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چکیده
استفاده از پایههای انگور متحمل به تنش خشکی و کاربرد روشهای به باغی مانند استفاده از تنظیمکنندههای رشد میتواند برای دستیابی به
 در1331  به همین منظور پژوهشی بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال.روشهای مقابله با کمآبی مؤثر باشد
شرایط گلخانهای جهت بررسی اثر تنظیمکننده رشد تریاکانتانول بر ویژگیهای فیزیولوژیکی نهالهای انگور بیدانه سفید پیوند شده روی دو رقم
 تنش خشکی در،)) سرخک قوچان و نهال رقم بیدانه سفید (خودریشه، تیمارها پایه در دو سطح (خوشناو.بومی در شرایط خشکی انجام شد
100  و50 ، مگاپاسکال و سه غلظت تنظیمکننده تریاکانتانول (صفر-1/5  و-0/1 ،) (شاهد-0/2 سه سطح پتانسیل آب خاک در محدوده
، کلروفیل کل،)MSI(  میزان پایداری غشای سلولی،)LMA(  صفات اندازهگیری شده نسبت وزن خشک به سطح برگ.میکروموالر) بودند
 براساس نتایج حاصل از این.) بودندPOX( ) و پراکسیدازCAT(  فعالیت آنزیم کاتاالز، محتوای نسبی آب برگ، گالیسین بتائین،پرولین
 درصد) گردید و5( RWC  درصد) و20(  کلروفیل،) درصد5( MSI ،) درصد25( LMA پژوهش تنش خشکی باعث کاهش معنیدار
 گالیسین،) درصد2/5( RWC ،) درصد14(  کلروفیل،) درصد4/3( MSI ،) درصد20( LMA تیمارهای تریاکانتانول منجر به افزایش معنیدار
 نهالهای پیوندی. درصد) گردید8(  درصد) و پراکسیداز23(  درصد) و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی کاتاالز22(  پرولین،) درصد21( بتائین
با پایه خوشناو نسبت به شاهد نتایج بهتری را نشان داد و با اضافه شدن تیمار های تریاکانتانول نیز صفات مناسب برای تحمل تنش خشکی
.بهبود یافتند
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ABSTRACT
Use of drought tolerant grapevine rootstocks and application of garden management practices, such as the use of
plant growth regulators, can be effective in achieving drought control methods. For this purpose, a factorial
experiment based on a completely randomized design was conducted with three replications in greenhouse conditions
in 2018 in order to study the effect of triacontanol on the physiological characteristics of grafted plantlet of grapevine
on two native rootstocks of Iran under drought conditions. The treatments consisted of two rootstocks (Khoshnav,
Sorkhak Ghouchan) and Bidaneh sefid (no grafting), three levels of drought stress including soil water potential of 0.2 (control), -0.7 and -1.5 MPa, and three concentrations of triacontanol (0, 50 and 100 μM). The measured traits
included ratio dry weight to leaf area (LMA), membrane cell stability (MSI), total chlorophyll, proline,
glycinebetaine, relative water content (RWC), catalase (CAT) and peroxidase (POX) activity. Based on the results,
drought stress reduced LMA (25%), MSI (5%), chlorophyll (20%) and RWC (5%) and triacontanol treatments
increased LMA (20%), MSI (4.5%), chlorophyll (14%), RWC (2.5%), glycinebetaine (27%), proline (22%), and
antioxidant activity of catalase (23%) and peroxidase (8%). plantlet with Khoshnav rootstock showed better results
than the control plantlet, and triacontanol improves drought tolerance in plantlets.
Keywords: Antioxidant enzymes, grafted seedling, grape, glysinebetaine, proline.
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مقدمه
انگور ( )Vitis vinifera L.در سال  5911با تولید
حدود  9/2میلیون تن محصول در سال پس از سیب
رتبه دوم تولید و با داشتن  204922هکتار سطح بارور
پس از پسته رتبه دوم سطح کشت را در ایران به خود
اختصاص داده است ( .)Ahmadi et al., 2016این
محصول اهمیت زیادی در اقتصاد کشاورزی کشور دارد
به گونهای که در سال  2252حدود  44/1میلیون تن
فقط محصول کشمش ارزآوری حدود  582میلیون
دالر به همراه داشته است ( ;Ahmadi et al., 2016
.)FAO, 2017
از مهمترین نیازهای کشت و تولید هر محصول آب
میباشد که واکنشهای حیاتی گیاه مانند فتوسنتز،
تنفس ،زنجیره انتقال الکترون ،انجام تعرق و خنک
کردن اندام گیاه تحت تأثیر آن قرار دارد .ویژگیهای
مهم آب با ظرفیت گرمایی ویژه ،عناصر تشکیلدهنده
مولکول آب ،گرمای نهان تبخیر و نیروی کششی بین
مولکولهای آب باعث اثرگذاری این ماده حیاتی در
متابولیسم گیاه گردیده است ( Taiz & Zeiger,
 .)2006بهطورکلی تنشهای محیطی از مهمترین
محدودیتهای کشت و تولید محصول انگور در کشور
میباشد و اساسیترین مشکل امروز تاکستانهای دنیا
و ایران درگیری با خطر خشکسالی و تنش خشکی
است زیرا تنش خشکی بهطور معنیداری بر عملکرد
فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی انگور اثر میگذارد
(.)Conesa et al., 2016; Koundouras et al., 2008
تنش کمآبی ،رشد رویشی ،سطح برگ ( Lovisolo et
 ،)al., 2010رنگیزه های فتوسنتزی مانند کلروفیلها
( ،)Yordanov et al., 2000رشد ریشه ( Bianchi et
 ،)al., 2018سرعت تعرق (،)Alsina et al., 2011
میزان پتانسیل آب بافت ،فتوسنتز ( Koundouras et
 )al., 2008را کاهش داده و منجر به بسته شدن روزنه
ها ،تشکیل مالون دی آلدئید و افزایش سیالیت غشای
سلولی ،افزایش رادیکالهای گلوتاتیون و آلفاتکوفرولو
تجمع ترکیباتی مانند پرولین ،مانیتول ،آبسایزیک
اسید ،گالیسین بتائین و غیره میگردد ( Esteban et
.al., 2001; Asadi et al., 2017; Kantar et al.,
.)2011

