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چکیده
 آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح،بهمنظور مطالعه واکنش گیاه سیبزمینی در شرایط درونشیشهای به تنش اسمزی و دمایی

-1 ، -6/5 ، شامل شاهد0666  عامل اول چهار سطح تنش اسمزی ناشی از پلیاتیلنگلیکول.بلوکهای کامالً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید

 بود و عامل دوم دما درPEG-6000  گرم در لیتر از ماده326  گرم در لیتر و366 ، گرم در لیتر266 ، مگاپاسکال بهترتیب معادل صفر-1/5 و
 و دو رقم تجاری پیکاسو و مارفونا در360  و361 ،143  درجه سانتیگراد روی گیاهچههای سه کلون امیدبخش35  و25 ،15 سه سطح شامل
،)EL(  میزان نشت الکترولیت،)RWC(  صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مانند مقدار آب نسبی برگ. اعمال شدندMS محیط کشت
) و محتوی پروتئین اندازهگیریAPX( ) و اسکورباتپراکسیدازPOX(  پراکسیداز،)CAT( مقدار پرولین و فعالیت آنزیمهای کاتاالز
 نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده سه عامل و همچنین اثر متقابل عاملهای مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد بر صفات.شدند

 مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش دما و مقدار پلیاتیلنگلیکول از میزان. تأثیر معنیداری داشتند،یادشده بهاستثنای محتوی پروتئین
 پراکسیداز و آسکورباتپراکسیداز افزایش، فعالیت آنزیمهای کاتاالز، مقدار پرولین، اما میزان نشت الکترولیت،آب نسبی برگها کاسته شد
 تلفیق. گیاهچههای آن با افزایش شدت تنش از بین رفتند، حساسترین بود360 رقم مارفونا نسبت به شرایط تنش متحملترین وکلون.داشتند

-6/5  بهطوریکه تنش اسمزی،تنش اسمزی با افزایش درجه حرارت برای گیاهچههای سیبزمینی در شرایط درونشیشهای قابلتحمل نبود

. درجه سانتیگراد باعث خشکشدن گیاهچهها گردیدند35 مگاپاسکال به باال و
.PEG ، کاتاالز، سیبزمینی، دما، پرولین، پراکسیداز:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to study responses of potato plantlets under in vitro conditions to osmotic and temperature stresses, a
factorial experiment was conducted in a completely randomized blocks design with three replications. The first factor
was osmotic stress caused by polyethylene glycol 6000 in four levels including control, 0.5, 0.1 and -1.5 MPa which
were equal to 0, 200, 300 and 370 grl-1 PEG. The second factor was temperature at three levels of 15, 25 and 35 °C
applied on plantlets of three Promising clones (143, 301 and 306) and two commercial cultivars (Picasso and
Marfona) in MS medium. Physiological and biochemical traits including relative water content (RWC), electrolyte
leakage (EL), proline, catalase (CAT), peroxidase (POX) and ascorbate peroxidase (APX) as well as protein content
were measured. Results of variance analysis showed that the simple effects of three factors as well as the interaction
were significant at 1≤0.01 on the mentioned traits, but the protein content was not significant. Comparing the mean of
treatments showed that by increasing the temperature and concentrations of PEG, RWC was reduced, while EL,
proline content, CAT, POX and APX enzymes activity were increased. Also, results indicated that Marfona was more
tolerant to stress conditions than other varieties and clones, which seems is due to preventing the effects of stress by
increasing the accumulation of proline and the activity of antioxidant enzymes. Clone 306 was more susceptible than
other varieties and clones and showed more vulnerability to stress and its plantlets were killed by increasing stress
levels. The combination of osmotic and temperature stresses were not tolerated by potato’s plantlets under in vitro
conditions, because osmotic stress of -0.5 MPa and higher in combined with 35°C caused the plantlets to dry.
Keywords: Catalase, PEG, Peroxidase, potato, Proline, temperature.
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مقدمه
رشد و تولید محصوالت گیاهی همواره تحت تأثیر شرایط
مختلف محیطی مانند خشکی ،شوری ،عدم تعادل مواد
غذایی و دمای نامناسب است .خشکی از مهمترین عوامل
محدود کننده رشد گیاهان و تولید محصوالت گیاهی در
بیشتر زمینهای کشاورزی دنیاست .واکنش گیاهان
نسبت به تنش خشکی در سطوح مختلف ،از سلول تا
تمام گیاه و بسته به شدت و مدت تنش و نیز برحسب
گونه گیاه و حتی در ژنوتیپهای متعلق به یک گونه
گیاهی متفاوت است .از طرف دیگر ،گیاهان دارای دامنه
دمایی مشخصی برای رشد و نمو بهینه میباشند که
خارج از آن ،تولید و پراکنش آنها محدود میشود .در
همین زمینه ،دمای باال بهعنوان یک عامل تنشزا در
محیط پیرامون گیاهان میتواند سرعت فرآیندهای
فیزیولوژی و بیوشیمیایی سلولها را تحت تأثیر قرار دهد.
مقدار نسبی آب برگ از پارامترهای فیزیولوژی
مهمی هست که همبستگی خوبی با مقاومت به تنش
نشان میدهد .باال بودن محتوی نسبی آب برگ در
ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکی میتواند بهدلیل
وجود ساز و کارهای کاهشدهنده تلفات آب از راه
روزنهها و یا بهواسطه جذب بیشتر آب از طریق توسعه
سیستم ریشهای باشد .درتنش خشکی محتوی نسبی
آب گیاه کاهش مییابد که باعث کاهش فشار
تورژسانس سلولها شده و سلولها چروکیده میشوند.
کاهش مقدار آب نسبی برگ در اثر تنش در
پژوهشهای متعددی و بر روی گونههای مختلف
گیاهی انجام گرفته است و همگی بر این داللت دارد
که تنش موجب کاهش آن میشود ( & Sinclair
 .)Ludlow, 1985کاهش مقدار آب نسبی برگ در اثر
تنش در گیاهانی مانند کدو ( Hajihasanloo et al.,
 )2015و شنبلیله ) (Kakavand et al., 2017مشاهده
شده است .نتایج مطالعات انجامگرفته حاکی از این
هستند که میزان ناپایداری غشای سلولی در اثر
تنشهای محیطی افزایش پیدا میکند .افزایش نشت
یونی و کاهش محتوای نسبی آب برگ در نعناعفلفلی
( ،)Hokm Abadi et al., 2017نشت الکترولیت در اثر
تنش خشکی در هندوانه ابوجهل ( Hasan Dokht et
 )al., 2017گزارش شده است.

