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اثر پیشتیمار خشکی روی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و کاهش خسارت تنش
خشکی دو گونه چمن ،بنتگراس خزنده )(Agrostis stolonifera cv. Palustris
و فستوکای پابلند )(Festuca arundinacea cv. Greystone
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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،دانشیار و استادیاران ،دانشکدۀ علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت
(تاریخ دریافت - 1392/7/9 :تاریخ تصویب)1392/11/9 :

چکیده
پیشتیمار خشکی ،یعنی آبیاری با تکرار کم و با فواصل طوالنی ،که بهمنظور گسترش سیستم ریشهای
و کاهش خسارت خشکی در گیاهان استفاده میشود .در پژوهش حاضر ،اثر پیشتیمار خشکی به
مدت  31روز در افزایش تحمل به خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده و فستوکای پابلند ارزیابی
شد .گیاهان پیشتیمارشده و شاهد سپس به مدت  01روز در معرض تنش خشکی با سطوح مختلف
نیروی مکش خاک ( 03-01 ،43-41 ،23-21و  73-71سانتیبار) قرار گرفتند و در پایان ،بهمنظور
رشد مجدد ،رطوبت خاک به مدت  10روز در حد ظرفیت زراعی حفظ شد .نتایج نشان داد که
پیشتیمار خشکی سبب افزایش نسبت طول ریشه به شاخساره در دو گونه چمن شد .در پایان 01
روز تنش خشکی ،میزان فعالیت آنزیمهای پراکسیداز ،سوپراکسید دیسموتاز ،آسکوربات پراکسیداز و
کاتاالز در گیاهان پیشتیمارشده در مقایسه با گیاهان شاهد باالتر بود .در مرحلۀ رشد مجدد ،گیاهان
پیشتیمارشده در بنتگراس خزنده برخالف فستوکای پابلند ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی باالتری
از شاهد نشان دادند .درمجموع پیشتیمار خشکی با افزایش نسبت ریشه به شاخساره و تقویت سیستم
آنتیاکسیدانی ،تحمل به خشکی را در هر دو گونه چمن افزایش داد.
واژههای کلیدی :تحمل به خشکی ،رشد مجدد ،مقاومسازی ،نسبت ریشه به شاخساره.
مقدمه
چمنها مهمترین گیاهان پوششی در فضای سبز هستند
( .)Kafi & Kaviani, 2002کمبود آب و تنش خشکی
در مناطق خشک و نیمهخشک از مشکالت بزرگ پیش
روی صنعت چمنکاری است ( Salahvarzy et al.,
 .)2008بهدلیل کمآبیهای اخیر در برخی محافل از
حذف چمن در سطوح سبز یاد میشود ،بنابراین،
میتوان با مدیریت مناسب آبیاری و توسعۀ تکنیکهایی
برای افزایش مقاومت به خشکی ،از نقش این گیاه
سودمند بهره برد ( .)Roohollahi et al., 2010در شرایط
تنش ،افزایش گونههای فعال اکسیژن )ROS( 3موجب

تنش ثانویۀ اکسیداتیو میشود ،که این امر منجر به
تغییرات یاختهای و انواع آسیبها در گیاه میشود ( Zhu,
 .)2003بهمنظور خنثیکردن  ROSیک سری از
سیستمها در گیاه فعال میشود که در میان آنها
میتوان به سیستمهای آنتیاکسیدانی آنزیمی مانند
سوپراکسید دیسموتاز ) ،(SODپراکسیداز )،(POD
کاتاالز ) (CATو آسکوربات پراکسیداز ) (APXاشاره
کرد ( .)Dabrowska et al., 2007پژوهشها نشان داده
است که کاربرد آبسیزیک اسید مقاومت برموداگراس در
برابر تنش خشکی را افزایش داده است ( Shaoyun et
 .)al., 2009همچنین ثابت شده است که پیشتیمار
)1. Reactive oxygen species (ROS
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استفاده میشود ( .)Aldous & Chivers, 2002بنابراین،
در پژوهش حاضر ،اثر پیشتیمار خشکی روی فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی
در دو گونه چمن بنتگراس خزنده رقم پالوستریس 1و
فستوکای پابلند رقم گریاستون 5بررسی شده است.

