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اثر تنظیم کننده پیکس بر پارامترهای رشد آنزیمهای آنتی اکسیدانی و
شاخصهای اکسیدانی دانه رست دو رقم ساحل و شایان گیاه رست پنبه
( )Gossypium spp.در سطوح مختلف خشکی
شهربانو غفوری ،1مریم نیاکان ،*1عمران عالیشاه  ،2محمدرضا

زنگی2

1گروه زیستشناسی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
 2موسسه تحقیقات پنبه کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران
تاریخ دریافت 1211/70/22:؛ تاریخ پذیرش1211/71/70:

چکیده
مپی کوات کلرید (پیکس) به عنوان یک ابزار مهم مدیریتی برای کاهش آسیب تنش در گیاه پنبه در مرحلهه
جوانهزنی میباشد .در این تحقیه ،،اثهر سهوو مختله

خشهکی و میهزان مپهی کهوات کلرایهد (پهیکس) بهر

شاخصهای رشد و آنزیمهای آنتی اکسیدانی و نیز میزان مالون دی آلدهید و پراکسید هیدروژن دانه رسهت دو
رقم پنبه تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد .این تحقی ،در یک طر کامالً تصادفی با استفاده از غلظتههای
 5 ، 0و  10گرم بر لیتر پیکس و نیز اعمال سوو خشکی با کاربرد پلی اتیلن گلیکول 0000در مقادیر  -4 ،0و
 -8بار در ظروف پتری بر دو رقم ساحل (حساس به خشکی) و شایان (مقاومت به خشکی) گیاه پنبه انجام شد.
شاخصهای جوانه زنی و نیز پارامترهای فیزیولوژیکی دانه رستهای تحت تیمار خشهکی و پهیکس پهس از 4
روز اندازه گیری شد .نتایج نشان داد که استفاده از پیکس باعث افزایش درصد جوانه زنهی  ،طهول ریشههچههه،
وزن خشک و تردانه رست و فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتاالز ارقام پنبه در شرایط تهنش خشهکی شهد در
حالیکه اعمال تنش خشکی به تنهایی موجب کاهش پارامترهای ذکر شده گشت .همچنین اعمال خشکی موجب
افزایش شاخصهای اکسیدانی یعنی مالون دی آلدهید و پراکسید هیدروژن در دانه رستهای دو رقم سهاحل و
شایان شد در حالی که کاربرد پیکس شاخصهای نامبرده را کاهش داد .بهطورکلی نتایج ایهن تحقیه ،نشهان داد
کاربرد پیکس سبب بهبود پاسخهای رشدی و سیستم آنتیاکسیدانی دو رقم پنبه گشت که در این بین پاسخ رقم
شایان مناسبتر از رقم ساحل بود.
واژههای کلیدی:آنزیمهای آنتی اکسیدانی ،پنبه ،تنش ،شاخصهای مورفوفیزیولوژی ،مپی کوات کلراید
مقدمه9

منسههوجات و صههنایغ روغنههی و غههصایی و مصههارف

پنبه ( )Gossypium spp.گیاهی است گلدار که بهه

گوناگون دیگر ،در دنیهای امهروز از نظهر اقتصهادی و

خانواده  Malvaceaeتعل ،داشته و یکی از مهم تهرین

تجارتی دارای اهمیت فوق العادهای میباشهد .بررسهی

گیاهههان زراعههی اسههت کههه ارتبههاب بههین دو بخههش

تولید پنبه در جهان نشان میدهد که در سالهای اخیر

کشاورزی و صنعت را فراهم نموده اسهت و بهه دلیهل

بر تولید و مصرف پنبه در جهان افهزوده شهده اسهت.

تولید الیاف ( )Wang et al., 2014و مهاده خهام بهرای

همراه با تغییرات اقلیمی و بهه تبهغ آن افهزایش میهزان
خشکسههالی در دنیهها ،بههه آب بیشههتر بههرای تولیههد
محصوالت کشهاورزی نیهاز

*نویسنده مسئول:
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 )2016که در این راستا تولیهد پایهدار پنبهه را در طهی

به رغم کاهش رشد ساقه ،رشد ریشه در کمبود آب به

سالهای آتی در دنیها بها مشهکالتی همهراه مهیسهازد

طور قابل توجهی کاهش نمی یابد .بنابراین ،در شرایط

(.)Vories et al., 2015

کم آبی ،نسبت ریشه به ساقه گیاهان معمهوال افهزایش

تحقیقات نشان داده است تهنش خشهکی موجهب

می یابد؛ با این حال ،مجمهو بیومهاس گیاههان بوهور

Ravash

مهییابهد (et Jaleel et al., 2009

تحریک گیاه به یک سری پاسخهای دفاعی (

قابل توجهی کاهش
;.)Zare al., 2011

 )et al., 2013و بروز تغییرات نامناسب مورفولوژیکی،

تحقیقههات نشههان داده اسههت گیاهانههههی کههههه در

فیزیولهههوژیکی و بیوشهههیمیایی در گیه هاه مه هیشهههود
( .)Wanichan et al., 2003از جملههه ایهن تغییهرات

معههرض خشهههکی قهههرار مهههیگیرنهههد ،انهههوا

نامناسب می توان به کاهش درصد جوانههزنهی بهصرها

اکسههیژن فعال ( )ROSرا تولیههد مههی کنند (

اشاره کرد ( .)Salvino et al., 2011در ایهن رابوهه بهه

 .)et al., 2014اثهر زیهان آور  ROSبههر سههاختارهای

بهرای افهزایش سهرعت و

زیسهههتی شهههامل تخریهههب ،DNAاکسیداسهههیون

کارگیری روشهای مختل

Zhang

قدرت جوانه زنی بسیار ضهروری بهه نظهر مهیرسهد.

