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چکيده
دمای پایین منجر به آسیبهای فیزیولوژیکی به یاخته در گیاهان حساس به سرمازدگی و از بین رفتن محصول در گیاهان مناطق گرمسیری و
 در این تحقیق امکان افزایش تحمل تنش سرمایی در نشاهای گوجهفرنگی بهوسیلۀ اعمال خشکی با.نیمه گرمسیری مانند گوجهفرنگی میشود
 آزمایش در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا همدان بهصورت فاکتوریل در قالب.) ارزیابی شدPEG(  درصد پلیاتیلن گلیکول20  و10
 نشاها به مدت شش ساعت در شش روز، پس از اعمال تیمار تنش خشکی. انجام شد1394 طرح کامل تصادفی در چهار تکرار و در سال
 پیش تیمار خشکی سبب حفظ رشد نشاهای گوجهفرنگی در شرایط تنش، نتایج نشان داد. درجۀ سلسیوس قرار گرفتند3 متوالی در دمای
.) آنها در پایان دورۀ تنش شدFv/Fm(  محتوای سبزینه (کلروفیل) و فنل و همچنین سبزینۀ فلورسانس،سرمایی و حفظ محتوای آب نسبی
Fv/Fm ،) درصد88/31(  محتوای آب نسبی،) گرم4/4(  گرم) و شاخساره2/25(  باالترین میزان وزن تر ریشه،نتایج اثر متقابل نشان داد

 همچنین باالترین محتوای. و بدون تنش سرما به دست آمدPEG  درصد0  میلیگرم بر گرم وزن تر) در کاربرد1/62( ) و سبزینۀ کل0/834(
 و بدون تنش سرماییPEG  درصد20  میلیگرم بر گرم وزن تر) در کاربرد10/86(  میکروگرم بر گرم وزن تر) و فنل1/46( مالون دی آلدهید
 پیش تیمار خشکی میتواند بهطور مؤثری برای حفاظت نشاهای گوجهفرنگی از آسیب، بهطورکلی نتایج این آزمایش نشان داد.مشاهده شد
.ایجادشده بهوسیلۀ تنش دمای پایین در مراحل اولیۀ رشد استفاده شود
. نشت یونی، مقاومسازی، مالون دی آلدهید، درخشندگی سبزینه، پلیاتیلن گلیکول:واژههاي کليدي
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ABSTRACT
Low temperatures lead to numerous physiological disturbances in the cells of chilling-sensitive plants, resulted in
chilling injuries and death of tropical and subtropical plants such as tomatoes. In this study, the possibility of cold
stress tolerance enhancement of tomato seedlings by imposing drought stress with 10 or 20 percent of polyethylene
glycol (PEG) for 10 days was investigated in the greenhouse of agricultural faculty of Bu-Ali Sina University,
Hamedan, Iran. The layout was factorial experiment in CRD design with four replications. After drought
pretreatment, the seedlings were subjected to chilling 6 h/day at 3°C for 6 days. Drought pretreatment improved
growth rate of tomato seedlings subjected to chilling stress as well as RWC, phenol, chlorophyll content and
chlorophyll fluorescence ratio (Fv/Fm) when compared with the controls un-chilled seedlings. Interaction effects
showed that highest value of root (2.25 g) and shoot fresh (4.4 g) weight, RWC (88.31 %), Fv/Fm(0.834) and total
chlorophyll (1.62 mg/g F.W) were obtained in 0 % PEG under the chilling control. In contrast, the highest amounts of
MDA (1.46 µm/g F.W) and phenol (10.86 mg/g F.W) content were obtained from 20% PEG and non-chilling stress.
In general, results indicated that drought pretreatment could be used effectively to protect tomato seedlings from
damaging effects of low temperatures stress at the early stages of growth.
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مقدمه
گوجهفرنگی ()2n=2x=24 ،Lycopersicon esculentum
یکی از معروفترین سبزیها از خانوادة بادمجانسانان
( )Solanaceaeاست که به دلیل کالری کم ،غنی بودن از
آهن ،ویتامینهای  A ،Cو یک پاداکسندة (آنتیاکسیدان)
قوی به نام لیکوپن در سراسر جهان مصرف میشود
( .)Chandera Rai et al., 2013بر پایۀ آمار موجود ،ایران
با تولید بیش از  6هزار تن گوجهفرنگی در سال ،2013
پس از کشورهای چین ،هند ،آمریکا ،ترکیه و مصر،
ششمین کشور عمدة تولید این محصول است و حدود 4
درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است
) .)FAO, 2013گوجهفرنگی همانند دیگر گیاهان
گرمسیری به سرما حساس است و در دمای زیر 10
درجۀ سلسیوس دچار آسیب سرمایی میشود ( Saltveit,
 .)2000تنش سرمایی از مهمترین عاملهای محیطی
محدودکنندة کشت و تولید محصوالت کشاورزی در
مناطق معتدله است که تأثیر عمدهای بر توزیع جغرافیایی
و زندهمانی گیاهان دارد .تنش سرمایی شامل سرمازدگی
(دمای کمتر از  15درجۀ سلسیوس) و یخزدگی (دمای
کمتر از  0درجۀ سلسیوس) است .حدود دوسوم از
زمینهای جهان ساالنه در معرض دمای یخزدگی و
حدود نصف آنها در معرض دمای سرمازدگی قرار
میگیرند ( .)Baladi et al., 2001تنش سرما بهصورت
مستقیم با ایجاد اختالل در واکنشهای سوختوسازی
(متابولیکی) و بهصورت غیرمستقیم با جلوگیری از
جذب آب توسط گیاه و تنش اکسایشی (اکسیداتیو)
قابلیت گیاهان را تغییر میدهد و بنابراین اثر زیانباری
بر رشد و نمو بسیاری از گیاهان دارد ( & Krasensky
 .)Jonak, 2012اگرچه در بسیاری از نقاط کشور ایران
شرایط آب و هوایی برای کاشت محصوالت فصل گرم
از جمله گوجهفرنگی در فضای باز مناسب است ولی
پس از آغاز فصل رشد در بهار ،به دلیل نوسانهای
دمایی و کاهش دما به زیر  10درجۀ سلسیوس
گیاهچههای تازه سبزشده در معرض دمای سرمازدگی
قرار میگیرند که باعث سرمازدگی ،توقف رشد و در
موارد شدید سبب نابودی آنها میشود که کشت
دوباره و تأخیر انداختن برداشت محصول را سبب
میشود (.)Baninasab, 2009

