تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  14شماره  ،3پاییز 79

4

اثر تنش خشکی بر آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی در برگ پرچم و سنبله
ژنوتیپهای متحمل و حساس گندم
پریسا شریفی *4و نیر محمدخانی

*-4نویسنده مسئول :استادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
()pa.sharifi@urmia.ac.ir
 -2استادیار ،گروه گیاهان دارویی ،مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ پذیرش4371/09/47 :

تاریخ دریافت4375/07/41 :

چکیده
تنش خشکی بهعنوان یکی از عامل اصلی کاهش عملکرد گیاهان در مناطق نیمهخشک محسوبشده و منجر به تنش
اکسیداتیو میشود .به منظور بررسی اثر تنش خشکی پس از گردهافشانی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک برگ
پرچم و سنبله ژنوتیپهای مختلف گندم ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار در مرکز تحقیقات دیم مراغه اجرا شد .فاکتورهای آزمایش شامل دو سطح آبیاری؛ کنترل (آبیاری در تمام
مراحل رشدی بر اساس شرایط کشت آبی) و تنش خشکی (قطع آبیاری پس از گردهافشانی تا پایان دوره رشد) و
ژنوتیپهای مختلف گندم (متحمل PTZ :و  ،TRKنیمه متحمل Manning :و  Sabalanو حساس RINA-11 :و
 )Saratovesبود .در شرایط تنش خشکی پس از گردهافشانی ،عملکرد دانه و وزن هزار دانه نسبت به شرایط شاهد
کاهش معنیدار یافت .حداکثر و حداقل عملکرد دانه در این شرایط بهترتیب مربوط به ژنوتیپهای نیمه متحمل
 )242/79( Manningو حساس )541/44 gm-2( Saratovesبود .بیشترین تغییرات در محتوی مالوندیآلدئید مربوط
به ژنوتیپهای حساس بود .فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی (آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز) و
غیرآنزیمی (گلوتاتیون و آسکوربات) به واسطه اعمال تنش خشکی افزایش یافت .بیشترین و کمترین فعالیت آنزیم
آسکوربات پراکسیداز بهترتیب در برگ پرچم ژنوتیپهای TRK Saratovesو در سنبله ژنوتیپهای  Manningو
 Saratovesمشاهده شد .برگ پرچم و سنبله ژنوتیپهای  Manningو  Saratovesبیشترین و کمترین فعالیت آنزیم
گلوتاتیون ردوکتاز را نشان دادند .بیشترین محتوی گلوتاتیون و آسکوربات در برگ پرچم و سنبله ،بهترتیب مربوط به
ژنوتیپهای TRKو  Manningبود ،این درحالی است که در ژنوتیپ  Saratovesکمترین مقادیر مشاهده شد .به
نظر میرسد که در سنبله ژنوتیپ  Manningفعال شدن هر دو سیستم آنتیاکسیدانی آنزیمی (آسکوربات پراکسیداز و
گلوتاتیون ردوکتاز) و غیرآنزیمی (گلوتاتیون و آسکوربات) نقش کلیدی را در افزایش تحمل به تنش خشکی داشتند و
در این میان آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی مؤثرترین نقش را ایفا کردند.

کلید واژهها :آسکوربات ،پراکسیداز ،گیاه ،عملکرد دانه

مقدمه

گیاهان زراعی به هنگام بروز تنش خشکی کلروپالست

در شرایط طبیعی تنش خشکی از عوامل محدودکننده

مهمترین اندامک تولیدکننده انواع اکسیژن فعال به شمار

رشد محسوب میشود .مرحله گلدهی و پر شدن دانه از

میآید ،زیرا در چنین شرایطی روزنهها بسته میشوند .به

حساسترین مراحل رشدی گندم به تنشهای محیطی از

همین دلیل تثبیت دیاکسیدکربن در چرخه کالوین کاهش

جمله تنش خشکی محسوب میشود (.)Winkel, 1989

و تولید انواع اکسیژن فعال در کلروپالست افزایش مییابد

تنش خشکی بهطور تقریبی کلیه فرآیندهای حیاتی سلول

( .)Mittler, 2002چنین شرایطی اغلب منجر به تنش اکسیداتیو

را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Yang et al., 2006در

میگردد .گونههای فعال اکسیژن شامل رادیکالهای آزاد و
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عوامل غیررادیکالی میباشند .گونههای فعال اکسیژن

عملکرد و شاخصهای مقاومت به خشکی در محیط

باعث آسیب اکسیداتیو به لیپیدها ،پروتئینها ،اسیدهای

تنش و بدون تنش نشان داد که شاخص تحمل تنش

نوکلئیک و از دست رفتن یکپارچگی غشاها و حتی

( ،)STIمناسبترین شاخص برای غربالسازی ژنوتیپهای

مرگ سلول میگردند ( .)Sharma et al., 2012گیاهان

گندم میباشد.

