فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،32مهر و آبان 1398

ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ،رنگیزههای فتوسنتزی و برخی آنتیاکسیدانها تحت شرایط

2

مرجان السادات حسینی ،2،1داود صمصام پور ،*1مرتضی ابراهیمی 2و مرتضی خان احمدی

 1گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه هرمزگان ،بندر عباس ،ایران 2 ،پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (شعبه اصفهان)،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت ،1397/01/16 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/07/21 :

چکیده
شیرین بیان ( )Glycyrrhiza glabra L.گیاهی است دارویی و گلیسیریزین مهم ترین ترکیب شیمیایی در میان ترکیبات موجود در شیرین بیان
است که  50برابر ساکارز شیرینی دارد .تنش خشکی یکی از عوامل محدود کننده رشد و نمو در گیاهان میباشد که بر صفات مورفولوژیک
و فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان اثر منفی دارد .جهت بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی صفات رشدی ،فیزیولوژیکی و
بیوشیمیایی دو ژنوتیپ شیرین بیان ،آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه اجرا شد.
تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف تنش خشکی (شاهد 20 ،10 ،و  30روز یکبار آبیاری) و ژنوتیپهای مختلف (چهارمحال و
بختیاری و ایالم) بود .در این آزمایش صفات وزن خشک ریشه ،وزن تر اندام هوایی ،محتوای نسبی رطوبت ،کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل،
کاروتنوئید ،فعالیت آنتی اکسیدانی ،میزان فنل کل ،فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز و گلیسیریزین مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان
داد تنش خشکی باعث کاهش معنی دار وزن خشک ریشه ،وزن تر اندام هوایی ،محتوای نسبی رطوبت ،کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید گردید.
بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در ژنوتیپ ایالم در تنش شدید به ترتیب  88/75%و  4/4تغییرات
جذب در میلی گرم پروتئین مشاهده شد .همچنین بیشترین مقدار فنل کل در ژنوتیپ ایالم در تنش متوسط ( 59میلی گرم گالیک اسید بر صد
گرم) و بیشترین میزان گلیسیریزین تحت تنش خفیف در ژنوتیپ چهارمحال و بختیاری ( )2/97%مشاهده شد .به طور کلی از نظر صفات
مرفولوژیک و میزان آنتی اکسیدان ژنوتیپ ایالم باالتر از ژنوتیپ چهارمحال و بختیاری بود ،اما از نظر رنگیزههای فتوسنتزی و گلیسیریزین
ژنوتیپ چهارمحال و بختیاری از ایالم باالتر نشان داد .به نظر میرسد ،در مجموع از نظر محتوی آنتیاکسیدانی ژنوتیپ ایالم نسبت به
چهارمحال و بختیاری متحملتر به خشکی میباشد.
واژههای کلیدی :آنتیاکسیدان ،تنش خشکی ،رنگدانههای فتوسنتزی ،شیرین بیان ،گلیسیریزین ،مزرعه

مقدمه

میباشند که به صورت خشک شده یا عصاره ،یکی از مهمترین

شیرین بیان گیاهی چند ساله و از خانواده بقوالت ()Fabaceae

محصوالت صادراتی کشورمان است (خان احمدی و همکاران،

است که ریشهها و ریزومهای این گیاه دارای طعم شیرینی

 )1392و برای صنایع مختلف ازجمله غذایی و داروسازی

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيhormoz@bmn.ir :
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تنش خشکی در دو ژنوتیپ شیرین بیان ()Glycyrrhiza glabra L.
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مؤثره شیرین بیان اسید گلیسیریزیگ میباشد که حدود 50

اکسیداتیو حاصل از تنش خشکی ،افزایش پیدا میکند (کافی و

مرتبه از قند شیرینتر بوده و میزان آن در گیاه حدود  5تا 20

همکاران .)1382 ،در حال حاضر استفاده از ارقام متحمل به

درصد میباشد ( .)Omar et al., 2012این گیاه در ایران نیز

خشکی یکی از مهمترین روشهای مؤثر در بهرهبرداری و

پراکنش بسیار وسیعی دارد و در استانهایی چون خراسان

افزایش عملکرد در نواحی خشک و نیمهخشک جهان

(شمالی و رضوی) ،آذربایجان شرقی و غربی ،زنجان ،گلستان،

محسوب میشود ( .)Ekiz and Yilmaz, 2003هدف از اجرای

کردستان ،فارس ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،ایالم ،کرمان و

این آزمایش بررسی پاسخهای مختلف فیزیولوژیک در دو

غیره مشاهده میشود .شیرین بیان یکی ازگیاهان دارویی است

ژنوتیپ شیرین بیان نسبت به سطوح مختلف خشکی و ارزیابی

که بیشتر به صورت بهرهبرداری از طبیعت به بازار مصرف می

برخی شاخصهای رشدی ،فتوسنتزی ،میزان آنتیاکسیدان

( Sabbioni et al.,

آنزیمی پراکسیداز و غیر آنزیمی ،فنل و گلیسیریزین ریشه،

رسد و کمتر مورد کشت و کار قرار میگیرد

تحت شرایط تنش خشکی میباشد.

