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بررسی نقش اکسید نیتریک در تحمل به خشکی ماش ()Vigna radiata L.
امید صادقیپور
دانشیار گروه زراعت ،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش79/8/10:

تاریخ دریافت79/5/02 :

چکیده
خشکی یکی از مهمترین عوامل نامساعد محیطی است که تولید محصوالت زراعی را محدود میکند .اکسید
نیتریک بهعنوان یک مولکول پیامرسان در واکنش گیاه به تنشهای محیطی مشارکت دارد .لذا بهمنظوور بررسوی
اثرات این ماده در تحمل به تنش خشکی ماش رقم پرتو آزمایشی مزرعهای در سال  4931در جنوب تهران اجرا
شد .این تحقیق به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با  3تیمار و  1تکرار انجام گرفت .در این آزموایش از
محلول سدیم نیتروپروساید به عنوان ماده رها کننده اکسید نیتریک اسوتااده شود .تیمارهوا شوامل شواهد ،تونش
خشکی ،تیمار بذر ،محلولپاشی در مرحله رویشی ،محلولپاشی در مرحله زایشی ،تیمار بذر  +محلولپاشوی در
مرحله رویشی ،تیمار بذر  +محلولپاشی در مرحله زایشی ،محلولپاشی در مراحل رویشی و زایشی و تیمار بذر
 +محلولپاشی در مراحل رویشی و زایشی بود .نتایج نشان داد که در اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیمهای آنتی
اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز ،کاتاالز و اسکوربات پراکسیداز و همچنین غلظت مالون دی آلدئیود و پورولین
اضافه شد ،اما محتوی نسبی آب ،شاخص سبزینگی ،شاخص سطح برگ و عملکرد دانه کواهش یافوت .بوا ایون
وجود ،کاربرد سدیم نیتروپروساید از طریق افزایش بیشتر فعالیت آنزیمهوای آنتوی اکسویدان و تجموو پورولین،
موجب کاهش مالون دی آلدئید و بهبود محتوی نسبی آب ،شاخص سبزینگی ،شاخص سطح برگ و در نهایوت
عملکرد دانه تحت تنش خشکی شد .بین تیمارهای کاربرد سودیم نیتروپروسواید ،تیموار ترکیبوی تیموار بوذر +
محلولپاشی در مراحل رویشی و زایشی موثرتر بود ،اگرچه با چند تیمار دیگر از جمله محلولپاشی در مرحلوه
زایشی تااوت معنیداری نداشت .با توجه به این یافتهها ،کاربرد اکسید نیتریک میتواند به عنووان روشوی مایود
جهت بهبود تحمل به تنش خشکی ماش توصیه شود.
واژههای کلیدی :آنزیمهای آنتی اکسیدان ،پرولین ،تیمار بذر ،سدیم نیتروپروساید ،محلولپاشی.
مقدمه1

گیاه میگردد .گیاهان جهت مقابلوه بوا تونش خشوکی،
سووازوکارهای ملتلاووی را در خووود توسووعه دادهانوود.

خشکی یکی از مهمترین تنشهای محیطوی اسوت
که رشد و تولید گیاهان زراعی را در بسیاری از نقوا

بسیاری از تحقیقوات نشوان داده کوه در گیاهوانی کوه

جهان محدود میکند .تونش خشوکی از طریوق ایجواد

تحت تنش خشکی قرار میگیرند سطح اکسید نیتریک

خسارت اکسیداتیو ،اختالل در فراینودهای متوابولیکی

(2)NO

گیاه از قبیل فتوسنتز ،جوذب آب و عناصور غوذایی و

خشکی را کواهش مویدهود (

جذب و ساخت مواد موجب کاهش رشود و عملکورد

 .)2016همچنین مشلص شده کوه متابولیسوم  NOدر

*نویسنده مسئولosadeghipour@yahoo.com :

افزایش مییابد که احتماالً اثورات مناوی تونش
Seabra and Oliveira,

2. Nitric Oxide
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ژنوتیپهای متحمل به خشکی فعالتر از ژنوتیپهوای
حسوا

و در نهایت بهبود تحمل به خشکی گردیود (

Shallan

بوه خشوکی اسوت (.)Silveira et al., 2017

 .)et al., 2012همچنین تیمار نهالهای نارنج سه برگ

 NOبهعنوان یک رادیکوال آزاد گوازی شوکل کوه بوه

( )Poncirus trifoliataبوا  SNPتحوت شورایط تونش

راحتی میتواند از غشاهای زیسوتی عبوور کنود نقوش

خشکی باعث کاهش نشت غشاء و هدایت روزنوهای،

مهمووی در فراینوودهای ملتلووو فیزیولوووژیکی گیوواه از

افووزایش محتوووی کلروفیوول ،فعالیووت آنووزیمهووای

جملووه شکسووتن خووواب بووذر ،تحریووک جوانووه زنووی،

آنتیاکسیدان و ظرفیت فتوسونتزی گردیود (

گلدهی ،تنظیم فعالیت برخی آنزیمها ،بستن روزنههوا،

 .)Liu, 2012اگرچه نتایج برخی آزمایشها نشوان داده

فتوسنتز ،نقل و انتقاالت سلولی ،بیان برخی ژنهوا و...

