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تأثیر تنش اسمزی و دمایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی ژنوتیپهای

فرنوش جعفری،1جابر پناهنده،*1علیرضا مطلبی آذر 1و موسی ترابی گیگلو
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 1گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز 2 ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
(تاریخ دریافت ،1397/07/29 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/11/13 :

چکیده
این پژوهش بهمنظور مطالعه برخی صفات فیزیولوژیک و تغییرات جذب عناصر غذایی گیاهچههای سیبزمینی در کشت درون شیشهای
تحت تنشهای اسمزی و دمایی ،این پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی اجرا شد .عامل اول تنش اسمزی
اعمالشده توسط پلیاتیلن گلیکول  6000در چهار سطح شاهد -1 ،-0/5 ،و  -1/5مگاپاسکال و عامل دوم تنش دمایی در سه سطح 25 ،15
و  35درجه سانتیگراد روی گیاهچههای سه کلون امیدبخش ( 301 ،143و  )306و دو رقم تجاری سیبزمینی (مارفونا و پیکاسو) در
محیطکشت  MSاعمال شدند .هشت هفته پس از اعمال تنش وزن تر و خشک ،تعداد برگ ،مقدار عناصر فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و سدیم
اندازهگیری شدند .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات ساده عاملها و همچنین برهمکنش آنها در سطح یک درصد روی صفات
معنیدار بودند .مقایسه میانگینها نشان دادند تنش موجب کاهش وزن تر و خشک ،تعداد برگ ،مقدار جذب فسفر ،کلسیم و پتاسیم ،اما
افزایش جذب سدیم شده است .براساس نتایج بهدست آمده بیشترین مقدار وزنهای تر و خشک و تعداد برگ در شرایط عدمتنش دمایی
( 25درجه سانتیگراد) مشاهده گردید .از طرف دیگر ،با افزایش دما از  15به  35درجه سانتیگراد میزان جذب فسفر و سدیم افزایش پیدا
کرد و مقدار جدب پتاسیم و کلسیم در  25درجه سانتیگراد (عدمتنش دمایی) بیشتر بود.
واژههای کلیدی :پلیاتیلن گلیکول ،تنش اسمزی ،تنش دمایی ،سیبزمینی ،عناصرغذایی

مقدمه

مثل تنش شوری و تنش دمای باال همراه است

سیبزمینی ( )Solanum tuberosumمحصول فصل سرد است

.)al., 2009

( Mahmood et

Gelmesa et al.,

رشد و تولید محصوالت گیاهی همواره تحت تأثیر شرایط

 .)2017در مقایسه با بیشتر گونهها سیبزمینی بهدلیل ریشههای

مختلف محیطی مانند خشکی ،عدمتعادل مواد غذایی و دمای

Hassanpanah

نامناسب است .کمبود آب به رشد گیاه آسیب میرساند و

 .)et al., 2008; Iwama and Yamaguchi, 2006خشکی یکی

بهرهمندی از مواد غذایی موجود در محیطکشت را کاهش و

از عوامل مهم مؤثر در کاهش تولید محصوالت کشاورزی

مقدار فشار اسمزی و آب گیاهان را نیز دستخوش تغییرات

محسوب میشود زیرا اغلب با دیگر تنشهای غیرزنده مهم

مینماید .کمبود عناصر غذایی در گیاهان تحت شرایط تنش

و دمای باال برای رشد آن مناسب نیست (

کمعمق نسبت به تنش خشکی حساس است (

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيpanahandeh@tabrizu.ac.ir :
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آبی بهعلت کاهش رشد ریشه ،دسترسی ناچیز به عناصر غذایی

دلیل کمبود عناصر غذایی است ( )Cakmak, 2005تنش

در خاک و کاهشیافتن میزان جذب عناصر معدنی اتفاق

خشکی جذب مواد غذایی بوسیله ریشهها و انتقال آنها به ساقه

میافتد (.)Samarah et al., 2004

را کاهش میدهد که این کاهش بهدلیل محدودشدن سرعت
Farooq et al.,

غشایی است .جذب مواد غذایی از خاک با وضعیت آب

 .)2008در طول دوره تنش آبی تعداد روزنهها کاهش مییابد

موجود در خاک ارتباط مستقیم دارد ،بهطوریکه با کاهش

که پیامد آن تأثیر روی مقدار ساختهشدن مواد گیاهی تر و

رطوبت خاک جریان انتشاری مواد غذایی از خاک به سطح

خشک در اندامهای هوایی است و موجب کاهش وزن تر و

ریشهها کاهش مییابد ( .)Arndt et al., 2001کلیه

خشک گیاه میگردد ( .)Anjum et al., 2011ایجاد و گسترش

مکانیسمهای جذب و انتقال عناصر غذایی در گیاهان همچون

تنش خشکی و در پی آن کاهش پتانسیل آب موجب کاهش

جریان تودهای ،انتشار و یا جذب و انتقال توسط پدیده اسمز

فتوسنتز و تثبیت کربن میگردد که پیامد آن کاهش وزن تر و

به مقدار آب موجود در خاک و ریشه بستگی دارند و در

خشک همه اجزاء گیاه است .شروع تنش آبی با جلوگیری از

صورت کاهش مقدار آب ،شدت و مقدار جذب عناصر تحت

رشد و تقسیم سلولی همراه است و منجر به کاهش توسعه

تأثیر قرار میگیرند .برخی از سیستمهای انتقال عناصر مانند

برگها میشود ،پذیرفته شدهاست که تنش خشکی یک عامل

انتشار به رطوبت کمتری جهت جذب عناصر غذایی نیازمند

بسیار مهم محدودکننده فاز آغازی رشد و استقرار گیاهان

بوده و در صورت کاهش رطوبت نیز روند جذب و انتقال

است که روی طویلشدن گیاه و توسعه رشد تأثیر میگذارد.

برخی از مواد غذایی ادامه مییابد .دیگر مکانیسم جذب یعنی

بهطور کلی تنش آبی توسعه و رشد سلول را بهعلت فشار

جریان تودهای به مقدار آب وابستگی بیشتری داشته و در

تورژسانس پائین متوقف میکند ( .)Shao et al., 2008تنش

صورت کمبود آب جذب عناصری که توسط این شیوه انتقال

خشکی بزرگشدن سلول را بیشتر از تفسیم سلولی کاهش

مییابند ،دچار اشکال خواهندشد (.)Taiz and Zeiger, 2006

میدهد و از طریق تأثیر بر فرایندهای مختلف فیزیولوزیکی و

گاهی اوقات ممکن است که کاهش جذب مواد غذایی به

بیوشیمیایی مانند فتوسنتز ،تنفس ،انتقال و جذب یونها،

خاطر پایینبودن حاللیت آنها باشد که بر اثر تغییر فرآیندهای

کربوهیدراتها ،متابولیسم مواد و هورمونها ،رشد گیاه را

فیزیولوژیکی شامل جذب پایین مواد غذایی در گیاهانی که

کاهش میدهد ( .)Farooq et al., 2008نجفزاده و احسانپور

تحت چنین شرایطی رشد کردهاند حاصل شده است

( )1391مشاهده کردند تنش اسمزی در محیطکشت حاوی

( .)Garg,2003; Fageria et al., 2002این کاهش در جذب

”“Kenebec

مواد غذایی در گیاهان معموالً به خاطر کاهش در میزان تعرق،

سیبزمینی را کاهشداد با این تفاوت که این کاهش در رقم

کاهش انتقال فعال بهعالوه نفوذپذیری غشا حاصل شده است

” “Concordدر مقایسه با رقم ” “Kenebecبهطور معنیداری

(

بیشتر بود .آنان دلیل این تفاوت را حساسیت بیشتر و

 .)2008که نتیجه آن کمشدن غلظت مواد غذایی در بافت است

ناسازگاری رقم ” “Concordبه تنش خشکی دانستند .نتایج

(.)Garg, 2003; McWilliams, 2003

شود ،وزن تر و خشک آن کاهش مییابد (

 PEGوزن خشک رقمهای ” “Concordو

Baligar et al., 2001; Gunes et al., 2006; Jabeen et al.,

مطالعه تأثیر تنش اسمزی بر سیبزمینی در شرایط درون

پژوهشگران با مطالعه تأثیر تنش خشکی بر جذب مواد

شیشهای نشان داد وزن تر و خشک  ،تعداد برگ و ارتفاع

غدایی (فسفر و پتاسیم) گزارش کردند که دلیل کاهش جذب

گیاهچه تحت تأثیر تنش کاهش یافتند (.)Albiski et al., 2012

مواد توسط ریشه گیاهان در خاک خشک دسترسی کمتر گیاه

از دیگر عالئم تنش خشکی در گیاهان پژمردهشدن آنها به

به عناصر غذایی است (.)Fatemy and Evans, 1986
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نشان داد تنش خشکی کاهش معنیداری در میزان پتاسیم برگ