برای جلوگیری از اثرات مخرب تنش اکسیداتیو ،از یک

تاکنون مطالعات زیادی در مورد اثرات تنش خشکی

سیستم دفاعی پیچیده استفاده میکنند .آنتیاکسیدانهای

بر میزان آنتیاکسیدانها و سایر صفات فیزیولوژیک انجام

آنزیمی شامل سوپر اکسید دیسموتاز ( ،)SODکاتاالز

گرفته است ،اما در این مطالعات حداکثر  1رقم گندم مطالعه

( ،)CATپراکسیداز ( ،)POXآسکوربات پراکسیداز ()APX

شده و همچنین اکثر این مطالعات در گلخانه و مربوط به

و گلوتاتیون ردوکتاز ( )GRبوده و آنتیاکسیدانهای

مراحل ابتدایی رشد بوده است .لذا هدف از این تحقیق

غیرآنزیمی شامل مولکولهایی با وزن مولکولی پائین

بررسی تأثیر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنتیاکسیدانهای

همانند اسید آسکوربیک ،گلوتاتیون ،کاروتنوئیدها و

آنزیمی و غیرآنزیمی و میزان خسارت اکسیداسیونی

توکوفرول میباشند ( )Verma et al., 2014استفاده

وارده به گیاه و مطالعه نقش این سیستمها در تعیین

میکنند .مکانیسمهای بیوشیمیایی درگیر برای ممانعت از

چگونگی مقاومت یا حساسیت به خشکی شش ژنوتیپ

اثرات تنش اکسیداتیو عبارتند از چرخه مهلر ،چرخه

مختلف گندم در روزهای پایانی پس از گردهافشانی در

آسکوربات-گلوتاتیون ،چرخه گزانتوفیل و تنفس نوری

شرایط مزرعه میباشد.

( .)Cruz De Carvalho, 2008گلوتاتیون و آسکوربات

مواد و روشها

از مهمترین آنتیاکسیدانهای محلول در آب میباشند که

این پژوهش در سال  4371در ایستگاه تحقیقات

در اکثر اندامکهای سلول حضور دارند و این آنتیاکسیدانها

کشاورزی دیم مراغه واقع در  30کیلومتری شرق مراغه با

توانایی واکنش مستقیم با رادیکالهای فعال اکسیژن نظیر

ارتفاع  4950متر از سطح آبهای آزاد ،واقع در طول

سوپراکسید و هیدروکسیل را داشته و آنها را جمعآوری

جغرافیائی  11درجه و  25دقیقه شرقی و عرض جغرافیائی

میکنند (Mittler, 2002؛ .)Smirnoff, 2000

 39درجه و  42دقیقه شمالی ،با اقلیم نیمهخشک سرد هم

آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز ،کاتاالز و گلوتاتیون

مرز با فرا سرد ،در دو سال متوالی بهصورت آزمایش

پراکسیداز از مهمترین آنزیمهای درگیر در تبدیل پراکسید

فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه

هیدروژن به آب میباشد .آنزیم آسکوربات پراکسیداز

تکرار اجرا شد ( Sadegh zadeh Ahari et al.,

در چرخههای آسکوربات-گلوتاتیون و مهلر حضور دارد

 .)1996بافت خاک لومی رسی با  pH=9/3و EC=0/39

( .)Asada, 2000در مطالعه حاضر شش ژنوتیپ مختلف

میکروموز بر سانتیمتر گزارش گردید .برای آمادهسازی

گندم انتخاب انتخاب و پس از اعمال تیمار تنش خشکی

قطعه زمین آزمایش در پاییز از گاوآهن به عمق 20-25

در مرحله بعد از گردهافشانی میزان فعالیت آنتیاکسیدانهای

سانتیمتر و در بهار قبل از گلدهی علفهای هرز از

غیرآنزیمی (آسکوربات و گلوتاتیون) ،آنزیمی (آسکوربات

پنجهغازی استفاده گردید .نیتروژن مورد نیاز بر اساس

پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز) و پراکسیداسیون لیپیدی

نتایج آزمایشهای مزرعهای به میزان  400کیلوگرم در

در نمونههای برگ و سنبله اندازهگیری شد .ژنوتیپهای

هکتار اوره و  20کیلوگرم سوپرفسفات آمونیوم در زمان

مورد مطالعه جزو پیشرفتهترین ارقام گندم دیم بوده که

کاشت بهصورت جایگذاری مصرف گردید .میزان بذر

طی چندین سال بررسی در آزمایشهای عملکرد در مناطق

بهترتیب با احتساب  330و  120دانه در مترمربع (شرایط

سردسیر کشور شرکت داشته و بهعنوان ارقام متحمل یا

دیم و آبیاری تکمیلی) بر اساس وزن هزار دانه ژنوتیپهای

حساس گزارش شدهاند .با توجه به تحلیل همبستگی

مورد مطالعه محاسبه و کشت گردید .طول ،تعداد خطوط
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و فواصل بین خطوط هر کرت بهترتیب شش متر ،شش
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نتایج و بحث

