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بررسی برخی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجهفرنگی رقم ریوگرند ( Lycopersicon

طاهر برزگر* ،1زهرا اصفهانی ،1زهرا قهرمانی ،1جعفر نیکبخت
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1گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران 2،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان،
ایران
(تاریخ دریافت ،1396/04/24 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/08/17 :

چکیده
بهمنظور بررسی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجهفرنگی رقم ریوگرند به کاربرد مگافول تحت تنش کمآبی ،آزمایشی بصورت
کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  3تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد.
تیمارهای آزمایشی شامل  3سطح آبیاری ( 75 ،50و  100درصد نیاز آبی گیاه) و  4سطح مگافول (صفر 0/2 ،0/1 ،و  0/3درصد) بود .نتایج
نشان داد تنش کمآبی بهطور معنیداری محتوای نسبی آب برگ ،کلروفیل و هدایت روزنهای را کاهش داد و باعث افزایش فعالیت
آنزیم های کاتاالز و پراکسیداز ،نشت یونی و مقدار پرولین گردید .کاربرد برگی مگافول ،محتوای کلروفیل و پرولین برگ ،محتوای نسبی
آب برگ ،هدایت روزنهای و فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز را تحت شرایط تنش کمآبی و آبیاری نرمال افزایش داد و باعث
کاهش میزان نشت یونی گردید و بیشترین تأثیر را تیمار  0/2درصد مگافول داشت .حداکثر فعالیت آنزیم کاتاالز
( )0/087µmol H2O2 g-1 FW min-1در گیاهان محلولپاشی شده با مگافول  0/2درصد تحت شرایط تنش کمآبیاری  50درصد حاصل شد.
با توجه به نتایج کاربرد ماده زیست محرک برای گیاه گوجهفرنگی تحت شرایط آبیاری نرمال و کمآبیاری پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی :پرولین ،کم آبیاری ،مگافول ،هدایت روزنهای.

اسیدآسکوربیک (ویتامین  )Cمیباشد ( .)Stommel, 2001تنش

مقدمه
گیاه گوجهفرنگی با نام علمی "

Lycopersicon esculentum

کمآبی یکی از مهمترین تنشهای غیر زیستی است که رشد و

 "Mill.یکی از سبزیهای مهم فصل گرم میباشد .کشور چین

نمو گیاهان را تحت تأثیر قرار داده و تولید گیاهان را محدود

با یک چهارم تولیدات جهانی و به دنبال آن هند ،آمریکا،

میکند ( .)Stikic et al., 2003کنترل دقیق مقدار و زمان آبیاری

ترکیه ،مصر و ایران بزرگترین تولیدکنندگان گوجهفرنگی می-

در برقراری تعادل بین رشد رویشی و زایشی گیاه و در نتیجه

باشند ( .)FAOSTAT, 2014میوه گوجهفرنگی دارای ترکیبات

میزان باروری و کیفیت محصول گوجهفرنگی مؤثر خواهد بود

آنتیاکسیدان مانند لیکوپن ،ویتامین  β( Aکاروتن) و

(.)Wang et al., 2011

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيtbarzegar@znu.ac.ir :
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رشد و نمو گیاهان را تحت تأثیر قرار داده و تولید گیاهان را

( .)Shamsul et al., 2008گیاهان برای مقابله با تنش اکسیداتیو

محدود میکند ( .)Stikic et al., 2003کنترل دقیق مقدار و

ایجاد شده ،دارای سیستم دفاعی با کارایی باالئی هستند که

زمان آبیاری در برقراری تعادل بین رشد رویشی و زایشی گیاه

میتواند رادیکالهای آزاد را از بین برده و یا خنثی کنند.

و در نتیجه میزان باروری و کیفیت محصول گوجهفرنگی مؤثر

سیستم آنزیمی شامل سوپر اکسید دیسموتاز ،کاتاالز،

خواهد بود (.)Wang et al., 2011

آسکوربات پر اکسیداز و گلوتاتیون ردوکتار است و سیستم

در اثر تنش کمآبی ،محتویات رنگدانههای فتوسنتزی در

غیرآنزیمی شامل آسکوربات ،توکوفرول ،کاروتنوئیدها و

برگها کاهش مییابد .کاهش میزان محتوای کلروفیل ،به دلیل

ترکیبات متفرقه (ازجمله فالونوئیدها ،مانیتولها و پلیفنلها)

