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 .1دانشجوی دکتری اصالح نباتات ،گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز
 2و  . 3استاد و دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1394/3/5 :تاریخ تصویب)1394/9/1 :

چکیده
شناخت فرآیندهای فیزیولوژیکی مرتبط با تنش خشکی منجر به شناسایی راهکارهای اساسی در
مقاومت ،حفظ ظرفیت عملکرد و رقمهای متحمل به تنش خشکی خواهد شد .با این هدف تأثیر
تنش خشکی بر ژنوتیپهای لوبیا چشمبلبلی در سال  1393در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران
ارزیابی شد .پنج ژنوتیپ با قابلیت و پتانسیل عملکرد متفاوت در یک آزمایش کرتهای خردشده
(اسپلیت پالت) در قالب طرح پایة بلوک کامل تصادفی در سه تکرار تحت سه سطح تنش خشکی
( 65 ،35و  100درصد ظرفیت زراعی) قرار گرفتند .خشکی سبب کاهش  RWCو افزایش فعالیت
آنزیمهای پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) و محتوای مالوندی آلدهید شد .تنش خشکی سبب کاهش
 RWCو افزایش  MDAو فعالیت آنزیمهای پاداکسندگی شد که با افزایش سطوح تنش بر مقادیر
آن ها افزوده شد اما برای آنزیم کاتاالز بیشترین میزان آنزیم در سطح تنش  65درصد بود و با
افزایش شدت تنش در سطح تنش  35درصد ظرفیت زراعی میزان آن کاهش نشان داد .به
صورتیکه در سطح تنش  35درصد ظرفیت زراعی بیشترین و کمترین میزان محتوای آب نسبی
به ترتیب مربوط به ژنوتیپهای  210و  313بود ،میزان  MDAدر این دو ژنوتیپ در این سطح
تنش کمترین میزان را داشت برای آنزیمهای  GPX ،CATو  APXژنوتیپهای  210و 291
باالترین میزان را داشتند .باال بودن فعالیت آنزیمهای پاداکسندگی در ژنوتیپهای  210و 291
همراه با پایین بودن میزان محتوای مالوندیآلدهید در این ژنوتیپها ،بهاحتمال زیاد نشاندهندۀ
ظرفیت باالی این ژنوتیپها برای حذف گونههای فعال اکسیژن تولیدی و ثبات عملکرد و اجزای
عملکرد در مقایسه با دیگر ژنوتیپها است.
واژههای کلیدی :آنزیمهای پاداکسنده ،پراکسیداسیون چربیهای غشاء ،تنش خشکی ،لوبیا
چشمبلبلی.
مقدمه
در بیشتر مناطق جهان خشکی یکی از مهمترین
عاملهای محدودکنندة تولید محصوالت کشاورزی است.
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ضروری است ،تا با توجه به واکنش گیاهان به کمبود آب
و بررسی میزان حساسیت مراحل مختلف رشد به کمآبی
بیشترین بهرهبرداری از منابع آبی صورت گیرد
(.)Shahram & Daneshi, 2005
لوبیا چشمبلبلی ( )Vigna unguiculata L.گیاهی
است از خانوادة لگومینوز و زیر خانوادة پروانهآساها که
منشأ آن را آفریقا بیان کردهاند ( Majnoon Husseini,
 .)2008لوبیا چشمبلبلی بهعنوان یکی از ارزانترین
منابع غذایی و پروتئینی در بیشتر نقاط جهان شناخته
شده است .دانههای لوبیا چشمبلبلی محتوای 25-20
(تا حدود  )35درصد پروتئین1/8 ،درصد چربی60/3 ،
درصد کربوهیدرات و همچنین یک منبع سرشار از
کلسیم و آهن هستند (،)Majnoon Hosseini, 2008
که نقشی مهم در تغذیة انسان و دام دارد .لوبیا
چشمبلبلی یک گیاه مقاوم به خشکی است و توانایی
باالیی در تثبیت نیتروژن در خاکهای فقیر و تحمل
سایه دارد ،بنابراین قابلیت رشد و کشت همراه با دیگر
غالت و گیاهان ریشهای را دارد (.)Singh et al., 1999
تنش خشکی یکی از محدودیتهای تولید لوبیا در
سطح جهان است ،بهنژادگران به دنبال اصالح برای
مقاومت به خشکی و تعیین رقمها و منابع ژنتیکی مقاوم
به خشکی سپس معرفی به لوبیاکاران هستند ( Szilagyi,
 .)2003اما با توجه به نیمه مقاوم بودن لوبیا چشمبلبلی به
تنش خشکی و قابلیت رشد در خاکهای فقیر
( ،)Coetzee, 1995; Mortimor et al., 1997و با توجه به
کوتاه بودن دورة رشد لوبیا چشمبلبلی ،برای دستیابی به
عملکرد مطلوب باید آب کافی در دسترس آن قرار گیرد
( .)Ilampour, 1992در شرایط تنش خشکی ریزش برگ
نشاندهندة حساسیت برگهای لوبیا چشمبلبلی به تنش
کمآبی است ،پتانسیل آب برگ در ظهر بهطور پیشرونده
با زمان کاهش مییابد ( .)Hesiaoo, 1973تنش خشکی
منجر به تعادل نداشتن بین واکنشهای پاداکسندگی
(آنتیاکسیدانی) و میزان گونههای اکسیژن فعال ()ROS
تولیدی در اثر تنش در گیاه و در نتیجه تنش اکسایشی
میشود که اکسیژن فعال الزم برای نشانة (سیگنال)
درونیاختهای و بینیاختهای در غلظتهای باال میتواند
باعث آسیب به قسمتهای مختلف یاختههای گیاهی
شود ( .)Smirnoff, 1993سامانههای آنتیاکسیدانهای

