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چکیده
به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم آزمایشی مزرعهای به صورت
کرتهای خرد شده بر پایهی طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  8938-8932در مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی دانشگاه کردستان انجام شد .کرتهای اصلی ،شامل پنج سطح مختلف آبیاری ( ،FIآبیاری به میزان نیاز آبی گیاه،%57 FI ،
 %74 FIو  %27 FIبه ترتیب آبیاری به میزان  74 ،57و  27درصد نیاز آبی گیاه در تیمار  FIو  NIتیمار بدون آبیاری) ،و کرتهای
فرعی ،شامل ارقام حساس (گاسکوژن و سایونز) و رقم متحمل (آذر  )2به خشکی گندم بودند .نتایج نشان داد که میزان
اسید آسکوربیک فقط تحت شرایط تنش شدید افزایش یافت و سایر سطوح تنش تأثیری بر میزان این متابولیت نداشتند .افزایش
شدت تنش خشکی منجر به افزایش میزان گلیسین بتائین و افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز شد .همچنین میزان زیر واحد بزرگ
روبیسکو با افزایش سن گیاه و در اثر تنش خشکی در ارقام حساس و مقاوم کاهش پیدا کرد .در مراحل خمیری و گلدهی انجام
آبیاری سبب کاهش میزان غلظت مالون دیآلدئید شد به گونه ای که در تمام تیمارها غلظت آن قبل از آبیاری بیشتر از میزان آن
بعد از آبیاری بود .به طور کلی ،تحت شرایط تنش ،فعالیت آنزیم پراکسیداز و غلظت مالوندیآلدئید در رقم مقاوم به خشکی (آذر)2
نسبت به ارقام حساس افزایش بیشتری نشان داد .نتایج کلی این مطالعه نشان داد که ارقام متحمل و حساس به تنش خشکی
پاسخهای فیزیولوژیک متفاوتی نسبت به تنش خشکی از خود نشان میدهند .نتایج این تحقیق میتواند اصالحگران را در انتخاب
رقم مناسب نسبت به تنش خشکی کمک نماید.
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مقدمه
تنشها ی محیطی به خصوص تنش خشکی از عوامل اصلی
محدود کننده تولید در گیاهان زراعی هستند ( Shekoofa et
 .)al., 2015عوامل زیادی در نحوه پاسخ گیاهان نسبت به
تنش خشکی مؤثر هستند ،عواملی همچون ژنوتیپ گیاهی،
مرحله رشدی گیاه ،شدت و طول دوره تنش خشکی،
فرآیندهای فیزیولوژیکی رشد ،الگوهای متفاوت بیان ژنی و
الگوهای متفاوت فتوسنتزی در نحوه پاسخ مؤثرند
( .)Nezhadahmadi et al., 2013تنش خشکی منجر به
جلوگیری از فتوسنتز و در نهایت تجمع گونههای فعال
اکسیژن میشود (.)Yadav and Sharma, 2016
آنتیاکسیدانتها مولکولهایی هستند که موجب از بین بردن
گونههای فعال اکسیژن و تأخیر در آسیبرسانی به سلولهای
گیاهی میشوند .میزان فعالیت آنتیاکسیدانتی از گونهای به
گونه دیگر متغیر است .گیاهان جهت مقابله با تنش اکسیداتیو
ناشی از رادیکالهای فعال اکسیژن دارای مکانیزمهای
آنتیاکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی میباشند ( Nimse and
 .)Pal, 2015آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی شامل ترکیبات آب
گریز (توکوفرولها و کاروتنوئیدها) و آب دوست (گلوتاتیون و
اسیدآسکوربیک) میباشند ( Racchi, 2013 & Kim et al.,
 .)2014آنزیمهای آنتیاکسیدان شامل سوپراکسید دیسموتاز
( ،)SODکاتاالز ( ،)CATآسکورباتپراکسیداز ()APX
گلوتاتیون رداکتاز ( )GRو پراکسیداز ( )POXمیباشد ( Sytar
 .)et al., 2013 & Wu et al., 2017سیستم دفاع
آنتیاکسیدانی سلول در محافظت سلولهای گیاهی در مقابل
تنش اکسیداتیو ناشی از وجود رادیکالهای فعال اکسیژن
نقش مهمی بر عهده دارد.
یکی از واکنشهایی که در حضور گونههای اکسیژن
فعال ( )ROSسرعت بیشتری پیدا میکند ،پرکسیداسیون
لیپیدهای غشایی است (.)Tripathi et al., 2017
پراکسیداسیون لیپیدی در کنار افزایش ROSها میتواند منجر
به پارگی غشاء سلولی در گیاهان در زمان تنش شود.
مالوندیآلدئید به عنوان یک مارکر زیستی مناسب برای
اکسیداسیون لیپیدی مورد استفاده قرار میگیرد که نتیجه اثر
آن تخریب اکسیداتیو است ( .)Kong et al., 2016گیاهان
مکانیزمهای حفاظتی مختلفی را برای دفع یا کاهش ROS

