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اثرات آبیاری چشمه آب معدنی گراب بر عملکرد فتوسنتز ،رشد و فیزیولوژی گندم ( Triticum

1

شکوفه حاجیهاشمی ،*1ام البنین جهان تیغ 2و فریبا نوعدوست

گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان ،خوزستان
(تاریخ دریافت ،1398/04/24 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/07/02 :

چکیده
افزایش روز افزون نیاز به منابع آبی جدید منجر بهاستفاده از چشمههای آب معدنی بهمنظور کشت گیاهان زراعی شده است .در مطالعه
حاضر ،نتایج آنالیز آب چشمه معدنی گراب حاکی از وجود غلظت باالی عناصر سدیم ،گوگرد ،کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم و سیلیس بهترتیب
فراوانی بود .درنتیجه چشمه گراب جزء چشمههای آب معدنی میباشد .گیاه گندم (رقم دهدشت) در یک آزمایش گلدانی در قالب طرح
کامالً تصادفی با رقتهای صفر %50 ،و  %100از آب چشمه دو ماه آبیاری شد .آنالیز دورهای فلورسانس ( Fv/Fmو  )PIABSو کلروفیلها با
فواصل سه روز نشان داد که آب چشمه سبب افزایش تدریجی و معنیدار آنها در مدت  60روز شد .همچنین آبیاری با آب چشمه سبب
افزایش معنیدار فتوسنتز خالص و دیاکسید کربن درون سلولی گیاهان شد درحالیکه بر کارایی مصرف آب تأثیر معنیداری نداشت.
افزایش فتوسنتز در پاسخ به آب چشمه سبب افزایش معنیدار کربوهیدراتها و درنتیجه شاخصهای رشد گیاه گندم شد .همچنین آبیاری
گیاهان با آب چشمه سبب افزایش معنیدار میزان فنلها ،فالوونوئیدها ،آنتوسیانینها ،پرولین ،پروتئینها ،آلفاتوکوفرول ،آنتیاکسیدان کل و
فعالیت آنزیمهای سوپراکسیددیسموتاز ،آسکورباتپراکسیداز و کاتاالز شد درحالیکه تفاوت معنیداری در میزان هیدروژنپراکسید،
پراکسیداسیون لیپیدهای غشا و نشت یونی غشا مشاهده نشد .براساس نتایج مطالعه حاضر میتوان پیشنهاد نمود که فراوانی عناصر ضروری
و مفید گوگرد ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و سیلیس در آب چشمه با تحریک بیوسنتز محلولهای سازگار اسمزی و آنتیاکسیدانها و بهبود
عملکرد سیستم فتوسنتزی سبب افزایش رشد گیاه گندم شد.
کلمات کلیدی :امالح معدنی ،آنتیاکسیدانها ،فلورسانس کلروفیلها ،مورفولوژی

مقدمه

محصوالت کشاورزی سبب افزایش تقاضای آب میشود زیرا

در طول دهههای گذشته ،جمعیت جهان طی سالهای  1915تا

کشاورزی یکی از بزرگترین صنایع مصرفکننده آب است

 ،2019از  1/8میلیارد به  7/7میلیارد نفر رسیده است .براساس

( .)Mancosu et al., 2015مشکل کمبود آب ،کشاورزان را به

برآورد سازمان ملل جمعیت جهانی تا سال  2050به 9/2

استفاده از منابع مختلف آبی در صنعت کشاورزی بهویژه در

میلیارد نفر میرسد که همراه با افزایش تقاضای مواد غذایی

مناطق خشک و نیمهخشک ترغیب میکند (

همراه است ( .)Bongaarts, 2009افزایش نیاز برای تولید

 .)Alsharhan, 2003باتوجه به کمبود آب در سالهای اخیر،
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آبی در کشاورزی باشند (.)Rizk and Alsharhan, 2003

دست آن گذشته و نخلستانها را سیراب میکند .این چشمه در

استفاده از چشمههای آب معدنی در آبیاری گیاهان نه تنها

نتیجه نفوذ آبهای ناشی از بارندگی بهدرون گسل ارجان در

میتواند منابع آب شیرین را ذخیره کند ،بلکه میتواند برخی از

مجاورت این گسل بهوجود آمده است و حاوی مواد گوگردی

عناصر معدنی مورد نیاز گیاهان را فراهم کند (بوسلیک و

فراوان است .آبهای گوگردی حاوی هیدروژنسولفید،

همکاران .)1391 ،باوجود اینکه چشمههای آب معدنی میتواند

هیدروژن آزاد و یونهای سولفید است که برای تحمل دردهای

مواد مغذی ضروری مانند ،Cu ،Zn ،Mg ،Fe ،K ،P ،N

رماتیسمی و عفونتهای پوستی توصیه میگردد .بنابراین

 S ،Ca ،Moو  Siرا تأمین کنند ولی ممکن است بهدلیل

چشمه گراب عالوه بر اینکه جزء چشمههای آب درمانی است،

عدمتعادل مواد مغذی و شوری باال مشکالت متعددی را برای

جوبیارهای منشاء گرفته از آن دارای مصارف کشاورزی نیز

فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهی ایجاد کنند (بوسلیک و

هستند (.)Citypedia, 2019

همکاران .)1391 ،بهعنوان مثال سدیم یکی از فراوانترین

تغذیه معدنی نقش مهمی در رشد ،عملکردهای فیزیولوژی

عناصر در چشمههای آب معدنی است (بوسلیک و همکاران،

و بیوشیمیایی و محصولدهی گیاهان دارد (

 )1391که سبب کاهش جذب عناصر مغذی گیاه همانند

 .)2013فتوسنتز یکی از فرآیندهای اصلی فیزیولوژیک گیاه

کلسیم ،پتاسیم و منیزیم شده و تعادل تغذیهای گیاه را بههم

بوده که به شرایط محیطی رشد گیاه حساس است .تغییر شرایط

میزند ( .)Munns, 2002بوسلیک و همکاران ( )1391مطالعه

محیطی و تغذیهای گیاه از طریق تأثیر بر میزان فتوسنتز خالص

وسیعی بر روی اثرات آبیاری چشمه گوگردی دالکی بر

( ،)PNدیاکسید کربن درون سلولی ( ،)Ciبهرهوری مصرف آب

عملکرد  15گیاه زراعی مختلف انجام دادند و کشت گیاهان

( )WUEو رنگیزههای فتوسنتزی بر سایر فرآوردههای

خرما ،جو ،پنبه ،چغندر قند و گندم را جهت آبیاری با آب

متابولیسمی مانند کربوهیدراتها ،پروتئینها ،اسیدهای آمینه و

چشمه معدنی دالکی پیشنهاد دادند .گندم ( Triticum aestivum

غیره تأثیر گذاشته که میتواند با تغییرات رشد گیاه بروز یابد

 )L.یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که بیش از 216

( .)Gamage et al., 2018; Hajihashemi et al., 2018یکی از

میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی در سراسر جهان به کشت

مهمترین و سریعترین تکنیکها برای ارزیابی عملکرد سیستم

این گیاه اختصاص داده میشود و تولید کل آن حدود 651

فتوسنتزی گیاه سنجش فلورسانس کلروفیلها است (

میلیون تن میباشد .در حال حاضر حدود  70درصد از این

 .)et al., 2015بررسی عملکرد فتوسیستم  )PSII( IIبهعنوان

محصول برای غذا استفاده میشود 19 ،درصد برای خوراک دام و

نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر ( )Fv/Fmتعریف

 11درصد باقیمانده برای اهداف صنعتی مورد استفاده قرار

میشود ( .)Sharma et al., 2014شاخص  PIABSابزار دیگری

میگیرد ( .)FAO, 2014لذا در مطالعه حاضر بهبررسی عملکرد

است که نشاندهنده کارایی  PSIو  PSIIدر شرایط محیطی

گندم در پاسخ به آبیاری با چشمه آب معدنی گراب پرداخته شد.