خشکی مقاومت نشاهای گوجهفرنگی را به تنشهای
خشکی بهبود بخشیده است ( .)Latimer, 1992عالوه بر
این بیان شده است که پیشتیمار خشکی در چمن پوآ
سبب افزایش مقاومت به گرما ،طویلترشدن ریشه،
تنظیم اسمزی بیشتر ،افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی و
حفاظت گیاه از آسیب سلولی ناشی از تنش گرمایی شده
است ( .)Jiang & Huang, 2001; Peng et al., 2011در
حال حاضر یکی از موضوعات اصلی پژوهش در صنعت
چمنکاری توسعۀ روشهایی برای افزایش تحمل به
کمآبی است (.)Richardson et al., 2008
تیمار مالیم یا کوتاهمدت گیاهان با خشکی
(پیشتیمار خشکی) 3اثرات زیانآور تنشهای بعدی را
خنثی میکند و از این طریق سبب افزایش تحمل به
تنشهای بعدی خشکی میشود ،درواقع پیشتیمار
خشکی روش ساده و کمهزینهای است که با ایجاد یک
سری تغییرات در ویژگیهای مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و
2
بیوشیمیایی بافت و یاختۀ گیاهی سبب ایجاد سازگاری
میشود .همچنین سبب میشود که چمنها بدون آب و
بارندگی کافی بتوانند خود را در مقابل تنشهای
اکسیداتیو ناشی از خشکی وفق دهند ( Trenholm,
 .)2000پیشتیمار خشکی در افزایش مقاومت به
یخبندان در چمن لولیوم چندساله مؤثر بوده است و
اثرات سودمند این تیمار را به تقویت سیستم
آنتیاکسیدانی نسبت دادهاند (.)Hoffman et al., 2012
فستوکای بلند چمنی است که به دامنۀ گستردهای
از شرایط محیطی سازگار شده است و مقاومت خوبی به
گرما و پاخوری دارد ،همچنین از ارقام مقاوم به خشکی
است که در تمام طول سال سبز باقی میماند .این چمن
بهتر است بهتنهایی کاشته شود ،زیرا در هر سال توسعه
پیدا میکند و یکی از پوششهای اولیۀ موجود در
زمینههای ورزشی است (.)Aldous & Chivers, 2002
بنتگراسها یکی از ارقام مهم چمنهای لوکس محسوب
میشود .بنتگراس خزنده چمنی است ظریف ،پرپشت با
برگهای باریک که ریزومها در آن معموالً دیده
میشوند .سرما را بهخوبی تحمل میکند ولی حساس به
خشکی است .معموالً برای فضای سبز و زمینهای گلف

این پژوهش در خردادماه  3133در گلخانۀ تحقیقاتی
دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیالن بهصورت فاکتوریل
در قالب طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور شامل پیشتیمار
خشکی در دو سطح (چمنهای پیشتیمارشده و چمنهای
شاهد) و فاکتور تنش خشکی در چهار سطح نیروی مکش
خاک (24ـ54 ،21ـ44 ،51ـ 41و 04ـ 01سانتیبار)
بهطور جداگانه روی دو گونه چمن با چهار تکرار انجام
شد.
برای این منظور بذور دو گونه چمن بنتگراس
خزنده رقم پالوستریس ( Agrostis stolonifera cv.
 )Palustrisو فستوکای پابلند رقم گریاستون ( Festuca
 )arundinacea cv. Greystoneدر مخلوط خاکی با
نسبت حجمی سه قسمت خاک سطحی ،یک قسمت
ماسه و یک قسمت کود دامی ( )1:3:3در گلدانهای
مناسب کشت شدند .پس از رشد و استقرار کامل
گیاهچهها طی  04روز ،بهمنظور اعمال پیشتیمار
خشکی چمنها به دو گروه تقسیم شدند .گروه اول
چمنها (شاهد) ،هر دو روز یکبار آبیاری شدند ،طوری
که رطوبت خاک در حد ظرفیت زراعی حفظ شود ،اما
در گروه دوم (چمنهای پیشتیمارشده) بهمنظور
مقاومسازی ،آبیاری مجدد زمانی صورت میگرفت که
عالیم پژمردگی موقت را نشان میدادند .اعمال
پیشتیمار خشکی به مدت  14روز به طول انجامید
( .)Pound & Street, 2001پس از  14روز پیشتیمار
خشکی ،گیاهان شاهد و پیشتیمارشده به مدت  44روز
تحتتأثیر تنش خشکی براساس سطوح مختلف نیروی
مکش خاک (24ـ54،21ـ44 ،51ـ04 ،41ـ 01سانتیبار)
قرار گرفتند .نیروی مکش خاک در سطوح مختلف رطوبتی