گونههای گیاهی در برخورد با تغییر پتانسیل آب
خاک رفتارهای فیزیولوژیکی مختلفی را نشان
میدهند و در انگور نیز روشهای مختلفی برای مقابله
با اثرات تنش خشکی وجود دارند که میتواند به
عملکرد و بقای گیاه طی کمبود شدید آب کمک کند
( .)Scharwies & yerman, 2016از مهمترین
مکانیسمهای مقابله انگور با تنش خشکی تولید
ترکیبات اسمولیت و سازگار برای تنظیم پتانسیل آب
در سلول و محافظت اسمزی از آن میباشد .این
ترکیبات با حفظ جذب آب به سلول و ایجاد تورم
سلولی منجر به ادامه فرآیندهای ضروری و مهم گیاه
مانند رشد سلولی ،حرکت روزنهای ،فتوسنتز و تعرق
میگردد (.)Conesa et al., 2016; Kennedy, 2008
ازجمله این ترکیبات سازگار میتوان به قندها،
الکلهای قندی ،گالیسین بتائین و آمینواسیدهای آزاد
مانند پرولین اشاره کرد .همچنین از طرفی با کمک
گرفتن از آنتیاکسیدانهای آنزیمی مانند آنزیمهای
کاتاالز و پراکسیداز از فعالیتهای اکسایشی
رادیکالهای آزاد ممانعت بهعمل میآورند و
پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلولی را کاهش
میدهند (;Chaves et al., 2004; Asadi et al., 2017
.)Kantar et al., 2011
یکی از روشهای بهروز و مهم در مقابله با اثرات
مخرب تنشهای محیطی استفاده از روش پیوند روی
پایههای متحمل به این تنشها میباشد ( Jacobs,
 .)2010پایهها توانایی سازگار کردن انگور به
محدودیتهای مختلف محیطی (سرما ،گرما ،خشکی
و )...و خاکی (شوری ،آهکی ،زهکشی نامناسب و  )...را
دارند .این پژوهشها عالوه بر اینکه میتواند ارقام
تجاری مناسب برای کشت در مناطق کمآب را معرفی
کند ،ارقام و ژنوتیپهای موجود در ایران که دارای
استعدادهای ژنتیکی مطلوب از نظر تحمل به شرایط
نامساعد هستند را نیز بهعنوان پایه برای ارقام پر
مصرف مشخص میکنند (.)Yıldırım et al., 2018
باوجود بروز خشکسالیهای متعدد در سالهای اخیر و
شرایط تغییر در اقلیم مناطق بهنظر میرسد یکی از
راههای مؤثر برای مقابله با اثرات ناشی از کمبود آب
استفاده از روشهای به باغی مانند استفاده از رقمهای
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بومی متحمل به خشکی و پیوند رقمهای تجاری با
تحمل کمتر روی آن ها میباشد ( Bianchi et al.,
 .)2018لذا اصالح و انتخاب رقمهای متحملتر به
شرایط خشکی باوجود پتانسیل باالی تنوع رقمها در
مناطق ایران باید موردتوجه قرار گیرد .در این زمینه
درگذشته مطالعاتی نیز صورت گرفته است که از آن
جمله میتوان به معرفی رقمهای چفته و خلیلی
( ،)Asadi et al., 2017رقمهای انگور سیاه قزوین و
مالیی ( ،)Rasuli & Golmohamadi, 2003گزنی
( ،)Rezaee et al., 2007خوشناو ( ;Azizi et al., 2009
 ،)Ghaderi et al., 2010رشه ،سرخک قوچان ،سیاه
زرقان و قالتی شیراز ()Hadadinejad et al., 2013
اشاره کرد.
برخی از محققان بهمنظور استفاده از مکانیسم
تولید ترکیبات اسمولیت و افزایش تجمع این ترکیبات
تنظیمکننده اسمزی برای افزایش تحمل انگور به تنش
خشکی ،استفاده از تنظیمکنندههای رشد و ترکیبات
آلی دیگر را توصیه میکنند (.)Okuma et al., 2000
در این مورد میتوان به استفاده از سالسیلیک اسید و
اتفن ( ،)Ricardo, 1997پرولین ( Ozden et al.,
 )2009و گالیسین بتائین ( )Yang and Lu, 2005در
مقابله با تنش خشکی در انگور اشاره کرد .ترکیب
تریاکانتانول ( )Triacontanolیک تنظیمکننده رشدی
از خانواده الکلهای آلیفاتیک زنجیرهای به طول 92
کربن میباشد که در موم کوتیکول بسیاری از گیاهان
وجود دارد ( .)Verma et al., 2011این ترکیب اولین
بار توسط  )1977( Ries et al.از عصاره برگ یونجه
جداسازی شد و پس از خالصسازی و کاربرد خارجی
آن ،محققان متوجه اثرات تقویتکننده رشد ،تولید
متابولیتهای ثانویه و افزایش جذب آب این ترکیب
شدند .این ترکیبات بر اساس مطالعات منجر به
افزایش جذب آب و مواد معدنی و نیز افزایش شدت
فتوسنتز ( ،)Chen et al., 2003افزایش فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی (،)Naeen et al., 2011
افزایش ترکیبات آلی در برگ ( Kumaravelu et al.,
 ،)2000افزایش سطح مؤثر برگ ،فعالیت آنزیم
روبیسکو ،تحریک فتوسنتز در شرایط تنش
( )Muthuchelian et al., 1995میگردد.
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با توجه به شرایط بحرانی کمبود آب در کشور و
شرایط الگوهای بارشی نامنظم باوجود تغییرات شدید
اقلیمی تنها راه برای مقابله با تنش خشکی استفاده از
روشهای به باغی مانند کاربرد نهالهای پیوندی با
پایههای متحمل به خشکی و تعدیل اثرات تنش
خشکی بر عملکرد انگور با استفاده از کاربرد خارجی
ترکیبات و تنظیمکنندههای رشد مناسب و ایمن
میباشد .هدف از این پژوهش یافتن راهکارهای
مناسب برای افزایش تحمل نهال های انگور به خشکی
با استفاده از دو رقم انگور متحمل به تنش خشکی
بهعنوان پایه و همچنین کاربرد تنظیمکننده رشد
تریاکانتانول برای بهبود صفات این نهال ها در شرایط
تنش خشکی بود.
مواد و روشها
آزمایش با  20تیمار از جمله دو رقم بهعنوان پایه
(خوشناو ،سرخک قوچان) و رقم بیدانه سفید خود
ریشه (شاهد) ،سه غلظت تریاکانتانول (صفر (شاهد)،
 12و  522میکروموالر) و سه پتانسیل آب خاک
(( -2/2شاهد)( -2/0 ،تنش متوسط)( -5/1 ،تنش
شدید) مگاپاسکال) در  9تکرار به صورت آزمون
فاکتوریل (فاکتور  Aپایه ،فاکتور  Bتریاکانتانول
( )Triaو فاکتور  Cسطوح تنش خشکی) در قالب طرح
کامالً تصادفی در گلخانه تحقیقاتی (با دمای 21±2
درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  21±1و شرایط
نوری  58ساعت روشنایی) دانشگاه مالیر (استان
همدان ،شهرستان مالیر) با طول 84درجه و  15دقیقه
و عرض جغرافیایی  98درجه و  51دقیقه در سال
 5910اجرا گردید .قلمههای ارقام مورد مطالعه با قطر
 5/1-2سانتیمتر و طول  21-91سانتیمتر در
زمستان سال  5918از کلکسیون ملی انگور ایران واقع
در ایستگاه تحقیقات انگور وابسته به وزارت جهاد
کشاورزی شهرستان تاکستان در استان قزوین
جمعآوری گردید .قلمهها در شاسی گرم در گلخانه
ریشهدار و به گلدانهای پالستیکی منتقل شدند .پس
از  22روز یعنی در اردیبهشتماه سال 5911
قلمههای ریشهدارشده به گلدانهای  22لیتری با
خاک لومی رسی منتقل شد .قلمههای ریشهدار در
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شرایط یکسان آبیاری و تغذیه شدند .در دیماه 5911
پیوندکهای تهیهشده انگور رقم بیدانه سفید از
کلکسیون ایستگاه تحقیقات انگور وابسته به وزارت
جهاد کشاورزی شهرستان مالیر ،با استفاده از قیچی
پیوندزنی امگا (ساخت کشور تایوان) روی پایههای
خوشناو ،سرخک قوچان پیوند شدند .جوانههای پایین
تر از محل پیوند باید حذف شوند تا پس از فعالیت
ریشه در جذب آب و مواد غذایی فقط جوانه پیوندک
قادر به رشد باشد .محل پیوند با پارافیلم به خوبی
پوشانده شد تا هم پیوندک محکم روی پایه قرار گیرد
و هم از خشکشدن محل پیوند جلوگیری گردد .برای
مرطوب ماندن و بهبود کالوس زایی در محل پیوند
اطراف طوقه قلمه تا محل پیوند خاک اره و پرلت قرار
داده شد و این منطقه روزانه آبیاری گردید .همچنین
روی گلدانها با پالستیکهای بیرنگ پوشانده شد تا
رطوبت پیوندک و محل پیوند نیز حفظ شود .پس از
 51تا  22روز تقریباً همه پیوندکها شروع به رشد
کردند.
بهمنظور تهیه محلول استوک تریاکانتانول ابتدا
 2/2282گرم تریاکانتانول (شرکت مرک آلمان) را در
 2/2میلیلیتر کلروفورم حل کرده و سپس  8قطره
تویین  22به آن اضافه شد و پس از یکنواختی با آب
مقطر به حجم  522میلیلیتر رسانده شد .برای تهیه
غلظتهای مدنظر در پژوهش12Tria( 1 ،
میکروموالر) و  522 Tria( 52میکروموالر) میلیلیتر از
محلول استوک با آب مقطر به حجم  522میلیلیتر
رسید ( .)Naeen et al., 2011از اواسط اردیبهشتماه
تا  52خرداد بهمدت سه هفته سه بار نهالها با محلول
تریاکانتانول محلولپاشی و سپس وارد مرحله اعمال
تنش خشکی شدند.
از  52خردادماه سال  5912و از ابتدای مرحله
 1-2برگی تنش ها ی خشکی اعمال گردید و با
رسیدن پتانسیل آب خاک به  -2/0 ،- 2/2و - 5/1
مگاپاسکال نمونه بردار ی صورت گرفت .بر اساس
پژوهش های صورت گرفته ،به منظور دقت
اندازهگیری و اعمال صحیح تنش خشکی ،کلیه
مراحل آزمایش شامل اعمال تنش و اندازه گیری ها،
از  51خردادماه تا  51تیرماه به طور مشابه سه بار

