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پاسخهای رشدی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپهای بادام روی پایه  GN15به تنش کمآبیاری
حسین فتحی ،1علی ایمانی* ،2محمد اسماعیل امیری ،1جعفر حاجیلو 3و جعفر نیکبخت

1گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان2 ،عضوهیئت علمی پژوهشکده میوه های معتدله و سرد سیری ،مؤسسه
تحقیقات علوم باغبانی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران3 ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه
تبریز ،تبریز4،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان ،زنجان.
(تاریخ دریافت ،1396/02/02 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/09/21 :

چکیده
انتخاب ارقام مناسب بادام در مناطق کم آب برای عملکرد باال اهمیت زیادی دارد .بدین منظور آزمایشي به صورت فاکتوریل دو عاملي (رقم در
پنج سطح :سهند ،فرانیس H ،K13-40 ،و  K3-3-1و آبیاری در سه سطح شامل :آبیاری در حد ظرفیت زراعي 70 ،درصد و  40درصد ظرفیت
زراعي) با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات باغباني سهند روی پایه  GN15انجام شد .نتایج نشان داد با افزایش تنش ،پرولین در رقم سهند و ( Hبه
ترتیب با  83/13و  84/2میکرومول) و ژنوتیپ  K13-40با  53/65میکرو مول دارای بیشترین و کمترین غلظت بودند .رقم فرانیس دارای
16/28وK13-40دارای  11/48میلي گرم پروتئین کل در برگ بودند .فنل کل در ارقام از  698در تیمار شاهد به  948واحد در تیمار تنش شدید
رسید و رقم سهند با  912/5واحد فنل بیشترین فعالیت فنلي را داشت .درصد نشت الکترولیت ها از  11/59تا  %59در تنش شدید خشکي افزایش
یافت .میزان فلورسانس حداقل افزایش و فلورسانس حداکثر کاهش یافت و نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر ( )Fv/Fmاز  0/83در
تیمار شاهد به  0/76در برگ رقم سهند و از  0/81به  0/77در برگ رقم فرانیس کاهش یافت و باعث کاهش صفات رویشي و افزایش وزن ویژه
برگ شد .رشد طولي شاخه ها با کاهش میانگره ها کاهش یافت .آنزیم کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز به ترتیب با  5/83و  188/8واحد در رقم
فرانیس دارای بشترین و در ژنوتیپهای  K3-3-1و  K13-40دارای کمترین فعالیت بودند .رقم سهند و فرانیس با تحمل باال و ژنوتیپ  Hبا تحمل
متوسط و  K3-3-1و  K13-40با ریزش  80درصد برگ ها به عنوان حساس ترین ژنوتیپ به تنش شدید مشخص شدند.
واژه های کلیدی :پرولین ،پروتئین  ،رشد رویشي ،فلورسنس ،کم آبیاری ،نشت یوني

مقدمه

سطح کشورکمتر از  500میليمتر بارندگي داشته و با تنش

تنش خشکي شایعترین تنش محیطي و یکي از مهم ترین

خشکي مواجه هست (کافي و همکاران .)1388 ،تنش اسمزی

عوامل محدود کننده تولید محصوالت کشاورزی در سرتاسر

که بوسیله خشکي ،شوری و سرما ایجاد ميشود یک تنش

جهان است .تنش خشکي تقریباً تولید  25درصد زمینهای

فراگیر محسوب ميشود ( )Zang et al., 2007که به

کشاورزی جهان را محدود نموده و به تنهایي مسبّب  45درصد

طورمستقیم یا غیرمستقیم سبب تولید گونه های اکسیژن فعال

از کاهش عملکرد محصوالت بوده است (علیزاده 1387 ،و

( )ROSشده و باعث خسارت اکسیداتیو در گیاهان ميشود.

کافي و همکاران .)1388 ،ميتوان گفت که بیش از  90درصد

بنابراین درک پاسخ گیاهي به تنش اسمزی دارای اهمیت زیادی

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيimani_a45@yahoo.com :
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محسوب ميشود ( .)Liu et al., 2011تنش آب باعث تغییرات

سوربیتول و مانیتول) ،پليآمینها ،ترکیبات آمونیومي چهارتایي

شیمیایي در درون سلول ها ميشود .ترکیبات سازگار کننده و

(خصوصاً گالیسین بتائین) ،پروتئینهای خاص و اسیدهای آلي

برخي پروتئین های ویژه به سرعت در درون سلول جمع

(عمدتاً ماالت و سیترات) در سیتوزول افزایش یافته و ادامه

ميیابند .این ترکیبات ساختار ماکرومولکولهای مهم را حفظ

فعالیتهای

ميسازند

کرده و این مواد پتانسیل داخل سلول را پایین مي آورند تا

( .)Petridis et al., 2012پرولین پایدارترین اسیدآمینه بوده و

جذب آب تسهیل شده و غلظت نمک داخل سلولي به حالت

در ایجاد و حفظ فشار اسمزی درون گیاه نقش به سزایي دارد،

اولیه خود برگردد ( .)Petridis et al., 2012آنچه مسلم است

به همین دلیل ،در شرایط نامساعد تجمع آن از سایراسیدهای

استفاده از درختان مقاوم به کمآبي نظیر بادام یکي از راهکار-

آمینه بیشتر بوده و نقش ذخیره کربن و ازت را بازی ميکند.

های مهم و پایدار در توسعه باغباني ميباشد ( )Cirio, 1997و

افزایش سنتز پرولین در شرایط تنش خشکي منجر به کاهش

ژنوتیپهای بومي متحمل به کمآبي اهمیت ویژه ای تحت این

سنتز کلروفیل ميشود ( .)Sofo et al., 2005دلیل تجمع پرولین

شرایط دارند ( .)Sorkheh et al., 2009در بین ژنوتیپها ،ارقام

در شرایط تنش خشکي افزایش سنتز این اسید آمینه در اثر

و گونه های بادام ،تحمل متفاوتي به تنش خشکي ،شوری،

کاهش اکسیداسیون گلوتامات و نیز کاهش مصرف آن برای

Alarcón et al.,

سنتز پروتئینها به خاطر توقف رشد گیاه ميدانند

2002; Arzani et al., 2010; Barzegar et al., 2012; Zokaee
 .)et al., 2013رقم سوپرنووا و ژنوتیپهای ایراني ’ ‘6-8و ‘B-

( .)Larher et al., 2009ایران خاستگاه اصلي بادام بوده و

سرما ،فتوسنتز و  pHباال گزارش شده است (

’ 124به عنوان ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکي معرفي
شدهاند ( Isaakidis .)Karimi et al., 2015و همکاران ()2004
عادتهای رشدی و فیزیولوژیکي بادام رقم فرانیس روی 8
پایه را بررسي و رقم فرانیس روی پایه  GN22را از لحاظ رشد،
پتانسیل آب برگ و ریزش برگ متحمل به تنش خشکي
گزارش کردند .طبق این گزارش پایه  GN22از لحاظ بیشتر
خصوصیات با پایههای  GF677 ،GN15و  Derepantoاختالف
معنيدار نداشته است.بر پایة این گزارش تنش خشکي باعث
ایجاد تغییرات مورفولوژیکي ،فیزیولوژیکي ،تنظیم و تطابق
اسمزی از طریق سنتز ترکیبات سازگار کننده در مواجهه با
تنش خشکي شده است .همچنین یک پایه متحمل سازگار به
تنش خشکي از لحاظ جذب عناصر غذایي بهتر عمل ميکند.
گیاهان همچنین برای کاهش آسیب ناشي از تنش اکسیداتیو بر
سلولها به انواع مکانیسمهای دفاعي آنتياکسیدان (آنزیمي و
غیرآنزیمي) نیز مجهز هستند ( .)Liu et al., 2011تحت شرایط
تنش خشکي غلظت برخي از یونها مانند پتاسیم ،سدیم،
کلسیم ،نیترات و کلر در واکوئل و برخي متابولیتها نظیر
اسیدهای آمینه (بخصوص پرولین) ،قندها (به ویژه

