فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،36خرداد و تیر 1399

بررسی اثرات نانوکالت پتاسیم بر میزان قند محلول ،پرولین ،پروتئین کل و فعالیت برخی

زهرا برزگر ،1علیرضا قاسمیان ،*1سیده یلدا رئیسی ساداتی 2و اسداله اسدی
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 1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه محقق اردبیلی 2 ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلی
(تاریخ دریافت ،1397/09/19 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/06/27 :

چکیده
کمآبی بهعنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد و تولید محصوالت زراعی در ایران شناخته شده است .عنصر پتاسیم نقش بهسزایی در
فعالیتهای حیاتی گیاه داشته و اثرات مخرب ناشی از تنش کمآبی را مهار میکند .استفاده از نانوکودها بهمنظور کنترل دقیق آزادسازی
عناصر غذایی میتواند گامی مؤثر در جهت دستیابی به کشاورزی پایدار و سازگار با محیطزیست باشد .هدف از این مطالعه بررسی صفات
فیزیولوژیک تحت تأثیر نانوکالت پتاسیم بر میزان تحمل به کمآبی در گندم است .بدین منظور آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
کامالً تصادفی در آزمایشگاه دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی در سال  95-94با سه تکرار اجرا گردید .عامل اول تنش
کمآبی در سه سطح پتانسیل اسمزی  -4 ،-8و صفر بار ،عامل دوم شامل دو رقم  Rasadو  Gascogneو عامل سوم شامل نانوکالت پتاسیم
با غلظتهای صفر 35 ،و  65میلیگرم بر لیتر بود .اعمال تنش در مرحله  3تا  5برگی صورت گرفت .اولین نمونهبرداری پنج روز بعد از
اعمال تنش کمآبی توسط پلیاتیلن گلیکول  6000و محلولپاشی نانوکالت پتاسیم روی برگ انجام گرفت .نتایج نشان داد که تنش موجب
افزایش فعالیت آنزیم¬های کاتاالز ،پراکسیداز ،پلیفنل اکسیداز و آسکوربات پراکسیداز و متابولیتهایی از جمله قندهای محلول ،پرولین و
پروتئین کل گردید .رقم کاسکوژن در اکثر صفات اندازهگیریشده در مقایسه با رقم رصد ،تغییرات معنیداری از خود نشان داد .درنتیجه
این رقم نسبت به تنش کمآبی متحمل است .بهطور کلی کاربرد غلظت  65میلیگرم بر لیتر نانوکالت پتاسیم موجب کاهش تأثیرات تنش بر
صفات مورد اندازهگیریشده و در برخی موارد موجب افزایش سازوکارهای دفاعی گیاه در مقابله با تأثیرات مخرب تنش مانند افزایش
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و متابولیتهای سازگاری گیاه میگردد .در بین غلظتهای مورد استفاده از نانوکالت مصرف  65میلیگرم بر
لیتر بیشترین تأثیر را در سطح تنش  -8بار داشته و از نظر تأثیرگذاری میتواند برای کشاورزان قابل توصیه باشد.
کلید واژهها :پلیاتیلن گلیکول ،پارامتر فیزیولوژیک ،متابولیتها ،نانوکودها

مقدمه

مطالعه قرار میگیرند (دولتی .)1387 ،بحران جهانی آب بهطور

اهمیت برخی تنشها از جمله کمبود آب ،شوری و دما بهعلت

جدی در بهرهوری محصول تأثیر میگذارد ،مخصوصاً در

فراگیربودن و خسارتی است که بهطور گسترده در سطح

بسیاری از کشورهای آسیایی که در آن  90درصد از کل آب

جهانی به گیاهان وارد میکنند و به این علت بیشتر مورد

شیرین ،در آبیاری محصوالت کشاورزی استفاده میشود .تنش
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آنزیمهای آنتیاکسیدان در گندم ( )Triticum aestivum L.تحت تنش کمآبی
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مناطق خشک و نیمهخشک محسوب میشود ،که موجب یک

کیفیت در گیاهان مطرح بوده و جز عناصر ضروری بهشمار

سری پاسخهای دفاعی در سطوح مختلف مولکولی ،سلولی و

میرود و بعد از نیتروژن پرمصرفترین عنصر مورد نیاز گیاهان

( Harb et al., 2010; Wu et al.,

است و نقشهای مهمی در گیاه دارد که عمده آنها عبارت

 .)2012شناخت اثرات تنشهای گوناگون بر فیزیولوژی گیاهان

است از :افزایش مقاومت گیاهان در برابر کمآبی ،شوری،

زراعی که نسبت به تنشهای محیطی نیز بسیار حساس هستند،

تشکیل و انتقال نشاسته ،قند و چربیها و متابولیسم گیاه و

برای آگاهی از مکانیسمهای سازگاری و مقاومت و بقای

تعادل بار الکتریکی غشاهای سلولی و تنظیم اسمزی است.

گیاهان بهمنظور افزایش تحمل در برابر تنش ضرورت دارد.

