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چکیده
در این تحقیق به بررسی اثر دهیدراسیون بر محتوای نسبی آب ،میزان کلروفیلی و آزمون زنده مانی سلولهاا در
دو گیاه  Sporobolus stapfianuو  Sporobolus pyramidalisطی خشک شدن پرداخته شد .همچنین باا اعماال
جداگانة تنش خشکی بر روی بافتهای برگ هر دو گیاه ،میزان نشت الکترولیتها از بافتهای برگ به عناوان
فاکتوری برای اندازه گیری میزان آسیب وارده آمده به غشاهای سلول ،مورد ارزیابی قرار گرفت .اعمال تنش بار
روی نمونهها بهمدت  55روز با قطع کامل آبیاری انجام گردید و در طول این مدت (با فواصل  15روز یک بار)
از بافتهای هوایی دو گیاه نمونه برداری با سه تکرار صورت گرفت .نتایج بدست آماده نشاان داد کاه کااهش
محتوای نسبی آب از  69درصد در برگهای کامالً آبدار به  8درصد در برگهای خشک ،منجار باه کااهش در
محتوای کلروفیلی هر دو گیاه گشات .همچناین نتاایج بدسات آماده از بررسای میازان نشات الکترولیتهاا از
بافتهای برگی هر دو گیاه ،با دادههای حاصل از آزمون زنده مانی سلولها ،همخوانی و رابطاة قابال قباولی را
نشان داد .در مجموع ،نتایج دادهها با فاکتورهای مطالعه شده در گیاهان رستاخیزی و نقش آنها در القاء مقاومت
به خشکی هماهنگی داشت.
واژگان کلیدی :آزمون زنده مانی سلول ،گیاهان رستاخیزی ،محتوای کلروفیلی ،محتوای نسبی آب ،مقاومت باه
خشکی ،نشت الکترولیتها.
مقدمه1

پتانسیل آب سلول باا رطوبات نسابی هاوای خشاک

گیاهان رستاخیزی یا احیا شونده ،بیشاترین میازان

اطراف ،ادامه پیدا میکناد .اغلاب گیاهاان رساتاخیزی

تحمل باه خشاکی را نشاان مایدهناد باهطاوریکاه

پتانسیل آبای پاایینتار از  - 400 Mpaرا مایتوانناد

فعالیتهای فیزیولوژیکی این گیاهان حتای در شارای

تحمل کنند .در صورتی که گیاهان معمولی در پتانسیل

پسااابیدگی پروتوپالس ا تااا حااد متعااادل شاادن آنهااا

آبی برگ نزدیاک باه  -1.5 Mpaپژمارده شاده و در
پتانساایل آباای  -15 Mpaماایمیرنااد (
.)Churchill, 1976
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گیاهان رستاخیزی در بین همة گروههای گیاهی به

دو گیاه ماورد مطالعاه در ایان تحقیاق از گیاهاان

جز بازدانگان یافت میشود ( .)Oliver, 1996تخماین

علفاای  C4خااانواد  Poaceaeماای باشااند کااه یکاای

زده میشود که حدود  355گونه از آنژیوسپرمها و 65

رستاخیزی با ناام علمای  Sporobolus stapfianusو

Porembski

دیگری حساس و غیررستاخیزی از همین جنس با نام

 )and Barthlott, 2000; Gaff, 1989و تاا کناون تنهاا

 Sporobolus pyramidalisکه به عنوان نموناة کنتارل

نزدیک به  45گونة علفی رستاخیزی توس گروههاای

از نظر گرفتاه شاده اسات .ایان گیاهاان مانناد ساایر

تحقیقاتی به سرپرستی پروفساور  Gaffشاناخته شاده

گونههای  ،C4خصوصیات آناتومی کرانز  ،با دستجات

اسات ( .)Gaff et al., 2009باهطورکلی فراوانای ایان

آوندی احاطه شاده باا هیاهای از سالولهاای غاالف

گیاهان در بین تک لپهایها بیشتر از دو لپهایها اسات

آوندی را نشاان مایدهناد( .