افزایش تخریب و یا کاهش سنتز آنها و همچنین اختالل در

میباشد ( .)Blokhin et al., 2003تحقیقات مختلف نشان داده

فعالیت آنزیمهای مسئول در سنتز رنگدانههای فتوسنتزی است

است که یک ارتباط قوی بین تحمل به تنشهای اکسیداتیو که

( .)Erdem et al., 2006تنش کمآبی باعث شکسته شدن

به دلیل تنشهای محیطی ایجاد میشود و افزایش در غلظت

کلروپالستها و کاهش میزان کلروفیل در گیاه نعناع شد و

آنزیمهای آنتیاکسیدان در گیاهان فتوسنتز کننده وجود دارد

تشکیل پالستیدهای جدید و کلروفیل  aو  bکاهشیافته و

(.)Sairam and Srivastava, 2002

نسبت کلروفیل  aبه  bنیز تغییر یافت (

Misra and

.)Sricastatva, 2000

امروزه با توجه به اهمیت جایگزینی فرآوردههای زیستی
به جای مواد شیمیایی ،الزم است زمینه مصرف بهینه

پرولین اسیدآمینهای است که افزایش غلظت آن فراوانترین

فرآوردههای آلی و بیولوژیکی فراهم شود .ایجاد تحمل به

و عمومیترین پاسخی است که بهمحض ایجاد تنش مشاهده

تنشهای غیرزنده توسط روشهای زیستی ،عالوه بر ایجاد

میشود ( .)Suriyan and Chalermpol, 2009با اعمال تنش

تحمل به تنشها ،میتواند باعث بهبود کیفیت محصول شود.

کمآبی در گوجهفرنگی ،محتوای پرولین در گیاه افزایش یافت

محرکهای زیستی فرآوردههای بیولوژیک هستند که عالوه بر

( .)Khan et al., 2015همچنین تنش کمآبی  40درصد ظرفیت

داشتن مواد غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه دارای مقادیری از

زراعی ،محتویات پرولین را در گوجهفرنگی  100درصد

اسیدآمینههای آزاد نیز میباشند (.)Raheb et al., 2011

افزایش داد (.)Nahar and Gretzmacher, 2002

طبق گزارشهای فائو ( ،)2006مقدار قابل توجهی از

محتوای نسبی آب برگ شاخصی برای بیان آسیبهای

جلبکهای دریایی بهعنوان مکمل غذایی و محرکزیستی در

ناشی از تنش کمآبی محسوب میشود .محتوای نسبی آب برگ

کشاورزی مورد استفاده هستند .کاربرد ترکیبات زیست محرک،

میتواند تعادل بین آب تأمینشده برای برگ و سرعت تعرق را

فعالیتهای فتوسنتزی ،رشد گیاه و عملکرد و بهرهوری را در

بهتر از سایر اجزای روابط آبی منعکس کند ،لذا آن را شاخص

برخی محصوالت افزایش داد و تحمل به کمآبی و شوری،

مناسبی برای نشان دادن وضعیت آبی برگ دانستهاند

مقاومت به بیماریهای قارچی ،باکتریایی و ویروسی را بهبود

( .)Sanchez-Rodrıguez et al., 2010پایداری غشاء سلولی در

بخشیدند ( .)Sharma et al., 2014این محرکهای زیستی

شرایط تنش رطوبتی بهعنوان یک جز اصلی تحمل به کمآبی و

میتوانند ،ترکیبات ریشه را تغییر داده و توسعه ریشه را افزایش

شناسایی ژنوتیپهای متحمل گزارششده است .تنش کمآبی

دهند ( .)Petrozza et al., 2013القاء رشد گیاهان توسط

با صدمه زدن به غشاهای سلولی موجب کاهش پایداری غشا

محرکهای زیستی در ارتباط با افزایش اسیدهای آمینه و سنتز

سلولی میشود ( .)Ahmadizadeh et al., 2011در گوجه

پروتئینها میباشد .یکی از این مواد زیست محرک ،مگافول

فرنگی تحت شرایط تنش کمآبی با افزایش شدت تنش ،میزان

( )Megafolاست که دارای بتائین بوده و نقش آن در کاهش
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شده است ( .)Chen and Murata, 2008مگافول ،یک ترکیب

درصد) کشت و بعد از  45روز (مرحله  4-5برگی) نشاها به

زیست-محرک متشکل از جلبک دریایی و اسیدآمینههای

مزرعه انتقال داده شدند .فاصلهی ردیفها  90سانتیمتر و

پرولین و تریپتوفان ،قندها (گلیکوزید ،پلیساکاریدها)،

فاصلهی بوتهها  30سانتیمتر ،در نظر گرفته شد .جدول 1

ویتامینها و بتائین است( .)Kissoudis et al., 2014کاربرد

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش را نشان

مگافول در گل کلم ،کاهو و گوجهفرنگی در شرایط تنش

میدهد.

