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تعیین مهمترین صفات مؤثر بر نشت الکترولیتی گالبی وحشی ()Pyrus biossieriana Buhse
تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از روشهای آماری چند متغیره
سیدمرتضی زاهدی ،*1مهدیه کریمی ،2فرزاد کیان

ارثی3

1استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران
2دانش آموخته مقطع دکتری گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
3دانشجوی دکتری اصالح نباتات ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
تاریخ پذیرش99/6/11:

تاریخ دریافت99/2/29 :

چکیده
گالبی وحشی یک پایه مهم برای ارقام مختلف گالبی محسوب میشود و با توجهه بهه اینکهه تها حهدودی
بردبار به خشکی بوده ،کاربرد تیمارهای مختلف برای افزایش تحمل آن در مقابله با تنش خشکی امری ضروری
است .نشت الکترولیتها عامل مهم و مؤثر در پاسخ به تنش خشکی و صفات مربوط به آن میباشد .برای ایه
منظور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار جهت شناسهایی صهفات مهؤثر بهر
نشت الکترولیتی طراحی گردید .ای صفات در  12تیمار شامل سطوح مختلهف تهنش خشهکی و غلظهتههای
مختلف براسینواستروئید روی گالبی وحشی در بهار و تابستان سال  1331در شرایط گلخانه انجهام شهد .نتهای
همبستگی سایر صفات با نشت الکترولیت نشان داد که ای صفت با صفات میزان پهرولی

** ،)r= 0/33مهالون

دیآلدئید ** )r= 0/33و پراکسید هیدروژن ** )r= 0/38همبستگی مثبت و کامالً معنهیدار و بها صهفات وزن
خشک ریشه ،برگ و ساقه ،رشد طولی ،کلروفیل  b ،aو کارتنوئیدها همبستگی منفی و کهامالً معنهیدار داشهت.
نتای رگرسیون گام به گام نشان داد که چهار صفت کلروفیهل  ،aوزن خشهک بهرگ ،رشهد طهولی و پراکسهید
هیدروژن در مجموع  33درصد از تغییرات را توجیه نمودند .بر اسها

نتهای تجزیهه علیهت ،میهزان پراکسهید

هیدروژن بیشتری تأثیر مستقیم مثبت  )0/033و صفات رشد طولی و کلروفیل  aبیشتری تأثیر مستقیم و منفهی
را بر نشت الکترولیتها داشتند .صفت میزان پراکسید هیدروژن بیشهتری اثهر غیرمسهتقیم و مثبهت را از طریه
کاهش میزان کلروفیل  aبر نشت الکترولیتها داشت .صفت رشد طولی بیشتری اثهر غیرمسهتقیم و منفهی را از
طری کلروفیل  aبر نشت الکترولیتها داشت .با استفاده از نتای ای پژوهش میتهوان عهالوه بهر انهدازهگیهری
نشت الکترولیتها به صورت مستقیم ،تیما رههای افهزایش تحمهل بهه تهنش خشهکی در گالبهی وحشهی را بها
اندازهگیری میزان پراکسید هیدروژن ،رشد طولی و کلروفیل  aتوصیه نمود.
واژههای کلیدی :گالبی وحشی ،نشت الکترولیتها ،همبستگی ،رگرسیون گام به گام ،تجزیه

*نویسنده مسئولS.M.Zahedi@maragheh.ac.ir :
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علیت1

تعیین مهمترین صفات مؤثر بر نشت الکترولیتی گالبی وحشی...

شناخت ویژگی ههای مورفولهوژیکی ،فیزیولهوژیکی و

مقدمه
گالبی وحشی 1از خانواده گلسهرخیان 2متعله بهه

بیوشمیایی هر محصول در شهرایط مختلهف محیطهی،

راسته گلسرخیان 3می باشد .از نظر گیاهشناسی درختان

اولههی و مهمتههری گههام در جهههت بههرآورد اهههدا

ای گونه درختچههای هسهتند کهه حهداکثر بهه  1متهر

اصالحی میباشد

میرسند و دارای برگهای سبز بهرا و بییهی شهکل

 )and Simon, 2002کههه در ارتبههاط بهها برنامههههههای

هسههتند .گالبههی بعههد از انگههور و سههیب سههومی و

اصالحی گیاهان ،نژادهای محلهی و تهودهههای بهومی

مهههمتههری میههوه منههاط معتدلههه بههه شههمار مههیرود.

بهدلیل سازگاری ویژه با شهرایط محیطهی و دارا بهودن

گالبههیهههای وحشههی علههیرغههم تولیههد میههوهههای بهها

ژنهای مفید از اهمیهت بهادیی برخهوردار مهیباشهند

Emam and Borjan, 2000; Etoh

.)Maab and Klaas, 1995

بازارپسندی ضعیف ،به عنوان پایهه در منهاط معتدلهه

انتخاب بهر اسها

دارای تهنشههای محیطههی از جملهه تهنش خشههکی و

صهفات مورفولوژیهک کهه بهه

آسههانی قابههل دسترسههیانههد ،کمههک قابههل تههوجهی در

غرقههابی مههیتواننههد مههورد اسههتفاده قههرار بگیرنههد

راستای انتخاب همگروهها و تودهها مینمایهد

 .)Zarafshar et al., 2016ای گونه عهالوه بهر اینکهه

Etoh

پایه مناسهبی بهرای ارقهام مختلهف گالبهی در منهاط

 .)et al., 2001روسهای آماری چندمتغیره که به طور

خشک است ،از لحاظ داروئی نیز مورد توجهه بهوده و

همزمان ژنوتی ها را از نظر چندی خصوصیت مهورد

اهمیت ای جنبهه در حهال گسهترس اسهت .از لحهاظ

ارزیابی قرار میدهند بهطور گسترده در ارزیهابی تنهوع

پزشکی برگ ها و پوست نهال دارای آنتی اکسیدان ها و

ژنتیکی ،صر

نظر از ماهیت دادههها مورفولوژیهک،

به ویژه نوعی فنل گلوکوزیدی به نام آربهوتی  4اسهت

بیوشیمیایی و مولکولی) استفاده میشوند.