آنزیمی و غیرآنزیمی از تجمع اکسیژنهای فعال ()ROS
جلوگیری کرده و گونههای مختلف گیاهی برای رویارویی
با تنش خشکی از سازوکارهای مختلفی کمک میگیرند،
که اغلب برای رویارویی با گونههای فعال اکسیژن
تولیدشدة سامانة آنتیاکسیدانی دارند ،شواهد
فیزیولوژیکی نشان داده که سامانة پاداکسندگی گیاه یک
جزء مهم از سازوکارهای محافظتی گیاه در برابر
تنشهای محیطی بهویژه تنش خشکی است ( Sairame
 .) & Sirvastava, 2002تنشهای غیرزیستی تولید و
تجمع گونههای فعال اکسیژن را القا میکنند که در
غلظتهای باال برای یاخته زیانآور هستند .تولید این
ترکیبها مانند رادیکال سوپراکسید ،پراکسیدهیدروژن و
رادیکال هیدروکسیل باعث پراکسیداسیون چربیها،
غیرفعال شدن آنزیمها ،آسیب به اسیدهای نوکلئیک و
تخریب غشاهای یاختهای میشود ( ;McDonald, 1999
 .)Bailly, 2004پراکسیداسیون چربی (لیپید)های غشا
توسط گونههای فعال اکسیژن ( )ROSباعث آسیب به
غشاهای یاختهای ،افزایش نفوذپذیری غشاء و کاهش
پایداری آن میشود (.)Dhindsa, 1991
شاخص محتوای آب نسبی یاخته ( )RWCجذب
آب بهوسیلة بافتها و یاختهها را نشان میدهد ( Silva
 .)et al., 2007محتوای آب نسبی بهعنوان یک شاخص
سودمند در گزینش برای تحمل به خشکی ارزیابی
شده است ( .)Dedio, 1975در شرایط تنش خشکی
کاهش نورساخت (فتوسنتز) باعث انتقال انرژی
جذبشدة نور خورشید به اکسیژن شده و در نتیجه
باعث افزایش میزان تولید  ROSو در نهایت افزایش
تولید مالوندیآلدهید را به دنبال دارد .همچنین
میزان کم اکسایش (اکسیداسیون) چربیهای غشایی
عاملی مهم در تحمل گیاهان به تنش به شمار میآید
( .)Capmos et al., 2003گیاهانی که سطوح باالتری
از پاداکسندهها دارند ،مقاومت بیشتری به تنش
اکسایشی نشان میدهند .دو آنزیم کاتاالز ( )CATو
پراکسیداز ( )POXاز مهمترین پاداکسندههایی هستند
که باعث شکستن هیدروژن پراکسید به آب و
مولکولهای اکسیژن میشود (.)Vanai et al., 2011
مالوندیآلدهید در اثر پراکسیداسیون اسیدهای
چرب غیراشباع توسط گونههای فعال اکسیژن تولید
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میشود تغییر در پراکسیداسیون چربیها بهعنوان
شاخص میزان آسیب اکسایشی در موجودات زنده به
شمار میآید .احتمال دارد دلیل اصلی آسیب شدید به
غشای یاختهای تولید رادیکالهای سوپراکسید (،)O2-
پراکسید هیدروژن ( )H2O2و رادیکال هیدروکسیل
( )OHباشد که در نهایت منجر به پراکسیداسیون
چربیهای غیراشباع غشای یاختهای میشود .افزایش
نفوذپذیری غشا و کاهش پایداری غشا میتواند منجر
به افزایش نشت الکترولیتها به فضای بین یاختهای
شود ( .)Brosani et al., 2001در مقایسه با گیاهان
حساس ،باال بودن فعالیت آنزیمهای پاداکسنده در
گیاهان مقاوم به تنش خشکی نقش مهمی در مقاوم
شدن آنها به تنش خشکی دارد ( Heso & Kaoo,
 .)2003اغلب در اثر تنشهای غیرزیستی فعالیت آنزیم
 CATدر بیشتر گیاهان افزایش مییابد ( Luna et al.,
 )2004و در مواردی هم یا ثابت میماند یا حتی کاهش
آسکورباتپراکسیداز

پیدا میکند (.)Turkan et al.,2005
( )APXبا پاکسازی رادیکالهای اکسیژن سمی از
آسیب به غشا جلوگیری میکند ( Abdul Jaleel et al.,
 .)2009پاداکسنده آسکوربات توانایی واکنش مستقیم
با رادیکال سوپراکسید و دیگر گونههای فعال اکسیژن
را دارد که میتواند شدت آسیب را در گیاهان در شرایط
تنش خشکی کاهش دهد (.)Israr & Sahi, 2006
گایاکولپراکسیداز دستهای از گلیکوپروتئینهایی هستند
که در سیتوسول ،دیوارة یاختهای و واکوئل قرار دارند و
از اکسایش ترکیبهای فنلی مانند گایاکول برای
سمزدایی و تجزیة  H2O2استفاده میکنند ،ترکیبهای
فنلی مانند گایاکول بهعنوان دهندة الکترون به پراکسید
هیدروژن عمل میکنند ( .)Asada, 1992آنزیمهای
پاداکسندگی مانند کاتاالز ( ،)CATپراکسیداز (،)POD
آسکورباتپراکسیداز ( ،)APXسوپراکسیددیسموتاز
( )SODو گلوتاتیون ریداکتاز ( )GRباعث حذف و
غیرفعال شدن گونههای فعال اکسیژن میشوند
(.)McDonald, 1999; Bailly, 2004
با توجه به اینکه دوسوم مساحت کشور ایران در
منطقة خشک و نیمهخشک قرار گرفته است
( ،)Shahram & Daneshi, 2005شناسایی و تولید
گیاهان مقاوم به تنش خشکی با عملکرد مناسب با
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استفاده از روشهای جدید زیستفناوری و نشانگرهای
مولکولی از جمله بررسی فعالیت آنزیمهای
پاداکسندگی امری ضروری به نظر میرسد .برای تحقق
این امر آگاهی از وضعیت دفاعی گیاه در رویارویی با
تنشهای غیرزیستی و بهویژه تنش خشکی ضروری
است تا بتوان در مراحل بعدی ،ژنوتیپهای متحمل به
تنش خشکی را شناسایی کرد .هدف از انجام این
تحقیق بررسی فعالیت آنزیمهای پاداکسندگی ،CAT
 APXو  GPXو نیز تغییرهای محتوای آب نسبی
( )RWCو پراکسیداسیون چربیهای غشا ( )MDAدر
برگ شماری از ژنوتیپ لوبیا چشمبلبلی در شرایط
تنش خشکی بود .از آنجاییکه این ژنوتیپها بر پایة
دادههای ریختشناختی (مورفولوژیک) ،عملکرد و
اجزاء عملکرد و شاخص تحمل به تنش خشکی انتخاب
شدند شماری از این ژنوتیپها که مقادیر باال ،متوسط
و پایین را داشتند در شرایط آزمایشگاهی با
شاخصهای فیزیولوژیک بررسی شدند تا واکنش
ژنوتیپهای که عملکرد مناسبی در شرایط تنش
خشکی داشتند را از لحاظ شاخصهای فیزیولوژیک
نیز بررسی کنند.
مواد و روشها
این تحقیق در سال  1393بهصورت آزمایشی در
گلخانة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تهران
انجام شد .آزمایش بهصورت کرتهای خردشده
(اسپلیتپالت) در قالب طرح پایة بلوک کامل تصادفی
در سه تکرار اجرا شد .پنج ژنوتیپ ،30 ،291 ،210
 307و  313بر پایة میزان عملکرد اقتصادی آنها در
شرایط مزرعهای انتخاب و در قالب این آزمایش در
شرایط گلخانهای بررسی شدند (جدول  .)1ژنوتیپهای
 30 ،313و  307بهعنوان ژنوتیپهای با عملکرد باال
در شرایط تنش خشکی ،ژنوتیپ  291با عملکرد
متوسط و ژنوتیپ  210با عملکرد کم در شرایط تنش
خشکی بودند ( .)Mafakheri et al., 2015تیمار
خشکی شامل سه سطح ( 65 ،35و  100درصد
ظرفیت زراعی) اعمال شد که در آغاز خاک موجود در
گلخانه از الک عبور داده شد و آنگاه به نسبت 1:3
خاک رس :ماسه مخلوط شد .سپس نمونهای از خاک
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برای تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن به
آزمایشگاه گروه خاکشناسی دانشکدة کشاورزی فرستاده
شد .مشخصات خاک در (جدول  )2آمده است .میزان
ظرفیت زراعی ( )FCخاک نیز بهصورت دستی و با
استفاده از استوانههای نمونهبرداری انجام شد .برای این
منظور سه نمونه خاک آماده ،در سه گلدان با آب
بهطورکامل اشباع و روی گلدانها با پالستیک محصور
شد تا خاک بهطورکامل اشباع شود و پس از  24ساعت
که آب خلل و فرج خاک در اثر نیروی ثقل خارج شد
پالستیک را برداشته و با استفاده از استوانههای مخصوص
از هر گلدان سه نمونه برداشته و وزن شدند و سپس
نمونهها به آون  105درجة سلسیوس منتقل شد ،پس از
 24ساعت دوباره نمونهها وزن شدند تا وزن خشک
محاسبه شود و با استفاده از این وزنها و حجم استوانة
ظرفیت زراعی محاسبه شد ( .)Khani et al., 2011در
نهایت میانگین  FCاین سه نمونه خاک بهعنوان FC
خاک لحاظ شد ،در نهایت بهصورت وزنی میزان آب به
هر گلدان اضافه میشد و بنابراین و بر پایة سطح
تنشهای موردنظر تنش خشکی اعمال شد .از گلدانهای

