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چکیده
یکی از مهمترین تنشهای غیرزنده در نواحی خشک و نیمهخشک دنیا از جمل ه ایران ،شوری خاک و آب است که باعث کاهش
عملکرد گیاهان زراعی میشود .تعیین میزان خسارت تنش شوری به محصوالت زراعی از جمله گندم از اهمیت بسیاری برخوردار
است .از آنجایی که تجزیه و تحلیل فلورسانس کلروفیل به ابزاری مهم در تحقیقات اساسی و کاربردی در زمینه فیزیولوژی گیاه
و زراعت تبدیل شده است ،این آزمایش جهت بررسی تأثیر شوری بر فلورسانس کلروفیل  240ژنوتیپ گندم در سه سطح شوری
(صفر 9 ،و  12دسیزیمنس) در شرایط گلخانه انجام گرفت .پس از  21روز تنش شوری ،پارامترهای فلورسانس حداکثر (،)Fm
فلورسانس حداقل ( ،)Foفلورسانس متغیر ( ،)Fvحداکثر عملکرد کوانتومی فتوسیستم ،شاخص کارایی فتوسنتز (Fv/Fo ،Vj ،PI
و  )ABS/RCو میزان رنگدانههای فتوسنتزی اندازهگیری شد .تمام رنگدانههای فتوسنتزی پس از اعمال تنش شوری کاهش
یافت و این کاهش ،در ژنوتیپهای حساس معنیدار بود .همچنین شوری باعث کاهش معنیدار عملکرد کوانتومی فتوسیستم
 (Ø PSII) IIو بیشینه عملکرد کوانتومی فتوسیستم  )Fv/Fm( IIو افزایش معنیدار پارامترهای  Fo ،ABS / RCو  Vjدر
ژنوتیپهای حساس گردید.
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* ایمیل نویسنده مسئولmahmood.soloki@gmail.com :

عملکرد کوانتومی فتوسیستم II



تولید و ژنتیک گیاهی ،جلد  ،3شماره 1401 ،1

مقدمه
شوری یکی از مهمترین تنشهای محیطی میباشد که از
طریق کاهش پتانسیل اسمزی باعث کاهش انتقال آب و
مواد معدنی از ریشه به گیاه شده و عملکرد گیاه را کاهش
میدهد ( ;Tester et al., 2003; Mohamed et al., 2017
 .)Munns et al., 2005; Munns et al., 2007شوری خاک
دامنه وسیعی از اختالالت را در سلولهای گیاه ایجاد
میکند و باعث ایجاد سلسلهای از فرایندهای معین میشود
که به تجمع کاتیون سمی  Na+و یون  Cl-منجر میگردد و
بر جذب مواد غذایی از طریق اثرات متقابل رقابتی و یا
نفوذپذیری انتخابی یونها در غشاء اثر میگذارد ( Chaves
 .)et al., 2009; Flowers et al., 2008در نتیجه ،باعث
کاهش رشد و عملکرد گیاه میگردد ( Farooq and Azam,
 .)2009; Negrão et al., 2017; Qados et al., 2011از
اثرات شوری میتوان به کاهش جذب آب و عناصر غذایی و
همچنین تداخل در جذب عناصر و تأثیر بر انتقال آنها،
انباشتگی یونهای سمی ،بهمخوردن روابط آبی و اثرات
ثانویه دیگر همچون تنش اکسیداتیو اشاره نمود ( Negrão
 .)et al., 2017; Parida et al., 2005غلظت درونبافتی
عناصر غذایی پرمصرف و کممصرف تحت تأثیر غلظت
یونهای محیط رشد گیاه قرار میگیرد .افزایش جذب سدیم
با کاهش جذب کاتیونهای دیگر و ایجاد عدم تعادل
کاتیونی از جمله منیزیم از دالیل اصلی کاهش رشد و
عملکرد گیاهان در اثر شوری محسوب میشود
( Kobayashi et al., 2005; Rao et al., 2006; Salama et
 .)al., 2016در شرایط شور ،سدیم در غشای پالسمایی
تارهای کشنده ،جایگزین کلسیم شده و با آسیب و تغییر در
نفوذپذیری غشاء موجب نشت عناصری همچون پتاسیم به
خارج سلول و اختالل در اعمال حیاتی گیاه میگردد
( .)Nguyen et al., 2017; Rao et al., 2006دلیل عمده
دیگر کاهش عملکرد گیاهان در شرایط شور ،تنش اسمزی
است .غلظت باالی نمکهای محلول در آب ،پتانسیل
اسمزی آن را کاهش داده و موجب ایجاد تنش اسمزی ثانویه
یا تنش خشکی فیزیولوژیک برای گیاه میشود ( Parida et
al., 2005; Ruiz-Lozano et al., 2012; Negrão et al.,
)2017؛ همه این موارد باعث میگردد که گیاه توانایی

کمتری برای فتوسنتز داشته باشد .بنابراین تنش شوری از
طریق ممنوعیت از سنتز کلروفیل یا کاهش مقدار آن بر
میزان کلروفیل تأثیر میگذارد و باعث کاهش رنگدانههای

