( 500گرم) دیده شد و بوتههای رقم ساریگل در این سطح شوری از بین رفتند .تنش شوری
سبب کاهش معنیدار فتوسنتز و غلظت کلروفیل  aو bارقام کلزا شد ،اما بیشترین میزان فتوسنتز در سطح شوری  150میلیمول
 NaClدر ارقام هایوال  320و هایوال  9/3( 330و  8/9میکرومول دیاکسیدکربن در مترمربع سطح برگ در ثانیه) مشاهده شد .تنش
شوری موجب کاهش فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز برگ ارقام کلزا شد ،در حالیکه تخریب غشا سلولی در واکنش به تنش شوری
افزایش یافت و بیشترین میزان غلظت مالوندیآلدهید در سطح شوری  150میلیمول  NaClدر رقم آپشن  500مشاهده شد (0/051
نانومول بر گرم برگ) .نتایج نشان داد ارقام هایوال  320و هایوال  330در شرایط تنش شوری از پایداری غشای سلولی ،فتوسنتز،
فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز بیشتری در مقایسه با ارقام آپشن  500و ساریگل برخوردار بودند.
واژههای کلیدی :ساکاروز سنتتاز ،غشای سلولی ،کلروفیل و مالوندیآلدهید.

Downloaded from cpj.iauahvaz.ac.ir at 0:35 +0330 on Friday November 22nd 2019

رشد رویشی

بررسی اثر تنش شوری بر فتوسنتز و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان ارقام کلزا در مرحله رشد رویشی

24

مقدمه
با وجود پتانسیلهای مناسب جهت کشت دانههای روغنی در ایران ،کشور ایران هنوز یكی از عمدهترین واردکنندگان

روزافزون جمعیت کشور ،آمارها حاکی از افزایش میزان واردات روغنهای گیاهی به ایران هستند (آمارنامه وزارت صنعت،
معدن و تجارت .)1393 ،افزایش قیمت دانههای روغنی در بازارهای جهانی ایجاب میکند که تالشهای بهزراعی و بهنژادی
جهت گسترش و توسعه کشت گیاهان تولید کننده دانههای روغنی در ایران بهعنوان یكی از اهداف استراتژیك در جهت
امنیت غذایی مورد توجه قرار گیرد .از جمله این گیاهان میتوان به کلزا اشاره نمود که میتواند بهعنوان یك گیاه اصلی
تولید کننده دانه های روغنی مورد استفاده قرار گیرد .در سال زراعی  1393-94سطح زیر کشت کلزا در ایران  40هزار
هكتار و در استان خوزستان  18هزار هكتار بوده است .در این سال از اراضی زیر کشت کلزا در خوزستان  35هزار تن دانه
روغنی کلزا برداشت گردید (آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی )1394 ،که بیانگر اهمیت استان خوزستان در تولید دانه روغنی
کلزا است .به دلیل محدودیت زمینهای زراعی ،افزایش تولید در واحد سطح برای تولید محصوالت کشاورزی از جمله کلزا
الزامی است ( ،)Harwood et al., 2013اما رشد کلزا مانند سایر گیاهان زراعی تحت تاثیر شرایط تنش محیطی از جمله
شوری قرار گرفته و کاهش مییابد ( .)Singh et al., 2014 ; Dogan et al., 2011براساس تعریف  Shannonو Grieve

( )1999تنش شوری عبارت است از حضور بیش از اندازه نمكهای قابل حل و عناصر معدنی در محیط رشد ریشه که
منجر به کاهش توانایی گیاه در جذب آب کافی از محلول خاک میشود .محققان اختالل در فرایند جذب آب توسط
گیاهان ،تجمع امالح مضر نظیر سدیم در بافت گیاهی و عدم توازن یونها در خاک و گیاه را از اثر تنش شوری بیان نمودند
که منجر به کاهش جوانه زنی ،اختالل در رشد رویشی و کاهش عملكرد گیاهان زراعی میشود ( .)Jakab et al., 2005در
گیاهان خانواده براسیكا از جمله کلزا درجات مختلفی از تحمل تنش شوری دیده میشود ،که این گیاهان را از بسیار
حساس به شوری تا متحمل به تنش شوری طبقهبندی مینماید ) .(Ashraf and McNielly, 2004تنش شوری با اثر
گذاری بر فرآیندهایی مانند فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان ،پایداری کلروفیل و کارایی سیستم فتوسنتزی و فعالیت
آنزیمهای حیاتی نظیر آلفا آمیالز بر جوانهزنی و رشد کلزا موثر است (راحمی کاریزکی1393 ،؛ Ashraf and Ali, 2008؛
فرهودی .)1391 ،تنش شوری با اثر منفی بر میزان کلروفیل و هدایت روزنهای برگ گیاهان سبب کاهش معنیدار فتوسنتز
میشود ) .(Shirazi et al., 2005; Qasim et al., 2003شوری به تغییرات کمی و کیفی در ترکیب رنگدانهای برگ
گیاهان منجر میشود که این عمل بستگی به گیاه مورد مطالعه و میزان شوری دارد .در اغلب پژوهشها کاهش محتوای
کلروفیل برگ و اثر آن بر فتوسنتز به هنگام شوری گزارش شده است (چاپارزاده و زرندی .)1390 ،با افزایش میزان شوری
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در دو رقم کلزا ،مقادیر کلروفیلهای  aو  bکاهش معنیداری یافت که میزان کاهش کلروفیل  bدر تمامی تیمارها بیشتر
از کلروفیل  aبود (نظربیگی و ناصری .)1393 ،آبیاری با آب شور باعث کاهش معنیدار هدایت روزنهای ،میزان کلروفیلهای