( Ghaderi et al., 2010; Talaei et al.,

انجام گرفت
 .) 2012برای اعمال تنش خشکی ابتدا از گلدانها
در مقادیر مختلف آب ،نمونه خاک تهیه شد و با
دستگا ه صفحه فشاری مکش آن محاسبه شد .سپس
براساس مطالعات صورت گرفته در زمینه اعمال
تنش خشکی ،این میزان مکش را با نتایج یک
رطوبت سنج مانند تانسیومتر (Model: PMS-714
شرکت  ، Lutronکشور تایوان) مقایسه گردید.
براساس این مقایسه منحنی رطوبتی رسم گردید و
با استفاده از تا نسیومتر دیجیتالی رطوبت خاک در
عمق  51تا  22سانتی متری اندازهگیری شده و
سپس با کمک منحنی رطوبتی بهدست آمده ،میزان
پتانسیل آب خاک محاسبه شد  .صفات فیزیولوژیکی
نیز در زمان رسیدن پتانسیل آب خاک به سطح
خشکی مورد انتظار که با دستگاه تانسیومتر تعیین
گردید ،اندازهگیری شدند (.)Talaei et al., 2012
اندازهگیری صفات
نسبت وزن خشک برگ به سطح برگ ()LMA

برای اندازهگ یری نسبت وزن خشک برگ به سطح
برگ ( ) LMAاز روش گالمز استفاده شد .از هر
تیمار شش برگ بالغ و سالم از یک سوم انتهایی
شاخه انتخاب شد .ابتدا توسط دستگاه اندازهگیری
سطح برگ (مدل  ،)OTسطح برگ ها اندازه گیری و
سپس برگها در  02درجه سانتی گراد خشک شدند.
برای به دست آوردن این شاخص وزن خشک برگ به
سطح برگ تقسیم میشود (.)Galmes et al., 2007
پایداری غشای سلولی ()MSI

برای اندازهگیری پایداری غشای سلولی از رابطه ()5
استفاده شد که در آن  C1نشاندهنده  ECمخلوط
حاوی قطعات برگ و آب مقطر است که بهمدت 92
دقیقه در دمای  82درجه سانتیگراد در حمام آب گرم
حرارت دادهشده است C2 .نشاندهنده  ECمخلوط
حاوی برگ و آب مقطر در حمام آب  522درجه
میباشد که بهمدت  52دقیقه حرارت داده شده است
(.)Sivritepe et al., 2008
()5

]

[
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سبزینه (کلروفیل)

بهمنظور اندازهگیری سبزینه گیاه ،ابتدا عصاره حاوی
کلروفیل برگ استخراج یافت و سپس میزان جذب نور
توسط عصاره استخراجشده با دستگاه طیف سنج نوری
(اسپکتروفتومتر) (مدل  UV-12000شرکت جنیوس
کشور چین) در طولموج  229و  281نانومتر تعیین
گردید .در نهایت محتوای سبزینه برگ گیاه از طریق
رابطههای  2و  9به دست آمد .در این رابطهها  Vحجم
و  Wوزن تر نمونه استخراجشده میباشد
(.)Lichtenthaler & Buschmann, 2001
= کلروفیل a
()2
))

((

)

(

)

()9
))

(

= کلروفیل
((

)

(

)

b
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(دل  TDL-4شرکت جنیوس کشور چین) 8درجه
سانتیگراد در  52222دور در دقیقه قرار گرفتند .مقدار
 12میکرولیتر عصاره به بافر واکنش مخصوص
اندازهگیری فعالیت آنزیم کاتاالز که شامل سه میلیلیتر
بافر فسفات و  8/1میکرو لیتر پراکسید هیدروژن بود،
اضافه گردید و در طول موج  282نانومتر بهمدت سه
دقیقه میزان جذب مشاهده شد (.)Mehri et al., 2014
در اندازهگیری فعالیت آنزیم پراکسیداز میزان جذب در
طی سه دقیقه در طول موج  802نانومتر قرائت گردید.
مقدار تتراگویاکول ( )Tetra-guaiacolتشکیلشده با کمک
ضریب خاموشی محاسبه شد ( .)ℇ=26.6 mM-1 cm1بر
این اساس فعالیت ویژه آنزیم پراکسیداز بهصورت
میکرومول تتراگویاکول تشکیلشده در دقیقه در
میلیگرم پروتئین ( )μ mol/mine/ mg proteinبیان
گردید (.)Hemeda & Kelin, 1990

