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ارزیابی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از ارقام انار تجاری ایرانی به تنش شوری

 1گروه علوم باغبانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران و گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،ایران 2،گروه علوم باغبانی ،دانشکده علوم
کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران 3،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران 4،گروه خاکشناسی،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
(تاریخ دریافت ،1396/11/10 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/04/02 :

چکیده
شوری آب و خاک از مهمترین محدودیتهای رشد و تولید درختان میوه بهشمار میآید .کنترل شوری میتواند یکی از عوامل مدیریت
تولید این محصوالت باشد و پایداری تولید و استفاده بهینه از زمین و آب را تضمین نماید .لذا ،بهمنظور بررسی اثر تنش شوری کلریدسدیم
بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی برخی ارقام تجاری انار کشور و شناسایی رقمهای متحمل به شوری ،پژوهشی گلخانهای در
دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال  1394انجام شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامالً تصادفی در
پنج سطح شوری صفر 75 ،50 ،25 ،و  100میلیموالر کلریدسدیم و شش رقم انار ملس دانه قرمز اصفهان ،ملس یزدی ،شیرین شهوار،
میخوش یزد ،ملس ساوه و ملس یوسف خانی و با سه تکرار صورت پذیرفت .پس از سه ماه اعمال تنش شوری ،برخی خصوصیات
فیزیولوژیک و بیوشمیایی گیاهان بررسی و اندازهگیری گردید .نتایج پژوهش نشان داد در تیمار شاهد نسبت به  100میلیموالر کلریدسدیم
با افزایش شوری ،میزان کلروفیل  42( aدرصد) ،کلروفیل  40( bدرصد) ،کلروفیل کل ( 42درصد) و کاروتنوئید کل ( 65درصد) بهطور
معنیداری کاهش و میزان نشت یونی ( 27درصد) ،مالوندیآلدئید ( 94درصد) و آنزیمهای پراکسیداز ( 506درصد) ،کاتاالز ( 478درصد)
و آسکوربات پراکسیداز ( 366درصد) افزایش معنیداری یافت .همچنین مقایسه میانگین دادههای آزمایش نشان داد تفاوت معنیداری بین
ارقام در فاکتورهای اندازهگیریشده وجود دارد .یافتههای پژوهش نشان داد که در شرایط تنش شوری ،رقم ملس ساوه در بیشتر صفات
مرتبط با تحمل به شوری برتری نشان داد و این رقم نسبت به سایر ارقام ارزیابیشده از تحمل به شوری باالتری برخوردار بود.
واژههای کلیدی :آسکوربات پراکسیداز ،پراکسیداز ،کاتاالز ،کاروتنوئید ،کلروفیل ،کلریدسدیم ،مالوندیآلدئید

مقدمه

و وزارت جهاد کشاورزی ،سطح زیر کشت انار در جهان بیش

با توجه به خواص ارگانولپتیکی ( )Organolepticمیوه انار و

از  300هزار هکتار میباشد که کشور ایران با دارا بودن سطح

مزایای آن برای سالمتی انسان ،مصرف انار در دهههای اخیر

زیرکشت حدود  75هزار هکتار و میزان تولید سالیانه یک

Rodriguez et al.,

میلیون و  98هزار تن ،مقام اول تولید و صادرات آن را در

 .)2012; Bugueno et al., 2016بر اساس آخرین دادههای فائو

جهان به خود اختصاص داده است (احمدی و همکاران،

به طور قابل توجهی افزایش یافته است (
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 1990تا  2010به ویژه در کشورهایی مانند اسپانیا دو برابر

جمله آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی مانند اسید آسکوربیک،

شده است ( )Bugueno et al., 2016که این افزایش تولید

گلوتاتیون ( ،)GSHتوکوفرولها و کاروتنوئیدها میباشند تا از

ممکن است مربوط به خواص میوه آن باشد که برای کنترل و

آسیب اکسیداتیو ناشی از گونههای فعال اکسیژن تشکیل شده

درمان بیماریهایی مانند سرطان و فشار خون باال استفاده

تحت تنش شوری جلوگیری گردد .آنزیمهای آنتیاکسیدان نیز

میشود ( .)Tehranifar et al., 2011علیرغم این توجه فراگیر

شامل سوپراکسید دیسموتاز ( ،)SODکاتاالز (،)CAT

به انار و افزایش تولید جهانی آن ،در کشور ایران با توجه به

گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPو پراکسیداز ()POD؛ و آنزیمهای

پدیده تغییرات آب و هوایی ،خشکسالیهای اخیر و کاهش

چرخه آسکوربات-گلوتاتیون شامل آسکوربات پراکسیداز

کیفیت آب آبیاری ،نگرانیهای زیادی در ارتباط با سطح تولید

( )APXو گلوتاتیون رداکتاز ( )GRمیباشند .این اجزای

کمی و کیفی این محصول بوجود آمده است .یکی از

سیستم آنتیاکسیدانی در جهت کاهش آسیب سلولی که در

ضروریات توسعه کمی و کیفی محصول انار معرفی ارقام و

شرایط تنش اکسیداتیو افزایش مییابد ،عمل میکنند (

ژنوتیپهای مناسب و سازگار آن با شرایط اقلیمی ،آبی و

 .)and Halliwell, 2000; Ashraf, 2009مطالعات متعدد حاکی

خاکی هر منطقه میباشد و از آنجا که کشت و پرورش عمده

از آن است که گونههای مقاوم به شوری افزایش فعالیتهای

درختان انار در مناطق خشک و نیمهخشک کشور صورت

آنزیمی آنتیاکسیدانی و محتوای آنتیاکسیدانی را در پاسخ به

میپذیرد و در این مناطق در کنار مسأله خشکی ،مشکالت

تنش شوری نشان میدهند ،در حالیکه گونههای حساس به

شوری ( )Naeini et al., 2006نیز بسیار قابل توجه است ،لذا

شوری قادر به انجام این کار نمیباشند (

شناسایی و معرفی گیاهان متحمل به شوری میتواند یک روش

 .)1999لذا ،بررسی اطالعات موجود نشان میدهد که

مؤثر و عملی جهت مقابله با شوری آب و خاک باشد .بدین

مکانیسمهای مقاومت آنتیاکسیدانی گیاهان ممکن است یک

منظور ،استفاده از معیارهای مناسب جهت گزینش رقمهای

راهبرد برای افزایش تحمل به شوری را فراهم کند .از این رو،

مقاوم به شوری الزم است (جعفری1373 ،؛ حیدری

برای دستیابی به انتخاب کارآمد گیاهان متحمل به شوری از

شریفآباد )1380 ،و در این راستا ،شناسایی پاسخهای

نظر ژنتیکی ،باید مکانیسمهایی که شوری بر روی مورفولوژی،

مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه و ارقام آن به

فیزیولوژی ،رشد و پاسخهای آنتیاکسیدانی گیاهان را شامل

شوری ضروری میباشد (.)Khan et al., 2000

میگردد ،شناسایی و بررسی شوند (.)Xiong and Zhu, 2002

Foyer

Meneguzzo et al.,

غلظت باالی نمک در خاک باعث وقوع پدیدههای مختلفی

در شرایط شوری ،کاهش قابل توجهی در شدت فتوسنتز

میشود که تأثیر منفی بر تولید محصوالت کشاورزی مانند

با کاهش محتوای کل کلروفیل و تغییر در زیرساختارهای

تأخیر در رشد و نمو گیاه ،مهار فعالیتهای آنزیمی و کاهش

کلروفیل همراه است ( .)Meng et al., 2011شوری باعث

میزان فتوسنتز دارد ( .)Gaber, 2010به طور کلی ،تنش شوری

تخریب ساختار کلروپالست و ناپایداری کمپلکسهای

باعث عدم تعادل یونهای سلولی میشود که منجر به سمیت

رنگدانه -پروتئین ،تجزیه کلروفیلها و تغییر در محتوا و

( Reactive

ترکیب کاروتنوئیدها میگردد (.)Ben-Asher et al., 2006

 )Oxygen Species, ROSمیگردد ( .)Khan et al., 2000تنش

کاروتنوئیدها با جاروب کردن رادیکالهای آزاد باعث حفاظت

شوری باعث تولید بیش از حد گونههای فعال اکسیژن مانند

گیاه در مقابل تنشهای اکسیداتیو میشوند (

آنیونهای سوپراکسید ( ،)O2-پراکسیدهیدروژن ( )H2O2و

 .)Panda, 2005همچنین این ترکیبات قادرند انرژی زیاد طول

Zheng et al.,

موجهای کوتاه را گرفته و اکسیژن یکتایی را به سهتایی تبدیل

یونی ،تنش اسمزی و تولید گونههای فعال اکسیژن

رادیکالهای هیدروکسیل ( )OHمیشود (

Chaudhury and
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آنتیاکسیدانی خود را ایفا نمایند .کاروتنوئیدها نقش اساسی در