و تعااداد زیااادی از گونااههای علفاای رسااتاخیزی در

.)Blomstedt et al., 2010 1998

گونه از پتریدوفیتها رستاخیزی باشاند (

;Dalla Vecchia et al.,

خااانواد  Poaceaeیافاات شااده اساات .در مجمااوع،

گیاه  Sporobolus stapfianusیکی ار چهل گوناة

رستاخیزی باودن  74گوناة از پتریادوفیتها ،و 145

علفی رستاخیزی و چند ساله است که الگوی مناسابی

گونه از نهاندانگان ماورد بررسای قارار گرفتاه اسات

برای پژوهش در مورد تحمل به خشکی در بافتهاای

( .)Gaff, 1989; Gaff et al., 2009گیاهان رساتاخیزی

رویشی گیاهان آنژیوسپرم میباشاد S. stapfianus .در

بااه طااور معمااول در زیسااتگاههای دارای بارشهااای

مورد وضاعیت کلروفیال باه هنگاام خشاکی ،حاالتی

پراکنده و در زمینهاای سانگالخی و منااطق خشاک

حدواس بین همیوکلروفیلوس و پویکیلوکلروفیلاوس

نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری یافات مای شاوند

دارد .زماانی کااه گیاااه خشااک ماایشااود کلروفیاال در

( .)Rascio and La rocca, 2005و عمدتاً بومی مناطق

برگها به  45درصد مقادار اولیاه کااهش یافتاه و در

خشک مانند ،آفریقای جنوبی ،آمریکا و غرب اساترالیا

زمان آب دهی مجدد به  65درصد

میرسد ( Gaff and

هستند (.)Gaff, 1987

.)McGregor, 1979; Dalla Vecchia et al., 1998

گیاهان رستاخیزی را می توان به لحاا از دسات

گونة  Sporobolus stapfianusنیاز مانناد بسایاری از

دادن یا حفظ کلروفیال در طای دور خشاکی ،در دو

گونههای علفای رساتاخیزی در علفزارهاای وسایع و

گاااروه جاااای داد .نخسااات گروهااای موساااوم باااه

اغلااب در دامنااة تپااهها در خااا هااای ک ا عمااق و

پویکیلوکلروفیلوس که در مواجه با تنش خشکی هماة

سنگالخی و در معرض کامال ناور خورشاید رویاش

کلروفیاال خااود را از دساات داده و کلروپالساات آنهااا

دارد ( .)Chippindall, 1955این گونه بهطور عمده در

Tuba et ( Xerophyta viscose

کشورهای گرمسیری آفریقاا یافات مایشاوند اماا در

 )al., 1994; Shervin and Farrant, 1998گیاهانی کاه

مناطق نیمه گرمسایری در جناوب و شارف آفریقاا در

در این گروه قارار مایگیرناد ،باه اساتینای برخای از

کشورهای نیجریه ،اوگاندا ،اتیوپی ،ماداگاساکار ،کنیاا،

علفهای چمنی ،همگی تک لپاه هساتند .گاروه دوم

تانزانیااا و بااه طاارف جنااوب در بوتسااوانا و آفریقااای

آنهااایی هسااتند کااه کلروفیاال و اساااس ساااختاری

جنااوبی ه ا مشاااهده شااده

اساات (Clayton, 1955

کلروپالست خود را حفظ می کنند و همیوکلروفیلوس

;.)Chippindall, 1974

تخریب میشود .مانند

ناااام دارنااااد .مانناااد  Craterostigma wilmsiiو

در این تحقیق رستاخیزی بودن گونه گیاهی ماورد

Sherwin

مطالعااه ( )Sporobolus stapfianusنساابت بااه گونااة

1996( Craterostigma plantagineum

حساااااس و غیاااار رسااااتاخیزی (

)and Farrant,
2
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 )pyramidalisبه خوبی قابل اثباات باوده و هادف از