.)2005
بررسیها نشان میدهد یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار
در میزان متابولیتهای ثانویه موجود در گیاهان ،تنشهای

مواد و روشها

محیطی اعمال شده بر آنهاست .در حقیقت یکی از با

پژوهش حاضر در بهار و تابستان  1395در پژوهشکده

اهمیتترین وظایف متابولیتهای ثانویه در گیاهان نقش

بیوتکنولوژی کشاورزی اصفهان انجام شد .ریزومها و

محافظتی آنها در شرایط تنش است .این ترکیبات به گیاهان

ریشههای شیرین بیان ( )Glycyrrhiza glabraدر اواسط مهر

کمک میکنند تا بتوانند در مقابل عوامل مزاحم خارجی و

ماه برداشت سال  94از برداشت شدند .مشخصات جغرافیایی

Ramakrishna and

استان چهارمحال و بختیاری شامل عرض جغرافیایی 51 :درجه

 .)Ravishankar, 2011کشور ایران به دلیل کاهش نزوالت

و  13دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 31 :درجه و  17دقیقه

جوی در بسیاری از نقاط نیاز آبی گیاهان را تأمین نمیکند و

شرقی و ایالم شامل عرض جغرافیایی 47 :درجه و  22دقیقه

قرار گرفتن گیاهان در معرض تنش کمبود آب به ویژه در

شمالی و طول جغرافیایی 33 :درجه و  13دقیقه شرقی بود.

برخی مواقع سال امری اجتناب ناپذیر است .به رغم اینکه در

همچنین میانگین بارندگی و دما به ترتیب در چهار محال و

ارتباط با تنش خشکی تحقیقات زیادی انجام شده است ،اما

بختیاری  421میلیمتر و  15/6درجه سانتیگراد و ایالم به

متأسفانه رفتار گیاهان دارویی تحت شرایط خشکی به خوبی

ترتیب  364میلیمتر و  23/6درجه سانتیگراد بود .ریشههای

مطالعه نشده است .در شرایط طبیعی و بدون تنش ،تولید

مرطوب برداشت شده پس از تمیز شدن و گرفتن گل والی آن

رادیکالهای آزاد و مکانیسمهای دفاع که همان تولید

به قطعات کوچکتری تقسیم شدند .ریشهها به صورت افقی

آنتیاکسیدانهاست ،در حالت تعادل است .اما در شرایط تنش

در  5سانتیمتری سطح گلدان با  75درصد خاک و  25درصد

خشکی ،این تعادل بر هم خورده و با افزایش تولید انواع

پیت پر شدند و بر سطح رویی گلدان نیز پرلیت و پیت پخش

اکسیژن فعال ( ،)ROSبروز تنش ثانویه اکسیداتیو را سبب

شد .گلدانها در گلخانه در دمای  25درجه سانتیگراد ،رطوبت

میشود که منجر به تغییرات سلولی و انواع آسیبهای بحرانی

نسبی  75درصد و  16ساعت روشنایی در اواخر مهرماه 1394

نیز میشوند ( .)Zhu, 2001با افزایش میزان رادیکالهای فعال

قرار گرفتند .پس از  6ماه در تاریخ  15فروردین 1395

اکسیژن در گیاهان ،مکانیسمهای متنوعی در گیاه فعال میشود.

گلدانها به زمین منتقل شدند و در زمین کشت شدند .هر

در این شرایط میزان آنتیاکسیدانها افزایش یافته و آنزیمهای

بلوک شامل سه گیاه از هر ژنوتیپ با فاصلهی یک متر بین

شرایط نامساعد محیطی مقاومت کنند (
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مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Chaudhary et al., 2010ماده

مهار کننده  ROSدر جهت کاهش اثرات سمی ناشی از تنش
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گیاهان در هر ردیف و یک متر بین ردیفها میباشد .فاصله
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بین بلوکهای آزمایشی  1/5متر و سه تکرار برای هر بلوک

جدول  -1مشخصات اقلیمی ،خاک و آب آبیاری محل آزمایش شیرین بیان در مزرعه
()°C

(میلیمتر)

اصفهان

()SAR

اقلیم
17/6

خاک
112

7/18

6/21

آب
9/2

لومی

0/4

7/8

آزمایشی استفاده شد .مشخصات اقلیمی ،خاک و آب محل

و سپس به مدت  15دقیقه با سرعت  5هزار دور در دقیقه

آزمایش در جدول  1ذکر گردید .بعد از سه ماه در  15تیرماه

سانتریفیوژ (شرکت اوگاوا سیکی ،ژاپن) شدند .جذب عصاره

1395از انتقال و استقرار مناسب ،اعمال تنش با چهار سطح،

با اسپکتروفتومتر (مدل کری  ،100واریان آمریکا) ،در طول

بدون تنش آبیاری ( 7روز یکبار ،شاهد) ،تنش خفیف (10روز

موجهای  663 ،647و 470نانومتر قرائت گردید .غلظت

یکبار) ،تنش متوسط ( 20روز یکبار) و تنش شدید ( 30روز

رنگیزهها با استفاده از روابط ذیل محاسبه گردید

یکبار) صورت گرفت .میزان آب آبیاری برای هر گیاه  10لیتر

( .)Lichtenthaler, 1987نتایج حاصل از اندازهگیری مقدار

به صورت قطرهای در نظر گرفته شد .عمق نفوذ آب در هر بار

رنگیزههای فتوسنتزی بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر عصاره

آبیاری  40سانتیمتر بود .این آزمایش به صورت فاکتوریل بر

محاسبه گردید.