که کاربرد  NOسبب بهبود تحمل به تنش خشوکی در

ایاا میکند .این ماده همچنین نقشی کلیودی بوهعنووان

بعضووی از گیاهووان شووده اسووت ،امووا اطالعووات بسوویار

مولکول پیامرسان در مسیرهای انتقال پیام در تنشهای

محدودی در مورد تاثیر کاربرد این ماده در تحمول بوه

Khan et al.,

خشکی ماش وجود دارد ،لذا هدف از پژوهش حاضر،

 .)2014نتایج برخی تحقیقوات نشوان داده کوه کواربرد

بررسی نقش و نحوه اثور روشهوای ملتلوو کواربرد

خارجی  NOمیتوانود تحمول گیواه را بوه تونشهوای

 NOدر بهبود تحمل به تنش خشکی این گیاه بود.

زیستی و غیور زیسوتی بوازی مویکنود (

Fan and

ملتلووو زیسووتی و غیوور زیسووتی از جملووه خشووکی،
شوری ،گرموا ،فلوزات سونگین و ازون افوزایش دهود
(

مواد و روشها

;Seabra and Oliveira, 2016; Saroj et al., 2018

بهمنظور بررسی اثرات روشهای ملتلوو کواربرد

 .)Li et al., 2018طی تحقیقی مشلص شد که کاربرد

 NOدر تحموول بووه توونش خشووکی موواش رقووم پرتووو

خارجی  NOاز طریق حاظ وضعیت آبی گیواه ،بهبوود

آزمایشی مزرعهای در بهوار و تابسوتان سوال  4931در

فعالیت آنتی اکسیدانی ،کاهش خسوارت اکسویداتیو و

شهرسووتان ربووا کووریم واقووو در جنوووب تهووران بووا

پایداری غشاهای سلولی و فتوسنتز موجب بهبود رشد

جغرافیوایی  93درجوه و  22دقیقوه،

و تحمل به خشکی در گیاه جوو گردیود

ملتصات عور

( Gan et al.,

طول جغرافیایی  34درجه و  42دقیقه ،ارتااع از سوطح

 .)2015در آفتووابگردان ،کوواربرد نیتروپروسوواید سوودیم

دریا  4131متور ،میوانگین بوارش و دموای سوالیانه بوه

( 4)SNPبهعنوان ماده رها کننده  NOموجوب کواهش

ترتیب  242میلیمتر و  41/1درجه سانتیمتر اجرا شود.

محتوووی مووالون دی آلدئیوود ( 2)MDAو نیووز تثبیووت

این تحقیق بهصورت بلوکهوای کامول تصوادفی بوا 3

یکپارچگی غشاها در شرایط تونش آبوی گردیود .ایون

تیموار و  1تکورار انجووام گرفوت .در ایون پووژوهش از

فعالیت  NOبه افزایش سطح ترکیبات آنتی اکسویدانی

محلول  SNPبا غلظت  411میکورو مووالر بوه عنووان

نسوبت داده شود ( .)Cechin et al., 2015در آزموایش

ماده رها کننده

 NOاسوتااده شود ( ;Gan et al., 2015

دیگری محققان دریافتند کوه کواربرد  SNPدر شورایط

 .)Farooq et al., 2009بذور به مودت  42سواعت در

تنش خشکی موجب افزایش میزان پرولین ،رنگدانهها،

محلول  SNPخیسوانده شودند .محلوولپاشوی نیوز در

فنولها ،اسوید آمینوههوای آزاد ،قنودها ،پوروتئینهوای

مرحله رویشی ( 1برگی) و زایشی (شروع گلدهی) در

محلول و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در گیاه پنبوه

صبح زود با سمپاش پشتی انجام شود .تیمارهوا شوامل
سطوح زیر بود )4 :شاهد (آبیاری پس از  11میلیمتور

1. Sodium nitroprusside
2. Malondialdehyde

تبلیر از تشتک تبلیور کوال
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(آبیاری پس از  421میلیمتور تبلیور از تشوتک تبلیور
کال

با محلولپاشی با  SNPدر مراحل رویشوی و زایشوی،
 )3تنش خشکی همراه با تیمار بذور بوا محلوول

 )9 ،)Aتنش خشکی همراه بوا تیموار بوذور بوا

SNP

محلول  )1 ،SNPتنش خشکی همراه با محلولپاشی با

توام با محلولپاشی در مراحل رویشی و زایشی .شلم

 SNPدر مرحله رویشی )3 ،تونش خشوکی هموراه بوا

عمیق در پاییز سال قبل و شلم متوسط ،دیسک و ماله

محلووولپاشووی بووا  SNPدر مرحلووه زایشووی )1 ،توونش

 2هاته قبل از کشت انجام شد .بهمنظور تجزیه خواک،

خشکی همراه با تیمار بذور با محلوول  SNPتووام بوا

قبل از اجرای آزموایش ،از عموق  1-91سوانتیمتوری،

محلوولپاشوی در مرحلووه رویشوی )7 ،تونش خشووکی

نمونه برداری صورت گرفت .نتوایج تجزیوه خواک در

همووراه بووا تیمووار بووذور بووا محلووول  SNPتوووام بووا

جدول  4ارائه شده است.