)1. Drought preconditioning (DP
2.Acclimation

3. Agrostis stolonifera cv. Palustris
4. Festuca arundinacea cv. Greystone

مواد و روشها
مواد گیاهی و نحوۀ اجرای طرح

امیرینسب و همکاران :اثر پیشتیمار خشکی روی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و ...

با استفاده از دستگاه تانسیومتر اندازهگیری شد .در پایان
این دوره ،بهمنظور رشد مجدد پس از تنش ،رطوبت
خاک به مدت  34روز در حد ظرفیت زراعی حفظ شد.
در هر نوبت آبیاری ،خاک تا حد ظرفیت زراعی آبیاری
شد ( .)Alizadeh, 2004مقدار آب آبیاری که در هر
نوبت آبیاری به گلدانها داده میشد با استفاده از روابط
 3و  2محاسبه شد (.)Alizadeh, 2004
FC   v
.Dr.MAD
100
V=dn. A

)3

dn 

)2

که در روابط فوقdn ،؛ مقدار آب آبیاری که در هر نوبت
آبیاری وارد گلدانها میشد (سانتیمتر)FC ،؛ مقدار رطوبت
خاک در ظرفیت زراعی برحسب درصد حجمیθv ،؛ مقدار
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رطوبت خاک در سطوح مختلف نیروی مکش برحسب
درصد حجمیDr ،؛ عمق مؤثر ریشه برحسب سانتیمتر،
MAD؛ ضریب مدیریت آبیاریA ،؛ متوسط مساحت خاک
در گلدان برحسب سانتیمتر مربع ،و V؛ حجم آب ( که در
هر نوبت آبیاری به هر گلدان داده شد و واحد آن سانتیمتر
مکعب) است.
در پایان  44روز اعمال تنش خشکی ،نمونهبرداری از
چمنها بهمنظور اندازهگیری صفات ،شامل نسبت طول
ریشه به شاخساره و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی مانند
سوپراکسید دیسموتاز ) ،(SODپراکسیداز ) ،(PODکاتاالز
) (CATو آسکوربات پراکسیداز ) (APXانجام شد .همچنین
پس از  34روز رشد مجدد چمنها ،فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی مذکور مجدداً اندازهگیری شد.

جدول  .3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مخلوط خاکی استفادهشده در این آزمایش
هدایتالکتریکی