دارند که در سطوح مختلف تنش مؤثر است .از جمله
آنتیاکسیدانتها ،آنزیم پراکسیداز میباشد که باعث شکسته
شدن  H2O2میگردد ( .)Toscano et al., 2016آنزیم
پراکسیداز با سمزدایی پراکسید هیدروژن نقش مهم و کلیدی
در حذف
مالوندیآلدئید ،که باعث پراکسیداسیون غشاء میشود
ایفا میکند ( .)Hojati et al., 2011مطالعات متعددی در
زمینه افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانتی در پاسخ به
تنش خفیف و شدید تنش خشکی وجود دارد ( Ge et al.,
.)2014 & Toscano et al., 2016
از آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی اسیدآسکوربیک است،
که یک مولکول کوچک قابل حل در آب است ،دارای خاصیت
آنتیاکسیدانی باالیی بوده و به عنوان سوبسترای اولیه در
مسیرهای چرخهای ،برای سمیتزدایی و خنثی کردن
رادیکالهای سوپراکسید و اکسیژن منفرد نقش دارد.
همچنین به عنوان یک آنتیاکسیدان ثانویه در باز چرخش
آلفا توکوفرول و دیگر آنتیاکسیدانهای چربی دوست نقش
ایفا میکند ( .)Afroz et al., 2016این مولکول آنتیاکسیدان
همراه دیگر ترکیبات سیستم آنتیاکسیدانی ،سلولهای
گیاهی را در برابر آسیبهای اکسیداتیو ناشی از متابولیسمهای
هوازی فتوسنتز و تنفس و حتی آلودگیها حفظ مینماید.
مهمترین نقش اسیدآسکوربیک محافظت از پروتئینها و
لیپیدها در مواجهه گیاه با تنشهای خشکی و شوری ذکر
شده است (.)Akram et al., 2017 & Naz et al., 2016
گلیسینبتائین معمولترین محلول آلی سازگار میباشد
که در میکروارگانیسمهای مختلف ،گیاهان عالی و حیوانات
وجود داشته و در میان ترکیبات آمونیومی چهارگانه شناخته
شده بیشترین و فراوانترین ترکیب در پاسخ به تنش
پسابیدگی در گیاهان میباشد .سنتز گلیسینبتائین در
گیاهان توسط اکسیداسیون دو مرحلهای کولین ( )Cholineاز
طریق بتائینآلدئید (ماده واسط) صورت میگیرد .این واکنش
توسط دو آنزیم کولین مونواکسیژناز ( Choline
 )monooxygenaseو بتائینآلدئید دهیدروژناز ( Betaine
میشود
کاتالیز
)aldehyde
dehydrogenase
( .)Rathinasabapathi et al., 1997گلیسینبتائین در پاسخ
به تنش در بسیاری از گیاهان زراعی مانند چغندرقند ،اسفناج،
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جو ،گندم و سورگوم تجمع پیدا میکند .مطالعات
آزمایشگاهی نشان داده که گلیسینبتائین باعث پایداری و
استحکام ساختارها و فعالیتهای آنزیمی و ترکیبهای
پروتئینی میشود و پایداری دیوارة سلولی در مقابل اثرات
آسیب رسانی بیش از حد نمک ،سرما ،گرما و یخزدگی از
جمله فعالیتهای آن به شمار میرود ( Zhang and Rue,
 .)2014یکی از آنزیمهای مهم در فعالیت فتوسنتزی گیاه،
روبیسکو است که در حدود  74درصد پروتئینهای برگی را
شامل میشود .این پروتئین از زیر واحدهای بزرگ و کوچک
تشکیل شده که به ترتیب به وسیله ژنوم کلروپالست و هسته
سنتز میشوند .نتایج مطالعات نشان داده که تنشهای
محیطی اثرات سوء بر فعالیت آنزیم روبیسکو داشته که به
صورت کاهش سنتز یا فعالیت زیر واحدها ،تخریب آنها و در
نهایت کاهش فتوسنتز تظاهر مییابد ( .)Zinta et al., 2014با
توجه به نقش و اهمیت صفات فیزیولوژیکی در مطالعات تنش
خشکی ،این آزمایش به منظور بررسی نحوه تأثیر تنش
خشکی روی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و برخی صفات
فیزیولوژیکی در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم انجام
گردید.

کار غالت و با تراکم  044بذر در متر مربع در تاریخ  84آبان
ماه سال  8938انجام گردید .قبل از کاشت ضدعفونی تمام
بذور با قارچکش کاربندازیم انجام شد .هر کرت فرعی شامل
 83خط کاشت با فاصله خطوط  87سانتیمتر به عرض  9متر
و طول  2متر بود .همچنین جهت جلوگیری از نشت آب از هر
کرت اصلی به کرت اصلی مجاور ،فاصلﺔ  2متر بین کرتهای
اصلی و فاصله  9متر بین تکرارهای آزمایش منظور شد.
کودهای مورد نیاز در زمان کاشت براساس نتایج آزمون خاک
به میزان  844کیلوگرم سوپر فسفات تریپل 74 ،کیلوگرم
سولفات پتاسیم و  844کیلوگرم اوره مورد استفاده قرار گرفت.
در فروردین ماه  8932کنترل علفهای هرز پهن برگ با
استفاده از علفکش توفوردی صورت گرفت و در طول دوره
رشد نیز علفهای هرز باقیمانده به صورت دستی وجین شد.
محاسبه نیاز آبی گیاه بر اساس روش پنمن -مونتیث فائو
( )Allen et al., 1998و پس از محاسبه تبخیر و تعرق مرجع
و در نظر گرفتن ضریب گیاهی برای مراحل مختلف رشدی
صورت گرفت .جزئیات محاسبه در رحیمی ( )2487ارائه شده
است ( .)Rahimi, 2015از زمان از سرگیری رشد فعال در
فصل بهار (روز  85فروردین مصادف با اوایل ساقهرفتن)
تیمارهای مختلف آبیاری اعمال شد .آبیاری به صورت قطرهای
و با استفاده از نوارهای تیپ درزدار صورت گرفت .جهت
محاسبه میزان آب مصرفی ،کرتهای آزمایش با استفاده از
لولههای پلیاتیلنی لولهکشی شد و مقدار آب مصرفی در هر
آبیاری و برای هر کرت توسط کنتور اندازهگیری شد.
در مراحل گلدهی و پرشدن دانه (مرحله خمیری)
نمونههایی از برگ پرچم گیاهان (یک روز قبل و یک روز بعد
از انجام آبیاری) از کرتهای مختلف برداشت گردید و در تانک
محتوای ازت مایع منجمد و به فریزر  -04درجه سانتیگراد
در آزمایشگاه منتقل شد .برای اندازهگیری صفات فیزیولوژیکی
مورد استفاده قرار گرفت.

مواد و روشها
در این پژوهش اثرات تنش خشکی بر ارقام حساس و مقاوم
به خشکی گندم به صورت آزمایش کرتهای خرد شده بر
پایهی طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال
زراعی  8938-8932در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی
دانشگاه کردستان واقع در  97کیلومتری شهر سنندج (عرض
جغرافیایی 97 :درجه و  85دقیقه شمالی ،طول جغرافیایی:
 05درجه و  27دقیقه شرقی ،ارتفاع از سطح دریا 8014 :متر،
متوسط بارندگی ساالنه 904 :میلیمتر) مورد ارزیابی قرار
گرفت .کرتهای اصلی شامل پنج سطح مختلف آبیاری (،FI
آبیاری به میزان نیاز آبی گیاه %74 FI ،%57 FI ،و %27 FI
به ترتیب آبیاری به میزان  74 ،57و  27درصد نیاز آبی گیاه
در تیمار  ،FIو  NIتیمار بدون آبیاری) ،و کرتهای فرعی،
شامل ارقام حساس (گاسکوژن و سایونز) و رقم متحمل (آذر
 ،2رقم ریشکدار) به خشکی گندم بودند .کاشت ارقام در
زمینی با مساحت  8244متر مربع با استفاده از دستگاه خطی