فتوسنتزی مانند کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کاروتنوئیدها می-
شود .این رنگدانهها مولکولهایی برای برداشت نور هستند
که در غشای تیالکوئید کلروپالستها یافت میشوند
( .)Parry et al., 2015فتوسنتز تا حد زیادی وضعیت
ردوکس سلولهای گیاهی را تعیین میکند ( Santos et al.,
 .)2011بر این اساس ،ارزیابی نقش اصلی فتوسنتز در گیاه
بسیار مهم است ( ;Berberan-Santos et al., 2007
 .)Berberan-Santos et al., 2005کاهش شدت فتوسنتز
ناشی از تنش شوری به دلیل عوامل متعددی مانند
دهیدراسیون غشای سلول و در نتیجه کاهش
نفوذپذیری  ،CO2کاهش میزان  CO2به دلیل بستهشدن
روزنهها ،تسریع در فرآیند پیری برگها ،تغییر فعالیت
آنزیمها به دلیل تغییرات ساختاری در سیتوپالسم و بازخورد
منفی به دلیل کاهش فعالیت منبع میباشد .همچنین تنش
شوری باعث جلوگیری از انتقال الکترون فتوسنتزی ،کاهش
هدایت روزنهای و افزایش تولید انواع اکسیژن فعالشده که
باعث آسیب اکسیداسیونی به فتوسیستمها میگردد
( .)Munns et al., 2015; Munns et al., 2005بر اساس این
تکنیک ،مطالعات بسیاری برای ارزیابی ژنوتیپها و انتخاب
ژنوتیپهای مقاوم به تنش  ihdمحیطی انجام شده است
( .)Santos et al., 2011بنابراین ،تجزیه و تحلیل پارامترهای
فلورسانس کلروفیل ممکن است یک ابزار دقیق برای ارزیابی
پاسخ گیاهان به شرایط نامساعد محیطی باشد
( .)Kuckenberg et al., 2009با توجه به اهمیت این
موضوع ،هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تنش شوری
روی فلورسانس کلروفیل و رنگدانههای فتوسنتزی در 240
ژنوتیپ گندم بومی میباشد تا بر اساس آن ،متحملترین
ژنوتیپها به تنش شوری از بین این ژنوتیپهای مورد
مطالعه گزینش گردد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر در پاییز و زمستان سال  1397در دانشگاه
زابل به صورت اسپلیتپالت در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی اجرا گردید .فاکتورهای آزمایشی شامل شوری در
سه سطح و  240ژنوتیپ گندم بومی ایران بودند .در این
پژوهش ،شوری به عنوان فاکتور اصلی و ژنوتیپها به عنوان
فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند .بذر ژنوتیپهای گندم از
مؤسسه تحقیقات دیم کشور واقع در مراغه تهیه گردید .این
ژنوتیپها از یک توده  8000ژنوتیپی که بیشتر برای
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مقاومت به خشکی گزینش شده بودند انتخاب گردید.
بنابراین ازآنجاییکه والدین این ژنوتیپها تودههای بومی
هستند طبق استاندارهای جهانی دارای کدهایی در مؤسسه
تحقیقاتی سیمیت میباشند .در تحقیق حاضر این ژنوتیپها
از  G1تا  G240نامگذاری شدهاند .اطالعات ژنوتیپهای
انتخابی ،کدها و شمارههای آنها در جدول  1مشخص شده
است .برای کاشت این ژنوتیپها ،پس از انتخاب و جداسازی
بذرهای سالم ،بذرها جهت ضدعفونی بهمدت  15دقیقه در
محلول  2/5در هزار قارچکش بنومیل همراه با هیپوکلریت
سدیم قرار داده شدند و سپس با آب مقطر شستشو داده
شدند .بعد از شستشو ،بذرها ( 10عدد بذر گندم از هر
ژنوتیپ) به مدت یک هفته در دمای  25درجه سانتیگراد
در پتریدیش در شرایط تاریک انکوباتور نگهداری شدند تا
جوانه بزنند .تعداد پنج بذر جوانهزده از هر ژنوتیپ در محیط
هیدروپونیک کشت گردید .بعد از کاشت ،تشتهای
هیدروپونیک در دمای  27الی  28درجه سانتیگراد ،در
رطوبت نسبی  30درصد و به مدت  21روز با محلول غذایی
هوگلند تغذیه شدند .تیمار شوری با کلرید سدیم در سه
سطح شوری (صفر 9 ،و  12دسیزیمنس بر متر) به مدت
 21روز اعمال شد .پس از  21روز پارامترهای فلورسانس و
رنگدانههای فتوسنتزی اندازهگیری شد.

سنجش کلروفیل

جهت اندازهگیری میزان کلروفیل0/5 ،گرم نمونه برگ
تازه با  10میلیلیتر استون  80درصد مخلوط گردید.
سپس در دور  8000 rpmبه مدت  15دقیقه
سانتریفیوژ گردید و فاز رویی برای اندازهگیری کلروفیل
و کاروتنوئید جدا شد .در نهایت با دستگاه
اسپکتروفوتومتر ( )Uvikon – Kontronمیزان جذب ()A
در طول موجهای  663/6 ، 646/6و 750نانومتر ثبت
گردید .درنهایت میزان کلروفیل  )Chla( aو کلروفیل b
( )chlbبر اساس فرمولهای  1و  2و کلروفیل کل بر
اساس فرمول  3محاسبه گردید (.)Porra et al., 1998
(رابطه )1

Chla (mg.ml-1) = 12.25 A663.6-2.55 A646.6

(رابطه )2

Chlb (mg.ml-1) = 20.31 A646.6-4.91 A663

(رابطه )3

Chltotal (mg.g-1) = Chla + Chlb

معرفی پارامترهای فلورسانس
 :FMحداکثر فلورسانس هنگامی که تمام RIIهای
فتوسیستم  IIبسته باشند
 :Fυفلورسانس متغیر در زمان