اسپری پاشیده شد .و نی دیگر (سه تکرار از هر کدام)

این تحقیق نیز بررسی علتها و مکانیس های مؤثر در

بهعناوان شااهد ،هورماون دریافات نکارده و تنهاا باا

ایجاااد تحماال خشااکی زیاااد در گونااة رسااتاخیزی و

ترکیب آب مقطر و  Triton X -100مورد تیماار قارار

تفاوت میازان اثار و باروز ایان مکانیسا ها باا گوناه

گرفتند.

غیررستاخیزی ،در ارتباا باا اثار هورماون آبسایزیک

اندازهگیری محتوی آب نسبی گیتاه  :)RWCبارای

اسید ( )ABAو میزان نقش این هورماون در ایجااد و

این کار در مراحل مختلاف تانش ،در تماام نموناهها،

القاء تحمل خشکی میباشد.

تعداد  15قطعة  1سانتیمتری از برگهای هر دو گیااه
را جدا و بالفاصله وزن تر بارگ ( )Fwباا اساتفاده از

مواد و روشها

ترازوی  Sartoriusبا دقت ده هزارم گرم بدست آورده

کاشتتتت و پتتترورش گیتتتاه :بااا رهای دو گیااااه

شد .سپس بعاد از غوطاهور سااختن بارگهاا در آب

 S. stapfianusو  S. pyramidalisبهطور جداگانه در

مقطر دو بار تقطیر بهمدت  24ساعت برگهاا دوبااره

گلدانهای پالستیکی متوس با ترکیبی از ماسه – کود
باارگ– خااا

وزن شد و به این ترتیب  Twبدست آماد .در نهایات

بااا نساابت  1 :1/5 :1/5در محاای

وزن خشک برگها ( )Dwپس از قرارگیری در دماای

آزمایشگاه ،در معارض ناور طبیعای و دماای 25–25

 75درجه سانتیگراد داخال آون باهمادت  48سااعت

درجة سانتیگراد کشت شدند .پس از آن گلدانها هار

اناادازهگیااری و باار اساااس فرمااول زیاار  RWCباارگ

 48ساعت یک بار آبیاری گشتند و پس از جواناه زدن

محاسبه گردید (.)Kuang et al., 1995

دانهها ،افزون بر آبیاری ،هر  3هفته یکبار باه گلادانها

RWC = Fw – Dw / Tw – Dw . 100

به میزان  55میلیلیتر محلول غ ایی نای هوگلناد نیاز
اضافه شد .پس از  4ماه ،همة نمونهها بهمنظور کنتارل

بررستی رستتتازی ی بتودن بتته روش میکروستتکوپی:

شرای محیطی گیاه ،باه اتااف رشاد منتقال گردیدناد.

بهمنظور اثبات تحمل باهی خشکی و رساتاخیزی باودن

شاارای کنتاارل شااده اتاااف رشااد باارای ایاان گیاهااان

گوناة  S. stapfianusو غیار رساتاخیزی باودن گوناة

بهصورت :دور نوری  19ساعت و تاریکی  8سااعت

 pyramidalisآزمون تواناایی زناده مانادن  1سالولهای

در شبانه روز ،رطوبت نسبی  45-55درصد ،دمای 26

برگ به عمل آمد .برای این منظور ابتدا از برگهاای هار

درجة سانتیگراد در روز و  27درجه در شب و شدت

دو گیاه ،برشهای ناز دساتی تهیاه گردیاد .ساپس پار

نور فتوسنتزی  ،295 µ mol m-2 s -1بود.

شدهها در یک ظارف پتاری حااوی محلاول تااز قرماز

S.