گردید .قلمههای یکساله ریشهدار شده شامل شش رقم انار

حفاظت نوری کلروفیلها علیه آسیبهای ناشی از اکسیداسیون

ملس دانه قرمز اصفهان ،ملس یزدی ،شیرین شهوار ،میخوش

نوری را بوسیله کاهش گونههای فعال اکسیژن بر عهده دارند

یزد ،ملس ساوه و ملس یوسفخانی که از لحاظ قطر ،سن و

(.)Behera and Mishra, 2002

اندازه یکسان بودند ،در اسفندماه  1393از مراکز تحقیقاتی انار

تنش شوری سبب تولید گونههای فعال اکسیژن میشود که

واقع در شهرستانهای ساوه و یزد تهیه گردید .سپس نهالها در

( Summart

گلدانهای پالستیکی  12لیتری حاوی ترکیب خاک زراعی،

 .)et al., 2010لذا ،میزان نشت الکترولیتها از بافتهای

ماسه و کود حیوانی ضدعفونی شده توسط بنومیل به نسبت

گیاهی روشی مناسب جهت برآورد سالمت غشا پس از

 1:1:2کاشته شدند .پس از استقرار نهالها و سبز شدن برگها،

تنشهای محیطی از قبیل شوری و خشکی است ( Medrano et

تیمارهای مورد نظر در اواخر فصل بهار و اوایل فصل تابستان

 .)al., 2002تحت تنش شوری ،مالوندیآلدئید (،)MDA

(خرداد ،تیر و مردادماه) اعمال گردید .اعمال تیمارهای آزمایش

محصول تجزیه اسیدهای چرب غیراشباع غشاهای زیستی،

با آب شهری (به عنوان تیمار شاهد) و غلظتهای 75 ،50 ،25

تمایل به تجمع دارد ( .)Gosset et al., 1994بر همین اساس،

و  100میلیموالر کلریدسدیم (نمک هامر با درجه خلوص

پایداری غشا سلولی به طور گستردهای برای تمایز بین ارقام

 99/2درصد) که به ترتیب هدایت الکتریکی (توسط

مقاوم و حساس به تنش در برخی از محصوالت استفاده شده

هدایتسنج رومیزی مدل  Jenway- 4510ساخت انگلستان

است ( .)Blum and Ebercon, 1981رادیکالهای اکسیژن در

اندازهگیری شدند)  9/72 ،6/21 ،3/35 ،0/66و 14/35

طول متابولیسم گیاه بوجود میآیند که نیاز به سیستمهای

دسیزیمنس بر متر را دارا بودند آبیاری شدند.

نشت از غشاهای سلولی را به دنبال خواهد داشت

آنتیاکسیدانی جهت جاروب کردن دارند تا رشد طبیعی را

قبل از انتقال گیاهان به گلدانهای آزمایشی ،میزان رطوبت

حفظ کنند .بنابراین تعیین اثرات نامطلوب بر این سیستمهای

خاک آنها در سطح ظرفیت زراعی ( )FCو نقطه پژمردگی دائم

آنتیاکسیدانی به علت شوری ،یک سنجش مهم برای انتخاب

( )PWPبه کمک دستگاه صفحات فشاری (ساخت شرکت

مناسب ارقام است ( .)Zhang et al., 2014هدف از این

ابزار توسعه سهند تبریز -ایران) جهت مشخص نمودن مقدار

پژوهش بررسی اثرات شوری کلریدسدیم بر خصوصیات

آب مورد نیاز برای آبیاری آنها تعیین شد .پس از استقرار

فیزیولوژیک و بیوشیمیایی از قبیل رنگیزههای فتوسنتزی ،نشت

نهالها و سبز شدن برگها ،تیمارهای مورد نظر اعمال گردید.

یونی ،پراکسیداسیون چربیهای غشا و فعالیت آنزیمهای

اعمال تیمارهای شوری به مدت سه ماه تا ظهور عالئم ناشی از

آنتیاکسیدان شش رقم انار تجاری ایرانی جهت ارزیابی تحمل

تنش که شامل رنگپریدگی و بافتمردگی برگها بود انجام

به شوری در آنها طراحی و اجرا گردید.

گرفت (علیایی و همکاران .)1394 ،برای اعمال تیمارهای
شوری ،بهمنظور اجتناب از ایجاد تنش ناگهانی و پالسمولیز،

مواد و روشها

افزودن نمک کلرید سدیم بهصورت تدریجی صورت گرفت.

این مطالعه در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه

بدین منظور ،بهغیر از تیمار شاهد ،ابتدا گیاهان با تیمار 25

لرستان با متوسط دمای روزانه  32و شبانه  25درجه سلسیوس،

میلیموالر ،آبیاری شدند و در مراحل بعدی در گیاهانی که باید

میانگین شدت نور  500میکرومول بر مترمربع بر ثانیه و میزان

تیمار شوری باالتر اعمال میگردید ،بهتدریج افزایش غلظت

رطوبت  50تا  60درصد در سالهای  1393-94انجام شد.

نمک صورت گرفت تا اینکه در نهایت به سطح شوریهای

آزمایش به صورت فاکتوریل با پنج سطح شوری و شش رقم

مورد نظر رسانده شد .آبیاری گلدانها با توجه به تغییرات وزن
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بار از اعمال تنش شوری  1/5لیتر آب از تیمار موردنظر اضافه

استون بهعنوان محلول شاهد برای تنظیم صفر جذب نوری

گردید .بدین ترتیب با توجه به وجود زهکش ،تیمارهای

اسپکتروفتومتر استفاده شد .در نهایت میزان کلروفیل ،(Chla) a

شوری طوری اعمال گردید که مقدار  30درصد آب از طریق

کلروفیل  ،(Chlb) bکلروفیل کل ( )ChlTotalو کاروتنوئید کل

زهکش گلدانها خارج شود تا از تجمع بیش از حد نمک در

( )Carبر حسب میلیگرم در گرم برگ تازه از طریق روابط زیر

گلدانها ممانعت گردد .لذا ،در طول دوره سه ماهه آزمایش،

محاسبه شدند:

تیمارهای شاهد  26مرتبه ،تیمارهای با هدایت الکتریکی 3/35

))1(: Chla = (11.24 A662) – (2.04 A645

دسیزیمنس بر متر  24مرتبه ،تیمارهای با هدایت الکتریکی

))2(: Chlb = (20.13 A645) – (4.19 A662

 6/21دسیزیمنس بر متر  21مرتبه ،تیمارهای با هدایت

)3(: ChlTotal = Chla + Chlb

الکتریکی  9/72دسیزیمنس بر متر  18مرتبه و تیمارهای با

)4(: Car = (1000 × A470 – 1.90 Chla – 63.14 Chlb) /214

هدایت الکتریکی  14/35دسیزیمنس بر متر  15مرتبه اعمال

سنجش پراکسیداسیون چربیهای غشا بر اساس غلظت

شدند .تعداد دفعات کمتر آبیاری در سطوح باالتر نمک به

مالوندیآلدئید تولید شده در اثر آسیب به غشا بر اساس روش

علت کاهش سرعت رشد گیاهان و کاهش تبخیر و تعرق

بوژ و آست ( )Buege and Aust, 1978صورت گرفت .درصد

توسط آنها و وجود نمک بیشتر در خاک گلدانها بود .این

نشت یونی (الکترولیت) برگ نیز از طریق رابطه زیر محاسبه

شرایط باعث حفظ رطوبت بهمدت بیشتری شده و فاصله

شد (:)Lutts et al., 1996

زمانی بین دو نوبت آبیاری در این تیمارها را افزایش میداد و

)5(: %ELP = (EC1 / EC2) × 100

در نتیجه تعداد دفعات آبیاری در تیمارهای شوری با

 :EC1هدایت الکتریکی اولیه نمونه؛  :EC2هدایت الکتریکی

غلظتهای باالتر در طول دوره آزمایش نسبت به گیاهان

ثانویه نمونه

شاهد ،کاهش یافت .همچنین ،به منظور اطمینان از انجام نیاز

به منظور استخراج و سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز

آبشویی خاک گلدانها ،پس از هر مرتبه آبیاری ،زهآب تعدادی

نمونههای گیاهی از روش چنس و مهلی (

از گلدانها به طور تصادفی جمعآوری و هدایت الکتریکی و

 ،)Maehly, 1995جهت سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز از

 pHآنها اندازهگیری شد .در پایان آزمایش صفات کلروفیل ،a

روش مکآدام و همکاران ( )Mac-Adam et al., 1992و به

کلروفیل  ،bکلروفیل کل ،کاروتنوئید کل ،نشت یونی

منظور اندازهگیری فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز از روش

(الکترولیت) برگ ،پراکسیداسیون چربیهای غشا (بر اساس

ناکانو و آسادا ( )Nakano and Asada, 1981استفاده گردید .در

میزان تولید مالوندیآلدئید) و میزان فعالیت آنزیمهای

نهایت ،تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزارهای آماری

پراکسیداز ،کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز اندازهگیری گردید.

( Excel 2013 ،)9.2و مقایسه میانگینها بر اساس آزمون چند

برای سنجش میزان کلروفیل و کاروتنوئید از روش

Chance and

SAS

دامنهای دانکن و در سطح احتمال  5درصد انجام گردید.

لیختنهالر ( )Lichtenthaler, 1987استفاده شد .بدین منظور
ابتدا  0/1گرم برگ توزین و آن را در هاون چینی با ازت مایع

نتایج

خرد و با  10میلیلیتر استون خالص مخلوط گردید و عصاره

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادههای این پژوهش نشان داد

بهدست آمده در فالکون  15میلیلیتری ریخته و به مدت 15

که اگر چه اثرات شوری ،رقم و اثرات متقابل آنها بر میزان

دقیقه در دور  4000سانتریفوژ شد .سپس با استفاده از دستگاه

کلروفیل  ،bکاروتنوئید کل و مالوندیآلدئید اثر معنیداری

اسپکتروفتومتر (مدل  )Mapada UV-1800جذب محلول در

( )P≥0/01داشت ،اما در مورد صفات میزان کلروفیل  ،aنشت
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پراکسیداز برهمکنش شوری و رقم معنیدار نبود اما اثرات

میانگین  2/87و  2/68میلیگرم در گرم وزن تر برگ از نظر

ساده هر کدام از آنها به تنهایی معنیدار ( )P≥0/01گردید .در

آماری در یک گروه قرار گرفتند .بین ارقام انار از نظر محتوای

مورد صفت میزان کلروفیل کل ،برهمکنش شوری و رقم در

کلروفیل  bنیز تفاوت معنیداری وجود داشت ،بهطوریکه در

سطح پنج درصد ( )P≥0/05و اثرات ساده شوری و رقم در

رقم میخوش یزد در تیمار با باالترین میزان شوری نسبت به

سطح یک درصد ( )P≥0/01معنیدار گردید.

تیمار شاهد نه تنها میزان کلروفیل  bکاهش پیدا نکرد بلکه

کلروفیل  :aنتایج تجزیه واریانس دادههای این مطالعه

افزایش  85درصدی نیز نشان داد .بیشترین میزان کاهش

نشان داد اگر چه اثرات متقابل شوری و رقم بر میزان کلروفیل

کلروفیل  bهم مربوط به ارقام ملس یزدی و ملس یوسفخانی

 aمعنیدار نگردید ،اما اثرات ساده هر کدام از آنها به تنهایی

به ترتیب با میانگین  60و  59درصد در تیمار با باالترین میزان

معنیدار ( )P≥0/01بود .مقایسه میانگین دادهها نیز مشخص

شوری نسبت به تیمار شاهد مشاهده گردید (جدول .)1

نمود با افزایش تنش شوری و غلظت کلریدسدیم ،میزان

کلروفیل کل :نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از این

کلروفیل  aدر تمام رقمها به طور معنیداری کاهش یافت به

پژوهش نشان داد که شوری و رقم ( )P≥0/01و اثرات متقابل

طوریکه کمترین میزان کلروفیل  aمربوط به باالترین

آنها ( )P≥0/05بر میزان کلروفیل کل رقمهای انار اثر

غلظتهای نمک کلریدسدیم یعنی  75و  100میلیموالر بود

معنیداری داشت ،به طوریکه با افزایش غلظت کلریدسدیم،

که به ترتیب سبب کاهش  34/59و  42/34درصدی نسبت به

میزان کلروفیل کل به طور معنیداری کاهش یافت .کمترین

تیمار شاهد گردید .البته بیشترین میزان کلروفیل  aدر تیمارهای

میزان کلروفیل کل از نظر آماری مربوط به باالترین غلظتهای

شاهد 25 ،و  50میلیموالر کلریدسدیم به ترتیب با میانگین

کلرید سدیم یعنی  75و  100میلیموالر بود که به ترتیب سبب

 9/46 ،10/58و  8/93میلیگرم در گرم وزن تر برگ از نظر

کاهش  35/61و  41/56درصدی نسبت به تیمار شاهد گردید.

آماری اختالف معنیداری نداشتند و در یک گروه قرار گرفتند.

الزم به ذکر است که باالترین میزان کلروفیل کل در تیمارهای

a

شاهد و  25میلیموالر کلریدسدیم به ترتیب با میانگین 13/45

وجود داشت ،بهطوریکه کمترین و بیشترین میزان کاهش

و  12/14میلیگرم در گرم وزن تر برگ از نظر آماری در یک

کلروفیل  aمربوط به ارقام ملس ساوه و ملس یوسفخانی به

گروه قرار گرفتند .بین ارقام انار نیز تفاوت معنیداری از نظر

ترتیب با میانگین  12و  61درصد در تیمار با باالترین میزان

محتوای کلروفیل کل وجود داشت ،بهطوریکه کمترین و

شوری نسبت به تیمار شاهد اتفاق افتاد (جدول .)1

بیشترین میزان کاهش کلروفیل کل مربوط به ارقام میخوش

بین ارقام انار نیز تفاوت معنیداری از نظر محتوای کلروفیل

کلروفیل  :bنتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از این

یزد و ملس یوسفخانی به ترتیب با میانگین  13و  60درصد

پژوهش نشان داد که شوری ،رقم و اثرات متقابل آنها بر میزان

در تیمار با باالترین میزان شوری نسبت به تیمار شاهد اتفاق

کلروفیل  bرقمهای انار اثر معنیداری ( )P≥0/01داشت ،به

افتاد (جدول .)1

طوریکه با افزایش غلظت کلرید سدیم ،میزان کلروفیل  bبه

کاروتنوئید کل :نتایج تجزیه واریانس حاصل از این

طور معنیداری کاهش یافت .کمترین میزان کلروفیل  bمربوط

پژوهش نشان داد که شوری ،رقم و اثرات متقابل آنها بر میزان

به باالترین غلظتهای کلریدسدیم یعنی  75و  100میلیموالر

کاروتنوئید کل رقمهای انار اثر معنیداری ( )P≥0/01داشت ،به

بود که از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند و به ترتیب

طوریکه با افزایش غلظت کلریدسدیم ،میزان کاروتنوئید کل به

باعث کاهش  39/72و  38/68درصدی نسبت به تیمار شاهد

طور معنیداری کاهش یافت .کمترین میزان کاروتنوئید کل

گردید .الزم به ذکر است که باالترین میزان کلروفیل  bدر

مربوط به باالترین غلظت کلریدسدیم ( 100میلیموالر) با
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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،32سال 1398