مختلف است ( .)Zivcak et al., 2008یکی از مزیتهای اصلی

افزایش نیاز به منابع آبی بهویژه در مناطق خشک و

سنجش فلورسانس کلروفیلها و شاخصهای فتوسنتزی

نیمهخشک سبب ترغیب کشاورزان بهاستفاده از منابع آبی

اندازهگیری آنها در گیاهان سالم و دست نخورده است که

نامتعارف مانند چشمهها ،سیالبها و آبهای زیرزمینی شده

امکان مطالعه متوالی آنها را در طول آزمایش فراهم مینماید

است ( .)Rizk and Alsharhan, 2003یکی از این منابع آبی

( .)Hajihashemi et al., 2018; Stirbet et al., 2018گیاهان

نامتعارف چشمه آب معدنی گراب میباشد که در روستای

دارای انواع آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی هستند که

گراب و در  16کیلومتری شهرستان بهبهان واقع گردیده است.

افزایش آنها در پاسخ بهشرایط محیطی سبب حذف

Ibrahim et al.,

Sharma
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رادیکالهای آزاد اکسیژن و افزایش عملکرد گیاه میشود

بذرها از الکل به محلول  %20حجمی/حجمی وایتکس

( .)Anjum et al., 2015شرایط تغذیهای مناسب سبب بهبود

(هیپوکلریت سدیم) منتقل و بهمدت  15دقیقه در این محلول

سیستم آنتیاکسیدانی گیاه و ارتقاء سالمت و عملکرد

قرار گرفتند و بعد از آن سه بار با آبمقطر شستشو داده شدند.

فتوشیمیایی گیاه میشود (.)Ibrahim et al., 2013

پس از ضدعفونی کردن بذرها 30 ،عدد پتریدیش سترون

گراب بر عملکرد گیاه گندم بهعنوان یک منبع آبیاری انجام

پتری دیشها  5میلیلیتر آبمقطر اضافه شد و توسط پارافیلم

شده است .از اهداف پژوهش حاضر اندازهگیری عناصر معدنی

پوشیده شدند .سپس ظروف پتری دیشها در ژرمیناتور با دوره

آب چشمه گراب و بررسی اثرات آبیاری رقتهای مختلف

نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی با شدت نور

آب چشمه بر عملکرد گیاه گندم است .بدین منظور پاسخهای

 4000لوکس بهمدت یک هفته قرار داده شدند .سپس  10عدد

فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه از قبیل فلورسانس

از گیاهچههای  7روزه تقریباً یکسان به گلدانهای  2لیتری

کلروفیلها ،فتوسنتز ،کربوهیدراتها ،پروتئینها ،پرولین،

حاوی حجم  2به  1از خاک و پرلیت انتقال داده شد .پس از

کلروفیلها ،فنلها ،فالونوئیدها ،آنتوسیانینها ،پراکسیداسیون

آن گلدانها به سه گروه کنترل (آبیاری با آبمقطر)%50 ،

لیپیدهای غشا ،نشت یونی غشا ،هیدروژنپراکسید ،ظرفیت

(آبیاری با آب چشمه گوگردی با نسبت  1:1از آب چشمه:

شامل

آبمقطر) و ( %100آبیاری با آب چشمه گوگردی خالص)

سوپراکسیددیسموتاز ،کاتاالز و آسکورباتپراکسیداز مورد

دستهبندی شدند که هرکدام شامل  5گلدان بود .پس از آبیاری

آنتیاکسیدان
ارزیابی قرار

کل

و

آنزیمهای

آنتیاکسیدان

گرفتند.

گلدانها با محلولهای مذکور گلدانها به اتاقک رشد با شرایط
کنترلشده با دوره روشنایی  16ساعت و  8ساعت تاریکی و

مواد و روشها

تناوب دمایی  1±25و  1±18درجه سانتیگراد منتقل شدند.

چشمه آب معدنی گراب در  16کیلومتری شهرستان بهبهان

پس از یک هفته گلدانها به چهار گیاه دارای ظاهر تقریباً

خوزستان قرار دارد .عناصر آب بهدست آمده از چشمه آب

یکسان تنک شدند .آبیاری گلدانها هر چهار روز یکبار و

معدنی گراب با طیف سنجی انتشار نانو پالسمایی با همبستگی

بهمدت  60روز انجام شد.

( )ICP-OES, Varian, 735, Australiaمورد تحلیل قرار

یکی از نکات برجسته این مطالعه ،اندازهگیری متوالی میزان

گرفت .نتایج حاصل از آنالیز  ICP-OESدر جدول  1نمایش

کلروفیلها و فلورسانس کلروفیلها هر سه روز یکبار و

داده شده است .نتایج بهدست آمده از آب چشمه گراب نشان

اندازهگیری شاخصهای فتوسنتز خالص ،غلظت  CO2درون

داد که عناصر سدیم ،گوگرد ،کلسیم ،سیلیس ،پتاسیم و منیزیم

سلولی و کارایی مصرف آب با فواصل  12روز در گیاهان سالم

بیشترین مقدار را داشتند و غلظت سایر عنصر کمتر از 0/05

است که امکان بررسی تغییرات تدریجی در مدت تیمار را

 mg/lبود .ازآنجاییکه چشمه آب معدنی حاوی سطوح باالی

فراهم نمود .برای تعیین محتوای کلروفیل کل از دستگاه

امالح است ،آب چشمه بهمنظور آبیاری گیاهان در سطوح

کلروفیلمتر قابل حمل ( )CCM -200 plusساخت شرکت

مختلف صفر %50 ،و  %100با آبمقطر رقیق شد .گندم رقم

 )Tyngsboro, Massachusetts, USA( Opti-sciencesاستفاده

دهدشت از منابع طبیعی بهبهان خوزستان تهیه گردید .ابتدا

شد .اندازهگیری شاخصهای  Fv/Fmو  PIABSبا دستگاه

بذرها را چند بار با آب معمولی شسته تا مواد زاید آن جدا

کلروفیل فلوریمتر ( )Poket PEAساخت شرکت

شود .سپس بذرها به محلول الکل  %70حجمی/حجمی منتقل

انگلستان بهدست آمد .سنجش میزان فتوسنتز خالص ،کارایی

شد و حدود  30ثانیه در آن محلول باقی ماندند .پس از آن

مصرف آب و  CO2درون سلولی با دستگاه فتوسنتزمتر مدل

Hansatech
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جدول  -1میزان عناصر حاصل از آنالیز آب چشمه گراب بهروش

ICP-OES

عنصر

Na

S

Ca

Mg

K

Si

واحد ()mg/l

1221

268

223

63/88

17/61

7/89

شاخصهای مذکور در جوانترین برگهای کامالً توسعه یافته

ساعت در تاریکی نگهداری شدند و سپس جذب نمونهها در

در ده گیاه از  5گلدان متفاوت بهازای هر تیمار اندازهگیری

طولموج  725نانومتر خوانده شد .میزان فنل براساس منحنی

شدند (.)Hajihashemi et al., 2018

استاندارد حاصل از گالیکاسید محاسبه گردید.

اندازهگیری شاخصهای رشد :پس از اتمام دوره تیمار

سنجش آنتوسانین :بهمنظور سنجش مقدار آنتوسیانینها،

بهمدت  60روز ،سطح و طول برگ در جوانترین برگهای

 100میلیگرم بافت تر برگ با  10میلیلیتر متانول اسیدی

کامالً توسعه یافته توسط دستگاه سطح سنج برگ

(متانول  99/5درصد و  HClیک درصد به نسبت  99به )1

( )KR9700system, Korea Tech Inc., Koreaدر ده گیاه از 5

بهخوبی ساییده شد .عصاره حاصل بهمدت  24ساعت در

گلدان متفاوت بهازای هر تیمار اندازهگیری شد .سپس گیاهان

تاریکی و در دمای  25درجه سانتیگراد قرار داده شد .سپس

بهمنظور سنجش پارامترهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک

نمونه با سرعت  6000دور دردقیقه بهمدت  10دقیقه

برداشت شدند .برای اندازهگیری وزن تر ده برگ مذکور ،هر

سانتریفیوژ شد .بهعصاره حاصل  100میکرولیتر کلروفرم جهت

کدام بهطور جداگانه بالفاصله پس از برداشت توسط ترازویی

حذف کلروفیل اضافه شد 3 .میلیلیتر از محلول زیری را درون

با دقت  0/0001میلیگرم توزین شدند .نمونهها بهمدت 48

کووت ریخته و جذب آن در طولموج  550نانومتر با

ساعت در آون با دمای  70درجه سانتیگراد خشک شدند و

اسپکتروفتومتر خوانده شد و با استفاده از ضریب خاموشی

مجدداً توسط ترازو وزن خشک اندازهگیری شد.