اندازهگیری پارامترهای فلورسانس کلروفیل
متغیرهای فلورسانس ( )OJIPتوسط دستگاه فلورومتر
اندازهگیری گردید .این دستگاه دارای گیرههای مخصوصی
میباشد .این گیرهها بهصورتی طراحی شدهاند که در هر
قسمت از برگ گیاه قرار گیرند و دریچههای آنها بسته
باشد ،آن قسمت تاریک میماند و دستگاه فقط از طریق این
گیرهها میتواند به برگ متصل شود و تغییرات را بررسی
کند .بنابراین برای اندازهگیری فلورسانس کلروفیل بین
ساعات  11تا  ،13ابتدا گیرههای مخصوص دستگاه روی
برگهای کامالً توسعهیافته قرار داده شد و به مدت 30
دقیقه تاریکی ایجاد شد .بعد از این زمان با اتصال رابط
دستگاه فلورومتر به هر یک از گیرهها تغییرات برگها در
دستگاه ذخیره گردید و دادههای مربوطه با رابط به لپتاپ
انتقال داده شد.

t

 :FVحداکثر فلورسانس متغیر
 :FV / FOحداکثر راندمان واکنش انتشار آب و آزادسازی
اکسیژن در سمت دهنده فتوسیستم ( IIاین مجموعه
بیشترین میزان در نظر گرفتهشده پیوند حساس در زنجیره
فتوسنتزی انتقال الکترون است)
 :VJرابطه فلورسانس متغیر در مرحله ( Jبعد از  2میلیثانیه)
(این متغیر اطالعات مربوط به تعداد نسبی RCSهای بسته
را به تعداد کل RCSهایی که میتوانند بسته شوند نشان
میدهد)
 :M0شیب تقریبی اولیه (در هر میلیثانیه از فلورسانس
گذرا)
) :V = f (tاین پارامتر میزان بستهشدن RCهای فتوسیستم
 IIرا نشان میدهد (این پارامتر یک مقدار خالص است ،زیرا
کاهش  QAدر نتیجه انتقال در خارج از  QAمیتواند مجدداً
اکسیداسیون شود)
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 :SMمساحت کل باالی منحنی ( OJIPبازتاب چند برابر
کاهش کیفیت )QA
 :Nتعداد گردش مالی ،یعنی تعداد کاهش کیفیت  QAاز
زمان  0تا  N tFMتعداد دفعات  QAرا نشان میدهد و از زمان
 0به  tFMکاهش مییابد
 :ABS/RCشارجذب به ازای هر  RCفعال
 :ET0/RCشار انرژی که توسط یک  RCفعال در  T=0به
دام میافتد
 :ET0/RCمیزان انتقال الکترون توسط یک  RCفعال در
t=0
 :DI0/RCشار انرژی که توسط  RCقطع نمیشود و به
صورت گرما ،فلورسانس یا انتقال به سیستمهای دیگر در
زمان  t=0از بین میرود
 :ψ0احتمال انتقال الکترون در خارج از  QAدر زمان
(این احتمال وجود دارد که یک اگزیتون  RCیک الکترون
را به داخل زنجیره انتقال الکترونی در خارج از  QAمنتقل
کند)
t=0

 :PIABSشاخص عملکرد جذب
 :PITOTشاخص عملکرد کل
نتایج و بحث
از بین  240ژنوتیپ گندم مورد مطالعه ،بر اساس شاخص
عملکرد پارامتری جذب ( 20 ،)PIABSژنوتیپ گندم (10
ژنوتیپ حساس و  10ژنوتیپ متحمل) بر اساس تحمل به
تنش شوری انتخاب شد (جدول  .)1منحنیهای متغیر
فلورسانس برای مقایسه تفاوت بین شرایط تنش و عدم تنش
(شاهد) در  10ژنوتیپ حساس و  10ژنوتیپ متحمل ترسیم
شد (شکلهای  1و  .)2تأثیر سطوح مختلف شوری بر
منحنی فلورسانس کلروفیل در ژنوتیپهای مقاوم تحت
تنش نسبت به شاهد تغییرات معنیداری نداشت (شکل .)1
اما تأثیر سطوح مختلف شوری بر فلورسانس کلروفیل در
ژنوتیپهای حساس تحت تنش شوری نسبت به شاهد
بسیار معنیدار بود بهطوریکه در شوری  12دسیزیمنس
فاز  J-Pدر ژنوتیپهای G213 ،G127 ،G126 ،G77 ،G124
و  G210کامالً از بین رفته است (شکل  .)2درحالیکه در
ژنوتیپهای مقاوم ،این فاز مانند شاهد میباشد .همچنین