کههه در محصههودت ضههد آفتههاب اسههتفاده مههیشههود

بههههطهههورکلی ،اسهههتفاده از روسههههای آمهههاری

 .)Couteau and Coiffard, 2000کشور ایران به ویژه

چندمتغیره ،جهت شناسایی صفات و ویژگیهای مههم

جنگههلهههای شههمال و ترکمنسههتان ،منبههع غنههی از

و موثر بر عملکرد و تعیی میزان سهم نسبی ههر یهک

ژنوتیهه هههای گالبههی وحشههی محسههوب مههیشههود

از آنها بر عملکرد ،مفیهد و کارآمهد اسهت .از جملهه
مهمتری ای روسها ،میتوان بهه تجزیهه همبسهتگی،

.)Zarafshar et al., 2016
کشور ایران در تقسیمبنهدی جغرافیهایی در منطقهه

رگرسیون گهام بهه گهام و تجزیهه علیهت اشهاره کهرد

خشک و نیمهخشک جهان قرار دارد و تهنش خشهکی

 .)Mohammadi and Prasanna, 2003تجزیهههه

یکی از محدودکننهدهتهری تهنشههای غیرزیسهتی در

ضرایب مسیر ،روشی برای تفکیک ضرایب همبستگی

کشور ما محسوب میشهود .مهیتهوان بها روسههایی

به تهاثیرات مسهتقیم و غیهر مسهتقیم صهفات اسهت و

مقاومت پایه ها را نسبت به کهم آبهی افهزایش داد کهه

اطالعات مفیدی درباره نحهوه تاثیرپهذیری صهفات از

یکی از آنها کاربرد ترکیبهاتی اسهت کهه روی بهبهود

یکدیگر و روابط بی آنها فراهم میکند.

وضههعیت فیزیولههوژیکی و بیوشههیمایی درون گیههاه اثههر

براسینواستروئیدها از جمله موادی هستند که روی

گذاشته و موجب القاء مقاومت به تنش خشکی شهود.

طیف وسیعی از فرآیندهای زیستی محصودت زراعهی
و باغی اثرگذار میباشند .براسینواستروئیدها عالوه بهر

1. Pyrus biossieriana Buhse
2. Rosaceae
3. Rosales
4. Arbutin

تنظیم نمو گیاه و فرآیندهای فیزیولوژیکی در واکهنش
به تنش خشهکی در گالبهی وحشهی
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 ،)2017کلهزا  )Kannan and Kulandaivelu, 2011و

بهها توجههه بههه اینکههه تهها کنههون روسهههای آمههاری

گوجهفرنگی  )Yuan et al., 2010اثر مثبت داشتهانهد.

چندمتغیره همچون تجزیه همبستگی ،رگرسهیون گهام

براسینواستروئیدها با کمک به تجمع اسید آبسیزیک در

بههه گههام و تجزیههه علیههت بههرای بررسههی صههفات

گیاه و کم کردن هدایت روزنهای و افزایش بهازدهی و

مورفوفیزیولوژیکی در نهالهای مختلف گالبهی ایهران

نگهداری آّب نقش مهمی در افزایش تحمهل گیهاه بهه

انجههام نشههده اسههت و در سههطج جهههانی نیههز چنههی

خشکی دارنهد  .)Xia et al., 2009غشهای سهلولی از

مطالعه ای یافت نشد ،ای پژوهش با اهدا

اولی اندامکهایی است که در تنش خشهکی تراوایهی

شد:

آن افزایش یافته و نشت الکترولیتها از سهلول سهبب

-1شناسایی مهمتری صفات بها تهاثیر مسهتقیم و غیهر

مرگ آن میشهود  .)Kagale et al., 2007در شهرایط

مستقیم بهر نشهت الکترولیهت و تحمهل نسهبی تهنش

کههم آبههی براسینواسههتروئیدها سههبب کههاهش آسههیب و

خشکی در شرایط اکولهوژیکی ایهران جههت انتخهاب

پراکسیداسههههیون غشههههاهای پالسههههمایی و نشههههت

مسهتقیم و غیرمسهتقیم نههالههای گالبهی  -2بررسهی

الکترولیهههتهههها در گالبهههی وحشهههی مهههیشهههوند

ضرایب همبستگی صفات مهم مرتبط با تنش خشهکی

 .)Zahedi et al., 2017بوتههههای لوبیها قهرار گرفتهه

از جمله نشت الکترولیت ها در تیمارههای بهرهمکنش

تحت تهنش کهم آبهی ،همبسهتگی مثبهت بهی نشهت

سطوح مختلف تنش خشکی و غلظهتههای مختلهف

الکترولیت ها و میزان پرولی و همبسهتگی منفهی بهی

براسینواسههتروئید و  -3همچنههی تعیههی مهههم تههری

ای صفت و محتوای آب نسبی بهرگ بهه دسهت آمهد

صفات موثر بر نشهت الکترولیهت و تهنش خشهکی و

.)Boroujerdnia et al., 2016

زیر انجام

ارزیابی اثر مستقیم و غیرمستقیم مربوط به ای صهفات
روی نشههت الکترولیههت بهها اسههتفاده از روسآمههاری

زمانی که در شرایط تنش خشهکی ارتفهاع گیهاه و

رگرسیون و تجزیه به علیت.