فیزیولوژیکي

گیاه

را

ممکن

دارای ژرمپالسم غني بادام ميباشد که این ژنوتیپها به عنوان
درختان متحمل در شرایط خشک و نیمهخشک مطرح ميباشند
و علي رغم ارزیابي و اثبات دیرگل بودن برخي از این ژنوتیپ
ها در خصوص تحمل آنها به تنش کم آبیاری روی پایه های
رویشي متحمل به تنش خشکي (مانند  )GN15که یکي از
مسائل مهم در صنعت میوه کاری ميباشد ،تحقیقاتي صورت
نگرفته است .هدف از این تحقیق مقایسه تحمل به تنش کم
آبیاری چند ژنوتیپ امید بخش ،پربار و دیر گل و یک رقم
تجاری بادام و تعیین متحمل ترین آنها از روی الگوی تجمع
پرولین ،پروتئین ،فنل کل ،فلورسنس کلروفیل و فعالیت آنزیم
های آنتي اکسیدان کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز در واکنش
به تنش خشکي مالیم و شدید به منظور بررسي و برآورد
پتانسیل تحمل آنها روی پایه  GN15به عنوان یک پایه مناسب
برای بادام ميباشد.
مواد و روشها
این تحقیق از سال 1393تا  1395به صورت فاکتوریل در قالب
طرح کامالً تصادفي با دو فاکتور رقم /ژنوتیپ شامل دو رقم
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جدول  -1برخی خصوصیات مهم فیزیکی و شیمیایی مخلوط خاک مورد استفاده در گلدانها
عمق خاک

درصد

()cm

رطوبت اشباع

فسفر قابل

پتاسیم قابل

کلسیم

واکنش

جذب

جذب

محلول

()S.P

(dSm-1)EC

()pH

()%

()%O.C

()ppm

()ppm

()ppm

29

2/02

7/6

0/16

1/54

68/9

854

1030

خاک

لوم
شني

جدول  -2خصوصیات آب مورد استفاده برای آبیاری گلدانها
شوری (زیمنس بر متر)
2/023

واکنش آب

کربنات

بي کربنات

کلر

کلسیم

()pH

(میلي گرم بر لیتر)

(میلي گرم بر لیتر)

(میلي گرم بر لیتر)

(میلي اکي واالن بر لیتر)

112

98

35

67

7/2

فرانیس و سهند ،سه ژنوتیپ دیر گل

 K3-3-1 ،Hو K13-40

بخش تحقیقات باغباني مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و

پیوند شده روی پایه  GN15و تیمار آبیاری در  3سطح شامل:

بذر تهیه و روی پایه ها پیوند جوانه انجام گرفت.

آبیاری کامل یا ظرفیت زراعي (شاهد) ،تنش مالیم 70:درصد

در ابتدای فصل رویشي سال بعد ( ،)1394سربرداری نهالها

( -0/8مگاپاسکال) و تنش شدید 40:درصد ( -1/6مگاپاسکال)

انجام و با اعمال مراقبت های الزم ،رشد پیوندکها بدون هیچ

ظرفیت زراعي در ایستگاه تحقیقات باغباني سهند مرکز

گونه تنش محیطي و غذائي به مدت  3/5ماه ادامه یافت .تیمار

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي آذربایجان شرقي با

کم آبیاری در مرحله فیزیولوژیکي پایان فاز اول رشد ( 15تیر

مختصات جغرافیایي  38درجه و 15دقیقه عرض شمالي و46

ماه) نهال ها در  3سطح بر اساس روش بیالن حجمي یا روش

درجه و  45دقیقه طول شرقي وارتفاع  1327از سطح دریا به

الیسیمتر زهکشي (رابطه ی )1اعمال شد.

صورت گلداني در سه تکرار و سه اصله نهال در هر تکرار

رابطه 1

انجام شد .میانگین دمای محیط  32درجه سانتيگراد در روز و

دراین رابطه  : Iآب ورودی به گلدان :O ،آب زهکش شده از

 21درجه سانتيگراد در شب بود .به منظور انجام این تحقیق،

انتهای گلدان و  :ΔSجبران رطوبت خارج شده از خاک

پایه رویشي  GN15تکثیر شده از طریق ریزازدیادی تهیه و هر

درفاصله بین دو آبیاری به علت تبخیر -تعرق گیاه مي باشد.

پایه در اوایل فروردین سال 1393به گلدان پالستیکي با قطر

الزم به توضیح است که سطوح آبیاری بر اساس منابع علمي

دهانه  40و ارتفاع  40سانتيمتر حاوی مخلوط کود دامي

مورد بررسي ( )Yadollahi et al., 2011و منحني مشخصه

پوسیده ،ماسه نرم و خاک باغ به نسبت وزني ( )1:1:1پس از

رطوبتي خاک مورد استفاده (منحني  )-Pاستخراج شد.

I – O = ΔS

ضد عفوني کردن خاک (جدول  )1با قارچ کش بنومیل منتقل

تیمارهای کم آبیاری از  15تیر ماه تا آخر مرداد ماه (به

و بالفاصله پس از کشت ،آبیاری (جدول  )2و در فضای باغ

مدت  45روز) اعمال گردید .دور آبیاری قبل از ماههای گرم

ایستگاه تحقیقات باغباني سهند قرار گرفتند .قبل از انتقال پایه

دو روز و از اول تا آخر مرداد ماه آبیاری به صورت روزانه

به گلدان 4 ،سوراخ از ته گلدانها ایجاد و درکف گلدانها

انجام شد .در انتهای آزمایش و  24ساعت پس از اعمال تیمار

شنریزه جهت زهکشي ریخته شد .ازگلدانها در فضای بیرون

های تنش کم آبیاری ،برخي صفات رویشي و برخي فاکتور

مراقبت های الزم انجام شد تا پایهها به خوبي رشد نمودند و

های مهم بیوشیمیایي در برگ ها سنجش و مورد بررسي قرار

در هفته اول شهریور ماه پیوندک ژنوتیپ ها و ارقام بادام از

گرفتند.
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شاخصهای رویشی :طول کل شاخساره :طول کل
شاخساره های هر نهال در انتهای تیمار تنش کمآبیاری اندازه-
گیری و مجموع طول شاخسارهها بر حسب سانتيمتر برای هر

قرائت شد .پرولین نمونههای برگ بر حسب میکرومول در گرم
وزن تر برگ محاسبه گردید.
برای سنجش غلظت پروتئین کل برگ از روش برادفورد

گیاه محاسبه و بیان شد.
تعداد یا تراکم میانگره :در هر بلوک سه نهال و از هر نهال

یک میلي لیتر از محلول برادفورد و  50میکرو لیتر از عصاره

سه شاخه انتخاب شد و تعداد میانگره در واحد مشخصي از

گیاهي به آن اضافه کرده و جذب در طول موج  595نانو متر

شاخساره شمارش گردید.

