فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،7شماره  ،27آذر و دی ماه 1397

تأثیر پیش تیمار میدان مغناطیسی بر رشد و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه دانسیاه

سمانه حسینی ،محمد رفیعی الحسینی* و پرتو روشندل
گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد
(تاریخ دریافت ،1395/11/08 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/05/14 :

چکیده
بهمنظور بهبود رشد گیاه دانسیاه ( )Guizotia abyssinica (L.F) Cassتحت تنش خشکی ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار بر روی بذرهای این گیاه در گلخانه پژوهشی دانشگاه شهرکرد در سال  1394انجام شد .فاکتور اول شدتهای مختلف
میدان مغناطیسی شامل :صفر 150 ،100 ،50 ،و  200میلیتسال (در مدت زمان پنج دقیقه) بعنوان پیشتیمار فیزیکی و فاکتور دوم تنش
خشکی ( 4 ،2و  6روز دور آبیاری) بود .نتایج نشان داد که اثرات متقابل سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی و تنش خشکی بر تمام
صفات مورد بررسی در سطح احتمال  1درصد معنی دار گردید .کمترین میزان نشت الکترولیتی غشاء و بیشترین فعالیت آنزیمهای
آسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز و محتوای نسبی آب برگ در شدت میدان  200میلیتسال تحت دور آبیاری  2روز مشاهده شد.
بیشترین فعالیت کاتاالز در شدت میدان  100میلیتسال تحت دور آبیاری  4روز و بیشترین میزان وزن خشک برگ و حجم ریشه در شدت
میدان  100میلیتسال تحت دور آبیاری  2روز حاصل شد .بیشترین وزن خشک گل و ریشه در شدت میدان  150میلیتسال تحت دور
آبیاری  2روز م شاهده گردید .اکثر صفات مورد بررسی با افزایش دور آبیاری در شدتهای مختلف میدان مغناطیسی روند کاهشی را نشان
دادند .بهطور کلی ،برای شرایط تنش خشکی (دور آبیاری  4و  6روز) ،شدت میدان  100میلیتسال مؤثرترین شدت جهت بهبود و افزایش
کارایی صفات بودند.
کلمات کلیدی :آسکوربات پراکسیداز ،کاتاالز ،گایاکول پراکسیداز ،محتوای نسبی آب برگ ،نشت الکترولیتی غشاء

مقدمه

مواد غذایی منتقل میشود ( .)Nelson, 1999مطالعات جمع

الکتریسیته ،مغناطیس ،نور تکرنگ و صدا میتواند رشد گیاهان

آوري شده در طول سالها بر اهمیت میدان مغناطیسی به عنوان

را تحت تأثیر قرار دهد ،این فناوري کشت الکتریکی نامیده

یک جایگزین مطمئن مورد استفاده براي بهبود محصوالت

میشود .کشت الکتریکی گیاهان را از بیماريها ،حشرات و

کشاورزي تأکید دارد.

یخبندان حفظ میکند و کشاورزان میتوانند محصول را در

مهمترین کاربردهاي یک میدان مغناطیسی تیمارهاي آب

مدت زمان کمتري با کار و تالش کمتر و هزینه پائینتر تولید

آبیاري ،تیمار بذر خشک ،بذرهاي مرطوب و نهال است.

کنند .انرژي حاصل از این موارد به بذرها ،گیاهان ،خاك ،آب و

همچنین مطالعات محققان ،روي استفاده از میدان مغناطیسی در

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيm_rafiee_1999@yahoo.com :
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بسته به گونه گیاهی ،سن قرار گرفتن در میدان و همچنین

موجب کاهش وزن خشک ساقه و گل در گل همیشه بهار شد.

Wadas

عالوه بر این ،بیان شده است تنش خشکی موجب کاهش

( )1991بیان داشت که میدان مغناطیسی باعث افزایش فعالیت

تعداد برگ و کاهش آماس در گیاهان ()Farooq et al., 2010

آنزیمها و تسریع سوخت و ساز در آنها میشود .افزایش

و افزایش آنزیمهاي آسکوربات پراکسیداز ،گایاکول پراکسیداز

فعالیت آنزیم تحت میدان مغناطیسی در موجودات از جمله

و کاتاالز میشود .در این راستا ،افزایش فعالیت آسکوربات

جانوران مشاهده شده است .بنابراین میتواند بهعنوان یک

پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز در برگ دو جنس انجیر

Pietruszewsk and

( )Ficus caricaبا نامهاي شاه انجیر و خرمایی تحت تنش

شدت و مدت زمان مواجهه با آن متفاوت است.

قائده کلی از طبیعت در نظر گرفته شود (

 .)Martinez, 2015میدان مغناطیسی  200میلیتسال و 100
میلیتسال براي  2ساعت روي بذر ذرت رشد ،میزان آب برگ،
سرعت فتوسنتز را افزایش داد (.)Anand et al., 2012

خشکی گزارش شده است (.)Rostami and Rahemi, 2013
کاتاالز و گایاکول پراکسیداز آنزیمهاي حاوي یونهاي آهن
میباشد و براي زدودن پراکسید هیدروژن تولید شده توسط

خشکی متداولترین تنش محیطی است که مانع از تظاهر

سوخت و ساز طبیعی و یا تحت شرایط استرس وارد عمل

کامل پتانسیل ژنتیکی گیاهان زراعی میشود و از این رو موجب

میشوند ( .)Karuppandapandian et al., 2011آسکوربات

کاهش تولیدات کشاورزي میگردد .در مقاومت به خشکی سه

پراکسیداز سمیت پراکسیدها (مثل پراکسید هیدروژن) را با

مکانیزم دخالت دارند که عبارتند از فرار از خشکی ،اجتناب از

استفاده از سوبستراي آسکوربات برطرف میکند .در این فرآیند

خشکی و تحمل به خشکی .صفات مختلف مورفولوژیکی،

انتقال الکترونها از آسکوربات به پراکسید کاتالیز و

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی باعث ایجاد مقاومت به خشکی می

دهیدروآسکوربات و آب را به عنوان محصول نهایی تولید

شوند (اشرفی و طالبی .)1391 ،تنش خشکی هدایت چرخه

میشود (.)Narwal et al., 2009

کالوین را کاهش داده و یا مختل میکند .هر دوي این مکانیسم

دانسیاه ( )Guizotia abyssinicaمتعلق به خانواده کاسنی

باعث کاهش در بازسازي نیکوتین آمید دي نوکلئوتید فسفات

( )Asteraceaeو گیاه مناطق استوایی است .در اتیوپی در درجه

( )NADPمیشود ،در نتیجه موجب تولید بیش از حد الکترون

حرارت معتدل بین  15-23 °Cدر طول فصل و عمدتاً در

در زنجیره انتقال الکترون و نشت الکترون به مولکول اکسیژن

مناطقی با ارتفاع متوسط و کوهستانی ( 1600-2200متر از

میشود ( )Bhattacharjee, 2005و نهایتاً تنش اکسیداتیو رخ

سطح دریا) رشد میکند .همچنین در ارتفاعات پایینتر (-600

میدهد.