عالوه بر این در چندین فرآیند فیزیولوژیک دیگر مانند تنظیم

گیاهان از دو سیستم آنزیمی و غیرآنزیمی برای دفاع در مقابل

عملکرد روزنهها ،فتوسنتز ،کاهش جذب یونهایی مثل سدیم و

گونههای اکسیژن فعال استفاده مینمایند .سیستم آنزیمی شامل

آهن در خاکهای شور و غرقابی و همچنین فعالکننده

EC

آنزیمهای زیادی در گیاه است و این آنزیمها بهعنوان کاتالیزور

 )1.11.1.7کاتاالز ( )EC 1.11.1.6و آسکوربات پراکسیداز

در ساخت موادی نظیر نشاسته و پروتئین دخالت میکنند

( )EC 1.11.1.11هستند که در پاکسازی مولکولهای

( .)Cakmak, 2005از آنجایی که گندم یکی از مهمترین گیاهان

هیدروژن پراکسید تولیدشده در سلول ،ایفای نقش مینمایند

زراعی بوده و همواره احتمال قرارگرفتن آن در معرض تنش

( .)Mohammadi et al., 2006در اثر تجمع پرولین ،پتانسیل

کمبود آب حتی در شرایط بهینه وجود دارد ،همچنین عنصر

اسمزی سلول کاهش مییابد .کاهش پتانسیل اسمزی بافتهای

پتاسیم نقش بهسزایی در فعالیتهای حیاتی گیاه دارد با تأمین

گیاهی ،واکنشهای بیوشیمیایی را محدود نکرده ،بلکه منجر به

این عنصر در گیاه از اثرات مخرب ناشی از تنش کمآبی نیز

حفاظت سلولها در برابر اثرات نامطلوب تنش میگردد و

جلوگیری میشود .در این راستا با وجود اهمیت اقتصادی و با

بهعنوان یک اسمولیت طبیعی از ساختارهای سلولی محافظت

توجه به اهمیت تکنولوژی نانو طی دهه گذشته ،هدف از این

نموده و منجر به پایداری آنزیمها میگردد ( Kavikishor et al.,

تحقیق بررسی اثر تنش کمآبی روی قندهای محلول ،پروتئین

 .)2005تغذیه صحیح گیاه پیشنیاز بهدست آوردن محصول با

کل ،محتوی پرولین و فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدانی

کیفیت و کمیت باال است .تأمین محیط تغذیهای مناسب از

در دو رقم گندم نان (رصد و کاسگوژن) تحت تیمار نانوکالت

جمله پتاسیم یکی از مهمترین فاکتورها در مدیریت محصول

پتاسیم بوده است؛ تا بتوان اثرات تعدیلکنندگی نانوکالت

است .با بهرهگیری از نانوکودها ،عناصر غذایی به آرامی و با

پتاسیم تحت تنش کمآبی بر روی این دو رقم گندم با این

سرعت مناسب در تمام طول فصل رشد گیاه آزاد میشوند و

صفات فیزیولوژیک بررسی نموده و متحملترین رقم را

بنابراین بهدلیل کاهش شدید آبشویی عناصر ،گیاهان قادر به

انتخاب کرد.

فیزیولوژیکی در گیاه میشود

آنزیمهایی گلوتاتیون ردوکتاز ( )EC 1.8.1.10پراکسیداز (

جذب بیشترین مقدار مواد غذایی خواهند بود

( Chinnamuthu

 .)and Boopthi, 2009با بهرهگیری از نانوکودها ،زمان و

مواد و روشها

سرعت رهاسازی عناصر با نیاز غذایی گیاه در تمام طول فصل

این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با

رشد منطبق و هماهنگ شده ،لذا گیاه قادر به جذب بیشترین

سه تکرار در آزمایشگاه زیستشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

مقدار مواد غذایی میگردد .درنتیجه ضمن کاهش آبشویی

اجرا شد .فاکتور اول تنش کمآبی در سه سطح پتانسیل اسمزی

عناصر ،عملکرد محصول نیز افزایش مییابد .مزیتهای این

 -4 ،-8و صفر بار ،فاکتور دوم شامل دو رقم رصد و

تکنولوژی نوپا تقویت شده و در عین حال با معایب آنها مقابله

کاسکوژن و فاکتور سوم شامل نانوکالت پتاسیم بود .بذرها قبل
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کمآبی علت اصلی کاهش رشد گیاهان و عملکرد آنها در

میشود ( .)Gao et al., 2013عنصر پتاسیم بهعنوان عنصر

بررسی اثرات نانوکالت پتاسیم بر میزان قند محلول ،پرولین...

از کاشت ضدعفونی شدند تا از آلودگی گیاه هنگام رشد توسط
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سرم آلبومین گاوی غلظت پروتئینی محاسبه گردید.

در محیطکشت هیدروپونیک ،کشت داده شدند .گلدانهای

برگها با روش  Batesو همکاران ( )1973صورت گرفت .این

حاوی گیاهچههای مذکور از مرحله  3تا  5برگی در شرایط

روش براساس تشکیل یک ترکیب رنگی در اثر واکنش میان

تنظیمشده ( 16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی ،دمای 25

اسیدآمینه پرولین و معرف نینهیدرین در شرایط اسیدی و

درجه سانتیگراد در روز و  15درجه سانتیگراد در شب و

دمای  100درجه سانتیگراد و سپس تخلیص این ترکیب رنگی

رطوبت  70درصد) درون ژرمیناتور نگهداری شدند و با

به کمک یک حالل آلی غیرقطبی مانند تولوئن استوار است.