پروتئیهن و پراکسیداسهیون لیپیهد اسهت (

جوانههزنههی مولههوب و در پهی آن اسههتقرار مناسههب و

 .)2017گیاهههههان بههههرای کاهههههش ایههههن اثههههرات

یکنواخت گیاه در مزرعه می تواند راه را بهرای تولیهد

زیههان آور ،دارای آنزیههمههای آنتهههیاکسهههیدانی از

محصولی قابل قبول از نظر کمی و کیفی هموار سهازد

قبیههل کاتاالز و پراکسهیداز مهیباشهند (

(.)Harris et al., 2007

 .)al., 2002مشههاهده شههده اسههت محتههوی بههاالی

Liu et al.,

Vranova et

گزارشهای متعدد نشان می دهد خشکی با بهرهم

آنتیاکسیدان های آنزیمی در تحمل تنش خشکی مههم

زدن توازن اسهمزی گیاههان موجهب کهاهش رشهد و

میباشند .پراکسیداز و کاتهاالز بههعنهوان آنهزیم تهنش

عملکهرد آنهها مهیشهود ( )Shao et al., 2008تنظهیم

شناخته شهده ( )Furukawa et al., 2017و در شهرایط

اسمزی به این دلیل بهعنوان یهک سهازگاری مههم بهه

خشکی نقش مؤثری در پاکسازی پراکسهید هیهدروژن

شوری تلقی میشود که به نگههداری آمهاس و حجهم

دارند (.)Guo et al., 2006

سلول کمک نموده و اغلب باعث ادامه رشد ،عملکهرد

یکی از روشهای ساده ای کهه قهدرت و اسهتقرار

یهها بقههای گیههاه در خهها هههای خشههک مههیگههردد

گیاهچه ها و در نتیجه کارایی گیاه را در مهزار بهبهود
میبخشد ،پرایمینه

( .)Madhava et al., 2006تحمهل بهه تهنش خشهکی

بهصر مهی باشهد (

Gupta et al.,

تقریبهها در تمههام ارقهام گیاههی مشهاهده مهیشههود،

 )2008پرایمین

ولهی میهزان ایهن تحمهل در سهو گونهههها و ارقهام

می باشد که سبب تسریغ درصد جوانهزنهی ،افههزایش

متفهاوت اسهت (.)Reddty et al., 2004

کیفیهت گیاهچهههای تولیدی و استقرار مولهوب گیهاه

در گیاهان زراعی کاهش وزن تر و خشهک تحهت
تأثیر تنش خشکی مشاهده شده است

بصر یکی از روشهای فیزیولهوژیکی

می شهود .همچنهین پرایمینه

بهصر مهیتوانهد تحهت

( Farooq et al.,

شرایط نامساعد محیوی ناشی از عدم وجود هریک از

 .)2009توانمندیهای تولیدی گیاه در مواجه بها تهنش

فاکتورهای الزم برای جوانه زنی ،مهورد اسهتفاده قهرار

خشکی به طورشدید به فرآیندهای تسهیم ماده خشک

گیرد .در این روش بصور پیش از قرارگهرفتن در بسهتر

بستگی دارد .در تنش خشکی وزن خشک انهدام ههای

خود و مواجهه با شرایط اکولوژیکی محیط ،بهه لحها

هوایی گیاه بیشتر از وزن خشک ریشه کاهش مییابهد.

فیزیولههوژیکی و بیوشههیمیایی آمههادگی جوانهههزنههی را
22
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بهدست میآورنهد .ایهن امهر مهی توانهد سهبب بهروز

پههیکس بههر شههاخصهههای رشههد و نیههز پاسههخهههای

تظههاهرات زیسههتی و فیزیولههوژیکی متعههددی در بههصر

فیزیولههوژیکی دخیههل در مقاومههت بههه خشههکی دانههه

تیمارشده و گیاه حاصل از آن گردد (

رستهای دو رقم ساحل و شایان بود.

Nascimento et

 .)al., 2004محققان در زمینهه کهاربرد مهواد شهیمیایی
بهمنظور متوق

مواد و روشها

ساختن رشد پنبه و ریههزش میههوهها

بصر بدون کر

در اواخر فصل و قوغ اجباری گلدهی بهموفقیتههای

تحقیقات پنبه کشور واقغ در استان گلستان ،شهرسهتان

قابل توجهی دست یافتند که بها ههدف ایجهاد تهوازن

گرگههان در سههال  1930تهیههه و آزمایشههی بهههصههورت

بیشتر میان میوهدهی و رشد رویشی گیهاه پنبهه ،انجهام

فاکتوریل در قالب طر کامالً تصادفی در  9تکهرار در

میشود .یکی از مواد تنظیم کننهده رشهد کهه در حهال

موسسه پنبه اجرا گردید .رقهم سهاحل بههعنهوان رقهم

حاضر جهت کنترل رشد رویشی پنبهه مهورد اسهتفاده

حساس به خشکی و رقهم شهایان از اراقهام جدیهد و

قرار می گیرد مپی کوات کلراید با نام عمهومی پهیکس

مقههاوم بههه خشههکی پنبههه محسههوب مههیشههود .جهههت

می باشد (.)Oosterhuis., 2000

پرایمین

تحقیقات نشان داده است آغشتگی بصرها با پیکس

قرار داده شد .سپس  20بصر از ههر رقهم در پلیهت در

میتواند با تغییر در فیزیولوژی بصر و تحت تاثیر قهرار

ژرمیناتور با دمای  22درجه به مدت  4روز نگهداری

دادن دیواره سلولی در مراحل اولیه جوانه زنی موجب

شههدند .جهههت اعمههال تههنش خشههکی از پلههی اتههیلن

افههزایش طههول ریشههه گههردد (.)Iqbal et al., 2005

گالیکول  0000با پتانسیل های مختل

استفاده از پیکس در شرایط تنش موجب بهبود جوانهه

( -4و  -8بار)

و برای گروه شاهد نیز از آب مقوهر اسهتفاده گردیهد.