قرائت گردید .منحني استاندارد پروتئین با استفاده از سرم

وزن کل خشک برگ ( :)TLDWدر انتهای آزمایش برگها
در دمای  75درجه سانتيگراد به مدت  24ساعت در آون
خشک شده و وزن خشک آنها بهوسیله ترازوی دیجیتالي

آلبومین گاوی ( )BSAبا غلظت های  90 ،60 ،30 ،15و 120
میلي گرم در لیتر تهیه و استفاده شد.
مقدار کل ترکیبات فنولي موجود در عصاره برگ توسط
رنگ سنجي به روش فولین -سیوکالته ( )Folin-Ciocalteuو

اندازهگیری گردید.
وزن ویژه برگ ( :)Specific leaf weightشاخصي از

جذب محلول توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج

ضخامت برگ ميباشد (ماده خشک برگ در واحد سطح آن)،

 750نانومتر مورد سنجش قرار گرفت و به صورت میليگرم در

پهنک برگها پس از اندازهگیری سطح آنها ،خشک شده و با

گرم نمونه خشک بیان شد .کاروتنوئید کل برگ طبق روش دره

یک ترازوی دیجیتال وزن شدند .وزن ویژه برگ بر حسب

و همکاران ( )Dere et al., 1998در 470نانومتر (حداکثر جذب

میليگرم بر سانتيمترمربع بیان گردید.

نور کاروتنوئیدها) توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ،با استفاده از

اندازه برگ طبق گزارش بانينسب و راحمي ( ،)2007از
میانگین اندازههای مربوط به سه برگ از قاعده انشعابات جانبي
هر بوته به کمک نرمافزار آناالیزر تصویر ( ،ImageJنسخه
 )1.32jو از طریق عکسبرداری از برگها اندازهگیری شد.
ریزش برگ :به منظور اندازه گیری میزان ریزش برگ ،در

استون  %80به عنوان بالنک قرائت شد.
درصد نشت یوني ( ،)EL%طبق روش باجي و همکاران
( )Bajji et al., 2002با استفاده از رابطه  2محاسبه شد.
رابطه  EL% = Lt/Lo × 100 :2که دراین رابطه : Lt
هدایت الکتریکي دیسک های برگي پس از  24ساعت و :Lo

طول مدت آزمایش ،تعداد برگ های ریزش یافته تا پایان

هدایت الکتریکي نمونهها پس از اتوکالو در  120درجه به

آزمایش یادداشت برداری شد .تعداد برگ های سبز گیاه از

مدت یک ساعت .برای اندازه گیری فلورسانس کلروفیل در هر
Opti-

طریق تفاضل تعداد کل برگ ها از برگ های ریزش یافته

گیاه ،ابتدا گیره های دستگاه اندازه گیری کلروفیل

محاسبه شد (.)Rahmani et al., 2003

( Sciencesساخت شرکت  Hansatech Instrumentانگلستان)

شاخص های بیوشیمیایی :به منظور سنجش صفات

به برگ ها وصل شد و قسمتي از برگ مورد نظر به مدت 30

بیوشیمیایي ،برگ های تازه و کامالً توسعه یافته گیاه جمع

دقیقه در تاریکي قرار گرفت .پس از قرار گرفتن برگ در مقابل

آوری و بالفاصله در ازت مایع فریز و تا زمان استفاده

نور ،پارامتر های فلورسنس کلروفیل شامل Fo :و  Fmبدست

درفریزر -80درجه نگهداری شدند.

آمد و سپس  Fv=Fm-FOمحاسبه شد و در نهایت حداکثر

غلظت پرولین آزاد برگ به روش بیتس و همکاران

( Bates

 )et al., 1973به روش کلری متریک با استفاده از اسید نین
هیدرین توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل

UV-2100

 Spectrometerساخت کشور چین) در طول موج  520نانومتر

کارآیي کوآنتومي فتوسیستم ( IIنسبت  )Fv/Fmکه تبدیل نور
جذب شده به انرژی شیمیایي را نشان مي دهد محاسبه گردید.
فعالیت آنزیم کاتاالز طبق روش اسپکتروفتومتری ارائه شده
توسط ) )Aebi, 1984و بر اساس میزان ناپدید شدن آب
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فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز( )SODبه روش

تغییر بیوشیمیایي حاصل از آسیب تنش ميباشد .گزارش شده

اسپکتروفتومتری و براساس قابلیت بازدارندگي آن از احیای

است که به دلیل نقش مثبت سوربیتول ،رافینوز و پرولین به

فتوشیمیایي نیترو بلو تترازولیوم ( )nitrobluetetrazoliumدر

عنوان آنتي اکسیدان ،ميتوانند اثرات زیان آور تنش اکسیداتیو

(Beauchamp and

ناشي از خشکي را بوسیله محافظت از غشاهای سلولي و آنزیم

) .Fridovich, 1971در نهایت دادههای بهدست آمده با استفاده

ها بهبود بخشیده و کاهش دهند .همچنین این اسموپروتکتانت

از نرم افزار آماری  SASتجزیه ( )SAS Institute, 2000و

ها ممکن است به عنوان متابولیت های سازگار کننده به پایه

سپس مقایسه میانگین ها با کمک آزمون  Duncanانجام شد.

های متحمل به تنش (مانند  GF677و  )Rootpac Rمنتقل شود

طول موج  560نانومتر اندازهگیری گردید

تا بتوانند اثرات مفیدی را هم در پایه ها و هم در پیوندک
نتایج و بحث

اعمال نموده و تنظیم اسمزی را در برگ ها فراهم نمایند .در

جدول  3اثرات متقابل کم آبیاری و رقم های بادام بر غلظت

واقع تغییرات فیزیولوژیکي مرتبط با تغییرات بیوشیمیایي در

پروتئین ،پرولین ،فنل ،کاتنوئید های کل و درصد نشت

این گیاهان است ( De Campos et al., 2011; Krasensky and

الکترولیت ها را نشان ميدهد .از لحاظ غلظت پرولین و

 .)Jonak, 2012در تحقیق حاضر اثرات تجمع پرولین در تحمل

پروتئین کل بین سطوح تنش خشکي اختالف معني دار (0/01

به تنش خشکي به وضوح نشان داده شد .به طوری که رقم

≥  )Pمشاهده شد .مقایسه میانگین غلظت پرولین نشان داد که

سهند که بیشترین تحمل به تنش خشکي را نشان داد مقدار

در تیمار شاهد ،رقم فرانیس با  23/06میلي گرم پرولین دارای

پرولین بیشتری در تنش کم آبیاری شدید ( 150/1میکرومول

کمترین و رقم سهند با  48/11میکرومول بر گرم پرولین بودند.