خط و  49/5سانتیمتر بود .فاکتورهای مورد مطالعه

تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد
اثر متقابل تنش خشکی و ژنوتیپ بر میزان عملکرد دانه

شاهد یا عدم تنش (آبیاری در کلیه مراحل رشدی بر

نشان داد که اعمال تنش خشکی باعث افت عملکرد

اساس شرایط کشت آبی) و سطح دوم آن تنش خشکی

ژنوتیپها شد بهطوریکه بیشترین و کمترین عملکرد دانه

بهصورت قطع آبیاری پس از مرحله گردهافشانی (حذف

در شرایط تنشی بهترتیب مربوط به ژنوتیپهای Manning

 3مرحله آبیاری آخر دوره رشد) بود .فاکتور دوم شامل

( )212/79و  )415/31( Saratovesگرم بر مترمربع بود

شش ژنوتیپ مختلف گندم بود (ژنوتیپهای متحمل:

(شکل  .)4aعملکرد دانه گندم بهطور قابل مالحظهای

 PTZ NISKA/UT1556-170//UNKNOWNو

تحت تأثیر تنش خشکی انتهای فصل قرار گرفته و کاهش

 ،TRK13/KAUZنیمه متحملManning/Sdv1/Dogu8 :

مییابد ( .)Abdoli and Saeidi, 2013این گزارش

و  Sabalanو حساس RINA-11 :و )Saratoveskaya-29

با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت .وقوع تنش خشکی

که مبنای غربالسازی این ژنوتیپها ،شاخصهای کمی

بعد از مرحله گردهافشانی احتماالً یا از طریق کاهش

مقاومت به خشکی بود که از میان این شاخصها ،مناسبترین

ذخیرهسازی مواد پرورده در دانهها و یا از طریق کاهش

شاخص ،شاخص تحمل تنش( )STIبود .با توجه به اهمیت

ظرفیت ذخیرهسازی دانهها باعث افت عملکرد دانه میشود

دوره گردهافشانی برای گیاه گندم و با توجه به اینکه گیاه

(Blum and Ebercon, 1976؛ .)Wang et al., 1999

وارد مرحله زایشیشده و تعداد سنبلهها ،نحوه پر شدن آنها

تنش خشکی باعث کاهش تعداد دانه در سنبله شد.

و وزن هزار دانه در دوره زایشی تعیین میشود و این

مقایسه میانگینهای مربوط به اثر متقابل تنش خشکی و

فاکتورها نشانهای از عملکرد گیاه است ،زمان گردهافشانی

ژنوتیپ نشان داد که بیشترین و کمترین تعداد دانه در

برای اعمال تنش انتخاب شد .زمان گردهافشانی ،تکمیل

سنبله در شرایط تنش خشکی بهترتیب مربوط به ژنوتیپهای

 50درصد گردهافشانی در سنبلههای هر ژنوتیپ بهطور

متحمل  )14/33( TRKو نیمه متحمل Sabalan

جداگانه لحاظ شد ( .)Ehdaie et al., 2006سنجش

( )35/59بود (شکل  .)4bاعمال تنش خشکی همچنین

میزان مالون دی آلدهید انجام شد ( .)Stewart, 1980میزان

باعث افت وزن هزار دانه گردید .کمترین و بیشترین

پروتئین محلول کل اندازهگیری شد (.)Bradford, 1979

کاهش وزن هزار دانه بهترتیب مربوط به ژنوتیپهای

استخراج عصاره آنزیمی انجام گرفت ( Gapinska et al.,

نیمهمتحمل  )34/47( Manningو حساس Saratoves

 .)2008سنجش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز

( )25/31گرم بود (شکل  .)1cوقوع تنش خشکی بعد از

انجام گرفت (.)Nakano and Asada, 1981

مرحله گردهافشانی در گندم کاهش بیشتر وزن هزار دانه را

فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز نیز اندازهگیری شد

در مقایسه با دیگر اجزای عملکرد (تعداد دانه در سنبله) به

( .)Dalton et al., 1986سنجش محتوای گلوتاتیون

دنبال داشت .تنش در مرحله بعد از گردهافشانی عملکرد را

انجام گرفت (.)Griffith and Meister, 1979

از طریق کاهش وزن هزار دانه کاهش میدهد ،در این

سنجش محتوای آسکوربات نیز در مراحل مختلف

مرحله مواد فتوسنتزی به دانهها منتقلشده ،بنابراین هرگونه

برداشت انجام شد ( .)Smirnoff, 2000برای محاسبه

کاهش در میزان آب قابل دسترس گیاه موجب کوچک و

عملکرد ،در مرحله رسیدگی پس از حذف حاشیهها از

الغر شدن دانهها میگردد (.)Dalvandi et al., 2013

هر کرت یک مترمربع برداشت شد .آنالیز آماری با

بنابراین دوره رشد دانه پس از گردهافشانی در ژنوتیپهای

استفاده از نرمافزار SPSSو مقایسات میانگین با روش

مورد بررسی نقش مهمی در شکلگیری عملکرد دانه

دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام گردید.

