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مقاله پژوهشی

اثر گاما آمینو بوتیریک اسید بر بهبود تحمل تنش خشکی در زعفران زراعی
1

فرحناز صدیقی مشکنانی ،1وحید نیکنام ،1گلاندام شریفی* 2و مریم سیفی کلهر
 1گروه زیستشناسی (دانشکده زیستشناسی کنونی) ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران
 2پژوهشکده دانشنامه نگاری ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران
(تاریخ دریافت ،1398/10/17 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/04/03 :

چکیده
تنشهای محیطی باعث بروز دامنه وسیعی از واکنشها در گیاهان ،از تغییر بیان ژن و متابولیسم سلول تا تغییر در سرعت رشد و عملکرد
میشوند .خشکی از جمله عوامل نامساعد محیطی است که رشد و عملکرد گیاهان زراعی را تحت تأثیر قرار میدهد .استفاده از برخی مواد
شیمیایی مانند گابا (گاما آمینو بوتیریک اسید) یکی از روشهای پیشنهادی برای به حداقل رساندن اثرات مضر ناشی از تنش خشکی است.
در آزمایش حاضر اثر «گابا» روی ویژگیهای رویشی و شاخصهای مقاومت در گیاه زعفران زراعی تحت تنش کمآبی بهصورت آزمایش
فاکتوریل در قالب طرح بلوک تصادفی بررسی شد .از تیمار «گابا» در دو غلظت  25و  50میکروموالر و در سه سطح خشکی صفر 10 ،و
 15درصد پلیاتیلن گلیکول  6000بهصورت آبیاری روی گیاهان استفاده شد .در پاسخ به تنش خشکی وزن تر و خشک برگ و ریشه
زعفران کاهش یافت و افزودن «گابا» به این تیمارها موجب افزایش آنها شد .محتوای مالون دیآلدئید ،پرولین و پروتئین در شرایط تنش
کاهش یافت .تیمار «گابا» در غلظت  25میکروموالر و تنش ( )PEG %15باعث افزایش معنیدار پرولین و مالون دیآلدئید گردید .تیمار
«گابا» در هر دو غلظت  25و  50میکروموالر باعث افزایش پروتئین در شرایط تنش شد .فعالیت آنزیمهای پاداکساینده (کاتاالز ،سوپراکسید
دیسموتاز) در شرایط تنش کاهش و فعالیت آنزیم پراکسیداز در تنش ( )PEG %10کاهش و در ( )PEG %15افزایش معنیداری یافت.
تیمار «گابا» در غلظت  50میکروموالر و تنش ( PEG %15و  )PEG %10باعث افزایش آنزیمهای پاداکساینده کاتاالز و سوپراکسید
دیسموتاز گردید .تیمار «گابا» در دو غلظت  25و  50میکروموالر در تنش ( )PEG %15باعث افزایش آنزیم پاداکسایشی سوپراکسید
دیسموتاز گردیده و اختالف معنیداری مشاهده نشد .محتوای فنل با تیمار «گابا» غلظت  50میکروموالر در تنش ( ،)PEG %10فالوونوئید
با تیمار «گابا» غلظت  25میکروموالر در تنش ( )PEG %15و محتوای آنتوسیانین با تیمار «گابا» غلظت  25میکروموالر در تنش (%10
 )PEGافزایش معنیدار نشان دادند .با توجه به نتایج بهدستآمده و اثرگذاری «گابا» در القای مقاومت به خشکی در گیاه زعفران ،استفاده از
این ماده بهعنوان یک ماده مؤثر در کاهش اثرات مخرب کمآبی در گیاه زعفران توصیه میشود.
واژههای کلیدی :تنش کمآبی ،زعفران« ،گابا» ،تحمل به کمآبی ،پلیاتیلن گلیکول

مقدمه

زعفران قرار دارد .زعفران کالله خشکشده گلهای زعفران

زعفران زراعی ( )Crocus sativus L.در تیره زنبق و سرده

( )Fernandez, 2004و یکی از با ارزشترین و گرانبهاترین

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيg.sharifi@ihcs.ac.ir :
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ادویههای دنیا است ( .)Mousavi et al., 2011ایران از

اندازهگیری محتوای مالون دیآلدئید که حاصل قرارگرفتن

مهمترین تولیدکنندگان زعفران با  110000هکتار منطقه کشت

اسیدهای چرب غیراشباع در معرض تنش است ،مشخص

و  405تُن تولید ساالنه ( )3/7-4/2 kg/haاست (

Agronomy

میانگین بارندگی ساالنه طوالنیمدت در ایران 224-275

زعفران دارای دوره رویشی حدود  220روز در سال
میباشد .نیاز آبی زعفران کم است و معموالً به دو روش

میلیمتر در سال است که ایران را یکی از مناطق خشک در دنیا
ساخته است (.)SemsarYazdi et al., 2007

آبیاری و دیم کشت میشود ( .)Fernandez, 2004زعفران

کمبود رطوبت خاك از مهمترین عوامل کاهش عملکرد

زراعی مصرف گستردهای در صنایع مختلف از جمله تغذیه،

زعفران است و رشد بنه بهشدت متأثر از شرایط رطوبتی است

پزشکی ،نساجی و غیره دارد .همچنین بهدلیل نیاز آبی کم و

( .)Kafi, 2006نتایج آزمایش  Gholamiو همکاران ()2006

سهولت کاشت از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است

نشان داد که اثر تنش کمآبی بر کاهش وزن تر و خشک کل

(.)Kafi et al., 2006a

گیاه و سرعت تعرق ،منفی و معنیدار بوده است.

تنش کمآبی (دهیدراسیون) به شرایطی اطالق میشود که

اصل زعیم ( )1392نشان داد تیمار با سالیسیلیک اسید

آب در دسترس گیاه کمتر از نیاز گیاه برای بیشینه رشد باشد

سبب بهبود آسیبهای ناشی از تنش کمآبی در هر سه جمعیت

( .)Hubick and Gibson, 1993با توجه به تعریف ،Kramer

زعفران زراعی (دیهوك ،نطنز و آریانشهر) میشود که این تأثیر

تنش کمآبی به شرایطی گفته میشود که پتانسیل آبی گیاه و

در هر سه جمعیت تقریباً یکسان است .بنابراین میتوان گفت

تورژسانس به حدی کاهش یابد که عملکرد طبیعی گیاه را

تیمار سالیسیلیک اسید میتواند راهکار مناسبی برای کاهش

مختل کند و این شرایط به گونه گیاهی ،مراحل نمو ،شرایط

اثرات ناشی از تنش کمآبی در زعفران باشد .ملکی ( )1389نیز

Kramer,

نشان داد که تنش کمآبی باعث کاهش ویژگیهای

 .)1980تنش کمآبی از طریق کاهش آب گیاه باعث تولید انواع

فیزیولوژیکی گیاه زعفران شده و تیمار با آبسیزیک اسید

اکسیژنهای فعال مانند سوپراکسید ،پراکسید هیدروژن ،بنیان

( )ABAسبب بهبود گیاه زعفران تحت تنش شده است .بر

Kalefetoglu and

اساس نتایج بهدستآمده از پژوهش (صابر تنها و همکاران،

 .)Ekmekci, 2005; Massacci et al., 2008افزایش بیش از

 ،)1396نانو نقره در گیاه زعفران همانند تنش کمآبی باعث

حد  ROSو برهمخوردن تعادل بین واکنشهای اکسیداسیون-

ایجاد تنش میشود ،درنتیجه گیاه برای مقابله با این تنش و

احیا میتواند منجر به تنش اکسایشی در یاختههای گیاهی شود

حفظ بقای خود تغییراتی را در مکانیسمهای حیاتی خود ایجاد

( .)Reddy et al., 2004بهمنظور کمکردن آسیبهای ناشی از

میکند .با توجه به گزارش (مرادی و پوراکبر )1395 ،پرتوی

تنشهای اکسایشی ،گیاهان مجهز به سازگان دفاعی

ماوراءبنفش میزان رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل  b ،aو

پاداکسایشی ( )antioxidative defense systemهستند که

کاروتنوئیدها) و طول اندام هوایی و ریشههای زعفران را

ترکیبهای غیرآنزیمی آسکوربات و گلوتاتیون و همچنین

افزایش داد در صورتی که وزن تر و خشک اندام هوایی و

ترکیبهای آنزیمی سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،پراکسیداز،

ریشه زعفران تحت تیمار کاهش یافت .مشاهدات  Gholamiو

آسکوربات پراکسیداز ،گلوتاتیون ردوکتاز و پلیفنل اکسیداز را

همکاران ( )2005در اثر تنش شوری بر ظرفیت فتوسنتزی سه

شامل میشوند .عموماً با القای تنشهای اکسایشی ،فعالیت

توده بومی گیاه زعفران نشان داد که با افزایش شوری سطح

Borsani et

فتوسنتزکننده کاهش یافت؛ ولی غلظت کلروفیل تحت اثر

محیطی و فرآیندهای مورد مطالعه بستگی دارد (

هیدروکسیل و اکسیژن یکتایی میشود (

سازگانهای پاداکسایشی گیاه نیز افزایش مییابد (

 .)al., 1999حساسیت گیاه و آسیب واردشده به غشا با

شوری آب قرار نگرفت.
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بخش قابل توجهی از آمینواسیدهای آزاد در سلولهای گیاهی

تصادفی در  27گلدان به قطر  7سانتیمتر کاشته شد .در هر

را تشکیل میدهد (« .)Bouche's and Fromm, 2004گابا» در

گلدان سه بنه قرار داده شد و گلدانها با پرلیت پر شدند.