کمآبی باعث کاهش خسارت ناشی از تنش کمآبی گردید
(.)Peteroza et al., 2013a,b

دو هفته پس از استقرار کامل بوتهها در خاک ،اولین
محلولپاشی برگی با ترکیب زیست-محرک مگافول (کود

کاربرد ترکیبات محرک زیستی مگافول ،رادیفارم

مکمل تولیدی شرکت  Valagroایتالیا) در مرحله  5-6برگی

( ،)Radifarmویوا ( )Vivaو بنفیت ( )Benefitدر گیاه فلفل

شروع شد و محلولپاشی برگها جمعاً هفت بار و به فاصله

کشت شده در شرایط هیدروپونیک ،موجب افزایش معنیدار

هر  10روز یکبار انجام گرفت .اعمال تنش کمآبی ،یک هفته

عملکرد گردید و کیفیت میوه را در طول تابستان بهبود بخشید

پس از محلولپاشی مگافول آغاز گردید .نیاز آبی گیاهان شاهد

(.)Paradikovic et al., 2011

به صورت روزانه و با استفاده از میانگین بلند مدت پارامترهای

با توجه به اینکه مطالعات کمی در مورد ترکیبات زیست

هواشناسی ایستگاه سینوپتیک زنجان و به کمک روابط  1و 2

محرک در ایران انجام شده و اطالعاتی در مورد ماده مگافول

محاسبه شد .پس از محاسبه حجم آب آبیاری تیمار شاهد

یافت نشد ،در این پژوهش در نظر است که اثرات محلولپاشی

( 100درصد نیاز آبی گیاه) ،نیاز آبی تیمارهای کمآبیاری بر

برگی مگافول بر پاسخهای فیزیولوژیکی گیاه گوجهفرنگی در

اساس درصدهای کمآبیاری از روی آن محاسبه شد.

شرایط تنش کمآبی بررسی شود و با شناسایی مناسبترین

900
) u 2 (ea  ed
)(T  273
)    (1  0.34u 2

غلظت مگافول همگام با افزایش کیفیت گوجهفرنگی تحت
شرایط تنش کمآبی ،نتایج حاصل از این مطالعه در اختیار
کشاورزان قرار گیرد.

() 1
()2

0.408( Rn  G )  

ET0 

ETc  Kc .ET0

در این روابط  :ET0تبخیر-تعرق گیاه مرجع (چمن)
()mm/day؛  :Rnتشعشع خالص در سطح گیاه ()MJ/m2/d؛ :G

مواد و روشها

جریان گرمایی خاک ()MJ/m2/d؛  :Tمتوسط درجه حرارت

این پژوهش بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح

هوا در ارتفاع  2متری ()°C؛  :u2سرعت باد اندازهگیری شده

بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده

در ارتفاع  2متری ()m/sec؛  :ea –edکمبود فشار بخار

کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل

اندازهگیری شده در ارتفاع  2متری ()kpa؛ ∆ :شیب منحنی

آبیاری در سه سطح ( 75 ،50و  100درصد نیاز آبی گیاه) و

فشار بخار ()kpa/°C؛  :γثابت سایکرومتری ()kpa/°C؛ :900

ماده زیست محرک مگافول در چهار سطح (صفر 0/2 ،0/1،و

ضریبی برای گیاه مرجع ()kJ-1kg°Kd-1؛  :0.34ضریب باد برای

 0/3درصد) به ترتیب به کرتهای اصلی و فرعی اختصاص

گیاه مرجع ()sec/m؛  :ETcتبخیر-تعرق گیاه ()mm/day؛ :ET0

داده شدند.

 :Kcضریب گیاهی (بدون واحد) میباشند (وزیری و همکاران،

بذور گوجهفرنگی رقم "ریوگرند" در  25اسفند سال 1393

 .)1387مقادیر ضرایب گوجهفرنگی در مرحله اولیه رشد ،0/6

داخل سینیهای مخصوص کاشت بذر در بستر حاوی خاک

مرحله توسعه  1/15و در نقطه نهایی رشد  0/7در نظر گرفته

برگ ،شن و خاک لوم (به نسبت  )1:1:2در گلخانه

شد (وزیری و همکاران .)1387 ،میزان حجم آب آبیاری مورد
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آسیب سلولی ناشی از تنش کمآبی در گیاهان بهخوبی اثبات

(دمای 25±3روز و  18±3شب با رطوبت نسبی 70-60
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه
رس

سیلت

شن

()%

لوم رسی

()g.kg-1
0/20

0/13

0/07

1/49

7/4

()%
0/12

0/94

نیاز ،بر اساس دوره رشد گیاه و سطح سایهانداز که در مزرعه

ساعات  11تا  14اندازهگیری شد.