محلولپاشی در مرحله زایشی )2 ،تنش خشکی همراه
جدول  :1ویژگیهای خاک قطعه آزمایشی
هدایت الکتریکی
()dS m-1
2/2

pH

7/32

کربن آلی

نیتروژن

()%

()%

2/9

1/43

فسار
(

kg-1

)mg

41

(

پتا

بافت

kg-1

خاک

)mg

912

لومی

قبل از دیسک زدن ،معادل  411کیلوگرم در هکتار

اندازهگیری برخی صاات به شرح ذیل گردید :از خوط

کود فساات دی آمونیوم به خاک اضافه شد .هر کورت

دوم هر کرت و پس از حذف اثرات حاشویهای ،چنود

از  3خط کاشت به طول  1متر تشکیل شد .فاصله بین

برگ باالیی و کامالً توسعه یافته چند بوته جدا شده و

و روی خطو بهترتیب  31و  41سوانتیمتور در نظور

در ظووروف محتوووی یووس جهووت سوونجش صوواات

گرفته شد .کمی قبول از کاشوت بوا فوارویر ،جووی و

بیوشیمیایی بالفاصله به آزمایشگاه منتقول و در دموای

پشتههوایی بوه فاصوله  31سوانتیمتور از هوم احوداث

 -21درجه سانتیمتر نگهداری شدند.

گردید .در  43خرداد  4931کاشت روی پشتهها و بوه

برای استلراج آنزیمهای آنتیاکسیدان 1/3 ،گرم از

عمق  9سانتیمتر انجام گرفت .اولین آبیاری بالفاصوله

نمونههای برگی در هاون چینی محتوی  9میلیلیتر بافر

پس از کاشت و آبیاریهای بعدی تا زمان تنک کوردن

سووولاات پتاسوویم بووا اسوویدیته  1/4 ،7/2میلوویموووالر

نیواز گیواه و شورایط محیطوی هور  3-7روز

 4 PVP ، EDTAدرصوود (وزنووی-حجمووی) ،تریتووون

یکبار انجام شد .بعد از تنک بوتهها (مرحله  2برگوی)،

 1/3 X-100درصد و گلیسرول  21درصود بوه خووبی

آبیاری با توجه به تیمارهای طرح صوورت گرفوت .در

سوواییده شوودند .سووپس همگنووای حاصوول بووا سوورعت

زمان تنک کردن ،فاصله بوتهها با قطو گیاهوان اضوافی

 43111دور در دقیقه در دمای  1درجوه سوانتیمتور و

از یکدیگر  41سانتیمتر شد .برای مبارزه با علوهوای

بووهموودت  43دقیقووه سووانتریایوژ شوودند .پووس از آن،

هرز ،وجین دستی طی دوره رشد و با توجه به میوزان

روشناور بوه دقوت جودا شوده و جهوت انودازهگیوری

آلودگی کرتهای ملتلو انجام گرفت .ضمن این کوه

فعالیوت آنوزیمهوای آنتوی اکسویدان اسوتااده گردیود

آفت یا بیماری که جهت کنتورل آن نیواز بوه سمپاشوی

(.)Kumari et al., 2010

بر اسا

باشد مشاهده نگردید .پس از اعمال تیمارهای آزمایش

فعالیووت آنووزیم سوپراکسووید دیسووموتاز ()SOD

شامل تیمار بذور و محلوولپاشوی  SNPمطوابق نقشوه

براسووا

سوونجش مهووار احیووای نوووری نیتوورو بلووو

طرح ،در اواخر مرحله گلدهی اقدام به نمونهبرداری و

تترازولیوووم ( )NBTانوودازهگیووری شوود (
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 .)Fridovich, 1987مللوووو واکووونش حووواوی 3

برگ ( 311میلویگورم) در  41میلویلیتور اسوید توری

میلوویموووالر هیدروکسووی اتیوول پیپوورازین اتووان اسووید

کلرواستیک  4درصد همگن شدند .همگنوای حاصول

سولاونیک با اسیدیته  1/4 ،7/1میلیموالر 31 ،EDTA

بوا سوورعت  43111دور در دقیقووه بوه موودت  3دقیقووه

میلیموالر کربنات سدیم با اسیدیته  49 ،41میلیموالر

سانتریاوژ شد .سپس ،یوک میلویلیتور روشوناور بوه 1

متیونین 1/123 ،درصد تریتون  19 ،X-100میکروموول

میلیلیتر اسید تیوباربیتوریک  1/3درصد محتوی اسوید

 4/9 ،NBTمیکرومول ریبوفالوین و عصواره آنزیموی

تری کلرواستیک  21درصد اضافه شد .این مللو بوه

بهمدت  43دقیقه تحت تابش نور ( 911میکرومول بور

مدت  91دقیقه در دمای  33درجه سوانتیمتور گورم و

مترمربو بر ثانیه) قرار گرفوت و بوه مللوو واکنشوی

سپس بوه سورعت در حموام یوس سورد شود .پوس از

دیگر بهعنوان کنترل برای تصحیح جوذب پوسزمینوه،

سانتریاوژ در  41111دور در دقیقه به مدت  41دقیقه،

نور تابانده نشد .یک واحود فعالیوت  SODبوه عنووان

میزان جذب در طول موج  392نوانومتر ثبوت گردیود.

مقدار آنزیم مورد نیواز بورای ایجواد  31درصود مهوار

سپس میزان جذب سایر ترکیبات غیر اختصاصوی نیوز

واکنش  NBTدر  311نانومتر تعریو شد.

در طول موج  111نانومتر محاسبه و از آن کسور شود.

فعالیت آنزیم کاتاالز ( )CATتوسط پایش تجزیوه
 H2O2در طول موج  211نانومتر سنجیده شد (

محتوووای مووالون دی آلدئیوود بووا اسووتااده از ضووریب
خاموشی 433 mM-1 cm-1تعیین گردید.