پایه طرح بلوک کامالً تصادفی با سه تکرار و سه گیاه در هر

(معادله )2

واحد آزمایشی اجرا شد و در  15مهرماه  1395و گذر سه ماه

( = )12/25 A 663 -میکروگرم بر میلی لیتر عصاره) کلروفیل

از تنش ریشهها و برگهای گیاهان برداشت شدند.
وزن تر اندام هوایی (بالفاصله بعد از برداشت و تمیز کردن
سطح آنها) توسط ترازو دیجیتال با دقت  0/01اندازهگیری شد.

a

(2/79 A 647
(معادله )3
( =)21/12 A647 -میکروگرم بر میلی لیتر عصاره) کلروفیل

وزن خشک ریشه بعد از تمیز کردن سطح آنها در آون در دمای

b

(5/1 A663

 50درجه سانتیگراد خشک و سپس با ترازو اندازهگیری

(معادله )4

شدند.

 +کلروفیل ( = aمیکروگرم بر میلی لیتر عصاره) کلروفیل کل
کلروفیلb

محتوای نسبی آب برگ ( )Relative Water Contentبا
روش  )1950( Whetherleyو با جایگذاری در معادله 1

(معادله )5

اندازهگیری شد.

(( = A470+[ )0/114میکروگرم بر میلی لیتر عصاره) کاروتنوئید

(معادله )1
 = ([FW – DW])/ ([SW – DW]) ×100محتوای نسبی آب

] ()A663( -)0/638( )A647
برای تهیه عصاره فنل کل و آنتیاکسیدان کل  0/5گرم

(درصد)

بافت تازه ریشه در ازت مایع کوبیده و سپس به آن  3میلیلیتر

 :FWوزن تازه برگ :DW ،وزن خشک برگ و  :SWوزن

متانول  %85اضافه کرده ،سپس به مدت  20دقیقه با سرعت

آماس میباشد.

 10000هزار دور در دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد

به منظور سنجش میزان کلروفیل و کاروتنوئید 0/5 ،گرم از
برگ تازه در یک هاون چینی با  5میلیلیتر استون  %80ساییده

سانتریفیوژ شدند.
برای ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی با استفاده از روش مهار
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استفاده گردید ( .)Brand-Williams et al., 1995ابتدا 200

 )1981( Asadaانجام شد .بدین منظور  65میلیلیتر از عصاره

میکرولیتر از عصاره تهیه شده را با  500میکرولیتر آب مخلوط

برگی به  1/95میلیلیتر مخلوط واکنش که شامل  50میلیموالر

شدند و سپس به مدت  5دقیقه با سرعت ده هزار دور در دقیقه

بافر فسفات پیاچ 6؛  0/1میلیموالر 0/5 ،EDTAمیلیموالر

سانتریفیوژ شدند 75 .میکرولیتر از عصاره رویی سانتریفیوژ

آسکوربات و  1میلیموالر پراکسید هیدروژن بود ،اضافه

شده به  0/1میلیموالر ( DPPHسیگما -آلدریچ) اضافه گردید.

گردید .کاهش جذب آسکوربات پراکسیداز در طول موج 290

محلول حاصل به مدت  30دقیقه در دمای اتاق و تاریکی قرار

نانومتر به مدت  4دقیقه تعیین و به ازای هر میلیگرم پروتئین

گرفت و جذب عصاره در طول موج  517نانومتر با

در عصاره آنزیمی بیان شد.

اسپکتروفتومتر (مدل کری  ،100واریان آمریکا) قرائت گردید.

جهت تهیه عصاره برای اندازهگیری غلظت گلیسیریزین،

فعالیت آنتیاکسیدانی با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید.

یک گرم از پودر خشک ریشه در  8میلیلیتر متانول  70درصد

(معادله )6

حل شد و سپس به مدت  30دقیقه روی شیکر با سرعت 200

([ × 100عدد جذب شاهد/عدد جذب نمونه)  = ]1-درصد

دور در دقیقه ،قرار گرفت .این عمل  5بار تکرار شد و تغلیظ

فعالیت آنتیاکسیدانی

نمونهها در آون تهویهدار با درجه حرارت  50درجه سانتیگراد

جهت اندازهگیری ترکیبات فنلی 300 ،میکرولیتر از عصاره

انجام گردید ( .)Ahmadi-Hosseini et al., 2014برای

ریشه تهیه شده با  1/5میلیلیتر از معرف فولین ( %10سیگما -

عصارهگیری ،دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال با ستون

آلدریچ) مخلوط نموده و بعد از  5دقیقه با  1/2میلیلیتر

نوع  C18فاز معکوس ،ابعاد  4/6میلیلیتر قطر و  25سانتیمتر

کربنات سدیم ( )%7/5به آن اضافه گردید .نمونهها در دمای 50

طول ،حجم تزریق  20میکرولیتر ،سرعت جریان  1میلیلیتر در

درجهسانتیگراد به مدت  90دقیقه نگهداری شدند و جذب

دقیقه و طول موج آشکارساز  254نانومتر مورد استفاده قرار

عصاره در طول موج  760نانومتر با اسپکتروفتومتر (مدل کری

گرفت .فاز متحرک شامل استونیتریل-آب-اسید استیک (:0/5

 ،100واریان آمریکا) ،قرائت گردید .نتایج حاصل از

 38 :62حجمی/حجمی) میباشد (.)Zhang et al., 1989

اندازهگیری بر حسب میلیگرم گالیک اسید بر  100گرم وزن
تر محاسبه گردید (.)Singleton and Rossi, 1965