اندازهگیری میشد و مساحت اختصاصی گیاه محاسبه میشد.

محتوای نسبی آب برگ با استفاده از رابطه  5محاسبه شد.

برای محاسبه نیاز آبی به ازای هر بوته ،مجموع آب داده شده

رابطه ()5

در طول دوره رشد به هر بوته محاسبه گردید که در این

در این معادله  FWوزنتر DW ،وزن خشک و TWوزن اشباع

صورت مقدار نیاز آبی هر بوته برای تیمار شاهد ( 107/94لیتر)

میباشد .وزن اشباع با قرار گرفتن نمونهها در آب به مدت 24

برآورد شد .نیاز آبی سایر تیمارها (تیمارهای تنش آبی) بر

ساعت در شرایط تاریکی بهدست آمد ،سپس این نمونهها در آون

اساس نیاز آبی تیمار شاهد و درصد تنش آبی ( 50و  75درصد

در دمای  70درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت قرار گرفت و

نیاز آبی گیاه) ،برآورد و توزیع گردید .در نهایت به منظور

وزن خشک اندازهگیری شد (.)Hanson and Hitz, 1982

توزیع مقدار آب محاسبه شده به گیاه ،در مزرعه با اندازهگیری

فعالیت آنزیمها به روش اسپکتروفتومتری (اسپکتروفتومتر

حجم آب آبیاری خروجی از روزنههای قطرهچکانها ،حجم

 JENWAYمدل  )UV-6505در دمای آزمایشگاه ( 25درجه

آب خروجی اندازهگیری و کنترل میشد .دبی قطرهچکانها 2

سانتیگراد) اندازهگیری شد .فعالیت آنزیم کاتاالز به

لیتر در ساعت بود ،در این آزمایش از نوار آبیاری قطرهای

روش  Cakmakو  )1991( Horstبر اساس میزان تجزیه شدن

استفاده شد که قطرهچکان به صورت روزنه بر روی نوار ایجاد

 H2O2در طول موج  240نانومتر و فعالیت آنزیم پراکسیداز

شده بود.

براساس میزان اکسید شدن گایاکول در طول موج  470نانومتر

RWC= (FW-DW)/(TW-DW) × 100

تعیین شد (.)Ghanati et al., 2002

صفات مورد ارزیابی :برای اندازهگیری محتوای کلروفیل
 b ،aو کل برحسب میلی گرم برگرم بافت برگ از روش

بهمنظور محاسبه نشت یونی از روش  Ben Hamedو

آرنون و روابط  3 ،2و  4استفاده شد (.)Arnon, 1967

همکاران ( )2007استفاده شد .درصد نشت یونی از طریق

رابطه ()3

رابطه  6با تقسیم هدایت الکتریکی اولیه ( )EC1بر هدایت

 = ]19/3 ×)A663( - 0/86 )A645( [ V/W ×1000کلروفیل

A

رابطه ()6

رابطه ()4
 = ]19/3 ×)A645( - 3/6 )A663( [ V/W ×1000کلروفیل

الکتریکی سلولهای مرده ( )EC2محاسبه گردید.

B

رابطه ()5

EL= (EC1/EC2) ×100

برای اندازهگیری محتوای پرولین 500 ،میلیگرم نمونه برگ
تازه در  10میلیلیتر اسید سولفوسالیسیلیک هموژنیزه شد و

 = ]20/2× )A645( -8/02× )A663([ × V/W×1000کلروفیل کل

محتوای پرولین با استفاده از معرف نین هیدرین اسید ،به روش

در این روابط  :Vحجم عصاره صاف شده :W ،وزنتر نمونه

 Batesو همکاران ( )1973اندازهگیری و با استفاده از رابطه ()3

برحسب گرم و  :Aجذب نور در طولموجهای 645 ،663

برآورد شد.
-

میباشند.
هدایت روزنهای با استفاده از دستگاه پورومتر ( AP4مدل
 (MK, Delta, UKبر حسب میلیمول بر مترمربع بر ثانیه بین

رابطه

Proline (mg.gFW-1) = [prolin (mg.ml ×toluene
](ml)/115.13]/ [sampale (g)/5
()3

دادهها با استفاده از نرم افزار آماری  SASنسخه  9/1آنالیز و
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جدول  -2مقایسه میانگین اثرات هریک از سطوح مختلف آبیاری و مگافول بهتنهایی بر برخی صفات فیزیولوژیکی گوجهفرنگی رقم
ریوگرند
تیمارها