تنش خشکی با قطع کامل آبیاری به مدت  55روز

خنیی غوطهور گشات و پاس از یاک سااعت ،شستشاو

اعمال گردید .در نخساتین روز اعماال تانش ،باه هار

شدند .سپس با استقرار آن بر روی هم ،سالولهای زناد

کدام از گیاهان مقاوم و حساس با سه تکرار ،تنها یاک

بارگ کااه رنا

 NRرا جا ب کاارده بودنااد ،بااا کمااک

بار به میزان  55میلایلیتار محلاول  2/5میلای ماوهر

میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  ،255 xمورد شمارش

با Triton X -

و عکسبرداری قرار گرفتند .در ایان سانجش سالولهایی

بهعنوان ساورفاکتانتTriton X- ،

قرماز خنیای در واکووال خاود

هورمون آبسیزیک اسید ( )ABAهمرا ه
 5/52( 100درصد)

که قادر به جا ب رنا

 100نفوذپ یری هیة کوتینی برگ نسبت به آبسایزیک
اسید را افزایش میدهد( .)Neal et al., 2000بهصورت

1- Viability test
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بودند ،نشاندهنده سالولهای زناده و سالولهای بادون

گردید .سپس در مرحلة بعد لولههای محتوی نمونه را

نشاندهند سلولهای مرده بودند .به این ترتیاب باا

به منظور تخریب کامل غشاهای بافتها به مدت یاک

محاسبة تعداد سلولهای زنده به تعاداد کال سالولها در

ساعت در دمای  155درجاة ساانتی گاراد بان مااری

سه ناحیه انتخابی از برگ (یک ناحیه در قسمت محاوری

جوشان قرار داده و سپس هدایتالکتریکی آنها نیز باا

و دو ناحیه در قسمتهای جانبی) بار طباق فرماول زیار

عنوان  C2که نشان دهند غلظت کلی یونهای نشات

Sullivan

یافته از خالل غشاهای آسیب دیده بافتها می باشاد،

رن

آزمون سلولی زنده ماندن ( )V.Tانجام گرفت (

اندازه گیری گردید .در نهایات باا اساتفاده از فرماول

.)and Levitt, 1959
V.T = X alive / X Total. 100

 )C1/C2(×100درصد نشت یونها و الکترولیتهاای

تعیین میت ان نتتت الکترولیتت و آستید دیتدگی
غتاها :برای اندازه گیری مقدار نشت الکترولیتهاا

بافتهای گیاه تعیین گردیاده و از ایان طریاق میازان

1

آسیب نسبی غشاها مشخص

از روش  Nanjoو همکاران ( )1666اساتفاده گردیاد.

می گردد ( Nanjo et al.,

.)1999

در این روش پس از شستشوی برگهای دو گیاه مورد

اندازهگیری محتتوای کلروفیتگ گیتاه :بارای تعیاین

آزمایش با آب مقطر و سپس خشک کردن آن ،مقادار

محتوای کلروفیل  b ،aو کلروفیل کال در نموناهها ،از

 5/1گرم از بارگ هار گیااه باه قطعاات مسااوی (15

روش ( Hipkins and Baker )1986اساتفاده گردیاد.