میدهند ( .)Dinar and Rudich, 1985نشان داده شدهاست که

و ریشه را موجب شد در حالیکه مقدار کلسیم برگ افزایش

تنش دمای باال موجب کاهش جذب عناصر پتاسیم و کلسیم در

یافت اما کاهش کلسیم ریشه نسبت به شاهد معنیدار بود .از

گیاه نیشکر شده است (.)Rasheed et al., 2011

طرف دیگر مقدار سدیم برگ و ریشه تحت شرایط تنش

امروزه با تغییرات آب و هوایی و افزایش دمای جهانی

رطوبتی افزایش چشمگیری نشان داد (عموبیگی و رضوی

مواجه هستیم و از طرف دیگر کمبود منابع آبی نیز بر مشکالت

زاده .)1392 ،همچنین در گیاه نخود مقدار پتاسیم و کلسیم

موجود افزوده است .در طی سالهای گذشته ،اکثر پژوهشها

برگها و ریشه تحت شرایط تنش آبی کاهش یافت اما مقدار

روی واکنش گیاهان به یک تنش متمرکز بودند و انجام

سدیم ریشه گیاه افزایش نشان داد (حسینزاده و همکاران،

گرفتهاند در صورتیکه معموالً چندین تنش غیرزیستی بهطور

 .)1396در گیاه شوید تنش آبی فسفر ریشه و برگ را کاهش

همزمان اتفاق میافتند و به همین خاطر محصوالت کشاورزی

داد .همچنین مقدار کلسیم کاهش معنیداری نشان داد زیرا

در مزرعه همیشه تحت تأثیر ترکیبی از تنشها قرار میگیرند.

جذب کلسیم بهسرعت تعرق بستگی زیادی دارد و تنش

در بین تنشهای محیطی ،تنش دمای باال غالباً با تنش خشکی

خشکی از میزان تعرق گیاه کاست (ستایشمهر و گنجعلی،

همراه است بر این اساس مطالعه واکنش گیاه به تنش دمای باال

.)1392

و خشکی همزمان ضرورت پیدا میکند .با توجه به اینکه مقدار

باالبودن میزان آب گیاه به هنگام تغییرات دمای اطراف آن

عناصر غذایی با مقدار آب جذبشده از بستر کشت در ارتباط

مهمترین متغیر است ( .)Mazorra et al., 2002بهطور کلی ،اگر

است و تغییر میکند و این تغییرات بهطور مستقیم رشد و نمو

فاکتور دما در نظر گرفته نشود و آب به اندازه کافی وجود

و فیزیولوژی گیاه را تحت تأثیر قرار میدهند .از طرف دیگر

داشته باشد گیاهان تمایل به حفظ پایدار آب بافت دارند اما اگر

تنش دمایی (چه دمای باال و چه دمای پائین) بر واکنشهای

آب محدود باشد دماهای باال برای این گرایش بهشدت مضر

گیاه مؤثر است؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر

است ( .)Machado and Paulsen, 2001تحت شرایط

به جهت تأثیر همزمان تنش آبی و دمای باال بر سیبزمینی در

مزرعهای ،تنش دمای باال عالباً با کاهش دسترسی به آب همراه

کشت درون شیشهای انجام گرفت تا با توجه به کنترل شرایط

است (.)Simoes-Araujo et al., 2003دمای باال باعث ایجاد

محیطی ،واکنشهای فیزیولوژیکی و وضعیت عناصر غذایی

تغییرات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاهان

گیاهچهها پس از اعمال تنش مورد مطالعه قرار گیرند.

میگردد و بر رشد و نمو گیاه تأثیر میگذارد (

Singh et al.,

 .)2017رشد و نمو گونههای گیاهی به درجه حرارت اطراف

مواد و روشها

آن بستگی دارد و هر گونه گیاهی دارای محدوده دمایی خاص

مواد گیاهی :این پژوهش بر روی سه کلون امیدبخش "،"143

خود است ( .)Nicotra et al., 2010تنش دمای باال دارای

" "301و "( "306جدول  )1و دو رقم تجاری "پیکاسو" و

اثرات تخریبی بر مراحل رشدی گیاهان است ،سطح برگ را

"مارفونا" سیبزمینی که از کلکسیون ایستگاه تحقیقات

کاهش میدهد ،پیچیدگی برگها را باعث میشود ،برگها زرد

کشاورزی اردبیل تهیه شدهبودند در محل آزمایشگاه

شده و رشد گیاه متوقف میشود (.)Gomez et al., 2004

کشتبافت و ریزازدیادی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت.

دماهای باال برخی از فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
گیاهان شامل فعالیت آنزیمهای فتوسنتزی ،یکپارچگی غشاء،
فسفوریالسیون نوری ،انتقال الکترون در کلروپالست ،هدایت

تیمارها و طرح آزمایشی :پژوهش بهصورت فاکتوریل در
قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام گرفت .هر واحد
آزمایشی شامل یک ظرف شیشهای حاوی پنج ریزنمونه بود.
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جدول  -1مشخصات والدین کلونهای پیشرفته استفادهشده
143

رقم کایزر

کلون پیشرفته حاصل تالقی سوالنوم توبروزوم × سوالنوم استولونیفروم

301

کلون پیشرفته بهدست آمده از سوالنوم توبروزوم

رقم لوکا

306

رقم لوکا

کلون پیشرفته حاصل از تالقی رقم کایزر × سوالنوم استولونیفروم

عامل اول ،تنش اسمزی ناشی از کاربرد پلیاتیلن گلیکول

تنظیمشده و دوره نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت

 )PEG-6000( 6000در چهار سطح شاهد -1 ،-0/5 ،و -1/5

تاریکی انتقال یافتند .هشت هفته پس از اعمال تنش برای

مگاپاسکال و عامل دوم ،دما در سه سطح  25 ،15و  35درجه

اندازهگیری برخی صفات فیزیولوژیک و عناصر غذایی

سانتیگراد بر روی ارقام اعمال شدند .برای ایجاد تنش اسمزی

برداشتهای الزم از نمونهها بهعمل آمد.

بهترتیب مقدار صفر 300 ،200 ،و  370گرم در لیتر

PEG-

اندازهگیری صفات فیزیولوژیک :وزن تر و خشک از هر

 6000در آبمقطر حل گردید pH .محیطکشت  5/7تنظیم شد.

تکرار گیاهچهای انتخاب شد و توسط ترازوی دیجیتالی با دقت

نحوه تهیه نمونه گیاهی :بهمنظور تهیه نمونه گیاهی برای

 0/001وزن شد و بهعنوان شاخص وزن تر گیاهچه یادداشت

ریشهدارکردن در شرایط درون شیشهای و اعمال تنش،

گردید.

ریزقلمههایی حاوی جوانه انتهایی به طول  2سانتیمتر از

سپس گیاهچهها بهمدت  24ساعت در آون  70درجه

گیاهان گلدانی که در گلخانه کشت شدهبودند ،تهیهشدند.