 500متر از سطح دریا) و باالتر ( 2500-2980متر از سطح

گیاهان جهت کاهش تنش اکسیداتیو و رشد و نمو طبیعی

دریا) که داراي بارندگی کافی باشد کشت میشود .بذر دانسیاه

تحت شرایط تنش خشکی ،فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی خود

داراي  27-50درصد روغن است که از آن در درمان روماتیسم،

را افزایش میدهند .در گیاهان سیستم آنتی اکسیدانی شامل دو

سوختگی و جرب و جانشینی براي روغن زیتون و از کنجاله

نوع آنزیمی و غیرآنزیمی است .از متابولیتهاي آنتی اکسیدانی

آن در تعلیف دام استفاده میشود .اندام رویشی گیاه به عنوان

غیرآنزیمی میتوان از بتا کاروتن ،آلفا توکوفرول ،آسکوربات و

علوفه دام و کود سبز براي حاصلخیزي مزارع مورد مصرف

کاهنده گلوتاتیون نام برد .آنتی اکسیدانهاي آنزیمی نیز عبارتند

قرار میگیرد (دوازده امامی و واثقی،

.(1388

از سوپردیسموتاز ( ،)SODکاتاالز ( )CATگایاکول پراکسیداز

پژوهش حاضر با هدف کاستن اثرات مضر مواد شیمیایی و

( ،)POXگلوتاتیون ردوکتاز ( ،)GRآسکوربات پراکسیداز

بررسی تأثیر میدان مغناطیسی براي بهبود شرایط تنش خشکی

(.)Farooq et al., 2012( )APX

بر برخی پارامترهاي رشدي و فعالیت آنزیمهاي آنتی اکسیدانی
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 :MADضریب تخلیه مجاز
سپس براي تعیین عمق آبیاري و اعمال حجم آب مورد نیاز

به منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی بر برخی پارامترهاي

رطوبت سنج لترون اندازهگیري شد .عمق آبیاري و حجم آب

مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دانسیاه تحت شرایط تنش

آبیاري بر اساس کمبود رطوبت خاك بهترتیب مطابق روابط

خشکی ،آزمایش فاکتوریل  5×3در قالب طرح کامالً تصادفی

زیر محاسبه و اعمال شد.

با سه تکرار در سال  1394در گلخانه پژوهشی دانشگاه

d= (ϴFC - ϴsoil). D

 :dعمق آب مورد نیاز (متر) :D ،عمق موثر ریشه گیاه (متر)

شهرکرد (در محدوده دمایی  25±2در طول آزمایش) اجرا شد.

V=d×A×100

بذرهاي دانسیاه در دانشگاه شهرکرد با طول جغرافیایی 50

 :Vحجم آب آبیاري (سانتیمتر مکعب) :A ،مساحت سطح

درجه و  51دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  32درجه و 20

گلدان (سانتیمتر مربع)

دقیقه شمالی و ارتفاع  2016/4متر از سطح دریا در بخش
مرکزي رشته کوههاي زاگرس جمعآوري شد.

اندازه گیری وزن خشک برگ ،ساقه ،گل و ریشه :ابتدا
دو عدد از گیاهان هر گلدان کامالً از خاك بیرون آورده و

میدان مغناطیسی با  5شدت میدان (صفر 150 ،100 ،50 ،و

سپس اجزاي مورد بررسی از هم جدا گردید و در دماي 72˚C

 200میلیتسال) در مدت زمان  5دقیقه به عنوان پیش تیمار

به مدت  48ساعت قرار داده شد .وزن خشک هر یک از

فیزیکی با استفاده از دستگاه مولد میدان مغناطیسی (سیم پیچ

قسمتهاي مختلف جداگانه با ترازوي دیجیتال با دقت 0/001

هلمهولتز با سیم مسی روکشدار  4000دور ساخت آلمان با

گرم اندازهگیري شد و میانگین وزن دو گیاه بعنوان دادههاي

فاصله  5میلیمتر بین دو سیمپیچ و مدل تسالمتر  PHYWEو

اولیه مورد آنالیز قرار گرفت.

جریان برق  )DCبر روي بذرها اعمال شد (شکل .)1
سپس بذرها با استفاده از الکل  70درصد به مدت  10ثانیه
و محلول  10درصد هیپوکلریت سدیم به مدت  5دقیقه
ضدعفونی و پس از سه بار شستشو با آب مقطر استریل شد.
سپس  14عدد بذر در گلدانهایی با قطر  25و ارتفاع 20
سانتیمتر ،حاوي  5کیلوگرم خاك ،در عمق  1/5سانتیمتري از
سطح خاك در هر گلدان کشت داده شد (جدول  .)1بعد از
استقرار گیاهان در مرحله  6برگی تعداد گیاهان به  6عدد در
هر گلدان تنک گردید و تیمار تنش خشکی در سه سطح دور
آبیاري ( 4 ،2و  6روز) تا  60روزگی بر گیاهان اعمال شد.
براي تعیین میزان آب آبیاري تیمارها ،ابتدا نقاط پتانسیلی
مهم ( FCو  )PWPبا استفاده از آزمون خاك بهدست آمد،
سپس با استفاده از رابطه زیر حد پایینی رطوبت سهل الوصول
مشخص گردید (فرشی و همکاران.)1382 ،

قطر ساقه :قطر ساقه دو عدد از گیاهان هر تیمار از محل
طوقه با دستگاه کولیس دیجیتال اندازهگیري شد و میانگین قطر
دو گیاه بعنوان دادههاي اولیه مورد آنالیز قرار گرفت.
حجم ریشه :پس از شستشوي کامل ریشهها طبق قانون
ارشمیدس از تغییر حجم آب در ظروف مدرج پس از وارد
کردن ریشههاي شسته شده به داخل آن محاسبه گردید.
اندازهگیری نشت الکترولیتی غشاء :قطعه برگی به وزن
 0/2گرم در ظرف شیشهاي درپوشدار حاوي  10میلیلیتر آب
دیونیزه به مدت  3ساعت در دماي  30درجه سانتیگراد در
حمام آب گرم قرار داده و سپس نشت الکترولیتی نمونه با
استفاده از دستگاه هدایتسنج الکتریکی اندازهگیري شد (.)C1
مجدداً نمونهها به مدت  2دقیقه در دماي  100درجه سانتیگراد
در حمام آب گرم قرار داده و پس از سرد شدن نمونهها ،براي

ϴMAD = ϴFC – (ϴFC - ϴPWP). MAD

بار دوم هدایت الکتریکی آنها اندازهگیري شد ( .)C2سپس

 :ϴFCرطوبت حجمی در ظرفیت زراعی مزرعه (درصد)،

درصد نشت الکترولیتی غشاء مطابق فرمول زیر محاسبه شد

 :ϴPWPرطوبت حجمی در نقطه پزمردگی دائم (درصد)،

(:)Dionisio-Sese and Tobita, 1998
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جدول  -1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مورد استفاده
هدایت الکتریکی