در ژنوتیپهای حساس ،فاز  JIدر منحنی  OJIPبهطور
معنیداری کاهش یافته است ،بهطوریکه در برخی از این
ژنوتیپها ( G204 ،G124 ،G120و  )G213فاز  JIکامالً از
بین رفته است (شکل .)2
نتایج حاصل از تجزیه پارامترهای فلورسانس کلروفیل نشان
داد که تنش شوری بر تمامی ژنوتیپهای مورد مطالعه تأثیر
منفی گذاشته است .در این مطالعه ،شاخص عملکرد
( )PIABSبا افزایش شوری کاهش پیدا کرد و این کاهش در
ژنوتیپهای حساس کامالً معنیدار بود (شکل  ،)4اما
تغییرات این شاخص در ژنوتیپهای مقاوم نسبت به شاهد
معنیدار نبود (شکل  .)3همچنین در این مطالعه با افزایش
شوری شاخص  PItotalدر هر  10ژنوتیپ مورد مطالعه روند
کاهشی داشت ولی این تغییرات در ژنوتیپهای حساس
بسیار معنیدار بود (شکل  .)4در شرایط تنش شوری،
شاخصهای  ABS/RC ،DIo/RCو  ETo/RCدر تمامی
ژنوتیپهای مورد مطالعه افزایش پیدا کرد (شکلهای  3و
 )4اما این افزایش فقط در ژنوتیپهای حساس معنیدار بود
(شکل  .)4همچنین در این مطالعه ،پارامترهای ،Sm ،Fm
 Fv/Fmو  Nتقریباً در تمامی ژنوتیپها کاهش پیدا کرد و
این کاهش در ژنوتیپهای ،G204 ،G81 ،G77 ،G124
 G213 ،G127 ،G126و  G210بسیار معنیدار بود.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس کلروفیلهای  ،b ،aکل و
کاروتنوئیدها نشان داد که بین سطوح شوری و ژنوتیپهای
مورد مطالعه در خصوص کلروفیلهای  ،b ،aکل و
کاروتنوئیدها تفاوت معنیداری وجود داشت (جدول  .)2با
توجه به نتایج بهدستآمده ،اثر شوری در تمام صفات
موردبررسی معنیدار گردید .اثر اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل
شوری  ژنوتیپ نیز بر تمامی صفات مورد مطالعه معنیدار
بود (جدول  .)2لذا میتوان اظهار داشت که معنیدارشدن
اثرات متقابل تیمارها برای برخی صفات ،بیانگر عکسالعمل
متفاوت ژنوتیپهای مورد مطالعه به سطوح شوری در مورد
این صفات بوده است.
با توجه به نتایج حاصل از مقایسات میانگین کلروفیلها و
کاروتنوئید در شرایط تنش شوری در ژنوتیپهای مورد
مطالعه مشخص گردید که محتوای کلروفیل در ژنوتیپهای
مختلف ،با افزایش شوری تفاوت چشمگیری داشت (جداول
 3و  .)4نتایج مقایسات میانگین نشان میدهد که با افزایش
شوری در سطح  9دسیزیمنس بر متر در تمامی ژنوتیپها
کلروفیل و کاروتنوئید روندی افزایشی داشت ،اما با افزایش
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تنش شوری از سطح  9دسیزیمنس بر متر به 12
دسیزیمنس بر متر روند کاهشی به خود گرفت .این
تغییرات کاهشی صفات در ژنوتیپهای حساس ،معنیدار
بود (جدول  .)4اما در ژنوتیپهای مقاوم کلروفیل  bاگرچه
روند کاهشی بود ولی با شاهد تفاوت معنیداری نداشت .اما
در ژنوتیپهای  2و  86کاروتنوئید و کلروفیل  aو در ژنوتیپ
 11کلروفیل  aو کلروفیل کل تفاوت معنیداری با شاهد
داشت (جدول .)3
اندازهگیری فلورسـانس بـرای بررسـی عملکـرد داخلـی
سیسـتم فتوسنتزی بسیار ارزشمند است .این روش یکی از
معمـولتـرین روشها برای تحقیقات فتوسنتزی است.
فتوسیسـتم  IIپدیـدهای به نام فلورسانس قابلتغییر دارد
کـه در آن شـدت فلورسانس ،خصوصیات مجموعه مرکز
واکـنش و زنجیـرهی انتقـال الکتـرون وابسته را بهتفصیل
قابلمالحظهای نشان میدهد .اگـر نور شدیدی بر گیـاه
بتابد فلورسانس بـه حـداکثر ( )Fmمـیرسـد .در این
منحنی ،افزایش سریع در نقاط  O-Jو  J-Pبهترتیب افزایش
مراحل فتوشیمیایی و گرمایی را نشان میدهد و افزایش در
مراحل  O-Jو  J-Pبهترتیب ناشی از احیای 𝐴𝑄 و تبدیل آن
به  𝑄𝐴−و احیای خزانه  PQمیباشد .بسیاری از محققان
معتقدند که شکل منحنی  OJIP-testبه بسیاری از
تنشهای محیطی حساس بوده و نقاط پیک حدواسط  Jو I
در اثر تنش حذف میگردد ( ;Flowers et al., 2008
.)Goncalves et al., 2007
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنش شوری بر
شکل منحنی  OJIP-testتأثیرگذار است .تنش شوری باعث
افزایش نقاط  O-Jو باعث کاهش نقاط  J-Pدر ژنوتیپها شد
و این تغییرات در ژنوتیپهای حساس ،معنیدار بود (شکل
 )2اما در ژنوتیپهای مقاوم تغییرات معنیدار منحنی
 OJIP-testرخ نداد (شکل  .)1نتایج این پژوهش با نتایج
 Hniličkováو همکاران ( )2017و  Lotfiو همکاران
( )2018مطابقت داشت .در این پژوهش ،سطح زیر منحنی
 OJIP-testنیز اندازهگیری شد که بیانگر حجم خزانه
کینونهای گیرنده الکترون 𝐴𝑄  𝑄𝐵 ،و 𝑄𝑃 میباشد .بر
اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،حجم خزانه
کینونها یا سطح زیر منحنی  OJIP-testدر ژنوتیپهای
حساس در شرایط تنش شوری کاهش معنیداری داشت
(شکل  )2که بیانگر ممانعت از جریان الکترون در بخش
دهنده فتوسیستم  IIاست .در این مطالعه ،شاخص