دارد و بروز هر گونه تنشی از جمله تنش خشکی در این

شامل دو سطح آبیاری بود که سطح اول آن بهعنوان
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a
عملکرد دانه (گرم بر متر مربع)
)Grain yield (g/m2

ژنوتیپ
Genotype

b

تعداد دانه در سنبله
Kernels per spike

ژنوتیپ
Genotype

c
وزن هزاردانه (گرم)
)1000 Kernel weight (g

ژنوتیپ
Genotype
شکل  -5مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ و رژیم رطوبتی بر عملکرد دانه ( ،)aتعداد دانه در سنبله ( )bو وزن هزاردانه ()c
میانگینهای دارای حروف مشابه ،بر اساس آزمون دانکن اختالف معنیداری با در سطح احتمال پنج درصد ندارند

Figure 1. Mean comparison of interaction in genotypes and irrigation on yield (a), grain number per
)spike (b) and 1000 grain weight (c
Means followed by the same letters are not significantly different at 5% probability level by Duncan’s test
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مرحله باعث کاهش وزن هزاردانه با شدت بیشتری نسبت به

کمترین مقدار پروتئین مشاهده شد .در ژنوتیپهای نیمه

دو جزء دیگر عملکرد یعنی تعداد دانه در سنبله و تعداد

متحمل میزان محتوی پروتئینی حدواسط ژنوتیپهای

سنبله در واحد سطح خواهد شد .دلیل این امر عدم تأمین

متحمل و حساس بود (شکل  .)2aدر سنبله نیز بیشترین و

مواد فتوسنتزی مورد تقاضای دانهها میباشد زیرا در این

کمترین محتوی در آخرین مرحله نمونهبرداری در

شرایط فتوسنتز جاری به وسیله تنش خشکی و تنش گرمایی

شرایط تنشی بهترتیب مربوط به ژنوتیپهای Manning
-1

دچار اختالل میشود (.)Saeidi et al., 2010

( )31/99و  )27/22 mg g FW( Saratovesبود

تغییرات پروتئینهای محلول در برگ پرچم و سنبله
اعمال تنش خشکی باعث افزایش محتوای

(شکل  .)2bتنش خشکی باعث افزایش معنیدار محتوی
پروتئینهای محلول در ژنوتیپهای متحمل نسبت به

پروتئینهای محلول در برگ پرچم و سنبله ژنوتیپهای

ژنوتیپهای حساس شد .چنین به نظر میرسد که

مورد مطالعه شد .بهطوریکه در برگ پرچم ژنوتیپ

ژنوتیپهای متحمل با تنظیم افزایشی بیان برخی ژنها

متحمل به تنش خشکی )441/13( TRK ،بیشترین و ژنوتیپ

قادر به تحمل بهتر شرایط تنش میباشد که با نتایج این

حساس به تنش )33/409 mg g-1 FW( Saratoves

مطالعه مطابقت دارد (.)Behboodi et al., 2010

a
)Soluble protein content (mg-1.FW

محتوای پروتئین محلول
(میلیگرم بر وزن خشک)

ژنوتیپ
Genotype

b
)Soluble protein content (mg-1.FW

محتوای پروتئین محلول
(میلیگرم بر وزن خشک )

ژنوتیپ
Genotype
شکل  -2مقایسه میانگین اثر متقابل رژیم رطوبتی و ژنوتیپ بر محتوای پروتئین در برگ پرچم ( )aو مقایسه میانگین اثر متقابل
رژیم رطوبتی ،ژنوتیپ و مراحل نمونهبرداری بر محتوای پروتئین در سنبله ()b
میانگینهای دارای حروف مشابه ،اختالف معنیداری با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند

Figure 2. Mean comparison of interaction in genotypes and irrigation on protein content in flag leaf
)(a) and spike (b
Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan’s method at 5% probability level
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تغییرات محتوای مالوندیآلدهید در برگ پرچم