محلول غذایی  %50هوگلند  1/2مورد تغذیه قرار گرفتند .بعد

پس از تشکیل دو فاز جداگانه ،فاز باالیی رنگی ،با دقت جدا و

از  23روز استقرار گیاهچهها در این شرایط پلیاتیلن گلیکول

مقدار جذب آنها در دستگاه اسپکتروفتومتری در طولموج

( )PEG6000جهت ایجاد تنش کمآبی در محلول هوگلند حل

 520نانومترخوانده شد.

گردید و به درون گلدانها افزوده شد .همزمان با افزودن

سنجش آنزیم کاتاالز :فعالیت سینتیکی آنزیم کاتاالز با

پلیاتیلن گلیکول ،محلولپاشی نانوکالت پتاسیم باغلظتهای

استفاده از روش  Chanceو  )1955( Maehlyصورت گرفت.

صفر 35 ،و  65میلیگرم بر لیتر با استفاده از افشانه دستی هر

بدین منظور  2/5میلیلیتر بافر تریس بههمراه  0/3میلیلیتر آب

روز (روزی یک نوبت) و بهمدت پنج روز بر روی برگهای

اکسیژنه با  60میکرولیتر عصاره آنزیمی در حمام یخ مخلوط

گیاه انجام گردید .بهعبارت دیگر گیاهچهها همزمان بهمدت

شدند .منحنی تغییرات جذب در طولموج  240نانومتر با

پنج روز تحت تأثیر تنش کمآبی و محلولپاشی نانوکالت

دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد.

پتاسیم قرار گرفتند .سپس نمونهبرداری گیاه به شکل کامل

سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز :برای سنجش فعالیت

(اندام هوایی و ریشه) انجام شد و بخشهای مختلف گیاه تا

آنزیم پراکسیداز از روش  Karو  )1976( Mishraاستفاده

زمان آنالیز در فریز و تحت دمای  -80درجه سانتیگراد

گردید .بدین منظور  2/5میلیلیتر از بافر تریس  100میلیموالر

نگهداری شدند.

با  ،pH= 7آب اکسیژنه  5میلیموالر ،پیروگالل  106میلیموالر

سنجش میزان قند محلول :برای سنجش میزان قند محلول

در حمام یخ با هم مخلوط و به آن  50میکرولیتر عصاره

از روش  Irigoyenو همکاران ( )1992استفاده شد .برای این

آنزیمی اضافه شد و منحنی تغییرات جذب در طولموج 425

منظور عصاره الکلی از برگها تهیه شد سپس  0/1میلیلیتر از

نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ثبت گردید .فعالیت

عصاره الکلی و  3میلیلیتر محلول آنترون به هر کدام از

آنزیمی بر حسب واحد جذب در دقیقه بهازای هر میلیگرم

فالکونها اضافه شد .سپس فالکونها بهمدت  10دقیقه درون

پروتئین محاسبه شد.

حمام آب جوش قرار گرفتند .سپس میزان جذب نمونهها در

سنجش فعالیت آنزیم پلیفنول اکسیداز :برای سنجش

طولموج  625نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر

فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز از روش  Karو )1976( Mishra

خوانده شد.

استفاده گردید .بدین منظور  1/5میلیلیتر بافر تریس  0/2موالر

سنجش پروتئین کل :جهت تعیین غلظت پروتئین از روش
برادفورد استفاده گردید ( 1 .)Bradford, 1976میلی¬لیتر از

با  pHبرابر  7/6و  0/4میلیلیتر پیروگالل  0/02موالر در داخل
حمام یخ اضافه شد .سپس به مجموعه فوق 0/1 ،میلیلیتر

عصاره پروتئینی با  5میلی¬لیتر معرف برادفورد مخلوط و پس

عصاره آنزیمی اضافه شد و پس از قرارگرفتن در حمام آب

از ورتکس ،جذب با دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج 595

گرم با دمای  25درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه ،منحنی

نانومتر خوانده شد و براساس منحنی استاندارد رسمشده توسط

تغییرات جذب در طولموج  420نانومتر با استفاده از دستگاه
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مصرف  35میلیگرم بر لیتر نانوکالت پتاسیم و در تنش صفر و

اسپکتروفتومتر ثبت گردید.
pH= 7

در رقم کاسکوژن همانند رقم رصد بود ،ولی باالترین میزان

به مقدار  2میلیلیتر و آب اکسیژنه  0/3به مقدار  0/2میلیلیتر و

قندهای محلول در این رقم از سطح مالیم تنش ( -4بار)