در کشاورزی نوین برخی راهکارهای رویارویی با
اثرگذاری سوء تنش بر گیاهان شامل انتخاب نژادگان
(ژنوتیپ)های مقاوم ،شناسایی و انتقال ژنهای
مقاومت به گیاهان بهوسیلۀ روشهای مهندسی
ژنتیک ،استفاده از مواد شیمیایی و هورمونها و تغییر
عملیات زراعی تولید محصول است .تغییر شرایط
محیطی و روشهای کاشت در خزانه میتواند
درجههایی از مقاومت به تنشهای محیطی در نشاء را
به وجود آورد ( .)Javanmardi, 2009برای مثال
بهخوبی مشخص شده است کمبود آب بر جنبههای
ریختشناختی (مورفولوژیکی) و فیزیولوژیکی وابسته
به مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی تأثیر
میگذارد  .تنظیم اسمزی ،تغییر در میزان هورمونها و
هدایت روزنهای ،کاهش رشد اندامهای هوایی ،رشد و
افزایش ریشهها از جمله این اثرگذاریها هستند
( )Banon et al., 2003که ممکن است سبب مقاومت
گیاهان به تنشهای محیطی شود .در نتایج برخی
بررسیها گزارش شده است ،تنظیم میزان آب در
دسترس گیاهان منجر به تولید نشاهای قوی و مقاوم
به تنش میشود که در نتیجه گیاهان میتوانند
تنشهای محیطی پس از انتقال نشا به مزرعه را
بهخوبی تحمل کنند .در این مورد شدت اعمال
محدودیت آب تعیینکننده است ( Liptay et al.,
 .)1998چنانچه کمبود آب در یک سطح شایانتوجه
باشد ،نشاهای قوی و مقاوم به تنش ایجاد میشوند که
میتوانند پس از نشاکاری در برابر عاملهای نامناسب
محیطی بهتر مقاومت کنند .این روش بسیار ساده،
ارزان ،قابلاعتماد و ایمن است که میتواند جایگزین
مناسبی برای روشهای مورد استفاده مانند کاربرد
مواد شیمیایی شود.
بررسیهای پراکنده و بهطور عمده قدیمی درزمینۀ
مقاومسازی نشاهای گوجهفرنگی به شرایط مزرعه با
استفاده از تغییر عاملهای محیطی از جمله محدود
کردن آب و مواد غذایی ،تغییر نور و تیمارهای
مکانیکی انجامگرفته است .نشاء گوجهفرنگی که در
دمای  12/5درجۀ سلسیوس و به مدت سه ساعت قرار
گرفتهاند ،نسبت به دمای  1درجۀ سلسیوس مزرعه،
مقاومتر از نشاهایی بودند که در معرض هیچگونه تیمار