آنزیمهایی که بهعنوان آنتیاکسیدان در پاکسازی
رادیکالهای آزاد اکسیژن سلول نقش دارند شامل
کاتاالز ،پراکسیداز و آسکورباتپراکسیداز میباشند.
آنزیم کاتاالز ،پراکسید هیدروژن تولیدشده در سلول را
به شکل  O2و  H2Oتجزیه میکند .لذا زمانی که آنزیم
کاتاالز در محیط فعالیت میکند پراکسید هیدروژن
تجزیه شده و از میزان  H2O2محیط کاسته میشود
) .(Aebi, 1984آنزیم پراکسیداز با استفاده از گوئیکول
بهعنوان سوبسترا ،پراکسید هیدروژن را بهصورت H2O
تجزیه میکند ،لذا وقتی آنزیم پراکسیداز در محیط
فعالیت نشان میدهد گوئیکول به تترا گوئیکول اکسید
شده و بهتدریج غلظت تترا گوئیکول در محیط افزایش
پیدا میکند ) .(Chance & Maehly, 1955آنزیم
آسکورباتپراکسیداز ،پراکسید هیدروژن را با استفاده
از آسکوربیت بهعنوان سوبسترا تجزیه میکند ،لذا
زمانی که آنزیم آسکوربیت پراکسیداز در محیط باشد
آسکوربیت اکسید شده و از میزان آسکوربیت محیط
کاسته میشود ) .(Nakano & Asada, 1987در
زیتون ،با افزایش تنش خشکی فعالیت آنزیم
پراکسیداز در برگ افزایش یافت ،در صورتیکه در
وضعیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز درگیاهان شاهد و
تنشیافته تفاوتی مشاهده نگردید ( Zarrabi et al.,
 .)2010افزایش فعالیت آنزیمهای آسکورباتپراکسیداز
و کاتاالز در اثر تنش در گوجهفرنگی )(Nasibi, 2011
و آنزیمهای پراکسیداز ،کاتاالز و آسکورباتپراکسیداز
در بادام ) (Zokaii et al., 2014مشاهده شده است.
پرولین رایجترین اسمولیتی است که در بسیاری از
گیاهان بهعنوان پاسخ طبیعی به انواع تنشهای
محیطی در گیاه تجمع مییابد و تجمع آن در
سیتوپالسم سلول موجب کاهش پتانسیل اسمزی شده
و جذب آب در شرایط تنش را افزایش میدهد .پرولین
در حفظ متابولیسم و سنتز پروتئین و در تعادل
اسمزی داخل سلولی و محافظت آنزیمهای سلولی و
ساختار آنها نقش دارد ( .)Anjum et al., 2014در
نهالهای گالبی با افزایش شدت تنش ،میزان پرولین
افزایش یافت که میزان آن در ژنوتیپهای مختلف
متفاوت بود ) .(Javadi et al., 2004افزایش پرولین در
اثر تنش در کشت درونشیشهای انگور ( Mehri et al.,
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 )2014و گندم ) (Gholipour et al., 2017گزارش
شده است .تحت تنش تغییراتی در پروتئینها مشاهده
میشود .تنشهای دمای باال ،شوری و خشکی
میتوانند سبب تجزیه و غیرفعالشدن بسیاری از
پروتئینها گردند .پاسخ به تنش در سطح مولکولی
بهویژه تغییرات ناگهانی در بیان ژنها که افزایش در
ساخت گروههای پروتئینی نتیجه میدهد ،در تمام
موجودات زنده یافت میشود ( Allagulova et al.,
 .)2003سیبزمینی محصول فصل سرد می باشد و
دماهای باال برای رشد آن مناسب نمیباشد و بهدلیل
سطحیبودن ریشههایش که بیشتر در عمق 35
سانتیمتری خاک پراکندهاند )،(Allen & Scott, 1998
به کمبود آب حساسیت بیشتری نشان میدهد ( Carr,
 )1989با توجه به اینکه تنش آبی و دمایی (چه بهصورت
دمای باال و چه بهصورت دمای پایین) تمامی واکنشهای
سلولی را در تمام سطوح تنظیمی از همانندسازی DNA
گرفته تا بروز صفات موفولوژیک تحت تأثیر قرار میدهد،
پژوهش حاضر در شرایط درون شیشهای ،با هدف مطالعه
واکنش ژنوتیپهای سیبزمینی به این نوع از تنشهای
محیطی با توجه به حذف عوامل جانبی مؤثر بر واکنش به
تنشها انجام گرفت.
مواد و روشها
این پژوهش در آزمایشگاه کشت بافت و ریز ازدیادی
دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی بر روی سه
کلون امیدبخش به شمارههای  358 ،843و  350و دو
رقم تجاری پیکاسو و مارفونا (جدول  )8که از کلکسیون
ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل تهیه شده بودند،
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی
در سه تکرار و هر تکرار شامل یک ظرف شیشهای حاوی
 0ریزنمونه انجام گرفت .عامل اول ،تنش اسمزی ناشی از
پلیاتیلنگلیکول  8555در چهار سطح شاهد-8 ،-5/0 ،
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و  -8/0مگا پاسکال بود .برای ایجاد تنش اسمزی ،-5/0
 -8/0 . -8مگاپاسکال بهترتیب مقدار  355 ،055و 375
گرم پلیاتیلنگلیکول  8555در یک لیتر آب مقطر حل
شد ( .)Michel & Kaufmann, 1973عامل دوم دما بود
که در سه سطح  00 ،80و  30درجه سانتیگراد بر روی
رقمها و کلونهای سیبزمینی اعمال شدند .ریزنمونهها
پس از ضدعفونی در محیط ریشهزایی پایه شامل محیط
کشت  MSحاوی  1گرم در لیتر آگار و  35گرم در لیتر
ساکارز ،کشت شدند .پس از ریشهدهی و رشد مناسب
ریزنمونهها ،واکشت و تهیه مواد گیاهی به حد کافی ،ریز
نمونههای تکجوانه به طول  0سانتیمتر ریشه دار شده،
به محیط کشت نهایی حاوی پلیاتیلنگلیکول انتقال
داده شدند .ظروف شیشهای حاوی ریزنمونهها به
اتاقکهای رشدی که دمایشان تنظیمشده بودند با
دوره نوری  88ساعت روشنایی و  1ساعت تاریکی
انتقال یافتند .برای جلوگیری از ژلهایشدن آگار،
پلیاتیلنگلیکول  8555با استفاده از تکنیک انتشار به
محیط کشت افزوده شد .هشت هفته پس از اعمال
تنش ،گیاهان از محیط کشت خارج و صفات مورد نظر
اندازهگیری شدند.
برای اندازهگیری میزان محتوای نسبی آب برگ در
پایان دوره تنش ،از هر گیاهچه نمونه برگی انتخاب شد.
پس از اندازهگیری وزن تر ) ،(FWنمونهها در داخل آب
مقطر بهمدت چهار ساعت در داخل یخچال نگهداری
شدند و سپس وزن اشباعشده آنها اندازهگیری گردید
) .(TWدر ادامه نمونهها به-مدت  04ساعت در داخل
آون در دمای  75درجه سانتیگراد قرار داده شدند.
سپس وزن شدند ،وزن خشک ) (DWآنها بهدست آمد.
میزان محتوی نسبی آب برگ از رابطه زیر بهدست آمد
(.)Smart & Bingham, 1974
RWC%= [(FW-DW)/(TW-DW)]855
()8