در این بررسی ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم
افزار آماری  SASو رسم نمودار با استفاده از نرم افزار

Excel

به منظور تهیه عصاره برای فعالیت آنزیم آنتیاکسیدانی 0/5

انجام گردید .مقایسات میانگین نیز به روش دانکن در سطح

گرم برگ فریز شده در ازت مایع کوبیده شد و به  5میلیلیتر

احتمال  5درصد انجام شد و در صورت معنیدار بودن اثرات

بافر فسفات پیاچ  7/8شامل  0/1میلیموالر %0/3 ،EDTA

متقابل ،برشدهی انجام و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون

تریتون ایکس و پلیوینیل پیرولیدین  %4بود اضافه گردید

 lsmeansصورت گرفت.

( .)Pan et al., 2003غلظت پروتئین بر اساس روش برادفورد
با سرم آلبومین گاوی به عنوان استاندارد اندازهگیری شد

نتایج و بحث

( .)Bradford, 1976پس از رسم منحنی استاندارد 3 ،میلی لیتر

وزن خشک ریشه و وزن تر اندام هوایی :برهمکنش خشکی

محلول برادفورد به همراه  100میکرولیتر عصاره آنزیمی از هر

و ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه و وزن تر اندام هوایی اثر

نمونه ورتکس شده و پس از  20دقیقه غلظت پروتئین هر

معنیداری در سطح احتمال پنج درصد داشت (جدول .)2

نمونه توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و جذب در طول موج 595

نتایج برهمکنشها بصورت برشدهی در جدول  3نشان

نانومتر اندازهگیری شد.

میدهد با افزایش شدت تنش وزن خشک ریشه و وزن تر
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رادیکال آزاد  2و' -2دیفنیل  -1پیکریل هیدرازیل()DPPH

اندازهگیری آسکوربات پراکسیداز با روش  Nakanoو

ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ،رنگیزه¬های فتوسنتزی و برخی آنتی¬اکسیدان¬ها...

اندام هوایی کاهش پیدا کرد و کمترین وزن ریشه و اندام
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هوایی در هر دو ژنوتیپ در تیمار تنش شدید مشاهده گردید.

جدول  -2تجزیه واریانس دادهها در رابطه با صفات مرفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو ژنوتیپ شیرین بیان تحت تنش خشکی در مزرعه
میانگین مربعات
آزادی

کل ریشه

اندام هوایی

رطوبت

بلوک

2

154/31ns

91/29ns

8/29ns

*0/04

ژنوتیپ

1

**4763/69

**4565/04

*56/18

**2/74

خشکی

3

**

**

ژنوتیپ×خشکی

3

خطای آزمایش

14

منابع تغییرات

ضریب تغییرات()%

3763/12

**

97/02

**

7194/71

*

**0/42

**5/30

286/16

**

281/04

0/017ns

0/08ns

**

17/81

**

56/66

0/86

**

7/76

**

0/46

**

48/65

**

1/05

57/81

842/08

94/10

0/009

0/035

0/034

11/06

5/42

3/59

1/49

4/75

1/81

* ** ،و  nsبه ترتیب معنیدار و بیمعنی در سطح  %5و %1
ادامه جدول 2
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

کاروتنوئید

آنتیاکسیدان کل

میزان فنل

اسکوربات
پراکسیداز

گلیسیریزین

بلوک

2

0/008ns

0/162ns

0/180ns

0/003ns

0/077ns

ژنوتیپ

1

**1/09

**40/56

**704/71

**0/003

**6/31

خشکی

3

**5/66

**1812/69

**2105/36

**7/46

**0/69

ژنوتیپ×خشکی

3

**0/49

**136/95

**16/56

**1/11

**0/25

خطای آزمایش

14

0/017

0/051

0/095

0/002

0/028

7/33

0/35

0/72

1/49

8/61

ضریب تغییرات()%

* ** ،و  nsبه ترتیب معنیدار و بیمعنی در سطح  %5و %1

بهطوریکه بیشترین میزان وزن خشک ریشه و وزن تر اندام

تنش آب ،رطوبت نسبی برگ کاهش چشمگیری در هر دو

هوایی هم در آبیاری مطلوب و هم در طی تنش در ژنوتیپ

ژنوتیپ نشان داد .باالترین مقدار رطوبت نسبی برگ با میانگین

ایالم نسبت به ژنوتیپ چهارمحال و بختیاری دیده شد .به نظر

 87و  76درصد در تیمار آبیاری مطلوب و همچنین پایینترین

میرسد یکی از دالیل کاهش وزن گیاهچه در پتانسیلهای

درصد رطوبت نسبی با میانگین  62و  63درصد در تیمار تنش

پایین آب ،تحرک کم مواد غذایی و انتقال کمتر آنها از لپهها به

شدید به ترتیب در ژنوتیپهای چهارمحال و بختیاری و ایالم

محور جنینی باشد (.)Tari, 2009

مشاهده شد .نتایج نشان دادند که با افزایش تنش خشکی باعث

درصد محتوای نسبی رطوبت :برهمکنش سطوح تنش بر

کاهش محتوای نسبی آب برگ گردید که با نتایج این آزمایش

روی ژنوتیپهای مختلف در سطح احتمال پنج درصد معنیدار

مطابقت دارد ( .)Khamari et al., 2007یکی از سازوکارهای

شد (جدول  .)2جدول  3نشان میدهد که با افزایش شدت

کارآمد گیاه به هنگام مواجهه با خشکی ،برای حفظ آماس سلولی،
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درجه

