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اثر تنش خشكي بر برخي خصوصيات مورفولوژيك ،فيزيولوژيك و سطوح فعاليت
آنزيمهاي آنتياکسيدان در ژنوتيپهاي مختلف سورگوم علوفهاي
یوسف حیدری* ،1پیام معاونی ،2علی

بدرقه3

1مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد ،فیروزآباد
2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس
3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار
تاریخ پذیرش93/1/22:

تاریخ دریافت92/6/11 :

چكیده
در تحقیق حاضر چهار ژنوتیپ سورگوم علوفهاي در دوره آبیاري نرمال وتنش تحت شررای مررعره دانشرگاه آزاد
اسالمی فیروزآباد فارس مورد بررسی قرار گرفت .آزمایش به صورت كرتهاي خرد شرده ،در قابرب بلرو هراي
كامل تصادفی با  3تكرار انجام شد .عامل آبیاري در كرتهاي اصلی و ژنوتیپها در كرتهاي فرعی قرار گرفتنرد.
صفات ارزیابی شده در طول دوره رشد شامل فعابیت آنریمهاي آنتیاكسیدان سوپراكسید دیسموتاز و كاتاالز ،مراده
خشك ،ارتفاع گیاه ،طول سنبله ،طول برگ ،عرض برگ ،تعداد سنبله در واحد سطح ،تعداد بررگ درگیراه ،هردایت
ابكتریكی برگ (پایداري غشاء سیتوپالسمی) و محتوي رطوبت نسبی برگ بود .نتایج بدسرت آمرده نشران داد كره
سطوح مختلف فعابیت آنریمهاي آنتیاكسیدان تحت تاثیر تنش خشكی قرار نگرفتنرد و در مرورد سرورگوم معیرار
مناسبی براي انتخاب ارقام مقاوم به خشكی نیستند .در مورد طول سنبله اختالف معنریداري بری سرطوح ترنش و
ژنوتیپهاي مختلف وجود داشت .همچنی تفاوت معنیداري در مورد ماده خشك ،تعداد سرنبله در واحرد سرطح،
عرض برگ ،تعداد برگ درگیاه و پایداري غشاء سیتوپالسمی در همه ژنوتیپها مشاهده شد.
واژههای كلیدی :آنریم آنتیاكسیدان ،تنش خشكی ،پایداري غشاء سیتوپالسمی ،سورگوم علوفهاي ،سوپراكسید
دسیموتاز ،كاتاالز ،محتوي رطوبت نسبی برگ
مقدمه1

روي خشكی در گیاهان زراعی میشود وبی نتایج ای
تحقیقات نشان میدهد كه تاكنون روشهاي ساده كرم

سورگوم ( )Sorghum biocolor L.گیاهی است از
تیره غالت ( )Gramineaeكه سرطح زیرر كشرت ایر

هرینه و سریع معرفی نشدهاند ،بهطوريكه روشهراي

گیاه در جهان  05میلیون هكتار اسرت و در كشرور مرا

الزم جهت شناسایی ارقام مقراوم بره خشركی در ایر

 35/555هكتار میباشد و بیشتری منطقه زیرر كشرت

روشها وجود ندارد ،درصورتیكه بتوان ارقام سورگوم

در استانهاي فارس و خوزستان قررار دارد (معراونی،

مقاوم به خشكی را برا روشهراي سراده و هرینرههاي

 .)1332ریشررههاي ایر گیرراه افشرران برروده و سیسررتم

اند شناسایی نمرود ،میتروان گرام متبتری در جهرت

ریشهایی گسترده آن به گیاه اجازه میدهد كه با توجره

ارتقرراي خرردمات كشرراورزي برداشررت .بررهطوركلی

به اینكه سابیانه هرینههاي زیادي صرف تحقیقرات برر

خشكی یكی از مهمتری عوامل محدود كننرده توبیرد
زراعی در مناطق كم آب میباشرد از ایر رو انتخراب

*نویسنده مسئولcrop_heidari@yahoo.com :
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ارقامی كه در شرای تنش داراي عملكرد باالیی باشند

چندی سیكل فیریوبوژیكی شامل پاسخ به ترنشهراي

بسیار حائر اهمیت است ،از آنجایی كه میران پراكسرید

زنده و غیرزنده یافت میشوند ،در نتیجه تحرت تراثیر

هیرردروژن میتوانررد منجررر برره صرردمات اكسرریداتیو و

تنشهاي محیطی محصوالت واسطهایی از قبیرل ،OH

نابودي ساخت و ساز سلوبی شود ،كاتاالز ،گلوتراتیون

 H2O2 ،O2افرررایش مییابررد (.)Rao et al., 1996

پراكسیداز و سوپراكسیددیسموتاز قادر به سمزدایری و

ژنوتیپهایی با میران شراخ

سرطح بررگ براال و در

از بی بردن پراكسید هیدروژن خواهد بود در صورتی

طررول فرآینررد پرشرردن دانرره ژنوتیپهررایی هسررتند بررا

كه بتوان سطح فعابیت ای آنریم را در گیراه سرورگوم

خصوصیاتی كه مسلما براي تحمل بره خشركی داراي

اندازه گیري نمود میتوان از ای معیار بسریار مهرم در

اهمیت میباشرد برهطروريكره شراخ

سرطح بررگ

جهت شناسایی ارقام مقاوم به خشركی بهرره گرفرت.