پاسخ به تنش در گیاهان تجمع مییابد ()Shelp et al., 2012

آبیاری گلدانها بهطور منظم بهمدت یکماه و در هر هفته سه

تنشهای مختلف از قبیل کمبود اکسیژن ،دیاکسید کربن باال،

روز صورت گرفت .نور با شدت  3000لوکس ،دوره نوری

تغییرات دما و برخی از تنظیمکنندههای رشد مثل  2,4,Dدر

 16:8روشنایی /تاریکی ،دمای روز /شب  20/30درجه

Zushi and

سانتیگراد و رطوبت  40-45درصد شرایط کشت گلدانها

بافتهای گیاهی باعث تجمع گابا میشوند (

 .)Matsuzoe, 2007تنش گرمایی ،شوری ،خشکی ،صدمات

بوده است.

مکانیکی و اسیدیشدن از دیگر تنشهای مطرحشده هستند

یک هفته پس از کشت بنهها اولین جوانهها و  20روز پس

( .)Kinnersley and Lin, 2000کاربرد «گابا» خارجی میتواند

از کشت بنهها اولین گلهای زعفران ظاهر شد .از اواسط

رشد گیاه  ،تحمل به تنش از طریق فعالیت آنزیم در مسیرهای

آذرماه بهمدت یکماه تیمار با پلیاتیلن گلیکول ( 6000

متابولیسم نیتروژن ،تجمع آالنین محافظ در برابر تنش و

 )6000با غلظتهای (صفر 10 ،و  15درصد) و «گابا» با

جلوگیری از تجمع  ROSو مرگ سلول و حذف  ROSرا

غلظتهای (صفر 25 ،و  50میکروموالر) انجام شد .برای

بهبود دهد ( .)Barbosa et al., 2010مطالعهای که بر روی

اعمال تیمارها ،گابا بههمراه آبمقطر و پلیاتیلن گلیکول

چمن در شرایط تنش کمآبی انجام گرفت ،نشان داد

( )PEGبههمراه هوگلند ()Gericke William, 1937

محلولپاشی «گابا» باعث حفظ ثبات غشای سلولی در شرایط

(1/2جداگانه) در هفته دوبار به گیاهان داده و سپس گیاهان 75

تنش کمآبی گردیده است (.)Krishna and Laskowski, 2013

روزه ،پس از برداشت گلها و در مرحله رشدی بهمنظور

کاربرد «گابا» در افزایش جوانهزنی آرابیدوپسیس تالیانا ،سویا،

سنجش و مشاهده اثرات فیزیولوژیکی برداشت شد.

PEG

تنباکو و گوجهفرنگی تحت تنش شوری و سرما گزارش شده

سنجش پارامترهای رشد ،اندازهگیری وزن تر و خشک

است ( Renault et al., 2010; Zhang et al., 2011; Yin et al.,

گیاه :سنجش تولید ماده تر و خشک گیاه بالفاصله پس از

 .)2014; Akihiro et al., 2008با توجه به این نکات ،هدف

نمونهبرداری صورت گرفت .بدین صورت که اندامهای هوایی

تحقیق حاضر بررسی اثرات فیزیولوژیکی تنش کمآبی بر روی

هر گیاه از هر تیمار و هر تکرار بهصورت مجزا از قسمت بنه

زعفران زراعی و همچنین بررسی مقایسهای «گابا» در کاهش

جدا و پس از اندازهگیری وزن تر ،بر روی فویل آلومینیمی

اثرات مخرب تنش کمآبی و افزایش رشد در گیاه زعفران

مجزا گذاشته و سپس در آون  42درجه سانتیگراد بهمدت 24

است.

ساعت قرار گرفت .پس از این مدت وزن خشک بخش هوایی
و ریشه توزین شد .بقیه نمونهها برای سنجشهای

مواد و روشها

فیزیولوژیکی تا زمان انجام آزمایشها در فریزر  -70درجه

این پژوهش بهمنظور بررسی مقاومت زعفران زراعی به تنش

سانتیگراد نگهداری شد.

خشکی و تیمار با «گابا» جهت بهبود تنش ،در اواخر مهرماه

اندازهگیری طول برگ :سه برگ بهصورت تصادفی از هر

سال  1397در شرایط گلخانهای آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

تکرار انتخاب و توسط خطکش میلیمتری اندازهگیری و سپس

دانشگاه تهران آغاز و کشت بنههای زعفران زراعی خریداری

میانگین در هر تکرار محاسبه گردید.

شده از شهرستان قائن به روش هیدروپونیک انجام شد.
کشت بنهها ،اعمال تنش و نمونهبرداری :در این آزمایش

اندازهگیری  :SLAبا استفاده از فرمول :سطح برگ /وزن
خشک ،میزان  SLAاندازهگیری شد.
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سطح برگ :سطح برگ توسط نرمافزار ( ImageJ

version

میزان محتوای آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بهوسیله دستگاه
اسپکتروفتومتر مدل ( )UV-160 Shimadzuبا طولموج 560

 )1.51اندازهگیری شد.
سنجشهای فیزیولوژیکی ،سنجش پروتئین محلول :میزان

اندازهگیری شد.

 Quantitative mode ،)160Shimadzuطولموج  595نانومتر

سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز ( :)PODمیزان محتوای

با روش ( )Bradford, 1976اندازهگیری شد .محتوای پروتئین

آنزیم پراکسیداز بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر مدل ( UV-160

برحسب میلیگرم بر گرم وزن تر گیاه محاسبه شد.

 )Shimadzuبا طولموج  530نانومتر و با روش (

سنجش میزان کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید :میزان محتوای
کلروفیل و کاروتنوئید بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

Abeles and

 )Biles, 1991اندازهگیری شد .میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز
برحسب تغییرات جذب در دقیقه ( )∆Abs/minمحاسبه شد.

( )UV-160 Schimadzuدر طولموجهای  646/8 ،663/2و

سنجش صفات بیوشیمیایی ،سنجش فنل کل براساس

 470نانومتر با روش ( )Arnon, 1967اندازهگیری شد .سپس

روش رنگسنجی فولین سیوکالتیو :میزان محتوای فنل کل به

محتوای کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید برحسب میلیگرم بر گرم

وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر مدل ( )UV-160 Shimadzuبا
طولموج  765نانومتر با استفاده از روش (

وزن تر گیاه طبق فرمولهای زیر محاسبه شد:
-1

Slinkard and

)Chla (mg.ml ) = 12.25(A663.2) - 2.79(A646.8
)Chlb (mg.ml-1) = 21.51(A646.8) - 5.10(A663.2
ChlT (mg.ml-1) = Chla + Chlb
]Cx+c (mg.ml-1) = [(1000A470) - 1.8 Chla - 58.02 Chlb
/198
 = x+cمجموع کاروتنها و گزانتوفیلها.

میزان محتوای فالوونوئید بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

اندازهگیری محتوای مالون دیآلدئید ( :)MDAمیزان

( Quantitative mode ،)UV-160 Shimadzuو با طولموج

محتوای مالون دیآلدئید بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

 415نانومتر و با استفاده از روش ()Chang et al., 2002

Simoni et

اندازهگیری شد .میزان محتوای فالوونوئید برحسب میلیگرم بر

(( Photometric mode ،)UV-160 Schimadzu

 )al., 2003در طولموج  532نانومتر و جذب غیراختصاصی
 600نانومتر با استفاده از روش ()Heath and Packer, 1969

 )Singleton, 1977اندازهگیری شد .میزان محتوای فنل کل
برحسب میلیگرم بر هر گرم وزن خشک گیاه محاسبه شد.
سنجش فالوونوئید بهروش رنگسنجی آلومینیم کلراید:

گرم وزن خشک گیاه محاسبه شد.
سنجش آنتوسیانین :میزان محتوای آنتوسیانین بهوسیله

اندازهگیری شد .محتوای مالون دیآلدئید برحسب میلیمول بر

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل (،)UV-160 Shimadzu

گرم وزن تر گیاه محاسبه شد.

 Photometricبا طولموج  550نانومتر و با روش (

سنجش اسیدآمینه پرولین :میزان محتوای اسیدآمینه پرولین
در طولموج  520نانومتر و با استفاده از روش

( Bates, et al.,

 )1973اندازهگیری شد .محتوای پرولین برحسب میکرومول بر
گرم وزن تر گیاه محاسبه شد.

mode

Wagner,

 )1979اندازهگیری شد .محتوای آنتوسیانین برحسب میکرومول
بر گرم وزن خشک گیاه محاسبه شد.
بررسیهای آماری :کلیه آزمایشها فاکتوریل در قالب
طرح بلوك تصادفی با سهبار تکرار انجام شده است .برای

سنجش فعالیت آنزیمهای پاداکسایشی ،سنجش فعالیت

تعیین میانگین و انحراف معیار و رسم نمودارها ،از نرمافزار

آنزیم کاتاالز ( :)CATمیزان فعالیت آنزیم کاتاالز با دستگاه

 GraphPad Prism 7.01استفاده شد .مقایسه کل میانگینها در

اسپکتروفتومتر مدل ( )UV-160 Shimadzuدر طولموج 240

سطح احتمال  %5و بهروش آزمون توکی ( )Tukeyصورت

نانومتر و با استفاده از روش ( )Aebi, 1974اندازهگیری شد.