تعداد برگها کاهش مییابد ،وزن خشک اندام ههوایی
درختان میوه نیز به دنبال آن کم مهیشهود .کهاهش در
وزن خشک اندامها تحت تنش آبی میتواند در نتیجهه
عدم دسترسی کافی به آب برای آما

مواد و روشها

سلولهها باشهد

ای آزمایش شامل  12تیمار بهه صهورت فاکتوریهل

 .)Arji and Arzani, 2000افزایش تولیهد پهرولی بهه

 3×4فاکتور اول سطوح تنش خشکی در چهار سهطج

علت افزایش ویژگی اسمزی بافت برگ محتهوای آب

و فاکتور دوم محلول پاشی با براسینواسهتروئید در سهه

گلوتامهات

سطج) در قالب طرح بلوکهای کامهل تصهادفی بها سهه

 )Qu et al., 2009افزایش در غلظت مهالون دآلدئیهد

تکرار در بهار و تابستان سال  1331در گلخانه دانشگاه

در گیاهان متعدد تحهت تهنش خشهکی ،نظیهر گالبهی

مراغهههه  38/40°شهههمالی و  43/21°شهههرقی) روی

Amraee

دانهالهای گالبهی وحشهی انجهام شهد .بهذور گالبهی

 )Tabar et al., 2016گزارس شده است .گزارس شده

وحشههی در نیمههه دوم اسههفندماه از منطقههه لیسههار °

است که محلهولپاشهی براسینواسهتروئید بهه ویهژه در

 38/39شمالی و  43/31°شرقی) استان گهیالن تهیهه و

غلظت  10میلیمودر روی گالبی وحشی تحت تهنش

در گلدانهای پالستیکی با قطر دهانه  21سانتیمتهر و

خشکی سبب کاهش میزان مالون دی آلدیید مهیشهود

ارتفاع  31/1سانتیمتر و حجهم  10لیتهر کشهت شهد.

نسبی و همچنی به علت افهزایش مصهر

 ،)Zarafshar et al., 2014هلهو و بهادام

.)Zahedi et al., 2017

سپس در هر گلدان ترکیب خاکی شامل خاک زراعهی،
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ماسه و کود دامی پوسیده ،بهه ترتیهب بها نسهبتههای

معادلهههههه )1

 1:1:2ریخته شد .بافت خاک تهیه شده از نهوع لهومی

 :FWوزن تازه برگ :DW ،وزن خشک بهرگ و :TW
وزن آما

شنی بود.

میباشد.

برای تعیی سطوح رطوبتی از روس وزنی استفاده

اندازهگیری میزان نشت الکترولیت ها :بهرای انهدازه-

گردید و برای جلوگیری از تبخیر ،سطج گلهدانهها بها

گیری میزان نشت الکترولیهت هها ،قطعهات برگهی بهه

پالستیک پوشانده شد .وزن خاک اشباعی که با بیهرون

اندازه 1×2cmبه لولههههای حهاوی  10میلهی لیتهر آب

رفت آب از انتهای گلدان به وزن ثابت رسهیده بهود از

مقطر انتقال داده شد .لولهها بهه مهدت  18سهاعت در

وزن خاک خشک کم شد و میزان ظرفیت زراعهی بهه

محیط تاریک روی شیکر قرار گرفتند و میزان ههدایت

ای ه روس بههه دسههت آمههد .تیمارهههای  10 ،81و 21

الکتریکی اولیه  (EC1با اسهتفاده از دسهتگاه  ECمتهر

درصد نسبت به ظرفیت زراعی سنجیده شهد و سهپس

مدل اینولب  )820اندازهگیری شد .سپس نمونهها بهه

گلدانها روزانه وزن با توجه به افهزایش روزانهه وزن

مدت  11دقیقه در اتوکالو با دمای  121درجه و فشار

خود گیاه) و برای رسیدن به سهطج ههر تهنش ،مقهدار

 1/1اتمسفر قرار داده و بعد از خنک شهدن در دمهای

آب محاسبه شده اضافه میشد.

اتا هدایت الکتریکهی بیشهینه  (EC2انهدازهگیهری و

محلول ههای براسینواسهتروئید سهیگما -آلهدری،،

درصهد نشههت الکترولیههت  )ECاز طریه معادلههه 2

آمریکا) در دو غلظت شامل  3و  10میلیمودر با حهل

محاسبه شد .)Lutts et al., 1996

کردن در محلول اتهانول و بهه حجهم رسهاندن بها آب

معادله )2

مقطر تهیه  )Behnamnia et al., 2015و برای اعمهال

اندازه گیری میزان کلروفیهل و کارتنوئیهدها :جههت

تیمار از روس محلول پاشی روی اندام هوائی اسهتفاده

اندازهگیری میزان کلروفیل و کارتنوئیدها 0/2 ،گهرم از

شد .تیمار شاهد بدون محلهولپاشهی بهود .تیمارههای

برگ تازه در یک هاون چینهی بها  1میلهیلیتهر اسهتون

براسینواستروئید بعد از شهروع دوره تهنش خشهکی و

سهاییده و بهه صهورت یههک تهوده یکنواخهت درآمههد.