(

گالیسین بتائین
محتوای آب نسبی برگ ()RWC

برای اندازهگیری محتوای آب نسبی برگ ،از رابطه ()8
استفاده شد (.)Sheng et al., 2010
= RWC
()8
وزن خشک دیسک های برگی وزن تر دیسک های برگی
وزن خشک دیسک های برگی وزن آماس دیسک های برگی

پرولین

برای اندازهگیری میزان پرولین از روش
( )1975استفاده گردید که در آن برای استخراج
پرولین از اسید سولفوسالیسیلیک  9درصد و ناین
هیدرین نیز بهعنوان ماده معرف آن مورد استفاده قرار
گرفت .در نهایت مقدار جذب فاز باالیی عصاره
استخراج شده توسط اسپکتروفتومتر در طول موج
 122نانومتر قرائت گردید.
Bates et al.

آنزیمهای آنتیاکسیدانی

برای اندازهگیری کاتاالز 2/5 ،گرم برگ در هاون چینی
سردشده با ازت مایع خرد گردید و عصاره تهیه شد،
نمونهها به داخل ویالهای دو میلیلیتری منتقل شده و
یک میلیلیتر بافر فسفات به آنها اضافه گردید .سپس
ویالها بهمدت  22دقیقه در سانتریفیوژ یخچالدار

برای اندازهگیری میزان گالیسین بتائین به  2/1گرم برگ
خشک  22میلیلیتر آب دو بار تقطیر اضافه شد و پس از
تکان دادن با شیکر بهمدت  84ساعت در دمای  21درجه
سانتیگراد نگهداری شد .سپس نمونه از کاغذ صافی عبور
داده شد و یک میلیلیتر از عصاره گیاهی با یک میلیلیتر
اسید سولفوریک  2نرمال مخلوط شده و در حمام آب یخ
قرار گرفت .سپس  2/2میلیلیتر محلول یدین-یدید
پتاسیم به مخلوط واکنش اضافه گردید و محلول بهمدت
 52ساعت در دمای صفر تا  8درجه سانتیگراد قرار داده
شد .نمونه برای  51دقیقه در دمای صفر درجه و سرعت
 52222دور سانتریفوژ شد .فاز باالیی محلول با
میکروپیپت جداشده و مقدار  1میلیلیتر  5و -2دی
کلرواتان به آن اضافه گردید و بهمدت یک دقیقه به
شدت تکان داده شد و بعد از  2/1ساعت میزان جذب در
طول موج  921نانومتر قرائت گردید .برای تهیه نمونه
استاندارد از غلظتهای  0تا  522میکروگرم در میلیلیتر
گالیسین بتائین استفاده گردید ( Grieve & Grattan,
.)1983
تجزیه آماری

تجزیه دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SASنسخه
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بودند و فقط فعالیت آنزیم پراکسیداز و محتوای آب
نسبی برگ در سطح  1درصد معنیدار شد (جدول .)5

 1/8انجام و مقایسه میانگین آنها به روش آزمون
چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج و یک
درصد صورت گرفت .برای رسم نمودارها نیز از نرمافزار
 Excelنسخه  2252استفاده گردید.

نسبت وزن خشک به سطح برگ

اثر مستقل نوع پایه ،اثر تریاکانتانول و سطوح تنش
خشکی و نیز اثر متقابل این فاکتورها بر صفت LMA
معنیدار بود (جدول .)5
در مورد اثر متقابل این فاکتورها بر صفت LMA
نتایج پژوهش نشان میدهد که با افزایش سطوح تنش
خشکی میزان این صفت در نهالهای بیدانه سفید
خود ریشه ،کاهش بیشتری نسبت به نهالهای پیوندی
با پایه خوشناو و سرخک قوچان داشت.

نتایج و بحث
براساس نتایج نوع پایه بهجز کلروفیل کل ،پایداری غشای
سلولی و محتوای آب نسبی برگ در بقیه صفات اثر
معنیدار داشت و اثر تریاکانتانول و میزان تنش خشکی
در مورد همه صفات معنیدار شد .اثر متقابل نوع پایه و
غلظتهای تریاکانتانول بر همه صفات معنیدار شد،
بهطوریکه اکثر صفات در سطح یک درصد معنیدار

جدول  .5نتایج تجزیه واریانس اثر پایه ،تریاکانتانول و تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی انگور رقم بیدانه سفید
Table 1. Results of variance analysis effect of rootstock, triacontanol and drought stress on some physiology traits on
‘Bidaneh sefid’ grapevine

Peroxidase

Catalase

Proline

*96.6
**271.006
*164.55
*5.63
*11.903
*2.42
*4.609
184.12
16.35

**6.004
**16.701
**9.62
**1.31
**1.01
**0.484
**0.007
0.416
12.83

**36.6
**82.71
**67.22
**6.004
**5.69
**8.153
**3.11
0.809
14.26

Means of Squares
Relative
water
Glysinebetaine
content
17.72ns
*2.56
**127.25
**10.17
**54.49
**14.62
*
9.74
**0.94
*6.02
**1.47
**
5.66
**1.69
**5.93
**1.001
3.77
0.48
9.3
13.52

Membrane
stability
index
25397 ns
**322.8
**20.08
**50.85
**15.98
**11.3
**11.6
9.7
12.12

Leaf mass
Total
area
chlorophyll
0.262ns
**0.197
*0.101
**0.219
0.503ns
**0.086
**0.006
0.002
7.15

*7.94
**0.26
**0.01
** 0.07
**0.005
**0.001
**0.001
0.002
4.6

Df

Source of
variation

2
2
2
4
4
4
8
54
-

)Rootstock(A
)Tria (B
)Drought (C
A⨉B
A⨉C
B⨉C
A⨉B⨉C
Error
)CV (%

* ** ،و  :ns:به ترتیب تفاوت معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد و نبود تفاوت معنیدار.
*, **, ns: significantly differences at 5% and 1% of probability levels and non-significantly difference, respectively.