حساستری خصوصیت رشرد رویشری بره كمبرود آب

تحقیقات نشان داده كه در گیاهان زراعی تحرت تراثیر

میباشد (.)Fernandez, 1997
افرایش فعابیت گلوتاتیون در پنبره و گنردم كره در

تنشهاي مختلف سرطح رادیكرالهراي آزاد پراكسرید
افرایش مییابند (حبیبی و همكاران .)1331 ،به همری

معرض تنش خشكی قرار گرفتهاند نشان میدهرد كره

منظور در ایر مطابعره تراثیر ترنش خشركی برر روي

همرمان باتوبید  H2O2ای افرایش میتوانرد منجرر بره

خصوصیات آگرونومیكی ،فیریوبوژیكی و بیوشریمیایی

جذب ابكترونهاي فردوكسی توس  NADPگرردد و

سورگوم علوفهاي بررسی شدند.تنشهاي محیطری بره

در نتیجرره میررران توبیررد سوپراكسررید كرراهش مییابررد

طور مختلف بر گیاهان تاثیر میگذارند كه مترداوبتری

( )Semirnoff, 1990یك همبسرتگی كرامال معنری دار

آنها تغییر توازن حابت گیاه میباشد دستیابی به آب به

برری میررران آب نسرربی برررگ ،پتانسرریل آب برررگ ،و

واسطه نقش بیوبوژیكی آن به عنوان یك حالل و نیرر

مقاومررت در برابررر انتشررار آب برررگ در مقاومررت برره

نقش آن در انتقال مواد حائر اهمیت است (اصرغري و

خشكی بهطوري كه روند رشد ،عملكرد و ارتفاع گیاه

ابراهیمزاده.)1331 ،

تحت شرای تنش خشكی كراهش چشرمگیري نشران
میدهند (.)Watson, 2003

در گیاهرران زراعرری پراكسررید هیرردروژن توسرر
آنریمهاي كاتاالز و گلوتاتیون پراكسریداز سرم زدایری

سورگوم گیراهی اسرت كره داراي قابلیرت تنظریم

میشود ،كاتاالز از سلولها در برابر پراكسید هیدروژن

اسمري باالیی میباشرد بره نحروي كره گیراه را قرادر

توبید شده محافظت میكنرد و برراي برخری از انرواع

میسازد كه شرای نامسراعد محیطری را تحمرل نمایرد

سلوبها تحت شرای طبیعی ابرامی بوده و نقش مهمری

( .)Jonses et al., 1995همچنی یكسري خصوصیات

در كسب مقاومرت در برابرر ترنش اكسرایش تطبیقری

آنرراتومیكی موروفوبرروژیكی و فیریوبرروژیكی را سرربب

سلوبها بازي میكند ،یافتههاي شیمیایی نشان میدهرد

میشود كه شرای خشكی و كرم آبری را تحمرل كنرد

كه كاتاالز در سلولهاي گیاهی تنهرا در پراكسری زوم

()Jordan et al., 1983

مستقر میباشد و به احتمرال زیراد كاتراالز در ایر دو

 Jonsesو  )1990( Turnerگرررارش نمودنررد كرره

انرردامك تخریررب  H2O2توبیررد شررده از فعابیتهرراي

محتررواي رطوبررت نسرربی برررگ یررك عامررل در گیرراه

اكسیدازهاي فالوی را كاتابیر میكند .كاتاالز آنریمری

سورگوم و گندم براي مقابله با تنش خشكی میباشرد.

است كه از یونهاي فلري بهعنوان كوفراكتور اسرتفاده

ایرر محققرری همچنرری برره وجررود اخررتالف برری

میكند ( .)Prasad et al., 1994پراكسیداز و كاتاالز در

ژنوتیپهرراي سررورگوم در تنظرریم اسررمري و قرردرت
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انعطاف پذیري غشاي سلوبی در شرای تنش خشركی

برررگ از هررر ژنوتیررپ در هررر كرررت برداشررت و در

اشاره نمودند.