جدول  .8منشأ کلونهای امیدبخش سیبزمینی استفادهشده در آزمایش
Table 1. The origin of potato promising clones used in the experiment
Female
Exceptional 4x hybrids of S.stoloniferum× S. tuberosum
Luka
Exceptional 4x hybrids of S.stoloniferum× S. tuberosum

Male
Caeser
Promising Clone of S. tuberosum
Luka

Clone
143
301
306
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برای اندازهگیری نشت الکترولیت ،هشت هفته پس
از اعمال تیمارها نمونه گیاهی تهیه گردید و پس از
سه بار شستشو در فالکونهای حاوی  85میلیلیتر آب
مقطر دو بار تقطیرشده قرار داده شدند .فالکونها در
دمای اتاق ( )00 °Cبهمدت  04ساعت بر روی شیکر
با دور  855rpmقرار داده شدند .سپس هدایت
الکتریکی اولیه ) (EC1اندازهگیری شد .در مرحله بعد،
نمونهها اتوکالو شدند و پس از سرد شدن و رسیدن به
دمای محیط اتاق ،هدایت الکتریکی ثانوی )(EC2
اندازهگیری شد ( )Lutts et al., 1995درصد نشت
الکترولیت از رابطه زیر محاسبه گردید.
EL% = EC1/EC2× 100
()0
برای اندازهگیری پرولین از روش Bates et al.
) (1973استفاده شد و میزان جذب در طول موج 005
نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید .فعالیت
آنزیم کاتاالز با روش  (1984) Aebiدر طول موج 045
نانومتر ،فعالیت آنزیم پراکسیداز با روش & Chance
 (1955) Maehlyدر طول موج  375نانومتر و فعالیت
آنزیم آسکورباتپراکسیداز با استفاده از روش Nakano
 (1987) & Asadaدر طول موج  035نانومتر توسط
دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید .ضمن اینکه
پروتئین با استفاده از روش  (1976) Bradfordدر
طول موج  000نانومتر اندازهگیری گردید .آنالیز

دادهها با استفاده از نرمافزار  SAS 9.1و مقایسه
میانگینها نیز با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن
در سطح احتمال  0درصد انجام گرفت و شکلها نیز
با استفاده از نرمافزار  (2010) Office Excelرسم
شدند.
نتایج و بحث
نتایج نشان دادند گیاهچههای کلون  358در دمای 30
درجه سانتیگراد و تنش اسمزی  ،-5/0MPaکلونهای
 358 ،354 ،843و رقم پیکاسو در تنش اسمزی
 -8MPaمگا پاسکال و دمای  30درجه سانتیگراد،
کلونهای  843و  358در تنش اسمزی  -8/0MPaو
دمای  00درجه سانتیگراد و کلیه کلونها و رقمهای
مورد مطالعه در پتانسیل اسمزی  -8/0MPaو 30
درجه سانتیگراد در اثر هر دو تنش در طول دوره
پژوهش ،خشکشده و از بین رفتند .تجزیه و تحلیل
واریانس برای بقیه دادهها (جدول  )0نشان داد کلیه
صفات اندازهگیری شده تحت تأثیر غلظتهای مختلف
 PEGو سطوح دمایی و نیز رقمها و کلونهای
سیبزمینی قرار گرفتند .همچنین اثر متقابل
فاکتورهای مورد مطالعه نیز برای کلیه صفات معنیدار
بودند .این در حالی بود که درصد پروتئین تحت تأثیر
هیچکدام از فاکتورها و اثر متقابل آنها قرار نگرفت.

جدول  .0نتایج تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف  PEGو تنش دمایی بر روی صفات مورد مطالعه در رقمها و کلونهای
امیدبخش سیبزمینی در شرایط درونشیشهای
Table 2. The results of variance analysis of different PEG concentrations and temperature stress on studied traits in
potato varieties and promising clones under in vitro conditions
APX Protein content
**7.45
67.84ns
**
14.43
27.56ns
**
0.22
43.46ns
**6.31
51.27ns
**0.24
51.27ns
**
0.18
44.88ns
**
0.17
45.18ns
0.01
44.91
1.37
41.67

Mean Squares
RWC %
EL %
Pro
CAT
POX
PEG
**3 19076.88** 656.3
**261324.6** 4032.97** 5548.69
Temperature
**2 15373.55** 11554.11** 306471.32** 4931.15** 41130.68
Variety & Clone
4
**773.88
**866
**8354.99** 731.54** 4224.10
PEG × Temperature
6
**4753.7** 3889.14** 156057.39** 2292.78** 18890
PEG × cultivar & Clone
**12 497.06
**400.7
**2637.63** 124.25** 1554.63
**
**
Temperature × cultivar & Clone
8
627.65
395.5
**1841.64
**21.99
**628.92
**
**
**
**
PEG × Temperature × cultivar & Clone 24 820.73
571.56
2609.88
99.12
**715.28
Error
120
3.21
0.56
9.54
1.43
4.83
)C.V. (%
3.29
1.99
2.13
6.58
2.88
d.f

S.O.V

 :C.V.ضریب تأثیر؛ ** و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  8درصد و نبود اختالف معنیدار.
 :RWCمحتوای آب نسبی :EL ،نشت یونی :Pro ،پرولین :CAT ،کاتاالز :POX ،پراکسیداز :APX ،آسکوربات پراکسیداز
C.V. Coefficient of Variation, **, ns: Significant at 1% and non- significant, respectively.
RWC: Relative Water Content, EL: Electrolyte Leakage, Pro: Proline, CAT: Catalase, POX: Peroxidase, APX: Ascorbate Peroxidase
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) در رقم و کلونهای سیبزمینی تحت شرایط درونشیشهPEG  ضریب همبستگی صفات در تیمار شاهد (فاقد.3 جدول
Table 3. Correlation coefficient of studied traits at the control treatment (no PEG) in potato variety and clones under
in vitro conditions
RWC
El
Proline
CAT
POX
APX
Protein

RWC
1
0.480ns
0.472ns
0.274ns
0.565*
0.009ns
0.369ns

EL

Proline

CAT

POX

APX

Protein

1
0.596*
-0.340ns
0.321ns
0.439ns
0.080ns

1
0.460ns
0.814**
0.444ns
0.323ns

1
0.650**
-0.157ns
0.474ns

1
0.141ns
0.236ns

1
0.250ns

1

. درصد8  و0  معنیدار در سطح احتمال، غیرمعنیدار:** ،* ،ns
ns, *, **: Non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

 در رقم و کلونهای سیبزمینی تحت شرایط درونشیشهPEG  مگاپاسکال-5/0  ضریب همبستگی صفات در تنش.4 جدول
Table 4. Correlation coefficient of studied traits in -0.5 MPa PEG in potato cultivars under in vitro conditions
RWC
El
Proline
CAT
POX
APX
Protein