برگرم ) نسبت به سایر ارقام مورد بررسي داشت و ژنوتیپ

با اعمال تنش کم آبیاری مالیم و شدید غلظت پرولین افزایش

با  143/3میکرومول برگرم پرولین تحمل مناسبي به تنش شدید

یافت و در تنش کم آبیاری شدید به بیشترین مقدار خود رسید

خشکي نشان داد هر چند که سایر پارامتر های بیوشیمیایي و

و رقم سهند و ژنوتیپ  Hبه ترتیب با  150/1و  143/3میکرو

مورفولوژیکي در این تحمل دخیل هستند .تحت تنش شدید

مول دارای بیشترین و ژنوتیپ  K13-40با  86/17میکرو مول

آسیب به غشاهای سلولي و مقدار ریزش برگ ها در ژنوتیپ

کمترین غلظت پرولین را داشتند .فرانیس با  115/8میکرو مول

زماني و همکاران ( Zamani

دارای غلظت حد واسط بود و با دو رقم سهند و ژنوتیپ

H

های متحمل کمتر بود (جدول .)3

H

 )et al., 2002نیز در آزمایشي روی بادام گزارش کردند که

تحمل مناسبي به تنش کم آبي نشان دادند .گزارش شده است

وقتي تنش خشکي به اندازه کافي شدید باشد ،تجمع پرولین

که پرولین توسط گیاهان به عنوان یک مکانیسم تحمل در

بیشتر ميشود .با این وجود سیرکلج و همکاران (

مقابله و تحمل به تنش خشکي تجمع یافته

Sircelj et

( Garcia-Sanchez

 )al., 2007الگوی ثابتي را در میزان پرولین در ارقام سیب تحت

et al., 2007; Bandurska et al., 2009; Krasensky and
 )Jonak, 2012و افزایش پرولین همراه سایر سازگارکنندهها از

تنش خشکي مشاهده نکردند که احتماالً بیانگر مکانیزم متفاوت

قبیل رافینوز و سوربیتول در برگ و ریشه درختان جنس
پرونوس گزارش شده است ( Jiménez et al., 2013; Gholami

.)et al., 2012
پرولین به عنوان جاروبگرگونه های اکسیژن فعال ()ROS
و نگهبان مولکولي عمل مينماید که ساختار های پروتئیني را
تثبیت ميکند ( .)Krasensky and Jonak, 2012تجمع پرولین

در تحمل به تنش در گونه های مختلف ميباشد .دجیبل و
همکاران ( )Djibil et al., 2005نیز افزایش معني دار پرولین در
ارقام مقاوم را گزارش کرده اند که با افزایش میزان تنش خشکي
در دانهال های خرما در ارتباط بود.
بررسي اثرات متقابل تنش کم آبیاری با رقمهای بادام نشان
داد پروتئین کل با تشدید تنش خشکي به طور معنيداری
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جدول  – 3مقایسه میانگین اثرات متقابل کم آبیاری و رقم بر غلظت پروتئین ،پرولین ،فنل ،کاتنوئیدهای کل و درصد نشت الکترولیتها
تیمارکم آبیاری /رقم

پروتئین

پرولین

نشت الکترولیت ها

)(mgg-1

)(µmolg-1

()EL%

کارتنوئید کل
)(mg g-1

فنل کل
-1

( )mg g

بدون تنش (شاهد با  100درصد ظرفیت زراعي)
فرانیس

cd

h

11/54

23/06

ef

9/58

de

0/143

f

670/3

K13-40

6/80 e

32/50 gh

12/28ef

0/033e

712f

H

15/82 b

42/17 fg

5/42f

0/143de

700f

K3-3-1

11/00 cd

33/89 gh

18/34def

0/12de

612/3g

تنش مالیم (کم آبیاری  70درصد ظرفیت زراعي )
سهند

16/11ab

f

51/22

فرانیس

ab

g

35/22

18/00

27/74cd

0/364abc

cd

bcd

29/86

0/275

941ab
bc

902/7

K13-40

8/52 de

42/28 fg

88/76a

0/125de

H

17/78 ab

62/11 e

20/87de

0/140de

/7de

K3-3-1

18/43 ab

64/84 e

43/75b

0/208cde

777e

849/3cd
806

تنش شدید (کم آبیاری  40درصد ظرفیت زراعي )
سهند

19/35 a

a

150/1

فرانیس

ab

b

115/8

19/29

23/63de

0/529a

bc

cd

37/75

0/225

997a
a

983/3

K13-40

19/11 ab

86/17 d

99/13a

0/120de

983/3a

H

15/97 ab

143/3 a

39/19bc

0/416ab

874/3c

K3-3-1

18/78 ab

98/56 c

98/84a

0/199cde

905bc

حروف مشابه در هر ستون از هر بخش نشان دهنده عدم اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال  %1یا  0/05میباشد.

افزایش یافته است (جدول  .)3کمترین مقدار پروتئین کل در

شرایط تنش خشکي ميشود (.)Hayat and Ahmad, 2007

تیمار شاهد با غلظت  11/42میلي گرم و بیشترین مقدار آن با

تنشهای محیطي سبب تغییر در بیان ژن و نهایتاً به شکل تولید

غلظت  18/5میلي گرم در تنش شدید مشاهده شد .بین

پروتئینهایي مشخص ميشود که قبل از القاء تنش وجود

ژنوتیپ ها و ارقام بادام نیز از لحاظ مقدار پروتئین کل در

نداشتند .این پروتئینها به رشد گیاه در شرایط تنش کمک نموده

سطح  5درصد اختالف معنيدار شد .کمترین مقدار  6/8میلي

و سبب پایداری غشا ميشوند (.)Bartels and Salamini, 2001

گرم در تیمار شاهد و در ژنوتیپ  K13-40و بیشترین مقدار آن

در واقع ،سنتز پروتئین فرایند سوخت وساز اساسي است که

در  19/35و  19/29میليگرم در رقم سهند و فرانیس در تنش

موجب بهبود تحمل به خشکي گیاه مي شود .در ارقام بادام با

شدید سنجش شد .هر چند که اختالف معنيداری بین ارقام و

افزایش سطوح تنش مقدار پروتئین کل حفظ شده یا افزایش

ژنوتیپها از لحاظ غلظت پروتئین در تنش شدید مشاهده

یافت که احتمال مي رود این افزایش یکي دیگر از ساز

نشد .بر اساس گزارش های موجود پروتئین کل عالمت مهمي

وکارهای مهم تحمل به تنش خشکي باشد که به سازگاری آن

از وضعیت بیوشیمیایي گیاهان است ()Doganlar et al., 2010

تحت این شرایط کمک ميکند ،زیرا بسیاری از پروتئینها از

و افزایش تجمع پروتئین ها ،موجب سازگاری فیزیولوژیکي در

سلول در مقابل آثار زیان بار خشکي محافظت ميکنند .بر
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سهند

11/92 c

48/11 f

10/33ef

0/140de

799/7de
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گیاهان در مواجهه با تنش خشکي پروتئینهای خاص و

این مورد در ژنوتیپ سهند و  Hو رقم فرانیس به وضوح

اسیدهای آلي (عمدتاً ماالت و سیترات) و برخي متابولیتها

مشاهده گردید (جدول  .)3گزارشاتي نیز وجود دارند که به

نظیر اسیدهای آمینه (به خصوص پرولین) ،قندها (به ویژه

روشني نشان دادند که ترکیبات فنلي فعالیت های آنتي

مونوساکاریدها) ،پلياولها (( )polyolsقندهای الکلي مثل

اکسیداني باالتری نسبت به ویتامین  C ،Eو کاروتن دارند

سوربیتول و مانیتول) ،پليآمینها ،ترکیبات آمونیومي چهارتایي

( .)Wang et al., 2011; Kahkonen et al., 1999فعالیت آنتي

(خصوصاً گالیسین بتائین) را در سیتوزول خود افزایش

اکسیداني ترکیبات فنلي به علت ویژگي احیاء کنندگي آنها مي

ميدهند .ژنوتیپ  ،Hسهند و رقم فرانیس با توجه به حفظ و

باشد که به آنها اجازه ميدهد به عنوان یک عامل احیاء ،دهنده

افزایش غلظت پروتئین کل از تحمل باالیي به تنش خشکي

هیدروژن و کالت کننده فلزات به ویژه مس و آهن که در

برخوردار بودند.