زنهههی شهههده و موجهههب تغییهههرات ویژگهههیههههای

میزان پلی اتیلن گالیکول مصرفی برای ایجهاد پتانسهیل

مورفوفیزیولوژیکی از جمله افزایش درصد جوانهزنهی

الزم از از فرمههول پیشههنهادی  Michelو

Oosterhuis,

Kaufmann

( )1329بدست آمهد (رابوهه  )1کهه در آن  φپتانسهیل

 ،)2000وزن تههر و خشههک و نیههز افههزایش فعالیههت

اسمزی C ،غلظت پلهیاتهیلن گهالیکول ( 0000

آنزیم های آنتهی اکسهیدانی نظیهر پراکسهیداز و میهزان

MW,

 )PEG=6000برحسب گرم در لیتر و  Tدما بر حسب

رسههت شههود (et al., 2012

سانتیگراد میباشد.

 .)Alishahهمچنین تیمار بهصر پنبهه بها پهیکس سهبب

رابوه ()1

میشود گیاهان حاصل از آن کهه تحهت تهنش خشهکی

-

قرار گرفتند کوتاهتر و مقاوم تر بوده و بهر هها دارای

-4

2

( C +)2.67×10
2

φ =)1.18×10 (C-)1.18×10

-7

-2

4

(CT+)8.39×10 (C T

محتوای کلروفیلی بیشتری باشند (.)Zhao, 2000

بعد از چههار روز برخهی از شهاخص ههای رشهد

با توجه به اینکه راجغ به اثر پیکس بر پاسهخههای
فیزیولوژیکی دانه رست پنبه (

 5و 10

گرم بر لیتر پیکس و در دمای  25درجهه سهانتیگهراد

تهنشهههای محیوهی نظیههر خشهکی و شههوری بههوده و

ترکیبههات فنلههی دانههه

بصور ،بصرهای دورقم پنبه بههطهور جداگانهه

به مدت  5سهاعت در غلظهتههای مختله

قبل از کشهت یهک روش مناسهب در کهاهش اثهرات

( )Zhang et al., 1990طول ریشه چهه (

ارقام ساحل و شایان از موسسهه

(درصد جوانه زنی،طول ریشهچه ،وزن تر و خشک) و

Gossypium hirsutum

نیههز پارامترهههای بیوشههیمیایی (فعالیههت آنههزیمهههای

 )L.در شرایط تنش تحقیقات اندکی صورت پصیرفتهه

آنتیاکسیدانی نظیر پراکسیداز ،کاتاالز ،مقدار مالون دی

است .لصا هدف از این تحقی ،بررسی تهاثیر پرایمینه
23
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آلدئید و پراکسید هیدروژن) در دانهه رسهتههای دو

سنجش فعالیات کاتااززی

رقم پنبه (ساحل و شایان) مورد سنجش قرار گرفت.

 2/5 :)1995میلی لیتر بافر فسفات  %5موالر با =2

تعیین درصد جوانهزنی دانه رست :درصد جوانهزنی

و  0/2میلیلیتهر آب اکسهیژنه  9درصهد و سهپس 0/2

دانه رستهای دو رقم پنبه بعد از  4روز توسط رابوهه

میلیلیتر عصاره آنزیمی استخراج شده به آن اضهافه و

زیر محاسبه شد .دانههایی که طول ریشه چه آنها یهک

تغییرات جصب در  240نانومتر خوانهده شهد .فعالیهت

میلیمتر یا بیشتر بود به عنهوان بهصرهای جوانههزده در

آنزیم بر حسب  ODmin-1 g-1 FWدر نظر گرفته شد

نظر گرفته شدند.

(تمام مراحل مخلوب کردن در ظرف یخ انجام شد).

PG =100 n

( Machly and Chance,
PH

ساانجش فعالیاات پراکساایدازی (:)Koroi, 1989

N

 = nتعداد بصرهای جوانهزده

2میلیلیتر تامپون اسهتات  0/2مهوالر بها  PH=5و 0/4

 = Nتعداد کل بصرهای کشت شده

میلههیلیتههر آب اکسههیژنه  9درصههد و  0/2میلههی لیتههر

= PGدرصد جوانهزنی

بنزیدین  %1موالر در الکل  50درجه را با هم مخلهوب

اندازهگیری طول ریشهچه دانه رست :طول ریشه چه

کههرده وسههپس  0/1میلههیلیتههر عصههاره ی آنزیمههی بههه

برحسب میلی متر توسط خطکش اندازهگیری شد.

مخلوب فوق اضافه و تغییرات جهصب در طهول مهوج

تعیین وزن تر و خشک دانه رست 4 :عدد دانه رست

 590نانومتر خوانده شد .فعالیت آنزیم بر حسب واحد

از هر تیمار بهطور تصهادفی انتخهاب و وزن تهر آنهها

 ODmin-1 g-1 FWدر نظر گرفته شد.

توسط ترازوی دیجیتال بر حسب گهرم انهدازه گیهری

سااانجش مقااادار ماااالون دی آلد یاااد()MDA

شد .جهت تعیین وزن خشک 4 ،دانه رسهتی کهه وزن

( :)Valentovic et al., 2006بههرای سههنجش میههزان

تر آنها گرفته شد در داخهل آون در دمهای  30درجهه

پراکسیداسههیون لیپیههدهای غشههات ،غلظههت مههالون دی

سانتیگراد بهمدت  24ساعت قهرار داده و سهپس وزن

آلدهید تولید شده توسهط واکهنش بها تیوباربیتوریهک

شدند.

اسههید ( )TBAکههه سههبب تشههکیل کمههپلکس قرمههز

سنجش فعالیت آنزیم های آنتیاکسیدانی کاتاازز و

 MDA - TBAدر طول موج  592نانومتر میشاود بهه

پراکسیداز :جهت سنجش فعالیت آنزیمهای مورد نظر

وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد ،سهپس

نیاز به عصاره آنزیمی بود.