RWC
1
0.933**
0.875**
0.751**
0.878**
0.906**
0.956**

EL

Proline

CAT

POX

APX

Protein

1
0.914**
0.764**
0.906**
0.946**
0.974**

1
0.943**
0.955**
0.985**
0.939**

1
0.925**
0.911**
0.811**

1
0.968**
0.900**

1
0.951**

1

.درصد8 ** معنیدار در سطح احتمال

**: Sinificant at 1% of probability level.

 در رقم و کلونهای سیبزمینی تحت شرایط درونشیشهPEG مگاپاسکال-8  ضریب همبستگی صفات در تنش.0 جدول
Table 5. Correlation coefficient of studied traits in -1MPa PEG in potato variety and clones under in vitro conditions
RWC
El
Proline
CAT
POX
APX
Protein

RWC
1
0.975**
0.948**
0.892**
0.904**
0.917**
0.960**

EL

Proline

CAT

POX

APX

Protein

1
0.985**
0.936**
0.953**
0.967**
0.986**

1
0.977**
0.989**
0.985**
0.994**

1
0.989**
0.978**
0.959**

1
0.983**
0.975**

1
0.966**

1

.درصد8 ** معنیدار در سطح احتمال

**: Sinificant at 1% of probability level.

 در رقم و کلونهای سیبزمینی تحت شرایط درونشیشهPEG  مگاپاسکال-8/0  ضریب همبستگی صفات در تنش.8 جدول
Table 6. Correlation coefficient of the studied traits in the -1.5MPa PEG in potato variety and clones under in vitro
conditions
RWC
El
Proline
CAT
POX
APX
Protein

RWC
1
0.994 **
0.984**
0.935**
0.983**
0.991 **
0.964 **

EL

Proline

CAT

POX

APX

Protein

1
0.986 **
0.939**
0.986**
0.994**
0.972**

1
0.970**
0.998**
0.998**
0.972**

1
0.978**
0.964**
0.960**

1
0.997**
0.973**

1
0.978**

1

**: Sinificant at 1% of probability level.

 با اینحال،وضعیت آبی گیاهچهها تأثیرگذار باشد
 درجه سانتیگراد30  توانست در دمای358 کلون
 خود را باالتر از سایر رقمها و کلونهاRWC مقدار
00  کشتهایی که در دمای، از طرف دیگر.حفظ کند
RWC درجه سانتیگراد نگهداری شده بودند مقایسه
،آنها نشان داد که با افزایش مقدار پلیاتیلنگلیکول

.درصد8 ** معنیدار در سطح احتمال

)RWC( مقدار رطوبت نسبی برگ

 در سه دمای موردRWC  مقایسه،در کشتهای شاهد
 درجه30  و80 مطالعه نشان داد که تنش دمایی
 درجه سانتیگراد باعث00 سانتیگراد نسبت به
 گردید و این امر نشانRWCکاهش معنیدار در مقدار
داد که افزایش و کاهش دما از مقدار بهینه میتواند بر
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کاهش معنیداری در مقدار RWCمشاهده شد ،در
 -8/0مگا پاسکال ،کلونهای  843و  358نتوانستند
زنده بمانند و این در حالی است که مقدار  RWCدر
رقمهای پیکاسو ،مارفونا و کلون  358بهترتیب 08 ،04
و  80درصد بود که کلون  358تحمل خوبی را به
تنش اسمزی (درغیاب تنش دمایی) نشان داد .زمانی
که این دو عامل تنشی بهطور همزمان بر گیاهچهها
اعمال شدند مقدار  RWCبهشدت کاهش یافت،
بهطوریکه عمالً گیاهچههایی که در معرض تنش
اسمزی باالتر از  -5/0مگا پاسکال و دمای  30درجه
سانتیگراد قرار گرفته بودند ،خشک شدند و از بین
رفتند؛ با اینحال ،رقم مارفونا باالترین تحمل را به
تنش  -8مگا پاسکال و دمای  30درجه سانتیگراد
نشان داد .بهنظر میرسد آستانه تحمل گیاهچهها از
نظر  RWCبه تنش اسمزی زمانی که دمای محیط
کشت  80و  00درجه سانتیگراد باشد ،بیشتر است
وگیاهچهها توانستند حتی  -8/0مگا پاسکال را در
دمای  80درجه سانتیگراد بهخوبی تحمل کنند
(شکل .)8
نتایج همبستگی صفات نشان داد که در تیمار

شاهد RWC ،با صفات نشت یونی ،مقدار پرولین،
فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،آسکورباتپراکسیداز و
محتوی پروتئین همبستگی مثبت و غیرمعنیدار
داشت ،در صورتیکه با پراکسیداز همبستگی مثبت
معنیداری در سطح  %0نشان داد (جدول  .)3با
افزایش تنش اسمزی ،نتایج نشان دادند که در -5/0
مگاپاسکال -8 ،مگاپاسکال و  -8/0مگاپاسکال
همبستگی  RWCبا نشت یونی ،آنزیمهای کاتاالز،
پراکسیداز ،آسکورباتپراکسیداز و محتوی پروتئین در
سطح احتمال  %8مثبت و معنیدار بود (جدولهای ،4
 0و  .)8باال بودن محتوی آب برگ در رقم ،ممکن
است بهعلت وجود ساز و کارهای کاهشدهنده تلفات
آب از روزنهها (بستهشدن روزنهها) ،افزایش غلظت
شیره سلولی بهدلیل جذب بیشتر آب از طریق توسعه
سیستم ریشه باشد .مقدار نسبی آب برگ بهطور
مستقیم با آماس سلول و پتانسیل آبی گیاه بستگی
دارد .از طرف دیگر تورم ،در ارتباط با توسعه و تقسیم
سلولی است و به این ترتیب ارتباط بین میزان تسبی
آب برگ و عملکرد بیولوژیک وجود دارد ( & Yadav
.)Bhushan, 2001

شکل  .8تأثیر غلظتهای  PEGو تنش دمایی بر درصد آب نسبی برگ رقمها و کلونهای سیبزمینی در شرایط درونشیشهای
Figure 1. The effect of PEG concentrations and temperature stress on RWC percentage of potato varieties and clones
under in vitro conditions
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در بررسیهای بهعملآمده مشخص شده است که
معموالً رقمهای مقاوم به تنش خشکی از RWC
باالتری در شرایط محدود بودن آب برخوردار هستند
( .)Soukhtesaraee et al., 2017کاهش مقدار آب
نسبی برگ انگور را در اثر تنش مشاهده نمودند و
 )2015( Hajihasanloo et al.در کدو تأثیر تنش آبی
را مطالعه و کاهش مقدار رطوبت نسبی آب بر اثر تنش
را مشاهده نمودند.
نشت الکترولیت )(Electrolyte Leakage

در تیمار شاهد که فاقد  PEGبود ،مقایسه دماهای
مورد مطالعه نشان داد که تنش دمایی موجب افزایش
میزان نشت الکترولیت گردید و بر این اساس دمای
 80درجه سانتیگراد نسبت به دماهای  00و 30
درجه سانتیگراد میزان نشت یونی کمتری نشان داد و
باال رفتن دما در غیاب تنش اسمزی از پایداری غشاها
کاست و موجبات افزایش نشت الکترولیت را فراهم
ساخت ،با اینحال رقم مارفونا با داشتن درصد کمتری
از نشت الکترولیت در هر سه دمای مطالعهشده در
مقایسه با سایر ارقام و کلونها متمایز بود و توانست