فلورسانس حداکثر در ژنوتیپهای حساس کاهش
معنیداری یافت .کاهش میزان شاخص  Fmبیانگر کاهش
حجم خزانه  𝑄𝐴−میباشد .همچنین افت فلورسانس حداکثر
ممکن است با کاهش فعالیت کمپلکس آنزیمی تجزیهکننده
آب و همچنین چرخه انتقال الکترون درون یا اطراف
فتوسیستم  IIمرتبط باشد (.)Chaves et al., 2009
همچنـــین در ایـــن پـــژوهش ،فلورســـانس حـــداقل در
ژنوتیپهـای حسـاس افـزایش معنـیداری داشـت (شـکل
 .)4تغییــر در فلورســانس حــداقل ( (Foتحــت تــأثیر
تــنشهــای محیطــی ممکــن اســت نتیجــه تغییــرات
ســاختاری در مرکــز واکــنش اولیــه فتوسیســتم  IIباشــد.
افـزایش میــزان  Foبــا افـزایش ســطح شــوری در مطالعــه
حاضر (شکل  ،)4ممکـن اسـت بیـانگـر تخریـب زنجیـره
انتقــال الکتــرون فتوسیســتم  IIدر اثــر کــاهش ظرفیــت
 QAو عــدم اکسیداســیون کامــل آن بــه دلیــل جریــان
کنـــد الکتـــرون در طـــول مســـیر فتوسیســـتم  IIو در
مجمــوع ،غیرفعــالشــدن فتوسیســتم  IIباشــد ( Zlatev
 .)et al., 2004نتــایج ایــن پــژوهش بــا نتــایج  Kalajiو
همکـــــــاران ( 2016 ،2011 ،2007و  )2018و  Lotfiو
همکــاران ( )2018مطابقــت داشــت .ایــن محققــان نیــز
در مطالعات خـود گـزارش کردنـد کـه بـا افـزایش تـنش،
مقدار فلورسـانس حـداقل و حـداکثر بـه ترتیـب افـزایش
و کـــاهش مـــییابـــد .شـــاخص عملکـــرد ( )PIABSبـــا
افــزایش شــوری کــاهش پیــدا کــرد و ایــن کــاهش در
ژنوتیپهای حسـاس کـامالً معنـیدار بـود (شـکل  ،)4امـا
تغییرات این شـاخص در ژنوتیـپهـای مقـاوم نسـبت بـه
شاهد معنیدار نبود (شکل .)3
شاخص عملکرد ،پارامتری اسـت کـه سـه فـاکتور درگیـر
در مراحــل عملکــردی فتوســنتز ،شــامل تعــداد مراکــز
واکنشــی موجــود در بســتر کلروفیــل ،میــزان بــه دام
انــداختن انــرژی برانگیختــه و میــزان تبــدیل انــرژی
برانگیختـــه بـــه انتقـــال الکتـــرون را بـــه یـــک فـــاکتور
چند متغیره تبـدیل مـیکنـد .ایـن شـاخص نشـاندهنـده
برآینــد فاکتورهــای  Ψo ،φPoو  RC/ABSمــیباشــد
( ;Miyake, 2010; Chaves et al., 2009
.)Dąbrowski et al., 2019
کاهش پارامتر کارایی فتوسنتزی ( )PIدر شرایط تنش
نشاندهنده از دست دادن کارایی فتوشیمیایی نظام نوری
 IIو  Iدر گیاهان میباشد (.)Goncalves et al., 2007
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الکترونها در شرایط تنش شدید به دلیل عدم انتقال آنها
در زنجیره انتقال الکترون ،تجمع پیدا کرده و در ادامه ،در
فتوسیستم  Iاز طریق واکنش مهلر با اکسیژن ترکیب شده
و رادیکالهای آزادی مانند سوپراکسید و پراکسیدهیدروژن
تولید میکنند و در صورتی که این رادیکالها مهار نشوند
سبب تنش اکسیداتیو شده و به دستگاه فتوسنتزی آسیب
میرسانند (Miyake et al., Aganchich et al., 2009
; .)2010نتایج پژوهش حاضر ،کاهش کارایی عملکرد را در
هر  10ژنوتیپ مورد مطالعه نشان داد و این کاهش در
ژنوتیپهای حساس ،بسیار معنیدار بود .در شرایط تنش
شوری ،شاخص  DIo/RCدر تمامی ژنوتیپهای مورد مطالعه
افزایش یافت (شکلهای  3و  ،)4اما این افزایش فقط در
ژنوتیپهای حساس معنیدار بود (شکل  .)4لذا میتوان
چنین بیان داشت که افزایش شاخص DIo/RC
نشاندهندهی جریان انرژی در مسیرهای مختلف ازجمله
تولید انواع اکسیژن فعال میباشد .این نتایج با یافتههای
حاصل از پژوهش  Lotfiو همکاران ( )2018مطابقت داشت.
از آنجایی که افزایش این شاخص ،نشاندهندهی جریان
انرژی در مسیرهای مختلف ازجمله تولید انواع اکسیژن فعال
میباشد ،میتوان چنین بیان نمود که ژنوتیپهایی که مقدار
کمتری از این شاخص را دارند مقاومت بیشتری در برابر
تنشها نشان دادهاند .با افزایش تنش شوری ،نسبت
 ABS/RCافزایش یافت که میتواند به دلیل این باشد که
شوری باعث کاهش  RCشده و بنابراین سبب بهمزدن
تعادل  RCفعال به  RCغیرفعال گشته است ( Lotfi et al.,
 .)2018در این آزمایش با افزایش شدت شوری نیز دو
شاخص  TRo/RCو  ETo/RCافزایش یافتند .نتایج این
مطالعه با نتایج  Lotfiو همکاران ( Kalaji ،)2018و
همکاران ( 2016و  )2018و  Mohamedو همکاران
( )2017مطابقت داشت .در پژوهش  Kalajiو همکاران
( )2018سطح باالی منحنی فلورسانس بین  Foو  Fmبا
افزایش تنش خشکی کاهش یافت .سطح باالی منحنی
فلورسانس بین  Foو  Fmمتناسب با گنجایش مخزن
پذیرنده الکترون یا همان  QAدر طرف احیاءکننده
فتوسیستم  IIمیباشد .در صورتی که انتقال الکترون از مرکز
واکنش به سمت مخزن کینون مسدود شود ،مانند زمانی که
گیاه در مواجهه با تنش میباشد ،سطح مذکور بهشدت
کاهش مییابد ( .)Miyake, 2010پارامتر RC/ABS
نشاندهندهی تراکم مرکز واکنش به ازای مقدار انرژی نوری