جههصب بقیههه رنگریههزههههای غیههر اختصاصههی در 000

استخراج عصاره آنزیمی :یک گرم بافت دانهه رسهت

نانومتر تعیین شد و از میهزان جهصب در  592نهانومتر

تازه با  4میلی لیتر محلول عصاره گیهری بههمهدت 15

کسر گردید .برای محاسهبه مقهدار مهالون دی آلدهیهد
-1

-1

دقیقه سائیده شد تا بصورت مخلهوب همگهن در آیهد.

ضریب خاموشی 155 mmol cmاسهتفاده شهد و در

محلول حاصل بهمدت  24سهاعت در دمهای  4درجهه

نهایههت مقههدار مههالون دی آلدهیههد کههه محصههول

سانتیگراد قرار گرفت .محلول به مهدت  90دقیقهه بها

پراکسیداسیون لیپیهدها اسهت براسهاس میکرومهول در

دور  4000در سانتریفیوژ قرار گرفهت .محلهول رویهی

گرم وزن خشک محاسبه شد.

در دمای  4درجه سانتیگهراد نگههداری شهد (مهلهت

سانجش مقادار پراکساید هیادروژن

نگهداری عصاره پروتئینی تا  4هفته بود).

 :)Velikova, 2001به این منظور  0/9گرم دانه رست
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نرمافزار  Spssمقایسه شدند.

در  9میلهیلیتهر لیتهری کلهرو اسهتیک اسید  1درصهد
( )TCAهمهههوژن گردیهههد .سهههپس نمونههههههها بهههه
لولهههای سانتریفوژ منتقهل و بهه مهدت  10دقیقهه در

نتایج

دمای  4درجه سهانتی گهراد بهها  1000دور در دقیقهه

چنانچه در جدول نتایج تجزیه واریهانس مشهاهده

سهانتریفوژ شهدند .پههس از آن بهه  0/25میلهی لیتههر از

میشود اثر خشکی بر کلیه پارامتر های مهورد ارزیهابی

محلههول روشههناور 0/25 ،میلههی لیتههر بههافر فسههفات

پنبه به جزت وزن خشک و میزان  MDAمعنیدار بهود.

پتاسیم 10میلی موالر با  pHمعادل  2و  1/5میلهیلیتهر

اثر پیکس نیز بر کلیه پارامترهای فیزیولوژیهک مهصکور

یدید پتاسیم یک موالر اضهافه شهد .غلظهت پراکسهید

به جزت وزن خشک  ،وزن تر و فعالیهت پراکسهیدازی

هیدروژن نمونهها بهه وسهیله مقایسهه جهصب آنهها در

در سو آماری یک درصهد معنهی دار بهود .همچنهین

طهول مهوج  930نههانومتر و منحنههی اسههتاندارد آن

اثرات متقابل خشکی × پهیکس و پهیکس × رقهم در

در طیفهههههی از  100تههههها  1000میکرومهههول بههههر

کلیههه پههارامترهههای مههورد ارزیههابی بههه جههزت درصههد

میلهههیلیتهههر محاسهههبه شهههد .در نهایهههت غلظهههت

جوانهزنی معنیدار نبود .اثرات متقابل خشهکی و رقهم

پراکهسید هیدروژن با توجه به محتوای آب نمونه ها و

فقط بر درصد جوانه زنی و میزان پراکسهید هیهدروژن

درصهد مهاده خهشک بهه صهورت میکرومهول برگهرم

معنیدار بود .همچنین اثرات متقابل خشکی × پیکس×

وزن خشههک بیههان شههد .دادهههها بهها اسههتفاده از آنههالیز

رقم به جزت در وزن خشک در سایر پارامترها معنیدار

واریانس یک طرفهه و میهانگین مقهادیر بها اسهتفاده از

بوده است (جدول .)1

آزمههون  LSDدر سههو  5درصههد ( )p≤ 0.05بهها
جدول  :1نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد ارزیابی ارقام پنبه.
منبغ تغییر

درجه

جوانه زنی

آزادی

(درصد)
**98/241

وزن

وزن

طول ریشه

تر

خشک

چه

(گرم)

(گرم)

(میلی متر)

پراکسیداز

کاتاالز

مالون دی

(جصب در دقیقه

(جصب در دقیقه

آلدئید

به ازای 1گرم وزن

به ازای 1گرم

(میکرو مول بر

تر)

وزن تر)

گرم وزن تر)

خشکی

2

**0/020

0/000 ns

**80/000

**0/019

**

پیکس

2

**1952/024

ns

ns

**84/002

ns

**0/208

رقم

1

**

1540/085

**

خشکی×پیکس

4

**23085

ns

0/001

0/090
0/000

ns
ns

0/001
0/000
0/000

**

**

400/102

ns

ns

2/312

0/000
0/041
0/000

**

ns

0/439

1/042
0/018

ns

0/015

**2/055
**

12/924

ns

0/000

پر اکسید هیدروژن
(میکرو مول بر گرم
وزن تر)
**

1/104

**1/052
**

ns

9/950
0/008

خشکی×رقم

2

**50/024

0/001ns

3/024 ns

0/002 ns

0/001 ns

0/001 ns

0/019 ns

**0/421

پیکس×رقم

2

**292/852

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

پیکس×خشکی ×رقم

4

خوا

40

کل

59

**

980/021
2/513

0/000

0/005

**

0/001

ns

0/00

0/00

0/000

2/883

40/234

**

0/001

0/005

3/204

**

0/000

0/012

0/134

**

0/000

**

0/040
0/338

0/094

**

0/182
0/520

0/093

تصکر ** ،* ، ns :بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سوو احتمال  5درصد و  1درصد