-1

-1

 33000 mM cmمحاسبه شد (.)Wagner, 1979

سنجش هیدروژنپراکسید :نیم گرم بافت تر در 5

سنجش فالونوئیدها :بهمنظور سنجش مقدار فالونوئیدها،

میلیلیتر تریکلرواستیک اسید  0/1درصد در حمام یخ ساییده

 1گرم از بافت برگ تازه در 10میلیلیتر متانول ساییده شد و

و با سانتریفیوژ یخچالدار با سرعت  10000دور دردقیقه

محلول بهدست آمده با سرعت  6000دور در دقیقه بهمدت 10

بهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ شد 1 .میلیلیتر محلول روشناور

دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس نیم میلیلیتر عصاره متانولی با 1/5

با  1میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم  10میلیموالر ( )pH 7و 2

میلیلیتر متانول 0/1 ،میلیلیتر آلومینیوم کلرید ( 10%متانولی)،

میلیلیتر پتاسیم یدید  1موالر مخلوط گردید .در نهایت جذب

 0/1میلیلیتر استات پتاسیم ( )1 Mو  2/8میلیلیتر آبمقطر

نمونه در طولموج  390نانومتر خوانده شد .مقدار

ترکیب شد .نمونه در دمای اتاق بهمدت  30دقیقه قرار داده شد

هیدروژن پراکسید در هر نمونه با استفاده از ضریب خاموشی

و سپس جذب آن در  415نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر

 280 mM-1 cm-1محاسبه شد (.)Velikova et al., 2000

اندازهگیری شد .منحنی استاندارد با محلولهای کوئرستین

سنجش فنل :میزان فنل با معرف فولین اندازهگیری شد

متانولی تهیه شد (.)Chang et al., 2002

( 100 .)Singleton and Rossi, 1965میلیگرم از نمونه توسط

سنجش پروتئینها :استخراج پروتئین کل با استفاده از بافر

اتانول  95درصد ساییده شده و بهمدت  24ساعت در تاریکی

فسفات پتاسیم  0/1موالر ( )pH 6.8انجام شد .عمل

نگهداری گردید .سپس نمونه با سرعت  10000دور در دقیقه

عصارهگیری در بافت تر برگ و با نسبت  1( 1:3گرم بافت

بهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ شده و سپس به  1میلیلیتر از

برگ به  3حجم بافر استخراج) درون حمام یخ انجام گرفت.

عصاره 1/5 ،میلیلیتر اتانول  5 ،%95میلیلیتر آبمقطر و 0/5

سپس نمونهها با سرعت  13000دور دردقیقه بهمدت  20دقیقه
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در دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شدند .مقدار پروتئین

 .)1971با استفاده از این اختالف جذب ،واحد آنزیمی نمونهها

روشناور با استفاده از روش برادفورد اندازهگیری شد

محاسبه و فعالیت آنزیمی بر حسب واحد آنزیم در مقدار

( .)Bradford, 1976برای رسم منحنی استاندارد پروتئینها از

پروتئین کل در  50میکرولیتر عصاره آنزیمی بیان شد.

سرم آلبومین گاوی استفاده شد.

اندازهگیری فعالیت آنزیم کاتاالز :بهمقدار  100میکرولیتر

کل بهروش  FRAPانجام شد (.)Benzie and Strain, 1996

میلیموالر هیدروژن پراکسید در بافر فسفات افزوده و منحنی

محلول واکنش شامل  50میکرولیتر عصاره آنزیمی و 1/5

کاهش جذب در طولموج  240نانومتر درمدت  60ثانیه رسم

میلیلیتر محلول FRAPکه حاوی بافر استات  300میلیموالر

شد ( .)Aebi, 1984میزان فعالیت آنزیم  CATبا ضریب

( ،)pH 7تریپریدیل تریازن  10میلیموالر و آهن کلرید 20

خاموشی 0/036 mM-1 cm-1

محاسبه شد.

میلیموالر است .شدت جذب این محلول در طولموج 593

اندازهگیری فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز :واکنش

نانومتر خوانده شد .برای رسم منحنی استاندارد از آسکوربیک

آنزیم  APXاز  625میکرولیتر بافر فسفات حاوی 0/2

اسید خالص استفاده شد.

میلیموالر  175 ،EDTAمیکرولیتر آسکوربیک اسید و 50

اندازهگیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :مخلوط

میکرولیتر هیدروژن پراکسید  1میلیموالر تشکیل شده بود.

واکنش نمونه شامل بافر فسفات  50میلیموالر 0/075 ،pH = 7

جهت اندازهگیری فعالیت آنزیم  ،APXمقدار  900میکرولیتر از

میکروموالر نیتروبلوتترازولیوم ( 0/1 ،)NBTمیلیموالر ،EDTA

محلول واکنش و  100میکرولیتر از عصاره پروتئین مخلوط

 75میکروموالر ریبوفالوین 13 ،میلیموالر متیونین و 50

شدند و منحنی کاهش جذب در طولموج  290نانومتر در

میکرولیتر عصاره پروتئین است .برای سنجش فعالیت آنزیم

مدت  60ثانیه رسم شد ( .)Asada, 1992محاسبه فعالیت

عالوه بر شاهد ،برای صفرکردن دستگاه اسپکتروفتومتر نیاز به

در هر نمونه با ضریب خاموشی  2/8 mM-1 cm-1محاسبه شد.

APX

نمونه کنترل است .نمونهها بهمدت  20دقیقه در زیر المپ

سنجش پرولین :نیم گرم از بافت برگ با  10میلیلیتر

فلورسانت  40در دمای  25درجه سانتیگراد قرار گرفتند .یک

سولفوسالیسیلیک اسید ( %3وزن/حجم) بهخوبی ساییده شد.

لوله شاهد تهیه شد که شامل مواد ذکر شده در فوق و بدون

نمونه حاصل با سرعت  10000دور در دقیقه بهمدت  10دقیقه

عصاره آنزیمی بود و در روشنایی نیز قرار نگرفت .در لوله

سانتریفیوژ شد .سپس 2میلیلیتر عصاره گیاه با  2میلیلیتر

کنترل نیز مخلوط واکنش ذکر شده وجود داشت با این تفاوت

استیک اسید گالسیال و  2میلیلیتر معرف نینهیدرین مخلوط

که به آن عصاره آنزیمی اضافه نشد .بنابراین بهدلیل عدمحضور

شد .نمونهها بهمدت یک ساعت در دمای  100درجه سانتیگراد

آنزیم در کنترل ،احیا  NBTدر حضور نور بهطور  %100در

داخل بنماری حرارت داده شدند .سپس جهت توقف واکنش

کنترل انجام و تمام  NBTدر مخلوط واکنش در حضور نور به

نمونهها سریعا ًبه ظرف محتوی آب و یخ منتقل شدند .پس از

فورمازون تبدیل میشود .میزان جذب در کنترل در 560

سرد شدن نمونهها ،چهار میلیلیتر تولوئن به آنها اضافه شد و

نانومتر نشاندهنده  %100احیای نوری  NBTو نیمی از آن

بهمدت  30ثانیه بهشدت مخلوط گردید .این عمل موجب دو

معادل یک واحد آنزیمی است .بنابراین یک واحد آنزیمی

فازهشدن محتویات لوله شد ( فاز تولوئن رنگی حاوی پرولین

 SODمقدار آنزیمی است که موجب  %50ممانعت از احیا

در باال و فاز آبی شفاف در پائین) .در نهایت جذب بخش

نوری میگردد .اختالف جذب نمونهها و کنترل در 560

رویی در طولموج  520نانومتر خوانده شد .برای رسم منحنی

نانومتر نشاندهنده مهار احیای نوری  NBTدر حضور
موجود در نمونه میباشد (

SOD

Beauchamp and Fridovich,

استاندارد از پرولین خالص استفاده شد (.)Bates et al., 1973
سنجش کربوهیدراتهای محلول :در ابتدا بهمنظور
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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،32سال 1398

و با  10میلیلیتر آب-مقطر گرم در هاون ساییده شد و با کمک

 532نانومتر خوانده شد .جذب بقیه رنگیزههای غیراختصاصی

کاغذ واتمن شماره یک صاف شد .برای اندازهگیری

در  600نانومتر تعیین و از این مقدار کسر شد .برای محاسبه

هیدراتهای کربن محلول از روش فنل  -سولفوریک اسید

غلظت

معادل

استفاده شد .بدین منظور  2میلیلیتر از عصاره گیاهی استخراج

 155 mM-1 cm-1استفاده شد.