pH

کربن آلی
()%

نیتروژن
()%

فسفر

پتاسیم

)(ppm

)(ppm

رس
()%

سیلت
()%

شن
()%

نوع
بافت

وزن مخصوص
ظاهری ()gr/ cm3

0/20

4/433

4/312

05/3

300

32

54

50

لومی

3/44

)(ds/m

3/20

ارزیابی صفات

برای اندازهگیری نسبت طول ریشه به شاخساره ،از هر
گلدان  30عدد بوته چمن بهطور تصادفی انتخاب شدند و
سپس طول شاخساره و طویلترین ریشۀ آنها با خطکش
مدرج اندازهگیری شد و نسبت آنها بهدست آمد.
بهمنظور استخراج و اندازهگیری آنزیمها ،برگهای
دو گونه چمن در حضور نیتروژن مایع در هاون چینی
آسیاب شدند .یک میلیلیتر از بافر فسفات 44
میلیموالر ( )pH=0به  4/4گرم از برگ آسیابشده
اضافه شد و سپس به مدت  34دقیقه با  35هزار دور در
دقیقه در دمای  5درجۀ سانتیگراد ،سانتریفیوژ شدند.
پس از اتمام سانتریفیوژ عصارة رویی برداشته شد .از این
عصاره برای سنجش آنزیمهای  APX, CAT, SODو
 PODاستفاده شد.
سنجش فعالیت آنزیم  SODدر مخلوط واکنش به
حجم  3/4میلیلیتر و دارای بافر فسفات  44میلیموالر
( /3 EDTA ،)pH=0میلیموالر ،متیونین  31میلیموالر،
نیتروبلوتترازولیوم ،ریبوفالوین و  34میکرولیتر عصارة
آنزیم انجام شد .جذب در طول موج  404نانومتر با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ( PG Instruments

( & Giannopolitis

 )ItdT80+UV/VISاندازهگیری شد
 .)Ries, 1977فعالیت آنزیم  PODبا استفاده از آب
اکسیژنۀ  54میلیموالر ،گایاکول  224میلیموالر ،بافر
فسفات 44میلیموالر و درنهایت  34میکرولیتر عصارة
آنزیمی محاسبه شد و میزان جذب در طول موج 504
نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد.
سپس فعالیت آنزیم با استفاده از فرمول قانون بیرالمبرت
و با ضریب خاموشی  20/0 µM-1cm-3برای گایاکول
پراکسیداز محاسبه شد (.)Cesar et al., 2010
سنجش فعالیت آنزیم  APXدر مخلوط واکنش به
حجم سه میلیلیتر دارای بافر فسفات  24میلیموالر
( 4/3 EDTA ،)pH =0میلیموالر ،آسکوربیک اسید 4/4
میلیموالر ،آب اکسیژنه  34میلیموالر و  14میکرولیتر
عصارة آنزیم انجام شد .جذب در طول موج  234نانومتر
با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .اگر
تغییرات جذب بر زمان ( )OD/minرا به ثابت mM-1cm-
 2/01تقسیم کنیم فعالیت آنزیمی بهدست میآید
( .)Nakano & Asada, 1981سنجش فعالیت آنزیم
 CATدر مخلوط واکنش به حجم سه میلیلیتر دارای
بافر فسفات  24میلیموالر (4/3 EDTA ،)pH=0
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میلیموالر ،آب اکسیژنه  34میلیموالر و  34میکرولیتر
عصارة آنزیم انجام شد .جذب در طول موج  254نانومتر
با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .اگر
تغییرات جذب بر زمان ( )OD/minرا به ثابت mM-1cm-
 541تقسیم کنیم فعالیت آنزیم بهدست میآید ( Chance
.)& Maehly, 1955
در نهایت تجزیۀ آماری دادههای حاصل از صفات
اندازهگیریشده با استفاده از نرمافزار ) SAS (9.1مقایسۀ
میانگینها با نرمافزار  MSTAT-Cتوسط آزمون دانکن
همچنین رسم نمودارها با نرمافزار اکسل انجام شد.

نتایج و بحث
ارزیابی صفات در پایان  05روز تنش خشکی
نسبت طول ریشه به شاخساره

نتایج نشان داد که با افزایش نیروی مکش خاک ،نسبت
طول ریشه به ساقه در هر دو گونه چمن ،افزایش پیدا کرد.
گیاهان پیشتیمارشده در مقایسه با گیاهان شاهد ،در هر
کدام از سطوح نیروی مکش خاک نسبت طول ریشه به
ساقۀ بیشتری داشتند .بیشترین و کمترین نسبت طول
ریشه به ساقه در هر دو گونه بهترتیب مربوط به سطوح
04ـ 01و 24ـ 21سانتیبار بود (شکل -3الف و ب).

سطوح مختلف نیروی مکش خاک (سانتیبار)

سطوح مختلف نیروی مکش خاک (سانتیبار)

شکل  .3نسبت طول ریشه به شاخساره در بنتگراس خزنده (الف) و فستوکای پابلند
(ب) پیشتیمارشده و شاهد در سطوح مختلف نیروی مکش خاک
ستونهای دارای حروف مشابه تفاوت معناداری در سطح احتمال  4درصد آزمون دانکن نشان ندادند.