اسیدیته کل اشباع

ازت کل

کربن آلی

فسفر

پتاسیم

مس

روي

منگنز

آهن

شن

 :C1هدایت الکتریکی محلول قبل از

]EC= [(C1/C2) ×100
جوشاندن :C2 ،هدایت

الکتریکی محلول بعد از جوشاندن
محتوای نسبی آب برگ ( :)RWCجوانترین برگ توسعه
یافته از هر تیمار جدا و بالفاصله توزین شد .سپس تمامی
نمونهها در آب مقطر به مدت  24ساعت در در دماي  4درجه
سانتیگراد قرار گرفتند ،بعد از  24ساعت وزن اشباع برگها
اندازهگیري شد و برگها به مدت  24ساعت دیگر در دماي 70
درجه سانتیگراد در آون قرار گرفتند و وزن خشک هر کدام
اندازهگیري شد .با قرار دادن اعداد حاصل از توزین با ترازوي
داراي دقت  0/001در فرمول زیر

سیلت

0/06

 RWCمحاسبه شد ( Ritchie

.(Nguyen and, 1990
 :Fwوزن تر برگ بالفاصله بعد از نمونهبرداري : Dw ،وزن
خشک برگ بعد از قرار گرفتن در آون :Sw ،وزن اشباع برگ

رس

0/5

7/7

0/62

16/7

450

1/54

بافت خاك

dS/m

pH

mg/kg

%

%

0/54

8/22

6/64

21

40

39

لومی رسی

بعد از قرار گرفتن در آب مقطر
استخراج عصاره پروتئینی از نمونه برگ 0/1 :گرم از
بافت تازه برگ درون هاون چینی با استفاده از ازت مایع به
صورت پودر نرمی ساییده شد .سپس  1میلیلیتر بافر فسفات
پتاسیم  0/1موالر ( )pH 6به آن اضافه و به خوبی مخلوط
گردید .عصاره حاصل به اپندروف  2میلیلیتري منتقل و به
مدت  20دقیقه در  13000دور بر دقیقه در دماي  4درجه
سانتیگراد ،سانتریفوژ و رونشست به عنوان عصاره پروتئینی
جدا شد .کل مراحل استخراج در دماي کمتر از چهار درجه
سانتیگراد انجام و عصاره حاصل در دماي  -20درجه
سانتیگراد نگهداري شد (.)Stoll and Blanchard, 1990
ارزیابی میزان کل پروتئین محلول عصاره :بهمنظور
ارزیابی کل پروتئین محلول از روش برادفورد (

Bradford,

 )1976استفاده شد .بدین منظور پنج میکرولیتر از عصاره
پروتئینی مورد نظر به سه میلیلیتر معرف برادفورد در لوله
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آزمایش در سه تکرار اضافه شد و پس از اختالط کامل،

هیدروژن  264میلیموالر و  50میکرولیتر عصاره با هم مخلوط

بالفاصله میزان جذب نور در طول موج حداکثر  595نانومتر

گردید و جذب این مخلوط در طول موج  240نانومتر در مدت

(محدوده طول موج نور مرئی) با دستگاه اسپکتروفتومتري

زمان  100ثانیه با فاز تأخیري  5ثانیه ثبت گردید .سپس فعالیت

قرائت شد .سپس میانگین قرائتهاي جذب نور عصاره

کاتاالز براساس فرمول زیر محاسبه شد (.)Narwal et al, 2009
-1

-1

هر گرم بافت تازه محاسبه گردید.

نهایی واکنش (لیتر) :ε ،ضریب خاموشی ( H2O2موالر) در 240

محاسبه و به کمک منحنی استاندارد ،مقدار کل پروتئین محلول

سنجش فعالیت آسکوربات پراکسیداز در اندام هوایی:

نانومتر که برابر است با  :d ،40mM-1cm-1عرض کوت

براي سنجش فعالیت آسکوربات پراکسیداز در بخش هوایی،

(سانتیمتر) :Vexter ،حجم عصاره مورد استفاده در آزمایش

ابتدا محلول  0/1موالر فسفات پتاسیم ( ،)pH 7محلول 1/2

(میلیلیتر) :P ،غلظت پروتئین کل در نمونه (.)mgml-1

میلیموالر  ،Na2EDTAمحلول  35میلی موالر  H2O2و 15

سنجش فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز :براي سنجش

میلیموالر  L-Ascorbic acidآماده شد .سپس مخلوط واکنش

فعالیت گایاکول پراکسیداز در بخش هوایی ،ابتدا محلول 0/1

بصورت زیر تهیه گردید:

موالر فسفات پتاسیم ( ،)pH 6محلول  44میلیموالر  H2O2و

 2400میکرولیتر بافر فسفات  0/1موالر (250 ،)pH 7
میکرولیتر محلول  1/2 NA2EDTAمیلیموالر 50 ،میکرولیتر

 45میلیموالر گایاکول تهیه شد .سپس مخلوط واکنش بصورت
زیر تهیه گردید:

محلول  35 H2O2میلیموالر 100 ،میکرولیتر آسکوربیک اسید

 1350میکرولیتر بافر فسفات  0/1موالر 500 ،میکرولیتر

 15میلیموالر و  200میکرولیتر از عصاره پروتئینی با یکدیگر

 44 H2O2میلیموالر 100 ،میکرولیتر گایاکول  45میلیموالر و

مخلوط گردید و جذب مخلوط واکنش در طول موج 290

 50میکرولیتر عصاره گیاه با یکدیگر مخلوط گردید و جذب

نانومتر به مدت  500ثانیه با فاز تأخیري  10ثانیه ثبت گردید.

مخلوط واکنش در طول موج  470نانومتر به مدت  300ثانیه

سپس فعالیت آسکوربات پراکسیداز براساس فرمول زیر

با فاز تأخیري  10ثانیه ثبت گردید .سپس فعالیت گایاکول

محاسبه شد (.)Narwal et al, 2009
)(ΔA290/Δt

=

APX
)(mmolvitcminute-1mgprotein-1
)Vmix/εdPVextr

پراکسیداز

براساس

زیر

فرمول

محاسبه

شد

(:)Narwal et al, 2009

 :ΔAمیزان جذب نمونه :Δt ،مدت زمان واکنش (دقیقه):Vmix ،

)POX (mmoltetraquaiacolminute-1mgprotein-1) = (ΔA470/Δt
)Vmix/εdPVextr

mM cm

 : ΔAمیزان جذب :Δt ،مدت زمان واکنش (دقیقه):Vmix ،

حجم نهایی واکنش (لیتر) :ε ،ضریب خاموشی اسید
- 1

آسکوربیک (موالر) در  290نانومتر برابر است با

-1

 :d ،2/8عرض کوت (سانتیمتر) :Vexter ،حجم عصاره نمونه

حجم نهایی مخلوط واکنش (لیتر) :ε ،ضریب خاموشی اکسید
-1

-1

مورد استفاده در آزمایش (میلیلیتر) :P ،غلظت پروتئین کل در

شدن گایاکول در  470نانومتر (  :d ،)26/6mM cmعرض

عصاره نمونه (.)mgml-1

کوت (سانتیمتر) :Vexter ،حجم عصاره نمونه مورد استفاده در

اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در برگ :براي
سنجش فعالیت کاتاالز در برگ ،ابتدا محلول  0/1موالر فسفات
پتاسیم ( )pH 7و محلول  H2O2با غلظت  246میلیموالر آماده