Aebi,

محتوای پرولین بر اسا

 .)1984مللو واکونش حواوی  31میلویمووالر بوافر

روش  Batesو همکاران

فسوواات بووا اسوویدیته  1/4 ،7درصوود تریتووون ،X-100

( )4379تعیووین شوود .نمونووههووای تووازه بوورگ (311

 41/3میلیموالر  H2O2و عصاره آنزیمی بود .واکونش

میلویگورم) در  41میلویلیتور اسیدسولاوسالسوویلیک 9

در دمای  23درجه سوانتیمتور بوه مودت  9دقیقوه بوا

درصود همگوون شودند .همگنووای حاصول بووا سوورعت

افزودن  H2O2آغاز شد .یک میکرومول  H2O2تجزیوه

 43111دور در دقیقووه بووهموودت  3دقیقووه سووانتریاوژ

CAT

گردید .سپس  2میلیلیتر روشناور به  2میلیلیتر اسوید

شده در هر دقیقه به عنوان یوک واحود فعالیوت

ناین هیودرین و  2میلویلیتور اسوید اسوتیک گالسویال

تعریو شد.
فعالیت آنوزیم اسوکوربات پراکسویداز ( )APXبوا

اضافه شد و به مدت  4ساعت در حمام آب بوا دموای

محاسبه کاهش جذب آسکوربات در طوول مووج 231

 411درجه سانتیمتر قرار گرفتند .پوس از آن ،واکونش

نانومتر محاسبه گردیود (.)Nakano and Asada, 1981

در یک حمام یوس متوقوو شود .سوپس 1 ،میلویلیتور

مللو آزمایش شامل  31میلیموالر بوافر فسواات بوا

تولوئن به مللو واکنش اضافه و بوه مودت  91ثانیوه

اسیدیته  1/4 ،7میلویمووالر  1/3 ،EDTAمیلویمووالر

به خوبی مللو شد .ماده رنگی حاوی تولوئن از فاز

آسکوربات 1/4 ،میلیمووالر  H2O2و عصواره آنزیموی

آب جوودا شووده و میووزان جووذب در طووول موووج 321

بووود .فعالیووت  APXبووا اسووتااده از ضووریب خاموشووی

نانومتر قرائت گردیود .غلظوت پورولین بوا اسوتااده از

 2/2 mM-1 cm-1محاسبه شد .یک واحد فعالیت

منحنی استاندارد تعیین شد.

APX

جهووت محاسووبه محتوووی نسووبی آب ( ،4)RWCاز

به عنوان یک میکرومول آسکوربات اکسید شده در هر

خط دوم هر کرت دیسوکهوایی از  41بورگ فعوال و

دقیقه در  23درجه سانتیمتر تعریو شد.
تعیووین میووزان  MDAبووه عنوووان یکووی از آخوورین

کامالً توسعه یافته قسومت فوقوانی پونج بوتوه تهیوه و

فراوردههوای پراکسیداسویون چربوی غشواها بوه روش

بالفاصله وزن تر آنها توسط تورازوی دقیوق یادداشوت

 Heathو  )4312( Packerانجام شد .نمونههوای توازه

1. Relative Water Content
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شد .سپس نمونهها در محیط تاریک ،درون ظرفهای

اثر تیمارها بر صفات اندازه گیری شده

محتوی آب مقطر قرار گرفته و پس از  21ساعت وزن

میززنا مززانو دی دنددیززد  )MDAو فعانیززت

اشباع آنها تعیین گردید .پس از آن ،نمونههوا بوهمودت

دننیمهای دنتیاکسزیدا  :در اثور تونش خشوکی،

 12ساعت درون آون با دمای  73درجه سانتیمتر قرار

مقدار  MDAبرگهای ماش در مقایسوه بوا تیموار

داده شدند و وزن خشک آنها محاسبه شود .از تقسویم

شاهد 11 ،درصد افزایش یافت .از سوی دیگور بوا

تااضوول وزن توور و خشووک بوور تااضوول وزن اشووباع و

کاربرد  SNPبوهعنووان رهوا کننوده  ،NOاز میوزان

خشک ،محتوی نسبی آب برگهوا بدسوت آمود .بورای

MDA

انووودازهگیوووری شووواخص سوووبزینگی از دسوووتگاه

در شرایط تنش بهطوور معنویداری کاسوته

شد .بین تیمارهای ملتلوو کواربرد  SNPتاواوت

Chlorophyll Content Meter, CL-01, Hansatech
 Instruments, Englandپس از حذف اثر حاشویهای و

معنوویداری مشوواهده نشوود (جوودول  .)9فعالیووت

به کمک برگهای کامالً توسعه یافته و فعال بوتوههوای

آنووزیمهووای آنتوویاکسوویدان  CAT ،SODو ،APX

خووط دوم هوور کوورت اسووتااده گردیوود .جهووت تعیووین

زمانی که بوتههای ماش در معر

شاخص سطح برگ ،سطح برگهای  41بوتوه از خوط

تنش خشوکی

قرار گرفتند نسبت به شرایط عدم تنش بوهترتیوب

دوم هر کرت پس از حوذف حاشویه ،توسوط دسوتگاه

معوووادل  13 ،94و  27درصووود افوووزایش یافوووت.