آبیاری آخر و فقط یک مرتبه به صورت محلولپاشهی

محلول حاصل با سانتریفیوژ مدل فرولبو ،فرانسه) بهه

روی نهالها انجام شد .)Zarafshar et al., 2014

مههدت  10دقیقههه بهها سههرعت  4هههزار دور در دقیقههه

اندازه گیری وزن خشک برگ ،ساقه و ریشهه :بهرای

سانتریفیوژ شد .پس از جدا کردن عصاره رویی مرحله

اندازهگیری وزن خشک برگ ،سهاقه و ریشهه ،بعهد از

باد دو بار دیگر تکرار گردید و در نهایت با استفاده از

قرارگیری ای اندامها به مدت  43ساعت در دمای 82

دسههتگاه اسههپکتروفتومتر مههدل کههری  ،100واریههان

درجه سهانتیگهراد در داخهل آون ،وزن آنهها توسهط

آمریکا) ،میزان جهذب آن در طهول مهو ههای  941و

ترازو دیجیتال با دقت  0/01اندازهگیهری شهد .جههت

 994نهانومتر قرائهت گردیههد و کلروفیهلهههای  b ، aو

اندازه گیری ارتفاع بوته از خط کش میلی متری استفاده

کارتنوئیدها توسط روابط ذیل محاسبه گردید

شد و ارتفاع گیاه از سطج خاک تا آخری برگ ثبت و

.)2002

گزراس گردید.

EC = (EC1/EC2)×100

Porra,

معادله )3
 = (12/21× A994 -میلیگرم بر گرم وزن تر) کلروفیل

اندازهگیری محتوای نسبی آب بهرگ :محتهوای نسهبی

a

(2/11 × A941

آب برگ با جایگذاری در معادله  1انهدازهگیهری شهد
)Turner, 1981
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)معادله )4

انههدازهگیههری غلظههت پراکسههید هیههدروژن :بههرای

 = )20/31 × A941میلیگرم بر گرم وزن تر)

کلروفیل b

اندازهگیری غلظت پراکسید هیدروژن  0/1گرم نمونهه

- )4/31 × A994

برگ با پن میلیلیتر تریکلرواستیک اسید  0/1درصهد

 = [) 1000× A 480میلیگرم بر گهرم وزن تهر) کارتنوئیدها

سههاییده و مخلههوط سههانتریفیوژ شههد .پههس از آن 100

معادله  ]/228 )1کلروفیل -104× bکلروفیل -3/28× b

میکرولیتر از عصهاره بهه همهراه  100میکرولیتهر بهافر

در معادلههای باد  A994و  A941و  A480بههترتیهب

فسفات و  2میلیلیتر معر

میزان جهذب در طهول مهو ههای  994و  941و 480

یک مودر یدید پتاسیم به

مدت یک سهاعت در تهاریکی قهرار داده شهد .میهزان

نانومتر میباشد.

جذب نمونهها با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول مهو

اندازهگیری میزان پرولین :بهرای انهدازهگیهری میهزان

 330نانومتر قرائت گردید .غلظت پراکسهید هیهدروژن

پرولی مقدار  2میلیلیتر از محلول بهه دسهت آمهده از

نمونهها بر حسب میلیمول بر گهرم وزن تهر محاسهبه

ترکیب  0/1گرم بافت تازه برگ همراه با  10میلیلیتهر

گردید معادله .)Sergiev et al., 2001 )3

اسید سولفوسالیسیلیک  3درصد با  2میلهیلیتهر اسهید

معادله )3

استیک و  2میلی لیتر نای هیدری ترکیب شده و پهس
از  2سههاعت قههرار گههرفت در به مههاری 4 ،میلههیلیتههر

جهت ارزیابی تنوع تیمارها بر اسا

تولوئ به آن اضافه گردیهد و جهذب در طهول مهو

صفات مههم

 120نانومتر قرائت گردید و با جایگذاری در معادله 9

مؤثر بر میزان تحمل به تنش خشکی و برای شناسهایی

به دست آمد .)Bates et al, 1973

مهههمتههری صههفات تأثیرگههذار بههر میههزان نشههت

معادله [ )9وزن نمونه  0/1گرم)÷ حجم عصاره  10میلهی

الکترولیت ها ،از روس های آمهاری مختلهف از جملهه

لیتر)]×[ ÷1000عدد قرائت شده]= میلی گرم بهر وزن تهر)

ضرایب همبستگی ،تجزیه رگرسیون گام بهه گهام بهه

پرولی

منظور شناسایی صفات مؤثر بر نشت الکترولیتهها) و

غلظت مالون دی آلدیید :غلظت مالون دی آلدیید بهه

تجزیه علیت به منظور تعیهی اثهرات مسهتقیم و غیهر

عنوان شاخص پراکسیداسیون غشاء 0/2 ،گرم از بافت

مستقیم صفات بر نشت الکترولیتها) استفاده شد.