در مراحل مختلف نمونهبرداری تفاوت معنی داری از نظر

و سنبله

محتوای  MDAمشاهده نشد .در دو ژنوتیپ  PTZو

محتوای  MDAدر برگ پرچم ژنوتیپهای مورد

 ،Sabalanدر دو مرحله اول تفاوت معنیداری در این

مطالعه تحت تنش خشکی افزایش یافت .بیشترین و

محتوی مشاهده نگردید و در مرحله پایانی افزایش معنیداری

کمترین افزایش بهترتیب مربوط به ژنوتیپهای حساس

در این محتوی مشاهده گردید .تغییرات محتوی  MDAدر

 )41/43( RINAو متحمل )44/41 nmol g-1( TRK

ژنوتیپهای حساس در مراحل مختلف روند کاهشی

بود (شکل  .)3aدر سنبله ،ژنوتیپهای مختلف واکنشهای

داشت .تغییرات محتوای  MDAدر ژنوتیپ نیمه متحمل

متفاوتی از نظر محتوی  MDAنشان دادند .بهطوریکه

 Manningکمتر از ژنوتیپ متحمل  TRKبود (شکل

در دو ژنوتیپ متحمل  TRKو نیمه متحمل Manning

.)3b

a
)MDA content (mol g-1.FW

محتوای مالون دآلدهید
(مول بر گرم وزن خشک)

ژنوتیپ
Genotype

b
)MDA content (mol g-1.FW

محتوای مالون دآلدهید
(مول بر گرم وزن خشک)

ژنوتیپ
Genotype
شکل  -4مقایسه میانگین اثر متقابل رژیم رطوبتی و ژنوتیپ بر محتوای مالوندیآلدئید در برگ پرچم ( )aو مقایسه میانگین
اثر متقابل رژیم رطوبتی ،ژنوتیپ و مراحل نمونهبرداری بر محتوای مالوندیآلدئید در سنبله ()b
میانگینهای دارای حروف مشابه ،اختالف معنیداری با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند

)Figure 3. Mean comparison of interaction in genotypes and irrigation on MDA content in flag leaf (a
)and spike (b
Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan’s method at 5% probability level
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تخریب غشاهای سلول یکی از پیامدهای مستقیم کمبود

 H2O2بیشتر است .به همین دلیل  APXبهعنوان تنظیمکننده

آب میباشد .به عبارت دیگر بین میزان  MDAو شدت

و کنترلکننده داخل سلولی خوب ،جهت حفظ حالت تعادل

تنش خشکی رابطه مستقیمی وجود دارد .افزایش MDA

 ROSشناخته شده است ( .)Mittler, 2002افزایش فعالیت

در برگ پرچم و سنبله ژنوتیپهای گندم در شرایط تنش

آنزیم  APXدر شرایط تنش خشکی در تحقیقات مختلف

خشکی نشان میدهد که سازوکارهای ترمیم سلولی با

مثالً در مورد کاهو گزارش شده است که با نتایج مطالعه

سازوکارهای تخریب حاصل از کمبود آب که میتوانند

حاضر همخوانی دارد ( .)Han and Lee, 2005نتایج

بر تجزیه و بازیابی لیپیدهای غشاء تأثیر بگذارند ،همگام

جدولهای ( )4و ( )2همبستگی نشان دادکه در برگ

نمیشوند؛ بهویژه در اثر تنش خشکی ،پراکسیداسیون گلیکولیپیدهای

پرچم همبستگی مثبت معنیداری ( r<0/3و )p>0/05

تیالکوئید کلروپالستی و بهدنبال آن تولید دیآسیلگلیسرول،

بین فعالیت آنزیم  APXو محتوی  GSH ،ASAو

تریآسیلگلسیرول و اسیدهای چرب آزاد اتفاق میافتد و

پروتئین در سنبله همبستگی مثبت معنیداری بین فعالیت

در نتیجه میزان  MDAدر بافت گیاهی افزایش مییابد

آنزیم  APXو پروتئین کل وجود داشت.

( .)Smirnoff, 1993غلظت  MDAبهعنوان یکی از

تغییرررات فعالیررت آنررزیم گلوترراتیون ردوکترراز در

شاخصهای اصلی تنش اکسیداتیو محسوب میگردد.

برگ پرچم و سنبله
با اعمال تنش خشکی و افزایش شدت آن ،در برگ

موجب آسیب اکسیداتیو به غشاء و افزایش پراکسیداسیون

پرچم و سنبله ژنوتیپهای مختلف ،فعالیت آنزیم  GRروند

لیپیدها گردیده است (.)Izabela et al., 2013

صعودی داشت ،بهطوریکه بیشترین میزان فعالیت این آنزیم

تغییرات فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در

در مراحل پایانی نمونهبرداری در برگ پرچم و سنبله

همچنین تنش خشکی با تولید رادیکالهای فعال اکسیژن،

ژنوتیپ نیمه متحمل μmol NADPH ( Manning

برگ پرچم و سنبله
افزایش فعالیت آنزیم  APXدر برگ پرچمهای

 50/14 min mg proteinو  )44/37و کمترین آن در

ژنوتیپهای مختلف در شرایط تنش خشکی و تشدید

برگ پرچم و سنبله ژنوتیپ حساس μmol ( Saratoves

تنش کمآبی در آخرین مراحل نمونهبرداری مشهود است.