Leaf Area Meter, CI-202, CID, Bioscience,
 USAاندازهگیری شد .با توجه بوه توراکم  21بوتوه در

همچنین تحت تنش خشکی ،در اثر کواربرد ،SNP

متر مربو ،حاصلضرب عدد حاصل در عدد  ،2برابر بوا

بر فعالیت این آنزیمها باز هم افوزوده گردیود .در

شاخص سطح برگ بود .در هاتوه اول شوهریور 4931

بین تیمارهای کواربرد  ،SNPتیموار ترکیبوی تیموار

و پس از رسیدگی کامول ،پوس از حوذف  1/3متور از

بذرها  +محلولپاشی در مراحل رویشی و زایشوی

ابتدا و انتهای خطو سوم و چهارم هر کرت ،تموامی

در افزایش فعالیت این آنزیمها موثرتر بود (جدول

بوتهها برداشت شده ،دانهها از غالفها خارج شوده و

.)9

پس از آفتاب خشک شدن ،عملکرد دانه با رطوبت 49

میززنا پززرونی  :توونش خشووکی ،غلظووت پوورولین

درصوود تعیووین گردیوود .در نهایووت ،دادههووا توسووط
نوورمافووزار  SASتجزیووه و تحلیوول شووده و مقایسووه

برگهوای مواش را در مقایسوه بوا شورایط نرموال

میانگینها بوسیله آزمون چند دامنهای دانکن در سطح

معادل  %39افزایش داد .با کاربرد  ،SNPدر شرایط

احتمال  3درصد صورت گرفت.

تنش خشکی ،محتوی پرولین بوهطوور معنویداری
افزایش بیشتری یافت .در بین تیمارهوای ملتلوو

نتایج

براسا

 ،SNPتیمار ترکیبی تیمار بذرها  +محلولپاشی در

نتایج ارائه شده در جدول تجزیوه واریوانس

مراحل رویشی و زایشی میوزان پورولین را بیشوتر

(جدول  ،)2اثر تیمار بر تمامی صاات اندازهگیوری شوده

باال برد ،اگرچه با تیمار محلوولپاشوی در مراحول

در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود.

رویشووی و زایشووی ،تاوواوت معنوویداری نداشووت
(جدول .)9

07

بررسی نقش اکسید نیتریک در تحمل به خشکی ماش (...)Vigna radiata L.
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بررسی نقش اکسید نیتریک در تحمل به خشکی ماش (...)Vigna radiata L.

محتززوی نسززبی د

بوه جوز تیموار بووذر ،تاواوت معنویداری نداشووت

 :)RWCبووا اعمووال تیمووار

خشکی RWC ،برگهای مواش نسوبت بوه شواهد

(جدول .)9

معادل  %21کاهش یافت .با این وجود ،طی تونش

عملکرد دانه :عملکورد دانوه مواش تحوت تونش

خشکی ،در اثر کاربرد  ،SNPاین ویژگی بوه طوور

خشکی معادل  71درصد در مقایسه با شرایط عدم

معنیداری بهبود یافت .ضمن اینکه بین تیمارهوای

تنش کاهش یافت .این در حالی است کوه کواربرد

ملتلو کاربرد این ماده ،تااوت معنویداری دیوده

 SNPموجووب بهبووود معنوویدار عملکوورد دانووه در

نشد (جدول .)9

شرایط تونش گردیود .در بوین تیمارهوای کواربرد

شاخص سبنینگی :شاخص سبزینگی بورگهوای

 ،SNPتیمار ترکیبی تیمار بذرها  +محلولپاشی در

ماش در اثر تنش خشکی معوادل  %39در مقایسوه

مراحل رویشی و زایشی موثرتر بود (افزایش %31

با شرایط عدم تنش کاهش یافوت .بوا ایون حوال،

عملکوورد نسووبت بووه شوورایط توونش) ،اگرچووه بووا

به طور معنویداری موجوب افوزایش

تیمارهای محلولپاشی در مرحلوه زایشوی ،تیموار

شاخص سبزینگی در شرایط تونش شود .در میوان

بذرها  +محلولپاشوی در مرحلوه رویشوی ،تیموار

تیمارهای کاربرد  ،SNPتیمار ترکیبی تیمار بوذرها

بذرها  +محلولپاشی در مرحله زایشی و همچنین

 +محلولپاشی در مراحل رویشی و زایشی موثرتر

تیمار محلولپاشی در مراحول رویشوی و زایشوی،

بود ،اگرچه با تیمارهای محلوولپاشوی در مرحلوه

تااوت معنیداری نداشت (جدول .)9

کاربرد

SNP

زایشی ،تیموار بوذرها  +محلوولپاشوی در مرحلوه
رویشی ،تیمار بوذرها  +محلوولپاشوی در مرحلوه

بحث

زایشی و همچنین تیمار محلوولپاشوی در مراحول

تنشهای ملتلو غیر زیسوتی از جملوه خشوکی،

رویشووی و زایشووی ،تاوواوت معنوویداری نداشووت

منجر به بیشتولید گونههای اکسیژن فعال ( 2)ROSدر

(جدول .)9

سلولهای گیاهی میشوند کوه بسویار واکونشپوذیر و
سمّی بوده و موجب خسارت به پروتئینها ،چربیهوا،

شاخص سزح بزر  :1تونش خشوکی موجوب

کربوهیدراتها و اسیدهای نوکلئیک میشوند کوه در

کاهش معنیدار شاخص سطح برگ ماش گردیود.

نهایت سبب بروز تونش اکسویداتیو مویگردنود.