آزمایش (میلیلیتر) :P ،غلظت پروتئین کل در عصاره نمونه
(.)mgml-1
آنالیز آماری :آنالیز آماري دادهها با نرمافزار  SASو مقایسه

شد .سپس مخلوط واکنش به صورت زیر تهیه گردید:

میانگینها با آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد و رسم

 1950میکرولیتر بافر فسفات  0/1موالر100 ،میکرولیتر پراکسید

نمودارها نیز با استفاده از برنامه  Excelانجام شد.
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وزن خشک برگ :نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که

شد (جدول  .)2مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که

سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی ،تنش خشکی (دور

شدت میدان  150میلیتسال تحت دور آبیاري  2و  4روز

آبیاري) و اثرات متقابل آنها در سطح احتمال  1درصد بر وزن

بیشترین و تیمار شدت میدان  200میلیتسال تحت دور آبیاري

خشک برگ معنیدار شد (جدول  .)2مقایسه میانگین اثرات

 6روز کمترین میزان وزن خشک ساقه را به خود اختصاص

متقابل نشان داد که شدت میدان  100میلیتسال تحت دور

دادند (شکل  .)3aبا افزایش دور آبیاري در شدت میدانهاي

آبیاري  2روز بیشترین و شدت میدان  200میلیتسال تحت

صفر 150 ،و  200میلیتسال وزن خشک گل روند کاهشی را

دور آبیاري  4روز کمترین وزن خشک برگ را در بین تیمارها

نشان داد در حالیکه براي شدت میدانهاي  50و 100

به خود اختصاص داد (شکل  .)2aبا افزایش دور آبیاري از  2به

میلیتسال روند خاصی مشاهده نشد .براي دور آبیاري  2روز

 4روز در شدت میدانهاي صفر 100 ،و  200میلیتسال از

بیشترین وزن خشک گل در شدت میدان  150میلیتسال

میزان وزن خشک برگ کاسته و از  4به  6روز بر میزان آن

حاصل شد در حالیکه براي دور آبیاري  4و  6روز بیشترین

افزوده شد ،این در حالیاست که با افزایش دور آبیاري در

میزان وزن خشک گل در شدت میدانهاي  150و 100

شدت میدانهاي  50و  150میلیتسال وزن خشک برگ روند

میلیتسال مشاهده گردید.

کاهشی را نشان داد .براي دور آبیاري  2روز بیشترین وزن

وزن خشک ریشه :براساس نتایج حاصل از تجزیه

خشک برگ در شدت میدان  100میلیتسال حاصل شد در

واریانس ،سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی ،تنش خشکی

حالیکه براي دور آبیاري  4و  6روز بیشترین وزن خشک برگ

و اثرات متقابل آنها در سطح احتمال  1درصد تأثیر معنیداري

به ترتیب در شدت میدانهاي  150و  100میلیتسال حاصل شد.

بر وزن خشک ریشه داشتند (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگین

وزن خشک ساقه :نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان

اثرات متقابل نشان داد که شدت میدان  150میلیتسال تحت

داد که سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی و تنش خشکی

دور آبیاري  2روز بیشترین و شدت میدان  50میلیتسال تحت

در سطح احتمال  1درصد و اثرات متقابل آنها در سطح احتمال

دور آبیاري  6روز کمترین میزان وزن خشک ریشه را نشان

 5درصد بر وزن خشک ساقه موثر واقع شد (جدول .)2

دادند (شکل  .)3bبه طور کلی با افزایش دور آبیاري در

مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که شدت میدان 200

شدتهاي مختلف میدان مغناطیسی وزن خشک ریشه روند

میلیتسال تحت دور آبیاري  2روز بیشترین وزن خشک ساقه

کاهشی را نشان داد .براي دور آبیاري  2روز بیشترین وزن

را به خود اختصاص داد این در حالیاست که کمترین وزن

خشک ریشه در شدت میدان  150میلیتسال مشاهده گردید در

خشک ساقه در شدت میدان  50میلیتسال تحت دور آبیاري 6

حالیکه براي دور آبیاري  4و  6روز بیشترین وزن خشک ریشه

روز حاصل شد (شکل  .)2bبا افزایش دور آبیاري در تمام

در شدت میدانهاي  50و  100میلیتسال حاصل شد.

شدتهاي میدان مغناطیسی از میزان وزن خشک ساقه کاسته

قطر ساقه :نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که

شد .براي دور آبیاري  2روز بیشترین وزن خشک ساقه در

فاکتور شدت میدان مغناطیسی بر قطر ساقه تأثیر معنیداري

شدت میدان  200میلیتسال حاصل شد در حالیکه براي دور

نداشت این در حالیاست که سطوح مختلف تنش خشکی در

آبیاري  4و  6روز ،شدتهاي میدان مغناطیسی تاثیر بهبود

سطح احتمال  1درصد و اثرات متقابل شدت میدان مغناطیسی

دهندهاي را بر وزن خشک ساقه نشان ندادند.

و تنش خشکی در سطح احتمال  5درصد بر قطر ساقه معنیدار

وزن خشک گل :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح

بود (جدول  .)3مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که تیمار

مختلف شدت میدان مغناطیسی ،تنش خشکی و اثرات متقابل

شدت میدان صفر تحت دور آبیاري  2روز بیشترین و شدت
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جدول  -2تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی و تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی گیاه دانسیاه
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه

شدت میدان مغناطیسی

4

**0/40

**0/65

**0/25

**0/02

تنش خشکی

2

**

1/60

**

2/25

**

0/80

**

0/10

**

0/25

**

0/06

شدت میدان مغناطیسی× تنش خشکی
خطا
ضریب تغییرات ٪

8

**

13/59

*

0/13

30

0/01

0/05

0/02

0/004

-

9/60

9/99

10/21

5/98

** و * به ترتیب معنیداری در سطح احتمال  1و  5درصد را نشان میدهد.

شکل  -2مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی و تنش خشکی بر وزن خشک برگ ( )aو ساقه ( )bگیاه
دانسیاه .میانگینهای دارای حروف مشابه براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار ندارند.

شکل  -3مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی و تنش خشکی بر وزن خشک گل ( )aو ریشه ( )bگیاه
دانسیاه .میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار

ندارند.
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آزادی

وزن خشک برگ

وزن خشک ساقه

وزن خشک گل

وزن خشک ریشه
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جدول  -3تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی و تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دانسیاه
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه

شدت میدان مغناطیسی

4

0/40ns

**10/08

**7/03

**1071/99

تنش خشکی

2

**

شدت میدان مغناطیسی × تنش خشکی

8

*

خطا

30

ضریب تغییرات ٪

3/27

0/47

0/19
-

9/61

**

175/63

**

5/95

**

14/85

**

3/58

**

351/41

**

212/73

0/83

0/08

2/50

14/63

4/20

2/35

** * ،و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح احتمال  1و  5درصد و عدم معنیداری را نشان میدهد.

شکل  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی و تنش خشکی بر قطر ساقه ( )aو حجم ریشه ( )bگیاه
دانسیاه .میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار ندارند.