44/37 NADPH min-1mg-1proteinو )9/13

به گونهای که بیشترین فعالیت و کمترین میزان فعالیت این

مشاهده شد (شکلهای  5aو  .)5bگلوتاتیون ردوکتاز

آنزیم بهترتیب مربوط به ژنوتیپ  )4/41( TRKو Saratoves

آخرین آنزیم چرخه گلوتاتیون/آسکوربات است که

( )0/55 mmol ascorbate min-1mg-1proteinبود

میتواند شبیه آسکوربات مستقیما بهعنوان آنتیاکسیدان

(شکل  .) 1aتنش خشکی باعث افزایش فعالیت آنزیم

عمل کند ( .)Asada, 1999این آنزیم مسئول تبدیل

 APXدر سنبلههای ژنوتیپهای مختلف میشود.

گلوتاتیون اکسیدشده ( )GSSGبه گلوتاتیون احیاشده

بیشترین و کمترین فعالیت این آنزیم در سنبله بهترتیب

( )GSHو حفظ نسبت باالی  GSHبه  GSSGاست.

مربوط به ژنوتیپهای  )0/373( Manningو Saratoves

گلوتاتیون در چرخههای گزانتوفیل ،مهلر و آسکوربات-

()0/241 mmol ascorbate min-1mg-1protein

گلوتاتیون نقش مهمی را در جمعآوری  H2O2و حفظ

بود (شکل  .)1bآنزیم اصلی حذف  ،H2O2کاتاالز و

 GSHایفا میکند .از این رو افزایش  GRبه دلیل

آسکوربات پراکسیداز میباشند .آنزیم  APXدر

احیای مجدد گلوتاتیون اکسیدشده بسیار حائز اهمیت

چرخههای مهلر و گلوتاتیون آسکوربات نقش مؤثری را

است افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در شرایط

در جمعآوری پراکسیدهیدروژن ایفا میکند ( Mittler,

تنش خشکی باعث افزایش تحمل به تنش اکسیداتیو

 .)2002این آنزیم بیشتر در اندامکهای سلولی حضور

میشود (.)Sairam et al., 2003

داشته و تمایل آن نسبت به آنزیم کاتاالز جهت حذف

-1

-1
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a
APX activity
)(mol ascorbate min mg-1 protein

فعالیت آسکوربات پراکسیداز

(مول آسکوربات دقیقه بر میلیگرم پروتئین)

ژنوتیپ
Genotype

b

APX activity
)(mol ascorbate min mg-1 protein

فعالیت آسکوربات پراکسیداز

(مول آسکوربات دقیقه بر میلی گرم پروتئین)

ژنوتیپ
Genotype
شکل  -4مقایسه میانگین اثر متقابل رژیم رطوبتی ،ژنوتیپ و مراحل نمونهبرداری بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در
برگ پرچم ( )aو مقایسه میانگین اثر متقابل رژیم رطوبتی و ژنوتیپ بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در سنبله ()b
میانگینهای دارای حروف مشابه ،اختالف معنیداری با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند

Figure 4. Mean comparison of interaction in genotypes and irrigation and stage on APX activity
)content in flag leaf (a) and spike (b
Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan’s method at 5% probability level

جدول  -5ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در برگ پرچم ژنوتیپهای گندم تحت تأثیر خشکی در روزهای پس از گردهافشانی
Table 1. Correlation coefficient between studied characteristics in flag leaves of wheat genotypes under
drought stress after anthesis
صفات
Traits
آسکوربات پراکسیداز
Ascorbate peroxidase
آسکوربات
Ascorbate
گلوتاتیون

Ascorbate peroxidase

Ascorbate

Glutathione

Soluble protein

1
**0.852
**

Glutathione
پروتئین محلول

آسکوربات پراکسیداز

آسکوربات

گلوتاتیون

پروتئین محلول

1
**

0.957

0.881

1

**0.814

**0.797

**0.857

Soluble protein
** نشاندهنده معنیدار بودن ضریب همبستگی در سطح یک درصد میباشد.

1

**showed correlation coefficient was significant at 1%.
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جدول  -2ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در سنبله ژنوتیپهای گندم تحت تاثیر خشکی در روزهای پس از گردهافشانی
Table 2. Correlation coefficient between studied characteristics in spikes of wheat genotypes under
drought stress after anthesis
آسکوربات پراکسیداز
Ascorbate peroxidase

آسکوربات
Ascorbate

صفات
Traits
آسکوربات پراکسیداز
1
Ascorbate peroxidase
آسکوربات
1
**0.736
Ascorbate
گلوتاتیون
**0.892
**0.531
Glutathione
پروتئین محلول
**0.638
**0.835
Soluble protein
عملکرد
**-0.385
0.011
Grain yeild
** نشاندهنده معنیدار بودن ضریب همبستگی در سطح یک درصد میباشد.