کلروفیل a

کلروفیل کل

کلروفیل b

محتوای نسبی آب

)(mg. g FW-1

نشت یونی
()%

1/36 a

0/66

%75

b

1/13

b

0/46

%50

c

0/82

c

0/32

( 0شاهد)

c

1/02

d

0/40

0/1

b

1/08

c

0/43

0/2

a

1/17

a

0/57

0/3

1/15 a

%100

2/03

b

1/59

c

1/14

d

1/42

c

1/52

a

1/74

80/17

b

71/90

c

61/91

d

67/18

c

70/03

a

75/51

26/06

b

37/32

a

49/08

a

41/56

b

38/68

d

33/16

سطوح مگافول ()%

1/67 b

0/52 b

36/55 c

72/57 b

معنیداری
آبیاری

**

**

**

**

**

مگافول

**

**

**

**

**

آبیاری×مگافول

ns

**

**

ns

ns

** * ،و  :nsبه ترتیب معناداری در سطح احتمال یک درصد ،پنج درصد و عدم معناداری .میانگینهای صفاتی که در هر ستون دارای
حروف مشابه هستند ،فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد هستند.
ادامه جدول -2
تیمارها

فعالیت آنزیم کاتاالز
)(µmol H2O2. g FW-1 min-1

فعالیت آنزیم پراکسیداز
-1

-1

) (units g FW min

پرولین
-1

) (mg.gFW

هدایت روزنهای
)-2 -1

(mmol.m s

سطوح آبیاری (درصد نیاز آبی گیاه)
c

%100

c

0/35

b

0/01

%75

b

0/62

0/04

%50

0/07 a

0/89 a

( 0شاهد)

d

0/03

d

0/03

0/1

c

0/04

c

0/59

c
b

9/11

a

b

13/30

17/36 a

126/41
99

58/91 c

سطوح مگافول ()%
d
b

0/53
12/84

0/2

0/05 a

0/72 a

14/50 a

0/3

b

b

ab

0/04

0/64

13/44

b

13/25

c

91/33

106/55 a
b

98/66

معنیداری
آبیاری

**

**

**

**

مگافول

**

**

**

**

آبیاری×مگافول

**

ns

ns

ns

** * ،و  :nsبه ترتیب معنیاداری در سطح احتمال یک درصد ،پنج درصد و عدم معنیداری .میانگینهای صفاتی که در هر ستون دارای حروف
مشابه هستند ،فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد هستند.
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a

a

a

c
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مقایسه میانگینها از طریق آزمون چند دامنهای دانکن در سطح

موجب اجتناب گوجهفرنگی از تنش کمآبی میشود ،که

احتمال پنج درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

مطالعات پیشین نشان داد گیاهان گوجهفرنگی تیمار شده با
مگافول

نتایج و بحث

دارای

محتوای

آب

برگ

بیشتری

بودند

محتوای کلروفیل :تنش کمآبیاری بهطور معنیداری محتوای

محتوای نسبی آب برگ :تنش کمآبیاری ،محتوای نسبی

کلروفیل برگ را کاهش داد ،بهطوریکه کمترین میزان کلروفیل

آب برگ را کاهش داد .با افزایش شدت تنش کمآبی در 50

 b ،aو کل به ترتیب ( 0/32 ،0/82 mg g-1 FWو  )1/14در

درصد نیاز آبی گیاه ،کمترین محتوای نسبی آب برگ (61/9

تنش کمآبی  50درصد نیاز آبی گیاه حاصل شد (جدول .)2

درصد) حاصل شد (جدول  .)2نتایج این مطالعه با نتایج

نتایج حاصل با نتایج  Misrو  )2000( Sriccastatvaدر گیاه

حقیقی و مظفریان ( )1393در گوجهفرنگی تطابق دارد که

نعناع مطابقت دارد که گزارش نمودند اثر تنش کمآبی تشکیل

گزارش نمودند با کاهش میزان آبیاری ،محتوای نسبی آب برگ

پالستیدهای جدید و محتوای کلروفیل  aو  bکاهش و نسبت

بافت بهطور معنیداری کاهش یافت .بسیاری از محققان

کلروفیل  aبه  bنیز تغییر یافت .کمبود آب سبب پیری زودرس

معتقدند که کاهش میزان محتوای نسبی آب برگ در اثر تنش

گیاهان ،شکسته شدن کلروپالستها و کاهش میزان کلروفیل

کمآبی در ارتباط با کاهش میزان رطوبت خاک میباشد که این

میگردد .کاهش میزان کلروفیل  aدر اثر تنش کمآبی مربوط به

شرایط سبب بسته شدن روزنهها شده تا از اتالف بیشتر آب

افزایش تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن در سلول میباشد.