تولید زیستتوده کلزا کاهش یافت ( Xiong and Zhu, 2002؛کابوسی و شامیاتی .)1396 ،از جمله واکنشهای
فیزیولوژیك به تنش شوری سنتز اسمولیتهای سازگار نظیر کربوهیدراتهای محلول برگ و پرولین است .این ترکیبات
آلی در تنظیم اسمزی دخالت دارند و موجب حفاظت ساختمان اندامكهای مختلف سلول از خسارتهای اکسیداتیو
میشود ( .)Smirnoff, 1993تجمع مواد محلول فعال اسمزی مانند کربوهیدراتها ،پروتئینها و اسیدهای آمینه آزاد طی
تنش شوری ،بهعنوان سازوکار موثر در تحمل به شوری تایید شده است .سازگاری گونههای گیاهی به مقادیر باالی نمك
خاک که منجر به منفیتر شدن پتانسیل اسمزی محلول خاک میشود ،با تولید و تجمع این ترکیبات در گیاهان همراه
میشود ( .)Popova et al., 2009بررسی رشد گیاهچههای کلزای تحت تنش شوری در شرایط کشت درون شیشه نشان
داد که طول ریشه و اندام هوایی ،وزن خشك ریشه و اندام هوایی ،مقدار کلروفیل  ،aکلروفیل کل و کاروتنوئیدهای گیاهچه
در تنش شوری کاهش معنیداری داشت ،در حالیکه میزان تخریب غشاهای سلولی و تجمع اسمولیتهای سازگار نظیر
قندها و پرولین در تنش شوری افزایش یافت (رضویزاده و همكاران .)1392 ،در شرایط تنش شوری صفات عملكرد دانه،
عملكرد بیولوژیكی ،شاخص برداشت ،عملكرد روغن و کارآیی مصرف آب دانه کلزا بهصورت معنیداری تحت تاثیر رقم قرار
گرفتند (کابوسی و نودهی .)1395 ،بررسی تخریب غشاهای سلولی و تولید مالوندیآلدهید ناشی از تخریب غشاهای
سلولی یكی از معیارهای بررسی واکنش گیاهان به تنشهای محیطی از جمله شوری است که در سالهای اخیر مورد توجه
قرار گرفته است ( .)Munns, 2002تنش اکسیداتیو ناشی از تولید و افزایش گونههای فعال اکسیژن در محیط سلول است
که منجر به تخریب و اختالل در فعالیت زیرساختهای سلولی نظیر دیواره سلولی ،کلروپالست و آنزیمهای حیاتی میشود
( .)Ashraf and Ali, 2008گیاهان قادرند با تولید انواع ترکیبات آنزیمی آنتیاکسیدان نظیر سوپراکسیددیسموتاز ،کاتاالز
و آسكوربات پراکسیداز اقدام به حذف رادیكالهای آزاد اکسیژن و پاکسازی محیط سلول بنمایند (.)Meloni et al., 2003
قربانلی و همكاران ( )1385همبستگی مثبت و معنیداری میان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان پراکسیداز و کاتاالز با
تحمل شوری ارقام کلزا مشاهده نمودند Ashraf .و  )2008( Aliنیز گزارش نمودند تنش شوری سبب افزایش فعالیت
آنزیمهای آنتی اکسیدان پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز در برگ کلزا و کاهش اثر نامطلوب تنش شوری شد .فرهودی
( )1390گزارش نمود تنش شوری سبب کاهش وزن خشك ارقام کلزا شد ،اما ارقام متحمل به تنش شوری از فعالیت
بیشتر آنزیمهای آنتیاکسیدان در برگها برخوردار بودند که منجر به تحمل تنش شوری در این ارقام در مقایسه با ارقام
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حساس به تنش شوری کلزا شد .ارزیابی تحمل به شوری دو رقم کلزا نشان داد که تنش شوری سبب کاهش قابل توجه
وزن تر و خشك گیاه ،رنگدانههای فتوسنتزی ،آنتوسیانینها و افزایش مالوندیآلدهید ،پراکسید هیدروژن و فنول برگ

احتمالی تحمل تنش شوری در مرحله رشد رویشی ارقام کلزا انجام شد.
مواد و روش ها
این آزمایش بهمنظور بررسی اثر تنش شوری بر رشد رویشی ارقام کلزا و همچنین بررسی سازوکارهای احتمالی تحملل
شوری در میان این ارقام در سال زراعی  1395-96در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر در قالب آزملایش
فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تكرار انجام شد .عوامل این آزمایش عبارت بودند از چهلار سلطح شلوری
محلول صفر 100 ،50 ،و  150میلیمول نمك  NaClساخت شرکت سلیگما و چهلار رقلم کللزا ))Brassica napus L.
پاییزه شامل هایوال  ،320هایوال  ،330آپشن  500و ساریگل .محیط کشت گلدانهایی به طول و علر

 40سلانتیمتلر و

ارتفاع  30سانتی متر بود که توسط مخلوط خاک مزرعه و کود حیوانی پوسیده به نسبت سه به یك پر شده بود .ویژگیهای
خاک در جدول  1قابل مشاهده است .بهمنظور بهرهمندی از شرایط طبیعی گلدانها در هوای آزاد نگهلداری ملیشلدند .در
زمان کاشت در هر گلدان  30عدد بذر از رقم مورد نظر کشت شد و بعد از استقرار گیاهچهها بوتههای اضافی تنلك شلده و
در هر گلدان  14گیاهچه باقی ماند .هر کرت آزمایشی از دو گلدان تشكیل شده بود .تاریخ کشت هشت آبلان  1395بلود و
بهمنظور جلوگیری از اثر بارندگی بر گیاهان در زمان بارندگی سطح گلدان با ارتفلاع یلك متلر توسلط پوشلش پالسلتیكی
پوشانده میشد .بهمنظور اعمال تنش شوری 10 ،روز پس از کشت بذرها ،اولین آبیاری بلا آب شلور ( 50میللیملول نملك
 )NaClانجام شد .در ادامه آبیاری با تیمارهای مورد نظر آغاز شد 30 .روز پس از آغاز تنش شوری برداشلت گیاهلان جهلت
بررسی صفات مورد نظر انجام شد.
جدول  :1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
پتاسیم قابل جذب
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لومی رسی

برای بررسی وزن خشك بوته ،پنج بوته از هر گلدان کفبر شده و به آون با دمای  70درجه سانتیگراد به مدت 48
ساعت منتقل شدند .وزن خشك بر اساس وزن خشك بوته محاسبه گردید .جهت بررسی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان،
ابتدا پروتئین گیاهچه استخراج شد ( .)Agrawal et al., 2005برای بررسی فعالیت آنزیم گوایكول پراکسیداز مخلوط