سانتیگراد قرار داده شدند و پس از آن مجدداً وزن شدند و

ریزقلمهها ابتدا بهمدت یک ساعت زیر آب جاری قرار داده

بهعنوان مقدار وزن خشک یادداشت گردید.

شدند تا آلودگیهای سطحی آنها شستهشود .سپس زیر هود

تعداد برگ :از هر تکرار گیاهچهای انتخاب شد و تعداد

ریزنمونهها بهمدت  30ثانیه در اتانول  70درصد قرار داده

برگهای کامل و توسعهیافته با پهنک برگ کامل مشخص،

شدند و بعد از آن سه بار و هر بار بهمدت  2دقیقه با آبمقطر

شمارش و ثبث گردید.

شستشو داده شدند .در ادامه بهمدت  15دقیقه داخل محلول

اندازهگیری عناصر :بهمنظور اندازهگیری میزان عناصر

هیپوکلریت سدیم  1/5درصد بههمراه چند قطره مایع

موجود در بافت گیاهی ،نمونهها بهمدت  24ساعت در آون 70

ظرفشویی ضدعفونی شدند .این بار نیز نمونهها سه بار و هر

درجه سانتیگراد قرار داده شدند .سپس از هر نمونه مقدار

بار بهمدت  2دقیقه با آبمقطر شسشتو داده شدند .ریزنمونهها

 0/05گرم از خشکشده گیاه که بهصورت پودر در آمده بود

MS

در ارلن  100میلیلیتری ریخته شد .مقدار  3میلیلیتر نیتریک

که حاوی  8گرم در لیتر آگار و  30گرم در لیتر ساکارز اما

اسید غلیظ ( )%65به هر نمونه افزوده و در ادامه بهمدت  48تا

عاری از مواد تنظیمکننده رشد بودند ،کشت شدند .پس از

 72ساعت در محیط آزماشگاه قرار گرفتند .ارلنها در زیر هود

ریشهدهی و رشد مناسب ریزنمونهها و واکشت و تولید

و بر روی کوره دمایی بهآرامی حرارت داده شدند.

گیاهچه به تعداد کافی ،ریزنمونههای تکجوانه به طول 2

متصاعدشدن دود سفید رنگ و بیرنگشدن محلول اسیدی

PEG 6000

نشانه پایان عمل هضم بود .با استفاده از کاغذ صافی عصاره

انتقال یافتند .برای جلوگیری از ژلهایشدن آگار PEG 6000 ،با

صاف و حجم محلول باقیمانده با آبمقطر به  50میلیلیتر

استفاده از تکنیک انتشار به محیطکشت افزودهشد .ظروف

رسید (طباطبایی.)1392 ،

پس از ضدعفونی در محیط ریشهزایی شامل محیطکشت

سانتیمتر ریشهدار به محیطکشت نهایی حاوی

شیشهای حاوی ریزنمونهها به اتاقکهای رشد با دمای

اندازهگیری سدیم :برای اندازهگیری سدیم از دستگاه فلیم
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محلولهای استاندارد برای تهیه منحنی کالیبراسیون تهیه شدند.

و ارقام سیبزمینی و نیز اثرات متقابل آنها بر وزن تر ،وزن

سپس با استفاده از منحنی استاندارد مقدار سدیم بر حسب

خشک ،تعداد برگها ،مقدار فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و سدیم

میلیگرم در  100گرم ماده خشک بهدست آمد.

معنیدار است.

اندازهگیری پتاسیم :میزان پتاسیم موجود در نمونههای

وزن تر گیاهچه :بررسی کشتهای تیمار شاهد نشان داد

گیاهی توسط فلیم فتومتر و بهروش نشر شعلهای خوانده شد و

که گیاهچهها در غیاب تنش اسمزی در دمای  25درجه

عدد بهدست آمده بهصورت گرم در  100گرم ماده خشک

سانتیگراد (بدون تنش دمایی) نسبت به دیگر دماها بیشترین

محاسبه شد .برای این منظور ابتدا محلولهای استاندارد تهیه

میزان وزن تر را داشتند در صورتیکه در دماهای  15و 35

شد .قبل از هر عملی عدد دستگاه با آبمقطر روی صفر تنظم

درجه سانتیگراد مقدار آن کمتر بود لیکن در  15درجه

گردید و سپس با استفاده از محلولهای استاندارد دستگاه

سانتیگراد گیاهچهها مقدار وزن تر کمتری داشتند .در بین

کالیبره شد و از ارقام بهدست آمده برای رسم منحنی

ارقام و کلونها ،رقم "مارفونا" در تیمار شاهد در مقایسه با

کالیبراسیون استفاده شد.

سایر ارقام و کلونها پائینترین وزن تر را نشان داد ولی در

اندازهگیری فسفر :برای اندازهگیری فسفر از روش

همان شرایط کلون " "306بیشترین وزن تر را داشت .با

رنگسنجی بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد .برای

افزایش غلظت  PEGو در تنشهای اسمزی از میزان وزن تر

این منظور وانادات مولیبدات مورد استفاده قرار گرفت .به

گیاهچهها کاسته شد و در تنش اسمزی  -1/5مگاپاسکال

همین منظور ابتدا نمونهها در لولههای آزمایش بهمقدار 2

کمترین مقدار آن در دمای  15درجه سانتیگراد بهدست آمد.

میلیلیتر عصاره حاصل از هضم 2 ،میلیلیتر از معرف نیترو

کلون " "143در مقایسه با سایر ارقام و کلونها در تنش

وانادو مولیبدات و  8میلیلیتر آبمقطر اضافه شد.پس از

اسمزی وزن تر کمتری نشان داد ضمن اینکه کلون ""301

گذشت یک ساعت و تشکیل کمپلکس زرد رنگ ،مقدار جذب

میزان وزن تر خود را به مقدار بیشتری حفظ نمود .آن طور که

محلولها در طولموج  430نانومتر توسط دستگاه

نتایج نشان دادند در غیاب تنش دمایی ( 25درجه سانتیگراد)

اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .عدد بهدست آمده بهصورت

وزن تر نمونههای گیاهی بیشتر بود و تنش دمایی چه دمای

گرم در  100گرم ماده خشک گیاهی محاسبه گردید.

پائین و چه دمای باال از مقدار آن کاست .تأثیر همزمان تنشها

اندازهگیری کلسیم :برای خواندن مقدار کلسیم در عصاره

باعث شدند که نمونهها وزن تر کمتری داشته باشند .به

گیاهی بهدست آمده از دستگاه جذب اتمی استفاده شد و مقدار

طوریکه تنش اسمزی  -0/5مگاپاسکال و باالتر در ترکیب با

آن بر حسب گرم در  100گرم ماده خشک گیاهی محاسبه شد.

دمای  35درجه سانتیگراد موجب از بینرفتن گیاهچهها شدند

تجزیه واریانس دادهها بهصورت آزمایش فاکتوریل با

(شکل .)1

بهرهگیری از نرمافزار آماری  SAS 9.1انجام گرفت .مقایسه

بهنظر میرسد کاهش وزن تر در گیاهان تنشدیده بهدلیل

میانگینهای صفات با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال

جلوگیری از توسعه و رشد سلولی ناشی از کاهش فشار

پنج درصد انجام شدند .نمودارها نیز با استفاده از نرمافزار

تورژسانس باشد ( .)Rane et al., 2001تنش آبی منجر به

 Excelرسم شدند.ضرایب همبستگی بین صفات نیز با استفاده

بستهشدن روزنهها ،کاهش سرعت تعرق ،کاهش پتانسیل آب

از نرم افزار  SAS 9.1بهدست آمد.