جلوگیری شود .همه سطوح مگافول در مقایسه با تیمار شاهد

رادیکالهای آزاد سبب پراکسیداسیون و درنتیجه تجزیه این

محتوای نسبی آب برگ را افزایش دادند بهطوریکه بیشترین

رنگیزه میگردند (.)Schutz and Fangmeir, 2001

میزان آن ( 75/51درصد) در سطح  0/2درصد مگافول حاصل

گلوتامات که پیش ماده ساخت کلروفیل و پرولین است در

شد (جدول  .)2اثرات متقابل این دو تیمار بر میزان محتوای

اثر تنش کمآبی به پرولین تبدیل شده و در نتیجه از سنتز

نسبی آب برگ اختالف معنیداری نشان نداد (جدول .)2

کلروفیل کاسته میشود ( .)Lawloric and Cornic, 2002با

 Petrozzaaو همکاران ( )2014گزارش کردند که گیاهان

توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش ،محلولپاشی برگی

گوجهفرنگی تیمار شده با مگافول در شرایط تنش خشکی

مگافول موجب افزایش میزان کلروفیل برگ گردید و بیشترین

دارای محتوای آب برگ بیشتری بودند که این ممکن است به

میزان کلروفیل  b ،aو کل به ترتیب (0/57 ،1/17 mg. g FW-1

دلیل نقش مگافول در افزایش فعالیت متابولیکی گیاه باشد.

و  )1/74در تیمار  0/2درصد حاصل گردید .اثرات متقابل تنش

کاربرد محرکهای زیستی بر پایه اسیدآمینه (ازجمله گالیسین

کمآبیاری و مگافول بر محتوای کلروفیل  bو کل در سطح یک

بتائین) باعث منفیتر شدن پتانسیل اسمزی سلول شده و از این

درصد تأثیر معنیداری داشت و بر مقدار کلروفیل  aمعنیدار

طریق باعث افزایش جریان آب درون سلول میشوند و در

نبود (جدول  .)2نتایج اثرات متقابل نشان داد که بیشترین میزان

نتیجه محتوای نسبی آب برگ افزایش مییابد (

کلروفیل  bو کل با کاربرد مگافول  0/2درصد در تیمار آبیاری

.)et al., 2008

 100درصد نیاز آبی بهدست آمد (شکل  1و .)2
با توجه به نتایج ،گیاهان تحت تیمار مگافول در شرایط
تنش کمآبی محتوای کلروفیل بیشتری در مقایسه با تیمار شاهد
داشتند ،احتماالً دلیل آن محتوای نسبی آب برگ بیشتر گیاهان
تحت تیمارهای مگافول در وضعیت تنش کمآبی است که

Abbaszadeh

نشت یونی :بر اساس نتایج ،تنش کمآبیاری منجر به
افزایش نشت یونی گردید ،بهطوریکه با افزایش شدت تنش
تا 50درصد نیاز آبی گیاه ،میزان نشت یونی به  49/08درصد
رسید .نتایج حاصل با نتایج  Shamsulو همکاران ( )2008که
گزارش نمودند میزان نشت یونی در گوجهفرنگی تحت شرایط
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حروف مشابه هستند ،فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد هستند.

شکل  -2اثر محلولپاشی مگافول بر محتوای کلروفیل کل برگ گوجهفرنگی تحت سطوح مختلف آبیاری .میانگینهای هر ستون که دارای
حروف مشابه هستند ،فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد هستند.

تنش کمآبی افزایش یافت همخوانی دارد .میزان صدمه به

تیمار شده با مگافول تحت تنش خشکی ،بیان ژنهای مرتبط با

غشاهای سلولی بر اثر تنش کمآبی ممکن است از طریق

تنش خشکی پایین بود ،بیان سطوح پایینتر این ژنها نشان

اندازهگیری نشت یونی از سلول سنجیده شود .تنش کمآبی با

میدهد که گیاهان سطوح پایینتری از تنش خشکی را تجربه

شروع یک تنش اکسیداتیو همراه میباشد ،بنابراین در طی آن

نمودند .از طرفی مگافول دارای بتائین و پرولین است که این

تولید و ذخیره گروههای سمی و مخرب اکسیژن آزاد افزایش

مولکولها آسیب سلولی ناشی از تنش خشکی را در گیاهان

مییابد .در نتیجه تحت شرایط تنش به سرعت چربیهای غشاء

کاهش میدهند ( .)Petrozzaa et al., 2014کاربرد کودهای

پراکسیده گردیده و پایداری غشا سلول از بین میرود

اسیدآمینهای حاوی پرولین باعث محافظت غشای سلولی،

( .)Ahmadizadeh et al., 2011میزان نشت یونی در همه

پروتئینها ،آنزیمهای سیتوپالسمی و مهار گونههای فعال اکسیژن

گیاهان تیمار شده با سطوح مختلف مگافول کاهش یافت.