 5کیلوگرمی برای کشت استفاده شد .وزن هر گلدان
بهطور دقیق یادداشت و درون هرکدام از آنها میزان 4
کیلوگرم خاک آمادهشده ،ریخته شد .سپس شمار
چهار بذر از هر ژنوتیپ در گلدانها کاشته شد.
ژنوتیپها در سه سطح تنش  65 ،35و  100درصد
 FCبررسی شدند .پس از کاشت بذر آبیاری همة
گلدانها تا پیش از اعمال تنش بهطورکامل انجام
گرفت و بیست روز پس از سبز شدن گیاه ،تنش
بهصورت وزنی و پیوسته در گلدانهای موردنظر اعمال
شد که به مدت چهارده روز اعمال تنش ادامه داشت.
برای اعمال تنش در آغاز وزن گلدانهایی که در آنها
خاک ریخته شده بود مشخص شد .پسازآن هر روز
گلدانها را وزن کرده و بر پایة سطح تنش مربوط به
آنها و با توجه به میزان آبی که خاک از دست داده
بود آبیاری انجام میشد تا وزن نمونهها به سطح تنش
موردنظر برسد .در نهایت در دورههای هفت و چهارده
روز پس از آغاز تنش از گیاهان برای انجام آزمایشها
نمونة برگی تهیه شد و برای اندازهگیری شاخصهای
موردنظر به آزمایشگاه منتقل شدند.

جدول  .1مشخصات ژنوتیپهای مورداستفاده در تحقیق
Table 1. Specifications of genotypes used in the study
Origin
America
America
America
India
America

Seed yield
High
High
High
Medium
Low

Genotype No.
210
291
313
30
307

Genotype cod
62-157-00310
62-157-00421
62-157-00451
62-069-00030
62-157-00444

No.
1
2
3
4
5

جدول .2مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک استفادهشده برای کاشت
Table 2. Physical and chemical properties of the soil used for sowing
PH
7.9

)EC (dSm-1
2.62

)Organic matter (%
0.82

محتوای آب نسبی ()RWC

محتوای آب نسبی یک هفته پس از اعمال تنش
اندازهگیری شد .برای این منظور از آخرین برگ
توسعهیافتة گیاه نمونهبرداری انجام شد و بیدرنگ
نمونهها به آزمایشگاه منتقل و برگها به قطعههای 1
سانتیمتری تقسیم شدند .وزن تازة آنها تعیین شد و
برای تعیین وزن آماس ،قطعههای برگی 16-18
ساعت در دمای اتاق (نزدیک به  20درجة سلسیوس)

)Sandy (%
23

)Clay (%
52

)Silt (%
25

Texture calss
Clay

در آب مقطر قرار داده شدند و سپس وزن آنها تعیین
شد .آنگاه قطعههای برگی به مدت  48ساعت در دمای
 72درجة سلسیوس در آون قرار گرفتند تا وزن خشک
آنها نیز به دست آید .در نهایت از فرمول زیر برای به
دست آوردن محتوای آب نسبی استفاده شد:

× 100

= محتوی آب نسبی ()%
(وزن خشک  -وزن تر)
(وزن خشک  -وزن آماس)
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مالوندیآلدهید ()MDA

میزان اکسایش گیاهچهها بر پایة تجمع مالوندیآلدئید
برگ با استفاده از تیوباربیتوریک اسید تعیین شد.
 200میلیگرم نمونة برگی که از برگهای بخش
میانی ساقه گرفته شده بودند در  2میلیلیتر بافر
استخراج ( 1 TCAدرصد) هموژن شده و به مدت
پانزده دقیقه در سانتریفیوژ با سرعت  13000دور در
دقیقه قرار داده شد 1 .میلیلیتر از سوپرناتانت
بهدستآمده با  2میلیلیتر محلول تیوبار بیتوریک
اسید ( 5 TBAدرصد) حاوی اسیدتریکلرواستیک
( 20 TCAدرصد) مخلوط و در حمام آب جوش (95
درجة سلسیوس) به مدت سی دقیقه قرار داده شد.
سپس نمونهها به مدت ده دقیقه و با سرعت 1000
دور سانتریفیوژ شدند ،جذب و چگالی نمونه در
طولموج  532نانومتر در دستگاه طیفسنج نوری
(اسپکتروفتومتر  (Shimadzu UV-160تعیین شد.
غلظت مالوندیآلدهید بر پایة فرمول زیر محاسبه شد
که  Dاشاره به چگالی و  Eضریب تمایز موالر
5
(مول/سانتیمتر  )1/56×10دارد ( Carmak & Horst,
.)1999

D
E

C
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پراکسیداز ،آسکوربات پراکسیداز استفاده شد .از دستگاه
 Plate Readerبرای اندازهگیری غلظت پروتئین استفاده
شد .برای این منظور  1سیسی محلول برادفورد داخل
لولههای  1/5سیسی ریخته شد و آنگاه  50میکرولیتر به
آن عصارة برگی اضافه شد و پس از بیست دقیقه جذب
در طولموج  595نانومتر اندازهگیری شد ،برای رسم
منحنی استاندارد از غلظتهای مختلف پروتئین آلبومین
سرم گاوی ( )BSAاستفاده شد.
آنزیم کاتاالز ()CAT

فعالیت آنزیم کاتاالز ( )CATدر دمای  25درجة
سلسیوس با استفاده از اسپکتروفتومتر و به روش Aebi
( )1984اندازهگیری شد .برای سنجش میزان فعالیت
آنزیم از دستگاه طیفسنج نوری ساخت کشور ژاپن در
طولموج  240نانومتر استفاده شد .محلولها و مواد
استفادهشده شامل  3000میکرولیتر بافر فسفات
( 50 )pH=7میلیموالر 5 ،میکرولیتر پراکسید هیدروژن
) 30(H2O2درصد و  50میکرولیتر عصارة آنزیم بوده و
فعالیت آنزیم به مدت سه دقیقه در فاصلههای زمانی
بیست ثانیهای ثبت شد .آنزیم کاتاالز بدون نیاز به عامل
احیاکنندة  H2O2را به  O2و  H2Oتبدیل میکند.
آنزیم گایاکول پراکسیداز ()GPX

استخراج پروتئین کل

استخراج پروتئین کل بنا بر روش
صورت گرفت .همة مراحل استخراج در دمای 5±1
درجة سلسیوس روی یخ انجام شد .آنگاه پودر نمونههای
برگ در هاون چینی و تحت نیتروژن مایع0/25 ،گرم از
بافت برگ پودرشده در فالکون 15میلیلیتری قرار
داده شد و آنگاه به آن  2/5میلیلیتر بافر استخراج
(تریس اسیدکلریدریک  )pH=7/5افزوده شد .پس از
دو دقیقه ورتکس پودر نمونهها و بافر استخراج،
نمونهها به مدت پانزده دقیقه و در دمای  4درجة
سلسیوس با دور  13000سانتریفیوژ شدند .درنهایت
سوپرناتانت بهدستآمده درون لولههای جداگانة 1/5
میلیلیتری ریخته و داخل نیتروژن مایع فریز شدند .از
عصارة بهدستآمده برای خواندن میزان پروتئین کل و
سنجش کمی فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،گایاکول
(1979) Bradford