وزن خشک

وزن کل

محتوای نسبی

کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل
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تنظیم اسمزی است که این نتایج با یافتههای حاصل از این

پژوهش مطابقت دارد (.)Daneshiyan et al., 2006

جدول  -3مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش خشکی در هر ژنوتیپ و نیز مقایسه میانگین دو ژنوتیپ در هر سطح تنش خشکی بر بر
صفات مرفولوژیکی و محتوای نسبی رطوبت
ژنوتیپ

چهارمحال و

تیمار

بختیاری

کنترل
تنش مالیم
تنش
متوسط
تنش شدید

ایالم

چهارمحال و
بختیاری

ایالم

چهارمحال و
بختیاری

ایالم

81/25±1/47a

118/75±2/95a

161/42±2/87a

190/33±3/14a

87/50±1/24a

)(B
62/29±2/47b

)(A
87/50±2/95b

)(B
150/18±3/69a

)(A
180/35±4/02a

)(A
70/30±2/20b

73/43±0/49ab

)(B
43/75±1/95c

)(A

)(B

)(A

)(A

)(A

)(B

75/00±3/85b

128/01±1/7b

137/42±2/63b

68/73±0/53b

)(A

)(A

)(A

)(A

)69/23±1/05b (A

31/46±3/10c

50/21±1/48c

78/35±1/63c

120/67±7/32c

68/29±2/47b

)(B

)(A

)(B

)(A

)(A

)63/53±1/38c (A

)76/65±0/72a (B

در هر صفت ،میانگینهای موجود در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشترک (کوچک) هستند ،تفاوت معنی داری در سطح %5
آزمون دانکن ندارند (مقایسه سطوح تنش) .در هر صفت ،میانگینهای موجود در هر ردیف که حداقل دارای یک حرف مشترک (بزرگ)
هستند ،تفاوت معنی داری در سطح  %5آزمون دانکن ندارند (مقایسه دو ژنوتیپ) ±.انحراف میانگین سه تکرار را نشان میدهد.

تغییرات میزان رنگیزههای فتوسنتزی :نتایج نشان داد که

میگردد .مقدار کاروتنوئیدها در تنش خشکی کاهش پیدا

سطوح مختلف تنش خشکی تأثیر معنیداری در سطح احتمال

میکند که علت آن تخریب بتاکاروتن و تشکیل زآگزانتین

پنج درصد بر میزان کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئیدها بر روی

میباشد (.)Sultana et al., 1999

ژنوتیپهای مختلف نشان دادند (جدول  .)2اما تنش خفیف در

فعالیت آنتیاکسیدانی :برهمکنش اثر سطوح تنش و

ژنوتیپ چهارمحال و بختیاری تأثیر معنیداری بر میزان

ژنوتیپ بر میزان فعالیت آنتیاکسیدانی در سطح پنج درصد

رنگیزههای فتوسنتزی نشان نداد .با افزایش تنش خشکی در هر

معنیدار بود (جدول  .)1جدول  5نشان میدهد که با افزایش

دو ژنوتیپ میزان کلروفیل  b ،aو کاروتنوئیدها کاهش یافت،

تنش خشکی میزان فعالیت آنتیاکسیدانی افزایش و این افزایش

بهطوریکه بیشترین میزان این رنگیزهها در تیمارهای شاهد و

در ژنوتیپ ایالم بیشتر از چهارمحال و بختیاری بود .بیشترین

کمترین مقدار در تنش شدید مشاهده شد .ژنوتیپ چهارمحال

میزان فعالیت آنتیاکسیدانی ( 88/75درصد) در تنش شدید و

و بختیاری بیشترین مقدار رنگیزههای فتوسنتزی هم در شرایط

کمترین مقدار ( 41/89درصد) در تیمار شاهد و در ژنوتیپ

شاهد و هم در شرایط تنش نسبت به ژنوتیپ ایالم دارد

ایالم مشاهده شد .آنتیاکسیدانهای گیاهی طبیعی شامل

(جدول  .)4در شرایط تنش برگها ابتدا کلروزه میشوند و

ترکیبات فنلی ،ویتامینهای  Eو  Cهستند که در بخشهای

سپس شروع به ریزش میکنند .کاهش در مقدار رنگیزههای

مختلف گیاه ،اثر سودمندی روی جمعآوری ROSها دارند .به

فتوسنتزی گیاهان به دلیل بسته شدن روزنهها و جلوگیری از

طور کلی ،تنشهای غیر زیستی مسیرهای درگیر در بیوسنتز،

بیوسنتز کلروفیل میباشد .تنش خشکی باعث افزایش

سه گروه متابولیتهای ثانویه شامل ترپنها ،فنلها و ترکیبات

رادیکالهای آزاد اکسیژن در کلروپالست شده و باعث آسیب

حاوی نیتروژن را تحت تأثیر قرار میدهند (.)Mittler, 2004

به غشا کلروپالستی میشود ( .)Zhang et al., 2003همچنین

کافی و همکاران ( )1382نشان دادند که فعالیت مهار رادیکال

افزایش آنزیم کلروفیالز منجر به کاهش مقدار کلروفیل

 DPPHبا افزایش سطوح تنش افزایش پیدا کرد که این نتایج با
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صفت←