گرفته است .برای محاسبه اثرات متقابل دو عامل ،ستون پنجمی

سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (:)SOD

بهعنوان اثر متقابل و تیمار برای یک طرح بلوکی دیگر تجزیه
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واریانس و مقایسه میانگین تعریف شد.
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 )2و شکل  2aنشان میدهند اساساً کاربرد برونزای گابا اثرات
مخرب کمآبی در پارامترهای رشد زعفران را کاهش داده است.
وزن تر و وزن خشک برگ :تجزیه واریانس (جدول )1

نتایج و بحث
PEG

اثر متقابل  PEGو گابا در سطح  0/01معنیدار بود .گابا در هر

و گابا اختالف معنیداری نداشته است .طول برگ با غلظت 25

دو غلظت اختالف معنیداری نداشت .همچنین وزن خشک

و  50میکروموالر گابا در سطح  0/01اختالف معنیدار نشان

برگ در تیمار گابا و اثر متقابل  PEGو گابا در سطح 0/05

داد .میانگین مربعات دادهها نشان داد که اثر سطوح مختلف

معنیدار و در تنش اختالف معنیداری مشاهده نشد .میانگین

 PEGباعث کاهش ،سطوح مختلف گابا باعث افزایش و اثر

مربعات دادهها نشان داد که اثر سطوح مختلف  PEGباعث

متقابل  PEGو گابا اثر بهبوددهندگی بر طول برگ داشته است

کاهش ،سطوح مختلف گابا باعث افزایش و اثر متقابل  PEGو

(جدول  .)2با افزایش شدت تنش (غلظت  ،)%15طول برگ

گابا اثر بهبوددهندگی بر وزن تر و خشک برگ گردید (جدول

روند کاهشی یافت و بیشترین طول برگ در گیاهان شاهد

 .)2در تنش (غلظت  ،)%10وزن تر برگ کاهش معنیداری

مشاهده شد .کمترین طول برگ در شدت تنش  %15بود.

یافت و بیشترین وزن تر برگ در تنش صفر مشاهده شد .وزن

کاربرد گابا در هر دو غلظت  25و  50میکروموالر باعث

تر برگ با کاربرد گابا ،غلظت  25میکروموالر ،در تنش صفر

افزایش طول برگ در شدت تنش  %15گردید ولی در مقایسه با

بیشترین میزان را داشت .کاربرد گابا در غلظت 50

شدت تنش صفر اختالف معناداری مشاهده نشد( .شکل .)1a

میکروموالر و در تنش  %10باعث افزایش وزن تر برگ گردید

یکی از نشانههای کمبود آب ،کاهش تورژسانس و درنتیجه

(شکل  .)1aوزن خشک برگ نیز در تنش  %10کاهش

رشد و توسعه سلول بهویژه در ساقه و برگهاست .با کاهش

معنیداری داشت و بیشترین وزن خشک برگ در تنش صفر

رشد سلول ،اندازه اندام محدود شده و به همین دلیل اولین اثر

مشاهده شد .وزن خشک برگ با کاربرد گابا ،غلظت 25

محسوس کمآبی بر گیاهان ،اندازه کوچکتر برگها یا طول

میکروموالر و در تنش صفر بیشترین میزان را نشان داد.

گیاه است ( .)Abbaszadeh et al., 2007کاهش رشد طولی

کاربرد گابا در غلظت  50میکروموالر و در تنش  %15باعث

گیاه با کاهش بزرگشدن سلولها و پیری برگها مرتبط است

افزایش وزن خشک برگ گردید ولی در مقایسه با گیاه شاهد

( .)Shao et al., 2008کاهش طول در اثر تنش کمآبی بهعلت

اختالف معنیداری مشاهده نشد (شکل  .)1bچهار بدیل و

بستهشدن روزنهها در اثر کاهش پتانسیل آب خاك اتفاق

همکاران ( )1394با بررسی بر نیشکر گزارش کردند که با

Avarseji et al.,

افزایش تنش شوری وزن خشک کل کاهش یافت .کمالی و

 )2013نشان داد که با افزایش شدت تنش شوری وزن خشک

همکاران ( )1391گزارش کردند که در گیاه گل تکمهای،

و طول برگ زعفران بهصورت معنیداری کاهش یافت .بر طبق

شوری باعث کاهش وزن خشک هوایی شد و تیمار اسید

گزارشات  Rezvaniو همکاران ( )2012طول برگهای زعفران

سالیسیلیک وزن خشک بخش هوایی و ریشه را افزایش داد.

(جدول  )1نشان میدهد طول برگ در تنش و اثر متقابل

میافتد ( .)Shao et al., 2008نتایج مطالعه (

در تیمار با نانونقره کاهش یافت .گزارش شده است گابا رشد

وزن تر و وزن خشک ریشه :تجزیه واریانس (جدول )1

گندمک ( )Stellaria longipesو عدسک آبی ( )Lemnaتحت

نشان میدهد وزن تر ریشه در تنش و اثر متقابل  PEGو گابا

;Kathiresan et al., 1998

در سطح  0/01معنیدار بود و در تیمار گابا در هر دو غلظت

 .)Kinnersley and Lin, 2000نتایج بهدستآمده در این

اختالف معنیداری مشاهده نشد .همچنین وزن خشک ریشه

پژوهش آنالیز واریانس (جدول  ،)1میانگین مربعات (جدول

در تیمار گابا و اثر متقابل  PEGو گابا در سطح  0/05معنیدار

تنش را به حالت عادی میرساند (
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جدول  -1نتایج حاصل از آنالیز واریانس دوطرفه ()two-way ANOVA
متغیر وابسته
طول برگ

متغیر مستقل
پلیاتیلن گلیکول

گابا

پلیاتیلن گلیکول+گابا

2/15ns

**6/03

1/72ns

وزن تر ریشه

**

11/07
11/11

3/17 ns

17/13

ns

**

17/04

4/61

وزن خشک ریشه

0/67ns

*8/97

*10/32

وزن خشک برگ

3/75 ns

*

*

ns

تعداد برگ

***

0/4

*9/94

محتوای پروتئین
سوپراکسید دیسموتاز

*

7/69

ns

47/3

7/15

1/61

*8/46

0/26 ns
***

10/34

**

132/47

25/19

کاتاالز

4/74 ns

**18/69

*9/35

پرولین

*

***

*

کلروفیل

5/34

***

a

ns

49/71

61/80

6/48

***

0/83

96/50

کلروفیل b

**21/17

4/56 ns

**33/77

کاروتنوئید

25/73

2/07

32/18

محتوای آب ریشه

0/48 ns

0/58 ns

0/52 ns

فنل

57/20

6/06

81/76

فالوونوئید

**

آنتوسیانین

**11/91

26/93

*

سطح برگ
نسبت سطح برگ به وزن خشک
مالون دیآلدئید

1/56

***69/86
ns

6/28

**

45/32
**

*

0/06

9/35

3/4 ns
***

25/24

 nsعدم وجود تفاوت معنیدار ،معنیداری در سطح ( ،)P ≤0/05معنیداری در سطح (،)P ≤0/01

10/31

***82/14

*13/36

1/92ns
***

*

ns

**

***

43/09

معنیداری در سطح (.)P ≤0/001

و در تنش اختالف معنیداری مشاهده نشد .میانگین مربعات

تنشهای  %10و  %15کاهش معنیداری داشت و بیشترین

دادهها نشان داد که اثر سطوح مختلف  PEGباعث کاهش،

وزن خشک ریشه در تنش صفر مشاهده شد .وزن خشک ریشه

سطوح مختلف گابا باعث افزایش و اثر متقابل  PEGو گابا اثر

با کاربرد گابا ،غلظت  25میکروموالر و در تنش صفر بیشترین

بهبوددهندگی بر وزن تر و خشک ریشه گردید (جدول  .)2در

میزان را نشان داد .کاربرد گابا در غلظت  25و  50میکروموالر

تنشهای با غلظت  %10و  ،%15وزن تر ریشه کاهش یافت

و در تنشهای  %10و  %15باعث افزایش وزن خشک ریشه

ولی معنیدار نبود .بیشترین وزن تر ریشه در تنش صفر

گردید و اختالف معنیداری مشاهده نشد (شکل  .)1dبه

مشاهده شد .وزن تر ریشه با کاربرد گابا ،غلظت 25

گزارش  Thomas Fernandezو همکاران ( )1997وزن خشک

میکروموالر ،در تنش صفر بیشترین میزان را داشت .کاربرد

ریشه گیاه سیب ( )Imperial Galaدر تنش کمآبی کاهش

گابا با غلظت  50میکروموالر و در تنش  %10باعث افزایش

مییابد .به گزارش  Ushaو  )2003( Singhکاربرد اسید

وزن تر ریشه گردید (شکل  .)1cوزن خشک ریشه در

سالیسیلیک در گندم تحت تنش شوری باعث افزایش وزن
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جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر پلیاتیلن گلیکول و گابا بر صفات مورفولوژیکی (ریختشناسی)
منبع تغییرات

میانگین مر بعات

درجه
آزادی

SLA

طول

تعداد

سطح

برگ

برگ

ریشه

ریشه

برگ

برگ

برگ

0/027

0/25

2

0/0065

پلیاتیلن گلیکول×گابا

4

19

9/6

472

5083

0/68

3

0/1

پلیاتیلن گلیکول

2

24

38

703

8991

0/042

1/1

0/087

گابا

2

102

333

3/3

5471

0/014

0/55

0/0097

تطابق (نمونه)

6

17

7/1

55

409

0/0044

0/071

0/25

0/0097

خطا

12

11

24

75

2647

0/0024

0/066

0/18

کل

26

A

B
a

2 .0
G A B A 0

0 .5

G A B A 0

G A B A 25

a

G A B A 25

bc

c
c

cd

cd

d

0 .3

e
f

f

0 .2

0 .5

L eaf F W

bc

b

1 .0

) L e a f D w (g

G A B A 50

b

b

G A B A 50

c

) (g

1 .5

b

0 .4

0 .1

d
0 .0

0 .0

5

0

0

5

0

0

1

1

1

1

P E G %

P E G %

C

D

5

0 .6

G A B A 0

a

G A B A 0

a

G A B A 25

G A B A 25

G A B A 50

c

c
0 .2

R oot D W

c

b

bc

bc

b

3

c
d

d

e

2

R oot F W

c

bc

0 .4

) (g

b

G A B A 50

) (g

4

1

d

d
0

0 .0

5

0

0

5

0

0

1

1

1

1
P E G %

P E G %

شکل  -1نتایج مورفولوژیکی وزن تر برگ ( ،)Aوزن خشک برگ ( ،)Bوزن تر ریشه ( )Cو وزن خشک ریشه ()D

خشک ریشه شد.