میدان  200میلیتسال تحت دور آبیاري  4روز کمترین قطر ساقه

بیشترین و شدت میدان  150میلیتسال تحت دور آبیاري 6

را دارد (شکل  .)4aبه طور کلی با افزایش دور آبیاري در

روز پایینترین حجم ریشه را دارد (شکل  .)4bبا افزایش دور

شدتهاي مختلف میدان مغناطیسی قطر ساقه روند کاهشی را

آبیاري در تمام شدتهاي میدان مغناطیسی از میزان حجم

نشان داد .براي دورهاي آبیاري مختلف اعمال شدتهاي مختلف

ریشه کاسته شد .براي دور آبیاري  2روز بیشترین حجم ریشه

میدان مغناطیسی تاثیر بهبود دهندهاي را بر قطر ساقه نشان نداد.

در شدت میدانهاي  100و  150میلیتسال و براي دور آبیاري

حجم ریشه :براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس

 4روز بیشترین حجم ریشه در شدت میدان  150میلیتسال با

شدت میدان مغناطیسی ،تنش خشکی و اثرات متقابل آنها در

عدم اختالف معنیدار با شدت میدانهاي  50و  100میلیتسال

سطح احتمال  1درصد بر حجم ریشه تأثیر معنیداري را نشان

حاصل شد در حالیکه براي دور آبیاري  6روز شدتهاي

دادند (جدول  .)3مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که

مختلف میدان مغناطیسی تاثیر بهبود دهندهاي را بر حجم ریشه

شدت میدان  100و  150میلیتسال تحت دور آبیاري  2روز

نداشتند.
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آزادی

قطر ساقه

حجم ریشه

نشت الکترولیتی غشاء

محتوای نسبی آب برگ
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جدول  -4تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی و تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دانسیاه
منابع تغییر

درجه
آزادي

میانگین مربعات
فعالیت آنزیم آسکوربات

فعالیت آنزیم

فعالیت آنزیم گایاکول

پراکسیداز

کاتاالز

پراکسیداز

6573/11

تنش خشکی

2

**

**

2669/00

68123/43

23850/74

**

11478/90

شدت میدان مغناطیسی × تنش خشکی

8

**38774/24

**2847/137

**7299/53

خطا

30

402/83

40/30

83/78

ضریب تغییرات ٪

-

4/67

4/93

4/679

** معنیداری در سطح احتمال  1درصد را نشان میدهد.

شکل  -5مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی و تنش خشکی بر نشت الکترولیتی غشاء ( )aو محتوای نسبی
آب برگ ( .)bمیانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار ندارند.

نشت الکترولیتی غشاء ( :)ECنتایج تجزیه واریانس نشان
داد که سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی ،تنش خشکی و

شدت میدان  100میلیتسال و براي دور آبیاري  6روز در
شدت میدان  50و  100میلیتسال مشاهده شد.

اثرات متقابل آنها بر نشت الکترولیتی غشاء در سطح احتمال 1

محتوای نسبی آب برگ ( :)RWCبا توجه به نتایج حاصل

درصد معنیدار گردید (جدول  .)4نتایج مقایسه میانگین اثرات

از تجزیه واریانس محتواي نسبی آب برگ در سطح احتمال 1

متقابل نشان داد که تیمار شدت میدان صفر تحت دور آبیاري

درصد بهطور معنیداري تحت تأثیر شدت میدان مغناطیسی،

 6روز بیشترین و تیمار شدت میدان  200میلیتسال تحت دور

تنش خشکی و اثرات متقابل آنها قرار گرفت (جدول .)3

آبیاري  2روز کمترین نشت الکترولیتی غشاء را به خود

براساس نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل ،تیمار شدت میدان

اختصاص دادند (شکل  .)5aبهطور کلی با افزایش دور آبیاري

 200میلیتسال تحت دور آبیاري  2روز بیشترین و تیمار

در شدتهاي مختلف میدان مغناطیسی نشت الکترولیتی غشاء

شدت میدان صفر تحت دور آبیاري  6روز کمترین محتواي

روند افزایشی را نشان داد .براي دور آبیاري  2روز کمترین

نسبی آب برگ را به خود اختصاص دادند (شکل  .)5bبا

نشت غشاء در شدت میدان  200و  50میلیتسال حاصل شد

افزایش دور آبیاري در شدت میدانهاي صفر و  200میلیتسال

در حالیکه براي دور آبیاري  4روز کمترین نشت غشاء در

از محتواي نسبی آب برگ کاسته شد این در حالی است که

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 5:42 IRST on Friday March 5th 2021

شدت میدان مغناطیسی

4

**98381/60

**

**

228

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،7شماره  ،26سال 1397

نگردید .براي دور آبیاري  2روز بیشترین محتواي نسبی آب

آنزیم کاتاالز افزوده شد و از  4به  6روز از میزان آن کاسته شد

برگ در شدت میدان  200میلیتسال حاصل شد در حالیکه براي

این در حالی است که براي سایر شدتهاي میدان مغناطیسی

دور آبیاري  4روز بیشترین محتواي نسبی آب برگ در شدت

روند خاصی مشاهده نشد .براي دور آبیاري  2روز بیشترین

میدان  100و  200میلیتسال و براي دور آبیاري  6روز بیشترین

میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در شدت میدان  200میلیتسال حاصل

میزان آن در شدت میدان  100میلیتسال مشاهده گردید.

شد در حالیکه براي دور آبیاري  4و  6روز بیشترین میزان

آسکوربات پراکسیداز :نتایج حاصل از تجزیه واریانس

فعالیت این آنزیم در شدت میدان  100میلیتسال مشاهده گردید.