ثابت شده است که آبیاری با فواصل طوالنی طول
ریشۀ بلندتری را نسبت به آبیاری هر روز یا دو روز
یکبار به همراه داشته است ( ،)Jordan et al., 2003که
موافق با یافتههای ماست .اثر آشکار تنش خشکی همواره
بهصورت کاهش رشد بخش هوایی گیاه ظاهر میشود

( .)Amiard et al., 2003گزارش شده است که افزایش
جذب آب بر اثر افزایش اندازه و عمق ریشه یکی از
مکانیسمهای مهم مطلوب تحمل به خشکی برای
چمنهاست که به چمن اجازة استفاده از منابع آب در
دسترس خاک را میدهد و مدت زمان نیاز به آبیاری

امیرینسب و همکاران :اثر پیشتیمار خشکی روی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و ...

تکمیلی را طوالنیتر میکند (
 .)2008همچنین مطابق با نتایج این پژوهش بیان شده
است که پیشتیمار خشکی در چمن پوآ 3سبب افزایش
بیشتر مقاومت به گرما ،طویلترشدن ریشه و تنظیم
اسمزی میشود ( .)Jiang & Huang, 2001کاهش طول
ساقه و افزایش طول ریشه از مهمترین واکنشها در
پاسخ گیاه به تنش خشکی است .بنابراین ،کاربرد
پیشتیمار خشکی با کاهش طول ساقه و افزایش طول
ریشه توانایی گیاه را برای حفظ تعادل مطلوب آبی حفظ
میکند و نیاز به آبیاری تکمیلی را به حداقل میرساند.
Richardson et al.,

فعالیت آنزیم پراکسیداز )(POD

نتایج نشان داد که بهطورکلی ،با افزایش نیروی مکش خاک
در دو گونه چمن ،میزان فعالیت آنزیم  PODافزایش پیدا
کرد (شکل -2الف و ب) .در گونۀ فستوکای پابلند در سطح
04ـ 01سانتیبار گیاهان پیشتیمارشده در مقایسه با
گیاهان شاهد فعالیت آنزیم  PODبیشتری داشتند
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(شکل-2ب) ،لذا از این طریق سبب افزایش تحمل به تنش
خشکی شد ،درحالیکه پیشتیمار خشکی تاثیر معناداری
روی بنتگراس خزنده نداشت (شکل -2الف).
گزارشهای قبلی اثر سودمند پیشتیمار خشکی در افزایش
میزان مقاومت به تنش سرما در دو رقم چمن لولیوم
چندساله 2را به تقویت سیستمهای آنتیاکسیدانی ازجمله
آنزیم  PODنسبت دادهاند ( .)Hoffman et al., 2012تنش
کمآبی در گیاه جو ،موجب افزایش فعالیت آنزیمهای ،SOD
 CAT ،APXو  PODشد و مشخص شد در بین آنزیمهای
ارزیابیشده ،آنزیم  PODمیتواند بهمنزلۀ مهمترین آنزیم
برای افزایش مقاومت گیاه جو در مقابل تنش اکسایشی
ناشی از کمآبی عمل کند ( .)Amini et al., 2008در همین
زمینه مطابق با نتایج این پژوهش بیان شده است که
فعالیت آنزیم  PODدر گیاه گندم با افزایش سطح تنش
افزایش یافته است ،همچنین گزارش شده است که فعالیت
بیشتر این آنزیم با محتوای نسبی آب برگ باالتر همراه
است (.)Chopra & Selote., 2007

فعالیت آنزیم (Ug-1FW min-1) POD

سطوح مختلف نیروی مکش خاک (سانتیبار)

فعالیت آنزیم (Ug-1FW min-1) POD

سطوح مختلف نیروی مکش خاک (سانتیبار)

شکل  .2تغییرات فعالیت آنزیم  PODدر بنتگراس خزنده (شکلالف) و فستوکای پابلند
(شکلب) پیشتیمارشده و شاهد در سطوح مختلف نیروی مکش خاک
ستونهای دارای حروف مشابه تفاوت معناداری در سطح احتمال  4درصد آزمون دانکن را نشان ندادند.