833

شرایط را بهتر تحمل نماید ،در حالیکه کلون  358با
داشتن میزان نشت یونی بیشتر ،به تنش حساسیت
نشان داد .مقایسه نشت یونی در سه غلظت PEG
زمانی که تنش دمایی وجود نداشته باشد ( 00درجه
سانتیگراد) نشان داد که افزایش غلظت  PEGبر نشت
الکترولیت بهطور معنیداری نسبت به فقدان تنش
اسمزی افزود ،بهطوریکه مقدار آن در  00درجه
سانتیگراد و غلظت  -8/0مگا-پاسکال به  80درصد در
کلون  358افزایش یافت .از طرف دیگر ،وقتی
تنشهای همزمان بر گیاهچهها اعمال شدند ،مقدار
نشت الکترولیت افزایش محسوسی پیدا کرد و
گیاهچههایی که در معرض تنش اسمزی  -5/0مگا
پاسکال و باالتر از آن و دمای  30درجه سانتیگراد
قرار گرفته بودند ،از بین رفتند و از بین رقمها و
کلونها ،کلون  358بیشترین آسیبپذیری را نشان داد
و گیاهچههای آن خشک شدند .میتوان نتیجه گرفت
که گیاهچهها در دمای  80درجه سانتیگراد شرایط
بهتری داشتند و در این دما توانستند باالترین حد
غلظت  PEGرا بهخوبی تحمل کنند و خشک نشوند
(شکل .)0

شکل  .0تأثیر غلظتهای  PEGو تنش دمایی بر مقدار نشت الکترولیت رقم و کلونهای سیبزمینی در شرایط درونشیشهای
Figure 2. The effect of PEG concentrations and temperature stress on Electrolyte Leakage (EL) content of potato
variety and clones under in vitro conditions
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بر اساس نتایج بهدستآمده نشت الکترولیت در
تیمار شاهد با مقدار پرولین همبستگی مثبت و
معنیداری در سطح احتمال  %0داشت ،اما با فعالیت
آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز ،آسکورباتپراکسیداز و
محتوی پروتئین همبستگی معنیدار نشان نداد
(جدول  .)3افزایش غلظت  PEGمحیط کشت سبب
شد که در تنشهای اسمزی  -5/0و باالتر ضریب
همبستگی نشت الکترولیت با مقدار پرولین ،فعالیت
آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز ،آسکورباتپراکسیداز و
محتوی پروتئین مثبت و معنیدار شود (جدولهای ،4
 0و  )2015( Molaahmad Nalousi et al. .)8در
پژوهشی همبستگی معنیداری را بین نشت یونی و
آنزیم کاتاالز در طی دوران تنش خشکی در دو گونه
چمن بهدست آوردند .این نشان میدهد که با افزایش
شدت تنش و افزایش نشت یونی ،میزان فعالیت آنزیم
کاتاالز برای کاهش سمیت ROSهای تولیدشده
افزایش مییابد .پاسخ آنزیمهای آنتیاکسیدان به
کمبود آب ،شدت تنش و نوع گونه گیاهی بستگی
دارد .گونههای گیاهی مقاوم معموال ظرفیت حفاظتی
کارآمدتری در مقابل تنش اکسیداتیو القاء شده توسط
تنش کمآبی دارند که میتواند از طریق باال بردن
میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان افزایش
پیدا کند ( .)Hosseini Boldaji et al., 2012در
پژوهشی دیگر بین نشت الکترولیت و مقدار پرولین در
گیاه لوبیا تحت شرایط تنش همبستگی مثبت و
معنیداری مشاهده شد؛ نتایج حاکی از آن است که
هر چه میزان محتوای آب نسبی کاهش یابد نشت
الکترولیتی غشای سلولی در اثر آسیب وارده به آن
افزایش یافته و باعث تولید بیشتر پرولین و فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدان میگردد؛ بنابراین گیاه در
شرایط تنش با افزایش تجمع اسمولیتهای
سازگارکننده مانند پرولین باعث تنظیم اسمزی
درونسلولی ،حفظ تورژسانس سلولی و کاهش خسارت
به غشای سلولی و جلوگیری از تخریب آنزیمها
میگردد و تحمل به تنش افزایش مییابد
( .)Boroujerdnia et al., 2016افزایش مقدار
پرولین ،پاسخی به تغییرات میزان محتوای نسبی آب و
نشت الکترولیت غشای سلولی است که باعث

افزایش تحمل به خشکی میگردد (
 .)al., 2006در پژوهشی واکنش گیاهچههای ارزن
دمروباهی به تنش بررسی و همبستگی مثبت و
معنیداری میان سالمت غشای سلولی و میزان فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانت در گیاهچههای تحت تنش
مشاهده شد ( .)Sreenivasulu et al., 2000در بسیاری
از محصوالت ،ثبات غشای سلولی بهطور گستردهای
بهعنوان معیاری برای تمایز رقمهای متحمل و حساس
به تنش استفاده میشود و در برخی موارد ،ثبات
غشای باالتر میتواند با تحمل به تنش غیرزنده
ارتباط داشته باشد .افزایش نشت الکترولیتی مواد،
نشانهای از آسیب و کاهش پایداری غشاها میباشد که
احتماالً نتیجه تنش اکسیداتیو است .بر اثر تجزیه
اسیدهای چرب غیراشباع توسط  ROSترکیباتی
مثل مالوندیآلدئید تولید میشود که برای
سلول مسمومیت ایجاد میکند .تجمع مالوندیآلدئید
در شرایط تنش سبب افزایش نفوذپذیری
غشای پالسمایی میشود .در نتیجه نشت یونی افزایش
پیدا میکند که شاخصی از میزان صدمه اکسایشی
بهشمار میرود ( .)Golen et al., 2006از طرف
دیگر یکی از اولین بخشهای گیاهی که آسیب
میبیند غشای سلولی است که در اثر آن،
تراوایی غشای سلولی افزایش مییابد و باعث میشود
ترکیبات موجود در داخل سلول به سمت بیرون از
سلول نشت کنند ( .)Liu & Huang, 2000در تحقیقی
که توسط  )2016( Nouri et al.بر روی ده رقم
سیبزمینی انجام گرفت ،مشاهده کردند که رقم
مارفونا نسبت به سایر رقمها از پایداری غشایی
بیشتری برخوردار بود و میزان نشت یونی آن کمتر از
سایر رقمها بود)2016( Hasani Moghadam et al. .
مشاهده کردند تنش آبی در برگهای انار مقدار نشت
الکترولیت را افزایش داد .همچنین Karimi et al.
( )2013نشان دادند که در شرایط کشت
درونشیشهای بادام ،مقدار آب برگ و پایداری غشای
سلولی بهطور معنیداری در رقمهای مقاوم باال بودند و
باال رفتن غلظت پلیاتیلنگلیکول در محیط کشت،
نشت یونی را در برگهای ریزنمونههای حساس
افزایش داد.
Mohsenzade et
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پرولین