سطوح مختلف  PEGباعث کاهش ،سطوح مختلف گابا باعث

تعداد برگها :تجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد

افزایش و اثر متقابل  PEGو گابا باعث اثر بهبوددهندگی بر

تعداد برگ در تنش و اثر متقابل  PEGو گابا اختالف

تعداد برگ بوده است (جدول  .)2در تنش با غلظتهای %10

معنیداری نداشته است .تعداد برگ در تیمار با گابا در سطح

و  %15تعداد برگ کاهش معنیداری یافت ولی اختالف

 0/001معنیدار بود .میانگین مربعات دادهها نشان داد که اثر

معنیداری در این کاهش و در این غلظتهای تنش مشاهده
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گابا در غلظت  50میکروموالر و در تنش  %10باعث افزایش

کاهش سطح برگ میشود .سطح کمتر برگ باعث جذب کم

تعداد برگ گردید ولی در مقایسه با تنش صفر در همین غلظت

آب از خاك و کاهش تعرق میگردد .خشکی با تأثیر بر روابط

گابا ،اختالف معناداری مشاهده نشد( .شکل  .)1bتعداد و طول

آبی گیاه ،میزان انرژی الزم برای حفظ حالت طبیعی سلول را

برگهای زعفران بهعنوان مهمترین اجزای تعیینکننده شاخص

افزایش داده و درنتیجه انرژی کمتری برای نیازهای رشدی

سطح برگ این گیاه تأثیر زیادی در تعیین ظرفیت فتوسنتزی

باقی میماند که منجر به کاهش رشد ،برگهای کوچکتر و در

زعفران دارند .برگها بهعنوان اندام تولیدکننده مواد فتوسنتزی،

مواردی تعداد برگ کمتر میگردد ( .)Saied, 2004بهعقیده

مواد پرورده الزم را برای بنهها و ریشه تهیه و به آنها منتقل

 Ruckerو همکاران ( )1995خشکی میتواند سطح برگ را

میکنند .میزان مواد انتقالیافته به بنه و ریشهها به سطح

کاهش دهد که به کاهش بیشتر فتوسنتز منجر میشود.

فتوسنتزکننده و راندمان فتوسنتز در واحد سطح برگ بستگی

میزان  :SLAتجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد

دارد ( .)Kafi et al., 2006bنتایج  Naghizadehو همکاران

میزان  SLAدر تنش و اثر متقابل  PEGو گابا اختالف

( )2014نشان داد با افزایش تنش شوری ،تعداد برگ و اندام

معنیداری نداشته است .میزان  SLAبا تیمار گابا در غلظتهای

هوایی گیاه زعفران بهطور معنیداری کاهش مییابد که نتایج

 25و  50میکروموالر در سطح  0/05معنیدار بود .میانگین

حاضر را تأیید میکند .کاهش تعداد برگها با افزایش کمآبی

مربعات دادهها نشان داد که اثر سطوح مختلف  PEGباعث

میتواند کاهش اندازه سلول ،کاهش تولید برگ ،تقویت پیری

کاهش ،سطوح مختلف گابا باعث افزایش و اثر متقابل  PEGو

و ریزش برگ باشد ( .)Karamanos, 1980کاهش تعداد

گابا اثر بهبوددهندگی بر میزان  SLAداشته است (جدول  .)2با

برگها در گیاه ( Conocarpus erectusچنار) در تنش کمآبی

افزایش شدت تنش (غلظت  ،)15%میزان  SLAافزایش

مشاهده شده است (.)EI-Juhany and Aref, 2005

معنیداری یافت و بیشترین میزان  SLAدر تنش  15%مشاهده

سطح برگ :تجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد سطح

شد .کاربرد گابا با غلظت  25میکروموالر باعث افزایش میزان

برگ در تنش و اثر متقابل  PEGو گابا اختالف معنیدار در

 SLAدر تنش  10%گردید .کمترین میزان  SLAبا تیمار گابا در

سطح  0/05داشته است .سطح برگ در تیمار با گابا با

تنش صفر مشاهده شد (شکل  .)1dاز آنجایی که افزایش

غلظتهای  25و  50میکروموالر اختالف معنیداری را نشان

به معنای نازكتربودن ضخامت برگ است ،تنش کمآبی باعث

نداد .میانگین مربعات دادهها نشان داد که اثر سطوح مختلف

کاهش چشمگیر ضخامت برگ گردید .در این پژوهش کاربرد

 PEGباعث کاهش ،سطوح مختلف گابا باعث افزایش و اثر

گابا  25میکروموالر در تنش  10%باعث افزایش ضخامت برگ

متقابل  PEGو گابا اثر بهبوددهندگی بر سطح برگ داشته است

گردید .هر چه مقدار  SLAکمتر باشد ،برگ قطورتر و

(جدول  .)2با افزایش شدت تنش (غلظت  ،)%15سطح برگ

سلولهای مزوفیلی بیشتری در واحد وزن برگ وجود دارد.

کاهش یافت و بیشترین سطح برگ در تنش با غلظت %10

بنابراین در صورت کاهش سطح برگ ،مقدار آن تا حدودی از

مشاهده شد .کاربرد گابا در غلظت  25میکروموالر باعث

طریق افزایش قطر برگ جبران میشود .از جمله تغییراتی که

افزایش سطح برگ در تنش  %10گردید که با بیشترین سطح

درنتیجه تنش خشکی حاصل میشود ،کاهش سطح برگ و

برگ در تنش  %10اختالف معنیداری مشاهده نشد( .شکل

حجم سلولی کوچکتر و افزایش ضخامت برگ است .کاهش

 .)1cتنش کمآبی ویژگیهای فیزیولوژیکی ،ریختشناسی و

تعرق ،علت کاهش سطح برگ در شرایط تنش است

بیوشیمیایی گیاهان را تحت تأثیر قرار داده و بهشدت باعث

( .)Pessarkli, 1993تنش کمآبی باعث کاهش اندازه سلولهای

کاهش رشد و عملکرد گیاهان میگردد (

Hanafi-Ahmed,

برگ و درنهایت کاهش  SLAدر گندم میشود (

SLA

Gibson and
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متقابل  PEGو گابا اثر بهبوددهندگی بر میزان کلروفیل  bداشته

فتوسنتزی (کلروفیل  b ,aو کاروتنوئید) :تجزیه واریانس

شدت تنش (غلظت  ،)15%در محتوای کلروفیل  bکاهش

(جدول  )1نشان میدهد میزان کلروفیل  aدر تنش و اثر متقابل

معنیداری مشاهده شد و بیشترین میزان کلروفیل  bدر تنش

 PEGو گابا در سطح  0/001اختالف معنیداری داشته است.

صفر مشاهده شد .بیشترین محتوای کلروفیل  bبا تیمار گابا در

محتوای کلروفیل  aبا تیمار گابا در غلظتهای  25و 50

غلظت  25میکروموالر در تنش صفر مشاهده شد .کاربرد گابا

میکروموالر اختالف معنیداری مشاهده نشد .میانگین مربعات

با غلظت  50میکروموالر و در تنش  10%باعث افزایش

دادهها نشان داد که اثر سطوح مختلف  PEGباعث کاهش،

محتوای کلروفیل  bدر مقایسه با گیاه شاهد در همین غلظت

سطوح گابا باعث افزایش و اثر متقابل  PEGو گابا اثر

گابا گردید .محتوای کلروفیل برگ در تنش شوری میتواند به

بهبوددهندگی بر میزان کلروفیل  aداشته است (جدول  .)4در

دلیل کمبود یونهای منیزیم و پتاسیم (بهعنوان عناصر اصلی در

میانگین واریانس (جدول  )3با افزایش شدت تنش (غلظت

سنتز کلروفیل) و کاهش نسبت پتاسیم به سدیم و همچنین

 ،)15%در محتوای کلروفیل  aکاهش معنیداری مشاهده شد و

تخریب ساختمان کلروفیل کاهش یابد (.)Oraei et al., 2009

بیشترین میزان کلروفیل  aدر تنش صفر مشاهده شد .بیشترین

در اثر تنش شوری و کمآبی میزان کلروفیل کاهش مییابد ،زیرا

محتوای کلروفیل  aبا تیمار گابا در غلظت  25میکروموالر در

گلوتامات که ماده پیشساخته کلروفیل و اسیدآمینه پرولین

تنش صفر مشاهده شد .کاربرد گابا با غلظت  50میکروموالر و

است ،صرف تولید پرولین میشود (.)Molazem et al., 2010

در تنش  10%باعث افزایش محتوای کلروفیل  aدر مقایسه با

دلیل دیگر کاهش کلروفیل این است که پرولین پیشساز گابا

گیاه شاهد در همین غلظت گابا گردید .انتقال مواد فتوسنتزی

است .به این معنی که وقتی گابا در محیط موجود است پرولین

تحت تأثیر تنش کمآبی کاهش یافته و موجب تجمع و اشباع

کمتر مصرف شده و مصرف کلروفیل برای تولید پرولین نیز

برگها از این مواد میگردد که فتوسنتز را محدود مینماید.