آزمایشگاه با آب مقطر شستشو داده شد و بالفاصله در
بافر فسفات ترری

 5/11مروالر برا ( )PH= 7/0وارد

 Safaaو  )2553( Bargerمشاهده نمودنرد كره در
ژنوتیپهاي مختلف سورگوم كره تحرت تراثیر ترنش

هموژن گردید .سپ

اجازه ،داده شد كه حجم مشرابه

خشرركی قرررار گرفتنررد اخررتالف معنرریداري برری

از همان بافر حاوي دیجیوتونی و آنریم هضرم كننرده

ژنوتیپهررراي مختلرررف از نظرررر پایرررداري غشررراي

فرایند هضم غشاء و دیواره سلول انجرام شرود .برراي

سیتوپالسمی وجود دارد .هر چقردر میرران آب نسربی

سنجش فعابیرت آنرریم یرا سوپراكسرید دیسرموتاز از

برگ باالتر باشد گیاه داراي تحمل بیشرتري بره ترنش

روش ( )Misra et al., 1972استفاده شده كره در ایر
از جمع آوري برگهاي جروان وا نتقرال بره

خشكی میباشد .معموالً مقدار سوپراكسید توبید شرده

روش پ

به دنبال تنشهاي محیطی باید افرایش یابد كه وابسته

آزمایشررگاه ،بررا محلررول بررافر تررری

به تعداد بازده انتقال ابكترون تیالكوئیدها یعنی ظرفیت

میلیمول  EDTAو  5/1میلیمول كربنات مونوسدیك

ضداكسررایش غشرراءها و تررراوش ابكترررون برره سرروي

اقدام به جداسازي آنریم نموده و سپ

از محلول اپی

آنریمهراي ضرد اكسایشری میباشرد ()Navari, 2001

نفری  5/20میلیمرول برهعنروان سوبسرترا اسرتفاده و

استفاده از تركیبات بازدارنده انتقال مانند دي كلرومتیل

تغیرات جذب و نروري حاصرله از اكسیداسریون اپری

اوره نشرران دادهانررد كررره فتوسیسررتم ( )Iدر توبیرررد

نفری بهعنوان فعابیت آنریمی محاسبه گردید.

برره همررراه 1/3

سوپراكسرریدها دخابررت دارد بررهطرروريكرره اغلررب

آزمایش سنجش فعابیت كاتراالز برر اسراس روش

سوپراكسرریدها توسرر فتوسیسررتم  Iدر گیرراه سرراخته

( )Paglia et al., 1967انجرام گردیرد .در ایر روش

میشوند (.)Navari, 2001

شدت واكنش جذب آب اكسیژنه به عنروان سوبسرترا

هدف از انجام ای تحقیق تراثیر سرطوح مختلرف

ارزیررابی شررد .بررافر زمینرره بررراي كررار ،حرراوي 5/17

آبیاري و تنش خشكی بر افرایش فعابیرت آنرریمهراي

میلیمول فسفات دي سدیك ( )PH=7/0همرراه 5/10

هاي فیریوبروژي بره

مول  EDTAو  5/11میلریمرول كلریرد منیرریم برود.

آنتی اكسریدان و برخری شراخ
منظور بهتری شاخ

صفات مختلف مورفوبوژیكی و فیریوبوژیكی مربرو

ها در انتخراب ارقرام مقراوم بره

به اجراء عملكرد عبارت بودند از ارتفاع گیراه -طرول

خشكی در سورگوم علوفهاي بود

پانیكول -طول برگ -عررض بررگ -تعرداد بررگ در
بوته -تعداد پنجه در متر مربع -تعداد پنجه در گیاه -و

مواد و روشها
ای پژوهش در سرال  1333در مررعره تحقیقراتی

ماده خشك .بذور بره صرورت نرواري روي ردیفهرا

دانشكده كشراورزي دانشرگاه آزاد اسرالمی فیروزآبراد

كاشته شدند و عملیرات تنرك در مرحلره  0-7برگری

فارس انجام گردیرد .ایر آزمرایش برهصرورت طررح

انجام گرفت .براي انردازهگیري صرفات فروق قبرل از

اسپلیت پالت در قابب طررح پایره بلرو هراي كامرل

برداشررت  15بوترره بررهطررور تصررادفی برداشررت و

تصادفی با سه تكرار انجام گردید ،تیمار آبیاري در دو

اندازهگیري شد و میانگی آنهرا برهدسرت آمرد .برراي

سررطح بررهعنرروان اص رلی و چهررار ژنوتیررپ سررورگوم

اندازهگیرري مراده خشرك در گیاهران انتخراب شرده،

علوفررهاي ( )KS1- KS2- KS3-KS4بررهعنرروان عوامررل

برگها و ساقهها را جدا كررده و در دمراي  35درجره

فرعی منظور گردیدند .در مرحلره گلردهی تعرداد 15

برا

سانتیگراد بهمدت  22ساعت خشك كررده سرپ
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دقت اندازهگیري گردیرد .دادههراي بدسرت آمرده در

نتوانسته تاثیر معنیداري را بر مراده خشرك گیراه وارد

برنامه نرمافراري  MSTATCتجریه گردید.