در غیاب تنش اسمزی در محیط کشت ،نتایج حاکی از
افزایش میزان انباشت پرولین با باال رفتن دما بود .بر
این اساس مقایسه سه دمای مورد مطالعه نشان داد که
دمای  30درجه سانتیگراد میزان تجمع پرولین
باالتری از دماهای  80و  00درجه سانتیگراد داشت و
این بیانگر تحمل دمای باال توسط گیاهچهها در تیمار
شاهد به جهت وجود پرولین بیشتر بود؛ ضمن اینکه
رقمی که بیشترین حد از تجمع آن را نشان داد،
مارفونا بود و رقم پیکاسو ،کلونهای  843 ،358و 358
در ردیفهای بعدی قرار گرفتند .افزایش غلظت PEG
محیط کشت بر میزان تولید پرولین در گیاهچهها
افزود تا گیاهچهها بتوانند بدینوسیله در برابر شرایط
تنش مقاومت نشان دهند ،لذا بیشترین مقدار آن در
 -8/0مگا پاسکال و در دمای  00درجه سانتیگراد در
رقم مارفونا بود و تجمع پرولین باعث شد که این رقم
بتواند در مقابل تنشهای اعمالشده تحمل داشته
باشد .وقتی هر دو تنش همزمان بر گیاهچهها اعمال
گردیدند مقدار پرولین بیشتری تولید گردید،
بهطوریکه غلظتهای مختلف  PEGبرای گیاهچهها
در دمای  80درجه سانتیگراد بهجهت وجود پرولین
قابلتحمل بود و نمونهها زنده ماندند .دمای  30درجه
سانتیگراد حتی در غلظت  -5/0مگاپاسکال و باالتر،
باعث خشکشدن گیاهچهها گردید (شکل  .)3ضریب
همبستگی پرولین با فعالیت آنزیمهای کاتاالز،
آسکورباتپراکسیداز و محتوی پروتئین در تیمار شاهد
معنیدار نبود ،اما با فعالیت آنزیم پراکسیداز در سطح
احتمال  %8همبستگی مثبت و معنیدار داشت
(جدول .)3با افزایش میزان تنش اسمزی در محیط
کشت ،از  -5/0مگاپاسکال تا  -8/0مگاپاسکال ،پرولین با
فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز ،آسکورباتپراکسیداز
و محتوی پروتئین همبستگی مثبت و معنیداری در
سطح احتمال  %8داشت (جدولهای  0 ،4و  .)8در
بررسی میزان همبستگی صفات در گیاه نخود تحت تنش
خشکی مشخص شد که میزان پرولین همبستگی مثبت
و معنیداری با میزان پروتئین کل محلول برگی داشت.
وجود این همبستگی ،نشاندهندة نقش مشترک این دو
شاخص در ایجاد و حفظ سازگاری اسمزی در سلولها
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در شرایط تنش خشکی میباشد (
 .)2014انباشتهشدن پرولین یک پاسخ رایج به طیف
وسیعی از تنشهای محیطی از جمله مقدار آب پایین
و دماهای باال و پایین در گیاهان بهشمار میرود.
گونههای گیاهی و حتی رقمهای گوناگون در درون
یک گونه تفاوتهای زیادی در پاسخ به تنش اسمزی
دارند .پرولین بهعنوان یک محلول سازگار در گیاهان از
ساختار پروتئینی سلولهای گیاهی حفاظت میکند.
عالوه بر این رادیکالهای هیدروکسیل را از بین
میبرد .پرولین همچنین بهعنوان منبع نیتروژن و
ذخیره انرژی نیز استفاده میشود ( Vendruscolo et
 .)al., 2007افزایش پرولین در شرایط تنش خشکی،
بهعنوان یکی از پاسخهای دفاعی گیاه به تنش خشکی
مطرح است .تجمع زیاد پرولین در سلولهای تحت
تنش ،سبب محافظت از سلول در شرایط تنش و
همچنین جلوگیری از ایجاد سمیت در سلول میشود
) .(Tawfik et al., 2008پرولین همچنین در حفظ
ساختار غشا ،ایجاد سازگاری اسمزی و حفظ ساختار
آنزیمها در سلول ،ایفای نقش میکند ( & Ashraf
 .)Iram, 2005در بعضی از گونههای گیاهی مانند
سیبزمینی ،پرولین نقش اصلی را در تنظم فشار
اسمزی بازی میکند .میتوان گفت که حساسبودن
رقمی به تنش ناشی از ساختهنشدن پرولین بهمقدار
کافی در رقم حساس میباشد و میتوان نتیجه گرفت
پرولین در گیاه سیبزمینی بهعنوان یک شاخص
مقاومت به تنش بهشمار میآید و دارای نقش کلیدی
در تنظیم اسمزی در شرایط تنش خشکی بوده و
موجب افزایش مقاومت به خشکی شده و اثر تخریبی
ناشی از تنش را تا حدودی کاهش میدهد ( Amini et
)2012( Najafzadeh & Ehsanpour .)al., 2015
مشاهده کردند که با افزایش تنش خشکی در کشت
درونشیشهای سیبزمینی ،مقدار پرولین در اندامهای
هوایی نسبت به محیط شاهد افزایش معنیداری یافت.
ضمناً )2016( Masoudi Sadaghiani & Amini
گزارش کردند که مقدار پرولین در سیبزمینی در اثر
تنش خشکی افزایشیافته بود .مضاف بر اینها ،رابطه
مثبت بین تحمل به تنش و انباشتهشدن پرولین در
بادام نیز گزارش شده است ).(Zokaii et al., 2013
Ganjeali et al.,
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شکل  .3تأثیر غلظتهای  PEGو تنش دمایی بر مقدار پرولین رقم و کلونهای سیبزمینی در شرایط درونشیشه
Figure 3. The effect of PEG concentrations and temperature stress on proline accumulation in potato variety and
clones under in vitro conditions

فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و آسکوربات
پراکسیداز

در رابطه با فعالیت آنزیم کاتاالز ،مقایسه دماهای مورد
مطالعه در غیاب  ،PEGنشان داد که دما در افزایش
فعالیت آنزیم مؤثر بود ،با اینحال دمای  30درجه
سانتیگراد در مقایسه با دو دمای دیگر مقدار آنزیم
بیشتری را به فعالیت واداشت .تا به این طریق
گیاهچهها بتوانند شرایط تنش را بهتر تحمل نمایند
که این ویژگی در رقم مارفونا در دمای  30درجه
سانتیگراد نمود بیشتری داشت ،در صورتیکه کلون
 358با توجه به فعالیت آنزیمی پایین رقمی حساس
نشان داد .بررسی غلظتهای مختلف  PEGنشان داد
که افزایش غلظت این ماده در غیاب تنش دمایی (00
درجه سانتیگراد) باعث افزایش شدید فعالیت آنزیم
گردید ،بهطوریکه در  -8/0مگاپاسکال و در دمای 00
درجه سانتیگراد گیاهچههای رقم مارفونا توانستند
تحمل خوبی در برابر تنش نشان دهند .در سایر رقمها
و کلونها فعالیت آنزیم با افت مواجه و از مقدار آن
کاسته شد که در این وضعیت کلونهای  358و 843
امکان زندهماندن را از دست دادند و خشک شدند.
تأثیر همزمان هر دو عامل تنش بر نمونهها باعث
بیشترشدن فعالیت آنزیم گردید و افزایش فعالیت