فعالیت آنزیم گایاکولپراکسیداز ( )GPXنیز همانند
آنزیم کاتاالز در دمای  25درجة سلسیوس به روش
 Chanceو  )1955( Maehlyاندازهگیری شد .نوع و
میزان مواد الزم مورد برای سنجش آنزیم گایاکول
پراکسیداز شامل  3000میکرولیتر بافر فسفات
منوسدیک  50میلیموالر ( 10 ،)pH=7میکرولیتر
پراکسید هیدروژن  30درصد 3 ،میکرولیتر محلول
گایاکول  200میلیموالر و  50میکرولیتر عصارة
آنزیمی بود .دستگاه طیفسنج نوری روی  470نانومتر
تنظیم و با محلول شاهد که شامل همة مواد یادشده
به استثنای عصارة آنزیم بود ،واسنجی (کالیبره) شد.
فعالیت آنزیم به مدت سه دقیقه و در فاصلههای زمانی
بیست ثانیهای ثبت شد .فعالیت آنزیمی با اضافه کردن
آب اکسیژنه به مخلوط واکنش شروع شد .میزان جذب
با افزایش زمان روند افزایشی داشت .میزان فعالیت
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آنزیم گایاکول پراکسیداز بر پایة میزان جذب ترکیب
نارنجیرنگ تتراگایاکول در میلیگرم غلظت پروتئین
محاسبه شد.
آنزیم آسکوربات پراکسیداز ()APX

میزان فعالیت آنزیم با روش ،)2003( Ranieri et al.
سنجیده شد .محیط واکنش حاوی  600میکرولیتر از
 0/1 EDTAمیلیموالر 1500 ،میکرولیتر بافر فسفات
50میلیموالر (400 ،)pH=7میکرولیتر آسکوربیکاسید
 0/5میلیموالر 400 ،میکرولیتر  30 H2O2درصد و
 50میکرولیتر عصارة آنزیمی بود .سنجش فعالیت
آنزیم در طول دو دقیقه با فاصلههای زمانی بیست
ثانیهای ثبت شد .در نتیجة واکنش بین آسکوربیک
اسید و  H2O2در حضور آنزیم آسکورباتپراکسیداز،
دهیدروآسکوربات تولید میشود که در طولموج 290
نانومتر خوانده و دادهها بهصورت میکرومول آسکوربات
اکسیدهشده در دقیقه در میلیگرم پروتئین گزارش
شد.
نتایج و بحث
محتوای آب نسبی ()RWC

نتایج بهدستآمده از تجزیة واریانس برای ژنوتیپهای
موردبررسی و برای صفت محتوای آب نسبی نشان داد
که تفاوت معنیداری در سطح احتمال  1درصد بین
ژنوتیپها و سطوح مختلف تنش وجود دارد (جدول.)3
مقایسة میزان محتوای آب نسبی یاختهها در سطوح
مختلف تنش نشان داد که با افزایش شدت تنش از
میزان محتوای آب نسبی کاسته میشود .بهطوریکه
در این آزمایش بیشترین میزان محتوای آب نسبی
مربوط به شرایط شاهد یا 100درصد ظرفیت زراعی به
میزان  77/62درصد و کمترین میزان آن مربوط به
سطح تنش 35درصد ظرفیت زراعی به میزان 51/99
درصد بود .همچنین بر پایة میزان محتوای آب نسبی
میتوان نتیجه گرفت که ژنوتیپ  210که عملکرد به
نسبت کمتری در شرایط تنش نسبت به دیگر
ژنوتیپهای موردبررسی در این تحقیق را دارد در
شرایط تنش شدید برتری شایانتوجهی نسبت به دیگر
ژنوتیپها نشان داد .نتایج بهدستآمده از مقایسههای

میانگین انجامشده در سطح تنش  35درصد ظرفیت
زراعی بیشترین و کمترین میزان محتوای آب نسبی
به ترتیب مربوط به ژنوتیپ  210با (61/8درصد) و
 313با (41درصد) بود و ژنوتیپهای  291 ،30و 307
از نظر شاخص محتوای آب نسبی تفاوت معنیداری با
ژنوتیپ  210نشان ندادند .ازآنجاییکه تنش اعمالشده
و اندازهگیریها در مرحلة رشد رویشی بود این عدد به
دست آمد ،ولی ممکن است با ادامة تنش اعمالشده
در این سطح تنش پیش از گلدهی گیاه ،گیاهان تحت
تنش از بین بروند (شکل .)1همچنین در این آزمایش
در سطح تنش  65درصد ظرفیت زراعی ژنوتیپ 30
در مقایسه با دیگر ژنوتیپها به میزان کمتری آب از
دست داد و میزان محتوای آب نسبی آن  62/63درصد
بود در این سطح تنش ژنوتیپ  291نیز با میزان
 50/34درصد کمترین میزان محتوای آب نسبی را به
خود اختصاص داد و بنابراین با توجه به میزان RWC
و باال بودن سطح عملکرد ژنوتیپ  30در شرایط تنش
خشکی ( )Mafakheri et al., 2015به احتمال زیاد
این رقم در شرایط تنش شدید نسبت به دیگر رقمهای
عملکرد باال و توان تحمل تنش خشکی باالتری دارد.
محتوای آب نسبی بهعنوان یک شاخص سودمند در
گزینش برای تحمل به خشکی ارزیابی شده است
( .)Dedio, 1975همچنین اهمیت محتوای آب نسبی
بهعنوان یک نشانگر مقاومت به خشکی بهوسیلة
 )1988( Canfield et al.نیز پیشنهاد شده است.
چراکه کنترل فعالیتهای فیزیولوژیک گیاه به میزان
محتوای آب نسبی گیاه وابسته است ( Graca et al.,
 .)2010همچنین گزارش شده است که گیاهان
متحمل به خشکی با جذب آب از پروتوپالست آب
بیشتری را در خود نگهداری میکنند ،بنابراین میزان
باالتری  RWCدارند ( .)Silva et al., 2007میزان و
زمان تنش خشکی نیز روی محتوای آب نسبی گیاه
تأثیر دارد بهطوریکه توسعة اندامهای هوایی گیاه را
مختل کرده و موجب میشوند که گیاهان کوچک باقی
بمانند (.)Cameron, 1999
پراکسیداسیون چربیهای غشا ()MDA