نشان داد میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز به طور

گایاکول پراکسیداز :نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان

معنیداري در سطح احتمال  1درصد ،تحت تأثیر شدت میدان

داد که فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز به طور معنیداري

مغناطیسی ،تنش خشکی و اثرات متقابل آنها قرار گرفت

تحت تأثیر شدت میدان مغناطیسی ،تنش خشکی و اثرات

(جدول  .)4با توجه به نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل،

متقابل آنها در سطح احتمال  1درصد قرار گرفت (جدول .)4

تیمار شدت میدان  200میلیتسال تحت دور آبیاري  2روز

با توجه به نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل ،شدت میدان

بیشترین و تیمار شدت میدان صفر تحت دور آبیاري  6روز

 200میلیتسال تحت دور آبیاري  2روز بیشترین و تیمار شدت

کمترین سطح فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز را دارد

میدان صفر میلیتسال تحت دور آبیاري  2روز کمترین میزان

(شکل  .)6aبا افزایش دور آبیاري از  2به  4روز در شدت

فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز را دارد (شکل  .)7با افزایش

میدانهاي صفر و  100میلیتسال بر میزان فعالیت آنزیم

دور آبیاري از  2به  4روز در شدت میدانهاي صفر و 100

آسکوربات پراکسیداز افزوده شد و از  4به  6روز از میزان آن

میلیتسال بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز افزوده شد

کاسته شد این در حالی است که با افزایش دور آبیاري در

و از  4به  6روز از میزان فعالیت آن کاسته شد این در حالی

شدت میدانهاي  50و  150میلیتسال از میزان فعالیت آنزیم

است که براي سایر شدتهاي میدان مغناطیسی روند خاصی

آسکوربات پراکسیداز کاسته شد .براي دور آبیاري  2روز

مشاهده نشد .براي دور آبیاري  2روز بیشترین میزان فعالیت

بیشترین میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در شدت

آنزیم گایاکول پراکسیداز در شدت میدان  200میلیتسال

میدان  200میلیتسال حاصل شد در حالیکه براي دور آبیاري 4

حاصل شد در حالیکه براي دور آبیاري  4روز بیشترین میزان

روز بیشترین فعالیت این آنزیم در شدت میدان  100میلیتسال

فعالیت گایاکول پراکسیداز در شدت میدان  100میلیتسال و

و براي دور آبیاري  6روز در شدت میدانهاي  100و 200

براي دور آبیاري  6روز بیشترین میزان آن در شدت میدانهاي

میلیتسال مشاهده گردید.

 100و  150میلیتسال مشاهده گردید.

کاتاالز :براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،میزان
فعالیت آنزیم کاتاالز تحت تأثیر شدت میدان مغناطیسی ،دور

بحث

آبیاري و اثرات متقابل آنها در سطح احتمال  1درصد معنیدار

تنش خشکی به عنوان یکی از تنشهاي محیطی بوده که میتواند

شد (جدول  .)4نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد

منجر به کاهش رشد و تولیدات گیاهی با تأثیر بر کاهش رشد و

بیشترین سطح فعالیت آنزیم کاتاالز در تیمار شدت میدان 100

نمو سلول ،کاهش اندازه برگ ،کاهش طویل شدن ساقه ،کاهش

میلیتسال تحت دور آبیاري  4روز و کمترین سطح فعالیت این

تکثیر ریشه ،مختل شدن فعالیت روزنه ،کاهش تعداد برگ،

آنزیم در تیمار شدت میدان  200میلیتسال تحت دور آبیاري 6

کاهش آماس ،کاهش مواد غذایی و تقلیل راندمان مصرف آب

روز حاصل شد (شکل  .)6bبا افزایش دور آبیاري از  2به 4

گردد ( .)Farooq et al., 2012با این حال ،گیاهان پاسخهاي
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شکل  -6مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف شدت میدان مغناطیسی و تنش خشکی بر فعالیت آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز
( ،)aکاتاالز ( )bو گایاکول پراکسیداز گیاه دانسیاه .میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد
اختالف معنیدار ندارند

فیزیولوژیک و بیوشیمیایی متفاوتی در سطح سلول و تمامی

فشار تورژسانس ،متعاقباً باعث افزایش غلظت نمکها در

سطوح خود میدهند (.)Smirnoff, 2005

سلول و ضخیمتر و فشردهتر شدن غشاء پالسمایی میشود،

میزان فتوسنتز به طور عمده با بسته شدن روزنهها ،آسیب غشاء

زیرا سطح آن نسبت به حالت تورژسانس کامل کمتر میگردد

ATP

( )Tiaz and Zeiger, 2006و نهایتاً کاهش رشد و توسعه سلول

دخالت دارند ،کاهش مییابد ( ،)Smirnoff, 2005در نتیجه

به ویژه در ساقه و برگ را به همراه دارد .با کاهش رشد سلول

موجب کاهش تجمع ماده خشک در تمام اندام گیاهی میشود.

از میزان اندازه اندام کاسته میشود (حسنی.)1385 ،

و تخریب آنزیمهاي مختلف به ویژه آنهایی که در سنتز

طبیعتاً زمانی که محتوي آب گیاه کاهش یابد سلولها شروع به

در این تحقیق نتایج حاکی از کاهش وزن خشک برگ و

چروکیدگی نموده و فشار تورژسانس در مقابل دیواره سلولی

ساقه تحت تنش خشکی بود ،زیرا زمانیکه گیاه با خشکی

کاهش مییابد .این کاهش در حجم سلول ناشی از کاهش

مواجه میشود از شاخ و برگ خود که منابع اصلی تبخیر و
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دانسیاه .میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار ندارند.

تعرق در گیاه هستند میکاهد و روزنههاي آنها نیمهبسته و بسته

گیاهان نسبت به میدان مغناطیسی حساسیت باالیی دارند و این

میگردد .این موضوع موجب کاهش جذب  CO2و کاهش

گونه میدانها در رشد و نمو گیاهان اهمیت دارد .همچنین

تولید مواد فتوسنتزي میشود و از طرفی گیاه براي جذب آب

محققین افزایش روبیسکو و افزایش بهرهوري از انرژي نورانی

انرژي زیادي مصرف میکند .بدین سبب وزن خشک برگ،

را براي بذور تحت تیمار میدان مغناطیسی بیان کردهاند که این

ساقه (محمدي البرزي )1391 ،و گل در گیاه کاهش مییابد ،از

امر منجر به  40و  55درصد افزایش در بیومس گیاهان تیمار

طرف دیگر افزایش در ورن خشک گل میتواند به افزایش

شده با شدت میدان  150و  200میلیتسال شد

تعداد گل در بوته نیز بستگی داشته باشد .ریشه گیاهان تا

( .)Baby et al., 2011بنابراین احتمال عرضه مواد به ریشه و

زمانی رشد خواهد نمود که تقاضاي آن براي دریافت مواد

سایر اندامهاي هوایی در حال رشد بیشتر میشود و موجب

فتوسنتزي با مقدار عرضه آن از اندام هوایی مساوي شود .این

افزایش بیومس آنها میگردد.