جذبشده میباشد .کاهش پارامترهای فلورسانس تحت
شرایط تنش میتواند به دلیل کاهش در محتوای کلروفیل
باشد ( )Kocheva et al., 2004از آنجایی که بررسی غلظت
کلروفیل در شرایط تنش شوری یکی از سازوکارهای انتخاب
ارقام متحمل به شوری گیاهان زراعی میباشد ،بنابراین در
این آزمایش عالوه بر فلورسانس کلروفیل ،محتوی
رنگدانههای فتوسنتزی نیز مورد مطالعه قرار گرفت.
کلروفیل و کاروتنوئیدها
با توجه به نتایج تجزیه واریانس ،اثر تنش شوری بر
کلروفیلهای  ،b ،aکل و کاروتنوئیدها در ژنوتیپهای مورد
مطالعه دارای تفاوت معنیداری بود (جدول  .)2نتایج حاصل
از مقایسات میانگین در صفات اندازهگیریشده نشان داد که
با افزایش تنش شوری میزان کلروفیل در ژنوتیپهای
مختلف تفاوت معنیداری داشت (جداول  3و  .)4همچنین
با افزایش شوری در سطح  9دسیزیمنس بر متر در تمامی
ژنوتیپها کلروفیل و کاراتنوئید یک روند افزایشی داشت .اما
با افزایش تنش شوری روندی کاهشی در تمامی ژنوتیپها
به خود گرفت .این تغییرات کاهشی صفات در ژنوتیپهای
حساس معنیدار بود .اما در ژنوتیپهای مقاوم اگرچه روند
کاهشی بود ولی با شاهد تفاوت معنیداری در کلروفیل b
وجود نداشت .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان اظهار
داشت ،هنگامی که گیاه در شرایط شور رشد میکند،
فعالیت فتوسنتزی آن کاهش مییابد و در نتیجه ،میزان
رشد و سطح برگ و محتوای کلروفیل گیاه کاهش پیدا
میکند ( .)Viera Santos, 2004علیرغم این که گیاهان در
میزان تحمل به شوری متفاوت میباشند ،اما در نهایت
شوری سبب کاهش رشد آنها خواهد شد .این کاهش به
طور عمده در ارتباط با افت ظرفیت فتوسنتزی بوده که خود
میتواند به علت کاهش در محتوای کلروفیل باشد ( Viera
 .)Santos, 2004; Ghogdi et al., 2013هر دو نوع کلروفیل
 aو  bنسبت به تنش حساس میباشند ( Scheibe et al.,
 .)2005; Farooq, 2009با اعمال تنش شوری میزان
کلروفیل  aو  bدر ژنوتیپها روند کاهشی داشت و بیشترین
تغییرات مربوط به ژنوتیپهای حساس بود (جدول  .)4از
طرف دیگر ،میتوان اظهار داشت که تحت شرایط شوری
مقدار اتیلن افزایش مییابد و در نتیجه ،به دلیل فعالیت
آنزیم کلروفیالز ،کلروفیل گیاه کاهش پیدا میکند (Kiani-
Viera Pouya and Rasouli, 2014; Ghogdi et al., 2013
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; .)Santos, 2004به بیان دیگر ،کاهش غلظت کلروفیل از
عوامل مهم مؤثر در میزان ظرفیت فتوسنتزی گیاه به شمار
میرود و افزایش شوری موجب کارایی ضعیف برگها در
انجام فتوسنتز و تشدید صدمات تنش میشود .بنابراین
کاهش صفات رویشی را میتوان به کاهش میزان مواد
فتوسنتزی برای تأمین رشد سبزینهها نسبت داد .تنش
شوری منجر به افزایش غلظت آبسیزیک اسید و اتیلن
میشود که تحریککننده آنزیم کلروفیالز هستند و به این
ترتیب کلروفیل تحت تأثیر این آنزیم تجزیه میشود
( .)Orabi et al., 2010عالوه بر این ،تنش شوری باعث
بازشدن حلقههای پورفیرینی شده و مواد سمی حاصل از
این تجزیه به واکوئل منتقل میگردد و باعث از بین رفتن
رنگ سبز برگ میشود ( Nguyen et al., 2017; Viera
 .)Santos, 2004نتایج تحقیق حاضر ،تفاوت بین ژنوتیپها

را در بین تمامی ژنوتیپها (هم حساس و هم مقاوم) به
لحاظ کاهش کلروفیل نشان داد (جدول .)3اما بیشترین
تغییرات مربوط به ژنوتیپهای حساس بود که میتواند به
خصوصیات ژنتیکی متفاوت این ژنوتیپها نسبت داده شود.
احتماالً ژنوتیپهای متحمل ،به علت دارابودن مکانیسمهای
دفاعی قویتر در مقایسه با ژنوتیپهای حساس ،در شرایط
شوری قادر به حفظ ساختار کلروفیل خود بودهاند .بر اساس
نتایج بهدستآمده از این تحقیق ،بین پارامترهای فلورسانس
و محتوای کلروفیل و کاروتنوئید همبستگی باالیی وجود
دارد .در بین ژنوتیپهای مورد بررسی ژنوتیپهای متحمل،
از ظرفیت فتوسنتزی باالتری در شرایط تنش شوری
برخوردار بودند .همچنین میزان کاهش کلروفیلهای ،b ،a
کل و کاروتنوئید در این ژنوتیپها تفاوت معنیداری با شاهد
نداشت.