واکنش فنتون ( )Fentonموجب تولید رادیکالهای هیدروکسیل

تنش خشکي به صورت معنيداری ( )P ≥ 0/01تجمع فنل

از پراکسید هیدروژن مي گردند ،عمل نمایند .نقش ترکیبات

ها در برگ ارقام بادام را تحریک نمود (جدول  .)3بیشترین

فنلي در از بین بردن گونه های اکسیژن واکنش پذیر طي سیستم

مقدار فنل در برگ ارقام بادام در تنش شدید خشکي استخراج

فنول/آ سکوربیک اسید /پراکسیداز به اثبات رسیده است

گردید .تنها در ارقام فرانیس و ژنوتیپ  K13-40مقدار فنل برگ

( .)Michalak, 2006به طورکلي در ارقام و ژنوتیپهای

در تنش شدید معنيدار نبود .در انتهای دوره تنش شدید،

متحمل مقادیر فنل کل نسبت به ژنوتیپهای حساس غلظت

بیشترین مقدار فنل کل در برگ ارقام سهند و فرانیس و کمترین

باالتری نشان دادند (جدول  .)3با وجود اینکه در ژنوتیپ

مقدار در برگ ژنوتیپ  K3-3-1استخراج شد .آبیاری نهالهای

 K13-40مقدار فنل کل در برگ ها بیشتر بود ولي تحمل این

شاهد در همه ارقام بادام به غیر از سهند و ژنوتیپ  K13-40باعث

ژنوتیپ به تنش خشکي پایین بوده و حساس مشاهده و

کاهش معنيدار مقدار فنل کل در برگها شده بود .در تحقیقات

ارزیابي گردید .ميتوان گفت علت عدم تحمل به تنش خشکي

مشابه نیز اثر تنش خشکي بر باال رفتن محتوای مواد فنلي برگ

و زردی و ریزش برگ ها در این ژنوتیپ بیشتر به دالیل

گزارش شده است (.)Chen et al., 2011; Petridis et al., 2012

مورفولوژیک بوده باشد.

 Huraو همکاران ( )2009نشان دادند عامل تنش ميتواند

گیاهان عالوه بر سیستم غیرآنزیمي دارای سیستم دفاعي

محرک تجمع فنل در گیاه باشد .تجمع کربوهیدراتها در برگ

آنتي اکسیداني آنزیمي نیز ميباشند که مي توانند رادیکالهای

تحت شرایط تنش خشکي ،نظیر شرایطي که در خصوص ارقام

آزاد را از بین برده و یا خنثي نمایند .این سیستم دفاعي شامل

بادام مشاهده شد ميتواند در تجمع ترکیبات فنلي در برگ در

چندین آنزیم آنتي اکسیدان مي باشد که سوپراکسید دیسموتاز

شرایط تنش خشکي موثر باشد ( )Hale et al., 2005وگیاه در

( )Superoxide dismutaseو کاتاالز مهم ترین آنزیمهای آنتي

تولید چنین موادی با کاهش بیوماس مواجه ميگردد .فنلها

اکسیدان

ميباشند

ضمن این که سلول را از آسیب های اکسیداتیو محافظت مي

( .)Xu et al., 2008فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز و

نمایند باعث پایداری غشاء سلولي ميشوند .افزایش محتوای

کاتاالز با افزایش تنش کم آبیاری و در ارقام بادام معني

فنلها در تیمار تنش شدید خشکي در همه ارقام و ژنوتیپ

دار( )P ≥ 0/01بود .بیشترین مقدار فعالیت آنزیم های آنتي

های بادام مشاهده شد که این امر نشان ميدهد سیگنال های

اکسیدان در تنش شدید کم آبیاری ( 40درصد ظرفیت زراعي)

محرک تولید و تجمع این متابولیت های ثانویه در گیاه القا شده

مشاهده شد (جدول  .)4بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز()CAT

است .تجمع مقادیر زیاد فنلها با پایداری بیشتر غشا و مقادیر

در رقم فرانیس و  ،K13-40و بیشترین فعالیت آنزیم سوپر

موجود

در

سلولهای

گیاهان
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اساس گزارش پتریدیس و همکاران ()Petridis et al., 2012

کمتر مالون دی آلدهید در برگ ارقام بادام در ارتباط است که
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جدول-4مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش کم آبیاری با رقم بر میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز در پنج
رقم /ژنوتیپ بادام روی پایه.GN15
سطوح تنش

رقم/ژنوتیپ

شاهد
( % 100ظرفیت زراعي)

فرانیس

( % 70ظرفیت زراعي)

( % 40ظرفیت زراعي)

a-d

6/24

b

138/5

K13-40

5/28 cd

H

5/02 d

48/7 de

K3-3-1

5/22 d

17/2 f

فرانیس
K13-40

bcd

6/07

7/48 ab
a-d

6/44

cd

67/9

210/7 a
f

21/5

H

5/76 bcd

56/6 de

K3-3-1

7/14 abc

40/3 ef

a-d

c

سهند
تنش کم آبیاری شدید

4/66 d

56/8 de
18/2 f

سهند
تنش کم آبیاری مالیم

(میلي گرم بر گرم)

(میلي گرم بر گرم)

6/22

86/5

فرانیس

7/86 a

216/7 a

K13-40

5/86 bcd

36/4 ef

H

5/85 bcd

60/0 de

K3-3-1

8/01 a

51/7 de

حروف مشابه در هر ستون از هر بخش نشان دهنده عدم اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال %1یا  0/05میباشد.

اکسید دیسموتاز ( )SODدر فرانیس و سهند مشاهده گردید.

ارتباط با سایر عوامل از جمله صفات مورفولوژیکي و سایر

بررسي اثرات متقابل کم آبیاری × رقم نشان داد فعالیت آنزیم

عوامل فیزیولوژیکي ارقام و ژنوتیپ ها دارد .تحقیقات نشان

کاتاالز در تقابل رقم سهند ،فرانیس و ژنوتیپ  Hبا تنش کم

داده است که یک ارتباط قوی بین تحمل به تنش های

آبیاری بیشتر از بقیه ارقام بود .در ژنوتیپ  K-3-3-1هم فعالیت

اکسیداتیو که به دلیل تنش های محیطي ایجاد مي شود و

آنزیم کاتاالز بیشتر از بقیه ارقام و ژنوتیپ ها بود و این مسئله

افزایش در غلظت آنزیم های آنتي اکسیدان در گیاهان فتوسنتز

نشان داد که احتماالً باال بودن فعالیت این آنزیم ارتباطي با

کننده وجود دارد ( .)Sairam and Srivastava, 2002محققین

تحمل به تنش خشکي نداشته باشد چون که این ژنوتیپ در

نشان داده اند که غلظت آنزیم های آنتي اکسیدان در شرایط

انتهای تنش شدید خشکي بیشتر برگ های خود را ریزش داد.