گیاه و جلوگیری از رشد گیاه در اثر عدمتوانایی آن در جذب
مواد غذایی از محیط رشد میشود .در اثر بستهشدن روزنهها

نتایج و بحث

تثبیت کربن فتوسنتزی بهشدت کاهش پیدا میکند و درنتیجه
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جدول  -2تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ارقام و کلونهای سیبزمینی تحت تأثیر تنش اسمزی و دمایی در کشت درون شیشهای
منبع تغییر

df

وزن خشک

وزن تر
()mg

تعداد برگ

فسفر

کلسیم

پتاسیم

سدیم
()mg/100gr DW

()gr/100gr DW

دما

2

**8024/32

**217/55

**182/75

**3/33

**1632/56

**1105875/97

**89806235/9

رقم

4

**43384/19

**183/74

**44/97

**0/96

**158/40

**1126810/84

**1429129/9

 × PEGدما

6

**5483/09

**39/96

**68/29

**1/83

**679/12

**1115794/56

**37848701

 × PEGرقم

12

**40186/64

**154/91

**41/85

**0/16

**39/37

**1122448/74

**663709/8

دما × رقم

8

**49011/06

**223/02

**15/46

**0/16

**26/22

**1121906/20

**622103/7

 × PEGدما × رقم

24

**43559/27

**192/74

**28/33

**0/14

**26/03

**1122818/69

**648043

خطای آزمایشی

120

395

1/55

0/7

0/017

6/67

0/97

388/9

ضریب تغییرات %

-

14/21

11/59

13/01

11/74

11/32

1/19

2/72

** معنیدار در سطح احتمال  1درصد

شکل  -1تأثیر فشار اسمزی و دما بر وزن تر گیاهچه ارقام و کلون¬های سیب¬زمینی در شرایط درون شیشه¬ای
مواد فتوسنتزی برای تولید ماده خشک در گیاه کاهش مییابد و

کاهش یابد و نهایتاً منجر به کاهش وزن تر و خشک گردد

Yordanov et al.,

( .)Taiz and Zeiger, 2006; Albiski et al., 2012تنش

 .)2002خشکی باعث میشود مقدار آب بافتهای گیاهی

خشکی بهطور قابل توجهی با تغییر در محتوای کلروفیل،

کاهش یابد و در پی آن تورژسانس برگها کاهش و طویلشدن

خسارت به دستگاه فتوسنتزی ،تخریب ساختار فتوسنتز ،II

سلولها بازداشته شود .این عمل باعث میشود از طول و قطر

افزایش میزان فلورسانس کلروفیل ( ،)Dulai et al., 2006مهار

ساقه کاسته شود ،تعداد برگ کاهش یابد ،طول و قطر ریشهها

سنتز رنگدانههای فتوسنتزی و کاهش هدایت روزنهای

رشد بهشدت تحت تأثیر قرار میگیرد (
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3

**1506077/62

**4752/55

**3703/74

**7/62

**5245/43

**1112043/21

**82836248/2
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عناصر غذایی ( ،)Ashraf and Foolad, 2007تغییر میزان

در  -1/5مگاپاسکال وزن خشک در مقایسه با  -1مگاپاسکال

آسیمیالسیون دیاکسید کربن ،تعرق ،کاهش سطح برگ و

بیشتر بود .تأثیر همزمان تنشها بر روی گیاهچهها باعث

تسریع فرآیند پیری برگها شده ( )Wahid and Rasul, 2007و

کاهش در مقدار وزن خشک گردید به طوریکه  PEGبا غلظت

با محدودیت میزان تولید و توزیع مواد فتوسنتزی در گیاهان،

 -0/5مگاپاسکال و باالتر در ترکیب با دمای  35درجه

وزن تر اندامهای هوایی را کاهش میدهد

( Baghalian et al.,

سانتیگراد موجب از بینرفتن گیاهچهها شدند (شکل .)2

 .)2011خسارت طوالنی مدت تنش گرما شامل ممانعت از

معموالً در گیاهان نخستین آثار کمبود آب بهصورت

سنتز پروتئین محلول برگ و افزایش سیالیت ساختارهای

بستهشدن روزنهها جهت جلوگیری از تبخیر و تعرق خود را

سلولی و از بینرفتن غشاء میشود .این خسارت منجر به

نشان میدهد که بهدنبال آن تبادالت گازی کاهشیافته و در

ممانعت از تولید مواد فتوسنتزی و درنهایت باعث کاهش رشد

نتیجه  CO2کمتری در اختیار گیاه قرار میگیرد .درنتیجه شدت

میگردد ( .)Gur et al., 2010نجفزاده و احسانپور ()1391

فتوسنتز کاهش و بهتبع آن کاهش رشد در گیاه نمایان

گزارش کردهاند تنش اسمزی در محیطکشت حاوی ،PEG

میگردد ( .)Riaz et al., 2010همچنین بهعلت افزایش

وزن تر رقمهای " ”Concordو ” “Kenebecسیبزمینی را

آبسزیک اسید در تنش خشکی ،تقسیم یاختهای در برگها

کاهشداد با این تفاوت که این کاهش در رقم ” ”Concordدر

کاهشیافته و بهدنبال آن سطح برگها کاهش مییابد درنتیجه

مقایسه با رقم ” “Kenebecبهطور معنیداری بیشتر بود .آنها

کاهش رشد و کمشدن وزنهای تر و خشک گیاهی است

دلیل این تفاوت را حساسیت بیشتر و ناسازگاری رقم

( .)Banon et al., 2004تنش خشکی با محدودیتهایی که در

” “Concordبه تنش خشکی دانستند .کاهش وزن تر

جذب آب توسط گیاه و همچنین جذب عناصر غذایی برای

گیاهچههای چهار رقم انگور ایرانی در شرایط درون شیشهای

گیاه ایجاد میکند باعث کاهش زیستتوده تولیدی

در اثر تنش اسمزی ناشی از  PEGمشاهده شده است ( مهری

میشود ( .)Ashraf and Foolad, 2007تحت شرایط گرما،

و همکاران .)1393 ،همچنین کاهش وزن تر گیاهچهها در اثر

تنفس افزایشیافته و گیاه برای کاهش اثرات گرما سازوکارهای

تنش اسمزی ناشی از مانیتول در کشت درون شیشهای کلزا

جانبی بکار میگیرد و مقدار زیادی از انرژی را که از اندام

گزارش شده است (عموبیگی و رضویزاده.)1392 ،

هوایی جهت رشد خود دریافت میکند ،صرف مقابله با تنش

وزن خشک گیاهچه :در رابطه با وزن خشک بررسی

گرمایی مینماید .این عمل باعث کاهش کارایی در تأمین

گیاهچههای کشتشده در تیمار شاهد نشان دادند در غیاب

عناصر غذایی و آب برای اندام هوایی شده درنتیجه باعث

تنش اسمزی وزن خشک گیاهچهها در  25درجه سانتیگراد و

کاهش رشد اندام هوایی و کاهش وزن تر و خشک گیاه

در شرایط فقدان تنش دمایی بیشترین مقدار بود در صورتیکه

میگردد (.)Gupta et al., 2013

دماهای باال یا پائینتر از دمای  25درجه سانتیگراد از مقدار

نتایج مطالعات پژوهشگران کاهش مقدار وزن خشک در

وزن خشک کاسته شد .در دمای  35درجه سانتیگراد وزن

اثر تنش را نشان داده است .نجفزاده و احسانپور ()1391

خشک گیاهچهها بیشتر از دمای  15درجه سانتیگراد بود .در

مشاهده کردند تنش اسمزی در محیطکشت حاوی  ،PEGوزن

رابطه با عکسالعمل ارقام و کلونها نتایج نشان دادند که کلون

خشک رقمهای ” “Concordو ” “Kenebecسیبزمینی را

" "306بیشترین و رقم "پیکاسو" کمترین وزن خشک را

کاهش داد با این تفاوت که این کاهش در رقم ” “Concordدر

داشتند .با افزایش غلظت  PEGمحیطکشت و در تنش اسمزی

مقایسه با رقم ” “Kenebecبهطور معنیداری بیشتر بود .آنان

از مقدار وزن خشک گیاهچهها کاسته شد و کمترین مقدار آن

دلیل این تفاوت را حساسیت بیشتر و ناسازگاری رقم
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” “Concordبه تنش خشکی دادند .مهری و همکاران ()1393