این کواهش نسوبت بوه شورایط نرموال معوادل 12

ROS

شووامل رادیکووالهووای آزاد سوووپر اکسوووید (–•،(O2

درصد بود .از سوی دیگر تحت تنش خشوکی ،بوا

هیدروکسوووویل (• ،)OHپرهیدروکسوووویل (• ،)HO2و

کاربرد  ،SNPشاخص سطح برگ افوزایش یافوت.

الکوکسوویل (• )ROو همچنووین مولکووولهووای غیوور

تیمووار ترکیبووی تیمووار بووذرها  +محلووولپاشووی در

رادیکووالی همچووون پراکسووید هیوودروژن ( )H2O2و

مراحل رویشی و زایشی از سایر تیمارهای کاربرد

اکسیژن منارد ( )1O2میباشند .گیاهان جهت مقابله بوا

 SNPموثرتر بود ،اگرچه با سایر تیمارهای کاربرد،

تنش اکسیداتیو و پاکسازی  ROSدارای سیسوتم دفواع
آنتووووی اکسوووویدانی آنزیمووووی (،APX ،CAT ،SOD
2. Reactive Oxygen Species

1. Leaf Area Index
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گلوتوواتیون ردکتووواز " ،"GRگلوتوواتیون پراکسووویداز

بر فساولیپیدها و بهبود سویالیت غشواها باعوث حاوظ

" "GPXو )...و غیوور آنزیمووی (اسووید اسووکوربیک،

ساختارهای سلولی گردد .عالوه بر این گوزارش شوده

گلوتوواتیون ،ترکیبووات فنووولی ،پوورولین ،کاروتنوئیوودها،

است که  NOمویتوانود بوا رادیکوالهوای الکوکسویل

Gill and

(• )ROو پراوکسیل (• )ROOچربیها واکونش داده و

 .)Toteja, 2010در بسیاری از تنشها ،تولید  ROSدر

منجر به توقو مستقیم اکسیداسویون چربویهوا گوردد

سلول افزایش یافته به طوری کوه تعوادل بوین عوامول

( .)Shehab et al., 2010همچنین  NOمیتواند مستقیاً

اکسیداتیو و آنتی اکسیداتیو به هم میخورد .این امور

با رادیکالهای آزادی مانند –• O2واکنش داده و تولیود

منتج به بروز تنش اکسیداتیو میگردد .افوزایش میوزان

پراکسی نیتریت ( )ONOO-نماید که میتواند بهعنووان

 MDAبووه عنوووان یکووی از فووراوردههووای نهووایی

یک مولکول پیامرسوان در واکونش بوه تونش و یوا در

پراکسیداسیون چربوی غشواها ،یکوی از شواخصهوای

تنظیم فعالیت پروتئینها شرکت کنود (

آلکالوئیدها و آلاوا توکووفرولهوا) هسوتند (

سنجش شدت تنش اکسیداتیو اسوت (

Fan and Liu,

Cechin et al.,

 .)2012همراستا با مشاهدات آزمایش حاضر ،افوزایش

 .)2015خشکی یکی از مهمترین تنشهای غیر زیستی

فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در اثر کاربرد خوارجی

اسووت کووه موجووب بوویشتولیوود  ROSو تشوودید

 NOو در نتیجه کاهش خسارت اکسیداتیو کوه نشوانه

پراکسیداسیون چربیها میشود .فعالیت آنزیمهای آنتی

آن کاهش میزان  MDAاسوت در بسویاری از گیاهوان

اکسیدان تاثیر مثبتوی بور کواهش خسوارت اکسویداتیو

تحت تنش خشکی گزارش شوده اسوت (

حاصوول از توونش خشووکی دارد .آنووزیم  SODموجووب

;2008; Farooq et al., 2009; Shehab et al., 2010
Fan et al., 2012; Santisree et al., 2015; Sidana
.)et al., 2015; Gan et al., 2015

 APXنیز سبب تبدیل  H2O2بوه  H2Oدر بلوشهوای

در این آزمایش ،در اثور تونش خشوکی بور میوزان

( Rahimian Boogar et al.,

پرولین برگهای ماش افزوده گردید .از سوی دیگر ،با

 .)2014در آزمووایش حاضوور ،میووزان افووزایش فعالیووت

کاربرد خارجی  ،NOغلظت پورولین در شورایط تونش

آنزیمهای آنتی اکسیدان در شرایط تنش خشکی کوافی

باز هم بیشتر شد .در بسیاری از گونههوای گیواهی ،در

نبود چرا که نتوانست از افزایش میزان  MDAبه عنوان

پاسس به تنشهای زیستی و غیر زیستی ،انباشت اسوید

شاخص پراکسیداسیون چربوی غشواها بکاهود .اموا بوا

آمینه پرولین افزایش مییابود .پورولین بوهعنووان یوک

کوواربرد  NOاز توونش اکسوویداتیو و در نتیجووه میووزان

محافظت کننوده اسومزی ،عوالوه بور تنظویم اسومزی

NO

موجب حاظ ساختار اجوزای زیرسولولی ،تنظویم ،pH

تبدیل –• O2به  H2O2مویشوود و آنوزیمهوای  CATو
ملتلو سلول مویشووند

 MDAکاسته شد .کواهش  MDAدر اثور کواربرد

Tan et al.,

میتواند بودلیل اثور مسوتقیم آن در پاکسوازی  ROSو

تامین انرژی و پاکسازی  ROSمویشوود (

همچنین نقش آن در بیان ژنهای کد کننوده آنزیمهوای

 .)2008; Gan et al., 2015کواربرد خوارجی  NOدر

اکسویداتیو باشود ( Shehab et al., 2010; Fan et

بسیاری از گونههای گیواهی موجوب افوزایش غلظوت

 .)al., 2012; Sidana et al., 2015یکی دیگر از دالیل

پرولین تحت تنش خشوکی شوده اسوت

( Tan et al.,

اثر مثبت  NOبر فعالیوت آنوزیمهوای آنتوی اکسویدان،

;2008; Farooq et al., 2009; Shallan et al., 2012
Santisree et al., 2015; Cechin et al., 2015; Gan
 .)et al., 2015این نتایج با یافتههای پوژوهش حاضور