تنش دو برابر شده و لذا باعث افزایش مقاومت به تنش های

اثرات متقابل رقم و تنش روی فعالیت آنزیم سوپراکسید

اکسیداتیو مي شوند و از طرفي تنش خشکي نیز میزان فعالیت

دیسموتاز هم نشان داد که رقم سهند و فرانیس دارای قعالیت

آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز و سوپر اکسید دیسموتاز را افزایش

باالی این آنزیم در طي تنش کم آبیاری بودند .نتایج همچنین

داده است ( .)Lascano et al., 2005در شرایط تنش آبي مالیم،

نشان داد که تحمل به تنش خشکي تنها در ارتباط با باال بودن

افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز گزارش شده

فعالیت سیستم آنتي اکسیداني نبوده بلکه توأم با این موضوع

است ،اما کارآیي این آنزیم ها با شدیدتر شدن تنش خشکي
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سهند

کاتاالز

سوپراکسید دیسموتاز

پاسخهای رشدی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپهای بادام روی پایه  GN15به...
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نیز فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز با شروع تنش مالیم افزایش

مشابه دیگر نشان داد که حفظ و یکپارچگي غشاهای سلولي

یافت و نسبت به شاهد معنيدار شد و با افزایش تنش افزایش

در برگ های گیاهان متحمل به تنش خشکي بیشتر است

یافت .به طورکلي اثرات متقابل تنش با رقم حاکي از افزایش

( )Bukhov et al., 1990; Bajji et al., 2002و برگ درختان

فعالیت نسبت به تنش مالیم بود ولي فعالیت آنزیم کاتاالز تا

حساس که با تنش آبي مواجه ميشوند به سرعت آسیب مي

حدودی ثابت مانده و با سطح قبلي معنيدار نگردید .در حالت

بینند و این آسیب دیدگي در ژنوتیپهای مختلف با یکدیگر

کلي در ارقام و ژنوتیپ های متحمل مقادیر این آنزیم ها نسبت

فرق ميکنند ( .)Karimi et al., 2015به طوریکه از جدول 3

به ژنوتیپهای حساس فعالیت باالتری نشان دادند (جدول .)4

مشخص است بیشترین آسیب دیدگي در ژنوتیپ  K3-3-1و

با وجود اینکه در ژنوتیپ  K13-40فعالیت کاتاالز بیشتر بود

 K13-40اتفاق افتاد و این ژنوتیپ ها خیلي حساس به تنش

ولي فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز پایین بود .ميتوان

شدید کم آبي( -1/6مگاپاسکال) ظاهر شدند.

گفت علت عدم تحمل به تنش خشکي و زردی و ریزش برگ

میانگین غلظت کاروتنوئیدها در برگ ارقام و ژنوتیپ های

ها در این ژنوتیپ بیشتر به دالیل فیزیولوژیک و مورفولوژیک

بادام در انتهای دوره تنش مالیم و شدید کم آبیاری نسبت به

بوده باشد.

شاهد به صورت معني داری افزایش یافت (جدول  .) 3در تنش

افزایش درصد نشت الکترولیت ها تحت تنش کم آبیاری (

کم آبیاری مالیم بیشترین مقدار کاروتنوئیدها از برگ ارقام

از شاهد به تنش مالیم و تنش شدید) و بین ارقام بادام معني

سهند ،فرانیس و ژنوتیپ  K3-3-1استخراج شد .ژنوتیپهای

دار ( )P ≥ 0/01بود .بررسي اثرات متقابل کم آبیاری × رقم

Hو K13-40کمترین مقدار غلظت کاروتنوئید را نشان دادند.

نشان داد تحت تنش مالیم و شدید کم آبیاری ( %70و % 40

بررسيهای انتهای دوره تنش شدید نیز نشان از افزایش غلظت

ظرفیت زراعي) بیشترین درصد نشت الکترولیت ها ( به ترتیب

کاروتنوئیدهای برگ نسبت به شاهد و تنش مالیم در ژنوتیپ

 88/76و  99درصد) در ژنوتیپ  K13-40و کمترین مقدار آن

های سهند و  Hداشت و در ژنوتیپهای

 K13-40وK3-3-1

در رقم سهند ( 23درصد) و ژنوتیپ  20( Hو  39درصد)

مقدار آن نسبت به تنش مالیم معنيدار نبود.

اندازه گیری شد .شیب کاهش شاخص پایداری غشا

درK3-3-

کاروتنوئیدها آنتي اکسیدانهای محلول در چربي هستند که

 1و  K13-40بیشتر و در رقم سهند کمتر و ژنوتیپ  Hدرحد

سه نقش عمده در گیاه ایفا ميکنند .این ترکیبات نور را در طول

متوسط بود .در تحقیقات پیشین نیز کاهش شاخص پایداری

موج بین  400و  550نانومتر جذب نوده و به کلروفیل منتقل

غشا در اثر تنش خشکي گزارش شده است و کاهش شاخص

ميکنند (نقش کمک به جذب نور).

پایداری غشا در برگ ژنوتیپ های بادام به موازات کاهش

همچنین با پاکسازی اکسیژن فعال شده و سایر رادیکال های

محتوای نسبي آب برگ و آبگیری سلول در شرایط تنش

آزاد مضر که به طور طبیعي طي فتوسنتز تولید ميشوند ( از

Sivritepe et al., 2008; Karimi et al.,

دستگاه فتوسنتزی گیاه حفاظت ميکنند (نقش آنتي اکسیداتیو)

خشکي رخ ميدهد (

 .)2015نشت الکترولیتها در ارتباط با حفظ و یکپارچگي

و در حفظ فتوسیستم  Iثبات پروتئین های دریافت کننده نور و

غشای سلولي تحت تنش خشکي ميباشد .در حالي که نشت

همین طور غشای تیالکوئید حائز اهمیت هستند (نقش

الکترولیتها در برگهای درختان شاهد همه ارقام و ژنوتیپها

ساختاری) ( .)Niyogi et al., 2001; Collins, 2001از آنجا که

خیلي پایین بود افزایش معنيدار در نشت الکترولیتها در

کارتنوئیدها مسئول پراکنش انرژی اضافه و پاکسازی اکسیژن

ژنوتیپهای بادام  K3-3-1و  K13-40در تنش مالیم احتماال

فعال هستند ،بنابراین افزایش در میزان کارتنوئیدها باعث کاهش

در ارتباط با حساسیت باالی این ژنوتیپها نسبت به کمبود

در سطوح اکسیژن فعال و یا فعالیت سوپراکسید دیسموتاز مي

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 8:38 IRDT on Sunday September 20th 2020
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شود ( .)Pompelli et al., 2010نتایج این تحقیق نشان داد

محافظت نوری در برگ عمل مينمایند .پژوهش های پیشین نیز
( Gould et al., 2000; Close

مقدار کاروتنوئیدها در انتهای دوره تنش خشکي به صورت

این یافته ها را تایید نموده است

معنيداری نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت .افزایش مقدار

.)and Beadle, 2003; Merzlyak et al., 2008

 K3-3-1به صورت قابل مالحظه ای بیشتر از سایر ارقام بود.

تنش کم آبیاری در همه ژنوتیپها کاهش یافت که در رقم

این در حالي بود که با افزایش تنش غلظت کاروتنوئیدها در

فرانیس ،سهند و ژنوتیپ  Hکاهش سطح برگ تحت تنش

ارقام حساس نسبت به ارقام متحمل کاهش پیدا نمود .از این رو

مالیم با شاهد معنيدار نبود ولي تحت تنش شدید با شاهد

شاید بتوان چنین نتیجه گیری نمود که در شرایط تنش خشکي

اختالف معنيداری نشان داد ( شکل  .)1Aوزن ویژه برگ

در محیط بیرون ،احتماال کاروتنوئید ها نقش مهمي در سیستم

( )SLWدر تنش مالیم به استثناء ژنوتیپ  K13-40کاهش

دفاعي بادام و بخصوص در حمایت از کلروفیل ها نداشته

یافت و با تنش شدید افزایش یافت (شکل  .)1Bوزن کل

باشند .گیاهان برای مقابله با تنش اکسیداتیو ایجاد شده ،دارای

خشک برگ ( )TLDWدر هر دو سطح تنش کاهش یافت .در

سیستم دفاعي با کارائي باالئي هستند که مي تواند رادیکال های

تنش مالیم رقم سهند و  Hدارای بیشترین و ژنوتیپهای

آزاد را از بین برده و یا خنثي کنند .این سیستم دفاعي عالوه بر

 3-1و K13-40دارای کمترین مقدار  TLDWبودند .در تنش

سیستم آنتي اکسیداني آنزیمي شامل سیستم غیر آنزیمي

شدید رقم فرانیس و  Hدارای بیشترین  TLDWبودند (شکل

اسکوربات ،توکوفرول ،کاروتنوئیدها و ترکیبات متفرقه (از

 .)1Cطول کل شاخساره در هر دو سطح تنش کاهش یافت

جمله فالونوئیدها ،مانیتول ها و پلي فنل ها)