کمتر از دو دمای دیگر بود .در بین ارقام و کلونها ،کلون

در چهار رقم انگور ایرانی کاهش وزن خشک ریزنمونهها را در

" "306با داشتن بیشترین تعداد برگ کامل از سایر ارقام متمایز

اثر تنش کمآبی گزارش کردهاند .در کشت درون شیشهای کلزا

بود در حالیکه در همان شرایط کلون " "301کمترین تعداد

کاهش وزن خشک گیاهچهها در اثر تنش خشکی ناشی از

برگ داشت .با افزودن  PEGبه محیطکشت و ایجاد تنش

مانیتول گزارش شده است (عموبیگی و رضویزاده.)1392 ،

اسمزی از تعداد برگهای گیاهچه در غیاب تنش دمایی کاسته

در آزمایشی دیگر که بر روی آلبالو در غلظتهای مختلف

شد به طوریکه کمترین آن در تنش اسمزی  -1/5مگاپاسکال و

 PEGدر شرایط درون شیشهای انجام گرفت PEG ،باعث

در رقم "پیکاسو" بهدست آمد اما کلون " "301در همان

کاهش وزن خشک ،طول شاخه و محتوای آب گیاه شد

شرایط تعداد برگ بیشتری در مقایسه با ارقام و کلونهای دیگر

( .)Sivritep et al., 2008در گیاه دارویی مریمگلی لولهای،

داشت .تأثیر همزمان تنشها بر روی گیاهچهها منجر به کاهش

تنش خشکی میزان تجمع ماده خشک یعنی مجموع وزن

چشمگیر برگها گردید .به طوریکه تنش اسمزی -0/5

خشک ریشه و وزن خشک اندامهای هوایی را کاهش داد

مگاپاسکال و باالتر باعث شد که گیاهچهها توانایی مقابله با

(سوداییزاده و منصوری .)1393 ،تنش گرمایی در گیاه نیشکر

تنشها را نداشته باشند و از بین بروند (شکل .)3

رشد گیاه را قویا تحت تأثیر قرار داد و بهخصوص در مراحل

ریزش و کاهش تعداد برگ در شرایط تنش یک سازش

ابتدایی رشد و نمو این تأثیر مشهودتر بود و باعث کاهش وزن

مورفولوژیکی و عاملی برای انتشار مجدد ماده غذایی در گیاه

خشک جوانهها گردید (.)Rasheed et al., 2011

است ( Sivritepe .)Mohammadkhani and Heidari, 2008و

تعداد برگ گیاهچه :در رابطه با تعداد برگ ،در تیمار

همکاران ( )2008و  Molassiotisو همکاران ( )2011نشان

شاهد و در غیاب تنش اسمزی تعداد برگ در درجه حرارت

دادند کاهش تعداد برگهای توسعهیافته بهعنوان مکانیسمی

 25سانتیگراد (بدون تنش دمایی) نسبت به دو دمای دیگر

دفاعی در برابر تنش خشکی و تحمل به آن است و باعث

بیشتر بود و با باال و پایینرفتن دما تعداد برگها کاهش نشان

میشود گیاهان نور کمتری جذب کنند و بهتبع آن تعرق

دادند .با این تفاوت که در  35درجه سانتیگراد تعداد برگ

کمتری داشته باشند Khurana .و  )2000( Singhگزارش
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کردند کاهش سطح برگ و تعداد برگ در اثر افزایش تنش

غیاب تنش اسمزی موجب افزایش در میزان فسفر بافت گیاهی

خشکی سبب کاهش اتالف آب و تعرق و در پی آن افزایش

گردید و مقایسه بین دماها ،حاکی از باالبودن مقدار فسفر در

مقاومت گیاهان در برابر خشکی میشود .آنها گزارش کردند

دمای  35درجه سانتیگراد در مقایسه با دماهای  15و 25

کاهش سطح برگ در اثر افزایش تنش خشکی ،نشاندهنده

درجه سانتیگراد بود .نتایج نشان دادند که کلون " "301در

توانایی یک گونه برای مقاومت و سازش در برابر خشکی است.

میان ارقام و کلونها بیشترین مقدار فسفر را جذب کرده است،

احتماالً کاهش سطح برگ بهدلیل کاهش محتوای نسبی آب برگ

در صورتیکه کلون " "143مقدار فسفر بافتهایش کمتر از

و متعاقب آن کوچکشدن اندازه سلولها ،کاهش تقسیم

سایر ارقام و کلونها بود .افزایش غلظت  PEGدر محیطکشت

سلولهای مریستمی و درنتیجه کندشدن رشد برگ ،توقف تولید

منجر به کاهش مقدار فسفر در گیاهچهها گردید و این کاهش

برگ ،تسریع پیری و متعاقب آن ریزش برگها است .خشکی

در  -1/5مگاپاسکال به باالترین حد رسید و کلون " "143با

سبب کاهش در اندازه برگها ،وزن خشک اندام هوایی،

حداقل مقدار فسفر از سایر ارقام و کلونها متمایز بود در

شاخص سطح برگ ،تعداد برگچه ،سطح برگ و فشار

حالیکه در همین شرایط کلون " "301بهتر از سایر ارقام و

تورژسانس در بافت گیاهی میشود (.)Hu et al., 2014

کلونها بود و مقدار فسفر بیشتری نشان داد .از طرف دیگر

غربالگری ژنوتیپهای سیبزمینی تحت شرایط درون شیشهای

تأثیر همزمان تنشها حاکی از کاهش مقدار فسفر بود و بر

نشان داد تعداد برگ با افزایش غلظت  PEGدر محیطکشت

همین اساس در دمای  15درجه سانتیگراد و  -1/5مگاپاسکال

کاهش یافت ( .)Gelmesa et al., 2017در کشت درون

فسفر به کمترین مقدار جذب گیاه شده بود .ارقام و کلونها بر

شیشهای بادام افزایش غلظت  PEGمحیطکشت تعداد برگ

اساس میزان فسفر بافتهایشان بهترتیب "" ،"301پیکاسو"،

گیاهچه را کاهشداد ( )Akbarpour et al., 2017و مشابه این

"مارفونا" "306" ،و " "143بودند (شکل .)4

نتیجه در انگور نیز گزارش شده است (جلیلیمرندی و
همکاران.)1390 ،

نقش فسفر ذخیره انرژی برای اکسیداسیون ترکیباتی است
که به انرژی احتیاج دارند (بهصورت آدنوزین دیفسفات) و در

فسفر :در رابطه با مقدار فسفر ،مطالعه سه دمای مورد

واقع میتواند انرژی الزم را برای متابولیسم فراهم کند .ضمن

مطالعه در کشتهای فاقد  PEGنشان داد که افزایش دما در

اینکه فسفر نقش مؤثری را در کربنگیری ایفا میکند (نعمت
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اللهی و همکاران .)1392 ،رطوبت خاک موجب رشد و حرکت