جدول  .2مقایسه میانگین اثر پایه ،تریاکانتانول و تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی انگور رقم بیدانه سفید
Table 2. Mean comparisons effect of rootstock, triacontanol and drought stress on some physiology traits on ‘Bidaneh
sefid’ grapevine
Leaf
Total
Membrane
Relative
Peroxidase
Glysinebetaine
Proline
Catalase
mass area chlorophyll stability index water content
(μM/mine/mg
)(μM/ g F. W.) (μM/g F. W) (Unit/ gr F. W.
)(mg/cm2) (mg g-1 F. W.
)(%
)(%
)proteine
586.98 b
593.73 b
615.87 a

5.68 b
5.82 b
6.83 a

9.57 c
10.52 b
11.35 a

0.98 c
1.11 b
1.34 a

87.96 ab
88.46 a
88.67 a

76.73 ab
76.32 ab
77.21 a

1.48 ab
1.58 a
1.61 a

*1.94 b
1.91 b
2.23 a

574.55 c
597.57 b
624.45 a

5.29 b
6.16 ab
6.89 a

9.18 c
10.52 b
11.73 a

0.96 b
1.15 ab
1.31 a

86.93 b
88.06 ab
89.11 a

74.92 c
76.17 b
77.17 a

1.53 c
1.64 b
1.76 a

1.8 c
2.02 b
2.24 a

561.001 c
599.35 b
636.23 a

4.9 c
6.22 b
7.23 a

8.61 c
10.73 b
12.09 a

0.93 b
1.19 ab
1.3 a

89.32 a
87.35 b
85.07 c

77.58 a
76.2 b
74.48 c

1.6 a
1.56 ab
1.3 b

*2.33 a
2.003 b
1.74 c

Treatment
Rootstock
Bidaneh Sefid
Sorkhak Ghouchan
Khoshnav
Triacontanol
)0 (μM
)50 (μM
)100 (μM
Drought
-0.2
-0.7
-1.2

* حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده نبود تفاوت معنیدار در سطح  1درصد میباشد.
* Means within a column followed by the same letter are not significant at the level of 5%.
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در شرایط تنش خشکی شدید ( -5/1مگاپاسکال)
بیشترین میزان  LMAمربوط به نهالهای پیوندی با
پایه خوشناو ( 2/54میلیگرم بر سانتیمتر مربع) تیمار
شده با تریکانتانول  522میکروموالر بود .همچنین
براساس نتایج بدست آمده با افزایش غلظت
تریاکانتانول میزان  LMAدر هر سطح از تنش خشکی
و هر کدام از نهالهای پیوندی و غیر پیوندی 51/20
درصد افزایشیافته است (شکل  .)5صفت  LMAاز
شاخصهای تحمل گیاهان به تنش خشکی میباشد و
بر این اساس ارقامی که در این صفت طی تنش
خشکی تغییرات کمتری را نشان دهند کارایی
فتوسنتز بیشتری داشته و احتماالً نسبت به تنش
خشکی متحمل میباشند ( .)Kennedy, 2008در
شرایط تنش خشکی گیاه برای مقابله با کمآبی و حفظ
حداقل آب جذبشده ،میزان رشد رویشی و تولید
بیومس را کاهش میدهد .همچنین گیاه با کاهش
توسعه بخش هوایی در شرایط تنش خشکی باعث
میشود سطح تبخیر و تعرق گیاه نسبت به منطقه
جذب یعنی ریشه کاهش یابد و گیاه امکان عبور از
تنش را پیدا کند .از اینرو صفت  LMAنیز بهطور
طبیعی افت میکند ( Yıldırım et al., 2018 ;Anjum,
 .)2011در این مطالعه میزان  LMAدر نهالهای پیوند
شده روی پایه خوشناو بهتر از سایر نهالها بود .این
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موضوع میتواند به دلیل توانایی پایه این نهالها در
جذب آب و مواد معدنی باشد ،زیرا بر اساس مطالعات
صورت گرفته خوشناو از ارقام بومی است که به دلیل
ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نسبت به تنش
خشکی متحملتر میباشد ( .)Ghaderi et al., 2010در
مورد اثر تنظیمکننده تریاکانتانول در بهبود  LMAدر
نهالهای تیمار شده با این ترکیب گزارش شده است که
این ترکیب در استفاده تنها و یا به همراه ترکیبات دیگر
مانند اسید جیبرلیک باعث افزایش جذب آب و مواد
غذایی و همچنین بهبود ترکیبات غذایی و معدنی در
برگ شده است که میزان  LMAرا بهبود میبخشد.
( .)Singh et al., 2011تریاکانتانول باعث افزایش سطح
جذب آب و مواد غذایی در ریشه و نیز افزایش میزان
فتوسنتز در شرایط تنشها میگردد که مانع از کاهش
شدید  LMAدر اثر تنش خشکی میشود ( Chen et al.,
.)2005; Perveen et al., 2014
میزان کلروفیل

براساس نتایج تجزیه واریانس داده ها اثر پایه بر
محتوای کلروفیل معنیدار نشد ،ولی اثر تریاکانتانول و
سطوح تنش خشکی بر این صفت معنیدار گردید و
اثرات متقابل این فاکتورها نیز در سطح یک درصد
معنیدار گردید (جدول .)5

شکل  .5مقایسه میانگین اثر متقابل پایه ،تریاکانتانول و تنش خشکی بر نسبت وزن خشک برگ بر سطح برگ ( )LMAانگور رقم
بیدانه سفید
Figure 1. Mean comparison interaction effect of rootstock, triacontanol and drought stress on dry weight to leaf area
ratio (LMA) on ‘Bidaneh Sefid’ grapevine
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میزان کلروفیل در غلظت  522میکروموالر ترکیب
تریاکانتانول نسبت به شاهد  58درصد افزایش داشت.
ازنظر اثر سطوح تنش خشکی نیز با اعمال تنش
خشکی میزان کلروفیل به طور معنیداری تا 22
درصد کاهش یافت (جدول  .)2بر اساس نمودار اثر
متقابل فاکتورهای مختلف ،میزان کلروفیل به جز در
نهالهای با پایه رقم خوشناو ،با افزایش تنش خشکی
به طور معنیداری کاهش یافت .در تیمار بدون تنش
خشکی ( -2/2مگاپاسکال) با افزایش کاربرد ترکیب
تریاکانتانول میزان کلروفیل به طور معنیداری در همه
ارقام افزایش تا  59درصدی نشان داد ولی در سایر
سطوح تنش این میزان افزایش کلروفیل در غلظتهای
مختلف تریاکانتانول معنیدار نبود .در شرایط تنش
خشکی شدید بیشترین میزان کلروفیل در نهالهای
پیوندی با پایه رقم خوشناو ( 5/12میلیگرم در گرم
وزنتر) نسبت به نهالهای غیر پیوندی خود ریشه
بیدانه سفید ( 5/82میلیگرم در گرم وزن تر) حاصل
شد که البته دارای اختالف معنیدار با هم نبودند
(شکل  .)2تنش خشکی باعث آسیب به کلروپالست و
از بین رفتن کلروفیلها میگردد و نیز فعالیت آنزیم
گلوتامات لیگاز کم و تولید کلروفیل مختل میشود که
در نتیجه آن گلوتامین موجود در سلول بیشتر به
پرولین تبدیل میگردد ( .)Jacobs, 2010بیشتر بودن
کلروفیل در نهالهای پیوندی بر پایه رقم خوشناو