نماید.
ارتفاع گیااه :در جردول  2تفراوت معنریداري برراي
ارتفاع گیاه در سطوح تنش مشراهده نمیشرود ،بریك

نتایج

ژنوتیپها در سطح احتمال  5/50با یكردیگر اخرتالف

آنزیم سوپراكسید دیسموتاز ( :)SODهمانطور كه در

دارند .همچنی اثر متقابل ژنوتیرپ و ترنش در سرطح

جدول  1دیده میشود بی دورههاي مختلف آبیاري از

 5/50معنرریدار اسررت ،همررانطررور كرره در جرردول 0

نظر فعابیرت آنرریم  SODتفراوت معنریداري وجرود

مالحظه میشود بیشتری میران ارتفاع بوته مربو بره

ندارد .به عبارت دیگر در دورههراي آبیراري نرمرال و

ژنوتیررپ  ks4و كمتررری آن مربررو برره ژنوتیررپ

تنش نمیتوان شاهد افرایش با كاهش معنیدار مقردار

ks2

است.

ایر آنررریم بررود .همچنرری اخررتالف معنرریداري برری

طول سنبله :در جدول  2تفاوت معنیداري براي طول

ژنوتیپهاي مورد مطابعه از نظر فعابیت ای آنرریم بره

سنبله در سطوح تنش در سطح  5/50مالحظه میشود.

چشررم نمیخررورد و چنانچرره در مقایسرره میانگی هررا

همچنی بی ژنوتیرپهرا نیرر در سرطح  5/50تفراوت

مالحظرره میشررود (جرردول  )2علرریرغررم آنكرره برری

معنیدار اسرت و بریك اثرر متقابرل ژنوتیرپ و ترنش

دورههاي آبیراري نرمرال و ترنش تفراوت معنریداري

اخررتالف معنرریدار نیسررت .بیشررتری طررول سررنبله در

مالحظه نمیگرردد ،وبری اخرتالف محسروس را بری

سررطوح آبیرراري نرمررال مالحظرره میگررردد و كمتررری

اعداد میتوان شاهد بود و در حقیقرت در دوره ترنش

میانگی ها مربو به سطوح تنش است و ای موضروع

فعابیت آنریم  SODبیشتر از آن در دوره آبیاري شاهد

نشاندهنده كوچكتر شدن طول سنبله در شرای ترنش

است و از ای مطلب میتوان استنبا نمود كه چنانچه

اسررت ،بیشررتری میررانگی طررول سررنبله مربررو برره

دوره تنش طوالنی تر گردد احتمال دارد تفاوت آماري

ژنوتیررپهرراي  ks3و  ks4و كمتررری آن مربررو برره

كامالً معنیدار شود.

ژنوتیپ  KS2است (جدول .)0

كاتاالز ( :)catalasهمانطور كه در مورد فعابیت آنریم

طول برگ :چنان كه در جردول  2مالحظره میگرردد

كاتاالز در جردول  2مالحظره میگرردد .بری سرطوح

براي طول بررگ در سرطوح ترنش ،ژنوتیپهرا و اثرر

آبیاري نرمال و تنش تفراوت معنریداري از نظرر ایر

متقابل آنها تفاوت معنی داري مشاهده نمیشود.

آنریم مالحظه نمیشود .همچنی بی ژنوتیپها نیر از

عرض برگ :در جدول  3براي عرض بررگ ژنوتیرپهرا

بحاظ ای آنریم اختالف معنیدار نیسرت وبری مسرئله

در سطح احتمال  5/51تفاوت معنریداري دیرده میشرود

قابل توجه در ای جا ای است كه ژنوتیپ شماره  3و

وبیك سطوح تنش نتوانسته است ،اثرر معنریداري را برر

 2بهطور محسوسری داراي مقاومرت بیشرتري از ایر

عرض برگ ژنوتیپها ابقاء كند .عرض بررگ نیرر تحرت

آنریم نسبت به دو ژنوتیرپ دیگرر هسرتند و برر طبرق

تاثیر سرطح ترنش قررار نگرفرت .بنرابرای تفراوتهراي

جدول  2بیشتری مقدار فعابیت كاتاالزي به اثر متقابل

معنیدار بی ژنوتیپها كامالً مربرو بره اثررات ژنتیكری

دوره تنش ژنوتیپ شماره  3مربو میگردد.