آسکوربات  50میلیموالر به مقدار  0/2میلیلیتر در حمام یخ را

بهدست آمد (شکل .)1

سنجش فعالیت این آنزیم از بافر فسفات  0/05موالر با

با یکدیگر مخلوط کرده بالفاصله  0/1میلیلیتر از عصاره

میزان قندهای محلول نیز تحت تنش کمآبی ،نانوکالت

آنزیمی را به مجموعه فوق اضافه کردیم ،سپس منحنی جذب

پتاسیم در ارقام کاسکوژن و رصد تغییرات متفاوتی را نشان

Kar and

میدهد .در سطح صفر نانوکالت در تنش  -8بار نسبت به -4

تغییرات در طولموج  290نانومتر خوانده شد (
.)Mishra, 1976

بار کاهش قند محلول مالحظه شد .نایار بیان داشت که میزان

بعد این بررسی فعالیت هر یک از آنزیمها بر حسب

پرولین در ارقام متحمل به کمآبی نسبت به ارقام حساس به

تغییرات واحد جذب در دقیقه بهازای هر میلیگرم پروتئین

کمآبی بیشتر است ( .)Nayar, 2003انباشت قندهای محلول در

محاسبه گردید.

شرایط تنش کمآبی ،عالوه بر نقشهای فیزیولوژیک مهمی که

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو

از نظر تأمین انرژی ایفا میکند ،میتواند باعث کاهش پتانسیل

مقایسه میانگینها با آزمون  LSDدر سطح  5درصد صورت

اسمزی سلول شده و از طریق تنظیم اسمزی موجب باالتر

گرفت .رسم نمودارها نیز با  Excelو همبستگی بین صفات نیز

نگهداشتن میزان آب نسبی در ارقام و الینهای متحمل به

با استفاده از  SPSSانجام شد.

کمآبی شود و به این ترتیب در سازوکار تحمل به کمآبی نقش
مهمی داشته باشند .در شرایط تنش قندها اصلیترین

نتایج و بحث

محلولهای آلی هستند که در تنظیم اسمزی شرکت دارند.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر متقابل سهجانبه رقم × تنش

افزایش قندهای محلول در گیاهان تحت تنش باعث حفظ

کمآبی × نانوکالت پتاسیم برای صفات قند محلول ،پروتئین و

آماس سلولی و جلوگیری از پالسمولیز میشود

( munnes and

میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز ،آسکوربات

 .)tester, 2008تحقیقات نشان داده است پتاسیم تحمل گیاه را

پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز معنیداری نشد .تنها برای صفت

نسبت به تنشهای محیطی بیشتر و تولید نشاسته و

قند محلول اثرات متقابل رقم × تنش کمآبی و رقم × نانوکالت

کربوهیدراتها را افزایش میدهد ( .)Shabala, 2003پتاسیم

پتاسیم در سطح احتمال 1درصد معنیداری نشان داد

بهویژه نقش مهمی در تحمل گیاه در برابر کمآبی ایفا میکند.

(جدول .)1

نقش پتاسیم در تحمل گیاه به تنش کمآبی به چند شکل

قندهای محلول :نتایج مقایسه میانگین نشان داد در رقم

صورت میگیرد .اوالً پتاسیم یکی از مهمترین اسمولیتهای

رصد در تنش  -8بار و سطح صفر نانوکالت میزان قند محلول

معدنی است و از عوامل اصلی تعدیل نیروی اسمزی به شمار

کاهش و در تنش  -4بار در سطح  35میلیگرم بر لیتر

میرود ( .)Marschner, 2012ثانیاً با توجه به ارتباط مستقیم

نانوکالت پتاسیم نانو بر میزان قند محلول تغییری مالحظه نشد.

کانالهای یون پتاسیم و کانالهای آبی ( ،)aquaporinsیون

در تنش  -4بار مصرف  35میلیگرم بر لیتر نانوکالت باعث

پتاسیم قدرت جذب آب را افزایش میدهد (

کاهش میزان قند و مصرف  65میلیگرم بر لیتر نانوکالت

 .)2011یون پتاسیم از طریق دخالت در تعدیل نیروی اسمزی،

نسبت به سطح صفر تغییری در میزان قند مشاهده نشد.

نقش مهمی در پایداری غشا سلولی در شرایط تنش کمآبی

باالترین میزان قندهای محلول در رقم رصد در تنش  -8بار از

دارد ( .)Wang et al., 2006یکی از اثرات تنشهای محیطی بر

Kanai et al.,
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سنجش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز :برای
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس محلولپاشی نانوکالت پتاسیم بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدان و متابولیتهای سازگاری گندم
تحت تنش کمآبی
منابع تغییرات