گلوتاتیون
Glutathione

عملکرد
Grain yeild

پروتئین محلول
Soluble protein

1
**0.451

1

**-0.677

-0.003

1

**showed correlation coefficient was significant at 1%.

a
GR activity
)(mol NADP min mg-1 protein

فعالیت گلوتاتیون دروکتاز

(میکرومول  NADPدقیقه بر میلیگرم پروتئین)

ژنوتیپ
Genotype

b
GR activity
)(mol NADP min mg-1 protein

فعالیت گلوتاتیون دروکتاز

(میکرومول  NADPدقیقه بر میلیگرم پروتئین)

ژنوتیپ
Genotype
شکل  -1مقایسه میانگین اثر متقابل رژیم رطوبتی ،ژنوتیپ و مرحله نمونهبرداری بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در برگ
پرچم ( )aو در سنبله ()b
میانگینهای دارای حروف مشابه ،اختالف معنیداری با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند

Figure 5. Mean comparison of interaction in genotypes and irrigation and stage on GR activity
)content in flag leaf (a) and spike (b

Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan’s method at 5% probability level
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گلوتاتیون ردوکتاز ( )GRنیز افزایش مییابد که نشاندهنده

تغییرات محتوای گلوتاتیون در برگ پرچم و سنبله
محتوای  GSHبرگ پرچم و سنبله ژنوتیپهای مورد

نقش بسیار مهم گلوتاتیون در پاکسازی گونههای فعال

مطالعه ،در شرایط تنش خشکی و با افزایش شدت تنش

اکسیژن در چرخه آسکوربات -گلوتاتیون میباشد .گلوتاتیون

کمآبی ،افزایش یافت .بهطوریکه حداکثر محتوای GSH

یک ماده بیوشیمیایی ایدهآل برای محافظت گیاهان در

در برگ پرچم مربوط به ژنوتیپهای متحمل TRK

برابر تنشها از جمله تنش اکسیداتیو میباشد که در

( )51/11و  )53/14( PTZو حداقل آن مربوط به ژنوتیپ

کنترل سطوح پراکسید هیدروژن ( )H2O2شرکت میکند

 )27/93 μmol g-1DW( Saratovesدر مرحله پایانی

( ASA .)Sanker et al., 2007و  GSHآنتیاکسیدانهای

نمونهبرداری بود (شکل  .)1aدر سنبله نیز بیشترین و کمترین

غیرآنزیمی کلیدی هستند که در تنظیم ردوکس در قسمتهای

محتوای  GSHدر آخرین مرحله نمونهبرداری بهترتیب

مختلف سلول شرکت میکنند .محتوای  GSHدر شرایط

مربوط به ژنوتیپ نیمه متحمل  )21/14( Manningو ژنوتیپ

تنش خشکی در ارقام متحمل به خشکی گندم بیشتر از ارقام

حساس  )49/24 μmol g-1DW( Saratovesبود

حساس افزایش نشان داد (.)Herbinger et al., 2002

(شکل  .)1bغلظت گلوتاتیون ( )GSHبه تدریج در طول

در سنبله همبستگی مثبت معنیداری ( r<0/3و  )p>0/05بین

تنش خشکی افزایش مییابد و همزمان با آن فعالیت آنزیم

محتوای گلوتاتیون و عملکرد وجود داشت.

a
)GSH content (mol g-1 DW

محتوای گلوتاتیون

(میکرومول بر گرم وزن خشک)

ژنوتیپ
Genotype

b
)GSH content (mol g-1 DW

محتوای گلوتاتیون

(میکرومول بر گرم وزن خشک)

ژنوتیپ
Genotype
شکل  -6مقایسه میانگین اثر متقابل رژیم رطوبتی ،ژنوتیپ و مرحله نمونهبرداری بر محتوای گلوتاتیون در برگ پرچم ( )aو در سنبله ()b
میانگینهای دارای حروف مشابه ،اختالف معنیداری با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند

Figure 6. Mean comparison of interaction in genotypes and irrigation and stage on glutathione
)content content in flag laef (a) and spike (b

Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan’s method at 5% probability level
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تغییرات محتوای آسکوربات در برگ پرچم و سنبله