سنجش محتوای اسیدآسکوربیک ()ASA
به منظور اندازهگیری محتوای اسیدآسکوربیک از روش
موخرجی و چودهوری ()Mukherjee and Choudhuri, 1983
استفاده شد .محتوای آسکوربیکاسید بر حسب میلیگرم بر
گرم وزن تر برگ بیان شد.
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گلیسینبتائین ()GB
میزان گلیسینبتائین در برگهای گندم به روش گریو و
گراتان ( )Grieve and Grattan, 1983اندازهگیری شد.
اسیدسولفوریک به عنوان شاهد دستگاه مورد استفاده قرار
گرفت و استانداردها نسبت به آن سنجیده شدند.
پروتئین زیرواحد بزرگ آنزیم روبیسکو ()rbcl
بررسی تغییرات مقدار این پروتئین در طول دوره آزمایش با
استفاده از روش  SDS-PAGEانجام گرفت .جهت آمادهسازی
نمونههای پروتئینی  87میکرولیتر از عصاره آنزیمی با 7
میکرولیتر بافر ( 84میلیلیتر بافر ژل باال 7 ،میلیلیتر
گلیسرول ،یک گرم  4/2 ،SDSمیلیلیتر بروموفنلبلو (4/7
درصد در اتانول) و  8میلیلیتر مرکاپتواتانول در یک ظرف
ریخته شد و سپس با آب مقطر به حجم نهایی  24میلیلیتر
رسانده شد) مخلوط کرده و به مدت پنج دقیقه در آب جوش
(با دمای  844درجه سانتیگراد) قرار داده شدند .سپس 81
میکرولیتر از مایع سطحی در چاهک ژل -SDS
پلیاکریلآمید به روش الملی ( )Laemmli, 1970تزریق
گردید .با استفاده از نرمافزار  Gel Quant NETژلهای
 SDS-PAGEتجزیه و تحلیل شده و وزن مولکولی نوارها
مشخص گردید.
اندازهگیری پراکسیداسیون لیپیدها
مقدار پراکسیداسیون لیپیدهای غشائی بر اساس تشکیل
کمپلکس مالوندیآلدئید ایجاد شده با تیوباربیتوریک اسید
( )TBAسنجش شد .برای اندازهگیری این پارامتر غلظت
مالوندیآلدئید ( )MDAبا استفاده از روش هیت و پاکر
( )Heath and Packer, 1968به عنوان محصول شاخص
واکنش پراکسیداسیون اسیدهای چرب اندازهگیری شد .میزان
مالوندیآلدئید با اندازهگیری در طول موجهای  792و 244
نانومتر برحسب ( mol/gمول بر گرم وزن خشک) محاسبه
شد.
ارزیابی فعالیت آنزیمی
نمونههای پروتئینی استخراجی به منظور ارزیابی فعالیتهای
آنزیمی در ویالهای جداگانه در فریزر و در دمای  -02درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .نمونههای مربوط به هر واحد

آزمایشی در چند ویال جداگانه نگهداری شد .تا طی
اندازهگیری فعالیت هر آنزیم نمونه مربوط فقط یکبار از حالت
انجماد خارج شود .در این تحقیق به منظور ارزیابی فعالیت
آنزیمهای اسکورباتپراکسیداز و پراکسیداز نمونههای
پروتئینی استخراج شده از  H2O2به عنوان سوبسترا و بر
اساس فرآیند تجزیه  H2O2به آب و اکسیژن به وسیله
آنزیمهای فوق اندازهگیری شد.
به منظور سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز از روش همدا
و کلین ( )Hemeda and Klein, 1990استفاده شد .فعالیت
آنزیم پراکسیداز با استفاده از ضریب خاموشی برابرmM-1cm-
 22/2 1و ضریب  0مولکولی تعیین گردید.
فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز به روش ناکونو و اسدا
( )Nakano and Asada, 1987اندازهگیری گردید .فعالیت
آنزیم آسکورباتپراکسیداز بر اساس میزان اکسید شدن
آسکوربات در طول موج  234نانومتر و با استفاده از ضریب
خاموشی برابر 2/1 mM-1cm-1تعیین گردید.
پس از اندازهگیری صفات مورد مطالعه تجزیه واریانس و
مقایسات میانگین دادهها توسط نرمافزار  MSTAT-Cانجام
شد .رسم نمودارها در محیط برنامه  Excelصورت گرفت.
مقایسه میانگین دادهها توسط آزمون چند دامنهای دانکن
صورت گرفت.
نتایج و بحث
اسیدآسکوربیک
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر
تیمارهای آبیاری و اثر متقابل سطوح تیمارهای آبیاری و ارقام
مورد بررسی بر میزان اسیدآسکوربیک معنیدار بود و تنها اثر
رقم در مرحله خمیری قبل از آبیاری غیر معنیدار شد (جدول
 .)8در مرحله گلدهی قبل از انجام آبیاری بین ارقام حساس
گاسکوژن و سایونز در تیمار آبیاری  %74نیاز آبی گیاه از نظر
میزان اسیدآسکوربیک اختالف معنیداری وجود داشت (شکل
 .)8در مرحله گلدهی بعد از آبیاری یک روند کاهشی در
میزان اسیدآسکوربیک ارقام حساس و مقاوم مشاهده شد اما
در رقم مقاوم آذر  2با کاهش بیشتر فراهمی آب در تیمار FI
 %27و  NIمیزان اسیدآسکوربیک نسبت به تیمار شاهد
افزایش یافت .احتماالً در ارقام مقاوم تولید بیشتر گونههای
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اکسیژن فعال سبب شده است که نیاز به اسیدآسکوربیک
جهت کاهش بخشی از صدمات اکسیداتیو در گیاه بیشتر
گردد .در مرحله خمیری قبل از آبیاری میزان اسیدآسکوربیک
در تیمارهایی که آب دریافت کرده بودند کمتر از مقدار آن در
تیمار دیم بود که هیچ گونه آبی دریافت نکرده بود .در مرحله
خمیری بعد از انجام آبیاری یک روند کاهشی در میزان
اسیدآسکوربیک در ارقام حساس و مقاوم مشاهده شد اما در
تیمار  NIکه دارای شدیدترین سطح تنش خشکی بود ،میزان
اسیدآسکوربیک نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود (شکل .)8
تنش خشکی نه تنها رشد و نمو گیاهان را کاهش میدهد،
بلکه موجب تغییر در مسیر برخی فرآیندهای متابولیسمی نیز
میگردد .طی تنش خشکی دراز مدت ،انتقال مواد به علت
کاهش آب قابل دسترس ،منجر به تغییر غلظت برخی
متابولیتها میشود .درنتیجه ،میزان مواد محلول سازگار به
خشکی مانند قندها ،قندهای الکلی ،آمینواسیدهای ویژه نظیر
پرولین ،گلیسینبتائین و اسیدآسکوربیک افزایش مییابد.
اسیدآسکوربیک به دلیل حذف رادیکالهای آزاد حاصل از

تنشها ،به خصوص اکسیژن رادیکالی ،و نقش آن در تحریک
و انبساط سلولی و جذب مواد به درون سلول ،میتواند از خطر
اکسیده شدن گیاهان در برابر تنشها محیطی جلوگیری کند
( .)Gallie, 2013اسیدآسکوربیک از آنتیاکسیدانهای مهم
غیرآنزیمی در گیاه است که در بهبود تحمل به تنش مؤثر
میباشد ( .)Akram et al., 2017 & Gallie, 2013آسکوربات
به عنوان جزئی از سیستم دفاعی غیرآنزیمی گیاه منجر به
غلبه و خنثیسازی گونههای فعال اکسیژن میشود که معموالً
در طی تنش خشکی انباشت میشوند (.)Akram et al., 2017
آسکوربات در شرایط تنش با کاهش پراکسید اسیون لیپیدی
غشاء باعث مقاومت در برابر تنشهای خشکی و شوری
میشود ( .)Shalata and Neumann, 2001در شرایط تنش
خشکی به منظور باز داشتن و یا به تأخیر انداختن آسیب به
غشا میزان محتوای اسید آسکوربیک در گیاه تحت تنش
افزایش مییابد .افزایش در غلظت آسکوربیک اسید در گیاه
گندم و در شرایط تنش خشکی توسط سایرام و همکاران
( )8331گزارش شده است.