درجه
آزادی

میانگین مربعات
قندهای

رقم

1

0/008ns

تنش

2

**

0/230

*0/202
*

*0/00012

**4/693

**0/812

*0/869

*0/373

**

**

**

*

**

0/094

2/658

0/839

1/608

نانوکالت

2

**0/054

*0/115

**4/583

**0/023

**0/497

رقم × تنش

2

**

ns

ns

ns

ns

0/146

پراکسیداز

اکسیداز

پرولین

پروتئین

کاتاالز

پراکسیداز

0/060

0/757

1/052

0/032

0/227

*0/221
ns

0/0009

0/327

*0/345
ns

0/010

رقم × نانوکالت

2

**0/056

*0/070

0/345ns

0/018ns

0/034ns

0/037ns

0/015ns

تنش × نانوکالت

4

0/032ns

*0/002

0/386ns

0/017ns

0/073ns

0/023ns

0/014ns

اثرات سه جانبه

4

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0/186

0/011

0/165

0/021

0/032

0/010

0/024

خطا

36

0/009

0/011

0/622

0/008

0/047

0/066

0/082

ضریب تغییرات

-

17/9

5/2

10/5

4/9

10/4

17/8

19/5

 * ،** ،nsبهترتیب غیرمعنیدار و معنیداری در سطح  1و  5درصد

شکل  -1تغییرات میزان قندهای محلول ارقام رصد و کاسکوژن گندم در اثر کاربرد نانوکالت و تنش کمآبی .حروف متفاوت در هر نمودار
نشاندهنده اختالف معنیداری در سطح  5درصد است.

گیاهان ،ایجاد رادیکالهای فعال اکسیژن است و یون پتاسیم با

افزاینده تثبیت  CO2و درنتیجه افزایش رشد و باالرفتن وزن

افزایش تثبیت  CO2فتوسنتزی و دخالت در انتقال محصوالت

خشک گیاه باشد .تأخیر بستهشدن روزنهها احتماالً یا بهعلت

فتوسنتزی به اندامهای مقصد ،مانع انتقال الکترونهای

دخالت مستقیم یون پتاسیم است و یا بهعلت سرکوب اثر

فتوسنتزی به  O2و تشکیل رادیکال فعال اکسیژن میشود

آبسزیک اسید از طریق القای سنتز اتیلن است (

( .)Cakmak, 2005در بعضی از آزمایشها مشاهده شده است

.)2005; Tanaka et al., 2006

Egilla et al.,

که رفع کمبود پتاسیم در شرایط تنش کمآبی ،بستهشدن

پرولین :مقایسه میانگین اثرات دوگانه رقم × تنش نشان

روزنهها را به تأخیر میاندازد و همین امر میتواند عامل

داد ،در رقم رصد هیچکدام از سطوح تنش و در رقم کاسکوژن
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تنش شدید تأثیری در میزان پرولین نداشت .باالترین میزان

مصرف  35میلیگرم بر لیتر با عدماستفاده از نانوکالت تفاوت

پرولین از رقم کاسکوژن در تنشهای  -4و  -8بار بود که با

آماری نشان نداد (شکل  B ،Aو .)3 C

میزان پرولین نیز از رقم رصد در شرایط عدمتنش بهدست آمد.

تنظیمکننده اسمزی از جمله پروتئینها ،با این تنشها مقابله

کاربرد نانوکالت در شرایط تنش موجب افزایش تولید پرولین

میکنند ( .)Kavikishor et al., 2005نتایج این تحقیق بیانگر

در این شرایط گردید .باالترین میزان پرولین در کاربرد همزمان

افزایش پروتئین در شرایط تنش است .بنابراین احتماالً رقم

نانوکالت و تنش کمآبی از تنش  -8بار و مصرف  65میلیگرم

کاسگوژن در طی تنش کمآبی ،با افزایش میزان پروتئین کل

بر لیتر و کمترین مقدار نیز در شرایط عدمتنش و عدممصرف

بهعنوان یک اسمولیت طبیعی از ساختارهای سلولی محافظت

نانوکالت مشاهده شد (شکل  Bو .)2 A

نموده و منجر به پایداری آنزیمها میگردد تا از تجمع گونههای

از آنجاییکه گیاهان تحت تنش از طریق تجمع اسیدهای

فعال اکسیژن و القا تنش اکسیداتیو جلوگیری نمایند (

Fu and

آمینه ،یونها و ترکیبهای غیرقابل حل ،پتانسیل اسمزی را

 .)Huang, 2001عنصر پتاسیم در آخرین مرحله فرآیند ساخت

کاهش میدهند .تجمع پرولین بهعنوان اسمولیت ،پتانسیل

پروتئین شرکت نموده و آن را هدایت میکند ،بهعبارتی در

اسمزی واکوئلها را کاهش میدهد و تحمل گیاه در برابر تنش

ساختن پروتئینها نقش دارد ( .)Shabala, 2003در تحقیق

افزایش مییابد ( .)Cicek and Cakirlar, 2002تجمع پرولین

حاضر احتماالً تغذیه برگی گیاه با نانوکالت پتاسیم منجر به

در واکنش به تنش بهطور طبیعی در سیتوسول اتفاق میافتد،

افزایش میزان پروتئین کل گردیده است.