کاهش مییابد .درنتیجه کاربرد برونزای گابا بهطور غیرمستقیم

محدودشدن فتوسنتز ،رشد گیاه و عملکرد آن را کاهش میدهد

باعث افزایش محتوای کلروفیل (یا کاهش مصرف آن) میگردد

( .)Pirzad, 2007رادیکالهای آزاد تولیدشده در شرایط تنش

( .)Sivritepe et al., 2010افزایش تنش کمآبی باعث کاهش

کمآبی نقش بهسزایی در تخریب و کاهش مقدار کلروفیل در

قابل توجه در کلروفیل  aو کلروفیل  bمیشود ،اما گابا این

برگ دارند ( .)Siddique et al., 1999رنگیزههای فتوسنتزی و

صفات را بهبود میبخشد ( .)Wang et al., 2009نتایج

Anjum et al.,

بهدستآمده از این پژوهش نیز نشان میدهند که گابا باعث

 .)2011محتوای کلروفیل تحت شرایط خشکی کاهش مییابد

بهبود میزان کلروفیل  aو کلروفیل  bدر غلظت تنش 10%

( .)Din et al., 2011افزایش  ROSناشی از کاهش محتوای

گردیده است .گابا مورفولوژی رشد ،عملکرد دستگاه

( Kiani et al.,

فتوسنتزی ،ظرفیت تبادل گازها ،بیوسنتز کلروفیل ،پاسخهای

 .)2008تجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد میزان

آنزیمی و غیرآنزیمی و پایداری غشا در گوجهفرنگی را تقویت

کلروفیل  bدر تنش و اثر متقابل  PEGو گابا در سطح 0/01

میکند ( .)Luo et al., 2011افزایش رشد جوانه و شبکه

اختالف معنیداری داشته است .محتوای کلروفیل  bبا تیمار

فتوسنتزی در ذرت توسط گابا گزارش شده است (

گابا در غلظتهای  25و  50میکروموالر اختالف معنیداری

 .)2016aکاهش محتوای کلروفیل درنتیجه کمبود آب در

مشاهده نشد .میانگین مربعات دادهها نشان داد که اثر سطوح

آفتابگردان گزارش شده است (

مختلف  PEGباعث کاهش ،سطوح گابا باعث افزایش و اثر

.)2012

غشای تیالکوئید در کمآبی آسیب میبینند (

کلروفیل و کاروتنوئید در اثر تنش کمآبی است

Li et al.,

Ebrahimian and Bybordi,
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سنجشهای فیزیولوژیکی ،سنجش محتوای رنگیزههای

است (جدول  .)4در میانگین واریانس (جدول  )3با افزایش
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جدول  -3میانگین واریانس اثر گابا بر رنگیزههای فتوسنتزی ،پرولین ،مالون دیآلدئید ،پروتئین ،آنزیمهای پاداکساینده
تیمار

Chl a

Chl b

کاروتنوئید

پرولین

مالون
دیآلدئید

پروتئین

کاتاالز

سوپراکسید
دیسموتاز

پراکسیداز

پلیاتیلن گلیکول %10

6/8c

2/2d

7/2d

0

0e

234/4d

4/5e

0/0014f

0/003

f

5/7

0

e

c

cd

g

6/7b

25/2b

g

پلیاتیلن گلیکول %15
پلیاتیلن گلیکول +0گابا 25

0

0

12/9a

4/6b

پلیاتیلن گلیکول +10گابا 25

f

3/1

g

f

0/7

5

c

0

0/1c
e

20/3

0

271/4

2/4

0/0012

a

4/2

162/2d

5/1b

0/0021a

2/7

c

c

c

c

213/3

3/1

0/0017

0/9

پلیاتیلن گلیکول +15گابا 25

4/4e

1/4e

6/4e

26/4a

0/4b

215/4b

2/7cd

0/0016d

4/5a

پلیاتیلن گلیکول +0گابا 50

5/2d

1/1f

4/7e

6/6d

0/3a

183/3cd

5/7b

0/0019b

0/0001

پلیاتیلن گلیکول +10گابا 50

b

c

c

d

d

163/8

d

a

پلیاتیلن گلیکول +15گابا 50

7/4bc

224b

6/3a

9/2

2/5

2/1cd

5/8

5/2c

e

4/2

5/5d

0

0e

2/1

0/0021

0/0016d

b

3/4

4/3a

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترك هستند ،در سطح ( )P ≤0/05آزمون دانکن اختالف معنیدار ندارند .اختالف اعداد دارای
حروف غیرمشترك معنیدار است (.)P ≤0/01
جدول  -4تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر پلیاتیلن گلیکول و گابا بر رنگیزههای فتوسنتزی ،آنزیمهای پاداکسایشی ،فعالیتهای
بیوشیمیایی ،پرولین ،پروتئین و مالون دیآلدئید
منبع تغییرات

میانگین مر بعات

درجه
آزادی

Chl a

Chl b

کاروتنوئید

کاتاالز

سوپراکسید دیسموتاز

پراکسیداز

پلیاتیلن گلیکول×گابا

4

106

24

210

13

9/5e-008

1/7

پلیاتیلن گلیکول

2

206

38

262

15

3/4e-007

107

گابا

2

3/9

8/7

41

26

7/4e-007

2

تطابق (نمونه)

6

4/7

1/9

20

0/78

5/6e-009

5/9

خطا

12

2/1

1/1

8/1

2/8

1/3e-008

2/8

کل
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محتوای کاروتنوئید :تجزیه واریانس (جدول  )1نشان

کاهش معنیداری مشاهده شد و بیشترین محتوای کاروتنوئید

میدهد محتوای کاروتنوئید در تنش و اثر متقابل  PEGو گابا

در تنش صفر مشاهده شد .بیشترین محتوای کاروتنوئید با تیمار

اختالف معنیداری نداشته است .محتوای کاروتنوئید با تیمار

گابا در غلظت  25میکروموالر در تنش صفر مشاهده شد .در

گابا در سطح  0/05اختالف معنیداری داشت .میانگین مربعات

تنش صفر مشاهده شد .بیشترین محتوای کاروتنوئید با تیمار

دادهها نشان داد که اثر سطوح مختلف  PEGباعث کاهش،

گابا در غلظت  25میکروموالر در تنش صفر مشاهده شد.

سطوح گابا باعث افزایش و اثر متقابل  PEGو گابا اثر

کاربرد گابا با غلظت  50میکروموالر و در تنش  10%باعث

بهبوددهندگی محتوای کاروتنوئید در مقایسه با گیاه کنترل

افزایش محتوای کاروتنوئید در مقایسه با گیاه شاهد در همین

داشته است (جدول  .)4در میانگین واریانس (جدول  )3با

غلظت گابا گردید .گیاهان برای مقابله با تنش اکسیداتیو ایجاد

افزایش شدت تنش (غلظت  ،)15%در محتوای کاروتنوئید

شده مکانیسمهای دفاعی مختلفی شامل آنزیمی و غیرآنزیمی را
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پلیاتیلن گلیکول %0

18/4a

9/2a

7/3a

6/8d

0/1d

240/5a

5/5b

0/0015e

0/0001
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ادامه جدول -4
منبع تغییرات

میانگین مر بعات

درجه

پلیاتیلن گلیکول×گابا

4

358144

93613

3523

55

3252

0/1

پلیاتیلن گلیکول

2

511881

35840

24309

67

4126

0/099

گابا

2

290719

12624

13184

1527

773

0/059

تطابق (نمونه)

6

47941

8102

189

25

3016

0/0023

خطا

12

6261

3476

296

10

1674

0/0023

کل
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بهکار می برند ( .)Ozkur et al., 2009سیستم غیرآنزیمی شامل