تازه برگ در  1میلهی لیتهر تهری کلرواسهتیک اسهید 1

پیش از حساب کردن ضرایب در تجزیه علیهت بایهد

درصد کوبیده و سانتریفوژ شد .بهه یهک میلهیلیتهر از

متغیرهای شهرکت کننهده در تجزیهه ،تعیهی و مشهخص

محلول رویی  4میلهیلیتهر محلهول تهری کلرواسهتیک

گردند .انتخاب متغیرها میتواند بر اسا

روابط علهت و

اسید  20درصد که حاوی  0/1درصهد تیوباربیتوریهک

معلول ،دانش قبلی پژوهشگر ،روابط فیزیولهوژیکی بهی

اسید است ،اضافه شهد .مخلهوط در دمهای  31درجهه

ویژگیها و یا از راه رگرسیون گام به گام انجام شهود .در

سانتیگهراد قهرار داده و بعهد از قرارگیهری روی یهخ،

ای

مطالعهه نیهز بها اسهتفاده از نهرمافهزار SPSS Ver. 19

غلظت مالون دی آلدیید با استفاده از معادله  8محاسبه

ویژگیهایی کهه وارد مهدل شهدند بهه عنهوان متغیرههای

شد )Heath and Packer, 1969

مستقل در نظر گرفتهه شهد و ضهرایب همبسهتگی آنهها

معادله )8

A=EBC

محاسبه شد .برای انجام رگرسیون گام به گام از نرمافزار

 =Aجذب  =Eضریب خهاموس معهادل ،111 mM-1cm-1

 MINITAB Ver. 14اسهتفاده گردیهد .اثهرات مسهتقیم و

 =Bعههرک کههووت =C ،غلظههت کمههپلکس بههر حسههب
میلیمودر.
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غیرمستقیم صهفات بهر ویژگهی نشهت الکترولیهتهها بها

کلروفیل  aو  bو کارتنوئیهدها :همبسهتگی صهفات

استفاده از نرم افزار  PATH2ارزیابی شد.

جههدول  )1نشههان داد کههه میههزان کلروفیههل  b ،aو
کارتنوئیدها بها یکهدیگر و همچنهی بها محتهوای آب
نسبی ،رشد طولی ،وزن خشک ریشهه ،سهاقه و بهرگ

نتایج
محتوای آب نسبی :بر اسا

همبسههتگی مثبههت و کههامالً معنههیدار و بهها نشههت

نتای تجزیه همبسهتگی

جدول  )1مشخص شد که با کاهش میزان ای صفت

الکترولیتها همبستگی منفی و کامالً معنیدار داشتند.

وزن خشک ریشه ،ساقه و برگ ،رشد طولی ،کلروفیل

پهرولین :بهی میهزان پهرولی و نشهت الکترولیهتههها

 b ،aو کارتنوئیدها نیز کاهش و میزان پهرولی  ،مهالون

همبستگی مثبت و کهامالً معنهیدار ** )r= 0/33و بها

دی آلدیید و پراکسید هیدروژن افزایش مییابند .نتای

سایر صفات همبستگی منفی و کامالً معنهیدار وجهود

تجزیه همبستگی نیز یافته های بهاد را تأییهد کهرد ،بهه

داشت جدول .)1

طوری که نتای نشهان داد کهه ایه صهفت بها نشهت

مالون دی آلدیید :نتای

الکترولیهههت همبسهههتگی منفهههی و کهههامالً معنهههیدار

مثبت و کهامالً معنهیدار مهالون دی آلدییهد بها نشهت

** )r= 0/38داشت جدول .)1

الکترولیتها ،میزان پرولی و پراکسید هیدروژن بود.

نشت الکترولیتها :نتای به دست آمهده از جهدول 1

پراکسید هیدروژن :همبستگی ای صهفت بها صهفات

جدول  )1بیانگر همبسهتگی

**)r= 0/34

بیانگر ایه اسهت کهه ایه صهفت بها میهزان پهرولی

نشت الکترولیتها ** ،)r= 0/38پرولی

** ، )r= 0/33مهههالون دی آلدییهههد ** )r=0/33و

و مههالون دی آلدییههد ** )r= 0/39مثبههت و کههامالً

پراکسید هیهدروژن ** )r= 0/38همبسهتگی مثبهت و

معنیدار و با صفات محتوای آب نسهبی ،وزن خشهک

کامالً معنیدار و با وزن خشک ریشهه ،بهرگ و سهاقه،

ریشه ،سهاقه و بهرگ ،رشهد طهولی ،کلروفیهل  b ،aو

رشد طولی ،کلروفیهل  b ،aو کارتنوئیهدها همبسهتگی

کارتنوئیدها منفی و کامالً معنیدار بود.

منفی و کامالً معنیدار داشت.

رگرسیون گام به گام :با اسهتفاده از مهدل رگرسهیونی

وزن خشک ریشه ،ساقه و برگ :نتای به دست آمهده

گام به گام با  %11احتمال ورود صفات به مدل و %2

جدول  )1بیانگر ای است که ای صفات با محتهوای

احتمال خرو صفات از مدل) صفتهایی که کم تأثیر

آب نسبی ،رشد طهولی ،کلروفیهل  b ،aو کارتنوئیهدها

یا بی تأثیر بودند ،از مهدل حهذ

شهدند .بهه منظهور

همبستگی مثبت و کامالً معنی دار و بها صهفات میهزان

تعیی صفات با بیشتری تاثیر بر نشت الکترولیتهها و

پههرولی  ،مههالون دی آلدییههد و پراکسههید هیههدروژن

تعیی سهم هر یک از صفات ،از رگرسیون گام به گام

همبستگی منفی و کامالً معنیدار داشت.

استفاده شد .برای ای منظور نشهت الکترولیهتهها بهه

رشد طولی :نتای همبستگی صفات جدول  )1حاکی

عنوان متغیر وابسته ،و سایر صهفات بهه عنهوان متغیهر

از آن است که بی رشد طولی و محتوای آب نسهبی و

مستقل انتخاب شدند.