جاییکه در تنظیم اسمزی سیتوپالسمی مشارکت دارد و تحت

فعالیت آنزیم کاتاالز :مقایسه میانگینهای اثرات اصلی

تنش بهعنوان محافظ ماکرومولکولها ،منبع انرژی ،خنثیساز

نشان داد ،فعالیت کاتاالز در رقم کاسکوژن باالتر از رقم رصد

رادیکالهای آزاد و حتی ترارسان عالمت در تنش عمل میکند

بود ،بهطوری که میانگینها برابر  3/74و  3تغییرات جذب در

( .)Ashraf and Foolad, 2007مطالعات  )2003( Nayarنشان

میلیگرم پروتئین مشاهده شد .همچنین فعالیت کاتاالز در اثر

داد میزان پرولین در ارقام متحمل به کمآبی نسبت به ارقام

تنش مالیم افزایش یافت .فعالیت این آنزیم در شرایط بدون

حساس افزایش بیشتری دارد .این پژوهشها با نتایج بهدست

تنش  2/60تغییرات جذب در میلیگرم پروتئین بود که در تنش

آمده در این پژوهش در رابطه با افزایش میزان پرولین در رقم

 -4بار به  3/65و در تنش  -8بار به  3/86تغییرات جذب در

کاسگوژن تحت تنش کمآبی مطابقت دارد.

میلیگرم پروتئین رسید .نانوکالت پتاسیم نیز بر فعالیت کاتاالز

میزان پروتئین :مقایسه میانگین مربوطه نشان داد ،میزان

تأثیرگذار بود بهطوری که فعالیت این آنزیم در اثر کاربرد

پروتئین در رقم کاسکوژن بیشتر از رقم رصد بود .میانگین

نانوکالت پتاسیم افزایش یافت .غلظتهای پایین نانوکالت

میزان پروتئین ارقام کاسکوژن و رصد بهترتیب برابر  62/26و

تأثیر غیرمعنیداری بر فعالیت این آنزیم داشتند ،ولی با مصرف

 52/89میلیگرم بر گرم وزن تر بود .میزان پروتئین برگها در

 65میلیگرم بر لیتر نانوکالت فعالیت آنزیم از  3/22تغییرات

اثر تنش کمآبی افزایش یافت .نتایج نشان داد ،در شرایط

جذب در میلیگرم پروتئین به  3/55تغییرات جذب در

عدمتنش میزان پروتئین  51/5میلیگرم بر گرم بود که در تنش

میلیگرم پروتئین افزایش یافت (شکل  B ،Aو .)4 C

 -4بار به  63/1میلیگرم بر گرم و در تنش  -8بار به 65/6

افزایش فعالیت آنزیمهای کاتاالز در تنش کمآبی توسط

میلیگرم بر گرم رسید .کاربرد نانوکالت افزایش میزان پروتئین

توکلی و همکاران ( )1393گزارش شده است .طبق مشاهدات

را سبب شد .باالترین میزان پروتئین در مصرف  65میلیگرم

فتحی و همکاران ( )1392تنش شوری و نانوکالت روی و

بر لیتر نانوکالت پتاسیم مشاهده گردید ،این در حالی بود که

آهن ،موجب افزاش فعالیت کاتاالز شدند .کاتاالز قادر است
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از آنجایی که گیاهان در تنشهای کمآبی با ذخیره مواد

بررسی اثرات نانوکالت پتاسیم بر میزان قند محلول ،پرولین...

55

متفاوت در هر نمودار نشاندهنده اختالف معنیداری در سطح  5درصد است.

شکل  -3تغییرات میزان پروتئین در ارقام رصد و کاسکوژن گندم ( ،)Aتحت تنش کمآبی ( )Bو نانوکالت پتاسیم ( .)Cحروف متفاوت در
هر نمودار نشاندهنده اختالف معنیداری در سطح  5درصد است.
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متفاوت در هر نمودار نشاندهنده اختالف معنیداری در سطح  5درصد است.

بدون نیاز به عامل احیاکننده H2O2 ،موجود در سلول را که در

آنزیم پراکسیداز در رقم کاسکوژن باالتر از رقم رصد بود،

اثر تنش افزایش مییابد به آب و اکسیژن تبدیل کند و عالوه بر

بهطوری که فعالیت پراکسیداز در رقم کاسکوژن  4/63تغییرات

این کمبود اکسیژن حاصل از واکنش مهلر را نیز جبران میکند.

جذب در میلیگرم پروتئین و در رقم رصد  4/17تغییرات

اما از آنجاییکه این آنزیم در پراکسیزوم سلولهای برگی واقع

جذب در میلیگرم پروتئین بود .تنش کمآبی موجب افزایش

شده و در کلروپالست یافت نمیشود ،بنابراین  H2O2تولیدشده

فعالیت پراکسیداز شد .فعالیت پراکسیداز در شرایط بدون تنش

thylakoid-( tAPX

 3/10تغییرات جذب بود که در پتانسیل  -4و  -8بار فعالیت

sAPX

آنزیم با  %50به  4/66تغییرات جذب در میلیگرم پروتئین

( )stromal ascorbate peroxidaseاز محیط حذف میگردند

رسید .کاربرد نانوکالت پتاسیم نیز موجب افزایش فعالیت

(طالع احمد و حداد .)1389 ،در بین ارقام مورد استفاده رقم

آنزیم پراکسیداز شد .باالترین فعالیت پراکسیداز در مصرف 65

کاسکوژن فعالیت آنزیمی باالتری در مقایسه با رقم رصد

میلیگرم بر لیتر با میانگین  5/05تغییرات جذب در میلیگرم

داشت ،بنابراین رقم کاسکوژن میتواند با فعالیت آنتیاکسیدانی

پروتئین مشاهده شد (شکل  B ،Aو .)5 C

در کلروپالست بهوسیله دو فرم

 )membrane bound ascorbate peroxidaseو

باالتر در برابر رادیکالهای آزاد تولیدشده در تنش مقابله کند.

افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز در مطالعات قهرمانی

بهنظر میرسد با افزایش شدت تنش ،فعالیت آنزیمهای

( )1392و قلیپور ( )1393تحت اثر تنش کمآبی نیز گزارش

آنتیاکسیدان افزایش مییابد (.)Mohammadi et al., 2006

شده است که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد .آنزیم

فعالیت پراکسیداز :نتایج مقایسه میانگین نشان داد فعالیت

پراکسیداز در سایتوسول و کلروپالست وجود دارد ،میتواند
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نمودار نشاندهنده اختالف معنیداری در سطح  5درصد است.

به گونه مؤثری  H2O2را حذف نماید .بنابراین افزایش فعالیت

نانوکالت پتاسیم تأثیر مثبتی بر فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز

این آنزیم در شرایط تنش کمآبی احتماالً نشاندهنده تجمع

داشت .باالترین فعالیت این آنزیم از مصرف  65میلیگرم در

Jiang and Huang,

لیتر با میانگین  1/28تغییرات جذب در میلیگرم پروتئین

 .)2001طبق مطالعه  )2004( jungفعالیت آنزیم پراکسیداز در

مشاهده شد .همچنین مصرف  35میلیگرم پروتئین موجب

برگ تحت تنش کمآبی سه برابر شاهد افزایش یافت .احتماالً

افزایش فعالیت این آنزیم شده ولی این تغییرات با عدمکاربرد

رقم کاسگوژن با افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز تحمل به

نانوکالت در یک کالس آماری قرار گرفتند و اختالف

تنش اکسیداتیو را بهبود میبخشد.

معنیداری با یکدیگر نداشتند (شکل  B ،Aو  .)6 Cآنزیم

فعالیت پلیفنل اکسیداز :نتایج مقایسه میانگین نشان داد در

پلیفنل اکسیداز هیدروالسیون مونوفنولها به دیفنولها و نیز

رقم رصد فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز نسبت به کاسکوژن

اکسیداسیون دیفنولها به کوئینونها که در پلیمریزاسیون

باالتر است ،بهطوری که فعالیت آنزیم در این رقم 2/20

رنگدانهها نقش دارند کاتالیز میکند و از این طریق گیاه

تغییرات جذب در میلیگرم پروتئین بود .فعالیت پلیفنل

میتواند از تخریب رنگدانهها در طی تنش جلوگیری نماید

اکسیداز در اثر تنش افزایش یافت ،بهطوری که فعالیت این

( .)jung, 2004احتماالً افزایش فعالیت این آنزیم در رقم رصد

آنزیم از  1/84تغییرات جذب در میلیگرم پروتئین به 2/17

طی تنش کمآبی میتواند منجر به کاهش تخریب رنگدانهها و

تغییرات جذب در میلیگرم پروتئین در تنش  -4بار و به 2/38

سیستمهای فتوسنتزی در طی تنش گردد.

 H2O2در شرایط تنش کمآبی است (

تغییرات جذب در میلیگرم پروتئین در تنش  -8بار رسید.

فعالیت آسکوربات پراکسیداز :نتایج مقایسه میانگین نشان
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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،36سال 1399

حروف متفاوت در هر نمودار نشاندهنده اختالف معنیداری در سطح  5درصد است.