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،3پاییز 1396

دمایی قرار نگرفتند ( .)Wang, 1990تنش مالیم
خشکی در گیاه صنوبر با تغییر میزان کربوهیدراتها
در گیاه سبب افزایش تحمل این گیاه به تنش سرما
میشود ( .)Amondsun et al., 1993همچنین تیمار
تنش خشکی در نشاء خیار سبب بهبود سیستم
پاداکسندگی و حفظ ساختار غشاء در شرایط تنش
سرمایی شد ( .)Dong et al., 2013با توجه به مطالب
یادشده در این آزمایش تأثیر پیش تیمار تنش خشکی
ایجادشده با  PEGبر تحمل به تنش سرمایی در نشای
گوجهفرنگی و برخی پاسخهای فیزیولوژیک آن بررسی
شده است.
مواد و روشها
این آزمایش در سال  1394در گلخانه و آزمایشگاههای
تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
همدان بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل
تصادفی با چهار تکرار انجام شد .در آغاز بذرهای گیاه
گوجهفرنگی رقم سی اچ فالت ( Lycopersicon
 )esculentum cv Falat CHدر محیط کشت با نسبت
 2:1پرالیت و ورمیکوالیت در تاریخ  17شهریور سال
 1394کشت و در گلخانه با نور طبیعی و دمای روزانه
 25±2و شبانه  18±2درجۀ سلسیوس رشد یافتند.
برای جلوگیری از کمبود عنصرهای غذایی آبیاری
نشاها بهصورت یک روز در میان با استفاده از غلظت
یک در هزار کود کامل فوسامکو بیو (حاوی مواد
غذایی :نیتروژن  ،100فسفر  ،40پتاسیم  ،70منیزیوم
 ،1/8منگنز  ،1/3مس  ،1روی  ،0/7بر  ،0/2آهن 0/07
و مولیبدن  0/03گرم بر لیتر و همچنین حاوی عصارة
جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم) در همۀ مدت
انجام آزمایش انجام گرفت .در مرحلۀ چهار برگ
بهکلی توسعهیافتۀ گیاهچهها به مدت ده روز ،تحت
تنش خشکی با استفاده از پلیاتیلن گالیکول در سه
سطح شاهد ( 0درصد  ،)PEGتنش متوسط (10
درصد  ،PEGمعادل پتانسیل اسمزی 0/18
مگاپاسکال) و تنش شدید ( 20درصد  ،PEGمعادل
پتانسیل اسمزی  0/57مگاپاسکال) قرار گرفتند .برای
پرهیز از وارد شدن تکانۀ (شوک) ناگهانی به نشاها،
تیمار خشکی بهصورت مالیم و در سه روز متوالی هر
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روز افزایش یکسوم تیمار مربوطه تا رسیدن به سطوح
مورد نظر اعمال شد .در پایان تیمار خشکی بهمنظور
اطمینان از خشکی اعمالشدة پرولین و مالوندی
آلدهید بهعنوان شاخصهای خشکی اندازهگیری شد.
پس از اعمال سطوح مختلف خشکی و فرصت 48
ساعته برای بازسازی (ریکاوری) آنها ،گیاهچهها در
شرایط تنش سرما و شرایط بدون تنش (نگهداری در
گلخانه) قرار گرفتند .برای اعمال تنش سرما گیاهچهها
به اتاقک رشد با دمای  3درجۀ سلسیوس و به مدت
شش روز و در هر روز به مدت شش ساعت منتقل
شدند .پس از پایان تیمار سرمایی همۀ گلدانها به
گلخانه با شرایط نور و دمای یادشده منتقل شدند و
پس از  72ساعت در این شرایط ،اندازهگیری صفات
انجام گرفت (.)Baninasab, 2009
برای تعیین محتوای آب نسبی در آغاز با استفاده
از چوبپنبۀ سوراخکن  10برش (دیسک) برگی از هر
نمونه انتخاب و جدا شد و بیدرنگ نمونهها در محیط
آزمایشگاهی با ترازو (با دقت  0/0001گرم) توزین
شدند (وزن تر) .سپس به مدت  4ساعت در آب مقطر
(برای آبگیری کامل) قرار گرفته و پس از خشک
شدن آب سطحی دوباره توزین شدند (وزن آماس).
پس از آن برشهای برگ به مدت  48ساعت و در
دمای  75درجۀ سلسیوس درون آون الکتریکی قرار
داده شدند .پس از این مدت نمونهها توزینشده تا وزن
خشک به دست آید .سپس از رابطۀ  1محتوای نسبی
آب برگ محاسبه شد.
() 1

وزن خشک  -وزن تر
وزن خشک  -وزن اشباع

= محتوای آب نسبی

برای اندازهگیری نشت یونی از بخش میانی
برگهای و ریشهها  0/3گرم برداشته شد .نمونهها
درون لولههای آزمایش حاوی  10میلیلیتر آب مقطر
قرار گرفتند .پس از  24ساعت قرار دادن روی شیکر
با سرعت  150دور در دقیقه ،هدایت الکتریکی اولیۀ
محلول توسط دستگاه سنجش هدایت الکتریکی
اندازهگیری شد .آنگاه محلول حاوی نمونهها به مدت
 20دقیقه درون حمام آب جوش قرار داده شده و پس
از سرد شدن آنها ،هدایت الکتریکی ثانویۀ محلول
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اندازهگیری شد .درصد نشت یونی با استفاده از رابطۀ
 2محاسبه شد (.)Baninasab, 2009
()2

× 100

EC1
EC2

= نشت الکترولیتها

میزان پراکسیداسیون چربیهای غشاء بر پایۀ تشکیل
کمپلکس مالون دی آلدهید ایجادشده با تیوباربی تیوریک
اسید اندازهگیری شد .نمونههای تازه به میزان  0/2گرم
در  5میلیلیتر کلرواستیک اسید  0/1درصد ساییده شد.
عصارة بهدستآمده به مدت  5دقیقه در  10000دور بر
ثانیه سانتریفیوژ شد .پس از آن به  1میلیلیتر از دروایۀ
(سوسپانسیون) پاالیششده  5میلیلیتر تری کلرو
استیک اسید  20درصد که  0/5درصد تیوباربیتوریک
داشت ،اضافه شد .نمونهها در حمام آب گرم  95درجۀ
سلسیوس به مدت  30دقیقه قرار گرفت و بیدرنگ سرد
شدند .پس از سرد شدن مخلوط دوباره به مدت 10
دقیقه و  10000دور بر دقیقه سانتریفیوژ شدند .سپس
جذب نمونهها در دو طولموج  532و  600نانومتر با
استفاده از طیفسنج نوری (اسپکتروفتومتر) مدل کری
 ،100واریان ،ساخت آمریکا صورت گرفت و بر پایۀ
ضریب خاموشی میزان مالون دی آلدهید محاسبه شد
(.)Stewart & Bewely, 1980
برای اندازهگیری میزان فنل کل از روش فولین-
سیکالته استفاده شد ( )MacDonald et al., 2001و با
استفاده از منحنی استاندارد اسید گالیک و نسبت
رقیق شدن میزان فنل کل بر پایۀ میلیگرم اسید
گالیک در کیلوگرم وزن تر گزارش شد .برای
اندازهگیری میزان سبزینه (کلروفیل) در آغاز  0/1گرم
بافت برگی تازه را با استفاده از  5میلیلیتر استون 80
درصد در هاون چینی کامل ساییده شد تا تودة
یکنواختی به دست آمد .پس از سانتریفیوژ محلول،
روشناور حاصل را برداشته و میزان جذب آن در
طولموجهای  663و  645نانومتر با استفاده از دستگاه
طیفسنج نوری خوانده شد .و بر پایۀ رابطۀ  3میزان
سبزینه محاسبه شد (.)Strain & Svec, 1966