آنزیم کاتاالز یکی از راهکارهای مقابله با تنشها
محسوب میشود ،لذا گیاهچههایی که در معرض تنش
اسمزی قرار گرفتند ،دمای  30درجه سانتیگراد
برایشان قابلتحمل نبود و خشک شدند .بهنظر میرسد
آستانه تحمل گیاهچهها از نظر فعالیت آنزیم کاتاالز در
دمای  80درجه سانتیگراد نسبت به دماهای دیگر
بیشتر بود و نمونهها توانستند باالترین میزان غلظت
 PEGرا در دمای  80درجه سانتیگراد بهخوبی تحمل
نمایند (شکل .)4
در تیمار فاقد  ،PEGضریب همبستگی آنزیم
کاتاالز با آنزیم پراکسیداز مثبت و معنیدار ،ولی با
آنزیم آسکورباتپراکسیداز و محتوی پروتئین معنیدار
نبود (جدول  .)3در سطوح مختلف  ،PEGهمبستگی
آنزیم کاتاالز با آنزیمهای پراکسیداز ،آسکوربات
پراکسیداز و محتوی پروتئین مثبت و معنیدار بود
(جدولهای  0 ،4و  .)8بررسی ضرایب همبستگی بین
صفات گیاه یونجه تحت شرایط تنش خشکی نشان داد
که بین فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و
آسکورباتپراکسیداز با همدیگر همبستگی مثبت و
معنیداری وجود داشت که بیانگر نقش این آنزیمها در
کاهش آسیبهای ناشی از وقوع تنش اکسیداتیو بود
(.)Maghsoodi et al., 2016
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شکل  .4تأثیر غلظتهای مختلف  PEGو تنش دمایی بر فعالیت آنزیم کاتاالز در رقمها و کلونهای سیبزمینی در شرایط درونشیشه
Figure 4. The effect of PEG concentrations and temperature stress on CAT activity in potato variety and clones under
in vitro conditions

در تیمار شاهد و در نبود  ،PEGبررسی کشتهای
انجامگرفته در دماهای مورد مطالعه نشان داد که میزان
فعالیت آنزیم پراکسیداز با افزایش دمای محیط رابطه
مستقیم داشت و مقدار آن افزایش یافت ،بهطوریکه در
دمای  30درجه سانتیگراد رقم مارفونا با مقدار عددی
 88/3میکرومول بر دقیقه در میلیگرم پروتئین فعالیت
آنزیمی بیشتری نسبت به دماهای  80درجه سانتیگراد
( 88/1میکرومول بر دقیقه در میلیگرم پروتئین) و 00
درجه سانتیگراد ( 80/8میکرومول بر دقیقه در میلیگرم
پروتئین) در مقایسه با رقم و کلونهای دیگر از خود
نشان داد و میتواند بهمنزله متحملبودن آن به شرایط
تلقی گردد .مقایسه غلظتهای  PEGبدون در نظر
گرفتن تنش دمایی نشان داد که افزایش غلظت PEG
محیط کشت باعث شد که آنزیم فعالیت چشمگیری از
خود نشان دهد و افزایش یابد ،بهطوریکه رقم مارفونا در
دمای  00درجه سانتیگراد و غلظت  -8/0مگاپاسکال
 PEGبا توجه به باالترین حد فعالیت آنزیم (807/3
میکرومول بر دقیقه در میلیگرم پروتئین) بهخوبی
توانست تنش را تحمل نماید .تأثیر همزمان تنشها نشان
داد که تنش اسمزی  -5/0مگاپاسکال به باال و دمای 30
درجه سانتیگراد باعث خشکشدن و از بینرفتن نمونهها
گردید و کلون  358با توجه به تولید کمتر آنزیم

آنتیاکسیدان بیشترین صدمه را نشان دادند و از بین
رفتند (شکل  .)0همبستگی آنزیم پراکسیداز با آنزیم
آسکورباتپراکسیداز و محتوی پروتئین در تیمار شاهد
معنیدار نبود (جدول  ،)3اما همبستگی آنزیم پراکسیداز
با آنزیم آسکورباتپراکسیداز و محتوی پروتئین در
تنشهای اسمزی  -8 ،-5/0و  -8/0مگاپاسکال مثبت و
معنیدار بود (جدول های  0 ،4و .)8
تنش دمایی در نبود تنش اسمزی موجب افزایش
نسبی فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز گردید .در
دمای  30درجه سانتیگراد رقمها و کلونهای مورد
مطالعه فعالیت آنزیمی بیشتری نسبت به دماهای 80
و  00درجه سانتیگراد نشان دادند و مقدار آن در
کلونهای  ،358 ،358 ،843رقمهای پیکاسو و مارفونا
افزایش پیدا کرد ،که رقم آخری با توجه به فعالیت
بیشتر آنزیم در برابر شرایط واکنش نشان داد .از طرف
دیگر افزایش غلظت  PEGمحیط کشت در غیاب تنش
دمایی موجب شد که این آنزیم فعالیت بیشتری داشته
باشد و در غلظت  -8/0مگاپاسکال به باالترین حد
تولید خود در رقم مارفونا (در دمای  00درجه
سانتیگراد) برسد ،به این ترتیب این رقم توانست تنش
را در این شرایط تحمل نماید و گیاهچههایش زنده
ماندند .مطالعه تأثیر همزمان این دو تنش بر روی
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گیاهچهها نشان داد که فعالیت آنزیمی افزایش یافت،
بر این اساس گیاهچههایی که در معرض  PEGبه
غلظت  -5/0مگاپاسکال و باالتر و دمای  30درجه
سانتیگراد قرار گرفتند ،مقاومتی در برابر تنش
نداشتند و خشک شدند .چنین بهنظر میرسد که

آستانه تحمل گیاهچه-ها به شرایط تنش با وجود
افزایش فعالیت این آنزیم افزایشیافته و گیاهچهها
توانستند تنش اسمزی  -8/0مگاپاسکال را در دمای
 80و  00درجه سانتیگراد بهخوبی تحمل نمایند
(شکل .)8

شکل  .0تأثیر غلظتهای  PEGو تنش دمایی بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در رقمها و کلونهای سیبزمینی در شرایط درونشیشه
Figure 5. The effect of PEG concentrations and temperature stress on POX activity in potato variety and clones under
in vitro conditions