وزن خشک ریشه ،بهرگ و سهاقه همبسهتگی مثبهت و

در نهایت چهار صفت کلروفیل  ،aوزن خشک بهرگ،

کامالً معنی دار و نشت الکترولیت ها همبستگی منفی و

رشد طولی و پراکسهید هیهدروژن بهه عنهوان صهفات

کامالً معنیدار ** )r= 0/33وجود دارد.

تأثیرگذار وارد مدل شدند و  %33از تغییرات دادهها را
توجیه نمودند .با توجه به جدول  2میتوان وجود یک
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رابطه قوی بی نشت الکترولیتها با میزان کلروفیل ،a

مشههاهده نمههود .بیشههتری همبسههتگی بههی نشههت

وزن خشک برگ ،رشد طهولی و پراکسهید هیهدروژن

الکترولیتها با میزان پراکسید هیدروژن وجود دارد.

جدول  :1همبستگی صفات مورد بررسی تحت شرایط تنش خشکی
صفات
محتوای نسبی رطوبت )1

)2

)1

)4

)3

)9

)1

)8

)10

1
**-0/38

1

وزن خشک ریشه )3

**0/38

**-0/33

1

وزن خشک ساقه )4

**0/31

**-0/33

**0/33

1

وزن خشک برگ )1

**0/33

**-0/39

**0/31

**0/32

1

رشد طولی )9

**0/34

**-0/33

**0/38

**0/33

**0/31

1

**0/38

**-0/33

**0/33

**0/33

**0/34

نشت الکترولیت )2

)3

)3

)11

**0/33

1

کلروفیل )3 b

**0/33

**-0/38

**0/33

**0/39

**0/39

**0/31

**0/38

1

کارتنوئیدها )3

**0/31

**-0/38

**0/39

**0/34

**0/38

**0/34

**0/39

**0/34

1

**-0/33

**0/33

**-0/32

**-0/83

**-0/33

**-0/83

**-0/32

**-0/33

**-0/84

1

مالون د آلدئید )11

**-0/38

**0/33

**-0/33

**-0/39

**-0/38

**-0/31

**-0/38

**-0/38

**-0/33

**0/30

1

پراکسید هیدروژن )12

**-0/33

**0/38

**-0/31

**-0/31

**-0/83

**-0/31

**-0/39

**-0/31

**-0/30

**0/34

**0/39

کلروفیل a

پرولی

)8

)10

**نشاندهنده معنیدار در سطج  1درصد

جدول  :2نتای تجزیه رگرسیون گام به گام نشت الکترولیت به عنوان متغیهر وابسهته و سهایر صهفات ارزیهابی شهده بهه عنهوان
متغیرهای مستقل
ضریب رگرسیونی برای صفات

صفات

عرک از مبدا

کلروفیل a

33/91

-3831

وزن خشک برگ

109/89

-8384

-2/03

رشد ارتفاع

103/31

-2410

-3/18

-1/31

پراکسیدهیدروژن

33/08

-1888

-3/41

-1/33

2

1

3

4

ضریب تبیی تجمعی
**33/33
**33/03
**33/93

2/84

**33/31

** نشاندهنده معنی داری در سطج  1درصد

تجزیه علیت :آثار مستقیم و غیرمستقیم هر صفت بهر

مسههتقیم و مثبههت و میههزان کلروفیههل  aبیشههتری اثههر

ضرایب همبسهتگی

مستقیم و منفی را بر میزان نشت الکترولیتها داشهت.

محاسبه شهد .در ایه مطالعهه از ضهرایب همبسهتگی

نتای بیانگر ای است که تیمهاری کهه کمتهری تولیهد

نشت الکترولیتها با صفاتی که وارد مهدل رگرسهیون

پراکسههید هیههدروژن و بههادتری میههزان کلروفیههل  aرا

گههام بههه گههام شههده بودنههد ،اسههتفاده گردیههد و نشههت

سبب شود ،می تواند بهه عنهوان تیمهار مطلهوب بهرای

الکترولیت ها به عنهوان برآینهد و صهفات کلروفیهل ،a

مقابله با خشکی در گالبی وحشی در نظر گرفته شود.

وزن خشک برگ ،رشد طولی و پراکسید هیدروژن بهه

چون ضریب همبستگی بی نشت الکترولیتها با ایه

عنوان متغیرهای علتی یا سببی در نظر گرفته شدند .بر

صفات به طور تقریبهی برابهر بها ضهریب علیهت اثهر

جدول  ،3میزان پراکسید هیدروژن بیشتری اثهر

مسههتقیم) بههوده اسههت ،بنههابرای ضههریب همبسههتگی

میزان نشت الکترولیتها بر اسا

اسا
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بیانکننده میزان رابطه واقعی بی ای دو متغیر میباشد

هیدروژن از طری کاهش کلروفیل  aبر افزایش نشهت

و انتخاب تیمار از راه اندازهگیری ای صفات میتواند

الکترولیتها اثر داشت .صفت رشد طولی بیشتری اثر

در کاهش نشت الکترولیتها و آسیب دیدن بافهت در

غیرمستقیم و منفی را از طریه کلروفیهل  aبهر نشهت

تنش خشکی مفید و مؤثر باشد.