شاخص سرمازدگی بر پایۀ پژمردگی ،آب از دست
دهی و بافت مرده (نکروزه) شدن برگها و شاخهها و
بر پایۀ نمرهدهی از یک (بدون آسیب) تا پنج (آسیب
شدید) ارزیابی شد .برای اندازهگیری شاخصهای
درخشندگی (فلورسانس) سبزینۀ برگ شامل F0
(درخشندگی کمینه)( Fm ،درخشندگی بیشینه) و
( Fv/Fmعملکرد کوانتومی فتوشیمیایی) از دستگاه
سبزینهسنج فلئومتر (مدل OPTI- ،OS-30 p
 ،Scencesساخت امریکا) استفاده شد .برای این کار در
آغاز برگهای بهکلی توسعهیافته در موقعیت یکسان
توسط فویل آلومینیومی به مدت  30دقیقه پوشانده
شد .سپس حسگر (سنسور) دستگاه را به آن متصل
کرده و خوانده شد .میانگین اعداد خواندهشده بهعنوان
معیاری از شاخص درخشندگی سبزینۀ برگ در نظر
گرفته شد .تجزیهوتحلیل آماری با استفاده از نرمافزار
( SASنسخۀ  ،)9.1رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار
اکسل و برای مقایسۀ میانگینها از آزمون چند
دامنهای دانکن استفاده شد.
نتایج و بحث
فراسنجههاي رشد

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،اثر اصلی تنش
خشکی بر فراسنجههای ارتفاع ،قطر ساقه ،وزن تر
شاخساره و ریشه و حجم ریشه در سطح  1درصد و اثر
اصلی تنش سرما بر وزن تر شاخساره و حجم ریشه در
سطح  1درصد آماری معنیدار شد .همچنین اثر
متقابل تنش خشکی و تنش سرما بر وزن تر شاخساره،
وزن تر ریشه و حجم ریشه در سطح  1درصد معنیدار
شد (جدول .)1
مقایسۀ میانگین اثر اصلی تنش خشکی نشان داد،
با افزایش تنش خشکی ارتفاع و قطر ساقه بهطور
معنیداری کاهش مییابد ،بهطوریکه کمترین میزان
آنها در تنش شدید ( 20درصد  )PEGبه دست آمد.
مقایسۀ میانگین اثر متقابل تنش خشکی× تنش سرما
نشان داد ،پیش تیمار خشکی بهطور مؤثری سبب
𝑔𝑚
(
𝑏 𝐶ℎ 𝑎 +
)= 20.2 × 𝐴645 + (8.02 ×)3𝐴663
جلوگیری از کاهش وزن تر شاخساره و ریشۀ نشاء
𝑊𝐹𝑔
گوجهفرنگی تحت تنش سرما شده است .در هر دو
𝑔𝑚
𝑏 𝐶ℎ 𝑎 +
)= 20.2 × 𝐴645 + (8.02 × 𝐴663
𝑊𝐹𝑔
حالت تنش سرما و بدون تنش با افزایش خشکی وزن
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تر شاخساره و ریشه بهطور معنیداری کاهش یافت
ولی در سطوح تنش خشکی ،سرما تأثیر یکسانی بر
این فراسنجهها نداشت .در مورد وزن تر شاخساره
تیمار سرما در سطوح  0و  10درصد  PEGسبب
کاهش معنیدار وزن تر شد ،ولی در تیمار  20درصد
 PEGسرما سبب افزایش این صفت شد .در مورد وزن
تر ریشه تیمار  10و  20درصد  PEGبهطور مؤثری
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سبب جلوگیری از کاهش وزن شدند (شکل  A 1و .)B
مقایسۀ میانگین اثر متقابل تنش خشکی و تنش سرما
نشان داد ،با افزایش خشکی در هر دو سطح تنش
سرمایی حجم ریشه در آغاز افزایش و پس از آن
کاهش مییابد .پیش تیمار خشکی ایجادشده با 20
درصد  PEGسبب جلوگیری از کاهش حجم ریشه شد
(شکل .)C 1

جدول  .1نتایج تجزیۀ واریانس صفات مورد ارزیابی در نشاهای گوجهفرنگی تحت تأثیر تنشهای خشکی و سرما
Table 1. Anova for some measured parameters in tomato seedling subjected to drought and chilling stresses
Shoot fresh
Root fresh
Root
Relative water Electrolyte
weight
weight
volume
content
leakage
**8.58
**0.994
**11.37
**187
**40
**
ns
**
**
1.14
0.04
14.26
106
**32
**0.80
**0.30
**1.54
**67
**48
0.05
0.040
0.37
6.89
1.55
8.31
12.42
11.08
3.34
6.60
* :ns ،** ،اختالف معنیدار در سطح احتمال  5و 1درصد و نبود اختالف معنیدار.