Downloaded from cpj.iauahvaz.ac.ir at 0:35 +0330 on Friday November 22nd 2019

شده است ( .)Rasheed et al., 2014این تحقیق به منظور بررسی واکنش ارقام کلزا به تنش شوری و سازوکارهای

فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز -سال دهم ،شماره سی و نهم ،پاییز 1397

27

واکنش شامل بافر فسفات 10میلیموالر ،هشت میلیموالر گویاکول 2/75 ،میلیموالر پراکسید هیدروژن و  50میكرولیتر
محلول پروتئینی استخراج شده در ابتدای آزمایش بود .پس از اضافه کردن پراکسید هیدروژن بالفاصله افزایش جذب در

پروتئینی استخراج شده از گیاهچه به  100میلیمول بافر فسفات اضافه و سپس 30میكرولیتر پراکسید هیدروژن نیز به
مخلوط افزوده شد .در نهایت این مخلوط در کووت اسپكتروفتومتر ریخته شد و در طول موج  240نانومتر فعالیت آنزیمی
بر اساس تغییرات جذب در  60ثانیه به ازای هر میلیگرم پروتئین قرائت شد ( .)Chance and Maehly, 1995جهت
بررسی فعالیت آنزیم گالتیتیون رودوکتاز 800 ،میكرولیتر از محلول یك میلیموالر بافر فسفات با  10میلیمول گالتیتیون،
سه میلیمول کلرید منیزیم ،یك و  50میكرولیتر محلول پروتئینی  NADPHمیلیمول استخراج شده از گیاهچه ترکیب و
میزان جذب در طول موج  340نانومتر به مدت شش دقیقه و هر  30ثانیه یكبار بررسی شد (.)Oracz et al., 2007
بهمنظور تعیین غلظت مالوندیآلدهید در برگ ،ابتدا نیم گرم برگ تازه را در محلول  20درصد تیوکلرواستیك اسید که
حاوی  0/5درصد تیو باربیتوریك اسید بود ،کامال پودر کرده و آنگاه این مخلوط به مدت  25دقیقه در دمای  95درجه
سانتیگراد در حمام بن ماری حرارت داده شد .سپس این مخلوط را در حمام یخ سرد کرده و غلظت مالوندیآلدهید در
طول موج  532نانومتر اندازهگیری شد ( .)Valentovic et al., 2006بهمنظور بررسی غلظت کربوهیدراتهای محلول
برگ ابتدا  0/1گرم برگ خشك آسیاب شده در یك لوله آزمایش ریخته شد و  15میلیلیتر الكل اتانول  80درصد در حال
جوشیدن به آن اضافه شد .بعد از حدود  20ثانیه نمونهها به مدت  10دقیقه با دور  3000دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند.
بعد از این مدت محلول روشناور جدا شده و در یك لوله آزمایش دیگر ریخته شد .این عمل دو مرتبه تكرار شد .جهت
تبخیر الكل اتانول نمونهها به آون  70درجه سانتیگراد منتقل شدند .در ادامه  40میلیلیتر آب مقطر به لولههای آزمایش
اضافه شد .جهت حذف رسوبات اضافی مانند تاننها  4/7میلیلیتر هیدروکسید باریم  0/3بدون تنش و سه دقیقه بعد پنج
میلیلیتر سولفات روی  5درصد اضافه شد و به مدت  10دقیقه با دور  3000دور در دقیقه سانتریفیوژ شد .بعد از این مدت
دو میلیلیتر عصاره روشناور جدا شد و به همراه یك میلیلیتر محلول فنول  5درصد به یك لوله آزمایش دیگر منتقل شده
و به شدت تكان داده شد .سپس پنج میلیلیتر اسید سولفوریك  98درصد به داخل هر لوله آزمایش اضافه شد .بعد از 45
دقیقه و با تثبیت رنگ قهوهای در نمونهها میزان جذب با استفاده از اسپكتروفتومتر در طول موج  485نانومتر قرائت شد.
جهت قرائت ابتدا محلولهای استاندارد صفر 10 ،الی  ppm 100گلوکز ساخته شد و منحنی استاندارد رسم گردید .با
استفاده از منحنی استاندارد و اعداد قرائت شده مقدار کربوهیدراتهای محلول محاسبه شد (.)Dubois et al., 1956
برای تعیین غلظت مجموع کلروفیل  aو  bبرگ ابتدا نیم گرم برگ تازه با ده میلیلیتر محلول استون  80درصد کوبیده و
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له شد .سپس نمونهها توسط کاغذ صافی صاف شدند و حجم آن توسط استون به  50میلیلیتر رسید .محلول حاصله توسط
دستگاه اسپكتروفتومتر قرائت شد .به این منظور ابتدا دستگاه با استون کالیبره شده و میزان جذب محلول در طول موج