میشود.

ماده خشك :در جدول  2تفاوت معنیداري براي ماده

تعداد برگ در بوته :جدول  0نشان میدهد كه از نظر

خشك در سطوح تنش ،ژنوتیپ ،و اثر متقابل ژنوتیرپ

تعداد بررگ در بوتره بری ژنوتیپهرا در سرطح 5/50

تنش مالحظه نمیشود ،بدی معنا كه تنش وارد شرده

تفاوت معنیداري وجود دارد وبی بی سطوح ترنش و
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اثر متقابل تنش ژنوتیپ اخرتالف معنریداري مالحظره

مربو به ژنوتیپهرا میباشرد ،در جردول  1مالحظره

نمیگردد .همچنی بی اثرات متقابرل رقرم و ترراكم از

میگردد كه بیشتری تعداد پنجه مربو به ژنوتیپ

نظررر تعررداد برررگ در گیرراه تفرراوت در سررطح 5/50

و  ks4میباشد،همچنی تعداد پنجه در مترمربع تحرت

معنیدار بود.

تاثیر اثرات متقابل دوره تنش ژنوتیپ قرار نگرفت.

تعداد سنبله در مترمربع :چنانچه در جدول  3مالحظه

تعداد پنجه در گیاه :تعداد پنجه در گیاه تاثیر سرطوح

میگررردد بررراي تعررداد سررنبله در واحررد سررطح برری

آبیاري قرار نگرفت و به نوع ژنوتیپ سورگوم بستگی

ژنوتیپهرا تفراوت كرامالً معنریداري در سرطح 5/51

داشت .همانطور كه در جدول 0مالحظه میگرردد ،در

ks4

ژنوتیررپ  ks3و  ks4تعررداد پنجرره بررهترتیررب از سررایر

بیشتری تعداد سنبله را در بی سرایر ژنوتیرپهرا دارا

ژنوتیپها بیشتر است ای مسئله نشانگر ای است كره

است،از طرفی تفاوت معنیداري بری سرطوح آبیراري

تعداد پنجه گیاه به شدت تحت تراثیر عوامرل ژنتیكری

نرمال و تنش مالحظه نمیگردد وبی بهطور محسوسی

است .در مورد ژنوتیپ  ks4تعداد پنجه بیشتر از سرایر

در دوره آبیاري نرمرال بیشرتری تعرداد سرنبله وجرود

ژنوتیپها بود و ای مسئله بیشتر بودن تعداد پنجره در

دارد.

متر مربع را در ایر مرورد ایر ژنوتیرپ همانطوركره

تعداد پنجه در مترمرباع :همرانطور كره در جردول 3

اشاره شد را توجیه میكند.

مالحظه میگردد تعداد پنجره در واحرد سرطح تحرت

پایداری غشاء سیتوپالسامی :بری سرطوح مختلرف

تاثیر سطوح آبیاري و ترنش قررار نگرفرت وبری بری

آبیاري از نظر پایرداري غشراء سیتوپالسرمی اخرتالف

ژنوتیپها در سطح  1درصد اختالف معنریدار اسرت

معنیداري دیده نشد وبی ژنوتیپها در سطح  0درصد

كه بدی معنی است كه به احتمال قوي گیاه سرورگوم

بررا یكرردیگر تفرراوت معنرریدار داشررته و در ایر میرران

داراي قابلیت انعطافپذیري باالیی برراي توبیرد پنجره

ژنوتیپ  ks1بیشتری پایرداري غشراء سیتوپالسرمی را

در شرای خشكی بوده و قادر به جبران تعداد پنجرهها

داشت (جداول  2و.)1

وجود دارد .جدول  0نشان میدهرد كره ژنوتیرپ

ks3

میباشد وتعداد پنجرهها تحرت تراثیر اثررات ژنتیكری
جدول  :1نتایج تجریه واریان
هدایتابكتریكی غشاء

محتوي رطوبت

آنریم كاتاالز

سیتوپالسمی ) 2 Ec( S / m
2

نسبی برگ %
prob

صفات مورد مطابعه در آزمایشگاه دادههاي جدول میانگی مربعات میباشد.