جدول  -1مقایسه میانگین برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی شش رقم نهال انار در سطوح مختلف شوری
کلریدسدیم
(میلیموالر)

رقم
قرمز اصفهان

یزدی

شهوار

یزد

ساوه

یوسفخانی

9/52c-g

8/99c-g

c-g

c-h

8/32

c-h

7/48

کلروفیل ( aمیلیگرم در گرم وزن تر)
0
25
50
75
100
میانگین

b-e

9/47

10/26

c-h

8/26

6/70d-h
B

8/84

f-h

5/30

10/90b-d
c-g

8/89

d-h
f-h

6/87

5/27

8/92c-g

9/63c-f

15/53a

d-h

7/34

c-h

ab

d-h

6/27

c-h

8/22

4/03h

4/77gh

6/52d-h

C

BC

BC

6/82

7/34

7/45

b-e

8/47

10/61

d-h

7/13

8/50c-h
B

8/87

14/30

a-c

12/10

d-h

7/34

6/08e-h
A

10/58A
A

9/46

A

8/93

B

6/92

6/10B

11/07

کلروفیل ( bمیلیگرم در گرم وزن تر)
0

3/07bc

2/21b-f

2/60b-d

1/31d-f

b

3/28

a

4/73

25

2/76b-d

1/96b-f

1/84b-f

1/56c-f

2/53b-e

5/43a

50

b-f

2/11

bc

d-f

b-f

b-f

2/36

bc

75

b-f

2/31

d-f

1/27

100

c-f

b-f

2/37

میانگین

B

1/62

2/38

ef
f

2/91

0/99

0/88

BC

1/79

c-f

1/59

d-f
C

1/32
1/30

1/73

b-d

2/25

2/645

b-f

2/42

BC

2/04

B

2/36

2/97

c-f

1/59

b-f
A

1/95

A

2/87

2/68AB
B

2/32

C

1/73

C

1/76

3/34

کلروفیل کل (میلیگرم در گرم وزن تر)
12/59bc

11/20b-e

13/49bc

25

b-d

12/22

b-f

10/28

b-e

50

b-d

12/37

b-f

10/38

75

10/57b-e

0

100
میانگین

c-f
B

8/33

10/73

c-f

8/19

6/29ef

6/86d-f

f

ef

4/91

11/22

C

8/61

6/07

BC

9/07

10/23b-f
c-f

8/90

c-f

8/51

10/87b-e
c-f

8/94

BC

9/49

bc

12/91

b-e
bc

11/00

12/97

8/41c-f
b-e
B

10/87

11/23

a

20/26

a

19/73

b

15/07

A

13/45

AB
B

12/14

11/25

8/94c-f

8/66C

c-f

C

A

8/03

7/86

14/41

کاروتنوئید کل (میلیگرم در گرم وزن تر)
4/34d

4/01e

4/90b

4/40d

4/57c

5/34a

4/59A

25

f

gh

f

g

f

c

B

3/59

50

h

C

2/79

75

j

100

lm

میانگین

C

0

3/51
2/89

2/45
1/94

3/02

k

3/05

2/16

mn
p

1/84

0/95

F

2/40

j

3/55

2/46

lm
o

1/92

1/47

D

2/86

j

3/20

2/49

kl
o

2/08

1/50

E

2/73

3/67

g
j

3/10

2/53

n

1/70

B

3/11

f
i

4/57

3/64

2/69

kl
A

2/02

D
E

2/25

1/60

3/65

اعداد در هر ردیف یا ستون که در یک حرف مشترک میباشند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح  5درصد تفاوت معنیداری ندارند.

میانگین  1/60میلیگرم در گرم وزن تر برگ بود که باعث

داشت ،بهطوریکه کمترین میزان کاهش کاروتنوئید کل مربوط

کاهش  65/14درصدی میزان آن نسبت به تیمار شاهد با

به رقم ملس دانه قرمز اصفهان با میانگین  55درصد و بیشترین

میانگین  4/59میلیگرم در گرم وزن تر برگ گردید .بین ارقام

میزان کاهش آن مربوط به ارقام ملس ساوه و ملس

انار نیز تفاوت معنیداری از نظر میزان کاروتنوئید کل وجود

یوسفخانی به ترتیب با میانگین  63و  62درصد در تیمار با
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میانگین
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باالترین میزان شوری نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد

معنیدار ( )P≥0/01شد .مقایسه میانگین دادهها مشخص نمود

(جدول .)1

با افزایش تنش شوری و غلظت کلریدسدیم ،میزان فعالیت

دادههای این مطالعه نشان داد اگر چه اثرات متقابل شوری و

یافت .بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز مربوط به

رقم بر نشت یونی برگ معنیدار نگردید ،اما اثرات هر کدام از

باالترین غلظت نمک کلریدسدیم ( 100میلیموالر) بود که

آنها به تنهایی معنیدار ( )P≥0/01بود .با افزایش تنش شوری و

سبب افزایش  5/06برابری آن نسبت به تیمار شاهد با میانگین

غلظت کلرید سدیم ،نشت یونی برگ در تمام رقمها به طور

 0/283واحد آنزیم در گرم وزن تر برگ گردید .بین ارقام انار

معنیداری افزایش یافت .بیشترین میزان نشت یونی برگ

نیز تفاوت معنیداری از نظر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز

مربوط به باالترین غلظت نمک کلریدسدیم ( 100میلیموالر)

وجود داشت ،بهطوریکه بیشترین و کمترین میزان فعالیت آنزیم

بود که سبب افزایش  27/20درصدی نشت یونی برگ نسبت

پراکسیداز مربوط به ارقام ملس دانه قرمز اصفهان و ملس

به تیمار شاهد گردید .بین ارقام انار نیز تفاوت معنیداری از

یوسفخانی به ترتیب با میانگین  649درصد ( 6/49برابر) و

نظر میزان نشت یونی برگ وجود داشت ،بهطوریکه کمترین

 437درصد ( 4/37برابر) در تیمار با باالترین میزان شوری

میزان نشت یونی مربوط به رقم ملس دانه قرمز اصفهان با

نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد (جدول .)3

میانگین  22درصد و بیشترین میزان نشت یونی مربوط به رقم

کاتاالز :نتایج تجزیه واریانس دادههای این پژوهش

ملس یزدی با میانگین  34درصد در تیمار با باالترین میزان

مشخص نمود اگر چه اثرات متقابل شوری و رقم بر میزان

شوری نسبت به تیمار شاهد مشاهده گردید (جدول .)2

فعالیت آنزیم کاتاالز معنیدار نگردید ،اما اثرات ساده هر کدام

پراکسیداسیون چربیهای غشا (مالوندیآلدئید) :نتایج

از آنها معنیدار ( )P≥0/01شد .مقایسه میانگین دادهها نشان داد

تجزیه واریانس این پژوهش نشان داد که شوری ،رقم و اثرات

با افزایش تنش شوری و غلظت کلریدسدیم ،میزان فعالیت

متقابل آنها بر غلظت مالوندیآلدئید برگ اثر معنیداری

آنزیم کاتاالز در تمام ارقام به طور معنیداری افزایش یافت.