پراکسیداسیون چربی در برگهای گیاهان با اندازهگیری
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محتوای مالوندیآلدئید اندازهگیریشده نشان داد که
بین ژنوتیپهای مختلف و سطوح تنش در سطح 1
درصد اختالف معنیداری وجود دارد (جدول .)3باال
بودن میزان  MDAدر گیاه نشاندهندة حساسیت آن
گیاه به تنش و آسیب بیشتر به چربیهای غشا است.
نتایج بهدستآمده از مقایسة میانگین سطوح مختلف
تنش نشان داد که با افزایش شدت تنش میزان
پراکسیداسیون چربی و میزان  MDAنیز افزایش
مییابد .افزایش محتوای مالوندیآلدهید در شرایط
تنش خشکی و باال رفتن آن در رقمهای حساس
نشاندهندة تولید مقادیر زیادی از گونههای فعال
اکسیژن در این رقمهای است .محققان در بررسیهای
فراوانی که انجام دادهاند افزایش  MDAدر شرایط
تنش را گزارش کردهاند ( ;Svetleva et al., 2012
.Yasar et al., 2010; Zlatev et al., 2006; Turkan
 .)et al., 2005پراکسیداسیون چربیهای غشا
بیانکنندة میزان آسیب اکسایشی به بافتهای گیاهی
است ( ،)Zhang & Kirkham, 1996و در نهایت منجر
به کاهش یکپارچگی غشا میشود (،)Smirnof, 1993
لذا اغلب از مالوندیآلدهید بهعنوان یک معیار برای
بیان میزان افزایش آسیب اکسایشی استفاده میکنند
( .)Demiral and Turkan, 2005بین ژنوتیپهای
موردبررسی نیز در سطوح مختلف تنش اختالف
معنیدار وجود داشت ،بهطوریکه بیشترین میزان
 MDAمربوط به ژنوتیپ  )33/09µmol/gr( 307و
کمترین میزان مربوط به ژنوتیپ)9/6µmol/gr( 291
بود (شکل .)2نتایج بهدستآمده از اثر متقابل گیاه با
سطوح تنش نیز نشان داد که در سطح تنش 35
درصد ژنوتیپ  )17/9 µmol/gr( 313و ژنوتیپ 210
( )14/31 µmol/grبه ترتیب بیشترین و کمترین
مقادیر  MDAداشتند .با کاهش شدت تنش یعنی از
سطح  35به 65درصد میزان  MDAدر ژنوتیپها
بهطور چشمگیری کاهش یافت بهطوریکه بیشترین
میزان مالوندی آلدهید ( )MDAمربوط به ژنوتیپ
 )23/09 µmol/gr( 307در سطح تنش 65درصد
ظرفیت زراعی بود و کمترین میزان نیز در این سطح
تنش مربوط به ژنوتیپ  )16/89 µmol/gr( 210بود
که میتوان از این ژنوتیپ بهعنوان ژنوتیپی که در
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شرایط تنش کمتر آسیب میبیند نام برد .گونههای
اکسیژن فعال ( )ROSموجب اکسایش اسیدهای چرب
غیراشباع غشاهای یاختهای شده که در نهایت در اثر
این عمل مالوندیآلدهید تولید میشود .در گیاهان
مقاوم به شرایط تنش خشکی با فعال شدن سامانة
پاداکسندگی آنزیمی و غیرآنزیمی موجب کاهش
میزان ROSهای تولیدی درون گیاه میشوند و در
نتیجه آسیب وارده به غشای یاختهای و
پراکسیداسیون چربیها کاهش مییابد .کاهش
پایداری غشاء یاختهای میزان پراکسیداسیون چربی
ناشی از ROSهای تولیدی را نشان میدهد ( & Patel
 .)Hemantaranjan, 2012در شرایط تنش خشکی
کاهش نورساخت باعث انتقال انرژی جذبشدة نور
خورشید به اکسیژن شده و در نتیجه میزان تولید
 ROSو در نهایت تولید  MDAافزایش یابد .همچنین
میزان کم اکسایش چربیهای غشایی عاملی مهم در
تحمل گیاهان به تنش بهشمار میآید ( Capmos et
 .)al., 2003در ژنوتیپهای که مقاومت باالیی به
تنشهای غیر زیستی مانند خشکی و سرما دارند
ازآنجاییکه میزان مالوندیآلدهید اندازهگیریشده در
آنها کمتر است ،بهاحتمال در این ژنوتیپها در
ساختار دیوارة یاختهای میزان بیشتری از اسیدهای
چرب غیراشباع وجود دارد که این چربیهای غیراشباع
پیوند دوگانة بیشتری در ساختار خود دارند و در
نتیجه میزان تخریب غشا در این ژنوتیپها کمتر
خواهد بود و کاهش در میزان مالوندیآلدهید در این
ژنوتیپها را باعث میشود که در این تحقیق در سطح
تنش شدید بیشترین میزان  MDAمربوط به ژنوتیپ
 307بود که تفاوت معنیدار با دیگر ژنوتیپها داشت و
ژنوتیپهای  313و  30با وجود عملکرد باال در شرایط
تنش خشکی آسیبپذیری آنها از تنش خشکی بر
پایة شاخص مالوندیآلدهید کمتر بود به عبارتی
مقاومت آنها به تنش خشکی باالتر است .افزایش در
میزان محتوای  MDAدر گیاهان تحت تنش خشکی
نشان داد که تنش خشکی باعث آسیب به ساختار
غشا یاختهای شد .در رابطه با شاخص محتوای آب
نسبی ( )RWCدر شدیدترین سطح تنش خشکی،
ژنوتیپ  210باالترین میزان  RWCو به عبارتی
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معنیداری بین این ژنوتیپها از نظر شاخص
دیده نشد ،با وجود عملکرد باال در این ژنوتیپها
مقاومت به تنش خشکی آنها نیز باال بود.

مقاومترین ژنوتیپ به تنش خشکی بر پایة این شاخص
بود ،در مرتبة دوم ژنوتیپهای  291 ،30و 307
باالترین میزان  RWCرا نشان دادند و تفاوت

RWC

جدول .3تجزیة واریانس  RWCو ( MDAاعداد درون جدول میانگین مربعات هستند)
)Table 3. Analysis of variance for RWC and MDA (The numbers in the table are mean square
MDA
3.95ns
**272.38
0.41ns
**127.16
**25.69
2.83
9.57%

RWC
19.24ns
**449.27
28.19ns
**112.03
**127.74
20.11
7.88%

df
2
2
4
4
8
24

S.O.V
Repeat
Stress
Repeat × Stress
Genotype
Genotype × Stress
Error
C.V%

* ** ،و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح 1درصد5 ،درصد و غیرمعنیداری.
*, ** and ns: Significant at 5%, 1% probability levels and not significant, respectively.

شکل .1میزان محتوای آب نسبی در ژنوتیپهای مختلف و در سطوح مختلف تنش خشکی
*برای هر صفت میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 1درصد اختالف معنیدار ندارند.
Figure 1. Amount relative water content in different genotypes and different levels of drought stress
*Means followed by the same letters for each column are not significantly different by the Duncan test at 1% probability level.

شکل .2میزان  MDAدر رقمهای مختلف و در سطوح مختلف تنش خشکی
*برای هر صفت میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 1درصد اختالف معنیدار ندارند.
Figure 2. Amount MDA in different genotypes and different levels of drought stress
*Means followed by the same letters for each column are not significantly different by the Duncan test at 1% probability level.

مفاخری و همکاران :بررسی فعالیت بعضی از آنزیمهای پاداکسندگی و ...