داد که رقم رصد در مقایسه با رقم کاسکوژن فعالیت آنزیمی

آب گزارش شده است ( .)Hirayama et al., 2006بهطوری که

بیشتری دارد .بهطوری که در این رقم فعالیت آنزیم 2/21

با افزایش آسکوربات پراکسیداز بهعنوان خنثیکننده گونههای

تغییرات جذب در میلیگرم پروتئین داشت این در حالی بود

فعال اکسیژن ،گیاهان میزان باالتری از عملکرد را تحت شرایط

که فعالیت آنزیمی در رقم کاسکوژن  2/02تغییرات جذب در

تنش نشان میدهند ( .)Edreva, 2005مطالعات طالع احمد و

میلیگرم پروتئین بود .تنش افزایش فعالیت آنزیم آسکوربات

حداد ( )1389نشان داد فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در

پراکسیداز را در پی داشت ،بهطوری که در شرایط عدمتنش

طول فعالیت سایر آنزیمهای ضداکسنده در واکنش به

فعالیت آنزیمی  1/90تغییرات جذب در میلیگرم پروتئین بود

فاکتورهای تنشزا افزایش مییابد که با نتایح بهدست آمده در

که در پتانسیل  -4بار به  2/25تغییرات جذب در میلیگرم

این پژوهش در رابطه با افزایش فعالیت این آنزیم در رقم رصد

پروتئین و در پتانسیل  -8بار به  2/34تغییرات جذب در

طی تنش کمآبی مطابقت دارد .کمبود پتاسیم ظهور بسیاری از

میلیگرم پروتئین رسید .فعالیت آسکوربات با استفاده از

آنزیمهای مهم و مؤثر در سنتز پیروات و متابولیسم قند را نیز

نانوکالت افزایش پیدا کرد .مصرف  65میلیگرم بر لیتر موجب

تحت تأثیر قرار میدهد (.)Shin and Schachtman, 2004

رسیدن فعالیت آنزیم از  0/717به  1/28تغییرات جذب در

گزارشهای دیگری مبنی بر افزایش نیاز گیاه به یون پتاسیم

میلیگرم پروتئین شد (شکل  B ،Aو .)7 C

همراه با انباشتهشدن آن در برگ گیاهان ناشی از دوره طوالنی

از آنجاییکه تغییرات در میزان فعالیت آنزیمهای

مدت خشکی وجود دارد که نشاندهنده نقش این یون در

آنتیاکسیدان در شرایط تنشهای محیطی از جمله تنش کمبود

تنظیم عملکرد روزنهها و افزایش فعالیت آنزیمهای
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( .)Cحروف متفاوت در هر نمودار نشاندهنده اختالف معنیداری در سطح  5درصد است.

آنتیاکسیدان در برگها است ( ;Cakmak, 2005صالحی

تحمل بیشتر این رقم نسبت به تنش کمآبی باشد .کاربرد

اسکندری و همکاران .)1390 ،در تحقیق حاضر بهعلت کاربرد

نانوکالت پتاسیم موجب کاهش تأثیرات تنش بر صفات مورد

نانوکالت پتاسیم اثرات تنش کمآبی تا حدودی تعدیل و میزان

اندازهگیری و در برخی موارد موجب افزایش سازوکارهای

آنزیمهای مهم و مؤثر در سنتز پیروات و متابولیسم قند از

دفاعی گیاه در مقابله با تأثیرات مخرب تنش مانند افزایش

جمله فعالیت آتزیم آسکوربات پراکسیداز افزایش یافت.

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و متابولیتهای سازگاری گیاه
شد .در بین غلظتهای مورد استفاده از این ماده در اکثر موارد

نتیجهگیری

مصرف  65میلیگرم بر لیتر بیشترین تأثیر را نشان داد .در این

نتایج نشان داد که تنش کمآبی موجب افزایش فعالیت

پژوهش تفاوت فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و میزان

آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز ،پلیفنل اکسیداز و آسکوربات

متابولیتهای سازگاری در ارقام رصد و کاسکوژن ،میتواند

پراکسیداز و متابولیتهای سازگاری قندهای محلول ،پرولین و

نتیجه استفاده از سازوکارهای مختلف این ارقام برای مقابله با

پروتئین شد .در بین ارقام مورد استفاده رقم کاسکوژن در اکثر

تنش کمآبی باشد و بنابراین سیستم تحمل متفاوتی از خود

صفات اندازهگیریشده در مقایسه با رقم رصد ،واکنش

نشان میدهند.

مناسبتری از خود نشان داده که این میتواند نشاندهنده
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Abstract:
Water deficit stress is known as one of the factors limiting the growth and production of crops in Iran. The potassium
element plays an important role in plant vital activities and inhibits the destructive effects of low water stress. Use of
nanofertilizer in order to accurately control the release of nutrients, can be an effective step towards achieving
sustainable agriculture and compatible with the environment. The aim of this study was to investigate the physiological
traits influenced by potassium nano-chelated on dehydration tolerance in wheat. For this purpose, a factorial experiment
was conducted in a completely randomized design in a laboratory of Faculty of Sciences, University of Mohaghegh
Ardebili, in 2015, with three replications. The first factor was Water deficit at three levels of osmotic potential of 8-, 4-,
0 times,, the second factor included two Rasad and Gascogne cultivars and the third factor was potassium nano-chelated
with concentrations of 0, 35 and 65 mg / L. The stress was conducted at stage 3 to 5 leaf. First sampling five days after
applying low water stress by polyethylene glycol 6000 and the nano-chelated potassiom spray solution was applied to
the leaves. The results showed that the stress increased the activity of the enzymes catalase, peroxidase, polyphenol
oxidase and ascorbate peroxidase and metabolites such as soluble sugars, proline and total protein. The Cascogen
cultivar showed significant changes in most of the measured traits compared to the observation Rasad significant
changes, as a result, this cultivar was considered to be tolerant to water stresses. In general, the application of
concentration of 65 mg / L of potassium nano-chelated decreased the effects of stress on measured traits and in some
cases, it increased plant defense mechanisms in response to destructive effects of stress such as increasing the activity
of antioxidant enzymes and plant adaptation metabolites. Among the concentrations used by nano-chelated, 65 mg / L
had the highest effect in 8- barrel stress and could be recommended for farmers in terms of impact.
Keywords: Drought stress, Nano chelated potassium, Physiological parameter, Polyethylene glycol, Metabolites
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