و حذف رادیکالهای آزاد میگردد (.)Liang et al., 2013

کمترین میزان نشت یونی با کاربرد مگافول  0/2درصد حاصل

کاربرد اسمولیتهای سازگار کننده مانند پرولین در گیاه و

شد (جدول .)2

افزایش آن موجب تنظیم اسمزی درون سلول و حفظ

نتایج تحقیقات نشان داد که در گیاهان گوجهفرنگی پیش

تورژسانس سلولی و از این طریق باعث کاهش خسارت به
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هستند ،فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد هستند.
Mohsenzadeh

ارتباط قوی بین تحمل به تنشهای اکسیداتیو که به دلیل

غشای سلولی و کاهش نشت یونی میگردد (

.)et al., 2006با توجه به نتایج (جدول  ،)2اثرات متقابل

تنشهای محیطی ایجاد میشود و افزایش در غلظت آنزیمهای

تیمارهای مگافول و آبیاری بر میزان نشت یونی معنیدار نبود.

آنتیاکسیدان در گیاهان فتوسنتز کننده وجود دارد (

Sairam

فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز :بر اساس نتایج

 .)and Srivastava, 2002محققین نشان دادهاند که غلظت

مقایسه میانگین (جدول  ،)2با افزایش شدت تنش کمآبیاری بر

آنزیمهای آنتیاکسیدانی در شرایط تنش دو برابر شده و لذا

میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز افزوده شد،

باعث افزایش مقاومت به تنشهای اکسیداتیو میشوند و از

بهطوریکه بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز (0/072

طرفی تنش کمآبی میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز و سوپر

 )µmolH2O2 g-1 FW min-1و پراکسیداز (0/89

units g-1

اکسید دیسموتاز را افزایش میدهد (.)Lascano et al., 2005

 )FWmin-1در تنش کمآبیاری  50درصد بهدست آمد .کاربرد

کودهای حاوی اسیدآمینه پرولین در ساختار پروتئین و

مگافول بهطور معنیداری فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز

آنزیم شرکت دارند .پرولین موجود بهعنوان یک ترکیب

را افزایش داد .بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز (0/054

تنظیمکننده اسمزی و جاروب کننده رادیکال اکسیژن نیز عمل

units g-1

میکند به همین دلیل مقدار آن در تنش کمآبی افزایش مییابد.

 )FWmin-1در تیمار  0/2درصد مگافول حاصل شد .اثرات

همچنین پرولین موجود در این کودها پتانسیل یونیزاسیون

متقابل تیمارهای آبیاری و مگافول بر میزان فعالیت آنزیم

پایینی دارد و بدین گونه قادر هست به آسانی یک کمپلکس

کاتاالز در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد .بیشترین

انتقالدهنده بار الکتریکی برگشتپذیر با رادیکالهای آزاد

µmol H2O2 g-1 FW

اکسیژن تشکیل دهد و روی خاموش کردن یا دفع کردن

 )min-1در گیاهان محلولپاشی شده با مگافول  0/2درصد

گونههای واکنشپذیر اکسیژن مؤثر است (.)Alia et al., 2001

تحت شرایط تنش کمآبیاری  50درصد بهدست آمد (شکل .)3

با توجه به نتایج (جدول  ،)2اثرات متقابل تیمارهای آبیاری و

گیاهان برای مقابله با تنش اکسیداتیو ایجاد شده ،دارای سیستم

مگافول بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز معنیدار نبود.

 )µmol H2O2 g-1 FW min-1و پراکسیداز (0/72

فعالیت آنزیم کاتاالز (0/087±0/0088

دفاعی با کارایی باالئی هستند که میتواند رادیکالهای آزاد را

هدایت روزنهای :تنش کمآبی بهطور معنیداری هدایت

از بین برده و یا خنثی کنند ( .)Blokhina et al., 2003یک

روزنهای را کاهش داد و با افزایش شدت تنش ( 50درصد
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( )58/91mmolm-2 s-1حاصل شد .کاربرد مگافول باعث