آنزیم کاتاالز ()CAT

نتایج بهدستآمده از تجزیة واریانس فعالیت آنزیم کاتاالز
در تنش هفت و چهارده روز نشان داد که بین ژنوتیپها
و سطوح تنش اختالف معنیدار وجود داشت ولی اثر
متقابل آنها معنیدار نبود (جدول .)4با افزایش زمان
اعمال تنش از هفت روز به چهارده روز بهطور میانگین
فعالیت آنزیم کاتاالز افزایش پیدا کرد .در این مرحله در
تنش چهارده روز بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح
تنش  65درصد ظرفیت زراعی بود و با افزایش شدت
تنش از میزان فعالیت آنزیم کاسته شد (شکلAbedi .)3
 (2011) Saglam et al. ،(2010) & Pakniatو Terzi et
 (2010) al.به ترتیب کاهش و افزایش فعالیت آنزیم
کاتاالز را در شرایط تنش در گیاهان مختلف در
بررسیهای مختلفی گزارش کردهاند .آنزیم کاتاالز بهطور
مستقیم باعث تجزیة پراکسیدهیدروژن میشود ( Jiang
 .)& Huang, 2001گرچه با افزایش شدت تنش خشکی
کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز در شرایط تنش خشکی در
این بررسی دیده شد .اما  ،)2001( Lee et al.کاهش
فعالیت این آنزیم توسط تنشهای غیرزیستی دیگر مانند
تنش سرما ( ،)Kubo et al., 1999تکانة (شوک) گرمایی
( )Dat et al., 1998و تنش خشکی ( Moran et al.,
 )1994نیز بیان شده است .نتایج آزمونهای آماری نشان
داد که بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز در تنش هفت و
چهارده روز مربوط به ژنوتیپهای  210و  210با مقادیر
 0/03625و ( 0/03062برای تنش هفت روز) و
 0/03374و ( 0/03093برای تنش چهارده روز) جذب
در دقیقه در میلیگرم پروتئین بود (جدول .)5که میزان
فعالیت آنزیم کاتاالز در هفت و چهارده روز تفاوت
معنیدار نداشتند .کمترین میزان متوسط فعالیت آنزیم
در تنش هفت و چهارده روز به ژنوتیپ )0/01889( 307
و ( )0/02355اختصاص داشت.
نتایج بهدستآمده از مقایسة میانگین اثر متقابل
سطوح تنش نشان داد که بین سطوح تنش اختالف
معنیدار وجود دارد که در سطح تنش 65درصد
ظرفیت زراعی بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز
( )0/02933جذب در دقیقه در میلیگرم پروتئین
دیده شد که با افزایش سطح تنش به  35درصد
ظرفیت زراعی میزان فعالیت آنزیم کاتاالز ()0/02525
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جذب در دقیقه در میلیگرم پروتئین کاهش نشان داد
(شکل ،3جدول .)6در تنشهای درازمدت ولی خفیف
(65درصد ظرفیت زراعی) ژنوتیپهای  210و 291
واکنش مناسبتری با افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز از
خود نشان دهند و مقادیر ROSهای تولید شد ()H2O2
در اثر تنش را کاهش دادند که این عامل یکی از
نشانههای مقاومت ژنوتیپها به تنش خشکی است .در
سطوح تنش  35درصد و شاهد ( 100درصد ظرفیت
زراعی) کاهش فعالیت آنزیم  CATدر تنش هفت و
چهارده روز مشاهده شد .بنابراین با طوالنی شدن
مدت تنش فعالیت آنزیم در ژنوتیپ  210و 291
باالترین میزان را نشان داد و بین زمانهای تنش برای
این ژنوتیپها تفاوت معنیداری مشاهده نشد و در
مرتبة دوم ژنوتیپهای  313و  30باالترین میزان را
فعالیت آنزیم کاتاالز را نشان دادند به صورتی در تنش
چهارده روز بین ژنوتیپهای  291و  313از نظر میزان
فعالیت آنزیم کاتاالز تفاوت معنیداری دیده نشد.
بنابراین میتوان گفت که افزایش فعالیت آنزیم CAT
در این ژنوتیپ نشاندهندة تحمل آنها به تنش
خشکی است .کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز به علت
جلوگیری از تولید آنزیم یا تجزیة آنزیم بهوسیلة
پروتئازهای القاشدة پراکسیزوم و یا غیرفعال شدن
نوری آنزیم رخ میدهد (.)Abedi & Pakniate, 2010
ظرفیت دفاع پاداکسندگی و افزایش تولید فعالیت
آنزیمی گیاه در اثر تنش خشکی به ژنوتیپ گیاه نیز
بستگی دارد .بهطوریکه ژنوتیپهای مختلف پاسخهای
متفاوتی به تنش خشکی نشان میدهند .کاهش
فعالیت آنزیم کاتاالز در گیاهان مختلف در شرایط
تنش خشکی ممکن است به دلیل آسیبهایی مانند
پراکسیداسیون چربی در غشا باشد که  ROSبه گیاه
وارد کرده است ( .)Xu et al., 2011احتمال دارد
متصل شدن کاتاالز به سالیسیلیک اسید و یا دیگر
اجزا یاختهای باعث غیرفعال شدن  CATشود در کنار
این طوالنی شدن مدت تنش ممکن است باعث کاهش
فعالیت آنزیم شود ( .)Jiang & Huang, 2001فعالیت
متفاوت آنزیمهای پاداکسنده در اثر تنشهای محیطی
در ژنوتیپهای مختلف گیاهان میتواند به رفتار
ژنتیکی متفاوت گیاهان برای تحمل به تنش خشکی
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مربوط باشد ( .)Sayfzadeh et al., 2011در نهایت
میتوان گفت با توجه به کاهش فعالیت این آنزیم در
شرایط تنش خشکی ،بهاحتمال  CATدر این آزمایش

نقش مهم و کلیدی در تجزیة  H2O2نداشته است و
تجزیة  H2O2بیشتر توسط آنزیمهای دیگر مانند APX
و  GPXصورت میگیرد.

جدول .4جدول تجزیة واریانس آنزیمهای پاداکسندگی (اعداد داخل جدول میانگین مربعات هستند)
)Table 4. Analysis of variance for antioxidant enzymes (The numbers in the table are mean square
S.O.V
df
CAT
GPX
APX
Genotype
4
**29.21
**24.13
**21.37
Stress levels
2
**6.4
2.03ns
**9.42
Genotype × Stress levels
8
1.74ns
**3.51
0.53
Main error
30
0.0000007
0.0000005
0.0000015
Time
1
**4.68
**70.66
**8.31
Genotype × Time
4
2.71ns
**2.78
**2.69
Stress levels × Time
2
**5.06
**3.41
0.94ns
**
**
Genotype × Stress levels × Time
8
11.66
4.41
2.11ns
Sub error
30
0.0000004
0.0000004
0.0000004

* ** ،و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح 1درصد5 ،درصد و

غیرمعنیداری.

*, ** and ns: Significant at 5%, 1% probability levels and not significant, respectively.

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ()GPX

نتایج بهدستآمده از تجزیة واریانس فعالیت آنزیم
گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXدر تنش هفت و چهارده روز
نشان داد که بین ژنوتیپها و زمان تنش اختالف
معنیداری دارند و اثر متقابل ژنوتیپ × سطوح تنش و
ژنوتیپ × زمان تنش آنها معنیدار بود (جدول.)4
مقایسة میانگین بین سطوح تنش نشان داد که در تنش
هفت روز با بیشتر شدن شدت تنش میزان فعالیت GPX
نیز افزایش یافت .در تنش هفت روز و چهارده روز بین
سطوح تنش  100و  35و  65درصد اختالف معنیدار
بود به صورتیکه با افزایش زمان تنش از هفت روز به
چهارده روز میزان محتوای آنزیم گلوتاتیوتپراکسیداز در
کل افزایش نشان داد و باالترین سطح آنزیم در سطح
تنش 65درصد ظرفیت زراعی در چهارده روز دیده شد
اما بین سطوح  35درصد و  65درصد ظرفیت زراعی در
هفت و چهارده روز تفاوت معنیدار مشاهده نشد
(شکل .)4افزایش فعالیت  GPXدر شرایط تنش خشکی
در بررسیهای چندی گزارش شده است ( & Rostami
.Rahemi, 2013; Gill & Tuteja, 2010; Guo et al.,
،(1991) Rajender et al. .)2006; Dichio et al., 2002
در گیاه ارزن و در مورد غالت ()Gonadi et al., 2002
گزارش کرده بودند که در شرایط تنش خشکی ،غلظت
پروتئین در این گیاهان افزایش پیدا کرد .بنابراین میتوان
گفت که افزایش فعالیت آنزیمهای پاداکسندگی در
شرایط تنش خشکی بهاحتمال بازدارندة تجزیة