جدول -8تجزیه واریانس میزان اسیدآسکوربیک در ارقام مقاوم (آذر  ) 2و حساس (گاسکوژن و سایونز) به خشکی گندم تحت سطوح مختلف
آبیاری
Table 1. Analyze of variance (squares mean) for ascorbic acid in drought-resistant (Azar2) and drought-susceptible (Gascogne and
Sayonce) cultivars of wheat under different irrigation levels

مرحله نمونهبرداری
Sampling stage

بعد از آبیاری در
مرحله خمیری

قبل از آبیاری در
مرحله خمیری

بعد از آبیاری در
مرحله گلدهی

قبل از آبیاری در
مرحله گلدهی

درجه
آزادی

منابع تغییرات

Dough stage,
After irrigation
0.119ns
*0.245
0.036
*0.491
*0.291

Dough stage, Before
irrigation
0.150ns
*0.341
0.073
0.241ns
*0.309

Flowering stage,
After irrigation
0.019ns
**0.217
0.008
**0.118
**0.092

Flowering stage,
Before irrigation
0.020ns
**0.447
0.040
*0.201
**0.286

Degree of
freedom
2
4
8
2
8

S.O.V

0.089
%21.28

0.097
%18.87

0.004
%5.23

0.039
%11.35

20
-

Replication
Irrigation levels
First error
Cultivar
×Irrigation levels
Cultivar
Second error
(CV)%

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال  7و  8درصد
ns, * and ** are non-significant and significant at 1% and 5 % probability levesl, respectively
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 مقایسه میانگین مربوط به اثر تیمارهای مختلف آبیاری و رقم بر میزان آسکوربیکاسید قبل و بعد از آبیاری در مراحل گلدهی و خمیری-8 شکل
 به ترتیب%27 FI  و%74 FI ،%57 FI ، آبیاری به میزان نیاز آبی گیاه،FI( ) و حساس (گاسکوژن و سایونز) به خشکی گندم2 در ارقام مقاوم (آذر
 یعنی وزن ترFW .) تیمار بدون آبیاریNI  وFI  درصد نیاز آبی گیاه در تیمار27  و74 ،57 آبیاری به میزان
Fig 1. Mean comparisons for interaction effect of irriagation levels and cultivars on Ascorbic acid after and before irrigation at
flowering and dough stages in drought-resistant (Azar2) and drought-susceptible (Gascogne and Sayonce) cultivars of wheat.
(FI is irrigation based on crop water requirement, 75%FI, 50%FI and 25%FI are irrigation based on 75%, 50% and 25% of crop water
requirement in FI treatment, respectively and NI is treatment without irrigation). FW means fresh weight
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گلیسینبتائین

میزان گالیسینبتائین در مرحله خمیری نیز باالتر از مرحله
گلدهی بود .این مسئله میتواند یک نوع پاسخ سازگاری در
گیاه باشد .با توجه به نتایج موجود به نظر میرسد
گلیسینبتائین در شرایط تنش در ارقام حساس و مقاوم برای
کاهش اثرات مضر کمبود آب که به وسیله تنشهای محیطی
مختلف ایجاد میشود تولید و تجمع یابد .به طور کلی،
گلیسینبتائین در شرایط تنش در گیاهان ظاهر میشود و به
عنوان یک متابولیت ثانویه در تنظیم اسمزی نقشآفرینی
میکند و با رشد گیاهان در محیطهای خشک و شور
همبستگی باالیی دارد .بتائین به عنوان یکی از اسمولیتهای
سازگاری نقش مهمی در مقابله با تنش خشکی و حفظ
ساختارهای سلول گیاهی دارد ( Dawood and Sadak, 2014
 .)& Farooq et al., 2012نتیجه پژوهش حاضر با نتایج به
دست آمده از تحقیقات دیگر پژوهشگران مطابقت دارد
(.)Dawood, 2016 & Fariddudin et al., 2013

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر
تیمارهای آبیاری بر میزان گلیسینبتائین در مرحله گلدهی
و خمیری بعد از آبیاری و در مرحله خمیری قبل از آبیاری به
ترتیب در سطح احتمال  8و  7درصد معنیدار بود (جدول .)2
در مرحله گلدهی و خمیری بعد از انجام آبیاری رابطه بین
میزان گلیسینبتائین و شدت تنش خشکی ،یک رابطه خطی
با همبستگی باال و معنیدار بود (شکل  .)2به گونهای که با
افزایش سطوح تنش خشکی ،میزان گلیسینبتائین در ارقام
حساس و مقاوم افزایش یافت .بیشترین میزان گالیسین
بتائین در مرحله گلدهی بعد از آبیاری در تیمار  NIو کمترین
میزان آن از تیمار  FIحاصل شد .شیب افزایش میزان
گلیسینبتائین تحت تأثیر تنش خشکی در مرحله خمیری بعد
از آبیاری بیشتر بود .از آنجاییکه در مناطق مدیترانهای
شدت تنش خشکی و همچنین دمای محیط در فصل بهار به
تدریج افزایش مییابد ،احتماالً به همین دلیل شیب افزایش

جدول  -2تجزیه واریانس گلیسینبتائین در ارقام مقاوم (آذر  )2و حساس (گاسکوژن و سایونز) به خشکی گندم تحت سطوح مختلف آبیاری
Table 2. Analyze of variance (squares mean) for glycine betaine in drought-resistant (Azar2) and drought-susceptible (Gascogne and
Sayonce) cultivars of wheat under different irrigation levels

مرحله نمونهبرداری
Sampling stage

بعد از آبیاری در
مرحله خمیری

قبل از آبیاری در
مرحله خمیری

بعد از آبیاری در
مرحله گلدهی

قبل از آبیاری در
مرحله گلدهی

درجه آزادی

منابع تغییرات

Dough stage,
After irrigation
0.221ns
**45.554
1.407
0.422ns
0.672ns

Dough stage, Before
irrigation
0.308ns
*2.038
0.292
0.848ns
0.317ns

Flowering stage, After
irrigation
0.928ns
**18.845
0.589
1.678ns
1.008ns

Flowering stage,
Before irrigation
0.391ns
0.135ns
0.799
1.230ns
0.330ns

Degree of
freedom
2
4
8
2
8

S.O.V

0.864
%14.01

0.686
%25.30

0.504
%12.40

0.590
%26.61

20
-

 * ،nsو ** به تر تیب نشان دهنده غیر معنیداری و معنیدار در سطح احتمال  7و  8درصد

Replication
Irrigation levels
First error
Cultivar
×Irrigation levels
Cultivar
Second error
(CV)%

ns, * and ** are non-significant and significant at 1% and 5 % probability level, respectively
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NI