Stem
diameter
**0.0051
0.0015 ns
0.00008 ns
0.0003
5.72

Plant
height
**2 38.42
1 0.07 ns
2 0.81 ns
18 1.34
7.84
df

Sources of Variation
Drought stress
Chilling stress
Drought × Chilling
Error
C. V

*, **, ns: Significantly differenc at 5 and 1% probability levels, respectively, and non-significant.

)(B

)(A

)(D

©

شکل  .1تأثیر پیش تیمار خشکی بر وزن تر شاخساره ( ،)Aوزن تر ریشه ( ،)Bحجم ریشه ( )Cو محتوای آب نسبی ( )Dدر نشاهای
گوجهفرنگی در شرایط تنش سرما (ستونهایی که حرفهای مشترک دارند بر پایۀ آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد
اختالف معنیداری با هم ندارند).
Figure 1. The effect of drought pretreatment on shoot fresh weight (A), root fresh weight (B), root volume (C) and
relative water content (D) in tomato seedling under chilling stress (Values followed by different letters were
significantly different according to Duncan’s Multiple Range Test at p < 0.05).
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تنش سرمایی همانند تنشهای محیطی دیگر
اثرگذاری زیانباری بر رشد و نمو گیاهان دارد .برخی از
اختاللهای شناختهشده در گیاهان در هنگام قرار گرفتن
در دماهای پایین شامل کاهش سبزینه ،کاهش فعالیت
آنزیمهای نورساختی (فتوسنتزی) و هدایت روزنهای،
کاهش انتقال الکترون در نورساخت ،آسیب به ریشه و
کاهش جذب عنصرهای غذایی است ،که همۀ این
عاملها نقش مؤثری در کاهش رشد گیاهان در شرایط
تنش سرما دارند ( .)Berova et al., 2002در این تحقیق
برخی اثرگذاریهای سودمند پیش تیمار خشکی در
حفظ و افزایش رشد نشاء گوجهفرنگی تحت تنش سرما
مشاهده شد .تیمار تنش خشکی ایجادشده با  20درصد
 PEGسبب افزایش وزن تر شاخساره و ریشه و حفظ
حجم ریشه در شرایط سرما شد .بهطور همسان گزارش
شده است که تنش کمبود آب در گیاه گوجهفرنگی سبب
افزایش تحمل آن به سرما شد و رشد نشاء گوجهفرنگی و
میزان عملکرد آن را در شرایط سرد گلخانه حفظ کرد
( .)Paradossi et al., 1988تنش کمبود آب در نشاهای
کشتشده در سینی در گیاه کلم سبب بهبود نگهداری
آنها در شرایط تاریکی و دمای  10درجۀ سلسیوس شد.
در این بررسی تنش آبی سبب حفظ ویژگیهای رشد
نشاء ،حفظ سبزینه ،کاهش پتانسیل آب برگ و حفظ
قندهای محلول شد ( .)Sato et al., 2004همچنین پیش
تیمار خشکی سبب افزایش رشد گوجهفرنگی تحت تنش
شوری شده است که با یافتههای این تحقیق همخوانی
دارد ( .)Cauela et al., 2007هنگامیکه گیاهان در
شرایط تنش خشکی قرار میگیرند ،میزان رشد طولی
ساقه و گسترش برگها کاهشیافته و تجمع مواد جذب
و ساختشده (آسیمیالته) در برگها افزایش مییابد.
بنابراین تنش آبی باعث تغییرپذیریهایی در میزان رشد
گیاه میشود که در آمادهسازی آنها برای نشاکاری و
تحمل شرایط نامطلوب مزرعه سودمند است
(.)Javanmardi, 2009

(جدول  .)1با افزایش خشکی در هر دو حالت تنش و
بدون تنش سرما میزان این صفت کاهش یافت .نتایج
نشان داد ،پیش تیمار خشکی با  PEGبهطور مؤثری
سبب حفظ آب نشاء گوجهفرنگی در شرایط تنش سرما
شد .بیشترین محتوای آب نسبی ( 88/31درصد) در
ترکیب تیماری  0درصد  PEGو شرایط بدون تنش سرما
و کمترین آن ( 73/1درصد) در ترکیب تیماری 20
درصد  PEGو بدون سرما به دست آمد (شکل .)D 1
بهطورکلی محتوای نسبی آب برگ معرف خوبی از
وضعیت آب گیاه است و در برنامههای اصالحی بهعنوان
شاخص مناسب و مهمی در انتخاب برای مقاومت به
تنشهای محیطی مد نظر قرار میگیرد .بین پتانسیل آب
گیاه و محتوای نسبی آب همبستگی مثبت و باالیی
وجود دارد و گیاهانی که در پایان دورة تنش بتوانند
محتوای نسبی آب برگ باالتری را حفظ کنند به لحاظ
مقاومت به تنش نیز برتر خواهند بود .کاهش محتوای
نسبی آب برگ باعث میشود که هدایت روزنهای،
نورساخت و فرآوری  CO2کاهش پیدا کند ( HassanPour
 .)et al., 2008در هنگام تنش سرما گیاه دچار تنش آبی
نیز میشود که با کاهش هدایت هیدرولیکی ریشه آغاز و
با کاهش شدید در پتانسیل آب و آماس برگ ادامه
مییابد ،روزنهها بستهشده و کاهش تعرق سبب کاهش
هدایت هیدرولیکی ریشه شده و در نتیجه تنش آبی
ناشی از سرمازدگی تشدید میشود (.)Joshi et al., 2007
در این تحقیق پیش تیمار تنش خشکی ایجادشده با
استفاده از  PEGسبب حفظ محتوای آب نسبی برگهای
گیاهچههای گوجهفرنگی تحت تنش سرما شد که با
یافتههایی در مورد مقاومسازی گیاه خرزهره با استفاده از
کمبود آب و کاهش رطوبت نسبی هوا همخوانی دارد
( .)Banon et al., 2003به نظر میرسد که خشکی با
کاهش آسیب سرمایی گیاه سبب حفظ محتوی آب
نسبی برگ آن تحت تنش دمای پایین میشوند.
نشت یونی و محتواي مالون دي آلدهيد