 .)1999در گیاه گشنیز بیشترین جذب فسفر در تیمار شاهد و

بهتر ریشهها در خاک شده که درنهایت سبب رشد بهتر گیاه

کمترین میزان آن در شرایط تنش شدید گزارش شده است

میشود .با افزایش رطوبت خاک در اثر آبیاری بیشتر ،میزان

(نورزاد و همکاران .)1394 ،در آفتابگردان و در رقمهای

جذب فسفر در گیاه افزایش مییابد (.)Mellisho et al., 2012

مختلف آن نیز کاهش مقدار فسفر در اثر تنش مشاهده شده

کاهش جذب فسفر میتواند به کاهش حاللیت و قابل

است (نعمت اللهی و همکاران.)1392 ،

دسترسبودن آن ،کاهش تعرق و رشد و توسعه سیستم ریشهای

پتاسیم :مطالعه دماها در تیمار شاهد فاقد  PEGنشان داد

گیاه تحت شرایط کمبود رطوبت محیطکشت نسبت داده شود

مقدار پتاسیم در بافتهای گیاهی در غیاب تنش اسمزی در

( .)Hopkins and Huner, 2009در شرایط تنش آبی ،سرعت

دمای  25درجه سانتیگراد نسبت به دماهای دیگر بیشتر بود و

انتشار فسفر از خاک به سطح ریشه نسبت به سایر عناصر

مقدار آن در دمای  15و  35درجه سانتیگراد کاهش نشان داد

غذایی کاهش بیشتری مییابد ،زیرا یون فسفات به ذرات رس

با این تفاوت که مقدار پتاسیم در  35درجه سانتیگراد بیشتر

Marschner,

از 15درجه سانتیگراد بود .از طرف دیگر نتایج نشان دادند که

 .)1995کاهش میزان فسفر در اثر تنش آبی در گیاهانی همچون

در بین ارقام و کلونها" ،مارفونا" پتاسیم بیشتری جذب نمود.

مریمگلی لولهای (سوداییزاده و منصوری )1393 ،و بابونه

غلظتهای مختلف  PEGدر محیطکشت تا  -1مگاپاسکال

آلمانی (پیرزاد و همکاران )1394 ،گزارش شده است .دلیل این

مقدار پتاسیم بافتهای گیاهی را کاهش داد و پائینترین مقدار

موضوع کاهش قابلیت تحرک فسفر در خاکهایی با محتوای

پتاسیم در رقم "پیکاسو" و بیشترین مقدار آن در کلون ""301

پایین آب است چرا که محتوای آب خاک بر واکنشهای

مشاهده شد .افزایش غلظت  PEGبه میزان  -1/5مگاپاسکال

تجزیهای و فعالیتهای بیولوژیک آن تأثیرگذار است .مطالعه

باعث افزایش مقدار پتاسیم شد .تأثیر همزمان تنشها ابتدا

واکنش گیاه لوبیا به تنش خشکی ناشی از  PEGنشان داد در

موجب شد که مقدار پتاسیم بافتها کاهش پیدا کند که کمترین

شرایط تنش ،توانایی جذب فسفر توسط ریشههای این گیاهان

مقدار آن در دمای  15درجه سانتیگراد و پتانسیل اسمزی-1

ضعیف بوده و کاهش یافت و دلیل آن ممانعت  PEGاز جذب

مگاپاسکال مشاهده شد ،ضمن اینکه تنش اسمزی -0/5

Hadidi,

مگاپاسکال و باالتر در کنار دمای  35درجه سانتیگراد باعث

چسبیده و کمتر در دسترس گیاه قرار میگیرد (

و انتقال فسفر در آوندها و ساقه بیان شده است (
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هدایت روزنهای و افزایش گونههای فعال اکسیژن ودرنهایت

خشکشدن نمونهها گردید (شکل .)5
پتاسیم یک عنصر سیتوپالسمی ضروری است و بهعلت

باعـث کـاهش فتوسـنتز مـیشـود .اگر گیاه وضعیت پتاسیم

نقش آن در تنظیم اسمزی و اثر رقابتی آن با سدیم غالباً به

مساعدی داشته باشد میتواند تولید  ROSرا از طریق کاهش

عنوان یک عنصر مهم در شرایط تنش در نظر گرفته میشود.

فعالیت  NADPHاکسیداز و پایدار نگهداشتن مسیر انتقال

پتاسیم نقش مهمی در تنظیم پتانسیل سلولهای گیاهی دارد

الکترون ،کاهشدهد ( Hasse .)Cakmak, 2005و

( .)Wind et al., 2004این عنصر نه تنها از نظر مقدار موجود

( )1994نشان دادند افزایش رطوبت خاک با افزایش جذب

در بافتهای گیاهی بلکه از نظر فیزیولوژی و بیوشیمیایی نیز

عناصر فسفر و پتاسیم همراه است .با کاهش مقدار آب خاک،

Mengel and Krik,

تحرک پتاسیم کاهش یافته و قابلیت دسترسی به پتاسیم توسط

در زمره مهمترین کاتیونها قرار دارد (

Rose

 .)1982ازخصوصیات بارز پتاسیم سرعت جذب آن توسط

ریشه گیاهان نیز کاهش مییابد (

بافتهای گیاهی است که این سرعت جذب به مکانیسم جذب

 .)2005گزارش شده علت کاهش پتاسیم برگ بر اثر تنش

فعال سلولها بستگی دارد .پتاسیم همچنین در سنتز پروتئین،

خشکی ممکن است بهدلیل حرکت این عنصر از برگها به

همکاری در انتقال آمینواسیدها ،خنثیسازی اسیدهای آلی،

ریشه باشد زیرا پتاسیم بهعنوان محافظتکننده اسمزی عمل

تقسیم و رشد سلولی ،مقاومت به شرایط محیطی ناسازگار مثل

مینماید .پتاسیم در شرایط تنش آبی حاللیت کمتری داشته،

خشکی و سرما دخالت دارد ( .)Fernando et al., 1997پتاسیم

درنتیجه کمتر جذب گیاه میشود (.)Osuagwu et al., 2010

برای حفظ و ایجاد فشار آماس و تنظیم تعادل آبی گیاهان
ضروری است (.)Parida and Das, 2005

Hu and Schmidhalter,

در کشت درون شیشهای کلزا افزایش میزان تنش آبی
موجب کاهش پتاسیم ریشه و برگ گردید (عموبیگی و

در شرایط تنش غلظت یونهای محلول خاک افزایش یافته

رضویزاده .)1392 ،نتایج بهدست آمده از پژوهش انجامگرفته

و موجب کاهش پتانسیل آب محیطکشت میشوند .درنتیجه

بر روی دو رقم آفتابگردان نشان داد تنش خشکی پایینآمدن

جذب آب توسط ریشه گیاه محدود میگردد و در پی آن

پتاسیم در گیاه را در پی دارد (نعمت اللهی و همکاران،)1392 ،

جذب عنصر پتاسیم کاهش مییابد (.)Raphael et al., 2012

مشابه همین نتیجه در گیاه بابونه (آرزمجو و همکاران)1388 ،

کمبود پتاسیم در گیاهان منجر بـه کـاهش فعالیـت روبیسـکو،

و نخود (مرادی و همکاران )1396 ،گزارش شده است.
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کلسیم :در کشتهای شاهد ،بررسی دماهای مورد مطالعه

کاهش جذب عناصر پتاسیم و کلسیم در اثر تنش کمآبی،

در غیاب تنش اسمزی نشان داد که در دمای  25درجه

کــاهش تحــرک ایــن عناصــر در خــاک ذکر شده است.