%25 FI

%75 FI %50 FI

گرم وزن خشک)

0

)Glycine-betaine (µ g g-1 DWt

y = 1.4071x + 2.4131
R² = 0.978

3

گالیسینبتائین (میکروگرم بر

6

Flowering stage, After irrigation

9
6

y = 0.91x + 2.9944
R² = 0.989

3

گرم وزن خشک)

9

مرحله گلدهی بعد از آبیاری

)Glycine-betaine (µ g g-1 DW

12

12

گالیسینبتائین (میکروگرم بر

مرحله خمیری بعد از آبیاری
Dought stage, Befor irrigation

07

0

FI

NI

سطوح آبیاری

%75 FI %50 FI %25 FI

FI

سطوح آبیاری

Irrigation Levels

Irrigation Levels

شکل  -2رگرسیون خطی مربوط به اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر میزان گالیسینبتائین بعد از آبیاری در مراحل گلدهی و خمیری در ارقام مقاوم
(آذر  )2و حساس (گاسکوژن و سایونز) به خشکی گندم ( ،FIآبیاری به میزان نیاز آبی گیاه %74 FI ،%57 FI ،و  %27 FIبه ترتیب آبیاری به میزان
 74 ،57و  27درصد نیاز آبی گیاه در تیمار  FIو  NIتیمار بدون آبیاری) DW .یعنی وزن خشک
Fig 2. Linear regression for effect of different irrigation treatments on glycin betaine after irrigation at flowering and dough stages in
drought-resistant (Azar2) and drought-susceptible (Gascogne and Sayonce) cultivars of wheat
(FI is irrigation based on crop water requirement, 75%FI, 50%FI and 25%FI are irrigation based on 75%, 50% and 25% of crop water
requirement in FI treatment, respectively and NI is treatment without irrigation). DW means dry weight

غلظت مالوندیآلدئید
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنها اثر رقم بر میزان
مالوندیآلدئید در مرحله گلدهی بعد از آبیاری و در مرحله
خمیری قبل و بعد از آبیاری در سطح  8درصد معنیدار بود
(جدول  .)9نتایج مقایسه میانگین رقمهای مورد بررسی از
لحاظ میزان مالوندیآلدئید در مرحله گلدهی بعد از آبیاری
و مراحل خمیری قبل و بعد از آبیاری نشان داد که بین رقم
مقاوم به خشکی آذر 2و ارقام حساس به تنش خشکی
گاسکوژن و سایونز در مرحله گلدهی بعد از آبیاری تفاوت
معنیداری وجود داشت .نتایج نشان داد که میزان
مالوندیآلدئید در مرحله گلدهی بعد از آبیاری در رقم مقاوم
آذر  2بیشتر از ارقام حساس سایونز و گاسکوژن بود (شکل
 .)9میزان مالوندیآلدئید در مرحله خمیری بعد از آبیاری در
مقایسه با مرحله خمیری قبل از آبیاری به ترتیب در ارقام آذر
 ،2گاسکوژن و سایونز  71/80 ،71/02و  22/23درصد کاهش

یافت .بیشترین و کمترین میزان مالوندیآلدئید به ترتیب
مربوط به مرحله خمیری قبل و بعد از آبیاری بود (شکل .)9
با توجه به نتایج این آزمایش رقم مقاوم به خشکی آذر 2در
مقایسه با ارقام حساس به تنش خشکی گاسکوژن و سایونز با
افزایش شدت تنش میزان مالوندیآلدئید کمتری را افزایش
داده بود که میتواند دلیل بر مقاوم به خشکی بودن رقم آذر2
باشد )2484( Russo and Belligno .گزارش کردند تنش
خشکی باعث تنش اکسیداتیو و تولید رادیکالهای آزاد
میشود .مالوندیآلدئید یک محصول پراکسیداسیون
اسیدهای چرب اشباع نشده در فسفولیپیدها است .از سطح
پراکسیداسیون لیپیدی به عنوان یک نشانه رادیکال آزاد مضر
برای غشاء سلولی تحت شرایط تنش استفاده شده است.
بنابراین  MDAبه عنوان یک معرف برای بررسی میزان
صدمات غشاء در شرایط تنش مورد استفاده قرار میگیرد
(.)Ayala et al., 2014 & Yang et al., 2017
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) و حساس (گاسکوژن و سایونز) به خشکی گندم تحت سطوح2  تجزیه واریانس تغییرات غلظت مالوندیآلدئید در ارقام مقاوم (آذر-9 جدول
.مختلف آبیاری
Table 3. Analyze of variance (squares mean) for concentration of MDA in drought-resistant (Azar2) and drought-susceptible
(Gascogne and Sayonce) cultivars of wheat under different irrigation levels

مرحله نمونهبرداری
Sampling stage

منابع تغییرات

درجه آزادی

قبل از آبیاری در
مرحله گلدهی

بعد از آبیاری در
مرحله گلدهی

قبل از آبیاری در
مرحله خمیری

بعد از آبیاری در
مرحله خمیری

S.O.V
Replication
Irrigation levels
First error
Cultivar
Irrigation levels× Cultivar
Second error

Degree of
freedom
2
4
8
2
8
20

CV)%(

-

Flowering stage,
Before irrigation
0.002
0.011ns
0.014
0.052ns
0.010ns
0.012
%16.31

Flowering stage,
After irrigation
0.022
0.004ns
0.021
0.072**
0.016ns
0.012
%17.21

Dough stage,
Before irrigation
0.002
0.051ns
0.019
0.075**
0.007ns
0.011
%11.49

Dough stage,
After irrigation
0.002
0.015ns
0.007
0.022**
0.005ns
0.003
%15.66

 درصد8  و7  * و ** به تر تیب نشان دهنده غیر معنیداری و معنیدار در سطح احتمال،ns

مرحله خمیری قبل از آبیاری
Dough st age, Before irrigation b
b

0/8
0/6
0/4
0/2

1.2
MDA content (mM.g-1 FW)

1

a

)مالوندیآلدئید (میلیمول بر گرم وزن تر

1/2

MDA contennt (mM. g-1 FW)

)مالوندیآلدئید (میلیمول برگرم وزن تر

ns, * and ** are non-significant and significant at 1 % and 5 % probability level, respectively