تنش مشاهده میشود (.)Suriyan and Chalermpol, 2009

افزایش هدایت روزنهای گردید و تیمار  0/2درصد بیشترین

افزایش میزان پرولین در پاسخ به کاهش آب قابل دسترس

( )106/ 55 mmolm-2s-1افزایش را نشان داد .میزان هدایت

است ،با توجه به مقدار آب قابل دسترس ،محتوای پرولین در

روزنهای با افزایش شدت تنش کمآبی ،کاهش مییابد .با توجه

شیره سلولی به دنبال غلظت باالی آن در محلول سلول افزایش

به نتایج ،تنش کمآبی باعث کاهش محتوای نسبی آب برگ

مییابد (.)Khan et al., 2015

شد که منجر به از دست رفتن تورژسانس میشود ،که در

کاربرد برگی مگافول محتوای پرولین برگ را افزایش داد

نتیجه منجر به بسته شدن روزنهها و کاهش هدایت روزنهای

(جدول  .)2نتایج نشان داد که بیشترین میزان پرولین

میگردد .در واقع کاهش هدایت روزنهای به دلیل بسته شدن

( )14/50 mg.gFW-1با کاربرد  0/2درصد مگافول حاصل شد

روزنهها در شرایط تنش کمآبی میباشد تا از این طریق اتالف

که با سطح  0/3درصد تفاوت معنیداری نداشت .مگافول

آب به حداقل برسد ( .)Magloier, 2005علت انسداد روزنهها

ترکیبی از اسیدهای آمینه (پرولین و تریپتوفان) ،بتائین،

تجمع هورمون آبسیزیک اسید میباشد که در شرایط تنش

ویتامینها ،پلیساکاریدها ،نیتروژن و کربن آلی است که پیش

کمآبی در ریشه ساخته شده و در سلولهای روزنهای تجمع

تیمار آن باعث افزایش تجمع پرولین در برگها گردید ،که

مییابد ( .)Chaves et al., 2002پیش تیمار مگافول در گیاهان

گزارش شده است کاربرد خارجی پرولین و بتائین موجب

گوجهفرنگی ،با افزایش سنتز و تجمع بتائین در برگها و

افزایش تجمع پرولین در برگها و ریشههای گوجهفرنگی

کاهش حساسیت گیاه به تنش خشکی ،محتوای آب برگها را

گردید ( ،)kissoudis et al., 2014همچنین شواهد اخیر نشان

بهبود بخشید و از این طریق از کاهش هدایت روزنهای

میدهد که مگافول تعدادی از مسیرهای پاسخ تنش را در

ممانعت کرد (.)Petrozzaa et al., 2014

گوجهفرنگی تنظیم میکند ( .)Petrozzaa et al., 2014در این

اثرات متقابل این دو تیمار تنش کمآبی و مگافول بر روی
میزان هدایت روزنهای معنیدار نبود (جدول  .)2نتایج این

مطالعه ،اثرات متقابل دو تیمار آبیاری و مگافول بر محتوای
پرولین معنیدار نبود (جدول .)2

مطالعه با نتایج حاصل از مطالعه بر روی انار رقم نادری که
نشان داد اثرات متقابل تیمار کودی آمینوفورته به همراه تنش

نتیجهگیری کلی

کمآبی بر روی میزان هدایت روزنهای معنیدار نبود ،تطابق

بهطور کلی میتوان گفت که با افزایش تنش کمآبی ،محتوای

دارد (حسنزاده و همکاران.)1394 ،

نسبی آب برگ ،مقدار کلروفیل برگ و هدایت روزنهای به

محتوای پرولین :بر اساس نتایج مقایسه میانگینها (جدول

شدت کاهش یافت و فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز،

 ،)2با افزایش سطح تنش کمآبی میزان پرولین افزایش یافت و

تجمع پرولین و نشت یونی افزایش یافت .کاربرد ماده زیست

در سطح  50درصد نیاز آبی گیاه ،بیشترین میزان پرولین

محرک مگافول اثرات تنش کمآبی را تعدیل بخشید و با

( )17/36 mg.gFW-1بهدست آمد .گیاهان در شرایط تنشهای

افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و تجمع پرولین

محیطی از قبیل تنش کمآبی با تجمع ترکیبات اسمزی مانند

موجب کاهش نشت یونی گردید و هدایت روزنهای ،مقدار

پرولین و تغییرات در هورمونهای گیاهی با این تنشها مقابله

کلروفیل و محتوای نسبی آب برگ را افزایش داد و بیشترین

میکنند .پرولین اسیدآمینهای است که افزایش غلظت آن

تأثیر را غلظت  0/2درصد مگافول داشت.
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فراوانترین و عمومیترین پاسخی است که به محض ایجاد
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