مالون

دآلدئید

از

ضریب

خاموشی

شده را با  50میکرولیتر فنل  %80وزنی (حل شده در آبمقطر)

درصد نشت یونی غشا :برای هر تیمار  10عدد دیسک با

مخلوط کرده و سپس  5میلیلیتر سولفوریک اسید غلیظ به آن

ابعاد  1سانتیمتر تهیه شد و هر نمونه بهطور جداگانه بهمدت

اضافه شد .این مخلوط بهمدت  10دقیقه در دمای اتاق

 24ساعت درون  5میلیلیتر آبمقطر دوبار تقطیر در لوله

نگهداریشده و پس از آن بهمدت  10-20دقیقه در حمام آب

آزمایش در پیچدار در دمای  25درجه سانتیگراد قرار گرفت.

گرم  25-30درجه سانتیگراد قرار داده شد و سپس جذب

سپس میزان هدایت الکتریکی آب ( )EC1با  ECمتر

محلول در  490خوانده شد و با کمک منحنی استاندارد

اندازهگیری شد .سپس نمونهها بهمدت  20دقیقه در دمای 121

مربوطه میزان کربوهیدراتهای محلول محاسبه گردید

درجه سانتیگراد اتوکالو شد و پس از رسیدن دمای نمونهها به

(.)DuBois et al., 1956

 25درجه سانتیگراد میزان هدایت الکتریکی آب ( )EC2با

آلفاتوکوفرول :برای اندازهگیری آلفاتوکوفرول  0/5گرم از
نمونه با  10میلیلیتر متانول اسیدی ساییده و بهمدت  10دقیقه
با سرعت  10000دور در دقیقه سانتریفیوژ شد

استفاده از  ECمتر اندازهگیری و با فرمول زیر میزان نشت یونی
نمونهها اندازهگیری گردید (.)Hamed et al., 2007

( Baker et al.,

 = EC1/EC2*100%میزان نشت یونی

 .)1980سپس  5میلیلیتر عصاره را با  1میلیلیتر تریپیریدیل

آنالیز آماری دادهها :تمام آزمایشات برپایه طرح بلوکهای

تریازین مخلوط میکنیم و پس از  10دقیقه در تاریکی20 ،

کامالً تصادفی انجام شد .برای هر تیمار پنج گلدان و هر گلدان

میلیلیتر آبمقطر اضافه شده و جذب نمونهها را در 520

حاوی چهار گیاه در نظر گرفته شد .شاخصهای  Fv/Fmو

نانومتر میخوانیم .برای رسم منحنی استاندارد از آلفاتوکوفرول

 ،PIABSفتوسنتز خالص ،دیاکسید کربن درون سلولی ،کارایی

خالص استفاده شد.

مصرف آب ،طول برگ ،سطح برگ ،وزن تر برگ و وزن

سنجش پراکسیداسیون لیپیدهای غشا :برای سنجش مقدار

خشک برگ در ده تکرار از گیاهان متفاوت اندازهگیری شدند.

پراکسیداسیون لیپیدهای غشا ،غلظت مالون دآلدئید ( )MDAکه

بدین منظور ده گیاه متفاوت از پنج گلدان بهطور تصادفی

محصول پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع میباشد،

انتخاب و شاخصهای مذکور اندازهگیری شدند .اندازهگیری

اندازهگیری شد .اندازهگیری مالون دآلدئید بهروش  Heathو

شاخصهای فیزیولوژیکی پس از برداشت گیاهان و در چهار

 )1986( Packerانجام شد .طبق این روش  0/2گرم از بافت

تکرار انجام شد .پردازش دادهها بهوسیله نرم افزار آماری

تر با  5میلیلیتر  0/01درصد تریکلرواستیک اسید ساییده شد.

 SPSS version 23و رسم نمودارها با نرم افزار  Excelانجام

به یک میلیلیتر از عصاره حاصل از سانتریفیوژ 4 ،میلیلیتر

شد .مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون دانکن در سطح

محلول تریکلرواستیک اسید  20درصد که حاوی  0/5درصد

معنیداری  P ≤ 0/05صورت گرفت.

تیوباربیوتوریک اسید ( )TBAبود ،اضافه شد .مخلوط حاصل
بهمدت  30دقیقه در دمای  95درجه سانتیگراد در حمام آبگرم

نتایج

حرارت داده شد سپس بالفاصله بر روی یخ سرد شد و دوباره

بر اساس نتایج حاصل از آنالیز  ICP-OESآب چشمه معدنی

مخلوط بهمدت  10دقیقه با سرعت  10000دور در دقیقه

گراب عناصر سدیم ،گوگرد ،کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم و سیلیس
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بهترتیب فراوان-ترین عناصر بودند (جدول  .)1عناصر نقره،

بهدست آمد .مقدار کارایی مصرف آب در پاسخ به آبیاری گیاه

آرسنیک ،باریوم ،بریلیوم ،بیسموت ،کادمیوم ،سریوم ،کبالت،

با آب چشمه گراب تفاوت معنیداری در طی  60روز نشان

کروم ،مس ،آهن ،النتانوم ،منگنز ،مولیبدن ،نیکل ،فسفر،

نداد (شکل .)2 c

تنگستن و روی بهدلیل غلظت کمتر از  0/05گرمدرلیتر قابل

سطح ،طول ،وزن تر و خشک برگ تأثیر معنیداری

اندازهگیری نبودند (جدول .)1

( )P < 0/05داشت (شکل  dو  .)3 a ،b ،cطول برگ در پاسخ

نتایج نشان داد که آبیاری گیاهان با آب چشمه گراب تا

به تیمار  %100آب چشمه معدنی افزایش معنیداری در حدود

روز نهم تأثیر معنیداری بر روی  Fv/Fmو  PIABSنداشت ولی

 %13بیشتر از گیاهان شاهد نشان داد درحالیکه افزایش مالحظه

پس از آن افزایش میزان شاخصهای فلورسانس آغاز گردید

شده در غلظت  %50معنیدار نبود (شکل  .)3 aآبیاری گیاهان

(شکل  bو  .)1 aهر دو شاخص  Fv/Fmو  PIABSپاسخ یکسانی

با آب چشمه گراب باعث افزایش معنیدار سطح برگ شد.

به آبیاری با آب چشمه گراب نشان دادند و میزان آنها در مدت

بیشترین سطح برگی در آبیاری گیاهان با آب خالص چشمه

 60روز آبیاری افزایش تدریجی معنیداری را نشان دادند.

معدنی و تقریباً  %64بیشتر از گیاهان شاهد بهدست آمد (شکل

بیشترین افزایش شاخصهای مذکور در روز  60مالحظه شد.

 .)3 bوزن تر و خشک برگ در گیاهان آبیاری شده با آب

در آبیاری گیاهان با آب خالص چشمه گوگردی بیشترین میزان

چشمه معدنی افزایش معنیداری در مقایسه با گیاهان شاهد

 Fv/Fmو  PIABSدیده شد درحالیکه غلظت  %50آب چشمه

نشان دادند که افزایش مالحظه شده در تیمار  %100در سطح

PIABS

معنیداری بیشتر از غلظت  %50بود (شکل  dو  .)3 cمیزان

در مقایسه با گیاهان شاهد شد .میزان کلروفیل کل نیز همانند

افزایش مشاهدهشده در وزن تر و خشک برگ در پاسخ به

شاخصهای فلورسانس کلروفیل از روز نهم آبیاری با آب

آبیاری با آب خالص چشمه و رقت  %50بهترتیب  %20و ،%35

چشمه افزایش نشان داد که با گذر زمان میزان کلروفیلها

و  %23و  %38بیشتر از گیاهان شاهد بود.