ميباشد

( .)Blokhin et al., 2003کثرت سیستم های دفاعي به این

K3-

ولي در رقم فرانیس ،سهند و  K13-40در تنش مالیم کاهش
رشد با شاهد معني دار نبود و در

ژنوتیپهای K3-3-1وK13-

خاطر است که انواع اکسیژن های واکنش زا ( )ROSدر سلول

 40کاهش بیشتر از بقیه ارقام بود (شکل  .)1Dنهال های

ها و بخش های زیر سلولي مختلف تولید ميشوند و هم چنین

یکساله بادام روی پایه  GN15در مواجهه با تنش مالیم و

در خاصیت هائي چون توانائي انتشار ،حاللیت و گرایش به

شدید فاصله میانگرههای خود را کاهش داده و برگ های خود

وارد واکنش شدن با مولکول های بیولوژیک مختلف ،متفاوت

را ریزش دادند .ریزش برگ در دو ژنوتیپ  K13-40و

هستند .بنابراین به مجموعه ای بهم پیوسته از مولکول های

تحت تنش شدید بیش از  80درصد بود (شکل  E( 1و  .)Fبا

دفاعي برای عمل در هر دو مرحله آلي و غشائي در تمام بخش

توجه به این که چرخه رشد درختان طوالني مدت است پیش

های سلول برای غیر فعال کردن رادیکال ها به همان سرعتي که

غربال کردن نهال ها در برنامه های اصالحي درختان میوه حائز

آن ها شکل ميگیرند ،نیازاست .گزارش شده که آنتوسیانینها با

اهمیت است .مکانیسم درختان برای مقابله با تنش کم آبي

توجه به جذبي که در طول موج های بین  400و  600نانومتر

عموما شامل اجتناب بافتها از تنش کمآبي است .اجتناب از

دارند قادرند کلروپالست را از تشعشعات شدید محافظت

تنش کمآبي شامل بستن روزنهها ،تغییر در سطح برگ و

نمایند ،هرچند که کاروتنوئیدها نقش پررنگتری داشته باشند

همچنین ميتوان به سایر مکانیسمها مانند طول و تراکم ریشه-

( .)Gould et al., 2000مقایسه نتایج آزمایشهای درون شیشه

ها ،وزن خشک ریشه و نسبت ریشه به ساقه ،افزایش هدایت

ای و درون بافتي نشان داده که تجمع آنتوسیانین ها در برگ

هیدرولیکي و همچنین عادت ریشهدهي عمقي در گیاهان تحت

ارقام بادام به صورت عمده تحت شرایط نور شدید صورت

تنش اشاره کرد ( .)Yadollahi et al., 2011در مطالعه حاضر

ميگیرد ( .)Karimi et al., 2015این یافته ها نشان ميدهد که

تفاوت های معنيداری مابین ژنوتیپ و ارقام از لحاظ سطح

آنتوسیانین ها احتماالً در شرایط تنش خشکي به عنوان عامل

برگ ،میزان رشد رویشي ریزش برگ تحت اثرات تنش

K3-3-1
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شکل  -1تغییرات پارامتر های رشدی نهالهای یکساله بادام روی پایه  GN15در پاسخ به تنش مالیم ( -0/8مگاپاسکال) و شدید خشکی
( -1/6مگاپاسکال) :)A( .اندازه برگ ( :)Bوزن ویژه برگ ( :)Cوزن خشك کل برگ ( :)Dتعداد برگ ( :)Eتعداد میانگره ( :)Fطول کلی
انشعابات .هر نقطه بیانگر  3تکرار می باشد و نشانگرهای عمودی بیانگر انحراف از میانگین استاندارد (.)±SEM

خشکي مشاهده گردید (شکل  .)1Fسطح برگ یک ویژگي

برگهای خود را در طول دوره تنش حفظ کنند و با تشدید

ژنتیکي ميباشد که تغییرات اندک را در نتیجه شرایط محیطي

تنش ،برگها زرد و ریزش ميکنند اما این نوع ارقام اهلي بادام

تحمل ميکند ( .)Gispert and Vargas, 2011عکس العمل

اثرات تنش را با مکانیزم های ساختاری و تغییرات

رشدی گیاهان به رطوبت پایین خاک به ژنوتیپ گیاه وابسته

فیزیولوژیکي تنظیم و جبران ميکنند ( .)Levitt, 1980براساس

است و به نظر ميرسد ژنوتیپها و ارقام اهلي بادام ميتوانند

گزارش  Rouhiو همکاران ( )2007ژنوتیپهای وحشي بادام
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در طول دوره تنش سطح برگ ها ی خود را کاهش داده اند

کمتر به تنش آبي در بادام های اهلي در ارتباط ميباشد.

ویژه برگ ( )SLWتحت اثر تنش خشکي افزایش پیدا کرد

تیمار شاهد مقدار  Fv/Fmمشابه و نزدیک به هم داشتند

( .)Bacelar et al., 2006در این تحقیق باالترین وزن ویژه

( 0/812تا  ،)0/821در تنش مالیم کاهش  Fv/Fmبین ارقام

برگ در تیمارهای تنش کم آبي مشاهده شد .روند تغییرات

معني دار شد و بیشترین کاهش مربوط به ژنوتیپ  K3-3-1و

وزن ویژه برگ تحت تأثیر سطوح مختلف تنش کم آبیاری در

سهند بود (از  0/813به  .) 0/764تحت تنش شدید کم آبیاری

همه ارقام مشابه بود .در رقم های  K13-40و K3-3-1تحت

در هر پنج ژنوتیپ ورقم در مقایسه با تنش مالیم وشاهد

تأثیر تنش شدید کم آبي  SLWافزایش یافت .این صفت هم

کاهش شدید  Fv/Fmمشاهده گردید (شکل .)2Bبه طور کلي

به ضخامت برگ وهم به تراکم بافت برگ بستگي دارد و

از طریق اندازه گیری عملکرد فلورسانس کلروفیل ميتوان

تفاوت در  SLWممکن است هماهنگ با تراکم برگ نباشد .در

اطالعاتي در مورد تغییرات کارآیي فتوشیمیایي به دست آورد.