تعادل عملیاتی در صورت کاهش عرضه آب تغییر میکند و

ضرایب همبستگی صفات نشان داد که وزن خشک ریشه

ممانعت در توسعه برگ را بدنبال دارد که باعث کاهش در مصرف

با وزن خشک برگ ،ساقه و گل رابطه مستقیم و معنیداري

کربوهیدراتها و انرژي شده و بخش بیشتري از مواد فتوسنتزي

داشت ،همچنین وزن خشک برگ با وزن خشک ساقه

تولید شده میتوانند به سمت ریشهها هدایت شوند که تضمین

(** )r=0/56و قطر ساقه (** )r=0/56رابطه مستقیم و

کننده رشد بیشتر ریشه میباشد (.)Tiaz and Zeiger, 2006

معنیداري ( )P≥0/01را تحت تأثیر شدت میدان مغناطیسی و

از آنجاییکه میدان مغناطیسی بر جذب ،ذخیره و

دور آبیاري نشان دادند .تمامی صفات مورفولوژیکی با یکدیگر

یونیزاسیون آب تأثیر میگذارد ( )Taia et al., 2007اثرات

رابطه مستقیم و معنیداري را نشان دادند به طوریکه افزایش در

مثبت تیمار مغناطیسی بذرها بر پارامترهاي رشد تحت سطوح

هر کدام از صفات تحت میدان مغناطیسی و بهبود شرایط تنش

مختلف خشکی ممکن است ناشی از تأثیر میدان مغناطیسی بر

خشکی به شدت موجب بهبود سایر صفات گردید و بالعکس

جذب یونها و متعاقب آن بهبود پروسه تغذیه (

Lin and

(جدول .)5

 ،)Yotvat, 1990.جذب آب و فرآیندهاي شیمیایی

یکی دیگر از آسیبهاي تنش خشکی خسارت به غشاء و

باشد( .)Dhawi et al., 2009مطالعات نشان داده است که

رها سازي یونها از سلول به فضاي بین سلولی است ،این
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جدول  -5ضرایب همبتسگی بین صفات مورد بررسی گیاه دانسیاه
برگ

وزن خشک

ساقه

وزن خشک

گل

وزن خشک

ریشه

وزن خشک

قطر ساقه

حجم ریشه

غشاء

الکترولیتی

برگ
نشت

نسبی آب

پراکسیداز
محتواي

آسکوربات

3

**
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**
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5

**

0/56

6

**

0/74

7

ns
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-0/01
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1
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1
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0/36
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0/08

0/16ns

1
**

0/50
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0/81

*

-0/37
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0/16
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0/22

ns

1
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0/53

-0/27

ns

0/09

**

0/46

1
*
**

0/32

-0/41
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1
**

-0/80

**

-0/60

0/00
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-0/47

0/34

**-0/64

-0/15

ns

0/07

ns

/15ns

0/22ns

*

0/39

1
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0/49

**

0/38

**0/50

1
**

0/56

**0/81

1
**0/61

1

 * ،nsو ** به ترتیب غیرمعنیداری ،معنیداری در سطح احتمال  5و  1درصد را نشان میدهد.
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پدیده نتیجه تجمع رادیکالهاي آزاد اکسیژن است که منجر به

پارانشیمی میتوان تأثیر منفی ناشی از خشکی را بهبود بخشید.

تخریب نفوذپذیري غشاء و خسارت به سلول میگردد (کبیري

مطالعات Majdو  )2013( Farzpourmachianiمبنی بر تأثیر

و همکاران .)1392 ،در پژوهش حاضر نیز در راستاي اعمال

میدان مغناطیسی بر گیاه ماش نشان داد که نمونههاي تیمار

تنش خشکی با افزایش شدت تنش بر میزان نشت مواد به

شده با شدت میدان  1700گوس سلولهاي اسفنجی بزرگتر و

خارج غشاء سلولی افزوده شد در حالیکه میزان نشت مواد

نردبانی فشردهتر را نشان دادند .بزرگتر شدن سلولهاي

تحت تأثیر میدان مغناطیسی در شرایط تنش خشکی کاهش

اسفنجی میتواند با افزایش آب ذخیره در بافت ،محتواي نسبی

معنیداري را نشان داد .همسو با این تحقیق بررسی تأثیر میدان

آب برگ را باال ببرد و با فشردهتر کردن سلولهاي نردبانی

مغناطیسی بر گیاه زوفا توسط محمدي میالسی ( )1389نشان

سبب افزایش فتوسنتز و تولید زیست توده خشک در اندامهاي

داد که شدتهاي میدان مغناطیسی  90و  200میلیتسال ،منجر

مختلف گیاه گردد .با توجه به اینکه میدان مغناطیسی بر

به بروز کاهش معنیدار در میزان نشت الکترولیتی غشاء تحت

فرآیندهاي کلیدي سلول مانند رونویسی ژن تأثیر میگذارد،

شرایط دور آبیاري  3روز شد .تحت شرایط تنش خشکی

ممکن است سبب افزایش سنتز  DNAو نتیجتاً افزایش

محتواي نسبی آب برگ گیاه مرزه با افزایش شدت تنش از

سلولهاي ناحیه غشاء شده باشد .در راستاي تأیید این یافتهها

 100درصد به  33درصد ظرفیت زراعی کاهش قابل توجهی را

میتوان به تحقیقات  ،)2005( Yinanaمبنی بر پایداري و

داشت ( .)Miranshahi and Sayyari, 2016با توجه به اینکه

تمامیت باالتر غشاء سلولی بعد از اعمال میدان مغناطیسی در

تحت تنش خشکی محتواي نسبی آب برگ کاهش مییابد ،با

انجیر که موجب تحمل صدمات مکانیکی و جلوگیري از

اعمال میدان مغناطیسی و تأثیر مثبت آن بر سلولهاي

تخریب سلولها بدنبال از دست دادن آب شد اشاره کرد.
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مواد به خارج از غشاء سلولی با محتواي نسبی آب برگ رابطه

کاتاالز ،فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز و نسبت بیان ژن

عکس (** )r=-0/80و معنیدار ( )P≥0/01را نشان داد ،به

 CytAPXوجود دارد .فعالیت آنزیمهاي آنتیاکسیدانی و ارتباط

طوریکه با باال رفتن پراکسیداسیون لیپیدهاي غشاء ،تخریب و

بین فعالیت سطح رونوشتبرداري از ژن میتواند نقش

اختالل در قابلیت نفوذپذیري آن ،از میزان محتواي نسبی آب

حفاظتی از گیاهان در برابر آسیب اکسیداتیو در تنش خشکی را

برگ (** )r=-0/80کاسته شد .میدان مغناطیسی با مکانیسم

بازي کند ( .)Hosseini et al., 2015نتایج پژوهش حاضر نشان

حفظ تمامیت غشاء و جلوگیري از تخریب آن تحت شرایط

داد که با اعمال تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیمهاي

تنش خشکی به حفظ محتواي نسبی آب برگ افزود که در پی

آسکوربات پراکسیداز ،کاتاالز و گایاکول پراکسیداز جهت

افزایش محتواي آب برگ بر صفات رشدي گیاه از جمله وزن

مقابله با خسارات رادیکالهاي آزاد افزوده شد .همسو با این

خشک گل و حجم ریشه تأثیر مثبت و بهبود دهنده را نشان

تحقیق افزایش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در برنج و

داد .همچنین تغییرات در وزن خشک اجزاي اندام هوایی

آنزیم کاتاالز در گوجهفرنگی و برخی ارقام کلزا و افزایش

بیارتباط با نشت الکترولیتی مواد نبود .وزن خشک ساقه ،گل

فعالیت گایاکول پراکسیداز براي آرابیدوپسیس ،گندم و ارقام

و ریشه به ترتیب رابطه عکس (* -0/51** ،-0/37و **-0/49

کلزا تحت شرایط تنش خشکی گزارش داده شده است

= )rو معنیداري را با تغییرات نشت مواد به خارج از غشاء

(.)Mirzaee et al, 2013

سلولی نشان دادند.