وزن خشک ریشه (گرم در بوته)

وزن تر اندام هوایی (گرم در بوته)

محتوای نسبی آب ()%
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یافتههای این پژوهش مطابق بود .به طور کلی ،با افزایش تنش
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خشکی ،درصد احیای رادیکال  DPPHافزایش مییابد که این

جدول  -4مقایسه میانگین سطوح مخت لف تنش خشکی در هر ژنوتیپ و نیز مقایسه میانگین دو ژنوتیپ در هر سطح تنش خشکی در رابطه
با رنگیزههای فتوسنتزی

ژنوتیپ
تیمار
کنترل
تنش مالیم
تنش
متوسط
تنش شدید

کلروفیل a

کلروفیل کل

میکروگرم بر میلی لیتر عصاره
چهارمحال و
بختیاری

چهارمحال و

ایالم

چهارمحال و

ایالم

بختیاری

چهارمحال و

ایالم

بختیاری

بختیاری

ایالم

8/11±0/051a

6/90±0/026a

5/42±0/057a

3/64±0/050a

13/35±0/071a

10/10±0/045a

3/047±0/062a

1/383±0/048a

)(A
7/88±0/054b

)(B
5/13±0/037b

)(A
5/25±0/091a

)(B
3/61±0/054a

)(A
13/30±0/037a

)(A
8/75±0/058b

)(A
2/948±0/078a

)(B
1/063±0/037b

)(A
7/12±0/043c

)(B
4/21±0/058c

)(A
4/37±0/039b

)(B
3/15±0/121b

)(A
11/48±0/032b

)(B
7/35±0/064c

)(A
2/650±0/064b

)(B
0/797±0/021c

)(A

)(B

)(A

)(A

)(A

)(B

)(A

)(B

6/91±0/082d

3/72±0/049d

4/18±0/048b

2/11±0/071c

11/09±0/056c

5/80±0/02d

1/387±0/058c

0/775±0/045c

)(A

)(B

)(A

)(B

)(A

)(B

)(A

)(A

در هر صفت ،میانگین های موجود در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشترک (کوچک) هستند ،تفاوت معنی داری در سطح %5
آزمون دانکن ندارند (مقایسه سطوح تنش).در هر صفت ،میانگین های موجود در هر ردیف که حداقل دارای یک حرف مشترک (بزرگ)
هستند ،تفاوت معنی داری در سطح  %5آزمون دانکن ندارند (مقایسه دو ژنوتیپ) ± .انحراف میانگین سه تکرار را نشان میدهد.
جدول  -5مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش خشکی در هر ژنوتیپ و نیز مقایسه میانگین دو ژنوتیپ در هر سطح تنش خشکی در رابطه
با برخی آنتیاکسیدانها
صفت←
ژنوتیپ
تیمار
کنترل
تنش مالیم
تنش متوسط
تنش شدید

فعالیت آنتیاکسیدانی
()%
چهارمحال و
بختیاری

ایالم

میزان فنل

آسکوربات پراکسیداز

(میلیگرم گالیک اسید بر صد

(تغییرات جذب بر دقیقه بر

گرم)

پروتئین)

چهارمحال و

چهارمحال و

ایالم

بختیاری

بختیاری

ایالم

گلیسیریزین
()%
چهارمحال و

ایالم

بختیاری

50/80±3/25d

41/89±1/73d

18/76±1/28d

27/13±2/61d

1/28±0/085d

1/20±0/161d

1/82±0/084d

1/40±0/073b

)(A
53/14±2/08c

)(B
55/29±3/09c

)(B
29/25±1/96c

)(A
38/30±3/10c

)(A
2/97±0/106c

)(A
1/88±0/130c

)(A
2/97±0/060a

)(B
1/72±0/096a

)(B
66/38±2/12b

)(A
76/81±2/02b

)(B
58/48±2/07a

)(A
74/16±1/90a

)(A
3/04±0/096b

)(B
3/09±0/140b

)(A
2/66±0/073b

)(B
1/47±0/062ab

)(A
82/02±2/34a

)(A
88/75±3/06a

)(B
42/56±1/03b

)(A
52/81±2/51b

)(A
3/37±0/123a

)(A
4/40±0/118a

)(A
2/33±0/158c

)(B
1/09±0/031c

)(B

)(A

)(B

)(A

)(B

)(A

)(A

)(B

در هر صفت ،میانگین های موجود در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشترک (کوچک) هستند ،تفاوت معنی داری در سطح %5
آزمون دانکن ندارند (مقایسه سطوح تنش) .در هر صفت ،میانگین های موجود در هر ردیف که حداقل دارای یک حرف مشترک (بزرگ)
هستند ،تفاوت معنی داری در سطح  %5آزمون دانکن ندارند (مقایسه دو ژنوتیپ) ± .انحراف میانگین سه تکرار را نشان میدهد.