بررسی تاثیر پیکس و تنش خشکی بر درصد جوانه

معنیدار بود .در شهرایط بهدون تهنش (شهاهد) ،رقهم

زنی ،وزن تر و خشک و طول ریشه چه دانه رسات

ساحل بیشهترین درصهد جوانهه زنهی ( 10درصهد) را

پنبه :تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد اثر خشهکی

داشت که در مقایسه با رقم شایان افهزایش معنهیداری

 ،پههیکس و اثههرات متقابههل آن بههر درصههد جوانهههزنههی

داشت .در تنش خشکی  4و  8بار تفهاوت معنهیداری
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بین ارقام مورد موالعه مشاهده نشهد .افهزایش غلظهت

نشههان مههی دهههد .در تیمههار تههوام پههیکس و خشههکی

پیکس موجب افزایش درصد جوانه زنی شد .بیشترین

بیشترین درصد جوانه زنی در رقم شایان و در پیکس

درصد جوانه زنی در غلظت  10گرم بهر لیتهر پهیکس

 10گرم بر لیتر  5و خشکی  4بار ( 98درصد) مشاهده

،در رقم شایان ( 40درصد) مشاهده شدکه نسهبت بهه

شد (شکل )1

درصد جوانهزنی در رقم ساحل افزایش معنهیداری را

شکل  :1تاثیر پیکس  ،خشکی و اثر متقابل آنها بر درصد جوانه زنی ارقام پنبه (خشکی = )dr
*میانگینهایی با حروف مشابه از نظر آماری در سو  5درصد معنیدار نمیباشد.

شکل  :2تاثیر پیکس ،خشکی و اثر متقابل آنها بر وزن تر ارقام پنبه

تجزیههه واریههانس دادهههها (جههدول  )1نشههان داد

(شاهد) دانهه رسهت رقهم شهایان وزن تهر  0/4گهرم

خشکی ،پیکس و اثهرات متقابهل آن بهر وزن تهر دانهه

داشت که در مقایسه با رقم ساحل افزایش معنیداری

رست اثر معنهی دار نداشهت .در شهرایط بهدون تهنش

داشت .در تنش خشکی  4و  8بار تفهاوت معنهیداری
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بین ارقام مورد موالعه مشاهده نشد .در تیمار پیکس و

 8بار تفاوت معنیداری بین ارقام مورد موالعه مشاهده

تیمار توام پیکس و خشکی اثر معنیداری بهر وزن تهر

نشد .در تیمهار پهیکس ،افهزایش غلظهت پهیکس اثهر

دانه رست مشاهده نشد (شکل .)2

معنههیداری بههر وزن خشههک دو رقههم مههورد موالعههه

تجزیه واریانس داده ها (جهدول  )1نشهان داد اثهر

نداشت .در تیمار توام پیکس و خشکی بیشهترین وزن

خشکی ،پیکس و اثرات متقابل آن بر وزن خشک دانه

خشههک دانههه رسههت ( 0114گههرم) در رقههم شههایان در

رست معنیدار نبود .در شهرایط بهدون تهنش (شهاهد)

پیکس  10گرم بر لیتر و خشکی  4بار مشاهده شهد و

وزن خشک دانه رست رقم ساحل در مقایسه بها رقهم

بین غلظتهای مختله

تفهاوت معنهیداری مشهاهده

شایان تفاوت معنیداری نداشت .در تنش خشکی  4و

نشد (شکل .)9

شکل  :2تاثیر پیکس ،خشکی و اثر متقابل آنها بر وزن خشک ارقام پنبه

شکل  :0تاثیر پیکس ،خشکی و اثر متقابل آنها بر طول ریشه چه ارقام پنبه

تجزیه واریانس داده ها (جهدول  )1نشهان داد اثهر

دانه رست معنی دار بود .در شرایط بدون تنش (شاهد)

خشکی ،پیکس و اثرات متقابل آن بر طهول ریشههچهه

طول ریشه چه رقم شهایان  25میلهیمتهر بهود کهه در
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مقایسه با رقم ساحل تفهاوت معنهیداری نداشهت .در

اثرات متقابل آن بر پراکسیداز دانه رست معنی دار بود.