( )P≥0/01داشت ،بهطوریکه با افزایش تنش شوری و غلظت

بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز مربوط به باالترین غلظت

کلریدسدیم ،غلظت مالوندیآلدئید (پراکسیداسیون چربیها)

نمک کلرید سدیم ( 100میلیموالر) بود که سبب افزایش 4/78

برگ بهطور معنیداری افزایش یافت .بیشترین غلظت

برابری آن نسبت به تیمار شاهد گردید .از نظر میزان فعالیت

مالوندیآلدئید مربوط به باالترین غلظت نمک کلریدسدیم

آنزیم کاتاالز برگ بین ارقام انار نیز تفاوت معنیداری وجود

( 100میلیموالر) بود که سبب افزایش  94درصدی میزان آن

داشت ،بهطوریکه بیشترین و کمترین میزان فعالیت آنزیم

نسبت به تیمار شاهد گردید .بین ارقام انار نیز تفاوت

کاتاالز مربوط به ارقام ملس ساوه و ملس دانه قرمز اصفهان به

معنیداری از نظر غلظت مالوندیآلدئید برگ وجود داشت،

ترتیب با میانگین  903درصد ( 9/03برابر) و  278درصد

بهطوریکه بیشترین و کمترین میزان افزایش غلظت آن مربوط

( 2/78برابر) در تیمار با باالترین میزان شوری نسبت به تیمار

به ارقام ملس یزدی و ملس ساوه به ترتیب با میانگین  162و

شاهد اتفاق افتاد (جدول .)3

 56درصد در تیمار با باالترین میزان شوری نسبت به تیمار
شاهد اتفاق افتاد (جدول .)2

آسکوربات پراکسیداز :نتایج تجزیه واریانس دادههای این
مطالعه نشان داد اگر چه اثرات متقابل شوری و رقم بر میزان

پراکسیداز :نتایج تجزیه واریانس دادههای این مطالعه نشان

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز معنیدار نشد ،اما اثرات

داد اگر چه اثرات متقابل شوری و رقم بر میزان فعالیت آنزیم

ساده هر کدام از آنها معنیدار ( )P≥0/01گردید .مقایسه

پراکسیداز معنیدار نگردید ،اما اثرات ساده هر کدام از آنها

میانگین دادهها مشخص نمود با افزایش تنش شوری و غلظت
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جدول  -2مقایسه میانگین برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی شش رقم نهال انار در سطوح مختلف شوری
کلریدسدیم
(میلیموالر)

رقم
ملس دانه

ملس

شیرین

میخوش

ملس

ملس

قرمز اصفهان

یزدی

شهوار

یزد

ساوه

یوسفخانی

میانگین

نشت یونی (الکترولیت) برگ ()%
25

lm

g-j

20/87

f-i

h-k

50

kl

d-f

22/27

75

h-k

0

18/54

19/34
20/48

b-d

23/48

21/24

c-e
bc

22/81

23/86

e-h

20/46

21/67

b-d

23/31

mn
kl

18/09

19/26

i-k

19/98

j-l

D

19/68

h-k
e-h

20/47

21/60

100

21/99e-g

26/19a

26/41a

24/49b

21/14f-i

22/58de

میانگین

19/67D

22/48A

22/87A

21/91B

19/11E

20/47C

0

1/663o

1/830n

1/987m

1/733no

j

l

19/81

C

20/97

B

22/12

23/80A

مالوندیآلدئید (میکرومول بر گرم وزن تر)
2/647

2/100

E

1/993

25

2/043lm

2/537k

2/460k

2/077lm

2/960h

2/570jk

2/441D

50

k

f

i

k

fg

h

C

2/926

75

i

B

3/356

100

h

میانگین

E

2/460

2/777
3/040
2/397

3/440

c

3/987

a

4/793

A

3/317

2/770

fg
c

3/347

3/970

C

2/907

i

2/513

2/810

g

3/273

D

2/481

3/350

d

3/667

b

4/133

A

3/351

e

3/020

3/550

bc
B

4/040

A

3/875

3/056

اعداد در هر ردیف یا ستون که در یک حرف مشترک میباشند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح  5درصد تفاوت معنیداری ندارند.

کلرید سدیم ،میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در تمام

معنیداری کاهش و میزان نشت یونی ،مالوندیآلدئید و

ارقام به طور معنیداری افزایش یافت .بیشترین میزان فعالیت

آنزیمهای پراکسیداز ،کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز افزایش

آنزیم آسکوربات پراکسیداز مربوط به باالترین غلظت نمک

معنیداری پیدا کردند .در این مطالعه ،تنش شوری سبب کاهش

کلریدسدیم ( 100میلیموالر) بود که سبب افزایش 3/66

غلظت رنگیزههای فتوسنتزی از قبیل کلروفیل و کاروتنوئید

برابری آن نسبت به تیمار شاهد با میانگین  0/321واحد آنزیم

گردید ،بهطوریکه با افزایش سطح نمک کلرید سدیم ،میزان

در گرم وزن تر برگ گردید .بین ارقام انار نیز تفاوت

کلروفیل برگ روند کاهشی نشان داد که این موضوع باعث

معنیداری از نظر میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز

ناکارآمدی برگها در انجام فتوسنتز و تشدید آسیبهای ناشی

وجود داشت ،بهطوریکه بیشترین و کمترین میزان فعالیت آنزیم

از تنش میشود .کاهش میزان کلروفیل ناشی از تنش شوری در

آسکوربات پراکسیداز مربوط به ارقام شیرین شهوار و ملس

این مطالعه با نتایج تحقیقات انجام شده در گیاهان انار

یزدی به ترتیب با میانگین  425درصد ( 4/25برابر) و 331

( ،)Ibrahim, 2016توتفرنگی ( ،)Kaya et al., 2002انگور

درصد ( 3/31برابر) در تیمار با باالترین میزان شوری نسبت به

( )Sivritepe and Eris, 1999و مرکبات (خوشبخت و

تیمار شاهد مشاهده گردید (جدول .)3

همکاران )1393 ،تأیید میگردد .بعضی از محققین عقیده دارند
که کاهش غلظت کلروفیل برگها در اثر تنش شوری میتواند

بحث

در ارتباط با افزایش فعالیت آنزیم تجزیهکننده کلروفیل

یافتههای این پژوهش نشان داد که با افزایش شوری ،میزان

(کلروفیالز) باشد ( .)Rao and Rao, 1981کاهش کلروفیل

کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و کاروتنوئید کل به طور

برگ میتواند ناشی از تغییر متابولیسم نیتروژن و استفاده بیشتر
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17/99mn

19/58kl

20/02i-k
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18/71E
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جدول  -3مقایسه میانگین برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی شش رقم نهال انار در سطوح مختلف شوری
کلریدسدیم
(میلیموالر)

رقم
ملس دانه

ملس

شیرین

میخوش

ملس

ملس

قرمز اصفهان

یزدی

شهوار

یزد

ساوه

یوسفخانی

0/240m

0/267lm

میانگین

پراکسیداز (واحد آنزیم در گرم وزن تر)
25
50

i

75

d

1/223

100

b

1/557

0/367

0/617

0/500

e

1/090

d

1/300

b

1/553

میانگین

0/801C

0/942B

j

k

h

j

D

0/523

h

0/720

g

0/877

e

1/083

0/686D

0/380

ij
h

0/580

0/750

ef

1/037

0/592E

f

0/730

0/967

d
a

1/293

1/897

1/060A

0/527

h

0/770

ef
c

1/017

1/473

0/504

C

0/791

B

1/077

A

1/433

0/825C

کاتاالز (واحد آنزیم در گرم وزن تر)
0

12/94m

6/43p

7/61o

7/28op

q

25

16/60k

12/22m

14/27l

14/25l

9/18n

50

h

20/32

i

g

ij

75

d

27/21

100

a

میانگین

A

36/03
22/62

18/42

de
b

26/24

33/28

B

19/32

22/56

c

31/64

a

36/36

A

22/49

f

17/96

23/87

c

31/86

B

19/05

ij

3/49

18/27

e

25/43

c

31/53

C

17/58

q

4/36

E

7/02

10/25n

12/79D

jk

C

19/10

B

26/31

17/11

fg

23/48

bc
C

32/43

A

33/58

17/53

آسکوربات پراکسیداز (واحد آنزیم در گرم وزن تر)
0/347kl

0/400jk

0/280l

0/303l

0/303l

l

25

h

0/627

h

j

j

jk

jk

50

g

0/787

75

0

f

0/650

0/870

0/427

h

0/647

0/430

h

0/657

i

0/413

0/553

i

0/290
0/390

0/510

E

0/321

D
C

0/489

0/671

0/973de

1/047c

0/873f

0/910ef

0/840fg

0/683h

0/888B

100

b

a

b

b

b

cd

A

میانگین

B

1/210
0/789

1/323

A

0/858

1/190

C

0/683

1/197

C

0/699

1/143

D

0/651

E

0/993

1/176

0/573

اعداد در هر ردیف یا ستون که در یک حرف التین مشترک میباشند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح  5درصد تفاوت معنیداری
ندارند.