جدول  -1اطالعات مربوط به ژنوتیپهای مقاوم و حساس
کد در این پژوهش

کد در سیمیت

محل جمعآوریشده

2
11
77
81
86
101
109
120
124
126
127
151
191
199
204
205
213
232
239

319956
187505
189040
189193
189280
189956
190095
283138
283449
283553
283602
374133
375454
375565
375626
375659
375743
375963
2437249

سقز
همدان
کرمانشاه
زنجان
مشهد
مشهد
مشهد
ایالم
مشهد
مشهد
کرمان
کرمان
کرمان
اصفهان
تهران
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شکل  -1شدت فلورسانس کلروفیل در ژنوتیپهای مقاوم گندم تحت سطوح مختلف شوری پس از  21روز
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شکل  -2شدت فلورسانس کلروفیل در ژنوتیپهای حساس گندم تحت سطوح مختلف شوری پس از  21روز
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شکل -3نمودار عنکبوتی پارامترهای فلورسانس کلروفیل در ژنوتیپهای مقاوم گندم پس از  21روز تنش شوری

 :FMحداکثر فلورسانس هنگامی که تمام RIIهای فتوسیستم IIبسته
باشند
 :Fυفلورسانس متغیر در زمان
 :FVحداکثر فلورسانس متغیر

t

 :FV / FOحداکثر راندمان واکنش انتشار آب و آزادسازی اکسیژن در
سمت دهنده فتوسیستم ( IIاین مجموعه بیشترین میزان در نظر
گرفتهشده پیوند حساس در زنجیره فتوسنتزی انتقال الکترون است)



مقایسه عملکرد فتوسیستم  IIدر ژنوتیپهای گندم بومی ایران با استفاده از...

 :ABS/RCشار جذب به ازای هر  RCفعال

 :VJرابطه فلورسانس متغیر در مرحله ( Jبعد از  2میلیثانیه) (این متغیر
اطالعات مربوط به تعداد نسبی  RCSهای بسته را به تعداد کل RCSهایی
که میتوانند بسته شوند نشان میدهد)

 :ET0/RCشار انرژی که توسط یک  RCفعال در  T=0به دام میافتد
 :ET0/RCمیزان انتقال الکترون توسط یک  RCفعال

 :M0شیب تقریبی اولیه در هر میلیثانیه از فلورسانس گذرا

 :DI0/RCشار انرژی که توسط  RCقطع نمیشود و به صورت گرما،
فلورسانس یا انتقال به سیستمهای دیگر در زمان  t=0از بین میرود

) V = f(tاین پارامتر میزان بستهشدن RCهای فتوسیستم  IIرا نشان
میدهد (این پارامتر یک مقدار خالص است ،زیرا کاهش  QAدر نتیجه
انتقال در خارج از  QAمیتواند مجدداً اکسیداسیون شود)

 :ψ0احتمال انتقال الکترون در خارج از  QAدر زمان ( t=0این احتمال
وجود دارد که یک اگزیتون  RCیک الکترون را به داخل زنجیره انتقال
الکترونی در خارج از  QAمنتقل کند)

 :SMمساحت کل باالی منحنی ( OJIPبازتاب چند برابر کاهش کیفیت
)QA

 :PIABSشاخص عملکرد جذب

 :Nتعداد گردش مالی ،یعنی تعداد کاهش کیفیت  QAاز زمان 0تا
 Nتعداد دفعات  QAرا نشان میدهد و از زمان  0به  tFMکاهش مییابد

tFM

 :PITOTشاخص عملکرد کل

جدول  -2تجزیه واریانس محتوای رنگیزههای فتوسنتزی ژنوتیپهای مورد مطالعه تحت تأثیر تنش شوری
منابع تغییر

درجه آزادی

کاروتنوئید

کلروفیل کل

کلروفیل

تکرار
شوری ()a
خطای a
ژنوتیپ ()b

1
2
2
239
478
717
-

1061ns
**131745
332
**805/99
**444/25
42/62
8/23

3/3
**7099/32
**24/53
**34/7
**33/24
2/19
8/10

1/97
**541/42
**0/17
**9/29
**7/8
0/238
3/2

a*b

خطا
ضریب تغییرات

در t=0

***،معنیداری در سطح احتمال  P≤ 0.01و  :ns ،P≤ 0.05غیر معنیدار

b

کلروفیل

a

3/55
**4460/5
**16/73
**21/12
**20/44
1/42
7/1
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شکل  -4نمودار عنکبوتی پارامترهای فلورسانس کلروفیل در ژنوتیپهای حساس گندم پس از  21روز تنش شوری
**و * به ترتیب معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد
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جدول  -3مقایسات میانگین اثر متقابل ژنوتیپ × شوری بر محتوای رنگیزههای فتوسنتزی ژنوتیپهای مقاوم انتخابشده بین ژنوتیپهای مورد مطالعه
تحت تنش شوری
کاروتنوئید

کلروفیل کل

)(Mg.g-1FW

)(Mg.g-1FW

)(Mg.g-1FW

)(Mg.g-1FW

کلروفیل

67/40b
72/43a
53/30c
89/50ab
93/79a
86/68ab
78/24b
82/84a
66/67c
68/58ab
73/50a
65/05b
78/58a
79/75a
75/068a
82/16b
96/576a
77/35b
76/58a
81/467a
73/14ab
71/493a
73/480a
71/47a
79/448ab
86/16a
76/1b
79/38ab
82/973a
65/66b

21/58a
2236a
20/86a
26/25a
27/51a
22/328b
24/96a
24/86a
21/538c
25/657a
27/435a
24/23ba
24/53a
24/55a
22/72ba
25/561a
26/2a
23/63ba
24/97a
24/76a
23/19a
24/69a
24/61a
22/7a
23/18a
23/8a
19/631b
27/728a
27/633a
25/511ba

5/8a
5/6a
5/3a
6/2a
5/3a
5/6a
7/6a
6/3a
6/15a
7/2a
6/54a
5/8a
7a
6/65a
5/81a
8/21a
7/2a
6/5a
7/19a
6/81a
6/21a
7/31a
6/3a
5/9a
9a
8/8a
6/71ab
8/6a
8/23a
7/51a

16a
17a
14/7b
20/3a
21/8a
16/68b
17a
18/6a
15/2b
18/37b
21/2a
18/5b
17/3a
17/9a
16/89a
17/2a
19a
16/8a
17/7a
17/9a
16/9a
17/38a
18/01a
16/8a
13/8a
14/2a
12/6a
18/68a
19/1a
17/6a

b

حروف مشترک در یک ستون بیانگر عدم اختالف آماری معنیدار است.