تنش خشکی  4و  8بار تفاوت معنهیداری بهین ارقهام

در شرایط بدون تنش (شاهد) فعالیت کاتهالیزی رقهم

مورد موالعه مشاهده نشد .در تیمهار پهیکس ،افهزایش

ساحل در مقایسه بها رقهم شهایان افهزایش معنهیداری

غلظت پیکس اثر معنیداری بر طول ریشه چه دو رقم

داشت .در تنش خشکی  4و  8بار تفهاوت معنهیداری

مورد موالعه نداشت  .در تیمار توام پیکس و خشکی،

بین ارقام مورد موالعه مشاهده شد و بیشهترین مقهدار

بیشترین طول ریشه چه دانه رست ( 22میلهیمتهر) در

فعالیت پراکسیدازی در رقم ساحل و در خشکی  8بار

رقم شایان در پیکس  10گرم بر لیتر و خشهکی  4بهار

مشاهده شد .در تیمار پیکس ،افزایش غلظهت پهیکس

تفههاوت

اثر معنیداری بر مقدار پراکسیداز دو رقم مورد موالعه

مشههاهده شههد و بههین غلظههتهههای مختل ه
معنیداری مشاهده نشد (شکل .)4

نداشههت .در تیمههار تههوام پههیکس و خشههکی مقههدار

بررساای تاااثیر پاایکس و تاانش خشااکی فعالیاات

پراکسیداز رقم ساحل باالتر بهود و بهین غلظهت ههای

پراکسیدازی،کاتاززی ،مالون دی آلد ید ( )MDAو

مختل

پیکس و خشکی تفاوت معنهی داری مشهاهده

پراکسید هیدروژن دانه رست پنبه :تجزیهه واریهانس

نشد (شکل .)5

داده ها (جهدول  )1نشهان داد اثهر خشهکی ،پهیکس و

شکل  :5تاثیر پیکس ،خشکی و اثر متقابل آنها بر فعالیت پراکسیدازی ارقام پنبه

تجزیه واریانس داده ها (جهدول  )1نشهان داد اثهر

خشکی  8بار مشاهده شد .افزایش غلظت پهیکس اثهر

خشکی ،پیکس و اثرات متقابل آن بر فعالیت کاتاالزی

معنیداری بر فعالیت کاتاالزی رقم شهایان نداشهت در

دانههه رسههت معنههیدار بههود .در شههرایط بههدون تههنش

حالی که موجب کاهش معنی دار فعالیت کاتهاالزی در

(شاهد) رقم ساحل در مقایسه با رقم شهایان افهزایش

رقم سهاحل شهد .در تیمهار تهوام پهیکس و خشهکی،

معنیداری داشت .در تنش خشکی  4و  8بهار تفهاوت

فعالیت کاتهاالزی رقهم سهاحل بهاالتر بهود و افهزایش

معنی داری بهین ارقهام مهورد موالعهه مشهاهده شهد و

غلظت پیکس همراه با افزایش خشکی موجب کهاهش

بیشترین مقهدار فعالیهت کاتهاالزی در رقهم سهاحل و

فعالیت کاتاالزی در هر دو رقم گردید (شکل .)0
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تجزیه واریانس داده ها (جهدول  )1نشهان داد اثهر

بیشترین مقهدار مهالون دی آلدئیهد در رقهم سهاحل و

خشکی ،پیکس و اثرات متقابل آن بر مالون دی آلدئید

خشکی  8بار مشهاهده شهد .افهزایش پهیکس موجهب

دانههه رسههت معنههیدار بههود .در شههرایط بههدون تههنش

کاهش معنی دار مقدار مالون دیآلدئید در هر دو رقهم

(شاهد) رقم ساحل در مقایسه با رقم شهایان افهزایش

شد .در تیمار توام پیکس و خشکی ،مقدار مهالون دی

معنیداری داشت .در تنش خشکی  4و  8بهار تفهاوت

آلدئید رقم ساحل باالتر بود و بین غلظتهای مختل

معنی داری بین ارقهام مهورد موالعهه وجهود داشهت و

تفاوت معنیداری مشاهده نشد (شکل )2

ef

شکل  :0تاثیر پیکس ،خشکی و اثر متقابل آنها بر میزان مالون دی آلدئید ارقام پنبه

تجزیه واریانس داده ها (جهدول  )1نشهان داد اثهر

تهنش (شهاهد)تفاوت معنههیداری بهین دو رقهم مههورد

خشههکی ،پههیکس و اثههرات متقابههل آن بههر پراکسههید

موالعههه مشههاهده نشههد .در تههنش خشههکی  4و  8بههار

هیدروژن دانه رست معنیدار بهود .در شهرایط بهدون

تفاوت معنی داری بین ارقام مورد موالعه مشاهده شهد
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اثر تنظیم کننده پیکس بر پارامترهای رشد...

و بیشترین مقدار پراکسید هیدروژن در رقهم سهاحل و

مقدار پراکسید هیدروژن رقم شایان ساحل باالتر بهود

خشکی  8بار مشاهده شد .افزایش غلظت پهیکس اثهر

و بین غلظتهای مختل

تفاوت معنهیداری مشهاهده

معنی داری بر مقدار پراکسهید هیهدروژن رقهم سهاحل

نشد .کمترین فعالیت این آنزیم در خشکی  4و پیکس

نداشت اما منجر به کاهش معنی دار پراکسید هیدروژن

 10گرم بر لیتر مشاهده شد (شکل .)8

در رقم شایان گشت .در تیمار توام پیکس و خشهکی،

شکل  :8تاثیر پیکس ،خشکی و اثر متقابل آنها بر میزان پراکسید هیدروژن ارقام پنبه

در نتیجه فعال شدن آنزیم هایی مثل سلوالز و پکتینهاز

بحث
نتایج این تحقی ،نشان داد که با افهزایش خشهکی،

در دیههواره سههلولی شههده و باعههث شههل شههدن و

درصد جوانهزنی دانه رست هر دو رقهم پنبهه کهاهش

انعوافپصیری دیواره سهلولی مهیگهردد و لهصا میهزان

یافت در حالی که استفاده از تیمار پهیکس در شهرایط

جوانه زنی و طول ریشه چهه افهزایش خواههد یافهت

خشهکی و بهدون خشهکی موجهب افهزایش معنهیدار

(.)Albers and Cothren, 1981

درصد جوانهزنی شد .در این میان رقهم مقهاوم شهایان

طب ،نتایج بدست آمده در این تحقیه ،بها افهزایش

وضعیت بهتری نسبت به رقم حساس ساحل داشهته و

شدت خشکی،طول ریشه چه،وزن تهر و خشهک ههر

غلظت  10گرم بر لیتر پیکس موثر تر واقغ شده است.

دو رقم نسبت به شاهد کاهش یافت و این کهاهش در

پیکس میتواند در فیزیولوژی بصر تغییراتی ایجهاد

رقم حساس ساحل بیشتر بود .در این ازمهایش تیمهار

کند و دیواره سلولی را تحت تاثیر قرار دههد .بررسهی

پیکس موجهب افهزایش طهول ریشهه چهه،وزن تهر و

درصد جوانه زنی در پنبه نشان می دهد .بصرهایی کهه

خشک در هر دو رقهم نسهبت بهه شهاهد شهد و ایهن

با پیکس تیمار شده اند در مقایسه بها شهاهد بهه طهور

افزایش در رقم شایان بیشهتر از سهاحل بهود .در ایهن

Niakan

تحقی ،تیمار پیکس و خشکی ،نسبت به تیمار خشکی

 .)et al., 2012استفاده از پیکس موجب بر هم کنش و

افزایش طول ریشه چه،وزن تر و خشک را نشهان داد.