قطعه) تقسی و درون دو سری لوله آزمایش با عناوان

به این ترتیب که مقدار  55میلی گارم از بافات برگای

نمونة تحت تنش و بدون تنش قرار داده شدند .سپس

پودر شد هر کادام از تیمارهاا را وزن کارده و باا 3

به نمونههای هر لولة آزمایش ،مقادار 15میلیلیتار آب

میلیلیتر متاانول  155درصاد مخلاو شاده و ساپس

مقطر اضافه و بهمادت  24سااعت در یخچاال ماورد

بهمدت  2ساعت در دماای آزمایشاگاه و در تااریکی،

نگهداری قرار گرفتند .پس از ایان مادت ،نموناههای

انکوباسیون گردید .سپس نمونهها هماوژنیزه شاده در

بدون تنش در  15میلیلیترآب مقطر و نمونههای مورد

دمااای  4درجااة سااانتیگراد ،بااهماادت  15دقیقااه در

تاانش در  15میلاایلیتاار محلااول پلاای اتاایلن گلیکااول

 13555دور سااانتریفیوژ شاادند .پااس از آن جاا ب

( 45 )PEGدرصد قرار داده شد .دوبااره باهمادت 24

محلول رویی به وسیلة دستگاه  UVاسپکتروفتومتر ،در

ساعت در یخچال نگهداری شدند .پس از این مادت،

طول موج  955و  995نانومتر ثبت گردیاد .از متاانول

نمونهها به آرامی از پلایاتایلن گلیکاول زدوده و باار

 155درصد نیز بهعنوان شاهد استفاده شاد .در نهایات

دیگر به همراه نمونههای بدون تانش در  15میلیلیتار

برای محاسبة کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل از

آب مقطر جدید قرار گرفته و بهمادت  24سااعت در

فرمول زیر استفاده شد:

یخچال نگهداری شدند .در ادامه نموناهها از یخچاال

Chlorophyll a (µg / ml) = 16.5 × A665 – 8.3 × A650
Chlorophyll b (µg / ml) = 33.8 × A650 – 12.5 × A665
× Total Chlorophyll (µg / ml) = 25.8 × A650 + 4.0
A665

خارج شده و پس از رسیدن دماای آن باه حاد دماای
طبیعی ،هدایتالکتریکی 2هر کدام از نمونهها به وسیلة
دستگاه هدایتسنج ،3تحات عناوان  C1انادازهگیاری

تجزیههای آماری با استفاده از نرمافازار  SPSSانجاام
شد .ترسی شکلها با استفاده از نرمافزار
انجام گرفت.

1- Electrolyte leakage
2- Electrical conductances
3- Conduct meter
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مربو به تغییرات  RWCدر گیاه رستاخیزی شااهد و

نتایج
نتایج و بررسی دادهها یکسان بودن مقدار محتوای

گیاه تحات تیماار باا  ABAاختالفاات معنااداری در

آب نسبی برگ در هر دو گیاه را نشان داد (نمودار .)1

سطح  5/55را بین این دو نوع تیمار نشان نداد .مشاابه

در همااة تیمارهااا یااک افاات شاادید  RWCدر بااین

همین نتایج نیز برای گیاه حساس کنترل و تحت تیمار

روزهای  25-35تنش مشاهده گردیاد تاا ایان کاه در

با  ABAبدسات آماد .همچناین باا مقایساة میاانگین

مراحل پایانی تنش به حدود  8درصد رسید.

تیمارهای هر دو گیاه به کمک تست تاوکی مایتاوان
عدم اختالف بین تیمارها را مشاهده کرد.

تجزیااه واریااانس یکطرفااه ( )ANOVAدادههااای
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نمودار  :1تغییرات محتوای نسبی آب در طی تنش خشکی در گیاه حساس
و رستاخیزی شاهد و تیمار شده با آبسیزیک اسید

نتایج بررسی آزماون زناده ماانی سالولها نشاان

تجزیااه واریااانس دادههااای مربااو بااه آزمااون

میدهد که در گیاه رستاخیزی تعداد اندکی از سلولها

زناادهمااانی ساالولها در دو گیاااه رسااتاخیزی و غیاار

دچار مرگ میشوند بهطوریکاه تاا آخارین مرحلاة

رستاخیزی تفاوت معنادار در سطح  5/55بین ایان دو

تنش که محتوای آب نسبی برگها به حدود  8درصاد

را نشان میدهد اما تجزیه واریاانس دادههاای مرباو

میرسد بیش از  55درصد سلولها زنده مایمانناد در

به مقادیر آزمون زنده مانی سلولها در گیاه رستاخیزی

حالی که در گونة حساس طی  15روز اول تنش بایش

کنتاارل و گیاااه رسااتاخیزی تحاات تیمااار بااا  ABAو

از  35درصد و پس از  25روز تنش بیش از  85درصد

همچنااین هاار دو تیمااار گیاااه حساااس ،اختالفااات

سلولها از بین مایروناد (نماودار 2؛ جادول  1و 2؛

معناداری را بین این دو نوع از تیمارها نشان نمیدهد.