F

MS

Prob

F

MS

2/12

5/552

N.S

1/02

1219/055

ns

5/23

2/23

N.s

0/11

2225/52

ns

1/37

5/553

ns

1/23

5/552

5/551

Prob

ns

F

MS

5/3057

275/357

5/1932

211/127

325/117
*

2/11

7129/7
1225/52

آنریم سوپراكسید دیسموتاز
Prob

ns

آزادي

تغییرات

F

MS

5/1230

33133/1

2

تكرار

5/0025

73921/55

1

تنش

133229/5

2

خطاي )(a

1322/113
ns

1/3237

952/322

5/1119

211/195

ns

درجه

منابع

5/2172

12123/22

3

ژنوتیپ

5/2559

13217/117

3

ژنوتیپ×تنش

20221/253

12

خطاي )(b
كل

*معنیدار در سطح  0درصد ** ،معنیدار در سطح  1درصد ns ،معنی دار نمی باشد.
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جدول  :2نتایج تجریه واریان

صفات مورد مطابعه در مررعه ،دادههاي مت جدول میانگی مربعات میباشد.

طول برگ

طول سنبله

ارتفاع گیاه

ماده خشك

درجه

منابع

()cm

()cm

()cm

gr/m²

آزادي

تغییرات

F

MS
1219/0

2

تكرار

0/11

prob

F
3/35

MS
131/21

Prob
ns

F
5/511

MS
5/2351

Prob
ns

F
5/12

MS
22913/57

ns

ns

2/1222

37/173

*

2/55

19/93

ns

2/9573

152139/33

ns

5/503

21121
ns

5/022

327/251

*

ns

5/22

132/700

ns

Prob

30321/02

0/711

2/123

*

3/32

122003/00

ns

1/503

./309

*

3/1137

117313/33

ns

1/222

151/57

2225/52

1

تنش

325/11

2

خطاي )(a

2/1123

7129/75

3

ژنوتیپ

5/72

1225/52

3

ژنوتیپ×تنش

1712/53

12

خطاي )(b

23

كل

32532/23

*معنی دار در سطح  0درصد** ،معنیدار در سطح  1درصد ns ،معنیدار نمیباشد.

جدول  :3نتایج تجریه واریان
تعداد برگ روي گیاه
prob
ns

صفات مورد مطابعه در مررعه دادههاي مت جدول میانگی مربعات میباشد.
عرض برگ

prob

F

MS

1/10

2/23

5/52

5/12

5/02

5/57

F

MS
5/559

5/30

5/57

3/72

تكرار
تنش

F

3/19

2

251/21

1

23/51

2

خطاي )(a

2/39

1/39

**

3/21

1/19

**

11/92

219/11

3

ژنوتیپ

2/33

1/55

ns

5/23

5/523

ns

3/52

00/73

3

ژنوتیپ× تنش

13/22

12

خطاي )(b

23

كل

ns

Prob

DF

منابع

MS

3/75
ns

تعداد سنبله در واحد سطح

درجه آزادي

تغییرات

ns

5/29

5/25

5/23

جدول  :4مقایسه میانگی مقدار صفات اندازهگیري شده آزمایشگاهی ژنوتیپها و اثرات متقابل ژنوتیپ دردورههاي تنش
محتوي رطوبت

پایداري غشاء

سیتوپالسمی S / m

كاتاالز

سوپراكسیددیسموتاز

u/g protein

u/g protein

5/01a

129/03b

92/21a

971/55a

آبیاري نرمال

5/03a

171/11a

935/92a

1932/55a

تنش

5/15a

250/33a

35/21a

1912/11a

ژنوتیپ ks1

5/00a

135/33b

92/11a

972/33a

ژنوتیپ ks2

5/07a

139/33b

115/15a

1531/11a

ژنوتیپ ks3

5/01a

171/55a

97/32a

1532/33a

ژنوتیپ ks4

5/09a

179/33a

17/03a

939/33a

آبیاري نرمال× ژنوتیپ 1

5/01a

132/11a

93/31a

971/55a

آبیاري نرمال× ژنوتیپ 2

5/07a

130/33a

153/50a

907/11a

آبیاري نرمال× ژنوتیپ 3

5/21a

101/55a

152/10a

911/55a

آبیاري نرمال× ژنوتیپ 2

5/15a

231/33a

93/55 a

1531/55a

تنش× ژنوتیپ 1

5/09a

123/55a

91/92a

973/11a

تنش× ژنوتیپ 2

5/07a

122/33a

111/75a

1112/11a

تنش× ژنوتیپ 3

5/09a

251/55a

91/53a

1523/11a

تنش× ژنوتیپ 2

نسبی برگ ()%

2
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جدول  :0مقایسه میانگی مقدار صفات اندازهگیري شده زراعی ژنوتیپها و اثرات متقابل ژنوتیپ در دورههاي تنش
تعداد سنبله