تاثیر هورمونهایی مثل اکسهین ،اتهیلن و سهیتوکینین و

خشکی اثرات متفاوتی بر روی ریشه چهه پنبهه دارد و

معنیداری درصد جوانه زنی بیشتری دارنهد (
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می تواند منجر به کاهش قور و طول ریشه چه پنبه در

آنزیمها ،آسیب به اسیدهای نوکلئیک و تخریب غشای

Pace et al., 1999; Salvino

یاختهای مهی شهود .پراکسیداسهیون چربهیههای غشها

 )Plaut et al., 1996; et al., 2011و وزن تر و خشک

توسط گونههای فعال اکسیژن باعث آسیب به غشاهای

دانه رست را در ارقام مورد بررسی پنبه کهاهش دههد

یاخته ای و کاهش پایداری آن مهیشهود (

( .)Sun et al., 2015تحقیقات نشان داد که اسهتفاده از

al.,2002; Mohanty et al., 2003; Habibi et al.
 .)2004همچنین میزان کاهش اکسیداسیون چربیههای

مرحله جوانهزنی شهده (

پیکس در شرایط خشکی موجب افزایش ویژگی ههای

غشایی عامل مهم در تحمل گیاهان به تنش بهه شهمار

فیزیولههوژیکی از جملههه طههول ریشههه چههه،وزن تههر و

می رود و گیاهانی که سوو باالتری از آنتی اکسیدان

خشک می شهود .)Iqbal et al., 2005( .همهانوور کهه

را دارند مقاومت بیشتری را به تهنش اکسایشهی نشهان

در این تحقیه ،نشهان داده شهده اسهت چهون پهیکس

میدهند.

موجب افزایش طهول ریشهه چهه مهیگهردد لهصا وزن

( Kheradmand et al., 2014; Mafakheri et

 .)Arbona et al., 2013; al. 2014شواهد فیزیولوژی

خشک دانه رست نیز افزایش مییابد .آغشتگی بصرهها

نشان میدهد که سامانه آنتیاکسیدانی گیاه یهک جهزت

با پیکس قبل از کشت میتواند یک روش مناسهب در

مهم از ساز و کارهای محافظتی گیاه در برابر تنشهای

تولید پنبه باشد که در مراحل اولیه جوانه زنی موجهب

محیوی به ویژه تنش خشکی است .سلولهای گیاهی

افزایش طول ریشه شود ( .)Jafari et al., 2018پیکس

برای حفاظت در مقابل آسیبهای اکسیداتیو بهه یهک

با تخصیص مادة خشهک بیشهتر بهه ریشهه هها ضهمن

سیستم جاروب کننده رادیکالهای آزاد مجههز هسهتند

افزایش نسبت ریشه به سهاقه موجهب افهزایش عمه،

( .)Beltagi, 2008غلظت ایهن بیومولکهولهها پهس از

ریشه شده و رشد ریشههای موئین را افزایش می دهد

مواجهههه گیههاه بهها تههنش بههه سههرعت افههزایش یافتههه و

(.)Fernandez et al., 1991

هزینه های پاسخ به تنش را در گیهاه تعهدیل مهیکننهد

نتایج ایهن تحقیه ،نشهان داد کهه پهیکس موجهب

( .)Ashraf and Iqbal, 2007سیسهههتمههههای آنتهههی-

افزایش فعالیت پهر اکسهیدازی و کاتهاالزی در ههر دو

اکسههیدانی باعههث غیههر فعههال شههدن  ROSشههده و

رقم پنبه نسبت به شاهد و خشهکی شهد( .نمهودار .)5

خسارت های اکسیداتیو ناشهی از آنهها را کهاهش مهی

تنش خشکی موجب تنش اسمزی و افهزایش بهیش از

دهند ( .)Heidari et al., 2015آنزیمهای آنتی اکسیدان

حد گونههههای فعهال اکسهیژن ( )ROSمهیشهوند .در

نظیر آنزیمهای پراکسهیدازی ()Keyhani et al., 2002

شرایط تنش های محیوی مثل خشکی ،فعالیهت بهاالی

و کاتاالزی به عنوان سریعترین واحدهای مقابله کننهده

آنزیم های آنتی اکسیدان بهرای تحمهل گیهاه بهه تهنش

در برابر حمله اکسیژنهای فعهال جههت جلهوگیری از

بسهیار مههم اسهت ( .)Ghaderi et al., 2018در ایهن

خسارت اکسیداتیو به بافهت گیهاه ضهروری مهیباشهد

راستا اعالم شده است تهنش خشهکی منجهر بهه عهدم

(

تعادل بین واکنشهای آنتهیاکسهیدانی و میهزان تولیهد

Vaidyanthan et al., 2003; Wassmann et al.,

 .)2004دو آنزیم کاتهاالز و پهر اکسهیداز از مهمتهرین

گونههای اکسیژن فعال ( )ROSشده و منجر بهه تهنش
اکسایشی می شود.

Mittler et

آنتیاکسیدان هستند که باعث شکسهتن هیهدروژن پهر

(Lidon and, 2012; Zlatev 2012

اکسید به آب و مولکول های اکسیژن می شود .افزایش

.)Salehi-lisar et al., 2012; Hoseini and Rahdari

تحمل تنش خشکی در پی افزایش فعالیهت آنزیمههای

تحقیقات نشان داده است تولید گونههای فعال اکسیژن

آنتیاکسیدان نظیهر کاتهاالز و پراکسهیدازها در گیاههان

موجههب پراکسیداسههیون چربهیههها ،غیههر فعههال شههدن
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مختل

بویژه پنبه گهزارش شهده

اثر تنظیم کننده پیکس بر پارامترهای رشد...