گراب نیز سبب افزایش معنیدار شاخصهای  Fv/Fmو

افزایش بیشتری را نشان داد .با وجود اینکه هر دو غلظت آب

نتایج اندازهگیری ظرفیت آنتیاکسیدان کل گیاه نشان داد که

چشمه گوگردی سبب افزایش معنیدار کلروفیلها شدند ولی

آبیاری گیاهان با آب چشمه گراب سبب افزایش  FRAPشد که

میزان کلروفیلها در تیمار  %100آب چشمه معدنی در سطح

بیشترین میزان افزایش در آبیاری با آب خالص چشمه و تقریباً

معنیداری بیشتر از تیمار  %50آب چشمه معدنی بود

دو برابر گیاه شاهد مشاهده شد (شکل  .)4 aآبیاری گیاهان با

(شکل .)1 c

آب چشمه معدنی سبب افزایش معنیداری در مقادیر فنلها،

مقادیر فتوسنتز خالص ،دیاکسید کربن درون سلولی و

آنتوسیانینها و فالونوئیدها شد .بیشترین مقدار پارامترهای

کارایی مصرف آب با فواصل  12روز بهمدت  60روز

مذکور در تیمار  %100آب چشمه مالحظه شد درحالیکه رقت

اندازهگیری شدند .شاخصهای فتوسنتز خالص و دیاکسید

 %50آب چشمه نیز تفاوت معنیداری با گیاهان کنترل و آب

کربن درون سلولی در روز  12پس از آبیاری با غلظتهای

خالص چشمه نشان داد (شکل  dو  .)4 b، cمیزان افزایش

مختلف آب چشمه گراب افزایش قابل توجهی را در

مشاهده شده در فنلها ،آنتوسیانینها و فالونوئیدها در آبیاری

a

گیاهان با آب خالص چشمه و رقت  %50بهترتیب  %13و ،%33

 .)2مقدار هر دو شاخص فتوسنتز خالص و دیاکسید کربن

 %28و  ،%46و  %61و  %91بیشتر از گیاهان شاهد بود .بدین

درون سلولی با گذر زمان یک افزایش تدریجی و معنیداری را

ترتیب بیشترین میزان افزایش در فالونوئیدها در مقایسه با

نشان دادند که بیشترین افزایش در روز  60و در غلظت %100

فنلها و آنتوسیانینها مشاهده شد.

غلظتهای  %50و  %100آب چشمه نشان دادند (شکل  bو
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شکل  )a( -1حداکثر بازده فتوسیستم  )b( ،)Fv/Fm( IIبازده هر دو فتوسیستم  Iو  )PIABS( IIو ( )cمقدار کلروفیل کل گندم رقم دهدشت
تحت تأثیر آبیاری آب چشمه معدنی گراب در سه غلظت صفر (کنترل)( %50 ،رقت  1:1از آب چشمه:آبمقطر (و ( %100آب خالص
چشمه) هر سه روز یکبار بهمدت  60روز.

نتایج اندازهگیری مقدار آب اکسیژنه نشان داد که آبیاری

توجه به شکل  ،6 aمیزان کربوهیدراتهای محلول در

گیاهان با آب چشمه گراب تأثیر معنیداری بر میزان آب

تیمارهای  %50و  %100آب چشمه در سطح معنیداری بیشتر

اکسیژنه برگ نداشت (شکل  .)5 aآبیاری گیاهان با آب چشمه

از گیاه شاهد بود .بیشترین میزان کربوهیدراتها در غلظت

خالص و رقت  %50سبب افزایش معنیدار میزان فعالیت

 %100آب چشمه و تقریباً  %70بیشتر از گیاهان شاهد بود.

آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز (شکل  )5 bو کاتاالز

براساس نتایج ،در پاسخ به آبیاری گیاهان با آب چشمه گراب

(شکل  )5 cشد درحالیکه افزایش معنیدار در فعالیت

میزان پرولین در سطح معنیداری نسبت به گیاه شاهد افزایش

آسکوربات پراکسیداز فقط در آب چشمه خالص (شکل )5 d

یافت .میزان پرولین در آب خالص و رقت  %50چشمه گراب

مالحظه شد .میزان افزایش مشاهده شده در فعالیت سوپراکسید

تقریباً  %33و  ،%48بهترتیب بیشتر از گیاهان شاهد بود (شکل

دیسموتاز ،کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز در آب خالص

 .)6 bبررسی پروتئینها نشان داد که آب چشمه معدنی سبب

چشمه بهترتیب  %95 ،%62و  %47بیشتر از گیاهان شاهد بود.

افزایش معنیدار آن در مقایسه با گیاه شاهد بود .بیشترین میزان

آبیاری گیاهان با آب چشمه گراب میزان متابولیتهای

پروتئینها در تیمار  %100آب چشمه و تقریباً  %44بیشتر از

کربوهیدراتهای محلول ،پرولین ،اسید آمینه کل و پروتئینهای

گیاهان شاهد بهدست آمد (شکل  .)6 cآبیاری گیاهان با آب

گیاه گندم را در سطح معنیداری افزایش داد (شکل  .)6با

چشمه میزان آلفا توکوفرول را در هر دو سطح  %50و %100
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شکل  )a( -2فتوسنتز خالص ( )b( ،)PNدیاکسید کربن درون سلولی ( )Ciو ( )cکارایی مصرف آب ( )WUEگندم رقم دهدشت تحت
تأثیر آبیاری آب چشمه معدنی گراب در سه غلظت صفر (کنترل)( %50 ،رقت  1:1از آب چشمه:آبمقطر (و ( %100آب خالص چشمه) هر
 12روز یکبار به مدت  60روز.

در سطح معنیداری افزایش داد .میزان آلفاتوکوفرول در آب

گوگرد ،کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم و سیلیس بود که عنصر سدیم

خالص و رقت  %50چشمه گراب تقریباً  %58و  ،%150به

بیشترین میزان را در بین عناصر یادشده بهخود اختصاص داده

ترتیب ،بیشتر از گیاهان شاهد بود (شکل  .)6 eمیزان مالون

بود .پس از سدیم ،گوگرد فراوانترین عنصر آب چشمه گراب

دآلدئید که شاخص پراکسیداسیون لیپیدهای غشا است در

است که سبب نامگذاری محلی چشمه آب معدنی گراب به

گیاهان آبیاریشده با آب چشمه گراب تفاوت معنیداری با

چشمه آب گوگردی گراب شده است و بوی گوگود شدیدی

گیاهان شاهد نشان نداد (شکل  .)6 eبهمنظور بررسی میزان

در اطراف چشمه استشمام میشود .بدین ترتیب چشمه

آسیب وارد شده به غشا میزان نشت یونی اندازهگیری شد .نتایج

گرابجزء چشمههای گوگردی شور شناسایی شده است

نشان داد که میزان نشت یونی در آبیاری گیاهان با آب چشمه

( .)Citypedia, 2019بوسلیک و همکاران ( )1391مطالعاتی بر

تفاوت معنیداری با گیاهان شاهد نشان نداد (شکل .)6 f

روی اثرات شوری چشمههای گوگردی دالکی ،بوشهر بر روی
محصوالت کشاورزی انجام دادند .در منطقه دالکی چشمههای

بحث

آب گوگردی وجود دارد که بهدلیل غلظت باالی سدیم خطر

آب چشمه معدنی گراب دارای غلظت باالیی از عناصر سدیم،

تنش شوری برای گیاهان بهوجود میآورد .آب چشمهها منطقه
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شکل  )a( -3طول برگ )b( ،سطح برگ )c( ،وزن تازه برگ و ( )dوزن خشک برگ گندم رقم دهدشت تحت تأثیر آبیاری آب چشمه
معدنی گراب در سه غلظت صفر (کنترل)( %50 ،رقت  1:1از آب چشمه:آبمقطر( و ( %100آب خالص چشمه) پس از  60روز.
میانگینهایی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند مطابق آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند.