ارتفاع بوته

تعداد پنجه

تعداد پنجه

طول سنبله

در گیاه

در متر مربع

)(cm

در مترمربع

)(cm

0/37

213/933

7/25

32/33

11/29

آبیاري نرمال

11/11

133/159

7/13

32/03

17/35

تنش

2/11

133/055

1/71

31/11

10/13

ژنوتیپ ks1

7/91

152/202

1/03

35/70

11/73

ژنوتیپ ks2

3/03

139/133

7/57

37/21

13/51

ژنوتیپ ks3

11/91

111/055

3/11

39/55

17/51

ژنوتیپ ks4

2/55

122/133

7/25

31/55

12/51

آبیاري نرمال× ژنوتیپ 1

7/05

119/017

1/25

23/11

11/95

آبیاري نرمال× ژنوتیپ 2

2/33

120/333

7/13

37/55

17/25

آبیاري نرمال× ژنوتیپ 3

9/11

130/755

3/37

37/11

11/35

آبیاري نرمال× ژنوتیپ 2

7/33

102/317

1/33

27/33

11/05

تنش× ژنوتیپ 1

3/33

39/333

1/11

32/33

11/11

تنش× ژنوتیپ 2

2/33

103/233

3/21

37/33

13/73

تنش× ژنوتیپ 3

2/11

137/355

7/27

25/33

17/33

تنش× ژنوتیپ 2

ورود  CO2به داخل گیاه شده كه برا تشركیل اكسریژن

بحث
همانطور كه در نتایج آمده است سرطوح مختلرف

فعال توام میگردد ،در اینجا مكانیسمهایی مانند وجود

آبیاري بر روي طول سنبله ،طول برگ و تعرداد سرنبله

آنریمهاي اكسیداتیو متل  SODیك نقش ثانویره را در

در متر مربع اختالف معنیداري نشان داد امرا سرطوح

تحمل به خشكی در گیاهران برازي میكننرد .فعابیرت

مختلف آبیاري تراثیر معنریداري برر پایرداري غشراي

 SODدر تحمل به خشركی بره عنروان معیراري برراي

سیتوپالسمی ،تعداد پنچه در گیاه ،فعابیت آنریم سروپر

انتخاب ارقام گوجره فرنگری نشران میدهرد كره ایر

اكسید دیسموتاز و كاتاالز نداشت .حبیبی و همكراران

موضوع را میتوان در مرورد سرایر گیاهران بسر داد

( )1331نشرران دادن رد كرره اخررتالف معنرریداري برری

(.)Asada, 1999
حبیبی و همكاران ( )1331با مطابعه اثرات سطوح

تیمارهرراي آبیرراري از بحرراظ سررطح فعابیررت آنررریم
سوپراكسید دیسموتاز در مورد گیاه آفتابگردان آجیلری

تنش بر فعابیت آنریم كاتراالز در آفترابگردان بره ایر

وجود دارد .بر طبق جردول  2مالحظره میگرردد كره

نتیجه رسیدند كه بی تیمارهاي آبیاري در سطح 5/51

بیشتری مقدار فعابیت آنریم  SODدر مرورد ژنوتیرپ

اختالف معنی داري وجرود نردارد .همچنری در بری

 KS4در دوره تنش داراي باالتری فعابیت آنریم است.

ارقام تفاوت معنیداري از بحراظ فعابیرت ایر آنرریم

اصغري و ابراهیمزاده ( )1331نشان دادند كه افررایش

دیده نمیشود .طبق نتایج موجود به نظر میرسد براي

آنریمهاي پراكسیداز میتواند نتیجه حسراسترر برودن

انتخاب ارقام یا ژنوتیپهاي مقاوم نسبت بره خشركی از

تنفش نوري در مراحل رشد و نمرو گیاهران در ترنش

بحاظ فعابیت آنریم كاتاالز هم سطح تنش و هرم نروع

خشكی باشد.

ژنوتیررپ داراي اهمیررت اسررت Jagtap .و همكرراران

هنگامی كه گیاهان در معرض تنش خشركی قررار

( )1990به ای نتیجه رسیدند كه یك مكانیسم دفراعی

میگیرند بسته شدن روزنهها منجر بره محردودیت در

مرتب به آنریم آنتیاكسیدانت در سورگوم وجود دارد
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كه قادر به پایی آوردن رادیكالهراي آزاد اكسریژن در

( )1332با مطابعه اثر تنش آبی در سورگوم علوفرهایی

شرررای تررنش خشرركی میباشررد كرره در ژنوتیپهرراي

به ای نتیجه رسید كه تعداد برگهاي هر بوته در سطح

مقاومت دیده میشود.

آبیاري  15-7-2روز با یكدیگر تفاوت معنیدار دارد.