نشاندهنده توانایی این پایه در جذب بهتر رطوبت
خاک در شرایط تنش و ممانعت از آسیب کلروپالست
میباشد .بر اساس مطالعات صورت گرفته رقم خوشناو در
شرایط تنش خشکی تحمل بیشتری نسبت به ارقام
شاهد نشان داده است ( .)Azizi et al., 2009در اثر بروز
تنش خشکی به غشای تیالکوئیدی آسیب وارد میگردد
و منجر به از بین رفتن کلروفیلها میگردد .از آنجاییکه
تریاکانتانول باعث ممانعت از آسیب به غشای سلول و
اندامک های سلولی میگردد ،رنگیزههای فتوسنتزی با
شدت کمتری کاهش مییابند (.)Verma et al., 2011
تریاکانتانول باعث افزایش جذب آب و ماد غذایی
(نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم) میشود و همین امر
تولید کلروفیلها را تعدیل کرده و مانع افت شدید میزان
آن میگردد .تریاکانتانول همچنین با افزایش فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی از تخریب اندام فتوسنتزی مانند
کلروفیلها توسط رادیکالهای آزاد جلوگیری میکند
(.)Perveen et al., 2014
پایداری غشای سلولی

در این صفت نوع پایه منجر به تفاوت معنیدار نگردید،
ولی سایر فاکتورهای تریاکانتانول و سطوح تنش خشکی
اثر مستقل معنیدار بر پایداری غشای سلولی نشان دادند.
اثرات متقابل این فاکتورها نیز همگی در سطح یک درصد
معنیدار گردید (جدول .)5

شکل  .2مقایسه میانگین اثر متقابل پایه ،تریاکانتانول و تنش خشکی بر محتوای کلروفیل برگ انگور رقم بیدانه سفید
Figure 2. Mean comparison interaction effect of rootstock, triacontanol and drought stress on total chlorophyll on ‘Bidaneh
Sefid’ grapevine
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نهالهای با پایه خوشناو بیشترین پایداری غشای
سلولی را داشتند که البته با نهالهای شاهد و پیوندی
با پایه سرخک قوچان تفاوت معنیدار نشان نداد .با
کاربرد تنظیمکننده تریاکانتانول از غلظتهای ابتدایی
( 12میکروموالر) افزایش معنیدار پایداری غشای
سلولی مشاهده گردید و در غلظت  522میکرموالر به
بیشترین میزان ( 00/50درصد) رسید بهطوریکه بین
پایداری غشای سلولی در غلظتهای  12و 522
میکروموالر نیز اختالف معنیدار ایجاد شد .در مورد
سطوح تنش خشکی نیز با افزایش تنش خشکی میزان
پایداری غشای سلولی بهطورکلی کاهش ( 1درصد)
یافت( .جدول  .)2بر اساس نتایج اثر متقابل
فاکتورهای تیماری مختلف این پژوهش ،با اعمال
سطوح تنش خشکی میزان پایداری غشای سلولی
بهطور معنیدار در همه نهالهای پیوندی و غیر
پیوندی کاهش یافت ولی شدت کاهش در نهالهای
غیر پیوندی خود ریشه بیدانه سفید بیش از سایر ارقام
بود .با کاربرد تنظیمکننده تریاکانتانول میزان پایداری
غشای سلولی بهطور معنیداری افزایش یافت
بهطوریکه در تیمار بدون تنش میزان  MSIدر غلظت
 522میکروموالر در نهالهای با پایه سرخک (01/20
درصد) و خوشناو ( 01/21درصد) به بیشترین مقدار
خود رسید .در سطح تنش شدید خشکی (-5/1
مگاپاسکال) حتی با وجود استفاده از تریاکانتانول نیز
میزان پایداری غشای سلولی افزایش معنیدار نداشت،
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بهجز در نهالها ی با پایه خوشناو که در این شرایط
افزایش معنیداری ( 8/9درصد) نشان داد (شکل .)9
در اثر تنش خشکی مانند بسیاری از تنشهای دیگر
نشت یونی از مهمترین اختالالت ایجادشده در گیاه
میباشد که به دنبال کاهش پایداری غشای سلولی
حادث میشود .تعیین میزان نشت یونی و یا
اندازهگیری پایداری غشای سلولی میتواند پژوهشگران
را در تعیین توانایی تحمل یک گیاه به تنش خشکی
یاری کند ( .)Ghaderi et al., 2010در این مطالعه
نهالهای پیوندی روی پایه خوشناو و سرخک قوچان
پایداری غشای سلولی بهتری نسبت به نهالهای غیر
پیوندی شاهد نشان دادند که میتواند تعیینکننده
توانایی تحمل آن نهالها باشد .نهالهایی که پایداری
غشای سلولی بیشتری دارند از غیرفعال شدن
پروتئینهای غشا و پراکسیداسیون لیپیدهای غشا
ممانعت میکنند ( .)Bota et al., 2004تریاکانتانول
باعث مقاومت غشای سلولی بهوسیله تنظیم ترکیبات
لیپیدی غشا میگردد ( .)Perveen et al., 2014از
مهمترین عکسالعملهای ترکیب تریاکانتانول ممانعت از
پراکسیداسیون لیپیدی در غشای سلول میباشد که
منجر به بهبود پایداری غشا در شرایط تنش میگردد.
همچنین تریاکانتانول با افزایش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی مانند کاتاالز و پراکسیداز باعث فعالشدن
بهتر مکانیسم دفاعی اکسیداتیو گیاه میگردد ( Perveen
.)et al., 2014; Sabir et al., 2011

شکل  .9مقایسه میانگین اثر متقابل پایه ،تریاکانتانول و تنش خشکی بر پایداری غشای سلولی ( )MSIانگور رقم بیدانه سفید
Figure 3. Mean comparison interaction effect of rootstock, triacontanol and drought stress on Membrane Stability
Index (MSI) on ‘Bidaneh Sefid’ grapevine
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محتوای آب نسبی برگ ()RWC

براساس آنالیز تجزیه واریانس ،فاکتورهای ترکیب
تریاکانتانول و سطوح تنش خشکی باعث ایجاد
تغییرات معنیدار این صفت شدند و اثرات متقابل همه
فاکتورها معنیدار شد (جدول  .)5بر اساس نتایج
حاصل از اثرات متقابل میتوان مشاهده کرد که با
اعمال تنش خشکی ،میزان محتوای نسبی آب برگ
کاهش معنیدار یافت .در شرایط تنش شدید خشکی
نهالهای پیوندی روی پایه خوشناو و سرخک RWC
بیشتری نسبت به نهالهای خود ریشه بیدانه سفید
داشتند که نشاندهنده توانایی این پایهها در تحمل به
خشکی میباشد .همچنین با استفاده از ترکیب
تریاکانتانول بهجز در تنش خشکی متوسط در سایر
سطوح تنش خشکی میزان محتوای آب نسبی برگ
افزایش نشان داد (شکل  .)8یکی از صفات مهم برای
تعیین میزان تحمل به تنش خشکی اندازهگیری میزان
محتوای آب نسبی برگ میباشد که درنهایت قابلیت
جذب بهتر آب و بهبود هدایت روزنهای توسط گیاه را
نشان میدهد (.)Jalili marandi et al., 2011
پژوهشگران دلیل بهبود جذب آب در نهالهای
پیوندی را توسعه بهتر ریشه و توانایی جذب بهتر آب
بیان نمودهاند ( ;Jacobs, 2010; Carbonneau, 1985
 .)Yıldırım et al., 2018تریاکانتانول در گیاهان تحت
تنشهای محیطی منجر به افزایش  RWCمیگردد