از گلوتامات (ماده اولیه سنتز پرولین و کلروفیل) در مسیر سنتز

از دیگر دالیل کاهش غلظت کلروفیل برخی ارقام تحت

Rosa-Ibara

تأثیر تنش شوری ،میتواند به علت مشترک بودن مسیر

 .)and Maiti, 1995همچنین بعضی از مواد تنظیمکننده رشد

بیوسنتزی کلروفیل و آلفاتوکوفرول باشد که گیاه در شرایط

نظیر آبسیزیک اسید و اتیلن موجب تحریک فعالیت آنزیم

تنش شوری با توقف بیوسنتز کلروفیل ،مسیر بیوسنتزی

کلروفیالز میشوند و در شرایط تنش غلظت آنها افزایش

آنتیاکسیدان آلفاتوکوفرول را فعال مینماید (

مییابد ( .)Drazkiewice, 1994از طرفی کاهش کلروفیل به

 .)2001کاهش محتوای کلروفیل در شوری باال ممکن است به

علت کاهش پتانسیل آب برگ میتواند مربوط به حساسیت

دلیل بازدارندگی در جذب ،انتقال و یا استفاده یونهای مغذی

این رنگدانه به افزایش تنشهای محیطی به ویژه شوری و

منیزیم و نیترات در گیاهان باشد ( .)Ibrahim, 2016کاهش

خشکی باشد (.)Younis et al., 2000

میزان کلروفیل میتواند عمدتاً به علت تخریب ساختمان

پرولین باشد که در تنظیم اسمزی به کار میرود (

Kaya et al.,
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واکنش آنها با اکسیژن یکتایی ،تخریب پیشمادههای سنتز

گزانتوفیل باعث حفاظت از کلروفیل در مقابل فتواکسیداسیون

کلروفیل و جلوگیری از بیوسنتز کلروفیلهای جدید و فعال

میشوند ( .)Loggini et al., 1999گزارش شده است که

شدن آنزیمهای تجزیهکننده کلروفیل از جمله کلروفیالز و

کاهش مقدار کاروتنوئید در شرایط تنش نیز به علت تجزیه

El-Tayeb, 2005; Rout et al.,

بتاکاروتن و تشکیل زئازانتین در چرخه گزانتوفیل میباشد

1997/98; Neocleous and Vasilakakis, 2007; Sultana et
 .)al., 1999تجمع یونهای سدیم و کلر در برگها در تنش

( .)Sultana et al., 1999کاهش مقدار کلروفیل و کاروتنوئید

اختالالت هورمونی باشد (

شوری نیز تأثیر منفی بر غلظت کلروفیل دارد

( Sultana et al.,

 .)1999; Stepien and Klobus, 2006عالوه بر این ،تنش
شوری در جذب برخی عناصر ضروری نظیر آهن و منیزیم که
در سنتز کلروفیل ضروری هستند اختالل ایجاد میکند
(.)Neocleous and Vasilakakis, 2007
بررسیها نشان داده که مقدار کلروفیل در ارقام حساس در
شرایط تنش شوری مقدار کاهش بیشتری را نسبت به ارقام
مقاوم نشان میدهند که این امر با میزان مقاومت ارقام نسبت به
تنش شوری مرتبط است ( .)Younis et al., 2000پس میتوان
بیان نمود که گیاهانی که در شرایط تنش شوری قرار میگیرند،
محتوای کلروفیل آنها تحت تأثیر قرار گرفته و در بیشتر آنها
میزان کلروفیل کاهش مییابد .در این میان ،آن دسته از گیاهانی
که به شوری متحمل هستند ،میتوانند این کاهش محتوای
کلروفیل را تعدیل کنند .پایداری کلروفیل به عنوان شاخصی از
مقاومت گیاه به تنش است ،به طوریکه ارقام مقاوم به شوری
دارای شاخص پایداری باال و ارقام حساس پایینترین میزان
پایداری را نشان میدهند ( )Modhan et al., 2000بررسی
برخی دیگر از ارقام مقاوم و حساس گیاهان ،این مطلب را
تأیید کرد که مقدار کلروفیل با افزایش غلظت نمک در هر دو
گروه ارقام مقاوم و حساس کاهش مییابد اما میزان کاهش با
میزان مقاومت آنها در ارتباط است ( )Lu et al., 2009که با
نتایج این پژوهش نیز هماهنگی دارد.
در کلروپالستها ،کاروتنوئیدها بهعنوان رنگیزه کمکی
عمل میکنند ،اما نقش مهمتر آنها نقش آنتیاکسیدانی آنها
میباشد ( ،)Egert and Tevini, 2002; Koyro, 2006زیرا این
رنگیزهها مسئول خاموش کردن اکسیژن یکتایی و جلوگیری از
پراکسیداسیون چربیها و در نهایت تنش اکسیداتیو میباشند

در شرایط تنش شوری در گیاه گوجهفرنگی (
 )2002; Juan et al., 2005و سویا (

Tari et al.,

Abd El Samad and

 )Shaddad, 1997گزارش شده که این کاهش در رقمهای
حساس بیشتر از رقمهای مقاوم بوده است که با نتایج این
تحقیق سازگار میباشد.
صدمه ناشی از عوامل تنشزای محیطی مانند شوری و
خشکی در مرحله اول بر روی غشاهای سلولی قابل مشاهده
است ،بهطوریکه در اثر اعمال تنش شوری نفوذپذیری غشا نیز
تحت تأثیر قرار میگیرد (عموآقایی و قرباننژاد.)1393 ،
افزایش نشت الکترولیتی مواد ،نشانهای از آسیب غشاها و
کاهش پایداری آنها میباشد که احتماالً نتیجه تنش اکسیداتیو
منتج از شوری است (

Hasegawa et al., 2000; Besma and

 .)Denden, 2012برخی از محققین گزارش نمودهاند که شوری
موجب القای تنش اکسیداتیو ثانویه شده و با تولید سطح
افزایش یافتهای از گونههای فعال اکسیژن موجب تخریب غشا
و افزایش نشت یونی (الکترولیتی) میگردد .بر طبق همین
گزارش ،نشت یونی در رقم حساس به شوری نسبت به رقم
مقاوم بیشتر بوده است (

Bhattacharjee and Mukherjee,

 .)2002نشت یونی غشا بهعنوان شاخصی مؤثر در تعیین درجه
مقاومت به شوری و ارتباط آن با شاخصهای رشد گیاهان
توسط برخی از محققین نیز مطرح شده است (

Ashraf and

 .)Ali, 2008نتایج حاصل از پژوهش حاضر بر روی شش رقم
انار نشان داد که تخریب غشا و افزایش نشت یونی در رقمهای
ملس یزدی و شیرین شهوار نسبت به سایر رقمها بیشتر بوده و
در رقم ملس ساوه از سایر رقمها کمتر بوده است که این امر با
میزان حساسیت و مقاومت آنها نسبت به شوری مرتبط است.
رادیکالهای سوپراکسید تولیدشده ناشی از تنش شوری
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تولید ترکیباتی مثل مالوندیآلدئید میباشد .این ماده به عنوان

افزایش پراکسیداسیون لیپیدها و تجمع پراکسید هیدروژن

شاخصی برای اندازهگیری مقدار پراکسیداسیون چربیها تحت

میشود .قربانلی و همکاران ( )1391نیز بیان نمودند در گیاهان

عنوان شاخص افزایش تنش اکسیداتیو در نظر گرفته میشود

تحت تیمار شوری ،با افزایش غلظت کلریدسدیم ،میزان

Heath

پرولین ،کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و مالوندیآلدئید افزایش

(مومنی و همکاران1391 ،؛ داشآقا و همکاران1393 ،؛

 .)and Packer, 1969; Llusia et al., 2005محققین افزایش

مییابد که با نتایج این پژوهش سازگار میباشد.