مرحله خمیری بعد آبیاری

1

Dough stage, After irrigation

0.8

0.6
a

0.4

b

b

0.2
0

0

Azar 2

Gascogen

Sayonce

ارقام

2 آذر

گاسکوژن

سایونز

Azar 2

Gascogen

Sayonce

ارقام
Cuhtivars

1/2

MDA content (mM. g-1 FW)

)مالوندیآلدئید (میلیمول بر گرم وزن تر

Cult ivars

مرحله گلدهی بعد از آبیاری
Flowering stage, After irrigation

1
0/8

a
b

b

Gascogen

Sayonce

0/6
0/4
0/2

0

Azar 2

ارقام
Cultivars

) و حساس2  مقایسه میانگین اثر رقم بر میزان مالوندیآلدئید قبل و بعد از آبیاری در مرحله گلدهی و خمیری در ارقام مقاوم (آذر-9 شکل
27  و74 ،57  به ترتیب آبیاری به میزان%27 FI  و%74 FI ،%57 FI ، آبیاری به میزان نیاز آبی گیاه،FI( (گاسکوژن و سایونز) به خشکی گندم
 یعنی وزن ترFW .) تیمار بدون آبیاریNI  وFI درصد نیاز آبی گیاه در تیمار
Fig 3. Mean comparison for effect of cultivars on MDA content after and before irrigation at flowering and dough stages in droughtresistant (Azar2) and drought-susceptible (Gascogne and Sayonce) cultivars of wheat.
(FI is irrigation based on crop water requirement, 75%FI, 50%FI and 25%FI are irrigation based on 75%, 50% and 25% of crop water
requirement in FI treatment, respectively and NI is treatment without irrigation). FW means fresh weight
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فعالیت آنزیم پراکسیداز
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح تنش خشکی و
رقم بر روی میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در مراحل گلدهی
و خمیری قبل و بعد از آبیاری در سطح احتمال  8درصد و 7
درصد معنیدار بود و نیز اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری و
ارقام مورد برسی بر روی میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در
مرحله گلدهی بعد از آبیاری در سطح  8درصد و در مرحله
خمیری قبل از آبیاری در سطح احتمال  7درصد معنیدار بود
(جدول  .)0نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف
آبیاری و ارقام مورد بررسی در مرحله گلدهی بعد از آبیاری
بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز نشان داد که کمترین و
بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز به ترتیب در
تیمارهای  FIو  NIمربوط به رقم آذر 2بود .با افزایش شدت
تنش خشکی در همهی ارقام افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز
مشاهده گردید .نتایج نشان داد که ارقام آذر ،2گاسکوژن و
سایونز مربوط ئر سطح آبیاری  NIبه ترتیب  75 ،874و 842
درصد میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز را نسبت به تیمار آبیاری
 FIافزایش داده بود .باتوجه به نتایج رقم مقاوم به خشکی
آذر 2بیشترین افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز را تحت تنش
خشکی در مقایسه با دو رقم حساس به خشکی نشان داده
است (شکل  .)0اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری و رقم در
مرحله خمیری قبل از آبیاری بر میزان فعالیت آنزیم

پراکسیداز نشان داد که در تیمارهای  FIو  NIبیشترین و
کمترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز مربوط به رقم آذر 2و
سایونز بود .با افزایش شدت تنش خشکی در همهی ارقام
فعالیت آنزیم پراکسیداز افزایش یافت .نتایج نشان داد که ارقام
آذر ،2گاسکوژن و سایونز مربوط به تیمار  NIبه ترتیب ،29/0
 94/28و  80/78درصد میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز را
نسبت به تیمار ( FIآبیاری به میزان نیاز آبی گیاه) %27
افزایش داده بودند .باتوجه به نتایج رقم مقاوم به خشکی آذر2
بیشترین افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز را تحت تنش
خشکی در مقایسه با دو رقم حساس به خشکی نشان داده
است (شکل  .)7در مطالعه تاثیر تنش خشکی بر روی ارقام
حساس و متحمل به تنش خشکی گندم گزارش شد که
فعالیت آنزیم پراکسیداز افزایش داشت و این افزایش در ارقام
متحمل بیشتر بود ( .)Naderi et al., 2014آنزیم پراکسیداز
در شرایط تنش خشکی با حذف پراکسید هیدروژن و حذف
مالوندیآلدئید که باعث پراکسیداسیون غشاء میشود نقش
مهم و کلیدی را در شرایط تنش خشکی ایفا میکند .در
مطالعهای بررسی تأثیر تنش شوری و خشکی بر فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی در شیرینبیان مشخص کرد که
فعالیت سوپراکسیددیسموتاز در تنش شوری و خشکی کاهش
پیدا میکند و فعالیت پراکسیداز در تنش شوری و خشکی،
ابتدا کاهش و سپس با ادامه تنش افزایش پیدا میکند
(.)Hojati et al., 2011

جدول  -0تجزیه واریانس فعالیت آنزیم پراکسیداز در مرحله گلدهی و خمیری در ارقام مقاوم (آذر  )2و حساس (گاسکوژن و سایونز) به خشکی
گندم تحت شرایط سطوح مختلف آبیاری.
Table 4. Analyze of variance (squares mean) for Peroxidase enzyme activity in drought-resistant (Azar2) and drought-susceptible
(Gascogne and Sayonce) cultivars of wheat under different irrigation levels.

مرحله نمونهبرداری
Sampling stage

بعد از آبیاری در
مرحله خمیری

قبل از آبیاری در
مرحله خمیری

بعد از آبیاری در
مرحله گلدهی

قبل از آبیاری در
مرحله گلدهی

درجه
آزادی

منابع تغییرات

Dough stage,
After irrigation
0.000ns
**0.026
0./000
**0.004
0.000ns

Dough stage, Before
irrigation
0.00001ns
**0.034
0.0001
**0.005
*0.001

Flowering stage,
After irrigation
0.000ns
**0.018
0.000
**0.002
**0.001

Flowering stage,
Before irrigation
0.000ns
**0.005
0.001
*0.005
0.003ns

Degree of
freedom
2
4
8
2
8

S.O.V

0.000

0.000

0.000

0.002

%5.65
%11.21
%9.15
/%25.6
 * ،nsو ** به تر تیب نشان دهنده غیر معنیداری و معنیدار در سطح احتمال  7و  8درصد