اعمال میدان مغناطیسی نیز بهطور قابل توجهی فعالیت این

مطالعات انجام شده توسط  Wangو همکاران ()2009

آنزیمها را تحت تنش خشکی در سطح باالتري قرار داد .میدان

نشان داد که سطح آنزیمهاي آنتیاکسیدانی در گونههاي متحمل

مغناطیسی بر اکثر پارامترهاي مورفولوژیکی تأثیر مثبت داشت

به خشکی نسبت به گونههاي حساس به تنش باالتر است.

و با افزایش فعالیت آنزیمهاي آنتیاکسیدانی آسکوربات

پژوهشهاي کبیري و همکاران ( )1392افزایش آنزیمهاي

پراکسیداز ،کاتاالز و گایاکول پراکسیداز سبب مقاومت گیاه به

آسکوربات پراکسیداز ،گایاکول پراکسیداز و کاتاالز را تحت

تنش خشکی شد .برخی مطالعات نشان داده است که قرار

شرایط تنش خشکی در گیاه سیاه دانه نشان دادند .در این

گرفتن در معرض میدان مغناطیسی میزان فعالیت آنزیمهاي

تحقیق نیز با افزایش تنش خشکی از  2به  4روز بر میزان

آسکوربات پراکسیداز ،کاتاالز و گایاکول پراکسیداز را افزایش

فعالیت آنزیمهاي آنتیاکسیدانی افزوده شد و با باالتر رفتن

میدهد .نتایج پژوهش حاضر با یافتههاي  Shabrangiو

سطح تنش به  6روز از میزان فعالیت آنها کاسته شد .افزایش

همکاران ( )2009مبنی بر افزایش فعالیت آنزیم آسکوربات

فعالیت آنزیمی در خشکی با شدت کمتر نسبت به تنش

پراکسیداز در گیاه عدس با اعمال شدت میدان از  180به 360

شدیدتر ،نشان دهنده وجود یک مکانیزم مؤثر براي از بین بردن

میلیتسال و افزایش گایاکول پراکسیداز در برگ خردل

گونههاي فعال اکسیژن توسط آنزیمهاي آنتی اکسیدانی در

) )Brasica chinensisتحت شدت میدان Maziah et ( 275 kv

خشکی  4روز و تخریب این سیستم در خشکی باالتر احتماالً به

 )al., 2012مطابقت داشت.

دلیل افزایش بیش از حد رادیکالهاي آزاد (سیروسمهر و

با توجه به نتایج همبستگی میزان فعالیت آنزیم آسکوربات

همکاران ،)1393 .مهار سنتز آنزیم و تغییر در گروهی از زیر

پراکسیداز ،کاتاالز و گایاکول پراکسیداز به صورت همسو تغییر

واحدهاي آنزیم و یا تخریب پروتئین است (.)Shao et al., 2007

یافتند .عالوه بر این ،محتواي نسبی آب برگ با آنزیم

تغییر در فعالیت آنزیمها ارتباط مستقیم با بیان ژن دارد.
تحت شرایط استرس باال ارتباط مثبت بین مواد خشک اندام

*

**

آسکوربات پراکسیداز (  ،)r=0/30کاتاالز (  )r=0/38و
**

گایاکول پراکسیداز (  )r=0/50رابطه مستقیم ،وزن خشک
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پراکسیداز (* )r=0/35رابطه مستقیم ،وزن خشک ساقه با آنزیم

میزان تعرق به حداقل ممکن کاهش مییابد .نقش اصلی در این

آسکوربات پراکسیداز رابطه مستقیم (** ،)r=0/38قطر ساقه با

خصوص باز و بسته شدن روزنههاست .از طرف دیگر با

آنزیم آسکوربات پراکسیداز رابطه مستقیم (** ،)r=0/46حجم

افزایش پتاسیم در برگها میزان نگهداري آب افزایش پیدا

ریشه با آنزیم آسکوربات پراکسیداز (** )r=0/39و آنزیم

میکند .پتاسیم باعث افزایش هیدراسیون پروتوپالسم شده و با

گایاکول پراکسیداز (* )r=0/34رابطه مستقیم و نشت

افزایش هیدراسیون مقاومت گیاه به خشکی زیاد میشود .از

الکترولیتی غشاء با آنزیم آسکوربات پراکسیداز (**،)r=-0/60

طرف دیگر تقریباً در همه گیاهان زراعی پتاسیم در ساخت

آنزیم کاتاالز (** )r=-0/47و گایاکول پراکسیداز (**)r=-0/64

پروتئین نقش دارد و مؤثرترین کاتیون در فعالسازي سیستم

رابطه عکس و معنیداري را نشان دادند (جدول .)5

آنزیمی میباشد (کریمی مریدانی .)1393 ،بنابراین احتماالً

تحقیقات  El-Gizawyو همکاران ( )2016نشان داد که

میدان مغناطیسی با افزایش میزان پتاسیم در گیاه میتواند

میدان مغناطیسی  30میلی تسال در مدت  5و  10دقیقه بر بذور

موجب بهبود کارایی صفات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و

سیب زمینی سبب افزایش در میزان محتواي پتاسیم در غده

بیوشیمیایی خصوصاً آنزیمها در گیاه دانسیاه تحت شرایط

سیب زمینی شد .میتوان احتمال داد که در گیاه دانسیاه نیز

تنش خشکی شود.

افزایش در میزان پتاسیم تحت میدان مغناطیسی صورت گرفته
باشد .این افزایش در میزان پتاسیم میتواند بدلیل افزایش در

نتیجهگیری

حجم ریشه تحت میدان مغناطیسی ناشی شود .زیرا بر اساس

تنش خشکی ناشی از افزایش دور آبیاري سبب کاهش تمامی

اظهارات کریمی مریدانی ( )1393افزایش در حجم ریشه به

صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شد .این در حالیاست که

همان نسبت بر میزان تارهاي کشنده ریشه میافزاید .تارهاي

اعمال میدان مغناطیسی در چنین شرایطی سبب تعدیل اثرات

کشنده سطح تماس ریشه را با خاك افزایش داده و در جذب

مضر تنش خشکی گردید .با توجه به اینکه میدان مغناطیسی

آب و مواد غذایی نقش دارد .تارهاي کشنده تا  95درصد

انواع فعالیتهاي گیاهی از جمله رشد ،توسعه و فعالیت آنزیم

جذب پتاسیم در خاك را بر عهده دارند .بنابراین میدان

را تحت تأثیر قرار داد میتوان شدت میدان  200میلیتسال

مغناطیسی با تاثیر بر افزایش سطح تماس ریشه با خاك میزان

براي دور آبیاري  2روز و شدت میدان  100میلیتسال براي

جذب پتاسیم را در گیاه باال میبرد .گیاهانی که از مقدار پتاسیم

دور آبیاري  4و  6روز را جهت بهبود و ایجاد مقاومت گیاه

کافی برخوردارند براي ساخت ترکیبات آلی پیچیده به مقدار

دانسیاه در شرایط تنش خشکی پیشنهاد داد.
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