شکل  .8تأثیر غلظتهای  PEGو تنش دمایی بر فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز در رقم و کلونهای سیبزمینی در شرایط
درونشیشه
Figure 6. The effect of PEG concentrations and iemperature stress on APX activity in potato variety and clones under
in vitro conditions
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همبستگی بین فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز و
محتوی پروتئین در غیاب تنش اسمزی و در تیمار شاهد
معنیدار نبود (جدول  ،)3اما با افزایش غلظت PEG
محیط کشت یعنی از  -5/0مگاپاسکال و باالتر،
همبستگی آن با محتوی پروتئین مثبت و معنیدار بود
(جدولهای  0 ،4و  .)8در پژوهشی که بر روی کدوی
طبی تحت شرایط تنش خشکی انجام گرفت ،ضریب
همبستگی آنزیم کاتاالز با آنزیم پراکسیداز،
آسکورباتپراکسیداز و پرولین (دارای بیشترین میزان
همبستگی) مثبت و معنیدار بود ( Rabbi Angourani et
 .)al., 2016بررسی ضرایب همبستگی صفات گیاه یونجه
تحت شرایط تنش خشکی نشان داد که بین فعالیت
آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و آسکورباتپراکسیداز با
همدیگر همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت که
بیانگر نقش این آنزیمها در کاهش آسیبهای ناشی از
وقوع تنش اکسیداتیو بود (.)Maghsoodi et al., 2016
بین میزان تحمل به تنش های اکسیداتیو
ایجادشده توسط تنش های محیطی و افزایش میزان
غلظت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در گیاهان ارتباط
بسیار قوی وجود دارد ( Sairam & Srivastava,
 .)2002آنزیمهایی مانند کاتاالز ،پراکسیداز و
آسکورباتپراکسیداز از آنزیم-های مهم سیستم دفاع
آنتی-اکسیدانی در گیاهان میباشند ( Laspina et al.,
 .)2005گزارش شده است که آنزیم پراکسیداز پس از
آنزیم کاتاالز در درجه دوم اهمیت در حذف پراکسید
هیدروژن قرار دارد ) (Cook et al., 2004گونههای
واکنشگر اکسیژن ) (ROSتولیدی ،نوکلئیک اسیدها،
اکسیداسیون پروتئینها و پراکسیداسیون لیپیدها روی
بسیاری از جنبههای عملکردی سلولها اثر میگذارند
( )2002( Mitller .)Foryer & Noctor, 2000گزارش
کرد که سنتز آنزیم کاتاالز ،پاسخ سازگار یافته در برابر
تنش اکسیداتیو میباشد .آنزیم کاتاالز با توانایی
پاکسازی رادیکال  H2O2از تجمع  ROSجلوگیری
میکند و بنابراین گیاه را در برابر پراکسیداسیون
لیپیدی سیستمهای غشایی و آسیبهای اکسیداتیو
تحت تنش خشکی محافظت میکند ( Mafakheri et
 .)al., 2011افزایش آنزیم پراکسیداز ،از طریق
لیگنینیشدن دیواره سلولی تا حدود زیادی میتواند
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خسارت ناشی از تنش و آسیبهای اکسیداتیو را
کاهش دهد ).(Moussa & Abdel-Aziz, 2008
آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و آسکورباتپراکسیداز
نقش موازی و مشابهی را در سیستم دفاعی گیاه ایفا
میکنند و وظیفه هر سه آنها تجزیه پراکسید هیدروژن
تولید شده در سلول میباشد ).(Ariano et al., 2005
گزارش شده است که در شرایط تنش ،رونویسی از
برخی ژنهای مربوط به آنزیمهای آنتیاکسیدانی برای
بهبود وضعیت گیاه در شرایط تنش ،افزایش پیدا
میکند که نقش مهمی در کاهش گونههای اکسیژن
فعال و آسیبهای ناشی از آن ایفا میکند ( Ratnayaka
 .)et al., 2003همچنین گزارش شده است که گیاهان
قادر هستند با افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
در برابر تنش گرمایی مقاومت نمایند ( Sariri et al.,
 .)2011میتوان گفت که رشد بهتر گیاه در شرایط
تنش خشکی مستلزم وجود مکانیسمهای دفاعی از
جمله سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی و اسمولیتهایی
نظیر پرولین جهت به حداقل رساندن اثرات تخریبی
& Masoudi Sadaghiani
ناشی ازتنش میباشد.
 )2016( Amini Dehaghiنشان دادند که در سیبزمینی
میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در تنش شدید به بیشترین
مقدار بود ،ولی تأثیری بر روی آنزیم آسکورباتپراکسیداز
نداشت ،در صورتیکه )2005( Sharma & Dubey
افزایش فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز را در برنج
گزارش کردند .افزایش میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در
گوجهفرنگی ) (Sanchez-Rodriguez et al., 2010و
خیار ) (Amini et al., 2017در اثر تنش خشکی
بهدست آمده است .همچنین & Razavizadeh
 )2017( Shahriariدر سورگوم افزایش میزان فعالیت
آنزیمهای کاتاالز و آسکورباتپراکسیداز بر اثر تنش را
تایید نمودند )2013( Habibi. .در گیاه جو افزایش
فعالیت آنزیم پراکسیداز در اثر تنش خشکی را نشان
داده است .در مطالعهای که  )2014( Zokaee et al.بر
روی چند گونه از بادام انجام دادند ،نشان دادند که در
بعضی از گونههای بادام در باالترین سطح تنش
خشکی ،فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،آسکورباتپراکسیداز
و پراکسیداز در برگ بیشترین افزایش را داشتند.
نهایت اینکه  )2013( Dong et al.افزایش فعالیت
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 از،نیازمند بررسی در شرایط مزرعهای نیز میباشد
 حساسیت بیشتری در برابر358 طرف دیگر کلون
تنشها نشان داد؛ زیرا در مقایسه با سایر رقمها و
کلونها مقدار فعالیت آنتیاکسیدانی کمتری داشت و
 مگاپاسکال و-5/0 گیاهچههایش بر اثر تنش اسمزی
 درجه30 باالتر باالخص در ترکیب با تنش دمایی
 با توجه.سانتیگراد آسیبپدیر بودند و خشک شدند
،به نتایج که در شرایط آزمایشگاهی بهدست آمده است
رقم مارفونا میتواند بهعنوان رقم متحمل به تنش در
برنامههای اصالحی سیبزمینی در شرایط مزرعهای
.مورد استفاده قرار گیرد

848

آنتیاکسیدانهای آنزیمی را در اثر افزایش سطوح
.تنش خشکی و سرما در گیاه خیار بهدست آوردند
نتیجهگیری کلی

بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که در سطوح
 و تنش دمایی و نیز تنش ترکیبیPEG مختلف غلظت
بین رقمها و کلونهای سیبزمینی از نظر صفات مورد
 بر اساس. اختالف معنیداری وجود داشت،مطالعه
 رقم مارفونا در برابر،مشاهدات و نتایج بهدستآمده
تنشها با افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و
،تجمع بیشتر پرولین متحمل بود؛ اما با وجود این
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