20
-

Replication
Irrigation levels
First error
Cultivar
×Irrigation levels
Cultivar
Second error
(CV)%

ns, * and ** are non-significant and significant at 1 % and 5 % probability level, respectively
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0/20

c-f e-h

fgh

e-h

0/15
h

gh

0/10
0/05

ازای هر میلیگرم پروتئین )

ab

Flowering Stage Befor irrigation
abc
bcd
abc
cde
d-g
c-f

Gascogen

)PX activity (unit min-1 mg protein

a abc

Sayonce

Azar 2
0/25

فعالیت آنزیم پراکسیداز ( جدب در دقیقه به

0/30

0/00
NI

%25 FI

%50 FI

%75 FI

FI

ارقام * سطوح آبیاری
Irrigation Levels * Cultivars

شکل  -0مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری و رقم بر روی فعالیت آنزیم پراکسیداز بعد از آبیاری در مرحله گلدهی در ارقام مقاوم
(آذر  )2و حساس (گاسکوژن و سایونز) به خشکی گندم ( ،FIآبیاری به میزان نیاز آبی گیاه %74 FI ،%57 FI ،و  %27 FIبه ترتیب آبیاری به میزان
 74 ،57و  27درصد نیاز آبی گیاه در تیمار  FIو  NIتیمار بدون آبیاری).
Fig 4. Mean comparisons for interaction effect of irriagation levels and cultivars on Peroxidase enzyme activity after irrigation at
flowering stage in drought-resistant (Azar2) and drought-susceptible (Gascogne and Sayonce) cultivars of wheat.
(FI is irrigation based on crop water requirement, 75%FI, 50%FI and 25%FI are irrigation based on 75%, 50% and 25% of crop water
requirement in FI treatment, respectively and NI is treatment without irrigation).

آسکورباتپراکسیداز ()APX
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر متقابل سطوح
تنش خشکی و رقم روی میزان فعالیت آنزیم
آسکورباتپراکسیداز تنها در مرحله گلدهی قبل و بعد از
آبیاری در سطح احتمال  7درصد معنیدار بود (جدول  .)7به
طور کلی روند مشخصی در ارتباط با فعالیت آنزیم آسکوربات
پراکسیداز مشاهده نشد (شکل  .)2در هر سه رقم میزان
فعالیت آنزیم در تیمارهای  %74 FIو  %27 FIنسبت به تیمار
شاهد افزایش یافت اما در تیمار تنش شدید ( )NIمجدداً دچار
کاهش شد .همچنین در مرحله گلدهی قبل و بعد از انجام
آبیاری میزان فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز در تیمار 57
درصد نیاز آبی گیاه مربوط به رقم حساس گاسکوژن و مقاوم
آذر  2نسبت به تیمار شاهد در مقایسه با تیمارهای آبی دیگر
روندی کاهشی داشته است .دلیل این کاهش برای ما مشخص

نبود ،اما احتماالً در تیمار تنش شدید ظرفیت عمومی ارقام
برای فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز به دلیل کاهش
فرآوردههای فتوسنتزی کاهش یافته است .نتیجهگیری در این
خصوص نیازمند تحقیقات بیشتر میباشد .از طرفی  APXدر
پاسخ به تعدادی از تنشهای محیطی از قبیل شوری ،خشکی
و سرما فعال میشود ( Bonifacio et al., 2011, Tewari et
 .)al., 2013 & Wang et al., 2013ممکن است تحت شرایط
تنش فعالیت برخی از آنزیمها افزایش و فعالیت برخی دیگر
کاهش یابد .به عبارتی بهتر افزایش تنش لزوم ًا به منزله
افزایش تمام ظرفیتهای آنتیاکسیدانی گیاه نیست .در
مطالعات قبلی افزایش  APXدر اثر تنش خشکی در گندم
گزارش شده است (.)Cui et al., 2017 & Wang et al., 2014
در این مطالعه چنین افزایشی فقط در سطوح متوسط تنش
اتفاق افتاد و در تنش شدید نتایج عکس مشاهده گردید.

نشریه پژوهشهای گندم
دوره دوم .شماره اول (پیاپی  .)2بهار و تابستان 8931

 حسین پناهی و سی و سه مرده،رحیمی

17

) و حساس (گاسکوژن و سایونز) به خشکی گندم تحت سطوح مختلف2  تجزیه واریانس آسکورباتپراکسیداز در ارقام مقاوم (آذر-7 جدول
آبیاری
Table 5. Analyze of variance (squares mean) for Ascorbate peroxidase in drought-resistant (Azar2) and drought-susceptible
(Gascogne and Sayonce) cultivars of wheat under different irrigation levels

مرحله نمونهبرداری
Sampling stage

منابع تغییرات

درجه
آزادی

قبل از آبیاری در
مرحله گلدهی

بعد از آبیاری در
مرحله گلدهی

قبل از آبیاری در
مرحله خمیری

بعد از آبیاری در
مرحله خمیری

S.O.V

Degree of
freedom
2
4
8
2
8

Flowering stage,
Before irrigation
0.034ns
7.183**
0.271
5.662**
1.985**

Flowering stage,
After irrigation
0.649ns
2.130ns
0.673
4.304**
1.273**

Dough stage, Before
irrigation
0.274ns
0.616ns
0.878
0.141ns
2.081ns

Dough stage,
After irrigation
0.513ns
0.522ns
0.890
0.359ns
0.917ns

20
-

0.319
%16.93

0.238
%17.69

0.958
%29.61

0.504
%29.64

Replication
Irrigation levels
First error
Cultivar
Irrigation levels×
Cultivar
Second error
C.V.)%(

 درصد8  و7  * و ** به تر تیب نشان دهنده غیر معنیداری و معنیدار در سطح احتمال،ns

6/00
APX activity (unit mg protein)

)آسکوربات پراکسیداز (میلیگرم پروتئین

ns, * and ** are non-significant and significant at 1 % and 5 % probability level, respectively

گلدهی قبل از آبیاری
گلدهی بعد از آبیاری

5/00

گاسکوژن
Gascogen

4/00
3/00
2/00
1/00

0/00
FI

%75 FI %50 FI

%25 FI

NI

سطوح آبیاری

6/00
APX activity (unit mg protein)

)آسکورباتپراکسیداز(میلیگرم پروتئین

Irrigation Levels

گلدهی قبل از آبیاری
گلدهی بعد از آبیاری

5/00

2 آذر
Azar 2

4/00
3/00
2/00
1/00
0/00
FI

%75 FI

%50 FI

%25 FI

سطوح آبیاری
Irrigation Levels
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سایونز
Sayonce

4/00
3/00
2/00
1/00
0/00
NI

%25 FI

%50 FI

%75 FI

)APX activity (unit mg protein

گل دهی قبل از آبیاری
گل دهی بعد از آبیاری

5/00

FI

آسکوربات پراکسیداز (میلیگرم پروتئین)

6/00

سطوح آبیاری
Irrigation Levels

شکل  -2مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری و رقم بر روی فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز در مراحله گلدهی قبل و بعد از
آبیاری در ارقام مقاوم (آذر  )2و حساس (گاسکوژن و سایونز) به خشکی گندم ( ،FIآبیاری به میزان نیاز آبی گیاه %74 FI ،%57 FI ،و  %27 FIبه
ترتیب آبیاری به میزان  74 ،57و  27درصد نیاز آبی گیاه در تیمار  FIو  NIتیمار بدون آبیاری).
Fig 6. Mean comparisons for interaction effect of irriagation levels and cultivars on Ascorbate peroxidase activity before and after
irrigation at flowering stage in drought-resistant (Azar2) and drought-susceptible (Gascogne and Sayonce) cultivars of wheat.
(FI is irrigation based on crop water requirement, 75%FI, 50%FI and 25%FI are irrigation based on 75%, 50% and 25% of crop water
requirement in FI treatment, respectively and NI is treatment without irrigation).