سانتیگراد (عدمتنش دمایی) بیشترین مقدار کلسیم جذب

در اثر تنش خشکی کلسیم از برگ به ریشه حرکت میکند و

گیاهچههای سیبزمینی شد و مقدار جذب آن در دمای باال و

متعاقب آن کلسیم برگ کاهش مییابد (

پایینتر از  25درجه سانتیگراد کاهش یافت .نتایج نشان داد که

 .)2010گزارش شده تنش گرمایی جذب کلسیم توسط گیاه را

رقم "مارفونا" در مقایسه با سایر ارقام و کلونها مقدار کلسیم

کاهش میدهد ( .)Rasheed et al., 2011درکشت درون

بیشتری در تیمار شاهد داشت و رقم "پیکاسو" و

شیشهای کلزا بر اثر تنش اسمزی ناشی از مانیتول مقدار کلسیم

کلونهای " "301" ،"143و " "306بهترتیب در ردههای بعدی

در اندام هوایی افزایش و در ریشه کاهش یافت که علت آن

قرار گرفتند .از طرف دیگر افزایش غلظت  PEGمحیطکشت

افزایش انتقال یون کلسیم از ریشه به اندام هوایی بیان شده

در نبود تنش دمایی مقدار جذب کلسیم را کاهش داد و این

است (عموبیگی و رضویزاده .)1392 ،پیرزاد و همکاران

کاهش در  -1/5مگاپاسکال به بیشترین مقدار در کلون ""306

( )1394در گیاه بابونه آلمانی مشاهده کردند که میزان کلسیم

رسید و ارقام کلونهای دیگرنسبت به کلون " "306کاهش

در اثر تنش رطوبتی کاهش قابل توجهی یافت و همین نتیجه

کمتری در میزان جذب کلسیم نشان دادند و از بین آنها رقم

در گیاه عدس نیز مشاهده شد که بر اثر تنش خشکی مقدار

"مارفونا" کلسیم بیشتری داشت .تأثیر همزمان تنشها باعث

کلسیم و پتاسیم کاهش یافت (احمدپور و همکاران.)1395 ،

کاهش در مقدار کلسیم جذبشده گردید به طوریکه در دمای

در خربزه تنش آبی تأثیر معکوسی بر یونهای کلسیم و پتاسیم

 15درجه سانتیگراد و  -1/5مگاپاسکال کمترین مقدار کلسیم

شاخساره و ریشه داشت و ژنوتیپهای متحمل به تنش ،مقدار

مشاهده شد (شکل .)6

کلسیم و پتاسیم بیشتری داشتند ( .)Kusvuran, 2010در لوبیا

Osuagwa et al.,

تحمل به تنشهای زیستی و غیرزیستی وجود دارد .در

کمتر کاهش یافتند نسبت به تنش متحملتر بودند ،افزون بر

تنشهای اسمزی کلسیم نقش اصلی را در تنظیم انتقال یونها

این ژنوتیپهای مقاوم به تنش آبی نسبت پتاسیم به سدیم و

به سلولهای گیاه بازی میکند .این یون بر ساختمان غشا و

کلسیم به سدیم بیشتری در مقایسه با سایر ژنوتیپها داشتند

جابجایی یونها اثر میگذارد .کلسیم برای حفظ و پایداری

(.)Kabay, 2017

دیوارههای سلولی ،غشاها و پروتئینهای متصل به غشا دارای

سدیم :نتایج نشان داد در نبود تنش اسمزی تنش دمایی

اهمیت است ( .)Nayyar, 2003با کاهش رطوبت خاک حرکت

موجب افزایش مقدار سدیم در بافتهای گیاهچهها شده است.

کلسیم از خاک به سطح ریشه کاهش مییابد ،زیرا جذب

بر این اساس در دمای  35درجه سانتیگراد بیشترین مقدار

کلسیم توسط گیاه عمدتاً از طریق جریان تودهای بوده و به

سدیم در رقم "پیکاسو" بود و بعد از آن به ترتیب رقم

سرعت تعرق بستگی دارد ( .)Yu et al., 2007دلیل پائینآمدن

"مارفونا" و کلونهای " "143" ،"306و" "301در ردههای

میزان کلسیم در اثر تنش خشکی ،کاهش سرعت جذب آن

بعدی قرار گرفتند .باالرفتن غلظت  PEGدر نبود تنش دمایی

تحت شرایط تنش بیان شده است (.)Ashraf and Naz, 1994

نیز موجب افزایش مقدار سدیم در بافت گیاهچهها گردید.

همچنین کاهش حاللیت و قابل دسترسشدن کلسیم تحت

نتایج نشان دادند مقدار سدیم در  -1/5مگاپاسکال به بیشترین

شرایط تنش رطوبتی و رشد و توسعه سیستم ریشهای در تنش

مقدار در رقم "پیکاسو" رسید در صورتیکه کلون ""301

خشکی از دیگر دالیل کاهش جذب کلسیم بیان

دارای کمترین مقدار سدیم در غیاب تنش دمایی بود .تأثیر

شدهاند ( .)Hopkins and Huner, 2009یکی دیگر از دالیـل

همزمان تنشها موجب شد مقدار سدیم در اثر تنشها افزایش
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چشمگیری داشته باشد و بیشترین مقدار آن در دمای  15درجه

ماده خشک میشود .مطالعات نشان میدهد در هنگام تنش

سانتیگراد و تنش اسمزی  -1/5مگاپاسکال مشاهده شد .بهنظر

خشکی میزان سدیم در ریشه و برگ افزایش مییابد و بـرای

میرسد هر دو تنش موجب میشوند تا میزان سدیم در گیاه

جلـوگیری از سـمیت آن گیـاه سعی در خروج و یـا به

روند افزایشی داشته باشد (شکل .)7

واکوئل فرستادن آن دارد (.)Tester and Davenport, 2003

سدیم بهعنوان یک عنصر ضروری برای گیاه در نظر گرفته

تجمع زیاد سدیم در بافت بیشتر بهعلت جذب باالی آن توسط

نمیشود و تجمع سدیم در گیاه در شرایط تنش به کاهش

ریشه و تخلیه بیشتر از آوند چوب به برگ است .در واقع گیاه

کلسیم و پتاسیم منجر میشود .اگر چه سدیم میتواند به

با جذب سدیم بیشتر تعامل اسمزی را انجام میدهد و باعث

افزایش فشار تورژسانس کمک کند اما نمیتواند در

میشود گیاه آب بیشتری جذب کند (

فعالیتهایی مانند فعالسازی آنزیمها و سنتز پروتئین،

 .)2003یکی از مشخصههای تحمل به تنش در گیاهان توانایی

جایگزین یون پتاسیم شود ( )Rengel, 1992و باعث ایجاد

در حفظ نسبت ثابتی از  Na+و  K+درون سلولی است .در

اختالل در فرآیندهای آنزیمی درون گیاه میشود زیرا در

مقادیر باالی تنش اسمزی مقدار یونهای پتاسیم کاهش یافته و

بسیاری از آنزیمها جایگزینی یون سدیم بجای یون پتاسیم

با سدیم جایگزین میگردد که این عمل عالوه بر به همزدن

Parido and Das,

تعادل یونی باعث اختالل در متابولیسم سلولی نیز میشود

 .)2005اغلـب گیاهـان بـه غلظـت بـاالی سـدیم حساس

( .)Blumwald, 2000سدیم همچنین موجب افزایش نسبت

هستند زیرا پایداری یونهای داخل سلول را بر هم میزند و

سدیم به کلسیم پروتوپالست میگردد و ساختار فیزیولوژیکی

منجـر بـه عملکـرد ضـعیف غشـا و اخـتالل در واکنشهای

و اجرایی غشای سلولی را مختل مینماید (

متابولیکی میشود ( .)Hu and Schmidhalter, 2005غلظت

 .)2000برای جلوگیری از غلظتهای سمی سدیم در

زیاد سدیم در ریشه و برگ در شرایط تنش ،مشکالت اسمزی

سیتوزول ،سدیم باید در واکوئل جا داده شود .پمپ سدیم به

و متابولیکی را در گیاه به وجود میآورد .تجمـع آن در برگ و

H+

(کوفاکتور آنزیم) ،آنرا غیرفعال میسازد (

سمیت ناشـی از این تجمـع باعـث کاهش فتوسنتز و تولید

Munns and James,

Reid and Smith,

واکوئل توسط آنتیپورت  Na+/H+صورت میگیرد .شیب
مورد نیاز بوسیله پمپ  H+-ATPaseو

H+-pyrophosphate
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نگه داشته میشود ( .)Gaxiola et al., 2001پژوهشهای

کشورمان با مشکالتی مواجه شود .با توجه به این موضوع،

انجامگرفته بیانگر افزایش سدیم بر اثر تنش خشکی هستند.