الکترولیت ها داشت .بنهابرای کهاهش رشهد طهولی از
طری کاهش کلروفیل  aبر افزایش نشت الکترولیتها

میزان پراکسید هیدروژن بیشتری اثر غیرمستقیم و

اثر داشت جدول .)3

مثبت را از طری کاهش میهزان کلروفیهل  aبهر نشهت
الکترولیهتههها داشههت .بهه عبههارتی افههزایش پراکسههید

جدول  :3تجزیه علیت همبستگی نشت الکترولیت با صفات باقیمانده در مدل رگرسیون گام به گام
نام صفت

اثر مستقیم

کلروفیل a

-0/33

اثر غیر مستقیم از طری
1

ضریب همبستگی با

2

3

4

نشت الکترولیتها

-0/283

-0/31

-0/082

-0/33

-0/233

-0/098

-0/39

-0/082

-0/33

وزن خشک برگ

-0/238

-0/311

رشد طولی

-0/318

-0/324

-0/28

پراکسید هیدروژن

0/033

0/233

0/234

0/293

0/38

اثر باقیمانده خطا = 0/309

میزان پرولی و همبسهتگی منفهی بهی ایه صهفت و

بحث

محتوای آب نسبی برگ یافته شهد

افههزایش صههفت محتههوای آب نسههبی بهها تیمههار

Boroujerdnia et

.)al., 2016

براسینواستروئیدها در شرایط تنش خشکی مطلهوب و
در انتخاب تیمار برای کاهش مقدار نشهت الکترولیهت

زمانی که در شرایط تنش خشهکی ارتفهاع گیهاه و

.)Zahedi

تعداد برگها کاهش مییابد ،وزن خشک اندام ههوایی

براسینواستروئیدها با کمک به تجمع اسید آبسیزیک در

درختان میوه نیز به دنبال آن کم مهیشهود .کهاهش در

گیاه و کم کردن هدایت روزنهای و افزایش بهازدهی و

وزن خشک اندامها تحت تنش آبی میتواند در نتیجهه

نگهداری آّب نقش مهمی در افزایش تحمهل گیهاه بهه

سلولهها باشهد

مناسهههههب اسهههههت

2017

al.,

et

عدم دسترسی کافی به آب برای آما

خشکی دارند  .)Xia et al., 2009غشای سلولی یکی

 .)Arji, and Arzani, 2000بنابرای مهیتهوان نتیجهه

از اولی اندامکههایی اسهت کهه طهی تهنش خشهکی

گرفت تیمارههایی کهه موجهب افهزایش رشهد طهولی

آسیب می بیند و ویژگهی تراوایهی انتخهابی آن از بهی

شوند ،با افهزایش دریافهت نهور و در نتیجهه افهزایش

میرود و به دنبال نشت الکترولیتها ،سلول مهیمیهرد

فتوسنتز و ساخت مواد پرورده سبب افهزایش زیسهت

 .)Farooq et al., 2009در شهههرایط کهههم آبهههی

تههوده گیههاه مههیشههوند .)Viakumar et al., 1991

براسینواسههههتروئیدها سههههبب کههههاهش آسههههیب و

تیمارهای براسینواستروئید سبب افزایش بیهان ژنههای

پراکسیداسههههیون غشههههاهای پالسههههمایی و نشههههت

مربوط به پرآوری و افزایش طهول شاخسهاره کلهزا در

الکترولیتها در گالبی وحشی میشهوند

شدهاند .)Sahni et al., 2016

Zahedi et

 .)al., 2017بی بوتههای لوبیها قهرار گرفتهه در تهنش

تههنش خشههکی نههه تنههها موجههب کههاهش غلظههت

خشکی همبستگی مثبت بهی نشهت الکترولیهت هها و

رنگدانههای فتوسنتزی شده ،بلکه آسیب قابل تهوجهی
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روی غشاءهای تیالکوئیدی گذاشته و منجهر بهه زوال
آن و افزایش نشت الکترولیتها مهیگهردد

الکترولیهتهها را نیهز کهاهش دههد

Zahedi et al.,

.)2017

Kannan

 .)and Kulandaivelu, 2011براسینواستروئیدها سهبب
افزایش میزان کارتنوئیدها و به دنبهال آن جلهوگیری از

تجزیه علیت

تخریههب کلروفیههلههها و افههزایش کلروفیههل  aو  bدر

تجزیه ضرایب مسیر ،روشی برای تفکیک ضرایب

گالبههی وحشههی  ،)Zahedi et al., 2017خههردل

همبستگی به تاثیرات مستقیم و غیهر مسهتقیم صهفات

Ali et al.,

است و اطالعهات مفیهدی دربهاره نحهوه تاثیرپهذیری

 )2007شده اند .در تیمارهایی که نشت الکترولیهت هها

صفات از یکدیگر و روابط بی آنهها فهراهم مهیکنهد

افزایش پیدا کرد ،تولیهد پهرولی نیهز افهزایش یافهت.

 .)Maab and Klaas, 1995همبستگی بهادی بهی دو

همچنی افزایش تولید پرولی به علت افزایش ویژگی

صفت شاید نتیجه اثرات غیرمستقیم صفات دیگر باشد

اسمزی بافت برگ محتوای آب نسهبی و همچنهی بهه

و همیشه اسهتفاده از تجزیهه همبسهتگی سهاده نتوانهد

 )Fariduddin et al., 2009و نخههود

علت افهزایش مصهر

گلوتامهات )Qu et al., 2009

روابط بی صفات را تبیهی کنهد .تجزیهه علیهت ایه

ساخت کلروفیل و به دنبهال آن رشهد طهولی و تولیهد

امکان را فراهم میکند کهه اثهرات مسهتقیم ههر جهزء

مواد پرورده را کاهش میدهد.