محتواي آب نسبی

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،اثر اصلی تنش
خشکی ،تنش سرما و همچنین اثر متقابل آنها بر
محتوای آب نسبی در سطح  1درصد آماری معنیدار شد

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،اثر اصلی تنش
خشکی و سرما و همچنین اثر متقابل خشکی و سرما
بر نشت یونی برگ و میزان مالون دی آلدهید در سطح
 1درصد آماری معنیدار شد (جدولهای  1و .)2
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جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس صفات مورد ارزیابی در نشاهای گوجهفرنگی تحت تأثیر تنش خشکی و تنش سرما
Table 2. Anova for some measured parameters in tomato seedling subjected to drought and chilling stress
Total
Chilling
F0
Fm
Fv/Fm
chlorophyll
injury
**0.317
**1875
**147915
**0.0106
**2.01
**0.065
61ns
**41072
**0.0083
**14.00
**0.020
42ns
5369ns
**0.052
**2.01
0.0032
198
5262
0.0008
0.94
4.40
3.38
4.49
3.91
17.45
* :ns ،** ،اختالف معنیدار در سطح احتمال  5و 1درصد و نبود اختالف معنیدار.

Total
phenol
**24.10
**3.45
**3.22
0.12
4.00

Malondyaldehyde

df

**0.296
**0.039
**0.078
0.008
7.37

2
1
2
18
-

Sources of Variation
Drought stress
Chilling stress
Drought × Chilling
Error
C. V

*, **, ns: Significantly differenc at 5 and 1% probability levels, respectively, and non-significant.

مقایسۀ میانگینها نشان داد ،میزان نشت یونی در
برگ با افزایش سطح  PEGدر هر دو حالت تنش سرما
و بدون تنش سرما بهطور معنیداری افزایش یافت.
پیش تیمار خشکی بهطور مؤثری سبب جلوگیری از
افزایش نشت یونی در برگ شد ،بهطوریکه در سطوح
 0و  10درصد  PEGتنش سرمایی سبب افزایش
معنیدار نشت شد ولی در سطح  20درصد  PEGاین
روند متوقف شد و حتی این تیمار سبب کاهش نشت
یونی برگ در نشاهای تحت تنش سرما شد

(شکل  .)A-2نتایج در مورد مالون دی آلدهید تا
حدودی همسان بود .هر دو غلظت  PEGبهکاررفته
بهطور معنیداری سبب جلوگیری از افزایش مالون دی
آلدهید در نشاهای تحت تنش سرما شدند (شکل -2
 .)Bبهطور همسان نشان داده شده است ،پیش تیمار
خشکی با استفاده از  PEGبهطور معنیداری سبب
کاهش میزان مالون دی آلدهید و حفظ ساختار غشا
در نشاهای خیار تحت تنش سرما شد که با یافتههای
این تحقیق همخوانی دارد (.)Dong et al., 2013

)(B

)(A

)(D

©

شکل  .2تأثیر پیش تیمار خشکی بر نشت یونی ( ،)Aمحتوای مالون دی آلدهید ( ،)Bفنل کل ( )Cو عملکرد کوانتومی نظام نوری
دو ( )Dدر نشاهای گوجهفرنگی تدر شرایط تنش سرما (ستونهایی که حرفهای مشترک دارند بر پایۀ آزمون دانکن در سطح
احتمال  5درصد اختالف معنیداری با هم ندارند).
)Figure 2. The effect of drought pretreatment on electrolyte leakage (A), malondyaldehe content (B), total phenol (C
and Fv/Fm (D) in tomato seedling under chilling stress (Values followed by different letters were significantly
different according to Duncan’s Multiple Range Test at p < 0.05).
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تنش سرما همانند دیگر شرایط نامناسب محیطی
سبب تولید انواع گونههای واکنشگر اکسیژن ()ROS
میشود .یکی از واکنشهایی که در حضور ROS
سرعت بیشتری پیدا میکند ،پراکسیداسیون
چربیهای غشایی است که باعث تولید آلدهیدهایی
مانند مالون دی آلدهید و ترکیبهایی مانند اتانول
میشود .تأثیر رادیکالهای فعال بر چربیها و
پراکسیداسیون آنها ناشی از اثر بر پیوندهای دوگانه
اسیدهای چرب غیراشباع است که واکنشهای
زنجیره ای پراکسیداسیون را تحریک کرده و منجر به
تخریـب اسیدهای چرب غشاء میشوند ( Qiujie et
 )al., 1996و در نتیجه میزان نشت مواد درون
یاختهای افزایش مییابد .نتایج نشان داده است،
کاهش در میزان مالون دی آلدهید موجب پایداری
بیشتر اسیدهای چرب غیراشباع و تحمل بیشتر به
تنش سرما و دیگر تنشهای محیطی میشود (Maali-
 .)Amiri & Goldenkova-Pavlova, 2007به نظر
می رسد حفظ ساختار غشاء و جلوگیری از افزایش
میزان مالون دی آلدهید و نشت یونی در نشاهای
گوجهفرنگی تحت تنش سرما ،بیانگر فعالیت
سازوکارهای دفاعی ایجادشده در شرایط تنش خشکی
باشد.
فنل کل