کلروفیل

a

تیمار
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m

ژنوتیپ
2

11

86

109

151

191

199

205

232

239
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جدول  -4مقایسات میانگین اثر متقابل ژنوتیپ × شوری بر محتوای رنگیزههای فتوسنتزی ژنوتیپهای حساس انتخابشده بین ژنوتیپهای مورد
مطالعه گندم تحت تنش شوری
کاروتنوئید

کلروفیل کل

)(Mg.g-1FW

)(Mg.g-1FW

98/47b
103/05a
57/84c
63/51a
61/74b
57/76c
86/22b
91/19a
72/60c
95/657a
76/248b
79/23b
101/72a
89/29 b
29/37c
69/27b
90/79a
56/36c
66/72a
63/65ab
61/18b
67/70b
98/23a
16/33c
79/84a
80/30a
19/53b
85/91b
90/7a
12/98c

27/17a
23/06b
16/24c
21/43a
19/60b
14/62c
25/14b
30/47a
14/68c
23/72a
17/56b
15/63c
23/90a
20/92b
18/18c
19/57b
25/03a
17/06c
23/48a
16/06c
22/50b
19/31b
23/55a
16/46c
24/39a
20/55b
16/35c
20/55b
23/26a
13/62c

کلروفیل

b

)(Mg.g-1FW

9/30a
6/68b
4/97c
5/57a
5/34a
5/31a
6/28b
8/35a
6/31b
11/15a
7/50b
5/85c
8/88a
6/08b
4/80c
5/81a
5/7a
4/38a
5/56a
4/2ab
3/11b
5/60ab
6/85a
7/48a
5/91a
6/21a
4/91b
6/97a
6/93a
6/03a

حروف مشترک در یک ستون بیانگر عدم اختالف آماری معنیدار است.

کلروفیل

a

تیمار

ژنوتیپ

)(Mg.g-1FW

21/81a
18/77b
12/98c
17/01a
15/58b
11/78c
19/92b
24/23a
11/93c
19/15a
14/27b
12/61c
19/27a
16/67b
14/43c
15/60b
19/77a
17/43b
18/56a
12/74b
17/54a
15/38b
18/76a
13/42c
19/30a
16/40b
13/06c
16/49b
18/56a
11/09c

شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m
شاهد
9dS/m
12dS/m

77

81

101

120

124

126

127

204

210

213
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فتوسنتزی باالتری تحت شرایط تنش شوری برخوردار
،G77  دستگاه فتوسنتزی ژنوتیپهای، در مقابل.بودند
 وG210 ،G204 ،G127 ،G126 ،G124 ، G101 ،G81
 بر. حساسیت بیشتری به تنش شوری نشان دادG213
 کاربرد فلورسانس کلروفیل و،اساس نتایج این آزمایش
تجزیه و تحلیل صفات مرتبط با آن میتواند به عنوان روشی
سریع و غیرمخرب در بررسی واکنش ژنوتیپهای گندم به
،تنش شوری و گزینش ارقام متحمل قابلاستفاده باشد
.اگرچه باید مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد
سپاسگزاری
بدینوسیله از آقای دکتر لطفی بهپاس زحمات ارزنده ایشان
در آنالیز دادههای فلورسانس کلروفیل تقدیر و تشکر
.میگردد

نتیجهگیری کلی
 بیوشیمیایی و مولکولی،درک واکنشهای فیزیولوژیکی
گیاهان به تنش و شناسایی مسیرهای تنظیمکنندهی
سازگاری و تحمل گیاهان به تنش یک چالش بزرگ برای
 نتایج پژوهش حاضر.محققان علوم گیاهی در جهان است
نشان داد که نحوه اثر تنش شوری بر مرحله روشنایی
فتوسنتز تقریباً در تمام ژنوتیپها دارای مکانیسمهای
 از نظر تمامی صفات، ژنوتیپهای حساس.مشابهی است
مورد مطالعه تفاوت معنیداری با شاهد داشتند اما این
- بر اساس داده.تفاوت در ژنوتیپهای مقاوم معنیدار نشد
G2, (  ژنوتیپهای مقاوم،های بهدستآمده از این پژوهش
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) از ظرفیتG213  وG210 ،G204 ،G127 ،G126
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Abstract
One of the important abiotic stresses in the arid and semi-arid world, including Iran, is soil and water salinity that
reduces crop yield. Determination of damage amount of salinity stress to crops such as wheat is also essential.
Since chlorophyll fluorescence analysis has become an important tool in fundamental and applied research in the
field of plant physiology and agronomy, this experiment was conducted to investigate the effect of salinity on
chlorophyll fluorescence of 240 wheat genotypes at three levels of salinity (0, 9, 12 dS.m -1) in greenhouse
conditions. After 21 days of salinity stress, chlorophyll fluorescence parameters and related transients (Fo, Fv, Fm,
Fv/Fm, Vj, PI, Fv/Fo, and ABS/RC) and the photosynthetic pigments were measured. All photosynthetic pigments
decreased after salinity stress, and this decrease was significant in susceptible genotypes. Salinity also significantly
reduced the quantum yield of photosystem II (Ø PSII) and the maximum quantum yield of photosystem II (Fv/Fm)
and significantly increased the ABS/RC, Fo, and Vj parameters in susceptible genotypes.
Keywords: Fluorescence parameters, photosynthetic pigments, performance index, photosystem II quantum yield
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