غلظت مجموع کلروفیل بر اساس میكروگرم بر وزن تر برگ بیان شد ( .)Gunes et al., 2007جهت اندازهگیری میزان
فتوسنتز از دستگاه تحلیلگر گاز مادون قرمز ) (Model: LCA4استفاده شد .نمونهگیریها بین ساعت  12تا یك
بعدازظهر انجام شد .برای ثبت میزان فتوسنتز (میكرومول دیاکسید کربن بر مترمربع در ثانیه) قسمتی از یك برگ بالغ
در اتاقك شیشهای انبرک دستگاه قرار گرفت و پس از  60ثانیه داده مربوطه ثبت شد .فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز
بهروش  Counceو  )2006( Gravoisبررسی شد .تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها بهروش آزمون چند دامنهای دانكن
در سطح احتمال پنج درصد آماری با استفاده از نرمافزار  MSTAT-Cانجام گرفت.
نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تما م صفات مورد بررسی ارقام کلزا تحت تاثیر شوری ،رقم و برهمکنش شوری و رقم
قرار گرفت (جدول  .)2اثر تنش شوری ،رقم و برهم کنش شوری و رقم بر تمام صفات مورد بررسی در سطح احتمال یك
درصد معنیدار بود.
وزن خشک اندام هوایی
نتایج نشان داد در تیمار شاهد تفاوت معنیداری میان ارقام مورد بررسی از نظر وزن خشك اندام هوایی مشاهده نشد.
در سطح شوری  50میلی مول  NaClنیز وزن خشك اندام هوایی ارقام هایوال  ،320هایوال  330و آپشن  500تفاوت
معنیداری با یكدیگر و شرایط شاهد نداشتند ،اما وزن خشك رقم ساریگل کاهش معنیداری را در مقایسه با سایر ارقام
نشان داد .در سطح شوری  100میلی مول  NaClارقام هایوال  320و هایوال  330بیشترین وزن خشك اندام هوایی
(بهترتیب  3/5و  3/4گرم) را داشتند (جدول  .)3در باالترین سطح تنش شوری نیز کمترین و بیشترین وزن خشك اندام
هوایی ارقام کلزا در مقایسه با شاهد به ترتیب در ارقام هایوال  2/8( 320گرم) و آپشن  1/5( 500گرم) دیده شد و بوتههای
رقم ساریگل در این سطح شوری از بین رفتند .تنش شوری با اثرگذاری منفی بر فرآیندهای فیزیولوژیك ارقام کلزا موجب
کاهش وزن خشك ارقام کلزا شد (کابوسی و شامیاتی Ashraf .)1396 ،و  )2008( Aliمشاهده نمودند تنش شوری سبب
کاهش رشد و تجمع ماده خشك در بوته کلزا میشود .کاهش آب قابل دسترس گیاه در کنار افزایش شدید تجمع سدیم در
برگ کلزا و اثر منفی آن بر فتوسنتز دلیل این واکنش بود Munns .و  )2003( Jamesنیز با مطالعه واکنش ارقام گندم
دوروم و فرهودی ( )1390با بررسی واکنش کلزا به تنش شوری بررسی وزن خشك بوته و زیستتوده را یكی از صفات
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اصلی قابل بررسی و قابل اطمینان جهت بررسی واکنش گیاهان به تنش شوری بیان نمودند.
جدول  :2تجزیه واریانس میانگین مربعات اثر تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک ارقام کلزا
وزن

آنزیم

آنزیم

کاتاالز

پراکسیداز

تکرار

3

558/1 ns

*121/1

1/2 ns

0/81 ns

** 21/6

**0/00001

0/3 ns

0/4 ns

21/4 ns

رقم

3

**7522/2

**587/6

** 11/2

** 3/5

** 51/4

** 0/00011

* 3 /9

** 4/2

** 67/2

شوری

3

**645/8

**498/2

** 9/5

** 5/9

** 38/7

**0/00016

* 5 /4

** 4/8

** 38/1

رقم * شوری

9

**6118/1

**551/2

** 5/3

** 2/7

** 45/1

**0/00012

** 3/5

** 3/2

** 40/5

خطای آزمایش

45

1005/2

118/2

1/9

0/89

14/3

0/001

0/9

1/1

21/1

ضریب تغییرات ()%

-

13/2

1/2

1/28

1/02

1/35

3/16

3/1

10/1

5/2

منبع تغییر

درجه

خشک

آزادی

اندام

فتوسنتز

غلظت

غلظت

آنزیم

کلروقیل a

کلروقیل b

ساکاروز
سنتتاز

هوایی

غلظت مالون
دی آلدهید
برگ

آنزیم
گلوتاتیون
رودوکتاز

* :** ،بهترتیب معنیداری در سطح احتمال پنج درصد و یك درصد و  :nsعدم وجود اختالف معنیدار است.

جدول  :3مقایسه میانگین اثر رقم و شوری بر وزن خشک و فتوسنتز ارقام کلزا
سطوح شوری
رقم

(میلی مول
)NaCl

هایوال 320
هایوال 330

فتوسنتز (میکرومول دی

غلظت کلروفیل

غلظت کلروفیل

فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز

اکسید کربن در سانتیمتر

( aمیلی گرم بر

( bمیلی گرم بر

(نانومول بر میلی گرم

مربع سطح برگ در ثانیه)

گرم وزن تر)

گرم وزن تر)

پروتیین در دقیقه)

4/7 a

11/5 a

2/21 a

1/88 a

10/4 a

4/5 a

10/8 a

2/14 a

1/79 a

10/0 a

وزن خشک اندام
هوایی (گرم)

صفر
آپشن 500

4/7 a

11/3 a

2/22 a

1/90 a

9/7 a

ساریگل

4/6 a

12/2 a

2/15 a

1/87 a

10/3 a

هایوال 320

4/6 a

11/7 a

2/19 a

1/70 a

9/5 a

4/6 a

10/5 a

2/17 a

1/81 a

9/9 a

هایوال 330
50
آپشن 500

3/5 ab

8 /4 b

1/41 b

1 /0 b

7 /0 b

ساریگل

3 /1 b

8 /6 b

1/38 b

0/99 b

7 /3 b

هایوال 320

3/5 ab

9 /3 b

1/39 b

1/01 b

8/3 ab

3/4 ab

8 /9 b

1/35 b

1/06 b

7 /3 b

هایوال 330
100
آپشن 500

2/5 c

7/1 c

0/88 cd

0/80 c

5/3 c

ساریگل

2/1 c

4/7 e

0/77 d

0/68 d

4/1 de

هایوال 320

2 /8 b

7/4 c

1/12 c

1/02 b

6/5 bc

2/0 c

6 /1 d

0/71 de

0/85 c

4 /7 d

هایوال 330
150
آپشن 500

1 /5 d

4/2 e

0/56 e

0/64 d

3/4 e

ساریگل

----

----

----

----

----

در هر ستون میانگینهایی که دارای حرف مشترک هستند ،دارای تفاوت آماری در سطح پنج درصد نمیباشند.
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 Sharifiو همكاران ( ) 2006با مطالعه واکنش سویا به تنش شوری ،عوامل مختلفی چون کاهش فتوسنتز ،تخریب
غشاهای سلولی ،کاهش آب قابل دسترس گیاه و تجمع یون سدیم د ر برگ را از عوامل اصلی کاهش وزن گیاهچه سویا