است (جدول  .)4در میانگین واریانس (جدول  )3در تنش با

آسکوربات ،توکوفرول ،کاروتنوئیدها و ترکیبهای متفرقه (از

غلظتهای  10%و  ،15%در محتوای پرولین کاهش معنیداری

جمله فالوونوئیدها ،مانیتولها و پلیفنلها) است .یکی از

مشاهده شد و بیشترین محتوای پرولین در تنش صفر مشاهده

صدمات مهم اکسیداتیو که در این شرایط ایجاد میشود

شد .بیشترین محتوای پرولین با تیمار گابا در غلظت 25

تخریب مولکول کلروفیل است .بهدنبال این تخریب ،گیاه

میکروموالر در تنش  15%مشاهده شد .سطوح گابا با غلظت

رنگی بهنظر میرسد که دلیل آن افزایش و قابل رؤیتشدن

 50میکروموالر در تنشهای با غلظت صفر 10 ،و  15درصد

رنگیزههای محافظ کاروتنوئیدها (مانند گزانتوفیل ،کاروتن،

اختالف معنیداری در محتوای پرولین نشان نداد .در پژوهش

لیکوپن) و آنتوسیانین است (.)Chalker-Scott, 2002

حاضر محتوای پرولین گیاه تحت تنش کاهش یافت و تیمار

کاروتنوئیدها در این شرایط قادرند انرژی زیاد طولموجهای

گابا باعث افزایش پرولین در تنش زیاد گردیده و باعث تحمل

کوتاه را گرفته و اکسیژن یکتایی را به سهتایی تبدیل کنند و با

گیاه زعفران دربرابر تنش شده است .مطابق مطالعاتی که توسط

گرفتن رادیکالهای اکسیژن تولیدشده نقش پاداکسایشی خود

( )Cheruth and Azooz, 2009بر گیاه زعفران انجام شد،

را ایفا کنند ( .)Inze and Montagu, 2000مطابق با نتایج

حضور کلسیم در شرایط تنش شوری موجب افزایش فعالیت

پژوهش حاضر ،در گیاه توتفرنگی وحشی ()Arbutus

آنزیم پرولین اکسیداز و کاهش محتوای پرولین در گیاه میشود

( )Munne-Bosch and Penuelas, 2004نیز تحت تنش شدید،

که با نتایج این آزمایش مطابقت داشت .در تیمار نانونقره همراه

کلروفیل  %63و کاروتن  %75کاهش یافت که به عقیده آنها

با شوری در گیاه زعفران ،پرولین نسبت به شاهد افزایش یافت.

تخریب کاروتن در تنش شدید را می توان به اکسیژن یکتایی

تصور میشود تجمع پرولین ناشی از فعالسازی بیوسنتز

تولیدشده در تیالکوئید ربط داد.

وغیرفعالکردن مسیرهای تخریب آن در طول تنش باشد که در

محتوای پرولین :تجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد

پی پاسخ گیاه به تنش ،اسمولیتها تولید میشود (

Abraham

محتوای پرولین در تنش و اثر متقابل  PEGو گابا در سطح

 .)et al., 2003سطوح باالی پرولین ،گیاه را قادر میسازد تا

 0/05اختالف معنیدار داشته است .محتوای پرولین با تیمار

پتانسیل آبی خود را پایین نگه دارد (

گابا در سطح  0/001اختالف معنیداری نشان داد .میانگین

 .)Nguyen, 2006متابولیتهایی مانند گابا و سایر قندها یا

مربعات دادهها نشان داد که اثر سطوح مختلف  PEGباعث

قندهای الکلی مانند سوربیتول و مانیتول ،اسیدهای آمینه و

کاهش ،سطوح گابا باعث افزایش و اثر متقابل  PEGو گابا اثر

آمینها ،تحت تنش در گونههای گیاهی مختلف تجمع مییابند.

بهبوددهندگی محتوای پرولین در مقایسه با گیاه کنترل شده

این متابولیتها میتوانند بهعنوان اسمولیتها و آنتیاکسیدانها

Valliyodan and
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به گیاهان تحت تنش کمک کنند (

 .)2013گابا با افزایش فعالیت پرولین  5 -کربوکسیالت و

اکسیداتیو لیپیدها است و پاسخی برای آسیب غشای سلول

سرکوبکردن فعالیت پیروات دهیدروژناز ،منجر به تجمع

شامل تغییرات خواص درونی غشا از قبیل سیالیت ،انتقال یون،

پرولین در گیاه میشود .این نشان میدهد که در پژوهش حاضر

کاهش فعالیت آنزیم و پروتئین است .این تغییرات به مرگ

گابا با غلظت  25میکروموالر باعث افزایش پرولین در تنش

سلول میانجامد ( .)Sharma et al., 2012افزایش فعالیت

شدید گردیده است .افزایش محتوای پرولین در اثر کاربرد گابا

آنزیمهای پاداکسایشی به کاهش میزان  MDAو خسارت تنش

در ذرت توسط ( )Li et al., 2016aو فلفل سیاه توسط

در سلولها ،به گیاهان کمک میکند (.)Murugu et al., 2003

( )Vijayakumari and Puthur, 2015گزارش شده است.

با افزایش غلظت  NaClدر گیاه زعفران میزان  MDAافزایش

کاربرد خارجی گابا در میوههای هلو انبارشده باعث افزایش

می یابد ( .)Yasar et al., 2008aگزارش شده است تنش

تجمع گابای درونی و تجمع بیشتر پرولین شده و منجر به

کمآبی باعث کاهش محتوای  MDAدر گیاهان چچم چندساله

کاهش خسارت ناشی از صدمات سرما در انبارداری طوالنی

گردیده و کاربرد خارجی گابا باعث کاهش میزان  MDAاز

مدت هلو میشود (.)Shang et al., 2011

طریق حفظ پایداری غشا گردیده است (

مالون دیآلدئید ( :)MDAتجزیه واریانس (جدول )1
نشان میدهد محتوای  MDAدر تنش و اثر متقابل  PEGو گابا

Krishna and

 .)Laskowski, 2013گابا نقش محافظتی در سرتاسر غشا با
کنترل پراکسیداسیون لیپید در جوانههای جو دارد (

Song et

MDA

 .)al., 2010بنابراین کاهش پراکسیداسیون لیپید و درنتیجه

با تیمار گابا در سطح  0/01اختالف معنیدار نشان داد .میانگین

حفظ پایداری غشای سلول در اثر کاربرد گابا را میتوان به

مربعات دادهها نشان داد که اثر سطوح مختلف  PEGباعث

نقش گابا در جلوگیری از تجمع  ROSو افزایش فعالیت

کاهش ،گابا باعث افزایش و اثر متقابل  PEGو گابا باعث

آنزیمهای پاداکسایشی نسبت داد.

در سطح  0/001اختالف معنیدار داشته است .محتوای

افزایش محتوای  MDAدر مقایسه با گیاه کنترل شده است

محتوای پروتئین :تجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد

(جدول  .)4در میانگین واریانس (جدول  )3در تنش با

محتوای پروتئین در تنش و اثر متقابل  PEGو گابا در سطح

غلظتهای  10%و  ،15%در محتوای  MDAکاهش معنیداری

 0/05اختالف معنیدار داشته است .در محتوای پروتئین با

مشاهده شد و بیشترین محتوای  MDAدر تنش صفر مشاهده

تیمار گابا اختالف معنیداری مشاهده نشد .میانگین مربعات

شد .بیشترین محتوای  MDAبا تیمار گابا در غلظت 25

دادهها نشان داد که اثر سطوح مختلف  PEGباعث کاهش،

میکروموالر در تنش  15%مشاهده شد .سطوح گابا با غلظت

سطوح گابا باعث افزایش و اثر متقابل  PEGو گابا اثر

 50میکروموالر بیشترین میزان  MDAرا در تنش صفر نشان

بهبوددهندگی محتوای پروتئین در مقایسه با گیاه کنترل گردیده

داد و در تنشهای  10%و  15%با همین غلظت گابا ،کاهش

است (جدول  .)4در میانگین واریانس (جدول  )3در تنش با

معنیداری در محتوای  MDAمشاهده شد MDA .فرآورده

غلظت  ،10%محتوای پروتئین کاهش یافت و بیشترین

پراکسایش لیپید است که به آنزیمها و غشاهای گیاهی آسیب

محتوای پروتئین در تنش صفر مشاهده شد .بیشترین محتوای

میرساند ،نشت الکترولیتها را افزایش میدهد و بهعنوان

پروتئین با تیمار گابا در غلظتهای  25و  50میکروموالر در

نشانه آسیب غشایی القاشده با تنش در نظر گرفته میشود.

تنش  15%بدون اختالف معنیدار مشاهده شد .مطالعات

پراکسیداسیون لیپیدها در غشاهای بیولوژیکی یکی از مهمترین

مختلف نشان دادهاند تنشهای غیرزیستی از ساخت بعضی

نشانههای تنش اکسیداتیو در گیاهان هستند .ظرفیت سطوح

پروتئینها ممانعت کرده و ساخت بعضی دیگر را افزایش

 ROSبرای مهار پراکسیداسیون لیپید ( )LPدر غشاهای

میدهند .بهطور کلی تنشهای غیرزیستی باعث کاهش محتوای
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Tester and Davenport,

در این شرایط آنزیمهای پاداکسایشی گیاهان از قبیل  CATو

 .)2003درراستای تأیید یافتههای بهدستآمده در پژوهش

پراکسیداز فعال میشوند و  ROSرا تجزیه میکنند .درنتیجه

حاضر ،افزایش محتوای پروتئین محلول بر اثر کاربرد گابا در

ظرفیت پاداکسایشی گیاهان افزایش مییابد که با تحمل تنش

گیاه ذرت گزارش شده است ( .)Li et al., 2016aتأثیر افزایشی

در گیاهان رابطه مستقیم دارند (

در مقدار پروتیئن برگهای گیاه فلفل در تیمار با سالیسیلیک

 .)Mittler, 2002آنزیمهای  CATو پراکسیداز بهعنوان

اسید گزارش شده است (مهدویان و همکاران .)1387 ،افزایش

اصلیترین آنزیمهای مهارکننده  H2O2شناخته شدهاند که میزان

سطوح پروتئین محلول تحت تنش دمای کم در رابطه با غلظت

خسارت ناشی از  ROSبا افزایش سطوح فعالیت آنزیم

گابا در برگهای شاهتوت توسط ( )Li et al., 2018گزارش

پراکسیداز در گیاه میتواند تقلیل یابد (زند و همکاران.)1388 ،

شده است.