اسهت ( ; Anjum et

پروتئین های غنی از هیدروکسی پرولین مهیشهود کهه

Pilon, Dietz and Pfannschmidt, 2011 al., 2012
; .)2015; Parida, 2008در تنشهای غیر زیستی نظیر

منجر به استحکام دیواره سلولی و کوتوله شهدن گیهاه
میگردد ( .)Waffenschmidt, 1993کاتاالز عمهدتا در

خشکی فعالیت آنزیم کاتاالز در بیشتر گیاهان افهزایش

پر اکسی زوم وجود دارد و پر اکسید هیهدروژن را بهه

می یابد و در مواردی هم ثابت مانده و یا کهاهش مهی

آب و اکسیژن احیا می کند و لصا از سلولهها در برابهر

یابههد .آنههزیمهههای پاداکسههندگی ماننههد کاتههاالز و پههر

پر اکسهید هیهدروژن کهه هنگهام تهنشهها تولیهد مهی

اکسیدازباعث حصف و غیر فعال شدن گونههای فعهال

شههود،محافظت مههیکنههد (

اکسیژن می شهوند و مهی توانهد شهدت آسهیب را در

)Wassmann et al., 2004

گیاهان در شرایط تنش خشکی کاهش دهد .گونههای

ژنوتیپ های با میزان عملکرد متفهاوت در شهرایط

فعال اکسهیژن نظیهرآب اکسهیژنه تولیهد شهده توسهط

محیوی مختل

آنزیمهای پراکسهیدازو کاتهاالز سهم زدایهی مهیشهود

درون گیههاه نشههان مههیدهنههد .فعالیههت پراکسههیدازی و

طب ،داده های حاصل از آزمهایش پهیکس موجهب

کاتاالزی بستگی به میزان حساسیت به تنش رقم مورد

کاهش میهزان  MDAو پراکسهید هیهدروژن در ارقهام

نظر دارد بهطهوری کهه در ارقهام حسهاس نظیهر رقهم

پنبه بویژه رقم حساس سهاحل نسهبت بهه شهاهد شهد

ساحل میزان فعالیت پراکسیدازی و کاتهاالزی افهزایش

(نمودار  .)8بررسیهای متعدد نشان میدهد که مقهدار

مهی یابهد (

 MDAتحههت تهههنش خشهههکی افهههزایش مهههییابهههد

به خشکی اسهت بها افهزایش خشهکی فعالیهت میهزان

سیستم دفا آنتی اکسیدانی از بین رود تنش اکسیداتیو

آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز در آن افزایش بیشهتری

ابجاد شده منجر به تخریب غشاهای سلولی مهیشهود

نسبت به رقم مقاوم شایان مییابد .کاتاالز در اسهترس

(.)Ozkur et al., 2009 ; Jubany-Mari et al., 2010

شدید موجب تجزیه  H2O2می گردد (

رادیکههالهههای آزاد ناشههی از تههنش خشههکی عامههل

Wassmann et

 .)al., 2004چون پیکس موجب افهزایش جوانهه زنهی

پراکسیداسیون لیپید و تخریب غشا در گیاهان هسهتند.

دانه رست شده و در نتیجه میزان تنفس گیهاه افهزایش

هر چه تنش شدیدتر باشد میزان پراکسیداسهیون غشها

یافته و میزان تولید  H2O2نیز بیشتر می شود .در نتیجه

بیشتر میشهود ( .)Jemai et al., 2008از دسهت رفهتن

میزان فعالیت کاتاالزی افزایش یافته تها  H2O2تجزیهه

از سهلول یکهی از

گردد ( .)Wassmann et al., 2004به همین دلیل میزان

عوامل اصلی مسئول کاهش جوانهزنی و رشد گیاهچه

مالون دی آلدئید و میزان پر اکسید هیهدروژن کهاهش

Goel and Sheoran, 2003; Chiu et al.,

می یابد.

 .)2006پر اکسیداز در گیاهان با بیوسنتز دیواره سلولی
و تولید لیگنین و سوبرین در ارتباب اسهت (

Barabas, 2000; Kalir, 1984; Gossett,

 .)1996با توجه به اینکه رقم ساحل یک رقم حساس

( )Zabet et al., 2003اگر تعهادل بهین تولیهد  ROSو

اسههت (

واکنشههای متفهاوت آنزیمهی و غیهر

آنزیمی را در برابر گونه ههای اکسهیژن فعهال تولیهدی

(.)Aslezaeem et al., 2017

عملکرد غشا و نشت مواد مختله

;Valko et al., 2006

نتیجهگیری نهایی

Polle et

 .)al., 1994فعالیههت پراکسههیدازی احتمههاال منجههر بههه

نتایج این تحقی ،نشان داد که شاخص ههای رشهد

تبدیل اسید فرولیک بهه اسهید دی فرولیهک در همهی

شامل درصد جوانه زنی  ،طول ریشه چهه وزن تهر و

سههلولز شههده یهها منجههر بههه نههامحلول شههدن گلیکههو

خشک در هر دو رقم پنبه کاهش معنی داری در تهنش
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خشههکی موجههب افههزایش بیشههتر میههزان ترکیبههات

 در حالی استفاده از پهیکس منجهر بهه،خشکی داشت

پراکسیدازی و کاتاالزی در هر دو رقم پنبه نسهبت بهه

افزایش شاخصههای رشهد نسهبت بهه شهرایط تهنش

شرایط خشک شد در حالی که میزان مالون دی آلدئید

 تنش خشکی میهزان فعالیهت کاتهاالزی و.خشکی شد

 لصا میتوان نتیجهه.و پراکسید هیدروژن را کاهش داد

 همچنین میزان مهالون دی.پر اکسیدازی را افزایش داد

بصور با پیکس در افزایش مقاومت

گرفت که پرایمین

آلدئید و پراکسهید هیهدروژن نیهز در شهرایط خشهک

.به خشکی ارقام پنبه تاثیر بسزایی داشته است

 تیمهار پهیکس و تهنش.نسبت به شاهد افزایش یافهت
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