فتوسنتز ،غلظت کلروفیل و فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز بیشتری در مقایسه با سایر ارقام برخوردار بودند ،در حالیکه
میزان تخریب غشای سلولی این ارقام در مقایسه با ارقام ساریگل و آپشن  500کمتر بود .مجموع این عوامل سبب گردید
که ارقام هایوال  330و هایوال  320از وزن خشك اندام هوایی بیشتری برخوردار باشند.
غلظت کلروفیل برگ و میزان فتوسنتز
بررسی غلظت کلروفیل  aو کلروفیل  bبرگ ارقام کلزا نشان داد تنش شوری  50میلیمول  NaClسبب کاهش
معنیدار غلظت کلروفیل  aو  bدر برگ ارقام ساریگل و آپشن  500شد .تنش شوری  100میلیمول  NaClنیز سبب
کاهش معنیدار غلظت کلروفیل  aو  bدر گیاهچه تمامی ارقام کلزا مورد بررسی در مقایسه با شاهد شد .در سطح شوری
 150میلیمول  NaClکمترین غلظت کلروفیل  aدر ارقام هایوال  330و آپشن  500به میزان  0/71و  0/56میلیگرم بر
گرم وزن تر دیده شد ،درحالیکه بیشترین غلظت کلروفیل  aدر این سطح شوری در رقم هایوال  320به میزان 1/12
میلیگرم بر گرم وزن تر مشاهده شد .بررسی غلظت کلروفیل  bنیز نشان داد در سطح شوری  100میلیمول  NaClارقام
هایوال  320و هایوال  330بیشترین غلظت کلروفیل  bرا داشتند ( 1/01و  1/06میلیگرم بر گرم وزن تر) .در سطح شوری
 150میلیمول  NaClبیشترین و کمترین غلظت کلروفیل  bدر ارقام هایوال  320و آپشن  500به میزان  1/02و 0/64
میلیگرم بر وزن تر مشاهده شد (جدول  .)3عموآقایی و قرباننژاد ( )1393با بررسی اثر تنش شوری بر ارقام کلزا دریافتند
که افزایش سطح شوری موجب کاهش وزن تر و خشك ساقه و ریشه ،محتوای کلروفیل و وزن گیاهچه ارقام کلزا شد.
ایشان بیان نمودند محتوای کلروفیل باالتر بهعنوان بخشی از سازوکار مقاومت در برابر شوری در ارقام متحمل کلزا درنظر
گرفته شود .آذری و همكاران ( )1391نیز با مطالعه واکنش ارقام مختلف کلزا به تنش شوری مشاهده نمودند ،تنش شوری
باعث کاهش میزان کلروفیلهای  aو  bبرگ تحت تاثیر تجمع یون سدیم در برگ شد .تنش شوری  50میلیمول ،NaCl
فتوسنتز ارقام آپشن  500و ساریگل را در مقایسه با شرایط نرمال کاهش داد ( 8/4و  8/6میكرومول دیاکسیدکربن در
مترمربع سطح برگ در ثانیه) .تنش شوری  100میلیمول  NaClسبب کاهش معنیدار فتوسنتز در برگ کلیه ارقام کلزا در
مقایسه با شاهد شد .کمترین میزان فتوسنتز در رقم ساریگل ( 4/7میكرومول دیاکسیدکربن در مترمربع سطح برگ در
ثانیه) و بیشترین میزان فتوسنتز در ارقام هایوال  320و هایوال  9/3( 330و  8/9میكرومول دیاکسیدکربن در مترمربع
سطح برگ در ثانیه) شد .در سطح شوری  150میلیمول  ،NaClکمترین و بیشترین میزان فتوسنتز برگ در ارقام آپشن
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 500و هایوال  320بهمیزان  7/4و  4/2میكرومول دیاکسیدکربن در مترمربع سطح برگ در ثانیه مشاهده شد (جدول .)3
کاهش غلظت کلروفیل و تبادالت گازی برگ تحت تاثیر تخریب غشاهای سلولی و تجمع یونهای مضر در شرایط تنش

همكاران ( )1389نشان داد که در ارقام پاییزه کلزا همراه با افزایش شوری ،میزان فتوسنتز همگام با کاهش کلروفیل کل و
 aو  bکاهش یافت که با تحقیق حاضر همخوانی دارد .در پژوهش حاضر ارقام هایوال  320و هایوال  330در شرایط تنش
شوری از غلظت کلروفیل  aو  bبیشتری برخوردار بودند که منجر به حفظ پایداری فتوسنتز و وزن خشك بیشتر اندام
هوایی در شرایط تنش شوری در مقایسه با ارقام آپشن  500و ساریگل شد.
فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز
تنش شوری  50میلیمول  NaClفعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز را در ارقام آپشن  500و ساریگل در مقایسه با شاهد
کاهش داد .در سطح شوری  100میلیمول  NaClارقام هایوال  330و هایوال  320بیشترین فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز
را به خود اختصاص میدادند ( 7/3و  8/3نانومول بر میلیگرم پروتئین در دقیقه) ،درحالیکه رقم ساریگل کمترین فعالیت
آنزیم ساکاروز سنتتاز را در این سطح شوری به خود اختصاص داد ( 4/1نانومول بر میلیگرم پروتئین در دقیقه) .در سطح
شوری  150میلیمول  ،NaClنیز بیشترین و کمترین فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز در ارقام هایوال  320و آپشن 500
مشاهده شد (به ترتیب  6/5و  3/4نانومول بر میلیگرم پروتئین در دقیقه) (جدول  .)3تنش شوری با اثر منفی بر فعالیت
آنزیمهای حیاتی نظیر آلفا آمیالز و ساکاروز سنتتاز موجب اختالل در جوانهزنی و رشد گیاهچه گیاهان خانواده براسیكا شد
) . (Ashraf and McNielly, 2004کاهش فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز و توانایی فتوسنتز برگ لوبیا تحت تاثیر تخریب
غشاهای سلولی برگ در شرایط تنش شوری موجب کاهش رشد گیاهچه لوبیا شد ( .)Cavalanti et al., 2007تنش
شوری بر فعالیت فتوسیستمهای  1و  ،2آنزیمهای مسیر ساخت ساکاروز و متابولیسم کربوهیدراتها در برگ پنبه اثر منفی
داشت که منجر به کاهش تبدیل گلوکز به ساکاروز و اختالل در رشد برگ گیاهچه پنبه گردید (.)Peng et al., 2016
آنزیم ساکاروز سنتتاز وظیفه تبدیل گلوکز به ساکاروز را بر عهده دارد و ساکاروز نیز به مصارف مختلفی چون رشد سلولها
و ذخیرهسازی مواد غذایی در سلولها می رسد .حفظ فعالیت این آنزیم در شرایط تنش شوری کمك میکند که مواد
فتوسنتزی تولید شده صرف رشد گیاه و افزایش سطح برگ گردند .در پژوهش حاضر نیز ارقام هایوال  320و هایوال  330در
شرایط تنش شوری از فعالیت بیشتر این آنزیم و میزان فتوسنتز بیشتر در مقایسه با دو رقم دیگر برخوردار بودند که در
نهایت منجر به بیشتر بودن وزن خشك اندام هوایی کلزا در ارقام هایوال  330و هایوال  320تحت شرایط تنش شوری در
مقایسه با ارقام آپشن و ساریگل شد.
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شوری موجب کاهش فتوسنتز کلزا (فرهودی )1390 ،و گندم ( )Shirazi et al., 2005شد .نتایج مطالعات بایبوردی و
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فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان
نتایج نشان داد تنش شوری  50میلیمول  NaClسبب افزایش معنیدار فعالیت آنزیم پراکسیداز در تمام ارقام به جز