شکل 1و .)2به عبارت دیگار بیشاتر سالولهای بارگ

این نتایج حاکی از آن اسات کاه هورماون  ABAاثار

گیاه حسااس در محتاوای نسابی کمتار از  75درصاد

معنیداری بر روند زنده ماندن سلولهای تحت تانش

دچار مرگ میشوند و بارخالف گیااه رساتاخیزی در

بر جای نمیگ ارد.

برابر خشکی مقاومتی نشان نمیدهد.
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نمودار  :2نتایج آزمون زنده مانی سلولها در گیاه حساس و رستاخیزی شاهد و تیمار شده با آبسیزیک اسید.

شکگ  :1نمونهای از برشهای عرضی برگ گیاه  S. stapfianusو انجام آزمون زناده ماانی سالولها بار روی نموناههای تحات
استرس بهترتیب در  45 ،35 ،25 ،15 ،5و 55روز بی آبی.
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شکگ  :2نمونهای از برشهای عرضی برگ گیاه  S. pyramidalisو انجام آزمون زنده ماانی سالولها بار روی نموناههای تحات
استرس بهترتیب در  45 ،35 ،25 ،15 ،5و 55روز بی آبی.

نتایج مقادیر نشت الکترولیتها حاکی از آن اسات

پایااداری غشاااء نساابتاً برابااری برخوردارنااد .تجزیااه

که نشت الکترولیتها در گیاه رساتاخیری نزدیاک باه

واریانس یکطرفه دادههای مربو به این سانجش نیاز،

 45درصد کمتر از گیااه غیار رساتاخیزی اسات و در

معنا دار بودن تفاوت مقادیر نشت الکترولیات باین دو

نتیجااه ،پایااداری غشاااها در گیاااه 45 S. stapfianus

گیاه تحت تنش حساس و رستاخیزی در ساظح 5/55

درصد بیشتر از گیاه حساس  S. pyramidalisمی باشد

را نشان میدهد.

این در حالی است که هر دو گیاه در شرای طبیعای از

7
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نمودار  : 3مقایسة مقادیر نشت الکترولیت دو گیاه حساس و رستاخیزی با دو تیمار کنترل و متأثر از

تنش.

نمودار 4تغییرات مقادیر کلروفیل  aدر تیمارهاای دو

میانگینها توس آزمون توکی نیز نشاان مایدهاد کاه

گیاه رستاخیزی و غیر رساتاخیزی را نشاان مایدهاد .در

مقادیر کلروفیل در هماة تیمارهاا اخاتالف معنااداری

این نمودار به روشنی دیده میشود که در همة تیمارها در

ناادارد .در مااورد کلروفیاال کاال نیااز همانطورکااه در

طول تنش ،کلروفیل  aبا روند تقریبااً مشاابهی باه مقادار

نمودار  9دیده میشود ،در همة تیمارها مقدار کلروفیل

 15-25درصد مقدار اولیة خود کاهش ماییاباد .مقایساة

کاال گیاااه بااا آهن ا

تقریب ااً یکسااانی رو بااه کاااهش

مقااادیر کلروفیاال  aدر دو تیمااار  ABAو کنتاارل گیاااه

میگ ارد .این کاهش تا پایان روز  55تنش باه 15-35

رستاخیزی بیانگر کااهش  25درصادی کلروفیال توسا

درصد مقادار اولیاه بارگ مایرساد .مقایساة مقاادیر

 ABAاست .این مقدار کاهش در کلروفیل  aدر گیاه غیار

کلروفیاال کاال در دو تیمااار  ABAو کنتاارل گیاااه

رستاخیزی نیز به  18درصد میرسد.