آنتی

نقش این ماده در تحریوک فعالیوت آنوزیمهوای دارای
آهن است ( NO .)Farooq et al., 2009همچنین می-

Tan et al.,

کامالً منطبوق اسوت .افوزایش غلظوت پورولین در اثور

تواند از طریق بهبود انعطافپذیری دیواره سلول ،تاثیر

کاربرد  NOبه تحریک فعالیت برخی آنزیمهای کلیدی
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در ساخت پرولین نسبت داده شده اسوت

( Cechin et

 .)al., 2015افزایش تجمو پرولین در اثور کواربرد

آب و در نهایت وضعیت آبی گیاه میشوود (

Silveira

NO

 .)et al., 2017در اکثر گیاهان ،بسوته شودن روزنوههوا

تحت تنش خشکی مویتوانود بوه جوذب آب توسوط

یکی از اولین واکنشها به تنش خشکی اسوت .تولیود

سلولها کمک نماید (.)Gan et al., 2015

 NOدر سلولهای محافظ روزنه در اثر اسید ابسویزیک

محتوووی نسووبی آب ( )RWCیکووی از مهمتوورین

( 4)ABAتحریک میشود که این امر منجور بوه بسوته

شاخصهای سنجش وضعیت آبی گیواه اسوت کوه بوا

شدن روزنهها طی تنش خشکی میگردد

( Adimulam

جذب آب توسط ریشهها و تعرق آن توسوط بورگهوا

 NO .)et al., 2017; Sidana et al., 2015همچنوین

مرتبط است .در حقیقت  RWCسطح آبداری سلول و

موجووب افووزایش غلظووت کلسوویم درون سوولولی در

بافووت را نشووان موویدهوود کووه بوورای سوووخت و سوواز

سلولهای محافظ روزنه شده که بسته شدن روزنهها را

فیزیولوژیکی گیاه اهمیوت زیوادی دارد .فعالیوتهوای

تحریک مویکنود ( .)Gan et al., 2015کواهش نسوبی

فیزیولوژیکی گیاه وابسته به محتوی آب گیواه اسوت و

هدایت روزنوهای تحوت تونش مالیوم مویتوانود اثور

تغییوور در  RWCمسووتقیماً تمووامی مراحوول فتوسوونتز را

حااظتی در برابر تنش داشته باشد چرا که سبب حاوظ

دچووار اخووتالل موویکنوود (

آب و بهبود راندمان مصرف آن میشوود (

Mofizur Rahman and

Cechin et

 .)Hasegawa, 2012زمانی گیاه دچوار تونش خشوکی

 .)al., 2015بنابراین ،کاربرد  NOاز طریق بهبود رشود

میشود که سرعت تعرق از سرعت جوذب آب بیشوتر

ریشه و جوذب آب و نیوز کواهش هودایت روزنوهای،

RWC

موجب حاظ آب گیاه میگردد .مشوابه بوا یافتوههوای

نیز کاهش مییابد .در تحقیوق حاضور ،تونش خشوکی

پژوهش فعلی ،نتایج سایر تحقیقات نیز نشان داده کوه

موجب کاهش  RWCبرگهای ماش گردیود ،بوا ایون

کاربرد  NOتحت شرایط تنش خشکی موجوب بهبوود

وجود کاربرد  NOسبب افوزایش  RWCتحوت تونش

وضعیت آبی گیواه و  RWCشود (

شد .در شرایط تنش خشوکی ،بوا کواربرد  NOبودلیل

Farooq et al., 2009; Fan et al., 2012; Cechin et
al., 2015; Gan et al., 2015; Jangid and Dwivedi,
.)2017

( Tan et al.,

کاهش محتوی کلروفیل در اثر تنش خشکی بدلیل

 .)2008در اثوور توونش خشووکی ،غلظووت  NOدر نوووک

کاهش ساخت آن و نیز تشدید تلریوب و تجزیوه آن

ریشه افزایش مییابد ،ایون امور موجوب طویول شودن

اسوت (.)Mofizur Rahman and Hasegawa, 2012

سلولهای این ناحیه شده (شوبیه بوه اثور اکسوین) کوه

در پژوهش حاضر ،شاخص سبزینگی برگهای مواش

منجوور بووه تحریووک رشوود ریشووه و بهبووود جووذب آب

بدلیل تنش خشکی کواهش معنویداری یافوت ،اموا بوا

میشود ( NO .)Sidana et al., 2015همچنین موجوب

کاربرد  ،NOاین صوات تحوت تونش خشوکی بهبوود

تحریک انتقال پیامهایی میشود که منجور بوه تشوکیل

یافت NO .از طریوق کواهش خسوارت اکسویداتیو بوه

تارهای کشنده و افزایش رشد ریشه میگوردد .وظیاوه

کلروپالستها (پاکسازی مستقیم و غیر مستقیم  )ROSو

اصلی تارهای کشنده افزایش سطح جذب و در نتیجوه

همچنین نقش آن در مسیر متابولیکی کلروفیول سوبب

بهبود جذب آب و عناصر غذایی توسط ریشههاسوت.