غلظت مالوندیآلدئید را نشاندهنده افزایش واکنش

به طور کلی تنش شوری در گیاهان باعث تنش خشکی

پراکسیداسیون چربیها و اکسید شدن اسیدهای چرب غشایی

فیزیولوژیک و سمیت یونی میشود؛ یعنی شوری خود ترکیبی

میدانند (مومنی و همکاران1391 ،؛ داشآقا و همکاران1393 ،؛

از دو تنش اسمزی و یونی میباشد .بهعالوه ،این دو تنش

 .)Jiang and Hung, 2001; Erdal, 2012در شرایط تنش

سبب ایجاد تنش ثانویهای به نام تنش اکسیداتیو میشوند

شوری ،پراکسیداسیون سبب تجزیه اسیدهای چرب غیراشباع

(

غشا سلولی و کاهش شاخص پایداری غشا و نشت

 )Chinnusamy et al., 2005که منجر به تولید رادیکال

Liang,

( Abdul

الکترولیتها میگردد (داشآقا و همکاران1393 ،؛

;Parida and Das, 2005; Orcutt and Nilsen, 2000

سوپراکسید و به دنبال آن سایر گونههای فعال اکسیژن

 )1999; Sairam and Srivastava, 2002که نتیجه آن ،تولید

 )Jaleel et al., 2009; Sudhakar et al., 2001میگردد .گیاهان

مالوندیآلدئید میباشد .روند تولید این ترکیبات با افزایش

برای مقابله با این اکسیدانها دارای مکانیسمهای حفاظتی

پراکسیداسیون چربیهای غشا ادامه مییابد و تداوم این

خاصی میباشند که شامل مولکولها و آنزیمهای آنتیاکسیدانی

وضعیت موجب از هم گسیختگی ساختار غشا و خروج آب و

است .به طور کلی آنتیاکسیدانهای گیاهی به سه گروه

یونها از سلول میشود و تداوم تنش منجر به مرگ سلول

تقسیمبندی میشوند -1 :ترکیبات غشایی و محلول در چربی

میگردد ( .)Leul and Zhou, 1999با توجه به مشاهدات

مانند آلفاتوکوفرول و کاروتنوئیدها -2 ،ترکیبات محلول در آب

 Wangو همکاران ( )2009در اندام هوایی گیاهچههای یونجه

مثل آسکوربات ،گلوتاتیون ،ترکیبات فنلی ،فالونوئیدها و

تحت تنش شوری ،افزایش غلظت مالوندیآلدئید گزارش و

آنتوسیانینها و  -3آنزیمهایی مانند سوپراکسید دیسموتاز،

اعالم گردیده است که بین کاهش غلظت مالوندیآلدئید و

کاتاالز ،پراکسیداز ،آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون رداکتاز

افزایش تحمل به شوری در یونجه همبستگی مستقیم وجود

(.)Sudhakar et al., 2001, Parida and Das, 2005

دارد .بنابراین میتوان گفت رقمهایی که تحت تنش ،میزان

تولید آنزیمهای آنتیاکسیدان در گیاهان نشان داده است که

مالوندیآلدئید کمتری تولید مینمایند از تحمل به تنش

بهطور بسیار کارآمدی ،اثرات مخرب گونههای فعال اکسیژن را

بیشتری برخوردار میباشند .افزایش پراکسیداسیون چربیها

برطرف مینماید ( .)Ashraf and Harris, 2004به طور کلی،

(تولید مالوندیآلدئید) در شرایط تنش شوری در مطالعات

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ( )SODبه عنوان اولین خط

دیگر نیز گزارش شده است؛ بهطوریکه مومنی و همکاران

سیستم دفاع آنتیاکسیدانی در نظر گرفته میشود ،زیرا باعث

( )1391گزارش کردند تنش شوری در برگهای گیاه ذرت

تبدیل سوپراکسید ( ،)O2-به  H2O2و  O2در سیتوزول،

باعث افزایش نشت یونی ،افزایش پراکسیداسیون لیپیدها و

کلروپالست و میتوکندری میشود (

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان مانند پراکسیداز ،کاتاالز و

 .)2002سپس  H2O2تولید شده ،توسط آنزیمهای کاتاالز و

آسکوربات پراکسیداز شد .همچنین با توجه به مشاهدات

پراکسیداز حذف میگردد ( .)Mittler, 2002کاتاالز که عمدتاً

 Chaparzadehو همکاران ( ،)2004مشخص شده است که

در پراکسیزومها یافت میشود اصلیترین آنزیمی است که به

Sigaud-Kutner et al.,
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طور مستقیم  H2O2را به مولکول آب و  O2تبدیل میکند.

ارقام حساس و متحمل به شوری بسیاری از گونههای گیاهی

پراکسیداز ( )PODعمدتاً در فضای آپوپالستی و واکوئلها قرار

افزایش مییابد (

دارد ،جایی که نقش مهمی در سرعت بخشیدن به تبدیل

H2O2

به  H2Oو  O2دارد ()Gratao et al., 2005؛ بدین ترتیب

 ،)2003اگر چه این افزایش فعالیت آنزیمی در ارقام متحمل به
شوری بیشتر از ارقام حساس گزارش شده است (

Shalata et

.)al., 2001; Moradi and Abdelbaghi, 2007

را در سلولها تشکیل میدهند و  H2O2توسط کاتاالز و

با توجه به مشاهدات  Apelو  )2004( Hirtبسته به گونه

آسکوربات پراکسیداز از بین برده میشود .کاتاالز  H2O2را به

گیاهی و نوع تنش ،آنزیمهای آنتیاکسیدان خاصی جهت

 H2Oو  O2تبدیل میکند ،در حالیکه آسکوربات پراکسیداز

تحمل به تنش فعال میشوند .همچنین مطالعات انجام شده

همراه با مونودهیدروآسکوربات رداکتاز ،دهیدروآسکوربات

توسط  Heidariو  Mesriنشان میدهد که در ارقام مختلف

رداکتاز و گلوتاتیون رداکتاز  H2O2را به  H2Oاز طریق مسیر

گندم تحت تنش شوری بر میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز و

آسکوربات -گلوتاتیون تبدیل میکند .آسکوربات پراکسیداز

آسکوربات پراکسیداز افزوده میشود .عالوه بر این ،پاسخ

اولین آنزیم در این مسیر است که  H2O2را با استفاده از

آنزیمهای آنتیاکسیدانی گیاهان به شوری در بین گونههای

آسکوربات به عنوان یک دهنده الکترون در یک واکنش

گیاهی ،بافتها و محلهای درون سلولی متفاوت است

اکسایش -کاهش حذف میکند (.)Noctor and Foyer, 1998

( .)Mittova et al., 2003از طرفی ،بررسی پارامترهای مناسب

گلوتاتیون ،آنزیم نهایی در این مسیر است و برای محافظت از

به عنوان معیار گزینش برای تحمل به شوری در ارقام مختلف

گیاهان از تنش اکسیداتیو با حفظ گلوتاتیون در مرحله کاهش

گلرنگ نشان داده است که تفاوت در سرعت جذب  CO2و

عمل میکند (.)Blokhina et al., 2002

میزان رنگیزههای فتوسنتزی شامل کلروفیل  aو  bمیتوانند به

تعادل میان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان یک فاکتور

عنوان معیارهای اصلی گزینش ارقام متحمل به شوری مورد

اساسی و بحرانی برای تعیین سطح پایدار رادیکالهای

استفاده قرار بگیرند ( .)Siddiqi et al., 2009بنابراین دستیابی

سوپراکسید و پراکسید هیدروژن است .این تعادل برای

به تحمل به شوری در ارقام و گونههای گیاهی نه تنها مستلزم

جلوگیری از تشکیل بیش از اندازه رادیکالهای هیدروکسیل

بهبود مقاومت به تنش اکسیداتیو به علت آنزیمهایی است که

بسیار مهم است ( .)Mittler, 2002مطالعات مختلفی نشان داده

عمدتاً برای محافظت از غشاها و بافتها از چنین آسیبهایی

است که مقاومت به تنش اکسیداتیو تا حد زیادی با مقاومت به

استفاده میشود ،بلکه ممکن است شامل پیشرفت مسیر بیوسنتز

شوری در گیاهان مرتبط میباشد؛ به بیان دیگر ارقام متحمل به

رنگدانههای فتوسنتزی برای حفظ میزان بیشتر فتوسنتز در

شوری از طریق افزایش فعالیت آنتیاکسیدانهای مختلف ساز

مواجهه با تنش باشد.