صورتي که محتوای آب برگ افزایش یابد تراکم بافت برگ

تنش های غیرزنده مانند تنش کم آبي از طریق آسیب به

کاهش مي یابد و محتوای آب برگ در تعیین  SLWخیلي مهم

فتوسیستم  IIو سایر اجزای انتقال الکترون سبب بازدارندگي یا

است .وزن ویژه برگ در واقع بیانگر میزان ماده خشک برگ در

کاهش شدید انتقال الکترون فتوسنتزی شده که در این صورت

واحد سطح آن ميباشد .به عقیده  Aliو همکاران (،)2011

سهم بیشتری از انرژی نوراني جذبي ،به صورت گرما و

وزن ویژه برگ یکي از صفات مهم در گیاهان بوده و به عنوان

فلورسانس هدر خواهد رفت (

یک نشانگر مورفو-فیزیولوژیکي قابل اطمینان برای مطالعه

 .)2000در این تحقیق کاهش در  Fv/Fmدر ارتباط با تغییرات

تحمل خشکي در بسیاری از گیاهان مورد استفاده قرار گرفته

بیوشیمیایي در ارقام بادام بود .چنین تغییراتي در پارامترهای

است .تقریباً در تمامي مطالعات انجام شده روی این گیاهان،

فلورسنس برای گیاهان یکساله و چند ساله که در معرض تنش

تنش رطوبتي باعث افزایش وزن ویژه برگ شده است .افزایش

خشکي و یا شوری قرارداشتند توسط سایر پژوهشگران

وزن ویژه برگ تحت شرایط تنش خشکي در محصوالت

نیزگزارش شده است (

باغباني از جمله درختان هلو ( )Martinez, 2010نیز گزارش

 .)Ranjbarferdoee et al., 2006بر اساس پژوهشهای انجام

شده است Xu .و  )2005( Zhouنیز اظهار داشتند که تغییرات

شده جریان الکترون در فتوسنتز شاخصي برای میزان کلي

وزن ویژه برگ در شرایط تنش ممکن است به دلیل تغییرات

فتوسنتز ميباشد به طوریکه اندازه گیری فلورسانس کلروفیل

مقدار کربوهیدراتها از جمله نشاسته باشد .در تحقیق حاضر

تخمین میزان جریان الکترون و نحوۀ عمل فتوسنتز را امکان

K3-3-1

پذیر ميسازد ( .)Yuan et al., 2005گزارشات دیگر نشان مي

افزایش یافت که ميتواند ناشي از کاهش در پتانسیل آب برگ

دهد وقتي که  Fv/Fmدر حد  0/83باشد ،به این معني است که

( )wΨباشد .رقم  K3-3-1کمترین  SLWرا در میان ژنوتیپ ها

تنشي برگیاه وارد نشده و مقادیر کمتر از این مقدار ،حاکي از

و ارقام مورد بررسي داشت و در بررسي نهایي مشخص شد که

وجود تنش در گیاهان است (.)Maxwell and Johnson, 2000

این رقم حساسیت بیشتری به تنش دارد .اگرچه  SLWعموما

در این تحقیق با توجه به مقادیر  Fv/Fmدر ژنوتیپها و ارقام،

در ژنوتیپها یا گونه های سازگار شده به شرایط کم آبي پایین

پاسخهای متفاوتي به تنش خشکي در بین ارقام مشاهده شد:

تر است ( .)Rieger et al., 2003نتایج این تحقیق با نتایج

در رقم فرانیس ،ژنوتیپ  Hو  K13-40کاهش

 SLWتحت تنش مالیم ( -0/8مگا پاسکال) در رقم

Maxwell and Johnson,

;2011

al.,

et

Yadollahi

FV/Fm

محققین دیگر مطابقت دارد و همه ژنوتیپهای تحت مطالعه

تحت تنش مالیم نسبت به بقیه کمتر بود .در تنش شدید این

در این تحقیق رقم های اهلي بودند و SLWپایین با مقاومت

کاهش در رقم فرانیس ،سهند و تا حدودی  Hبا تنش مالیم
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ژنوتیپ و ارقام بادام .حروف مشابه در هر ستون از هر بخش نشان دهنده عدم اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال 0/05 1میباشد

معني دار نبود .این ژنوتیپها در شرایط تنش شدید خودشان را

در برگ ها ميتواند با استفاده از سنجش کلروفیل فلورسنس

FV/Fm

در برنامه های غربالگری به منظور یافتن ژنوتیپ های متحمل

در تنش شدید نشان دادند و با وجود کاهش  FV/Fmدر ژنوتیپ

در پاسخ به تنش خشکي از روی تعیین کارآیي فتوسنتزی گیاه

 ، Hنهایتا این ژنوتیپ با شرایط تنش سازگاری نشان داد و این

اصالح شده برای این منظور استفاده شود (

وضعیت با وضعیت پتانسیل آب برگ ( )wΨو  RWCژنوتیپ

 .)Rosenqvist, 2004بر اساس مشاهدات  Romeroو همکاران

ها در ارتباط بود (دیتا نشان داده نشده است) .در حاليکه

( )2003برگ های بادام در مقایسه با سایر گونه های جنس

ژنوتیپ  K3-3-1و  K13-40نتوانستند تنش شدید را تا انتهای

پرونوس دارای نقطه اشباع نوری باالیي بوده و کارآیي

هفته ششم تحمل نمایند و بیش از  80و  98درصد برگ های

فتوسنتزی باالیي دارند .بنابراین تحت برخي شرایط و تنش

خود را ریزش داد (شکل .)1 Dاثر تنش خشکي روی کاهش

محیطي مانند تنش آبي ،نور شدید فتوسنتز را زیاد محدود

 FV/Fmدر درختان سیب ،Cashew ،قهوه ،پاپایا و سیب زمیني

نميکند ( .)Ranjbarferdoee et al., 2006تمام ژنوتیپ ها

نیز نشان داده شده است (.)Baker and Rosenqvist, 2004

روی پایه  GN15به تنش متوسط ( %70ظرفیت زراعي) تحمل

ارتباط بین پارامترهای کلروفیل فلورسنس و کارآیي فتوسنتزی

نشان دادند اما تنش شدید ( %40ظرفیت زراعي)  FV/Fmرا

حفظ نمودند .ژنوتیپ  K13-40و  K3-3-1کاهش سریع

Baker and

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 8:38 IRDT on Sunday September 20th 2020

شکل  -2اثر رقم/ژنوتیپ و تنش خشکی ( )Aو اثر متقابل رقم و تیمار تنش خشکی ( )Bبر میزان فلورسانس متغییر به حداکثر در برگ های

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 8:38 IRDT on Sunday September 20th 2020

1398  سال،29  شماره،8  جلد،فرآیند و کارکرد گیاهی

28

 عملکرد و کارآیي برگ (فلورسنس کلروفیل) یک.متفاوت بود

 ژنوتیپ سهند و رقم فرانیس در هفته آخر کاهش.کاهش داد

 نهال.معیار بهتری برای تعین اثر تنش خشکي در بادام است

 در میان تیمارهای کم آبي نشانFv/Fm معنيداری در مقدار

 در مقایسه با سایرGN15 های بادام سهند و فرانیس روی پایه

ندادند بنابراین این ژنوتیپها ممکن است مکانیسم های

ژنوتیپ ها تحمل باالیي به تنش خشکي داشتند و ميتوانند به

کارآمدتر نسبت به سایر ژنوتیپها در مواجهه با تنش خشکي

 ژنوتیپ.عنوان رقم مناسب تحت این شرایط استفاده شوند

.داشته باشند

H

.در مقایسه با سایر ژنوتیپها از مقاومت نسبي برخوردار بود
 درK3-3-1  وK13-40 تحمل به تنش خشکي در ژنوتیپ های

نتیجهگیری کلی

)SLW(  باال بودن وزن ویژه برگ.مقایسه با آنها ضعیف بود

)w = -0.8 MpaΨ( مالیم

ميتواند بطور بالقوه نشانگرخوبي برای تحمل به تنش خشکي

) بهw = -1.6 MpaΨ(  اما تنش شدید،را توانستند تحمل کنند

.در نهال های بادام باشند

 تغییرات در.مدت طوالني رشد نهالهای جوان را محدود نمود

 تنشGN15 نهالهای بادام روی پایه
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