پراکسیداز در تمامی ارقام کلزا در مقایسه با شاهد شد که این افزایش در ارقام هایوال  320و هایوال  330بیش از ارقام دیگر
بود .پراکسیداز مجموعهای از آنزیمهای چرخه آسكوربات -گلوتاتیون رودوکتاز هستند که قادرند با حذف آب اکسیژنه آن را
به آب تبدیل کنند .بسیاری از محققان فعالیت این آنزیمها را بهعنوان یك عامل کلیدی جهت حفاظت گیاهان در مقابل
تنشهای محیطی عنوان نمودهاند ( .)Meloni et al., 2003پژوهشگران گزارش نمودند تنش شوری سبب افزایش فعالیت
آنزیمهای آنتی اکسیدانت پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز در برگ کلزا و کاهش اثرات نامطلوب تنش شوری شد
( Meloni .)Ashraf and Ali, 2008و همكاران ( )2003نیز با مطالعه پنبه در شرایط تنش شوری مشاهده نمودند که
افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز تحت تاثیر تنش شوری منجر به کاهش تخریب غشاهای سلولی و آسیب دیدگی گیاهچه
پنبه شد .در آزمایش حاضر رقم هایوال  320در باالترین سطح تنش شوری بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز و کمترین
میزان تخریب غشا سلولی را داشت (جدول  Sariam .)4و همكاران ( )2002گزارش نمودند که افزایش تنش شوری در
محیط رشد ارقام گندم منجر به افزایش تخریب غشاهای سلولی شد ،در حالیکه فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان مانند
کاتاالز و پراکسیداز نقش بهسزایی در کاهش فعالیت رادیكال های آزاد اکسیژن ناشی از تنش شوری در برگ گیاهان زراعی
دارد ( Agrawal et al., 2005؛  .)Bandegolu et al., 2004بررسی فعالیت آنزیم کاتاالز نشان داد تنش شوری در سطح
شوری  100میلیمول  NaClفعالیت آنزیم کاتاالز در ارقام هایوال  320و هایوال  330به  4/7و  5/2میلیگرم جذب در دقیقه
افزایش یافت .برتری فعالیت آنزیم کاتاالز در ارقام هایوال  320و هایوال  330در مقایسه با رقم آپشن  500در سطح شوری
 150میلیمول  NaClنیز مشاهده شد (جدول  .)4حبیب اللهی و همكاران ( )1391گزارش نمودند فعالیت آنزیم کاتاالز در
تحمل شوری ارقام برنج نقش مثبتی داشت Sreenivasulu .و همكاران ( )2000واکنش گیاهچههای ارزن دم روباهی به
تنش شوری را بررسی نمودند .ایشان همبستگی مثبت و معنیداری میان سالمت غشا سلولی و میزان فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدان در ارزن تحت تاثیر تنش شوری مشاهده نمودند .نتایج نشان داد تنش شوری  50میلیمول  NaClسبب
افزایش معنیدار فعالیت آنزیم گلوتاتیون رودوکتاز برگ ارقام کلزا در مقایسه با شاهد شد .در سطح تنش شوری 100
میلیمول  ،NaClفعالیت آنزیم گلوتاتیون رودوکتاز در ارقام هایوال  320و هایوال  330در مقایسه با سطح شوری 50
میلیمول  NaClبه  4/9و  4/7نانومول  NADPHبر میلیگرم پروتئین بر دقیقه افزایش یافت ،اما فعالیت این آنزیم در
ارقام آپشن  500و ساریگل در مقایسه با شوری  50میلیمول  NaClتغییر نیافت .در سطح شوری  150میلیمول NaCl
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ساریگل شد (جدول  .)4سطوح تنش شوری  100و  150میلی مول  NaClسبب افزایش معنیدار فعالیت آنزیم
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نیز رقم هایوال  320بیشترین فعالیت آنزیم گلوتاتیون رودوکتاز به میزان  5/5نانومول  NADPHبر میلیگرم پروتئین بر
دقیقه را به خود اختصاص داد که بیانگر تفاوت معنیدار در فعالیت این آنزیم آنتیاکسیدان در میان ارقام کلزا مورد بررسی