معاونی ( )1332با مطابعه اثرات ترنش خشركی و
باالن

آبی در سورگوم علوفهایی به ای نتیجه رسرید

نتیجهگیری نهایی

كه اثرات تنش آبی روي گیاه سورگوم بستگی به ابقراء

براساس نتایج بدست آمده تفاوت معنیداري بری

آن در مرحله فنوبوژیكی دارد و چنران كره در مرحلره

سطوح مختلف ترنش و آبیراري نرمرال از نظرر میرران

رشد طوبی ساقه اعمال شود عملكرد بیومراس 5/531

فعابیت آنریمهاي آنتیاكسریدان  SODو  CATوجرود

نسرربت برره شرراهد كرراهش مییابررد و مراحررل بعرردي

ندارد ،علیرغم ایر مسرئله باتوجره بره اینكره مقردار

حساسیت كمتري نسبت به تنش آبری نشران میدهرد.

فعابیررت  SODدر ژنوتیررپ  KS4برره طررور محسوسرری

وي همچنی به ایر نتیجره رسرید كره برراي كراهش

نسبت به سایر ژنوتیپها باالتر است ،ای ژنوتیرپ در

چشمگیر محصول سورگوم بایرد رطوبرت موجرود در

اثر متقابل سطح آبیاري شراهد داراي بیشرتری مقردار

خا به زیر نقطره پژمردگری برسرد و چنانچره ترنش

فعابیت  SODاست .به نظر میرسد كه در درجره اول

خشكی بعد از مرحله رشد سرریع اعمرال شرود تراثیر

اثرات ایر آنرریم بیشرتر تحرت تراثیر ژنوتیرپ قررار

چشررمگیري بررر عملكرررد نرردارد .همچنرری معرراونی

میگیرد ودوم آنكه بهتر اسرت برراي بررسری دقیرقتر

( )1332با بررسی كشت گیراه سرورگوم در دورههراي

اثرات تنش بر سطح  SODو  CATسطح ترنش را بره

مختلف آبیاري بره ایر نتیجره رسرید كره تراثیر دوره

نسبت باالتري افررایش دهریم .در ژنوتیرپهرا مقردار

آبیاري در ارتفاع گیاه معنی دار بوده و باالتری ارتفراع

پایینی از فعابیت  SODو پرایی ترری مقردار فعابیرت

ساقه در شرای آبیاري  2روز یكبار مالحظه میشرود.

 CATرا شاهد هستیم .همچنی ارتفراع گیراه و طرول

تنش خشكی بر عملكررد گیراه اثررات وسریعی دارد و

سنبله تحت تاثیر اثرات ناشی از تنش قررار میگیرنرد،

مهمتری اثر تنش خشكی بر گیاه كاهش سرعت رشرد

در حابی كه ماده خشك تحت تاثیر تنش اعمرال شرده

و نمو ،كراهش ارتفراع سراقه و كراهش رشرد برگهرا

قرار نمیگیرد .ای مطلرب نشراندهنرده آن اسرت كره

میباشد (چابو .)1370 ،

ژنوتیپهراي سرورگوم قرادر بره جبرران تلفرات مراده

افرایش طول برگ و سرعت توسعه برگهرا رابطره

خشك بودهاند و انعطافپذیري زیادي را از ایر نظرر

مستقیمی با كمبود آن در خا دارد و میتواند یكی از

از خود نشان دادهاند .الزم به ذكر اسرت كره ژنوتیرپ

معیارهرراي ارزیررابی وضررعیت رطرروبتی خررا باشررد

 KS4عالوه بر اینكه داراي بیشتری تعرداد سرنبله درو

( .)Sivakumar and Shaw, 1996سید ( )1373نشران

احررد سررطح میباشررد ،داراي بیشررتری ارتفرراع گیرراه،

داد كه طول و عرض برگها نسبت به شردت جرذب

بیشتری تعداد پنجره در گیراه واحرد سرطح میباشرد

به مقدار بیشتري تحت تاثیر تنش خشكی قرار

بنابرای به نظر میرسد كه ای ژنوتیرپ در رقابرت برا

میگیرد .گسترش سطح برگ یكی از مال هراي مهرم

دیگر ژنوتیپها برتري داشته باشد ،از طرفی علیرغرم

در بررسی تنش خشكی درگیاه است و سررعت رشرد

معنیدار نبودن فعابیت آنرریم سوپراكسرید دیسرموتاز

وتوسعه برگها با كمبود رطوبت در خا رابطه مستقیم

بی ژنوتیپها وبی باز میتوان شراهد افررایش مقردار

دارد ( .)Sivakumar and Shaw, 1996معررراونی

آنریم  SODنسبت به سایر ژنوتیپهرا برود و بره نظرر

خاب
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میرسد كه اعمال تنشهاي آبری بیشرتر بتروان برترري
معنیداري ای ژنوتیپ را نسبت بره سرایر ژنوتیرپ از
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