شناسایی و معرفی ارقامی که توان مقابله را داشته باشند ،در

عموبیگی و رضویزاده ( )1392در گیاه کلزا مشاهده نمودند

زمره پژوهشهای مؤسسات و مراکز تحقیقاتی قرار گرفته

در اثر تنش میزان سدیم در مقایسه با شاهد در اندامهای هوایی

است .نتایج نشان دادند وزن تر و خشک و تعداد برگ و جذب

و ریشهها تجمع بیشتری یافت .افزایش میزان سدیم در اثر

عناصر پتاسیم و کلسیم در شرایط بدون تنش دمایی یعنی دمای

تنش شدید خشکی در گیاه عدس گزارش شده است

 25درجه سانتیگراد بیشترین مقدار بودند و تنش دمایی تأثیر

(احمدپور و همکاران .)1395 ،در گشنیز بر اثر تنش آبی و

منفی گذاشت و موجب کاهش گردید اما در تنش دمای باال

باالرفتن سطح تنش از شاهد به تنش شدید ،میزان سدیم در

عناصر سدیم و فسفر به مقدار بیشتری جذب گیاه شدند.

بخش هوایی افزایش یافت (نورزاد و همکاران .)1394 ،در

افزایش تنش اسمزی محیطکشت ناشی از کاربرد  PEGموجب

چغندر قند در اثر تنش خشکی سدیم به مقدار زیادی در گیاه

کاهش در مقادیر وزن تر و خشک ،تعداد برگ ،عناصر فسفر،

تجمع مییابد (.)Ghoulam et al., 2002

کلسیم و پتاسیم گردید اما مقدار سدیم با باالرفتن تنش اسمزی

نتیجهگیری

افزایش نشان داد .ترکیب تنش اسمزی  -0/5مگاپاسکال و

در طی دهه گذشته پژوهشها روی تأثیر یک تنش بر گیاهان

باالتر با دمای  35درجه سانتیگراد برای ارقام و کلونها قابل

متمرکز بودند اما معموالً گیاهان با ترکیبی از تنشها مواجه

تحمل نبود ،کلون " "306بیشترین آسیب را دید ولی رقم

هستند .تنش خشکی معموالً با تنش دمای باال همراه است .از

"مارفونا" در مقایسه با ارقام و کلونهای دیگر در برابر تنشها

طرف دیگر به جهت تغییرات آب و هوایی شاهد افزایش دمای

نسبتاً متحمل بود.

جهانی هستیم و کمبود منابع آبی نیز مزید بر علت شده است تا
منابع
آزرمجو ،ا ،.حیدری ،م .و قنبری ،ا )1388(.بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد کل ،پارامترهای فیزیولوژیک و جذب
عناصر غذایی در گیاه دارویی بابونه (  .).Matricaria chamamille Lتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران .482-494 :25
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احمدپور ،ر ،.آرمند ،ن ،.حسینزاده ،س .ر .و رژه ،م )1395( .ارزیابی تأثیر محلولپاشی متانول بر برخی شاخصهای موفولوژیکی،
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی عدس ( )Lens culinaris Medikتحت شرایط کمآبی .پژوهشهای حبوبات ایران .202-214 :7
پیرزاد ،ع .ر ،.شکیبا ،م .ر ،.زهتاب سلماسی ،س .و محمدی ،س .ا .ق )1394( .تأثیر تنش آبی بر میزان جذب برخی عناصر غذایی در
جلیلیمرندی ،ر ،.حسنی ،ع ،.دولتیبانه ،ح ،.عزیزی ،ح .و حاجی تقیلو ،ر )1390( .تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر
خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور ( (Vitis vinifera L..علوم باغبانی ایران .31-40 :42
حسینزاده ،س .ر ،.امیری ،ح .واسماعیلی ،ا )1396( .اثر سطوح ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و غلظت عناصر در گیاه
نخود ( )Cicer arieticum L, cv. Pirouzتحت شرایط تنش آبی .تنشهای محیطی در علوم زراعی :10

.531-545

ستایشمهر ،ز .و گنجعلی ،ع )1392( .بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید .علوم باغبانی
:27

.27-35

سوداییزاده ،ح .و منصوری ،ف )1393( .اثر تنش خشکی بر تجمع مکاده خشک ،غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه
دارویی مریمگلی لولهای ( .)Salvia macrosiphon Boissخشک بوم .1-9 :4
طباطبائی ،س .ج )1392( .اصول تغذیه معدنی گیاهان .انتشارات دانشگاه تبریز ،تبریز.
عموبیگی ،م .و رضویزاده ،ر )1392(.تأثیر تنش خشکی و پاکلوبوترازول بر میزان تجمع فالونوئیدها و عناصر معدنی در شرایط
کشت درون شیشهای در گیاه کلزا .پژوهشهای اکوفیزیولوژی گیاهی ایران :8

.12-22

مرادی ،ص ،.بشارتی ،ح ،.فیضی اصل ،و .و شیخی ،ج )1396( .تأثیر تنش خشکی و تیمارهای قارچ ریشه آربوسکوالر و ریزوبیوم بر
غلظت عناصر غذایی ریشه ،اندام هوایی و خاک در کشت نخود .علوم و فنون کشتهای گلخانهای  -13 :8
25

مهری ،ح .ر ،.قبادی ،س ،.بانینسب ،ب ،.احسانزاده ،پ .و غالمی ،م )1393( .بررسی برخی پاسخهای فیزیولوژیک و مورفولوژیک
چهار رقم انگور ایرانی به تنش خشکی در شرایط درون شیشهای .فرآیند و کارکرد گیاهی .115-125 :3
نجفزاده اصل ،س .و احسانپور ،ع .ا )1391( .اثر تنش خشکی بر برخی از شاخصهای فیزیولوژیکی دو رقم سیبزمینی

(Kenebec

و  )Concordدر شرایط کشت درون شیشهای .خشک بوم .70-82 :2
نعمت اللهی ،ا ،.جعفری ،ع .ر .و باقری ،ع .ر )1392( .اثر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید روی رنگدانههای فتوسنتزی و جذب
عناصر غذایی ارقام زراعی آفتابگردان .اکوفیزیولوژی گیاهی :5

.37-51

نورزاد ،س ،.احمدیان ،ا .و مقدم ،م )1394( .بررسی میزان پرولین ،شاخص کلروفیل ،کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در
گیاه داروئی گشنیز ( )Coriandrum sativum L.تحت تأثیر تنش خشکی و تیمار کودی .پژوهشهای زراعی ایران :13

.131-139
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Abstract
In order to study some physiological traits and the changes of nutrient uptake in potato plantlets under in vitro
conditions in response to osmotic and temperature stresses, this research was conducted as a factorial experiment in a
block design. The first factor was osmotic stress induced by PEG - 6000 in four levels (0, -0.5, -1 and -1.5 MPa), and
the second factor was temperature at three levels (15, 25 and 35 ° C). The third factor was potato plantlets consist three
promising clones (143, 301 and 306) and two commercial cultivars (Marfona and Picasso), which were planted in MS
medium. Eight weeks later, plantlet’sfresh and dry weights, number of developed leaves, the content of P, K, Ca and
Na in above parts of plantlet were measured. The results showed that the simple effects of factors as well as their
interactions at 1% level were significant. Mean comparison of treatments showed that the simultaneous effects of
stresses reduced fresh and dry weights, leaf number as well as the uptake of P, K, Ca but Na uptake increased.
According to the results, the highest fresh, dry weights were observed in non- heat stress conditions (25 ° C). On the
other hand, increasing of temperature from 15 to 35 ° C, increased the absorption of P and Na, but the amount of K and
Ca were greatest at 25 ° C (no temperature stress).
Keywords: Nutritions, Osmotic Stress, Polyethylen Glycol, Potato, Temperature Stress
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