خود حاکی از وجود رادیکالهای آزاد بیشتر و قدرت احیایی
آنتیاکسیدانها در تنش خشکی است.

محتوای فنل کل :برهمکنش تنش خشکی و ژنوتیپ اثر
معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر میزان محتوای فنل کل
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موجود در ریشه شیرین بیان داشت (جدول  .)2محتوای فنل

باشد.

از مقدار آن کاسته شد و مقدار فنل کل در تمام سطوح تنش در

واریانس نشان داد ،در میزان فعالیت آنزیم آسکوربات

ژنوتیپ ایالم بیشتر بود (جدول  .)5تنش خشکی ممکن است

پراکسیداز ،برهمکنش سطوح تنش خشکی و ژنوتیپ در سطح

رشد گیاه را به علت کاهش سرعت فتوسنتز محدود کند .تحت

احتمال پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)2بهطوریکه در

چنین شرایطی ،ترکیبات فنلی بیشتری تولید میشود .علت

جدول  5مشاهده میشود تنش خشکی در هر دو ژنوتیپ

افزایش محتوای فنلی در گیاهان تحت تنش چنین بیان شده که

باعث افرایش فعالیت آنزیم گردید و این افزایش در ژنوتیپ

گیاهان ،سازوکارهای دفاعی خاصی را از قبیل افزایش غلظت

ایالم چشمگیرتر میباشد .بیشترین فعالیت آنزیم آسکوربات

فنل کل در برابر استرس اکسیداتیو به کار میگیرند .افزایش

پراکسیداز ( 4/4تغییرات جذب در میلیگرم پروتئین) در تنش

ترکیبات فنلی به این علت است که گروههای هیدروکسیل آزاد

شدید و کمترین مقدار ( 1/2تغییرات جذب در میلیگرم

متصل به حلقه آروماتیک بهوسیله جاروبگری رادیکالها و

پروتئین) در تیمار آبیاری کامل در ژنوتیپ ایالم به دست آمد.

سایر سازوکارها مانند جاروب کردن اکسیژن یگانه و کالته

آسکوربات پراکسیداز به عنوان یکی از آنزیمهای آنتیاکسیدان

کردن فلز بهوسیله باند شدن یونهای سمی ،آسیبهای

سبب تجزیه هیدروژن پراکسید به آب با استفاده از آسکوربات

اکسیداتیو ناشی از یونها را کم کرده و به این ترتیب

به عنوان بستر عمل میکند .در عمل این آنزیم الکترون اضافی

ساختارهای سیتوپالسمی و کلروپالستی را از اثر منفی تنش

موجود در هیدروژن پر اکسید به دیهیدروآسکوربات منتقل

خشکی محافطت میکنند ( .)Apel and Hirt, 2004کاهش در

شده و موجب تولید آب نیز میشود .این آنزیم نقش کلیدی در

میزان ترکیبات فنلی در تنش شدید ناشی ازتخریب این

چرخه گلوتاتیون آسکوربات پراکسیداز دارا است (

ترکیبات در اثر واکنش با ترکیبات اکسیداتیو در شرایط خشکی

 .)and Asada, 1981افزایش فعالیت آنزیم آسکوربات

باشد .با وجود القای سنتز ترکیبات فنلی در تیمار خشکی،

پراکسیداز در اثر تنش در گیاه گندم ( )Asada, 2006و گیاه

احتماالً تنش شدیدتر خشکی میتواند اثر منفی روی ویژگی-

بابونه ( )Blokhina et al., 2003گزارش شده است.

Nakano

های آنتیاکسیدانی گیاه داشته و باعث کاهش ترکیبات فنلی

میزان گلیسیریزین :برهمکنش اثر سطوح تنش خشکی و

شود ( .)Sidsel Fiskaa et al., 2009تنش باعث تجمع ترکیبات

ژنوتیپ بر میزان گلیسیریزین در سطح  5درصد معنیدار بود

فنلی و در نتیجه افزایش فعایت آنتیاکسیدانی میشود

(جدول  .)2همانطور که در جدول  5مشاهده میشود بیشترین

( )Klimczak et al., 2007که در مورد تحقیق حاضر نیز صدق

میزان گلیسیریزین به ترتیب در تیمار تنش خفیف در ژنوتیپ

میکند ،بهطوریکه ،تغییرات ظرفیت آنتیاکسیدانی دیده شده در

چهار محال و بختیاری ( 3درصد) و کمترین مقدار گلیسیریزین

این تحقیق مشابه با تغییرات میزان فنل کل بوده و در هر دو

در تیمار شدید در ژنوتیپ ایالم ( 1درصد) مشاهده گردید .با

مورد در تنش متوسط بیشترین مقدار دیده شد .با این وجود به

افزایش دور آبیاری ابتدا گلیسیریزین افزایش و سپس کاهش

دلیل تفاوت در ساختار شیمیایی و فعالیت آنتیاکسیدانی

یافت ،به طوریکه این کاهش در ژنوتیپ ایالم چشمگیرتر بود.