تیمار گابا فعالیت آنزیمهای پاداکسایشی مانند  CATو

;Hayat and Ahmad, 2007

( :)CATتجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد محتوای

غشای سلولی را در برابر اثرات مضر  ROSمثل رادیکالهای

 CATدر تنش اختالف معنیداری نداشت .محتوای  CATدر

سوپراکسید ،هیدروژن پراکسید و رادیکالهای هیدروکسیل

اثر متقابل  PEGو گابا در سطح  0/05اختالف معنیدار نشان

حفظ میکند ( .)Mittler, 2002در زعفرانهای منطقه دیهوك

داد .محتوای  CATبا تیمار گابا در سطح  0/01اختالف

در گیاه  Cassia angustifoliaتحت تنش شوری افزایش

معنیداری مشاهده شد .میانگین مربعات دادهها نشان داد که اثر

فعالیت کاتاالز گزارش شده است (

 PEGباعث کاهش ،گابا باعث افزایش و اثر متقابل  PEGو گابا

.)2004

Ashraf and Harris,

باعث افزایش محتوای  CATدر مقایسه با گیاه کنترل گردیده

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ( :)SODتجزیه واریانس

است (جدول  .)4در میانگین واریانس (جدول  )3در تنش با

(جدول  )1نشان میدهد محتوای  SODدر تنش در سطح

غلظت  ،10%محتوای  CATکمترین میزان و بیشترین محتوای

 0/05اختالف معنیداری داشت .محتوای  SODدر اثر متقابل

 CATدر تنش صفر مشاهده شد .بیشترین محتوای  CATبا

 PEGو گابا در سطح  0/01اختالف معنیدار نشان داد .محتوای

تیمار گابا در غلظت  50میکروموالر و در تنش  15%در مقایسه

 SODبا تیمار گابا در سطح  0/001اختالف معنیدار مشاهده

با گیاه در تنش صفر مشاهده شد CAT .نسبت به آنزیم

شد .میانگین مربعات دادهها نشان داد که اثر  PEGباعث

پراکسیداز ( )PODدر جاروبکردن  H2O2از کارآیی کمتری

کاهش ،گابا باعث افزایش و اثر متقابل  PEGو گابا باعث

برخوردار است ( .)Kanazawa et al., 2000کاتاالز گیاهی

افزایش محتوای  SODگردیده است (جدول  .)4در میانگین

نقش مهمی را در دفاع پاداکسایشی در پاسخ به تنشهای

واریانس (جدول  )3در تنش با غلظت  ،15%محتوای

محیطی و به همان اندازه در تنشهای فیزیولوژیکی بازی

کمترین میزان و بیشترین محتوای  SODدر تنش صفر مشاهده

میکنند ( .)Scandalios, 1994محققان معتقدند که فعالیت

شد .بیشترین محتوای  SODبا تیمار گابا در غلظت 50

 CATدر تنشهای شدید افزایش مییابد و در تنشهای کم،

میکروموالر و در تنش  10%در مقایسه با گیاه در تنش صفر با

پاکسازی  H2O2برعهده چرخۀ گلوتاتیون ـ آسکوربات است

همین غلظت کاربرد گابا مشاهده شد .بیشترین میزان  SODدر

( .)Bailly, 2004افزایش مشاهدهشده در فعالیت آنزیمهای

تیمار گابا با غلظت  25میکروموالر و در تنش صفر مشاهده

 ،CATپراکسیداز و فعالیت پاداکسایشی برگ با افزایش شدت

شد SOD .آنزیم کلیدی است که  O2-را به  H2O2تبدیل

تنش کمآبی حاکی از آن است که تنش کمآبی با القای تنش

میکند H2O2 .بهنوبه خود توسط آنزیم  CATحذف میشود.

اکسیداتیو در گیاهان موجب افزایش ترکیبات  ROSمیگردد که

در طی تنش کمآبی ،یکی از بیشترین آسیبهایی که به بافت

SOD
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گیاه وارد میشود تولید باالی  ROSاست ROS .باعث انواع

 PODدر مقاومت زعفران نسبت به تنش کمآبی اثرگذارتر بوده

اثرات زیانآور از قبیل پراکسیداسیون لیپید ،آسیب به اسیدهای

است .گابا احتماالً از طریق افزایش آنزیمهای پاداکسایشی مانند

نوکلئیک ،کاهش پروتئین و مرگ برنامهریزیشده سلول

 ،PODپراکسیداسیون لیپیدی را کاهش داده و درنتیجه سبب

میشود ( .)Sharma et al., 2012در مشاهدات  Mariaو

پایداری غشای سلولی میگردد (

همکاران ( )2002تنش کمآبی موجب کاهش فعالیت  SODدر

 .)2013با توجه به اینکه  PODدر حذف  ROSحاصل از تنش

برگ و ساقه الینهای یونجههای خالص چندساله و تراریخته

و در سنتز فنلها و لیگنین در سلولهای گیاهی نقش دارد،

شده است که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .همچنین

چنین استنباط میشود که فعالیت  PODمیتواند از این روش

مشاهدات  Dolatabadianو همکاران ( )2009بر روی ذرت

به افزایش مقاومت گیاه به تنش منجر شود.

Krishna and Laskowski,

SOD

واریانس (جدول  )1نشان میدهد محتوای فنل در تنش و در

در گیاه گندم در تنش کمآبی با غلظت پایین سالیسیلیک اسید

اثر متقابل  PEGو گابا در سطح  0/01اختالف معنیداری

کاهش مییابد ،ولی در غلظتهای باال اثر افزایشی دارد

داشت .محتوای فنل با تیمار گابا در سطح  0/05اختالف

( .)Singh and Usha, 2003گابا بهطور قابل توجهی فعالیت

معنیدار مشاهده شد .میانگین مربعات دادهها نشان داد که اثر

 PODو  SODرا افزایش داده که به کاهش آسیب اکسیداتیو در

 PEGباعث افزایش ،گابا کاهش و اثر متقابل  PEGو گابا باعث

Luo et al.,

افزایش محتوای فنل گردیده است (جدول  .)4در میانگین

پاداکسایشی افزایش مییابد .گزارش شده است فعالیت

علف خزنده تحت تنش گرما کمک میکند (
.)2011

واریانس (شکل  )2aدر تنش با غلظتهای  %10و ،15%

آنزیم پراکسیداز ( :)PODمیانگین مربعات دادهها نشان

محتوای فنل در مقایسه با گیاه در تنش صفر افزایش یافت و

داد که اثر  PEGباعث کاهش ،گابا باعث افزایش و اثر متقابل

کمترین میزان فنل در تنش صفر مشاهده شد .طبق گزارشات

 PEGو گابا اثر بهبوددهندگی در محتوای  PODگردیده است

بهدستآمده بهدلیل اینکه ترکیبات فنلی از اسمولیتهای

(جدول  .)4در میانگین واریانس (جدول  )3در تنش با غلظت

سازگار هستند ،در شرایط تنش با تجمع در بافتهای گیاهی

 ،15%محتوای  PODبه بیشترین میزان خود رسید و کاهش

باعث مقاومت گیاه میشوند .بیشترین محتوای فنل با تیمار گابا

معنیدار در محتوای  PODدر تنش صفر و  10%مشاهده شد.

در غلظت  50میکروموالر و در تنش صفر مشاهده شد .کمترین

بیشترین محتوای  PODبا تیمار گابا در غلظتهای  25و 50

میزان فنل در تیمار گابا با غلظت  25میکروموالر و در تنش

میکروموالر و در تنش  15%در مقایسه با گیاه در تنش صفر با

 10%مشاهده شد .ترکیبات فنلی بسیاری از ترکیبات حلقوی

همین غلظتهای گابا بدون اختالف معنیدار مشاهده شد.

مثل فنل ،فالوونها ،فالوونوئیدها ،تاننها و لیگنینها و حتی

فعالیت آنزیمهای پاداکسایشی زمانی که گیاه در معرض تنش

اسیدهای آمینه حلقوی مثل تریپتوفان ،تیروزین و پرولین را

قرار میگیرد ،افزایش مییابد ( .)Malekzadeh et al., 2012این

شامل میشوند .این ترکیبات دارای نقشهای متعدد اکولوژیکی

آنزیمها گیاهان را از اثرات مخرب  ROSمحافظت نموده و از

و فیزیولوژیکی نظیر نقشهای دفاعی و پاداکسایشی هستند

این طریق موجب مقاومت گیاه در برابر تنش میشوند

( .)Andre et al., 2009یکی از عملکردهای مهم فنلها ،شرکت

( .)Shabala et al., 2000بنابراین هر چه میزان فعالیت

آنها در مکانیسمهای دفاعی است (.)Solar et al., 2006

آنزیمهای پاداکسایشی در گیاه بیشتر باشد ،مقاومت گیاه در

ترکیبات فنلی و فالوونوئیدی که انتشار وسیعی در گیاهان

برابر تنش بیشتر خواهد بود ( .)Aghaleh, et al., 2011نتایج

دارند از پاداکسایندههای طبیعی هستند .بررسیها نشان میدهد

این پژوهش نشان میدهد که در بین آنزیمهای پاداکسایشی،

بین فعالیت پاداکسایشی و ترکیبات فنلی کل ارتباط مثبتی
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شکل  -2نتایج مورفولوژیکی طول برگ ( ،)Aتعداد برگ ( ،)Bسطح برگ ( )Cو )D( SLA

وجود دارد ( .)Wang and Lin, 2000مشاهده شده است

دارد .آنها این افزایش را اینگونه توجیه کردند که گابا موجب

ترکیبات فنلی با دادن الکترون به آنزیمهای نوع  PODو

تحریک فعالیت آنزیم فیلآالنین آمونیالیاز ( )PALو راهاندازی

سمزدایی  H2O2تولیدشده میتوانند در سلول بهعنوان

مسیر فنیل پروپانوئید میشود که درنتیجه آن سنتز ترکیبات

پاداکسایش عمل کنند ( .)Sakihama et al., 2002ترکیبات

فنلی افزایش و بهتبع آن فعالیت پاداکسایشی نیز افزایش

فنلی در شرایط طبیعی در سلول سنتز میگردند ،اما تنشهای

مییابد.