گونه های فعال اکسیژن مؤثر است و میتواند در واکنش

محتوای  ASAهمانند  GSHدر برگ پرچم و سنبله

با گونه های فعال اکسید و یا به عنوان عامل احیاکننده در

با افزایش خشکی ،روند صعودی داشت .بیشترین و کمترین

بازسازی آلفا تو کوفرول به کار گرفته شود و موجب

آسکوربات در برگ پرچم بهترتیب مربوط به ژنوتیپهای

حفاظت از غشا در برابر تنش اکسیداتیو گردد ( Abdul

مقاوم  )421/30( TRKو حساس )31/29( Saratoves

Jaleel et al., 2009؛ .)Jithesh et al., 2006

بود (شکل  .)9aدر سنبله حداکثر و حداقل محتوی ASA

محققان متعددی افزایش آسکوربات و گلوتاتیون در

در آخرین مرحله نمونه برداری بهترتیب مربوط به ژنوتیپ

خشکی را گزارش کردهاند که با نتایج حاضر مطابقت

نیمهمتحمل  )31/21( Manningو حساس Saratoves

دارد ( .)Gill and Tuteja, 2010در برگ پرچم و

( )24/29بود (شکل  .)9bآسکوربیک اسید بهعنوان یکی از

سنبله همبستگی مثبت معنیداری ( r<0/3و )p>0/05

اجزای اصلی چرخه آسکوربات-گلوتاتیون در پاکسازی

بین محتوای  ASAو  GSHوجود داشت.

a
Total ascorbate content
)(mol g-1 DW

محتوای آسکوربات کل

(میکرومول بر گرم وزن خشک)

ژنوتیپ
Genotype

b
Total ascorbate content
)(mol g-1 DW

(میکرومول بر گرم وزن خشک)

محتوای آسکوربات کل

ژنوتیپ
Genotype
شکل  -9مقایسه میانگین اثر متقابل رژیم رطوبتی ،ژنوتیپ و مرحله نمونهبرداری بر محتوای آسکوربات در برگ پرچم ( )aو در سنبله ()b
میانگینهای دارای حروف مشابه ،اختالف معنیداری با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند

Figure 7. Mean comparison of interaction in genotypes and irrigation and stage on ascorbate content
)in flag leaf (a) and spike (b
Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan’s method at 5% probability level
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نتیجهگیری

گلوتاتیون ردوکتاز همراه با افزایش آنتیاکسیدانهای

تنش خشکی بعد از مرحله گردهافشانی باعث افت

Manning آسکوربات و گلوتاتیون در سنبله ژنوتیپ

معنیدار عملکرد دانه شد و بیشترین و کمترین افت

 محتوی،APX  فعالیت آنزیم.نسبت به سایر ژنوتیپها شد

Saratoves عملکرد بهترتیب مربوط به ژنوتیپهای حساس

گلوتاتیون و آسکوربات در برگ پرچم ژنوتیپ متحمل

 اجزای عملکرد نیز کاهش. بودManning و نیمه متحمل

 نسبت به ژنوتیپهای دیگر افزایش یافت ولیTRK

 در.یافتند و شدت این کاهش در وزن هزار دانه بیشتر بود

 کمتر بودManning عملکرد دانه آن نسبت به ژنوتیپ

شرایط غیرتنش بین میزان تولید گونههای فعال اکسیژن و

که احتماالً به دلیل کارآمدتر بودن سیستم آنتیاکسیدانی

ظرفیت پاکسازی آنها توسط سیستم دفاع آنتیاکسیدانی

 نسبت بهManning موجود در سنبله ژنوتیپ نیمهمتحمل

 اما تحت خشکی میزان تولید گونههای.تعادل وجود دارد

 ژنوتیپهای حساس از عملکرد پایینتری. میباشدTRK

فعال اکسیژن بیشتر شده و در نتیجه تنش اکسیداتیو رخ

.برخوردار بودند

 در این مطالعه تنش خشکی بعد از مرحله گردهافشانی.میدهد
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Abstract
Background and Objectives
Drought stress is one of the main limiting factors in plant production in semiarid regions; this is
due to its oxidative stress.

Materials and Methods
For evaluation of drought stress after pollination on some agronomic physiological factors in flag
leaf and spikes of different wheat genotypes this study was designed as Randomized Complete
Block Design with three replicates in Maragheh dryland research center in 2016. The first factor
contains two levels of irrigation, control and drought stress (irrigation cut after pollination until
the end of growth period) and the second factor contains different wheat genotypes (PTZ and
TRK: tolerant, Manning and Sabalan: semi tolerant, Saratoves and RINA-11: sensitive).

Results
Drought stress decreased grain yield. Manning semi tolerant and Saratoves sensitive genotypes
showed the highest and lowest grain yield. The activities of enzymatic (ascorbate peroxidase and
glutathione reductase) and non- enzymatic (glutathione and ascorbate) antioxidants increased
under drought stress. The highest and lowest ascorbate peroxidase enzyme activity was observed
in flag leaf of TRK and Saratoves genotypes and in spikes of Manning and Saratoves genotypes.
Also flag leaf and spikes of Manning and Saratoves genotypes showed the highest and lowest
glutathione reductase enzyme activity. The highest glutathione and ascorbate content in flag leaf
and spikes was related to TRK and Manning genotypes; the lowest content was observed in
Saratoves.

Discussion
It seems that in spikes of Manning genotype, activation of enzymatic (ascorbate peroxidase and
glutathione reductase) and non-enzymatic (glutathione and ascorbate) antioxidants had a key role
in increase of tolerance to drought stress.
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