عملکرد بر مقدار نهایی تولید ،از اثرهای غیرمسهتقیمی
که از طری ارتباطهای دو جانبه میان آنها ایجاد می-

قرار گرفت در معهرک تهنشههای محیطهی نظیهر
تنش خشکی باعث تولید رادیکالههای آزاد در بافهت

شود تفکیک گردد .)Emam and Borjan, 2000

گیهاه مهیگهردد  .)Fang-gong et al., 2006غلظهت

با استفاده از تجزیه علیت مشهخص مهیشهود کهه

مالون دآلدئید شاخص مهمی برای اندازهگیهری میهزان

همبستگی صفات با نشت الکترولیت ها بهه علهت اثهر

پراکسیداسیون لیپیدهای غشا طی تنش است .مهالون -

مستقیم آنها بر نشت الکترولیتها و یا در نتیجهه اثهر

دآلدئید یکی از محصهودت نههایی حاصهل از آسهیب

غیرمستقیم از طری صفات دیگر است .اگر همبستگی

پراکسیداسیون لیپیدی توسط رادیکالههای آزاد اسهت.

بی نشت الکترولیت هها و یهک صهفت بهه علهت اثهر

تحت تنش خشهکی غلظهت مهالون دآلدئیهد در گیهاه

مستقیم آن صفت باشد ای مطلب منعکسکننهده یهک

افهزایش مهییابهد  .)Cvikrov et al., 2013افهزایش

رابطه واقعی بی آنها است و لذا میتوان صفت مورد

پراکسیداسیون غشا و غلظت مالون دآلدئید در گیاههان

نظر را بهه منظهور اعمهال تیمهار بهرای کهاهش نشهت

متعددی تحهت شهرایط تهنش خشهکی ،نظیهر گالبهی

الکترولیت ها طی تنش خشکی انتخاب نمود ،امها اگهر

Amraee

ای همبستگی اصودً به علت اثر غیرمستقیم صهفت از

 )Tabar et al., 2016گزارس شده اسهت .ثابهت شهده

طری صفت دیگر باشد در ای صورت عمل انتخهاب

است که محلهولپاشهی براسینواسهتروئید بهه ویهژه در

تیمار مطلوب را باید روی صفتی انجام داد کهه سهبب

غلظت  10میلیمودر روی گالبی وحشی تحت تهنش

اثر غیرمستقیم شده است .)Maab and Klaas, 1995

 ،)Zarafshar, et al, 2014هلهو و بهادام

خشکی سبب کاهش میزان مالون دی آلدیید میشهود.

تههنش خشههکی سههبب افههزایش غلظههت پراکسههید

در نتیجه ای تیمار میتواند همزمان غلظهت پراکسهید

هیدروژن در بافت میشود .تنش خشکی با تاثیر خهود

هیههدروژن و بههه دنبههال آن آسههیب غشههاها و نشههت

بر القای تولید گونههای اکسیژن واکهنشگهر ،موجهب
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افزایش تولید پراکسید هیدروژن میگردد .افهزایش در

معنی دار بوده و همچنی نشهت الکترولیهت هها بسهیار

غلظت پراکسید هیدروژن طی تنش خشکی کمهک بهه

وابسته بهه کهاهش وزن خشهک بهرگ ،رشهد طهولی،

فعال کردن ژنهای مسیرهای مقابله با تنش مهیکنهد و

کلروفیههل  aو افههزایش پراکسههید هیههدروژن اسههت .در

از ای راه سبب افزایش تحمل به تنش میشوند .ولهی

نتیجه می توان از همبستگی ای صفات بهرای انتخهاب

پس از گذشت از حد آستانه تحمل گیاه و در حیهور

تیمار مناسب جهت افزایش تحمل گالبی وحشهی بهه

فلزات ناقل الکترون نظیر  ،Fe2+موجب خسارتههای

خشههکی اسههتفاده نمههود .بههر اسهها

اکسایشی روی غشاءهای سلول شده و افزایش نشهت

رگرسیون و علیت صهفات وزن خشهک بهرگ ،رشهد

Kannan and Kulandaivelu,

طههولی ،کلروفیههل  aو پراکسههید هیههدروژن دارای اثههر

 .)2011پراکسید هیدروژن با گرفت الکترون از فلزاتی

مستقیم بر نشت الکترولیتها بودنهد .همچنهی میهزان

نظیر آه دو و سه ظرفیتی تجزیه شده و در نتیجه ای

پراکسید هیدروژن بیشهتری اثهر غیرمسهتقیم و مثبهت

واکنش ،سمیت آن کهه اغلهب بها خسهاراتی از جملهه

صفت رشد طولی بیشتری اثر غیرمستقیم و منفی را از

آسیب به غشهاهای تیالکوئیهدی همهراه اسهت ،ایجهاد

طری کلروفیل  aبر نشهت الکترولیهت هها داشهت .در

میشود .)Kannan and Kulandaivelu, 2011

نتیجه تیمارههایی کهه سهبب کهاهش میهزان پراکسهید

یونی را ایجاد میکنهد

مجمههوع نتههای

هیدروژن و افزایش کلروفیل  aشهوند ،مهی تواننهد بهه
عنوان تیمارهای مطلوب برای کاهش کهامالً معنهی دار

نتیجهگیری کلی
در پژوهش حاضر ،همبستگی نشت الکترولیت هها

نشت الکترولیت ها و در نتیجه کاهش آسیب به بافهت

با صفات اندازهگیری شده در ای آزمایش بها اسهتفاده

در تنش خشهکی در گالبهی وحشهی اسهتفاده شهوند.
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