ترکیبات فنلی ،ممکن است با وجود باال بودن میزان فنل،

افزایش در میزان گلیسیریزین در ژنوتیپ چهارمحال و بختیاری

فعالیت آنتیاکسیدانی کم باشد .یا برعکس ،میزان فنل کم و

در سطوح مختلف باالتر از ژنوتیپ ایالم میباشد .بر اساس

ظرفیت آنتیاکسیدانی (به علت وجود سایر آنتیاکسیدانهایی

نتایج به دست آمده میتوان بیان کرد احتماالً در شرایطی که

به غیر از فنل) باال باشد که میتواند توجیهی برای تفاوت در

میزان تولید متابولیتهای ثانویه به سمت تولید ترکیبات فنلی

میزان فعالیت آنتیاکسیدان و فنل کل در شرایط تنش شدید

هدایت شود ،میزان گلیسیریزین به عنوان ماده مؤثره مهم گیاه
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فنلی ارتباط عکس با محتوای گلیسیریزین دارد و الگوی تولید

تنش ،ژنوتیپ مطلوبتری به نظر میرسد .با فاصلههای کشت

این متابولیتها در شرایط متفاوت محیطی در گیاه شیرین بیان

گیاهان در این تحقیق ،تراکم گیاه موجود در یک هکتار تقریباً

تفاوت دارد (علومی و حسیبی.)1391 ،

ده هزار گیاه تخمین زده میشود و وزن عصاره خشک برا هر
گیاه  150میلیگرم بوده و میانگین وزن خشک ریشه گیاهان در

نتیجهگیری

مزرعه برای گیاهان شاهد و تنش دیده به ترتیب برابر  105و

نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهند که تنش خشکی باعث

 58/5گرم در بوته و همچنین نشان داده شد میانگین مقدار

کاهش میزان رنگیزههای فتوسنتزی ،محتوای نسبی رطوبت و

گلیسیریزین برای هر بوته برای گیاهان شاهد و تنش دیده نیز

در نتیجه صفات مورفولوژیک (وزن خشک ریشه و وزن تر

به ترتیب  1/61و  2/05درصد که نشان میدهد عملکرد

اندام هوایی) در دو ژنوتیپ شیرین بیان شد .همچنین فعالیت

گلیسیریزین در واحد هکتار در مزرعه میتواند به ترتیب برای

آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی و آنزیمی در طی تنش به دلیل

گیاه شاهد و تنش دیده به ترتیب  21/7و  14/5کیلکوگرم در

جاروب کردن ROSها افرایش یافت که نشاندهنده تحمل این

هکتار باشد.

گیاه به تنش خشکی میباشد .بهطوریکه افزایش معنیداری در
میزان فنل کل و گلیسیریزین در تنش خفیف و متوسط و

سپاسگزاری

کاهش آنها در تنش شدید مشاهده گردید .به نظر میرسد از

از مدیریت محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه

نظر دفاع آنتیاکسیدانی ژنوتیپ ایالم نسبت به چهارمحال و

مرکزی استان اصفهان که هزینههای انجام این تحقیق را تأمین

بختیاری از پتانسیل کشت بهتری برای برخوردار بوده است و

نمودند ،سپاسگزاری میشود.
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Abstract
Licorice (Glycyrrhiza glabra L.), is one of the herbal medicines and glycyrrhizin is to most important chemical content
which is 50 times sweeter than sucrose. Drought stress is one of the limiting factors of growth and development of the
plants having negative impacts on morphological and physiological processes in plants. In order to investigate the
effects of different levels of drought stress on some growth, physiological and biochemical characteristics of two
genotypes of licorice, an experiment was conducted in the field as a factorial experiment based on randomized complete
block design with three replications. Experimental treatments included different levels of drought stress (control, 10, 20
and 30 days) and different genotypes of licorice (Chaharmahal_Bakhtiari and Ilam). The studied parameters included:
dry weights roots and fresh weights of shoot, relative water content (RWC), chlorophyll a (Chlα), chlorophyll b (Chlb),
total chlorophyll, carotenoid, antioxidant activity, total phenol content, ascorbate peroxidase (ASP) and glycyrrhizin
content. The results showed that, the root dry weight, shoot fresh weights, RWC, Chlα, Chlb, total chlorophyll and
carotenoids were decreased significantly under drought stress. The highest antioxidant and ASP activity 88.85% and 4/4
absorbance changes in mg of protein, respectively, were recorded in Ilam genotype in intense stress. Also, the highest
amount of total phenol was observed in Ilam genotype in moderate stress (59 mg Gallic acid per 100 g) and the
maximum content of glycyrrhizin was observed in genotypes of Chaharmahal and Bakhtiari under mild stress (2.97%).
In general, the morphological traits and antioxidant properties of Ilam genotype were higher than
Chaharmahal_Bakhtiari. However, in terms of photosynthetic pigments and glycyrrhizin content, genotype of
Chaharmahal_Bakhtiari was higher than Ilam. It seemed regarding to the antioxidant content, the Ilam genotype was
superior to Chaharmahal_Bakhtiari in drought tolerant.
Keywords: Antioxidant, Drought stress, Photosynthetic pigments, Licorice, Glycyrrhizin, Filed
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