زیرا از مهمترین اثرات ترکیب تریاکانتانول افزایش
جذب آب و مواد معدنی در شرایط تنش و غیر تنش
میباشد .همین عامل باعث میگردد که کاهش
محتوای آب نسبی برگ در نهالهایی که تحت تیمار
تریاکانتانول قرارگرفتهاند تعدیل گردد ( Chen et al.,
 .)2003همچنین تریاکانتانول تأثیر مستقیم در افزایش
رشد ریشه در شرایط تنش دارد که با این کار اندام
جذبکننده آب افزایشیافته و میزان جذب آب بهبود
مییابد (.)Ertani et al., 2013
گالیسین بتائین

تغییرات میزان این ترکیب از نظر اثرات مستقل و
متقابل فاکتورهای تیماری نوع پایه ،غلظتهای
مختلف تریاکانتانول و سطوح تنش خشکی معنیدار
گردید (جدول  .)5بیشترین میزان گالیسین بتائین در
نهالهای پیوندی با پایه خوشناو ( 5/98میکرومول در
گرم وزن تر) و کمترین میزان آن در نهالهای غیر
پیوندی خود ریشه بیدانه سفید ( 2/14میکرومول در
گرم وزن تر) ثبت گردید .غلظتهای مختلف
تریاکانتانول نیز باعث افزایش  22/0درصدی این
ترکیب شد و با اعمال تنش خشکی نیز میزان
گالیسین بتائین افزایش معنیدار نشان داد (جدول .)2
با اعمال تنش خشکی میزان گالیسین بتائین در همه
نهالهای پیوندی و غیر پیوندی افزایش معنیدار یافت.

شکل  .8مقایسه میانگین اثر متقابل پایه ،تریاکانتانول و تنش خشکی بر محتوای آب نسبی برگ ( )RWCانگور رقم بیدانه سفید
Figure 4. Mean comparison interaction effect of rootstock, triacontanol and drought stress on relative water content
(RWC) on ‘Bidaneh Sefid’ grapevine
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در نهال غیرپیوندی خود ریشه بیدانه سفید
تریاکانتانول باعث افزایش گالیسین بتائین گردید .بر این
اساس بیشترین گالیسین بتائین در شرایط تنش خشکی
شدید و در نهالهای پیوندی با پایه خوشناو (5/28
میکرومول در گرم وزن تر) در غلظت  522میکروموالر
تریاکانتانول مشاهده شد که با نهالهای شاهد خود ریشه
تفاوت معنیدار داشت (شکل  .)1در شرایط تنش خشکی
میزان ترکیبات آلی سازگار مانند بتائین ها افزایش
مییابد و گالیسین بتائین بهعنوان یک ترکیب آمونیومی
چهارگانه مهمترین بتائین سازگار در گیاهان محسوب
میشود که در شرایط تنش افزایش می یابد ( & Yang
 .)Lu, 2005این ترکیب باعث محافظت از غشای
تیالکوئیدی و محافظت از اندام فتوسنتزی و همچنین
بهبود پتانسیل آب در سلولهای گیاهی میگردد .در
شرایط تنش خشکی گالیسین بتائین در نهالهای با پایه
خوشناو بیشتر از سایر نهالها افزایش یافت و این امر
نشاندهنده تحمل بیشتر این ترکیب پایه و پیوندک در
برابر خشکی میباشد .تنظیمکننده تریاکانتانول نیز باعث
افزایش تولید این ترکیب آلی در نهالها گردید که این
امر به دلیل اثرگذاری این ترکیب بر جذب بهتر مواد
غذایی و بهویژه عنصر نیتروژن و افزایش متابولیسم
نیتروژن و تولید بیشتر بتائین ها در شرایط تنشهای
رطوبتی میباشد (.)Naeem et al., 2012
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پرولین

این آمینواسید نیز مانند گالیسین بتائین از نظر اثر
مستقل و متقابل فاکتورهای تیماری نوع پایه،
غلظتهای تریاکانتانول و سطوح تنش خشکی
تغییرات معنیدار نشان داد (جدول  .)5میزان پرولین
در نهالهای پایههای مختلف متفاوت بودند
بهطوریکه پیوندک روی پایه خوشناو بیشترین
( 55/91میکرومول در گرم وزن تر) و نهال خود ریشه
بیدانه سفید کمترین ( 1/10میکرومول در گرم وزن
تر) میزان پرولین را نشان دادند .تریکانتانول باعث
افزایش معنیدار پرولین در نهالها شد و از غلظت 12
میکروموالر ( 52/12میکرومول در گرم وزن تر) نسبت
به شاهد اختالف معنیدار را نشان داد ،به طوری که
در غلظت  522میکرو موالر نسبت به شاهد باعث
افزایش  22درصدی پرولین گردید .در این پژوهش
افزایش  21درصدی در اثر اعمال سطوح تنش خشکی
در میزان پرولین مشاهده شد (جدول  .)2با افزایش
شدت تنش خشکی در همه نهالهای پیوندی و غیر
پیوندی بهطور معنیداری میزان پرولین افزایش داشت
ولی این افزایش در نهالهای پیوندی و بهخصوص
نهالها ی با پایه خوشناو بیشتر از نهالهای غیر
پیوندی خود ریشه بیدانه سفید بود .تریاکانتانول نیز
باعث افزایش معنیدار پرولین در همه نهالها گردید.

شکل  .1مقایسه میانگین اثر متقابل پایه ،تریاکانتانول و تنش خشکی بر گالیسین بتائین انگور رقم بیدانه سفید
Figure 5. Mean comparison interaction effect of rootstock, triacontanol and drought stress on glysinebetaine on ‘Bidaneh
Sefid’ grapevine
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براساس نتایج بیشترین میزان پرولین در پیوندک
بیدانه سفید پیوند شده روی پایه خوشناو (58/59
میکرومول در گرم وزن تر) در تنش شدید خشکی با
تیمار  522میکروموالر تریاکانتانول ثبت گردید که با
نهال غیر پیوندی بیدانه سفید ( 52/51میکرومول در
گرم وزن تر) اختالف معنیدار نشان داد (شکل .)2
تولید این آمینواسید آزاد در زمان تنش خشکی باعث
تنظیم اسمزی ،کاهش از دست رفتن آب ،حفظ آماس
سلول و محافظت از ترکیبات پروتئینی و سیستم
غشایی سلول میگردد .پرولین در کلروپالست تولید
میشود ،ولی در همه جای سلول وجود دارد و در برگ
سریعاً در طی تنش خشکی تجمع مییابد ( Kantar et
 .)al., 2011رقمها و گیاهانی که تجمع بیشتری از این
ترکیب را داشته باشند میتوانند شرایط خشکی را
بهتر تحمل کنند .در این مطالعه نهالهای پیوندی با
پایه خوشناو تجمع بیشتری از این اسیدآمینه را نشان
دادند که میتواند نشاندهنده برتری این پایه در
تحمل به خشکی باشد .تریاکانتانول نیز بهخوبی باعث
افزایش تولید اسیدهای آمینه میگردد
( Muthuchelian et al., 1997; Perveen et al.,
 .)2014این ترکیب عالوه بر اینکه جذب آب و مواد
غذایی را در شرایط تنش بهبود میبخشد باعث
افزایش متابولیسم نیتروژن میگردد و تولید اسیدهای
آمینه را افزایش میدهد ( .)Ertani et al., 2013در