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،اثر اصلی تنش
خشکی ،سرما و اثر متقابل آنها بر میزان فنل کل در
سطح  1درصد آماری معنیدار شد (جدول  .)2با
افزایش تنش خشکی میزان فنل در شرایط تنش سرما
و بدون تنش سرما افزایش یافت .این روند افزایش در
شرایط  10و  20درصد  PEGو تنش سرما معنیدار
نشد .تنش سرمایی در سطوح  0و  10درصد PEG
بهطور معنیداری سبب افزایش فنل شد ولی در سطح
 20درصد  PEGاین روند کاهشی بود ،بهطوریکه
بیشترین میزان فنل کل ( 10/86میلیگرم اسید
گالیک در کیلوگرم وزن تر) در ترکیب تیماری 20
درصد  PEGو شرایط بدون تنش سرمایی و کمترین
آن ( 5/94میلیگرم اسید گالیک در کیلوگرم وزن تر)
در ترکیب تیماری  0درصد  PEGو شرایط بدون سرما

به دست آمد (شکل  .)C-2افزایش محتوای فنل
گیاهان تحت تنشهای محیطی یک پدیدة عمومی
بوده ،در بررسیهای زیادی گزارش شده است و
اندازهگیری آن میتواند بهعنوان یکی از سازوکارهای
دفاعی یاختهای در تنشهای محیطی مطرح باشد
( .)Dat et al., 2000بهطور همسان نشان داده شده
است ،میزان ترکیبهای فنلی در نشاهای کلزا که به
سرما مقاوم شدهاند افزایشیافته و نقش مؤثری در
تحمل دماهای پایین دارند ( .)Hura et al., 2016با
توجه به نتایج این تحقیق افزایش محتوای فنل در
گیاهان در شرایط تنش خشکی میتواند بهعنوان یکی
از سازوکارهای مؤثر در افزایش تحمل به تنش سرما
در نشاهای گوجهفرنگی باشد.
درخشندگی سبزینه

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،اثر اصلی تنش
خشکی بر همۀ فراسنجههای درخشندگی ،اثر اصلی
سرما بر  Fmو  Fv/Fmو اثر متقابل آنها تنها بر
 Fv/Fmدر سطح 1درصد آماری معنیدار شد
(جدول .)2مقایسۀ میانگین نشان داد ،تنش سرما و
خشکی باعث کاهش معنیدار  F0و  Fmشدند (اثر
اصلی گزارش نشده است) .مقایسۀ میانگین اثر متقابل
خشکی × سرما در مورد  FV/Fmنشان داد ،تنش
خشکی و همچنین سرما بهطور معنیداری باعث
کاهش این فراسنجه شده است .در سطح  10و 20
درصد  PEGتنش سرما سبب جلوگیری از کاهش
 Fv/Fmشد .باالترین میزان این فراسنجه در ترکیب
تیماری  0درصد  PEGو شرایط بدون تنش به دست
آمد و دیگر تیمارها اختالف آماری معنیداری با هم
نداشتند (شکل  .)D 2گزارش شده است ،درخشندگی
سبزینه توسط تنشهای محیطی دچار کاهش میشود
که علت آن دگرگونی ساختار و تغییر در رنگیزههای
نظام نوری (فتوسیستم) دو است ( Behra et al.,
 .)2002همچنین کاهش در میزان  Fmو  Fv/Fmدر
گیاهان تحت تنشهای مختلف محیطی بارها در نتایج
بررسیهای پژوهشگران گزارش شده است ( Maxwell
 ،)& Johnson, 2000که با یافتههای این تحقیق
همخوانی دارد .به نظر میرسد که مقاومسازی نشاهای
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گوجهفرنگی با اعمال تنش خشکی سبب کاهش آسیب
به مراکز واکنش در نظام نوری دو و در نتیجه حفظ
عملکرد کوانتومی این نظام شده است.
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تجزیۀ این رنگیزه در شرایط تنش میشوند (
 .)& Fangmeir, 2001در نتایج بررسیها گزارش شده
است ،مقاومسازی نشاهای خیار با استفاده از تیمار
دمایی سبب افزایش سبزینه و کاهش نشت یونی
نشاها در شرایط تنش سرمایی میشود که با یافتههای
این تحقیق همخوانی دارد ( .)Helmy et al., 1999به
نظر میرسد پیش تیمار تنش خشکی با  PEGاز راه
تغییر فیزیولوژیک مانند افزایش ترکیبهای فنلی
سبب کاهش اثرگذاریهای تنش سرما به گیاه و
کاهش سبزینه در این شرایط میشود.
Schutz