پروتئینهای گیاهی در شرایط تنش خشکی شده است.
نتایج بهدستآمده از مقایسة میانگین ژنوتیپها برای
زمانهای تنش نشان داد که در تنش هفت روز بهطور
میانگین بیشترین فعالیت آنزیم مربوط به ژنوتیپ
 )0/01176(210و  )0/008201( 291و ژنوتیپ
 )0/008075(313و کمترین میزان فعالیت هم به
ژنوتیپ  )0/003210( 307اختصاص داشت .در تنش
چهارده روز که میزان فعالیت آنزیم در همة ژنوتیپها
افزایش یافته بود ،ژنوتیپ  )0/02215( 210بیشترین
فعالیت آنزیمی و کمترین فعالیت آنزیم نیز در ژنوتیپ
 )0/007356( 307مشاهده شد (جدول .)5با افزایش
مدتزمان تنش بر میزان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز
افزوده شده است .در زمان تنش هفت و چهارده روز پس
از ژنوتیپ  210به ترتیب ژنوتیپهای  291و  313میزان
باالی از  GPXرا تولید کردند .فعالیت باالی آنزیمهای
پراکسیداز باعث کاهش آسیبهای یاختهای در شرایط
تنش خشکی شده و میتوانند بهعنوان یک سازوکار
حفاظتی مؤثر در برابر تنش خشکی در نظر گرفته شود
( .)Rostami & Rahemi, 2013ازآنجاکه  GPXایندول
 -3استیک اسید ( )IAAرا تجزیه میکند و با تجزیة
 H2O2در دفاع گیاه در برابر تنشهای زنده و همچنین در
زیستساخت (بیوسنتز) لیگنین نقش دارد ( & Gill
 .)Tuteja, 2010در نهایت بین زمانهای تنش چهارده
روز ( )0/01356و هفت روز ( )0/007064اختالف
معنیداری دیده شد یعنی با افزایش مدتزمان تنش

مفاخری و همکاران :بررسی فعالیت بعضی از آنزیمهای پاداکسندگی و ...

فعالیت  GPXنیز افزایش یافت اما بین سطح تنش ،35
 65و  100درصد ظرفیت زراعی در زمانهای تنش هفت
و چهارده روز تفاوت معنیداری دیده نشد (جدول.)6
پراکسیدازها از جمله  GPXدر سیتوپالسم یاختهای و
آپوپالست یافت میشوند و در دامنة گستردهای از
فرآیندهای مرتبط با رشد و توسعة گیاه نقش دارند
( .)Tayefi-Nasrabadi et al., 2011افزایش فعالیت
آنزیمهای  GPX ،APXو  PPOدر شرایط تنشهای
غیرزیستی باعث پاکسازی ROSها میشوند .در شرایط
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تنش شدید رادیکالهای سوپراکسید توسط آنزیم
سوپراکسیددیسموتاز ( )SODبه  H2O2تبدیل میشود.
( .)Guo et al., 2006گیاهان برای تجزیة  H2O2اضافی از
آنزیمهای پاداکسنده کمک میگیرند .بر این پایه یکی از
دالیل افزایش فعالیت  GPXدر برخی از ژنوتیپها در
شرایط تنش افزایش فعالیت  SODاست .از سوی دیگر
 GPXبا کاتالیز اکسایش الکلهای سینامیل که مرحلة
نهایی تولید لیگنین است ،در چوب شدگی نقش دارند
(.)Quiroga et al., 2000

جدول .5مقایسة میانگین ژنوتیپهای لوبیا چشمبلبلی برای زمانهای مختلف تنش خشکی ( 7و  14روز)
)Table5.Meansfordifferenttime’sdroughtstressofcowpeagenotypes(7and14days
)Ascorbat peroxidase (APX
7day
14day
0.03748a
0.03538a
0.03290a
0.03438ab
0.02292b
0.02823abc
0.01819b
0.02539bc
0.01623b
0.02304c

)Glotation peroxidase (GPX
7day
14day
0.01176a
0.02215a
0.00820ab
0.01556b
0.00807ab
0.01144bc
0.00407bc
0.01129bc
0.02355c
0.00321c

)Caatalaz (CAT
7 day
14day
0.03625a
0.03374a
0.03062a
0.03093ab
0.02459b
0.02699bc
b
0.02149
0.02494c
0.01889b
0.02355c

Genotypes
210
291
313
30
307

* برای هر صفت میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 1درصد اختالف معنیدار ندارند.
* Means followed by the same letters for each column are not significantly different by the Duncan test at 1% probability level.

شکل .3روند تغییرپذیری کاتاالز ( )CATدر تنش هفت و چهارده روز
* برای هر صفت میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 1درصد اختالف معنیدار ندارند.
Figure 3. Trend of catalase (CAT) in seven and fourteen days drought stress
* Means followed by the same letters for each column are not significantly different by the Duncan test at 1% probability level.

شکل .4روند تغییرپذیری گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXدر تنش هفت و چهارده روز
* برای هر صفت میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 1درصد اختالف معنیدار ندارند.
Figure 4. Trend of Glutathione peroxidase (GPX) in seven and fourteen days drought stress
* Means followed by the same letters for each column are not significantly different by the Duncan test at 1% probability level.
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شکل .5روند تغییرپذیری آسکوربات پرراکسیداز ( )APXدر تنش هفت و چهارده روز
* برای هر صفت میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 1درصد اختالف معنیدار ندارند.
Figure 5. Trend of Ascorbate peroxidase (APX) in seven and fourteen days drought stress
* Means followed by the same letters for each column are not significantly different by the Duncan test at 1% probability level.

آنزیم آسکوربات پراکسیداز ()APX

نتایج بهدستآمده از تجزیة واریانس فعالیت آنزیم
 APXدر تنش هفت و چهارده روز نشان داد که بین
ژنوتیپ و سطوح تنش و زمانهای تنش اختالف
معنیداری وجود دارد ولی اثر متقابل آنها معنیدار
نبود (جدول .)4در تنش هفت روز با اعمال تنش 65
درصد از میزان فعالیت  APXکاسته شد ولی با بیشتر
شدن شدت تنش ( 35درصد) بر میزان فعالیت APX
نیز افزوده شد .افزایش فعالیت  APXدر شرایط تنش
خشکی در تحقیقهای چندی گزارش شده است
( Terzi et al., 2010; Turkan et al., 2005; Saglam
 .)et al., 2011در تنش چهارده روز با اعمال تنش 65
درصد فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز ( )APXنیز
افزایش یافت ( .)Simirinof & Klamb, 2000در
شرایط تنش خشکی در گیاه جو تغییری در فعالیت
آنزیم آسکورباتپراکسیداز دیده نشد .آنزیم آسکوربات
پراکسیداز در چرخة گلوتاتیونآسکوربات با استفاده از
آسکوربات بهعنوان دهندة الکترون باعث تجزیة
پراکسیدهیدروژن میشود ( Moore & Roberts,
 .)1998در سطح تنش  35درصد کاهش معنیداری در
فعالیت  APXدر زمانهای تنش هفت و چهارده روز
مشاهده نشد اما در زمان هفت روز با شدیدتر شدن
تنش یعنی در سطح  35درصد فعالیت  APXافزایش
یافت ( ،)0/02898اما این افزایش فعالیت تفاوت
معنیدار با سطح تنش  65درصد نداشت اما با سطح
تنش  100درصد ظرفیت زراعی (شاهد) تفاوت