پروتئین زیر واحد بزرگ آنزیم روبیسکو
با استفاده از نرمافزار  Gel Quant NETژلهای SDS-PAGE

آنالیز شدند و شدت باندهای آنها نسبت به هم سنجیده و
وزن مولکولی باندها با استفاده از لدر پروتئینی ( 84تا 854
 )kDaبه کار برده شده مشخص گردید .باندی که وزن
مولکولی آن  77 KDبود به عنوان باند پروتئین زیر واحد
بزرگ آنزیم روبیسکو شناسایی گردید (شکل .)5نتایج به
دست آمده نشان داد که میزان پروتئین  rbclدر طی دوره
آزمایش در مراحل گلدهی و خمیری بعد از انجام آبیاری در
ارقام حساس و مقاوم تحت تنش خشکی کاهش پیدا کرد.
مشخص شده است که تخریب پروتئینهای استرومای
کلروپالست به ویژه آنزیم روبیسکو در شرایط تنش اکسیداتیو
به وسیله رادیکالهای فعال اکسیژن به صورت غیر آنزیمی
صورت میگیرد .به دلیل اینکه در زمان پیری و در اثر تنش
خشکی میزان  ROSدر کلروپالست افزایش مییابد ،بنابراین
هم در اثر پیری و هم در زمان تنش خشکی تخریب پروتئین
آنزیم روبیسکو افزایش مییابد .بیش از  04درصد پروتئین
محلول کل برگ را آنزیم روبیسکو تشکیل میدهد بنابراین
کاهش آنزیم روبیسکو در اثر تنش اکسیداتیو میتواند کاهش
پروتئین محلول کل را در زمان پیری و در اثر تنش خشکی
توجیه کند .همچنین با توجه به نقش آنزیم روبیسکو در

تثبیت  CO2در گیاهان ،کاهش فعالیت آنزیم روبیسکو در اثر
تنش خشکی میتواند اثر تنش خشکی را در تسریع پیری نیز
توجیه کند ( .)Parry a et al., 2002کاهش آنزیم روبیسکو
طی تنش خشکی در گیاهان توسط محققین بسیاری گزارش
شده است ( Perdomo et al., 2017 & Sharwood et al.,
.)2016
نتیجهگیری کلی
تنش خشکی از طریق تولید گونههای فعال اکسیژن منجر به
آسیب اکسیداتیو به غشاء ،پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک
میشود و کارکرد آنها را مختل مینماید .در این آزمایش
تغییراتی در میزان آنتیاکسیدانها و نشانگرهای تخریب
غشای سلولی مشاهده شد که بسته به رقم و میزان آبیاری
متفاوت بود .رقم متحمل به تنش خشکی (آذر  )2در مقایسه
با ارقام حساس (گاسکوژن و سایونز) با پاسخ فیزیولوژیکی از
جمله افزایش میزان اسید آسکوربیک و آنزیم پراکسیداز منجر
به ایجاد شرایط بهتری در تحمل تنش خشکی شد .بروز
تغییرات فیزیولوژیکی تحت تاثیر تنش خشکی در ارقام مورد
مطالعه منجر به کاهش آنزیم روبیسکو شد که دلیل آن ایجاد
تنش اکسیداتیو در اثر تنش خشکی بود.
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قبل از آبیاری در مرحله گلدهی
Flowering stage, Before
irrigation

بعد از آبیاری در مرحله
گلدهی
Flowering stage, After
irrigation

قبل از آبیاری در مرحله خمیری
Dough stage, Before irrigation

بعد از آبیاری در مرحله
خمیری
Dough stage, After
irrigation

774KD
Azar 2

774KD
گاسکوژن
Gascogen

774KD
سایونز
Sayonce

) به خشکی گندم تحت سطوح مختلف2  تغییرات پروتئین زیر واحد بزرگ آنزیم روبیسکو در ارقام حساس (گاسکوژن و سایونز) و مقاوم (آذر: 5 شکل
 به ترتیب%27 FI  و%74 FI ،%57 FI ، آبیاری به میزان نیاز آبی گیاه،FI  اعداد یک تا پنج به ترتیب نشان دهنده سطوح مختلف آبیاری شامل.آبیاری
. تیمار بدون آبیاریNI  وFI  درصد نیاز آبی گیاه در تیمار27  و74 ،57 آبیاری به میزان
Fig 7. Changes in large subunit of Rubisco protein in drought-resistant (Azar2) and drought-susceptible (Gascogne and Sayonce) cultivars of
wheat under different irrigation levels. Numbers 1- 5 are related to FI, 75%FI, 50%FI, 25%FI and NI respectively.
(FI is irrigation based on crop water requirement, 75%FI, 50%FI and 25%FI are irrigation based on 75%, 50% and 25% of crop water
requirement in FI treatment, respectively and NI is treatment without irrigation).
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Abstract
A field experiment was conducted in order to evaluate drought stress effects on some
physiological traits of drought resistant and susceptible cultivars of wheat at agricultural faculty
research field of University of Kurdistan during 2012-2013 growing season. The experiment was
split plots based on randomized complete blocks design with three replications. The main plots
were different levels of irrigation (FI as irrigation based on crop water requirement, 75%FI, 50%FI
and 25%FI as irrigation based on 75%, 50% and 25% of crop water requirement in FI treatment,
and NI as treatment without irrigation) and subplots were three wheat cultivars (Azar2 (resistant),
Gascogen and Sayonce (susceptible). Results showed that ascorbic acid (ASA) amount increased
only under severe stress conditions, and other stress levels did not affect amount of this metabolite.
The amount of glycine betaine (GB) and peroxidase activity were increased with increase in
drought stress severity. Also, the amount of the cultivars the amount of rubisco large subunit was
decreased with increasing plant age and due to drought stress in sensitive and resistant cultivars.
In flowering and dough stages, irrigation cause to decrease in malondialdehyde (MDA)
concentration, so that in all treatments, the concentration before irrigation was higher than after
irrigation. In general, the activity of peroxidase enzyme and the MDA concentration in drought
resistant cultivar (Azar2) showed a higher increase compared to other sensitive cultivars under the
stress condition. The overall results of this study showed that the resistant and susceptible cultivars
have different physiological responses to drought stress. Results of this study can help breeders to
select suitable cultivars for drought stress.
Keywords: Ascorbate peroxidase, Peroxidase, Rubisco, Glycine betaine, Malondialdehyde
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