سبزینه

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،اثر اصلی تنش
خشکی ،سرما و اثر متقابل خشکی × سرما بر میزان
سبزینه در سطح  1درصد آماری معنیدار شد
(جدول .)1مقایسۀ میانگین اثر متقابل نشان داد ،پیش
تیمار تنش خشکی در هر دو سطح  10و  20درصد
 PEGبهطور معنیداری سبب حفظ سبزینه در شرایط
تنش سرما شد .بیشترین میزان سبزینه (1/62
میلیگرم در گرم) در ترکیب تیماری شرایط بدون
تنش سرما و  0درصد  PEGو کمترین آن (1/11
میلیگرم در گرم) در ترکیب تیماری  20درصد PEG
و تنش سرمایی به دست آمد (شکل  .)A 3تنش سرما
سبب اختالل در تولید سبزینه میشود و به
کلروپالست آسیب وارد میکند .با کاهش دما کل
فرآیند سبزینهسازی متوقف میشود چون تولید
سبزینه یکی از فرآیندهای حساس وابسته به دما است
و با اندازهگیری آن میتوان میزان حساسیت و یا
مقاومت به تنش سرما را برآورد کرد ( & Krasensky
 .)Jonak, 2012کاهش میزان سبزینه در نتیجۀ تنش
مربوط به افزایش تولید گونههای واکنشگر اکسیژن در
یاخته است که سبب پراکسیداسیون و در نتیجه

شاخص سرمازدگی

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،اثر تنش
خشکی ،سرما و اثر متقابل آنها بر شاخص سرمازدگی
در سطح  1درصد آماری معنیدار شد (جدول .)2
مقایسۀ میانگین اثر متقابل نشان داد ،کاربرد  10و 20
درصد  PEGنسب به بدون کاربرد آن بهطور مؤثری
سبب کاهش شاخص سرمازدگی در نشاهای
گوجهفرنگی شد .بیشترین کاهش نشانههای
سرمازدگی در کاربرد  20درصد  PEGمشاهده شد
(شکل  .)B 3دماهای پایین در گیاهان مناطق
گرمسیری و نیمه گرمسیری ممکن است سبب کاهش
رشد ،ایجاد نقاط پژمرده و بافت مردة روی برگها و
افزایش حساسیت به بیمارگر (پاتوژن)ها و بیماریها
شود (.)Hallgreen & Öquest, 1990
)(B

)(A

شکل  .3تأثیر پیش تیمار خشکی بر میزان سبزینه ( )Aو شاخص سرمازدگی ( )Bدر نشاهای گوجهفرنگی در شرایط تنش سرما
(ستونهایی که حرفهای مشترک دارند بر پایۀ آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری با هم ندارند).
Figure 3. The effect of drought pretreatment on total chlorophyll (A) and chilling injury index (B) in tomato seedling
under chilling stress (Values followed by different letters were significantly different according to Duncan’s Multiple
Range Test at p < 0.05).

 بهبود تحمل به سرمای نشاهای گوجهفرنگی با پیش تیمار تنش خشکی:قنبری و سیاری

نتيجهگيري کلی

در این تحقیق بهمنظور افزایش تحمل به تنش سرمایی
در نشاهای گوجهفرنگی از پیش تیمار تنش خشکی
، نتایج نشان داد. استفاده شدPEG ایجادشده بهوسیلۀ
) درصد پلیاتیلن گلیکول10 پیش تیمار خشکی (بهویژه
،بهطور مؤثری سبب کاهش اثرگذاریهای تنش سرمایی
 مالوندی آلدهید،که با فراسنجههایی همچون نشت یونی
 بر نشاهای گوجهفرنگی،و شاخص سرمازدگی ارزیابی شد
 این نتایج وابسته به افزایش ترکیبهای فنلی و.میشود
 درخشندگی سبزینه و محتوای رطوبت،حفظ سبزینه
 با توجه به.نسبی گیاهان در شرایط تنش سرمایی بود
شرایط تنشزای کشور و آسیب سالیانۀ دماهای پایین بر
گیاهان زراعی و محصوالت کشاورزی تحقیقات بیشتر و
آزمایشهای صحرایی در این مورد ضروری است که
.بخشی از آن توسط مؤلفان در حال انجام است
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در این بررسی بهمنظور اندازهگیری آسیب
سرمایی به گیاهچههای گوجهفرنگی از ویژگیهایی
مانند نقاط بافت مرده و سبزروی (کلروز) روی برگها
 نتایج.و میزان آسیب به برگهای گیاه استفاده شد
 پیش تیمار خشکی بهطور مؤثری سبب،نشان داد
 بهطور همسان.کاهش این اثرگذاریهای شده است
نشان داده شده است که تنش خشکی با افزایش
فعالیت پاداکسندگی سبب کاهش اثرگذاریهای
 که با یافتههای این،سرما بر نشاء خیار میشود
.)Dong et al., 2013( تحقیق همخوانی دارد
بهاحتمال تنش خشکی با تأثیر بر ترکیبهایی مانند
محتوای فنل و همچنین حفظ سبزینه و ظرفیت
)نورساختی و همچنین حفظ قابلیت آماس (تورژسانس
 باعث بهبود مقاومت به سرما در نشاها شده،یاختهها
.است
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