دالکی برای آبیاری درختان نخل در منطقه کاربرد دارد

های محیطی قرار میگیرد فتوسنتز است (

(بوسلیک و همکاران  .)1391همان طوریکه در روستای گراب

 .)2014یکی از نقاط قوت این تحقیق بررسی متوالی تغییرات

درختان نخل با آب چشمه گراب آبیاری میشوند لذا آب

شاخصهای وابسته به فتوسنتز است که روند تدریجی تغییرات

چشمه معدنی گراب نیز میتواند بهعنوان جایگزین آب شیرین

پاسخ فرایند فتوسنتز به آبیاری گیاهان با آب چشمه گراب را

برای کشت محصوالت زراعی در مزارع اطراف چشمه پیشنهاد

فراهم میکند .میزان فلورسانس کلروفیل ،سالمت غشای

شود .بوسلیک و همکاران ( )1391بهمنظور استفاده بهینه از آب

تیالکوئید و کارایی انتقاال الکترون از فتوسیستمها را مشخص

چشمههای گوگردی در کشاورزی به مطالعه اثر آب آبیاری

میکند ( .)O'Neill et al., 2006بنابراین افزایش تدریجی

چشمههای گوگردی دالکی بر روی انواع گیاه زراعی پرداختند

مشاهدهشده در شاخصهای  Fv/Fmو  PIABSدر مطالعه حاضر

و با توجه به بازده گیاهان محصوالت زراعی خرما ،جو ،پنبه،

میتواند نشانگر اثر مثبت آب چشمه گراب برروی سیستم

چغندر قند و گندم را مناسب آبیاری با آب شور چشههای

فتوسنتزی گیاه باشد .در گندم آبیاریشده با آب چشمه معدنی

گوگردی پیشنهاد نمودند .در مطالعه حاضر بهبررسی پاسخ

رابطه مستقیمی بین افزایش شاخصهای فلورسانس کلروفیلها

گندم ،بهعنوان یکی از مهمترین محصوالت زراعی آبیاریشده

و میزان کلروفیلها مشاهده شد .آغاز روند افزایشی در میزان

با آب چشمه معدنی گراب پرداخته شده است.

کلروفیلها Fv/Fm ،و  PIABSاز روز نهم و پس از دومین آبیاری

یکی از مهمترین پدیدههای فیزیولوژیکی که تحت تأثیرتنش

آغاز شد و با گذر زمان روند افزایش شیب صعودی بیشتری

Fatma et al.,
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شکل  )a( -4آنتیاکسیدان کل ( )b( ،)FRAPفنلها )c( ،آنتوسیانینها و ( )dفالونوئیدهای گندم رقم دهدشت تحت تأثیر آبیاری آب
چشمه معدنی گراب در سه غلظت صفر (کنترل)( %50 ،رقت  1:1از آب چشمه:آبمقطر) و ( %100آب خالص چشمه) پس از  60روز.
میانگینهایی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند مطابق آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند.

پیدا نمود .تقریباً در روز  51بیشترین میزان افزایش در

حالیکه با وجود غلظت باالی سدیم در آب آبیاری چشمه

پارامترهای مذکور بهدست آمد و از آن پس تا روز شصتم

گراب میزان فلورسانس کلروفیلها و کلروفیلها افزایش یافت.

میزان آنها تقریباً ثابت بود .در روز پنجاه و یکم ،میزان

مشاهدات  Raisو همکاران ( )2013حاکی از اثر گوگود بر

کلروفیلها Fv/Fm ،و  PIABSدر آبیاری با آب چشمه رقیقشده

افزایش معنیدار میزان فلورسانس کلروفیلها و رنگیزههای

( )1:1و رقیقنشده بهترتیب  %25و  %7 ،%40و  ،%12و  %10و

فتوسنتزی در گیاه  Mustardبود ( )Rais et al., 2013که منطبق

 %18بیشتر از گیاهان شاهد بود و در روز شصتم میزان افزایش

با نتایج اثر گوگرد در آب چشمه گراب است .غلظت باالی

آنها بهترتیب  %25و  %7 ،%41و  ،%12و  %10و  %18بود .بدین

سدیم میتواند با ایجاد اختالل در جذب سایر عناصر ضروری

ترتیب افزایش میزان کلروفیلها و بازده کوانتومی فتوسیستمها

مانند پتاسیم ،کلسیم و منیزیم در سیستم فتوسنتزی گیاه اختالل

میتواند بهدلیل غلظت باالی عناصر مفید در آب چشمه باشد.

بهوجود آورد .سدیم میتواند با کاهش پتاسیم سبب اختالل در

زمانیکه گیاهان در معرض تنش قرار میگیرند متابولیسم برگها

بازده کوانتومی فتوسیستم  IIشود ( )Khan et al., 2013در

کاهش یافته و میزان عملکرد کوانتومی ( )Fv/Fmبهمنظور ایجاد

حالیکه بهدلیل وجود غلظت باالی پتاسیم در آب چشمه گراب

تعادل بین میزان انتقال الکترون فتوسنتزی و متابولیسم کربن

از اثرات مضر سدیم کاسته شد .منیزیم عنصر مرکزی در

کاهش مییابد ( .)Krause and Weis, 1991تنش شوری سبب

مولکول کلروفیل است که تنش شوری با اختالل در جذب آن

کاهش بازدهی فلورسانس کلروفیلها بهدلیل کاهش انتقال

سبب کاهش میزان کلروفیلها و درنتیجه انتقال الکترون بین

الکترون در فتوسیستمها میشود ( )Mehta et al., 2010در

(Farhat et

فتوسیستمها و کاهش بازده فلورسانس گیاه میشود
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شکل  )a( -5میزان هیدروژن پراکسید )b( ،فعالیت سوپراکسید دیسموتاز )c( ،فعالیت کاتاالز و ( )dفعالیت آسکوربات پراکسیداز گندم
رقم دهدشت تحت تأثیر آبیاری آب چشمه معدنی گراب در سه غلظت صفر (کنترل)( %50 ،رقت  1:1از آب چشمه:آبمقطر) و %100
(آب خالص چشمه) پس از  60روز .میانگینهایی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند مطابق آزمون چند دامنهای
دانکن اختالف معنیداری ندارند.

 .)al., 2016بر خالف غلظت باالی سدیم در آب چشمه گراب

های یادشده در مدت آبیاری با آب چشمه گراب بود درحالیکه

میزان کلروفیلهای گندم در این مطالعه افزایش نشان داد که

تفاوت معنیداری در  WUEمالحظه نشد .در روز  48آبیاری

یکی از دالیل آن میتواند باالبودن غلظت منیزیم باشد .در گیاه

گیاهان با آب چشمه رقیقشده ( )1:1و رقیقنشده میزان  PNو

 Kochia scopariaتیمارهای کلسیم و پتاسیم سبب کاهش

 Ciبهترتیب  %20و  ،%27و  %14و  %18بیشتر از گیاهان شاهد

اثرات مضر سدیم بر میزان  Fv/Fmشدند (کافی و همکاران،

بود و در روز شصتم میزان افزایش آنها بهترتیب  %21و  ،%30و

 .)1391همچنین گزارشی مبنی بر تأثیر سیلیس بر افزایش

 %14و  %18بود .بدین ترتیب میزان افزایش مشاهدهشده در

(Al-

میزان فتوسنتز و دیاکسید کربن درون سلولی تقریباً مطابق با

 .)aghabary et al., 2005بدین ترتیب غلظت باالی عناصر

افزایش مشاهدهشده در میزان کلروفیلها و فلورسانس

معدنی کلسیم ،پتاسیم ،گوگرد ،منیزیم و سیلیس در آب چشمه

کلروفیلها در گیاهان آبیاریشده با آب چشمه بود .غلظت

معدنی جزء دالیل بهبود فرایند انتقال الکترون در فتوسیستمها

باالی سدیم با کاهش هدایت روزنهای و کاهش غلظت دی-

میزان کلروفیل و  Fv/Fmدر گیاه گوجه فرنگی وجود دارد

( Khan et al.,

و کلروفیلها هستند.

اکسید کربن سبب کاهش میزان فتوسنتز میشود

اندازهگیری متوالی  PNو  Ciنشانگر افزایش تدریجی شاخص-

 )2013درحالیکه غلظت باالی سدیم آب چشمه اثر منفی بر
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شکل  )a( -6کربوهیدراتهای محلول آب )b( ،پرولین )c( ،پروتئینها )d( ،آلفاتوکوفرول )e( ،مالون دآلدئید و ( )fنشت یونی غشا گندم
رقم دهدشت تحت تأثیر آبیاری آب چشمه معدنی گراب در سه غلظت صفر (کنترل)( %50 ،رقت  1:1از آب چشمه:آبمقطر) و %100
(آب خالص چشمه) پس از  60روز .میانگینهایی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند مطابق آزمون چند دامنهای
دانکن اختالف معنیداری ندارند.

شاخصهای یادشده نداشت .ترکیبات گوگرددار مانند

میزان باالی آن در آب چشمه میتواند دلیل افزایش فتوسنتز

فیتوکالتینها و گلوتاتیون احیا در افزایش مقاومت گیاهان به

باشد .عناصر کلسیم و پتاسیم نقش مهمی در کاهش اثرات

غلظتهای باالی سدیم نقش دارند .گوگرد با افزایش بیوسنتز

غلظت باالی سدیم در فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه دارند.