رسااتاخیزی ،کاااهش  19درصاادی در تیمااار  ABAرا

آنالیز واریانس دادههای مربو باه ایان صافت در

نشان میدهد .این مقایسه در گیاه غیر رساتاخیزی نیاز

دو گیاه ،عدم وجاود اخاتالف معناا دار در باین هماة

حاکی از کاهش  23درصد از محتوای کلروفیل تحات

تیمارها ،در سطح  5/55را نشاان مایدهاد .همچناین

اثر آبسیزیک اسید است .اما تجزیة واریانس دادههاای

مقایسة میانگین تیمارها باه کماک آزماون تاوکی نیاز

مربو به تغییرات کلروفیل کل تفاوت معنا داری باین

هیچگونه اخاتالف معناا داری باین تیمارهاا را نشاان

تیمارها را نشان نمایدهاد .مقایساة میاانگین تیمارهاا

نمیدهد .مشابه هماین وضاعیت باه خاوبی در ماورد

توس آزمون توکی نیز مشاابهت هماة گروههاا را باه

کلروفیل  bنیز دیده مایشاود (نماودار  .)5و مقایساة

لحا مقادیر و نوسانات کلروفیل تأیید میکند.
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25

15
10

0
S.pyramidalis
Control
50

40

S.pyramidalis
ABA
30

20

S.stapfianus
Control
0

10

()µg/ml

5

م حتوای ک ل روف ی ل

20

S.stapfianus
ABA

س طوح اعمال تن ش (روز)

نمودار  :4نتایج تغییرات محتوای کلروفیل  aدر تیمارهای دو گیاه حساس و رستاخیزی
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نمودار  :5نتایج تغییرات محتوای کلروفیل  bدر تیمارهای دو گیاه حساس و رستاخیزی
Total Chlorophyll Content
30

20
15
10
5
0
S.pyramidalis
Control
50

S.pyramidalis
ABA
40

30

20

S.stapfianus
Control
0

10

م حتوای ک ل روف ی ل ()μg/ml

25

S.stapfianus
ABA

س طوح اعمال تن ش (روز)