معنیدار نشان داد .بیشترین فعالیت آنزیم  APXدر
تنش هفت روز مربوط به ژنوتیپهای )0/03748(210
و  )0/03290( 291بود که تفاوت معنیداری با
ژنوتیپ  )0/02292( 313و  )0/01819( 30و 307
( )0/01623دارند .افزایش فعالیت آنزیم  APXدر
ژنوتیپها نشاندهندة تحمل بیشتر آنها در برابر تنش
اکسایشی است .کمترین میزان متوسط فعالیت APX
نیز به ژنوتیپ  307اختصاص داشت .در تنش چهارده
روز بیشترین میزان متوسط فعالیت  APXمربوط به
ژنوتیپهای  )0/03438( 291 ،)0/03538(210و
 )0/02823( 313بود .کمترین فعالیت  APXنیز به
ژنوتیپ  )0/02304( 307اختصاص داشت (جدول.)5
نتایج بهدستآمده از مقایسة میانگین اثر متقابل
سطوح و زمان تنش برای  APXنشان داد که در تنش
هفت روز با افزایش سطح تنش فعالیت آنزیم نسبت به
حالت شاهد افزایش یافت .بیشترین فعالیت در این
زمان در سطح تنش  35درصد دیده شد .اما در
مدتزمان تنش چهارده روز بیشترین فعالیت آنزیم
 APXمربوط به سطح تنش  65درصد ( )0/03208بود
(جدول .)6فعالیت باالی آنزیم  APXنشانة حفاظت
بیشتر گیاه در برابر آسیبهای اکسایشی القاشده
بهوسیلة تنش خشکی است ( .)Chai et al., 2005از
سوی دیگر محصول واکنش فعالیت آنزیم سوپراکسید
دیسموتاز ( )SODیعنی  H2O2بسترة (سوبسترای)
فعالیت  APXاست بنابراین  H2O2میتواند نقش
سیگنال را برای القای  APXایفا کند ( Faize et al.,

مفاخری و همکاران :بررسی فعالیت بعضی از آنزیمهای پاداکسندگی و ...

 .)2011فعالیت باالی آنزیم آسکورباتپراکسیداز ()APX
باعث تجزیة بیشتر  H2O2و مقاومت بیشتر گیاه به تنش
اکسایشی شده و کاهش فعالیت آنزیم نیز بر اثر کاهش
 ROSباعث کاهش ساخت (سنتز) آنزیم میشود ( Polle,
 .)2001افزایش فعالیت  APXدر شرایط تنشهای
غیرزیستی مانند  SODو  GPXبر اثر افزایش ROSها
است که با فعال کردن مسیرهای انتقال پیام باعث
افزایش بیان ژنهای کدکنندة آنزیمهای پاداکسنده و
افزایش فعالیت آنزیمها میشود (.)Mittler, 2002
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آنزیمی و غیرآنزیمی را در برابر گونههای
تولیدی درون گیاه نشان میدهند .آنزیمهای
آسکورباتپراکسیداز ،کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز
نقش موازی و یکسانی را در سامانة دفاعی گیاه بازی
میکنند ،به صورتی که وظیفة هر سة این آنزیمها،
سمزدایی و تجزیة گونههای اکسیژن فعال تولیدی
(مثل پراکسید هیدروژن) درون یاختههای گیاهی
است (.)Ariano et al., 2005
ROS

نتیجهگیری کلی
جدول .6مقایسة میانگین سطوح تنش خشکی برای
آنزیمهای پاداکسندهی
Table 6. Means for drought stress levels of antioxidant

enztmes
Ascorbat
peroxidase
)(APX
0.03011a
0.02896a
0.02318b

Enzyme activity
Glotation
peroxidase
)(GPX
0.01146a
0.00981a
0.00967a

Caatalaz
)(CAT

Drought
stress
)levels (%

0.02933a
0.02702ab
0.02525b

35%
65%
100%

برای هر صفت میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون با استفاده
از آزمون دانکن در سطح احتمال 1درصد اختالف معنیدار ندارند.
Means followed by the same letters for each column are not
significantly different by the Duncan test at 1% probability level.

با توجه به نتایج بهدستآمده از فعالیت آنزیمهای
پاداکسندگی ،مالوندیآلدهید و محتوای آب نسبی
میتوان گفت تنش خشکی از راه بستن روزنهها سبب
کاهش جذب دیاکسیدکربن میشود و این حالت
منجر به تحریک تشکیل گونههای فعال اکسیژن مانند
پراکسیدهیدروژن ،رادیکال هیدروژن و پراکسید
میشود و در نتیجه سبب ایجاد تنشهای اکسایشی
درون یاختههای گیاهی ،افزایش پراکسیداسیون
چربیها و آسیب به غشا میشود .در حالت کلی
کاهش ،حذف و یا سمیتزدایی گونههای فعال
اکسیژن یک بخش مهم تحمل به تنش خشکی است،
بررسی فعالیت آنزیمهای پاداکسندگی نشان داد که
ژنوتیپهای با عملکرد متفاوت واکنشهای مختلف

با توجه به نتایج این تحقیق چنین استنباط میشود که
ژنوتیپهای با میزان عملکرد متفاوت در شرایط محیطی
مختلف واکنشهای متفاوت آنزیمی و غیرآنزیمی را در
برابر گونههای اکسیژن فعال تولیدی درون گیاه نشان
میدهند .در این تحقیق نتایج مقایسة میانگینها بین
ژنوتیپهای مختلف در سطوح و زمانهای مختلف تنش
تفاوت و شباهت موجود بین ژنوتیپها را نشان داد در
حالت کلی در مرتبة اول ژنوتیپهای  210و  291و در
مرتبة دوم ژنوتیپهای  313و  30وضعیت مطلوبی را با
توجه به میزان کمتر پراکسیداسیون چربیها (محتوای
پایینتر  )MDAهمراه با فعالیت باالتر آنزیمهای
پاداکسندگی در شرایط تنش خشکی ،پتانسیل باالتری
برای حذف گونههای فعال اکسیژن تولیدی و ثبات
عملکرد بهتری در شرایط تنش خشکی نشان دادند .با
توجه به اینکه افزایش فعالیت پاداکسندگی نشاندهندة
افزایش حذف گونههای فعال اکسیژن است ،لذا از این
ویژگی میتوان بهعنوان یک صفت کارآمد برای شناسایی
رقمها و ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکی نام برد .لذا
میتوان برای بررسیهای تکمیلی اندازهگیری دیگر
آنزیمهای پاداکسندگی مانند گلوتاتیونردکتاز،
آسکوربیک اسید و  ...نیز ارزیابی تحمل به تنشهای
غیرزیستی گیاهان برنامههای پژوهشی جامعتری را
تدوین و اجرا کرد.
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ABSTRACT
Understanding the physiological processes associated with drought stress lead to an understanding of the
basic mechanisms of resistance, maintaining yield potential and contribute to the identification of drought
tolerant cultivars. For this purpose, the effects of drought stress in cowpea genotypes was evaluated using
five different genotypes with different yield potential in a pot experiment in split plot in a randomized
complete block design with three replications under drought stress levels (35, 65 and 100% of field
capacity) in the College of Agriculture, University of Tehran in 2014. Drought stress decreased RWC of
cells and increase antioxidant enzyme and MDA content. Drought stress decreased RWC and increase
MDA content and antioxidant enzyme activities by increasing levels of stress, but for catalase enzyme in
stress levels the highest activity was 65%. With increasing stress and the stress level of 35% of field
capacity, catalase activity exhibited higher reduction. Genotypes 210 and 313 had the lowest MDA level
at 35% of field capacity and in these two genotypes enzymes CAT, GPX and APX 210 had the highest
value. High levels of antioxidant enzyme activity in genotypes 210 and 291 associated with lower levels
of MDA content in these genotypes, probably indicates the high potential of these genotypes to eliminate
oxygen species production and yield stability compared with other genotypes.
Keywords: Antioxidant enzyme, cowpea, drought stress, lipid peroxidation.
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