گلوتاتیون احیا در گیاهان سبب افزایش معنیدار فتوسنتز و

پتاسیم نقش مهمی در تنظیم اسمزی ،حفظ فشار تورگور

بهدنبال آن رشد گیاهان میشود ( )Fatma et al., 2014که

سلول ،بیوسنتز پروتئینها ،فعالیت آنزیمها و افزایش فتوسنتز
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سبب کاهش اثرات مضر شوری میشود .پتاسیم نقش مهمی در

تنشهای غیرزیستی در گیاهان است .گوگرد در ساختمان

فعالیت روزنهها و روابط آبی گیاهان دارد و ظرفیت گیاهان

اسیدهای

(،)GSH

برای حفظ غلظتهای باال پتاسیم در بافتهایشان را میتوان

سولفولیپیدها ،پلیساکاریدها ،کوفاکتورها ،ویتامینها و

بهعنوان صفت مهم برای ژنوتیپهایی با تحمل باال به تنش

متابولیتهای ثانویه وجود دارد .بنابراین ،گوگرد با کنترل میزان

شوری درنظر گرفت ( .)Arjenaki et al., 2012یکی از

انواع متابولیتها و آنتیاکسیدانها قادر به کاهش اثرات مضر

اندامکهای ذخیرهکننده کلسیم ،کلروپالستها هستند که در

تنش شوری در گیاهان است ( .)Khan et al., 2013منیزیم از

شارش کلسیم از عرض غشای تیالکوئیدها در تنظیم انتقال

طریق دخالت در عملکردهای کلیدی گیاه از قبیل

Hochmal et al.,

فتوفسفریالسیون ،تثبیت دیاکسید کربن فتوسنتزی ،سنتز

 .)2015مشاهدات  Liangو همکاران ( )1996نشان داد که

پروتئین ،سنتز کلروفیل ،بارگیری آوند آبکش ،کدهبندی

Hordeum

فراوردههای متابولیکی و فعالیت آنزیمها در رشد و عملکرد

 vulgareو  Phaseolus vulgarisتحت تأثیر تنش شوری شد

گیاه دخالت میکند ( .)Cakmak and Yazici, 2010کلسیم نیز

( .)Liang et al., 1996; Zuccarini, 2008بنابراین افزایش

یکی از عناصر ضروری مورد نیاز برای رشد و نمو گیاهان

میزان فتوسنتز در آبیاری گیاهان با آب چشمه گراب میتواند

است که در فرایند نفوذپذیری و پایداری غشا ،سیگنالدهی در

ناشی از غلظت باالی گوگرد ،منیزیم ،کلسیم ،پتاسیم و سیلیس

سلول ،تقسیم سلولی و ساختار دیواره سلولی نقش مهمی دارد

باشد که در راستای افزایش کلروفیلها و فلورسانس کلروفیلها

( )Turan et al., 2009و تنش شوری با کاهش غلظت آن سبب

است.

اختالل در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک گیاهان میشود

الکترون در فرایند فتوسنتز نقش دارد (

تیمار سیلیس باعث افزایش میزان فتوسنتز خالص

آمینه،

پروتئینها،

آنتیاکسیدانها

وضعیت تغذیهای گیاهان تأثیر زیادی بر افزایش مقاومت

( .)Abbasi et al., 2016سیلیس دومین عنصر فراوان سطح کره

آنها به تنشهای محیطی دارد ( .)Marschner, 2011میزان

زمین است که با وجود اینکه جزء عناصر ضروری گیاه

شاخصهای رشد گیاه گندم از قبیل سطح ،طول ،وزن تر و

محسوب نمیشود ،این عنصر اثرات مفیدی در کاهش اثرات

خشک برگ در پاسخ به آبیاری با آب چشمه گراب افزایش

مضر تنش شوری در گیاهان دارد .مثالً ،گزارشاتی مبنی بر نقش

معنیداری نشان دادند که میتواند بهدلیل میزان زیاد عناصر

سیلیس در کاهش اثرات مضر تنش شوری در گیاهان گندم،

معدنی مفید در آب چشمه باشد .تنش اسمزی ناشی از شوری

جو ،ذرت و گوجه فرنگی وجود دارد

(Liang, 1999; Al-

سبب کاهش میزان آب سلول و کوچکشدن آن میشود و ادامه

aghabary et al., 2005; Kaya et al., 2006; Tuna et al.,
 .)2008رسوب سیلیس در سلولهای ریشه سبب کاهش نفوذ

شرایط تنش سبب کاهش تقسیم و رشد سلول و کاهش سطح
برگ میشود که درنتیجه میزان فتوسنتز و محصوالت فتوسنتزی
و رشد گیاه کاهش مییابد ( .)Munns et al., 2006عنصر
پتاسیم نقش مهمی در افزایش تحمل گیاهان به شوری دارد زیرا
پتاسیم جزء مواد فعال اسمزی است که بهجذب آب در سلول و
کل گیاه کمک میکند .همچنین گزارشاتی مبنی بر تأثیر مثبت
پتاسیم بر ارتفاع و وزن خشک گندم ()El-Lethy et al., 2013
و برنج ( )Din et al., 2001تحت شرایط شوری وجود دارد .از
لحاظ کشاورزی ،گوگرد چهارمین عنصر مهم در گیاهان پس از

پذیری سدیم از غشای پالسمایی و درنتیجه سبب کاهش
جذب و انتقال سدیم از ریشهها میشود درحالیکه با فعال
کردن H-ATPaseهای غشای پالسمایی سبب افزایش جذب
پتاسیم از ریشهها و درنتیجه کاهش نسبت  Na:Kمیشود و
بدین ترتیب سبب کاهش اثرات مضر تنش شوری در گیاهان
میشود .در گیاه آرابیدوبسیس تحت شرایط تنش شوری،
سیلیس با فعالکردن ژنهایی در گیاه آرابیدوبسیس سبب
افزایش ناقلین کلسیم از غشای پالسمایی شده و میزان کلسیم
را افزایش میدهد ،درحالیکه بهطور طبیعی تنش شوری سبب
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کاهش جذب کلسیم در گیاه میشود (.)Tuna et al., 2008

همچنین آبیاری گیاهان با آب چشمه سبب افزایش ظرفیت

درنتیجه عناصر گوگرد ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و سیلیس با

آنتیاکسیدان کل ( )FRAPشد که باعث حذف رادیکالهای

نقشهای اساسی در متابولیسم گیاه پیشگیری از اثرات مضر

آزاد اکسیژن در گیاه گندم گردید .در گیاه تحت تنش شوری،

غلظت باالی سدیم بر رشد و نمو گیاه گندم شدند.

تیمار گوگرد سبب افزایش غلظت  GSHمیشود که در حذف

و آسیب اکسیداتیو به لیپیدهای غشا ،پروتئینها و اسیدهای

یکی از عواقب اصلی تجمع  ROSدرگیاهان پراکسیداسیون

نوکلئیک میشوند ( .)Taibi et al., 2016غلظت باالی سدیم

لیپیدهای غشا است که از طریق سنجش غلظت مالون دآلدئید

سبب ایجاد اختالل در سیستم انتقال الکترون در فتوسیستمها و

اندازهگیری میشود ( .)Taibi et al., 2016غلظت باالی سدیم

کاهش غلظت  Ciو فعالیت آنزیمهای چرخه کالوین میشود.

در آب چشمه گراب سبب افزایش میزان پراکسیداسیون

بدین ترتیب تنش شوری سبب القا تنفس نوری شده و با

لیپیدهای غشا و نشت یونی غشا نشد که میتواند بهدلیل نقش

حرکت الکترونها بهسمت اکسیژن تولید  H2O2افزایش

عناصر مفید آب چشمه در افزایش ظرفیت آنتیاکسیدان کل

مییابد ( .)Khan et al., 2013سوپراکسید دیسموتاز یک آنزیم

گیاه و حذف رادیکالهای آزاد اکسیژن باشد .گیاهانی که برای

آنتیاکسیدان مهم و اولین خط دفاعی در مقابل تنش اکسیداتیو

مقابله با تنش اکسیداتیو ایجادشده در اثر تنش شوری دارای

در گیاهان است که دیسموتاسیون رادیکالهای سوپراکسید و

سیستم آنتیاکسیدانی با کارایی باال هستند ،میتوانند

تولید  H2O2را سبب میشود ( .)Gupta et al., 2018در گیاهان

رادیکالهای آزاد را از بین برده یا خنثی کنند و از تنش

گندم آبیاریشده با رقتهای مختلف آب چشمه گراب تغییر

اکسیداتیو جلوگیری کنند ( .)Taibi et al., 2016در اثر آبیاری

معنیداری در میزان  H2O2مالحظه نشد که با افزایش مشاهده

گندم با آب چشمه گوگردی مقدار آنتیاکسیدانهای آنزیمی

شده در فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز هماهنگ نبود.

(کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز) و غیرآنزیمی (فنلها،

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آبیاری گیاهان با آب چشمه

آنتوسیانینها ،فالونوئیدها ،آلفا توکوفرول و پرولین) در سطح

سبب افزایش معنیدار فعالیت کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز

معنیداری افزایش یافت که مانع از تجمع  ROSو آسیب به

شد که نتیجه آن عدمافزایش غلظت  H2O2در گیاهان بود.

غشای سلولی شدند .ترکیبات فنولی از جمله این مواد

H2O2

آنتیاکسیدان غیرآنزیمی محلول در آب هستند که با دادن اتم

به آب و  O2بدون نیاز به رداکتانتها بهعنوان منابع انرژی نقش

هیدروژن به  ROSسبب خنثیشدن آنها در گیاهان شود.

دارد .آنزیم آسکوربات پراکسیداز در سیکل آسکوربات -

فالونوئیدها جزء ترکیبات پلیفنلی هستند که در سم زدایی

گلوتاتیون آنزیمی بسیار مهم است که احیا  H2O2به آب را با

 ROSنقش دارند ( .)Frary et al., 2010آنتوسیانینها نیز جزء

Gupta et al.,

ترکیبات فنولی هستند و نسبت به فالونها و فالونولها

 .)2018عناصر پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و سیلیس با افزایش

خاصیت آنتیاکسیدانی بیشتری دارند (.)He et al., 2010

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در شرایط تنش سبب جلوگیری

آلفاتوکوفرول یک آنتیاکسیدان غیرآنزیمی چربیدوست است

از تجمع رادیکالهای آزاد اکسیژن و تنش اکسیداتیو میشوند

که یکی از جایگاههای آن در ساختار لیپیدی غشاهای سلولی

Al-aghabary et al., 2005; Jaleel et al., 2008; Farhat et

است و بدین ترتیب سبب محافظت غشا در برابر  ROSو

 .)al., 2016; Abbasi et al., 2016بنابراین یک همبستگی منفی

آسیب به لیپیدهای غشا میشود ()Wang and Quinn, 2000

بین القا فعالیت کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز در گیاهان

که با نتایج مالحظهشده در این مطالعه هماهنگ است .تغذیه

آبیاریشده با آب چشمه و عدمافزایش  H2O2مشاهده شد.

معدنی نقش مهمی در افزایش عملکرد سیستم آنتیاکسیدانی

آنزیم کاتاالز یک آنزیم آنتیاکسیدان است که در تجزیه

قدرت احیاکنندگی آسکوربات کاتالیز میکند (

(
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 ROSنقش دارد (.)Fatma et al., 2014; Khan et al., 2013
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گیاهان دارد که سبب افزایش مقاومت گیاهان به تنشهای
محیطی میشود ( .)Verma et al., 2015بنابراین وجود عناصر
مفید در آب چشمه گراب میتواند دلیل افزایش
آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی در گیاه گندم آبیاریشده
در گیاهان آبیاریشده با رقتهای مختلف آب چشمه
گراب میزان کربوهیدراتها افزایش معنیداری نشان داد که
حاصل افزایش فعالیت فتوسنتزی گیاهان است .گیاهان در
تنشهای محیطی از قبیل خشکی و شوری با ذخیره مواد
تنظیمکننده اسمزی با این تنشها مقابله میکنند .مواد
تنظیمکننده اسمزی بیشتر شامل اسیدهای آمینه ،قندها برخی
یونهای معدنی و پروتئینها هستند (.)Liu et al., 2000
گیاهان تحت شرایط تنش اسمزی از طریق سنتز و انباشت
پرولین در سیتوزول به تنظیم فشار اسمزی ناشی از افزایش
بیش از حد یونهای سمی ( Na+و  )Cl-کمک میکنند
( .)Munns et al., 2016محتوی پرولین در گیاهان گندم تحت
آبیاری آب چشمه گراب افزایش معنیداری نشان داد که
میتواند جهت تنظیم اسمزی در پاسخ به غلظتهای باالی
سدیم آب باشد .میزان پروتئینها نیز در پاسخ به آبیاری گیاهان
با آب چشمه گراب افزایش معنیداری نشان داد که در تنظیم
اسمزی نقش مهمی دارد .عناصر گوگرد ،کلسیم ،پتاسیم ،منیزیم
و سیلیس سبب افزایش بیوسنتز و تجمع ترکیبات سازگار
اسمزی در پاسخ به تنش شوری میشوند (

Abbasi et al.,

بهطور کلی آب چشمه معدنی گراب بهدلیل غلظت باالی
سدیم و گوگرد جزء چشمههای گوگردی شور محسوب
میشود .بررسی اثرات آبیاری گیاه گندم با آب چشمه معدنی
گراب حاکی از بهبود شاخصهای رشد ،فلورسانس
کلروفیلها ،محتوی کلروفیلها ،فرایند فتوسنتز ،میزان
کربوهیدراتها،

آنتیاکسیدانهای

غیرآنزیمی

(فنلها،

فالونوئیدها ،آنتوسیانینها ،پرولین و آلفاتوکوفرول) و آنزیمی
(سوپراکسید دسموتاز ،کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز) و
پروتئینها و درنتیجه حذف رادیکالهای آزاد اکسیژن و
ممانعت از آسیب به غشاهای سلولی و درنتیجه رشد گیاه
برخالف غلظت باالی سدیم بود .فراوانی عناصر مغذی گوگرد،
پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و سیلیس در آب چشمه میتواند دلیل
بازداری اثرات تنش شوری بر گیاهان آبیاریشده با آب چشمه
باشد .نتایج این آزمایش زمینه را برای مطالعات بیشتر در زمینه
استفاده از منابع چشمههای آب معدنی بهعنوان منابع آبی جدید
بهمنظور آبیاری گیاهان زراعی فراهم نمود که نیاز به مطالعات
بیشتر بر روی محصولدهی گیاهان دارد تا بتوان به یک نتیجه
قطعی دست یافت .همچنین نتایج این آزمایش تأیید نمود که
سنجش شاخصهای فلورسانس کلروفیلها و فتوسنتز در
گیاهان سالم ابزارهای توانمندی جهت پیشبینی عملکرد گیاه
در پاسخ به شرایط محیطی هستند.
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Abstract
The increasing need for new water resources has led to the use of mineral springs for the crop cultivation. In this study,
the results of Gorab mineral water spring analysis showed high concentrations of sodium, sulfur, calcium, magnesium,
potassium and silica elements, respectively. Consequently, water of Gorab spring is a regarded as mineral spring. The
wheat plant (Dehdasht cultivar) was irrigated with 0, 50% and 100% of Gorab mineral spring in a pot experiment with a
completely randomized design for two months. Analysis of chlorophyll fluorescence (F v/Fm and PIABS) and
chlorophylls, at intervals of three days, showed that irrigation with Gorab spring caused a gradual and significant
increase in them during 60 days. Irrigation with Gorab spring caused a significant increase in net photosynthesis and
intracellular carbon dioxide, but it had no significant effect on water use efficiency. Increasing the amount of
photosynthesis in response to Gorab spring irrigation led to an increase in carbohydrates and subsequently in plant
growth parameters. The amount of phenols, flavonoids, anthocyanins, proline, proteins, α-tocopherol, total antioxidants
capacity, and the activity of superoxide dismutase, catalase and ascorbate peroxidase significantly increased in Gorab
spring-irrigated plants, while the amounts of hydrogen peroxide, membrane lipids peroxidation and membrane ion
leakage did not show any significant difference. Based on the results of this study, it can be suggested that high
concentrations of essential elements of sulfur, potassium, calcium, magnesium and silica in the Gorab spring increased
the growth of wheat plant through increasing the osmotic compatible solutions and antioxidants, and the improvement
of photosynthetic performance.
Key words: Antioxidants, Chlorophyll fluorescence, Minerals, Morphology
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