بهبووود محتوووی کلروفیوول در شوورایط توونش خشووکی

به عبارت دیگر ،افزایش محتوی  NOمیتواند تشوکیل

میشود (.)Fan and Liu, 2012; Sidana et al., 2015

باشد ،به همین دلیل طی تونش خشوکی میوزان

افزایش تجمو پرولین و تحریک سلولها به جذب آب،
وضوعیت آبوی و  RWCبهبوود موییابود

ریشه را تحریک نماید که این امر موجب بهبود جذب

;Tan et al., 2008

1. Abscisic acid
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یکی دیگر از دالیول بهبوود محتووی کلروفیول در اثور

محلولهای سازگار موجب افوزایش تحمول بوه تونش

تیمار با  NOبه جذب بیشتر آهن توسوط گیواه نسوبت

خشکی میشود ( .)Santisree et al., 2015در پژوهش

داده شده است که نقوش مهموی در سواختار کلروفیول

فعلی نیز مشولص شود کوه کواربرد خوارجی  NOبوا

دارد .ضمن اینکه در اثور تجزیوه  SNPآهون نیوز آزاد

افزایش فعالیت آنوزیمهوای آنتوی اکسویدان و کواهش

گیاه قرار گرفته و میتوانود در

خسارت اکسیداتیو ،تشدید تجمو پورولین و همچنوین

میشود که در دستر

بهبووود  RWCو شوواخص سووبزینگی ،سووبب افووزایش

ساخت کلروفیل بکار رود (.)Santisree et al., 2015
در اثر تونش خشوکی و کواهش توامین آب بورای

عملکرد دانه در شرایط تونش خشوکی گردیود .نتوایج

سلولها ،فشار تورژسانس آنها کواهش یافتوه ،تقسویم و

سایر تحقیقات نیز حاکی از کواهش عملکورد دانوه در

طویل شدن سلولی ملتول شوده و در نهایوت کواهش

اثور خشووکی و بهبووود آن بوا کوواربرد خووارجی  NOدر

سوطح و وزن بورگ روی مویدهود (

گیاهان ملتلو است (

Cechin et al.,

 .)2015در تحقیوق حاضوور ،کواربرد  NOتحووت تونش

Shallan et al., 2012; Jangid

.)and Dwivedi, 2017; Zangani et al., 2018

خشووکی از طریووق تجمووو پوورولین و همچنووین بهبووود
 RWCموجب حاوظ فشوار تورژسوانس سولولی و در

نتیجهگیری نهایی

نهایت بهبود سطح برگ گردید .مشابه با نتایج پژوهش

نتایج این تحقیوق نشوان داد کوه تونش خشوکی از

حاضر ،کاهش سطح برگ در اثر تنش خشکی و بهبود

طریووق ایجوواد خسووارت اکسوویداتیو ،کوواهش ،RWC

آن بووا تیمووار  NOدر پنبووه (،)Shallan et al., 2012

شوواخص سووبزینگی و شوواخص سووطح بوورگ موجووب

آفتوابگردان ( )Cechin et al., 2015و گوجوه فرنگوی

کاهش شدید عملکرد دانه ماش گردید .از سوی دیگر

( )Jangid and Dwivedi, 2017نیووز گووزارش شووده

کاربرد  SNPبه عنوان ماده رها کننده  NOبوا افوزایش

است.

فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان ،تجمو پرولین ،بهبوود

توونش خشووکی از طریووق اثرگووذاری مناووی بوور

 ،RWCشوواخص سووبزینگی و شوواخص سووطح بوورگ

فرایندهای ملتلو رشد و نمو گیاه از قبیول فتوسونتز،

موجب افزایش تحمل به خشکی و بهبود عملکرد دانه

وضووعیت آبووی ،جووذب و انتقووال عناصوور غووذایی،

شد .در بوین تیمارهوای کواربرد  ،SNPتیموار بوذر بوه

فعالیتهای آنزیمی ،زوال برگها و ...موجوب کواهش

تنهایی اثر چشمگیری در بهبود تحمل به تنش نداشت.

میشود ( Mofizur Rahman and

در بووین ایوون تیمارهووا ،تیمووار ترکیبووی تیمووار بووذر +

 .)Hasegawa, 2012در تحقیق حاضر نیز خشوکی بوا

محلولپاشی در مراحل رویشی و زایشی مووثرتر بوود،

تشدید خسارت اکسیداتیو ،بر هم زدن تعادل آبی گیاه

اگرچه با چند تیمار دیگر از جمله محلولپاشوی

و کاهش شاخص سوبزینگی و سوطح بورگ ،عملکورد

در مرحله زایشی تااوت معنیداری نداشت .براسوا

دانه ماش را کاهش داد .از طرف دیگر ،اعتقاد بور ایون

این یافتهها ،کاربرد خوارجی  NOمویتوانود بوهعنووان

اسووت کووه  NOبووا تنظوویم حرکووت روزنووههووا ،کنتوورل

روشی ماید در بهبود تحمل بوه تونش خشوکی مواش

فتوسنتز ،خاصیت آنتی اکسیدانی ،افزایش رشود ریشوه

توصیه شود.

رشد و عملکرد گیاه

و تارهوووای کشووونده و همچنوووین تحریوووک تجموووو
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