و کار دفاعی بهتری در برابر تنش اکسیداتیو نسبت به ارقام

همبستگی بین صفات :نتایج بررسی همبستگی بین صفات

( Gossett et al., 1994; Hernandez and

مورد ارزیابی تحت تنش شوری نشان داد که همبستگی مثبت

حساس نشان دادهاند

;Almansa, 2002; Sairam et al., 2002; Koca et al., 2007

 .)Yildiz and Terzi, 2013آنزیمهای آنتیاکسیدان مانند
کاتاالز ،پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز سبب حذف و
غیرفعال شدن گونههای فعال اکسیژن (

;McDonald, 1999

 )Baily, 2004و همچنین حذف و کاهش خسارت پراکسید
هیدروژن ( )McDonald, 1999میشوند .نتایج بسیاری از
تحقیقات نیز نشان میدهد که فعالیت این آنزیمها در برگهای

و معنیداری بین کلروفیل  aبا کلروفیل  ،)r=0/83( bکلروفیل
کل ( )r=0/99و کاروتنوئید کل ( )r=0/82وجود داشت اما
همبستگی منفی و معنیداری با میزان نشت یونی (،)r=-0/73
کاتاالز ( )r=-0/70و آسکوربات پراکسیداز ( )r=-0/69نشان
داد .همچنین همبستگی مثبت و معنیداری بین محتوای
کاروتنوئید کل با کلروفیل  )r=0/62( bو کلروفیل کل
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جدول  -4ضرایب همبستگی بین صفات مورد ارزیابی برخی رقمهای تجاری انار در شرایط تنش شوری
1
1

کلروفیل

2

3

کلروفیل کل

**0/99

**0/91

**

**

5

نشت یونی

**

0/82

-0/73

**

0/62

-0/54

1
**
**

0/79

-0/70

1
**

1

-0/83

6

مالوندیآلدئید

**-0/57

-0/40ns

**-0/54

**-0/79

**0/67

1

7

پراکسیداز

**-0/53

-0/38ns

**-0/50

**-0/80

**0/56

**0/89

8

کاتاالز

**

-0/70

**

-0/53

**

-0/67

**

-0/92

**

0/79

**

0/76

9

آسکوربات پراکسیداز

**

-0/69

**

-0/48

**

-0/65

**

-0/94

**

0/79

**

0/79

1
**

0/84

**

0/86

1
**

0/94

1

** و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال  1درصد و بدون اختالف معنیدار

( )r=0/79مشاهده گردید اما همبستگی منفی و معنیداری بین

چربیها (کمترین میزان تولید مالوندیآلدئید) و آسیب کمتر به

میزان کاروتنوئید کل با نشت یونی ( ،)r=-0/83میزان

غشا (نشت یونی پایین) همراه با فعالیت باالی

مالوندیآلدئید ( ،)r=-0/79پراکسیداز ( ،)r=-0/80کاتاالز

آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی (میزان کاروتنوئیدها) و فعالیت

( )r=-0/92و آسکوربات پراکسیداز ( )r=-0/94پدیدار شد .با

متوسط تا باالی آنتیاکسیدانهای آنزیمی شامل پراکسیداز،

بررسی همبستگی بین صفات دیگر نیز معلوم شد که همبستگی

آسکوربات پراکسیداز و کاتاالز در شرایط شوری ،در مجموع

مثبت و معنیداری بین نشت یونی و مالوندیآلدئید با هم و

دارای ظرفیت باالتری جهت حذف گونههای فعال اکسیژن

با آنزیمهای پراکسیداز ،کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز و

تولیدی و ثبات عملکرد بهتری در مقایسه با سایر رقمهای

همینطور بین خود آنزیمها وجود داشت (جدول .)4

ارزیابی شده میباشد .پس از رقم ملس ساوه بر اساس صفات
مورد بررسی در این پژوهش که شامل برخی از صفات

نتیجهگیری

فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بود ،از نظر تحمل نسبی به شوری

تحمل به شوری وابسته به فعالیت یک اندام یا یک صفت

به ترتیب ارقام ملس دانه قرمز اصفهان و میخوش یزد در

گیاهی نمیباشد ،بلکه برآیندی از بیشتر صفات مهم گیاهی از

گروه دوم ،ارقام ملس یوسفخانی و شیرین شهوار در گروه

قبیل صفات مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و بیوشیمیایی است که

سوم و سرانجام رقم ملس یزدی در گروه چهارم قرار گرفت.

در ایجاد مقاومت به تنش شوری مؤثر هستند .لذا رقمی که در

همچنین بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان گفت با توجه

بیشتر صفات مرتبط با تحمل به شوری برتری نشان دهد

به اینکه افزایش فعالیت آنتیاکسیدانها بیانکننده افزایش حذف

میتواند در شرایط تنش مناسب باشد .بنابراین ،با توجه به این

گونههای فعال اکسیژن میباشد ،لذا اغلب از این ویژگی

نکات و بر اساس یافتههای بهدست آمده از این مطالعه میتوان

میتوان به عنوان یک شاخص قابل اعتماد جهت بیان افزایش

نتیجهگیری نمود که رقم ملس ساوه با میزان کاهش کمتر انواع

تحمل به شوری استفاده نمود.

کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل و مقدار پایین پراکسیداسیون
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Abstract
Salinity of water and soil are one of the most important restrictions on the growth and production of fruit trees. Control
of this phenomenon can be one of the factors in managing the production and guarantee the production sustainability
and optimal use of land and water. Therefore, in order to investigate the effect of salinity stress on the physiological and
biochemical properties of some Iranian commercial pomegranate cultivars and identification of salinity tolerant
cultivars, a greenhouse research conducted at the Faculty of Agriculture of Lorestan University in 2015. The Factorial
experiment based on randomized complete block design with five levels of salinity (0, 25, 50, 75 and 100 mM NaCl)
and six pomegranate cultivars included Malas Dane Ghermez Esfahan, Malas Yazdi, Shirin Shahvar, Meykhosh Yazd,
Malas Saveh and Malas Yousofkhani and with three replications. After three months of applying salt stress, some
physiological and biochemical properties of the plants were examined and measured. The results showed that in control
treatment, compared to 100 mM NaCl treatment with increasing salinity, chlorophyll a (42%), chlorophyll b (40%),
total chlorophyll (42%) and total carotenoids (65%) decreased significantly whereas Electrolyte leakage rate (27%),
malondialdehyde (94%), and peroxidase (506%), catalase (478%), and ascorbate peroxidase (366%) enzymes increased.
In addition, comparison of data meanings showed that there was a significant difference between cultivars in measured
factors. The results showed that, in salt stress conditions, Malas Yousofkhani cultivar was superior to salinity tolerance
in most traits, and this genotype was more tolerant to salinity than other evaluated cultivars.
Keywords: Ascorbate peroxidase, Peroxidase, Catalase, Carotenoids, Chlorophyll, Sodium Chloride, Malondialdehyde .
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