تاثیر تنش شوری قرار گرفت و افزایش یافت ،زیرا این آنزیمها در کاهش اثرات منفی ناشی از تنش شوری موثر هستند
(حیدری و همكاران.)1389 ،
جدول  :4مقایسه میانگین اثر رقم و شوری بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان ارقام کلزا
سطوح شوری

غلظت مالون دی

فعالیت گلوتاتیون رودوکتاز

فعالیت آنزیم

فعالیت آنزیم کاتاالز

(میلی مول

آلدهید (نانو مول بر

(نانومول NADPHبرمیلی گرم

پراکسیداز (میلی

(میلی گرم جذب در

)NaCl

گرم برگ تر)

پروتئین بردقیقه)

گرم جذب در دقیقه)

دقیقه)

هایوال 320

0/0012 e

1 /6 d

3 /3 f

1/7 e

هایوال 330

0/0018 e

1 /8 d

3 /7 f

1/3 e

0/0013 e

1 /8 d

3 /2 f

1/5 e

ساریگل

0/0015 e

1/3 e

3 /5 f

1/6 e

هایوال 320

0/0017 e

3/3 c

6/4 e

2 /3 d

0/0019 e

3/5 c

6/2 e

2 /5 d

0/016 d

3/8 c

7/3 e

2 /6 d

ساریگل

0/037 b

3/2 cd

4 /1 f

2 /3 d

هایوال 320

0/015 d

4 /7 b

17/2 a

4/7 a

رقم

آپشن 500

هایوال 330
آپشن 500

هایوال 330
آپشن 500

صفر

50

100

ساریگل

0/017 d

4 /9 b

14/2 b

5/2 a

0/031 c

3/8 c

12/0 c

3 /7 b

0/043 b

3/8 c

9 /4 d

2/9 bc

هایوال 320

0/032 c

5/5 a

16/7 a

5/1 a

هایوال 330

0/044 b

4/50 b

12/9 c

4/9 a

0/051 a

4/1 bc

7/4 e

3/1 c

----

----

----

----

آپشن 500
ساریگل

150

اثر افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان کاتاالز و گلوتاتیون رودوکتاز در برگ کلزا تحت تاثیر تنش شوری موجب
حفاظت از فرآیندهای فیزیولوژیك کلزا در مقابل تنش شوری شد (بایبوردی و همكاران .)1389 ،پژوهش حاضر نشان داد
افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در گیاهچه کلزا منجر به کاهش تخریب غشا سلولی کاهش اثرات منفی
رادیكالهای آزاد اکسیژن میگردد ،زیرا ارقام هایوال  330و هایوال  320در سطوح شوری  100و  150میلی مول  NaClاز
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان بیش تری برخوردار بودند که منجر به افزایش پایداری غشا سلولی گیاهچه این ارقام در
مقایسه با ارقام آپشن  500و ساریگل شد .بین پایداری غشا سلولی و افزایش پایداری کلروفیل و شرایط فتوسنتزی کلزا
در شرایط تنش شوری همبستگی مثبت و معنی داری دیده می شود ( )Ashraf and Ali, 2008که در نهایت منجر به
بهبود تولید وزن خشك و سطح برگ در مقایسه با گیاهانی میگردد که میزان تخریب غشا سلولی در آنها باالست.
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غلظت مالوندیآلدهید برگ
بررسی تغییرات غلظت مالوندیآلدهید برگ ارقام کلزا نشان داد که در سطح شاهد تفاوت معنیداری میان ارقام کلزا از

مالوندیآلدهید بافت برگ ارقام هایوال  330و هایوال  320با شرایط شاهد وجود نداشت ،در حالیکه غلظت این ترکیب در
ارقام آپشن  500و ساریگل بهترتیب به  0/016نانومول بر گرم برگ و  0/037نانومول بر گرم برگ افزایش یافت (جدول .)4
در سطح شوری  150میلیمول  NaClکمترین غلظت مالوندیآلدهید برگ در رقم هایوال  320به میزان  0/032نانومول بر
گرم برگ مشاهده شد ،درحالیکه رقم آپشن  500بیشترین غلظت مالوندیآلدهید برگ به میزان  0/051نانومول بر گرم
برگ را به خود اختصاص داد .افزایش غلظت مالوندیآلدهید بیانگر تخریب غشا سلولی بوده و بهعنوان یك معیار از میزان
حساسیت گیاهان به تنشهای محیطی بررسی میشود ( .)Munns, 2003محققین بررسی میزان تخریب غشا سلولی و
غلظت مالوندیآلدهید برگ را بهعنوان یك شاخص مناسب برای بررسی واکنش ارقام کلزا به تنش شوری بیان نمودند
( Gunes .)Ashraf and Ali, 2008و همكاران ( )2007مشاهده نمودند تنش شوری موجب افزایش معنیدار غلظت مالون
دیآلدهید برگ ذرت گردید .در آزمایش حاضر ارقام آپشن  500و ساریگل که بیشترین غلظت مالوندیآلدهید و تخریب
غشا سلولی را در سطوح شوری باال داشتند ،کمترین وزن خشك گیاهچه و فتوسنتز را در این سطوح شوری به خود اختصاص
دادند (جدول  )3که نشانگر اثر منفی تنش شوری بر غشا سلولی و اختالل در رشد کلزا است Bandeoglu .و همكاران
( )2004افزایش غلظت مالوندیآلدهید برگ تحت تاثیر تنش شوری را در گیاهچههای برنج گزارش نمودند .ایشان بیان
نمودند که تخریب غشاهای سلولی تحت تاثیر تنش شوری و تولید مالوندیآلدهید برگ که ناشی از تخریب و تجزیه
چربیهای غشا سلولی است میتواند بهعن وان یك معیار مناسب برای بررسی واکنش گیاه برنج به تنش شوری بررسی شود.
عموآقایی و همكاران ( )1393با بررسی اثر تنش شوری بر ارقام کلزا دریافتند که افزایش سطح شوری موجب تخریب غشا
سلولی و افزایش نشتپذیری غشا سلولی ارقام کلزا شد .ایشان تجمع یونهای مضر در برگ کلزا را عامل اصلی نشتپذیری
و تخریب غشا سلولی کلزا عنوان نمودند .در پژوهش حاضر ارقام ساریگل و آپشن  500در شرایط تنش شوری  100و
 150میلیمول  NaClبیشترین میزان تخریب غشا سلولی و افزایش غلظت مالوندیآلدهید را داشتند که ناشی از کاهش
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در این ارقام در مقایسه با ارقام هایوال  320و هایوال  330بود .تخریب غشا سلولی منجر به
کاهش فتوسنتز ،کاهش غلظت کلروفیل و در نهایت کاهش وزن خشك اندام هوایی گیاه کلزا شد که در این تحقیق اثرات
آن کامال بارز است.
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نظر غلظت مالوندیآلدهید برگ وجود نداشت .در سطح شوری  50میلیمول  NaClتفاوت معنیداری میان غلظت
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نتیجهگیری
حضور گونههای فعال اکسیژن در محیط سلولی ،سبب تخریب غشاهای سلولی و کاهش فعالیت آنزیمهای حیاتی