نمودار  :6نتایج تغییرات محتوای کلروفیل کل در تیمارهای دو گیاه حساس و رستاخیزی

از روی نتایج میتوان دریافت که کاربرد آبسیزیک

بحث
نتایج بدست آمده از آزمون زنده مانی سالولها در

اسید خارجی اثر چشمگیری بر تواناایی زناده مانادن

دو گیاه مورد آزمایش ،به خوبی گویاای تواناایی باارز

سلولها ندارد .در واقع در گیااه ناامبرده هنگاامی کاه

گیاه رساتاخیزی  S. stapfianusدر زناده نگاه داشاتن

محتوای آب نسبی برگ به کمتر از  95درصد میرسد

سلول و بافتهای برگی خود مایباشاد .از آنجاا کاه

تحمال خشااکی در آن القاااء مایگااردد .در ایاان اماار،

تست سلولی انجام گرفتاه در ایان مطالعاه نیاز مانناد

محتااوای هورمااون  ABAداخلاای گیاااه کااه بااهطااور

آمیازی حیااتی

چشمگیری در پاسخ به خشکی افزایش مییابد ،نقاش

قرمز خنیی از سوی غشااء

بارزی ایفا می کند اما اعمال  ABAخارجی اثر انادکی

سیتوپالسمی و تونوپالست سلول قرار دارد ،لا ا تنهاا

و یا هیچ افزایشای در تحمال خشاکی پروتوپالسامی

از ساااوی سااالولهای زنااادهای کاااه دارای غشاااای

گیااه از خاود نشاان

نمایدهاد ( Gaff and Loveys.,

سیتوپالسمی و واکوولی سال و محتاوای  ATPکاافی

 .)1993همچناااین طااای مطالعاااات  Ghasempourو

باشند ج ب میگردد .در سالولهای مارده باه علات

همکاااران ( )2551در مااورد اثاار هورمونهااا و تنظاای

آسیب دیدگی ساختار غشاء و احتماهً باهدلیال فقادان

کننادههای رشااد گیااهی در ایجاااد مقاومات خشااکی

بیشتر تستهای سلولی بر اساس رن
و ج ب فعال محلول رن

ذخیر  ،ATPتوانایی ج ب رن

پروتوپالسامی گیااه  ،S. satpfianusاثار نااچیز

وجود ندارد.
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خارجی بر پایاداری سوسپانسایون پروتوپالسا ها در

کلروپالستها ،زناده مای

برابر استرس خشکی مورد تأکید قرار گرفته اسات .در

.)1980

مانناد ( Hallam and Luff,

پژوهش فوف نشان داده شده است که از میان  11ماده
رشد مورد مطالعه ،استفاد همزمان براسینولووید ()BR

نتیجهگیری

و متیاال جاساامونیک اسااید ( ،)MJAتاااثیر گا ارترین

نتایج ایان پاژوهش حااکی از آن اسات کاه گیااه

مورد در بهبود زناده مانادن پروتوپالسا ها و تحمال

رستاخیزی نسابت باه گیااه حسااس از مکانیسا های

خشاااکی پروتوپالسااامی سااالولهای مزوفیااال گیااااه

چندگانة ویژهای بارای زناده نگاه داشاتن سالولها و

ABA

بافتهای برگی خود بهره میگیرد که دست ک حفاظ

خارجی تنها اثر ناچیزی بار بهباودی تحمال خشاکی

ساختار غشاها ،یکی از مهمترین عوامل در این فرایناد

پروتوپالسمی دارد (.)Ghasempour et al., 2001

به شمار میرود .این امر باه خاوبی در بررسای میازان

 S. stapfianusبوده است در حاالی کاه اعماال

تااانش آب در پروتوپالساااتهای حسااااس باااه

نشت الکترولیتها و سنجش میازان خساارت غشااها

پسابیدگی موجب تخریب سیست های غشایی میشود.

در دو گیاه نمایان میباشد .این وضاعیت همچناین باا

بااه ایاان ترتیااب پیوسااتگی غشاااهای پالسااتیدها،

مقادیر اندازهگیری شد درصد زنده ماندن سلولها در

میتوکندریها ،هسته ،دیکتیوزومها و غشای سالولی از

دو گیاه به خوبی همخاوانی و ارتباا دارد .در ماورد

دست میرود .نشت و تراوش پ یری غشاها نسبت به

وضعیت محتاوای کلروفیلای گیااه رساتاخیزی ماورد

امالح محلول در پتانسیل پاایین آب ،نظریاة تخریاب

مطالعااه در طاای دور خشااکی کاااهش کلروفیاال بااه

غشاها طی تنش آب را تأیید میکند (.)Oliver, 1991

صورت نسبی بوده و حکایت از آن دارد که ایان گیااه

در این تحقیق نتایج حاصال از بررسای میازان نشات

وضعیت حد واسا باین گیاهاان همیوکلروفیلاوس و

الکترولیتهااا بااه خااوبی نشااان ماایدهااد کااه گیاااه

پویکیلوکلروفیلوس را دارا میباشد .بهطورکلی در این

رسااتاخیزی در مقایسااه بااا گیاااه حساااس ،از نشاات

مطالعه بررسی و سنجش فاکتورهای مختلف ماؤثر در

الکترولیاات بساایار کمتاار و بنااابراین از پایااداری و

تحمل گیاه به خشکی ،بار نقاش نااچیز اعماال

پیوساتگی غشاای بیشاتری برخاوردار اسات .در ایان

خارجی بر روی بسیاری از مکانیس های القای تحمال

رابطه گزارش شده است که در برگهای زنده خشاک
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