( Wu

فالوونوئید :تجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد

محیطی یا زیستی مقدار آنها را در سلول تغییر میدهند

 .)and Ng, 2008افزایش در مقدار ترکیبات فنلی احتماالً ناشی

محتوای فالوونوئید در تنش و در اثر متقابل  PEGو گابا در

از فعالیت مسیر هگزوز مونوفسفات و مسیر استات و آزادشدن

سطح  0/01اختالف معنیداری داشت .محتوای فالوونوئید با

Shehab et al.,

تیمار گابا اختالف معنیدار مشاهده نشد .میانگین مربعات

 .)2010شرایط خشکی و وجود  UVاز شرایط مساعد برای

دادهها نشان داد که اثر  PEGباعث کاهش ،گابا باعث افزایش و

افزایش ترکیبات فنلی و فالوونوئیدها است ( Karampor et al.,

اثر متقابل  PEGو گابا اثر بهبوددهندگی در محتوای فالوونوئید

 .)2015محلولپاشی گابا تحت تنش کمآبی سبب افزایش

گردیده است (جدول  .)4در میانگین واریانس (شکل

مقدار فنل کل ،فالوونوئید و همچنین فعالیت پاداکسایشی

)2bکمترین میزان فالوونوئید در تنش غلظت  %10و بیشترین

Soleimani Aghdam et al.,

محتوای فالوونوئید گیاه در تنش صفر مشاهده شد .بیشترین

 )2015که اظهار داشتند کاربرد گابا سبب افزایش قابلتوجه

محتوای فالوونوئید با تیمار گابا در غلظت  25میکروموالر و

مقدار فنل کل و فالوونوئیدها در میوه هلو میشود ،مطابقت

در تنش  15%مشاهده شد .فالوونوئیدها از متابولیتهای ثانویه

فنلها توسط آنزیمهای هیدرولیزکننده است (

زعفران شد و با نتایج تحقیق (
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پاداکسایشی دارند .فالوونوئیدها بهعنوان ترکیبات فعال

بیماریزاها ،سیگنال نوری و کنترل انتقال اکسین را دارند.

فیزیولوژیکی ،عوامل محافظتکننده در برابر تنش و بهعنوان

آنتوسیانینها

و

جذبکنندهها نقش مهمی در مقاومت گیاهان دارند ( Tattini et

پاداکسایندههای فالوونوئیدی اثر محافظتی در تنش کمآبی

فالوونوئیدها با پاکسازی  ROSمیتوانند از

دارند (.)Watkinson et al., 2006; Hoekstra et al., 2001

تنشهای پاداکسایشی جلوگیری کنند .مشاهدات ثابت میکند

آنتوسیانینها مانند فالوونوئیدها رنگیزه محافظ بوده که گیاه را

که تیمار گیاه جینسینگ ( )Panax ginsengبا جاسمونیک اسید

در برابر تنش محافظت میکنند ( .)Chalker-Scott, 2002تولید

Yu et

آنتوسیانین در گیاهان تحت تأثیر متقابل عوامل داخلی و

 .)al., 2002نقش اصلی فالوونوئیدهای برگی حفاظت از

خارجی مانند نور ،دما ،کربوهیدرات ،هورمونهای گیاهی و

سلولهای فتوسنتزی در برخورد با پرتوهای مخرب فرابنفش

تنش آبی است.)Kim et al., 2006( .

.)al., 2004

افزایش قابلتوجه میزان فالوونوئیدها را بههمراه دارد (

دارای

خاصیت

پاداکسایشی

هستند

است ( .)Liacoura et al., 2001با توجه به مشاهدات
 Watkinsonو همکاران ( )2006در سیبزمینی و گیاه آنیسون

نتیجهگیری

با افزایش تنش کمآبی ،میزان تولید فالوونوئیدها افزایش

تنش کمآبی سبب کاهش میزان عملکرد میشود .نتایج این

مییابد.

پژوهش نشان داد که تنش کمآبی بر خصوصیات مورفولوژیکی

آنتوسیانین :تجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد

و فیزیولوژیکی گیاه زعفران مزروعی مؤثر است .با توجه به

محتوای آنتوسیانین در تنش در سطح  0/01اختالف معنیدار

اینکه گابا میتواند باعث افزایش تحمل گیاهان به تنشهای

داشت .محتوای آنتوسیانین در اثر متقابل  PEGو گابا و تیمار

محیطی از جمله تنش کمآبی گردد ،کاربرد گابا باعث افزایش

با گابا در سطح  0/001اختالف معنیداری مشاهده شد.

صفات مورفولوژیکی ،میزان کلروفیل  b ،aو کاروتنوئیدها،

میانگین مربعات دادهها نشان داد که اثر  PEGباعث افزایش،

پرولین ،SOD ،POD ،CAT ،فنل کل ،آنتوسیانین ،فالوونوئید

گابا باعث افزایش و اثر متقابل  PEGو گابا اثر بهبوددهندگی

و کاهش  MDAگردیده است .بهطورکلی گابا بهبوددهنده گیاه

در محتوای آنتوسیانین گردیده است (جدول  .)4در میانگین

زعفران در برابر تنش کمآبی بوده است .بنابراین در شرایط

واریانس (شکل  )2cکمترین میزان آنتوسیانین در تنش غلظت

تنش کمآبی استفاده از این ماده بهعنوان یک اسمولیت سازگار

 15%و بیشترین محتوای آنتوسیانین گیاه در تنش  10%مشاهده

از طریق بهبود خصوصیات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و

شد .بیشترین محتوای آنتوسیانین با تیمار گابا در غلظت 25

بیوشیمیایی توصیه میشود.

میکروموالر و در تنش  10%مشاهده شد .آنتوسیانینها کالس
اصلی فالوونوئیدها هستند که عملکردهای مختلفی از جمله
منابع
اصل زعیم ،ف )1392( .بررسی مقایسهای اثر تنش خشکی بر روی جمعیتهای مختلف زعفران مزروعی ( )Crocus sativus L.و اثر
بهبوددهندگی سالیسیلیکاسید بر روی آن .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
چهاربدیل ،ف ،.براری ،م ،.شمیلی ،م .و طهماسبی ،ز )1394( .بررسی سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و برخی
شاخصهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نیشکر ( )Saccharum afficinarum L.تحت تنش شوری .مجله تنشهای محیطی در
علوم زراعی .307-317 :8
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...اثر گاما آمینو بوتیریک اسید بر بهبود تحمل تنش خشکی در زعفران

) و اکسین بر فعالیت برخی آنزیمهایZn( ) اثر محلولپاشی روی1388( . ف، و مرادی. ف، قناتی،. ف، سروشزاده،. ع. ب،زند
.35-48 :1  مجله زیستشناسی گیاهی ایران شماره.آنتیاکسیدان در ذرت دانهالی
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Abastract
Environmental stress triggers a wide range of reactions in plants, ranging from changes in gene expression and cell
metabolism to alterations in growth rate and plant function. Drought, as a major environmental stress, is associated with
various defects in plant growth and development. It has been suggested that the implementation of certain chemicals,
such as gamma amino butyric acid (GABA), can minimize the detrimental effects of drought stress. Using a factorial
pattern based on the completely randomized block design, the current study sought to investigate the effect of GABA
on the vegetative characteristics and resistance indices of saffron (Crocus sativus L.) plants under water deficit
conditions. GABA treatments (with the two concentrations of 25 and 50 μM) were applied to the plants through
irrigation and under three levels (0%, 10% and 15%) of polyethylene glycol (PEG 6000) as drought stress inducers.
Results indicated that GABA treatment could compensate for saffron shoot and root weight loss due to water deficit
conditions. Results also showed that proline, malondialdehyde, and protein contents decreased under drought stress
conditions, but GABA treatment 25 μM (PEG 15%) increased proline and malondialdehyde contents significantly.
GABA treatment at both 25 and 50 μMs increased plant protein content under drought stress conditions. Antioxidant
enzyme activity (e.g., catalase and superoxide dismutase) decreased significantly under drought stress conditions,
whereas peroxidase activity decreased at 10% PEG and increased at 15% PEG. GABA treatment at 50 μM (10% and
15% PEG) increased antioxidant enzymes including catalase and superoxide dismutase. GABA treatment at both 25
and 50 μMs in 15% PEG stress condition increased superoxide dismutase, but the observed difference was not
significant. GABA treatment at 50 μM (10% PEG) significantly increased phenol content, GABA treatment at 25 μM
(15% PEG) increased flavonoid content to considesable extente, and GABA treatment 25 μM (10% PEG) significantly
increased anthocyanin content, respectively. Based on these findings and due to the positive effects of GABA treatment
on the induction of drought resistance in saffron, it is recommended that GABA be used as an effective substance to
fight the detrimental effects of drought stress on saffron plants.
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