مالوندی آلدهید برگ شد که شدت تخریب غشا سلولی در رقم آپشن  500بیش از سه رقم دیگر بود .همچنین نتایج نشان
داد که در باالترین سطح تنش شوری رقم هایوال  320که کمترین نشتپذیری غشا سلولی و غلظت مالوندیآلدهید برگ
را داشت ،بیش ترین وزن خشك گیاهچه ،فتوسنتز و میزان کلروفیل برگ را به خود اختصاص داد .این موضوع بیانگر رابطه
منفی میان افزایش غلظت مالوندیآلدهید برگ ناشی از تنش شوری با رشد گیاه است .تنش شوری موجب تشدید فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدان برگ ارقام کلزا شد که بیانگر بروز تنش اکسیداتیو ناشی از تنش شوری است .در تمام سطوح
شوری ،ارقام هایوال  320و هایوال 330دارای فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان بیشتری در مقایسه با رقم آپشن  500بودند
که موجب تحمل شوری در ارقام هایوال  320و هایوال 330شد .با توجه به نتایج میتوان گفت رقم هایوال  320و پس از آن
رقم هایوال  330در مقایسه با سایر ارقام مورد مطالعه تحمل نسبی به تنش شوری دارند ،زیرا وزن خشك گیاه این ارقام در
تمام سطوح شو ری و از جمله باالترین سطح شوری در مقایسه با شاهد کمتر از سایر ارقام کاهش یافت و فرآیندهای
فیزیولوژیك این ارقام نظیر پایداری غشا سلولی ،فتوسنتز و فعالیت آنزیم ساکاروز سننتاز کمتر تحت تاثیر شوری قرار
گرفت.
سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است که ب ا حمایت مالی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر انجام
شد که بدینوسیله از این حوزه تشكر میگردد.
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بایبوردی ،ا ،.سیدطباطبایی ،س.ج .و احمداف ،ع .1389 .تاثیر تنش شوری ناشی از کلرور سلدیم بلر خصوصلیات
فیزیولوژیكی ،کمیت و کیفیت ارقام پاییزه کلزا .نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی).334-346 :2 .
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زرندی ،ل .و چاپاارزاده ،ن .1390 .اثلر شلوری بلر محلوای رنگلداهای و رشلد دو رقلم کللزا ).(Brassica napus
زیستشناسی گیاهی ایران.13-26 :)3(9 .

و کارآیی فتوسیستم  IIدر ارقام حساس و مقاوم برنج .زیستشناسی گیاهی.85-96 :13 .
حیدری ،م ،.مصری ،ف .و کیخا ،ز .1389 .اثر تنش شوری بر متابولیسم اسیدهای نوکلئیك ،فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدان ،فلورسانس کلروفیل و تنظیم کنندههای اسمزی پنج رقم کلزا.491-502 :3 .
راحمی کاریزکی ،ع .1393 .ارزیابی مقاومت به سطوح شوری ارقام کلزا در مرحله جوانهزنلی و رشلد اولیله گیاهچله.
نشریه تحقیقات بذر.1-9 :)12(4 .
رضااویزاده ،ر ،.کااا مزاده ،م و انتشاااری ،ش .1392 .اثللر پللاکلوبوترازول بللر برخللی شللاخصهللای فیزیولللوژیكی
گیاهچههای کلزا ) (Brassica napus L.در شرایط تنش شوری .فصلنامه علمی پژوهشی فیزیوللوژی گیاهلان زراعلی –
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.35-48 :)5(19 .
طهماسبی ،ف ،.حسیبی ،پ .و مسکرباشی ،م . 1395 .بررسی اثلر سلطوح مختللف شلوری بلر برخلی خصوصلیات
فتوسنتزی ارقام کلزا ) .(Brassica napus L.نشریه پژوهشهای زراعی ایران.144-153 :)14(1 .
عموآقایی ،ر .و قرباننژاد ،ه .1393 .بررسی اثر شلوری بلر رشلد گیاهچله ،میلزان کلروفیلل ،محتلوای نسلبی آب و
پایداری غشا در دو رقم کلزا .مجله پژوهشهای گیاهی.256-268 :2 .
فرهودی ،ر .1390 .بررسی تأثیر تنش شوری بر رشد رویشی ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت و غلظت
مالوندیآلدهید برگ ارقام کلزا .پژوهشهای زراعی ایران.123-130 :1 .
فرهودی ،ر .1391 .اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیم آلفا آمیالز ،نشتپذیری غشا سلولی و رشد گیاهچه ارقام کلزا.
فرآیند و کارکرد گیاهی.14-25 :1 .
قربانلی ،م ،.ساطعی ،آ .و مقیسه ،آ .1382 .تاثیر مقادیر متفاوت شوری بر فعالیت آنلزیمهلای کاتلاالز ،پراکسلیداز و
نیترات ردکتاز در ریشه و برگهای ارقام کلزا .مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی.39-43 :58 .
کابوسی،ک .و شامیاتی ،م .1396 .ا ثر تنش شوری بر خصوصیات رویشی و عملكرد کمی و کیفی ارقام مختلف کللزا.
نشریه تنش های محیطی در علوم زراعی.331-343 :10.
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