این پژوهش نیز با افزایش غلظت این تنظیمکننده
میزان پرولین افزایش یافت.
فعالیت آنزیم کاتاالز و پراکسیداز

تغییرات فعالیت این دو آنزیم از نظر اثر مستقل و
متقابل فاکتورهای تیماری نوع پایه ،غلظتهای
تریاکانتانول و سطوح تنش خشکی معنیدار بودند.
میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در نهالهای
پیوند شده روی پایه خوشناو (آنزیم کاتاالز (2/49
واحد در گرم وزن تر) و آنزیم پراکسیداز (251/40
میکرومول در دقیقه در میلیگرم پروتئین)) بیش از
نهالهای دیگر بود و نهالهای پیوند شده روی پایه
سرخک و نهالهای غیر پیوندی خودریشه بیدانه سفید
با هم تفاوت معنیدار نداشتند .تیمار تریاکانتانول
میزان فعالیت آنزیم کاتاالز را  29درصد و میزان
فعالیت پراکسیداز را هشت درصد افزایش داد.
همچنین با اعمال تیمارهای تنش خشکی در نهالهای
پیوندی و غیر پیوندی ،میزان فعالیت آنزیم کاتاالز
( 92درصد) و پراکسیداز ( 55درصد) بهطور معنیدار
افزایش نشان داد (جدول  .)2ازنظر اثر متقابل
فاکتورهای مختلف بر میزان فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی بر اساس نتایج میتوان مشاهده کرد که
با افزایش تنش خشکی میزان فعالیت آنزیم کاتاالز
بهصورت معنیداری در همه نهالها افزایش یافت.

شکل  .2مقایسه میانگین اثر متقابل پایه ،تریاکانتانول و تنش خشکی بر پرولین انگور رقم بیدانه سفید
Figure 6. Mean comparison interaction effect of rootstock, triacontanol and drought stress on proline on ‘Bidaneh
Sefid’ grapevine
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تیمار تریاکانتانول نیز باعث افزایش معنیدار در اغلب
نهالها و سطوح تنش خشکی بهجز سطح تنش متوسط
خشکی ( -2/0مگاپاسکال) گردید .بیشترین فعالیت آنزیم
کاتاالز در سطح تنش شدید در نهال پیوندی با پایه
خوشناو ( 4/19واحد در گرم وزن تر) در تیمار
تریاکانتانول  522میکروموالر مشاهده گردید (شکل .)0
فعالیت آنزیم پراکسیداز با افزایش شدت تنش خشکی
افزایش  55درصدی معنیدار نشان داد و تیمارهای
تریاکانتانول نیز باعث افزایش فعالیت این آنزیم بهطور
معنیدار شد .در سطح تنش شدید و تریاکانتانول 522
میکروموالر میزان فعالیت این دو آنزیم در نهالهای
مختلف افزایش قابل مالحظه ای داشتند ،ولی بین آنها
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تفاوت معنیدار وجود نداشت (شکل  .)4با ادامه شرایط
تنش خشکی ،گیاه دچار تنش ثانویهای به نام تنش
اکسایشی میگردد که ناشی از رادیکالهای آزاد و
گونههای فعال اکسیژن میباشد و باعث اختالل در
فعالیت گیاه و تخریب غشای سلولی میشود ( & Gill
 .)Tuteia, 2010این عوامل مخرب بهراحتی با آسیب به
غشای سلولی وارد سلول شده و اندامهای مهم سلول را از
بین میبرند و فرآیند فتوسنتز و تنفس مختل میگردد.
ترکیبات آنتیاکسیدان آنزیمهایی مانند آنزیم کاتاالز و
پراکسیداز از سدهای مقابله با این رادیکالها میباشد
که در شرایط تنش خشکی فعالیت این آنزیمها
افزایش مییابد (.)Yong et al., 2008

شکل  .0مقایسه میانگین اثر متقابل پایه ،تریاکانتانول و تنش خشکی بر کاتاالز انگور رقم بیدانه سفید
Figure 7. Mean comparison interaction effect of rootstock, triacontanol and drought stress on catalase on ‘Bidaneh
Sefid’ grapevine

شکل  .4مقایسه میانگین اثر متقابل پایه ،تریاکانتانول و تنش خشکی بر پراکسیداز انگور رقم بیدانه سفید
Figure 8. Mean comparison interaction effect of rootstock, triacontanol and drought stress on proxidase on ‘Bidaneh
Sefid’ grapevine
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به نظر می رسد که استفاده از پایه های متحمل به
تنش خشکی برای پیوندکهای ارقام تجاری انگور
مانند رقم بیدانه سفید میتواند یک راه برون رفت از
محدودیت کمبود آب برای تاکداران مناطق مختلف
 پایه خوشناو، براساس نتایج پژوهش حاضر.ایران باشد
،با افزایش نسبت وزن خشک برگ به سطح برگ
 پرولین و، محتوای آب نسبی،پایداری غشای سلولی
گالیسین بتائین بیشتر در شرایط تنش خشکی می
تواند بهعنوان یک پایه مناسب برای رقم بیدانه سفید
 استفاده از ترکیبهای تنظیمکننده رشد.معرفی گردد
میتواند از دیگر راههای افزایش تحمل انگور به شرایط
تنش خشکی باشد که در این پژوهش ترکیب
 میکروموالر توانست با522 تریاکانتانول در غلظت
 افزایش فعالیت،بهبود محتوای آب نسبی برگ
 پرولین و گالیسین بتائین،آنزیمهای آنتیاکسیدانی
باعث بهبود توانایی نهال برای مقابله با تنش خشکی
.گردد
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پس در رقمها و نهالهایی که میزان فعالیت این
 توانایی تحمل گیاه در برابر تنشهای،آنزیمها بیشتر باشد
.محیطی و تنشهای ثانویه اکسیداتیو بیشتر خواهد بود
در این پژوهش نهالهای پیوندی با پایه خوشناو نسبت
به سایر نهالها میزان فعالیت بیشتری از این دو آنزیم
آنتیاکسیدانی نشان داد که دلیل بر توانایی بیشتر این
.ترکیب پایه و پیوندک در برابر تنش خشکی میباشد
،تریاکانتانول باعث تحریک تولید فالونوئیدها
متابولیتهای ثانویه و ترکیبات آنتیاکسیدانی مانند
آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز در گیاهان تحت شرایط
تنش خشکی میگردد و باعث افزایش فعالیت فنیل
.آالنین آمونیالیاز و مهار فعالیت رادیکالهای آزاد میشود
از این رو است که این ترکیب بهخوبی از پراکسیداسیون
.)Perveen et al., 2014( غشای سلولی محافظت میکند
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