1. Poa pratensis

2. Lolium perenne cv. Buccaneer and Sunkissed
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در چمن پوآ با پیشرفت خشکی فعالیت آنزیم
در ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا کرد ( & Fu
 .)Huang, 2001نتایج سایر پژوهشها افزایش ( Zhang
 ،)et al., 1995کاهش ( )Zhang & Kirkham, 1996و
عدم تغییر ( )Fangmeier et al., 1994در فعالیت
آنزیم PODرا در پاسخ به تنش خشکی نشان دادند.
درواقع میتوان گفت که با افزایش نیروی مکش خاک،
دو گونه چمن قادرند در پاسخ به تنش خشکی آنزیم
 PODبیشتری را برای سمّیتزدایی گونههای فعال
اکسیژن تولید کنند و سبب افزایش تحمل به تنش
خشکی شوند.
POD

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز )(SOD

نتایج نشان داد که با افزایش نیروی مکش خاک ،فعالیت
آنزیم  SODدر دو گونه چمن افزایش یافت ،هرچند که
در باالترین سطح تنش (04ـ  01سانتیبار) فعالیت این
آنزیم کاهش پیدا کرد (شکل -1الف و ب) .همچنین
پیشتیمار خشکی سبب افزایش فعالیت آنزیم  SODدر
مقایسه با گیاهان شاهد شد .بنابراین ،میتوان نتیجه
گرفت که با کاربرد پیشتیمار خشکی و افزایش نیروی
مکش خاک میزان فعالیت آنزیم در ابتدا کم شد و سپس
سیر صعودی را پیش گرفت و در پایان با طوالنیترشدن
دورة خشکی میزان فعالیت آنزیم کاهش پیدا کرد .با
افزایش سطح تنش ،سیستم آنتیاکسیدانی گیاه فعال
میشود و شدت پاکسازی یون سوپراکسید افزایش و
آسیبهای حاصله از آن در گیاه کاهش مییابد .افزایش
فعالیت آنزیم  SODبهمنزلۀ اولین سد دفاعی در مقابل
حملۀ رادیکالهای اکسیژن ،در مقابل خسارت ناشی از
تنش خشکی است و تا زمانی که گیاه قادر به مهار حجم
سوپراکسید تولیدشده در گیاه باشد ،این فرایند ادامه
دارد .درواقع میتوان گفت که در سطوح باالتر تنش
خشکی کاهش فعالیت  SODمنجر به تجمع سوپراکسید
میشود و این نشان میدهد که در این شرایط تعادل
بین تشکیل گونههای فعال اکسیژن و سیستم
آنتیاکسیدانی در راستای تولید بیشتر  ROSاست
(.)Breusegem et al., 1998

در چمن پوآ و فستوکای پا بلند رقم شرب 3نیز با
پیشرفت خشکی فعالیت  SODدر ابتدا افزایش و سپس
کاهش پیدا کرد ( .)Fu & Huang, 2001گزارش شده
است که پیشتیمار خشکی سبب افزایش بیشتر فعالیت
آنزیمهای  APXو  SODنسبت به گیاهان شاهد در رقم
سانکیس از لولیوم چندساله تحت تنش سرمای دو درجۀ
سانتیگراد شده است ( .)Hoffman et al., 2012آنزیم
 SODرادیکالهای سوپراکسید را به پراکسید هیدروژن و
اکسیژن تبدیل میکند و به این ترتیب غلظت
سوپراکسید را در حد پایین نگه میدارد ( Baillya et al.,
 .)2001افزایش فعالیت آنزیم  SODبر اثر پیشتیمار
خشکی میتواند ناشی از نقش محوری این آنزیم در دفاع
علیه تنشهای اکسایشی باشد که با سرعت زیادی
سوپراکسید را به پراکسید هیدروژن تبدیل میکند.
فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز )(APX

نتایج نشان داد که با افزایش نیروی مکش خاک تا سطح
54ـ 51سانتیبار فعالیت این آنزیم افزایش یافت ،اما
پس از آن با اعمال تنش خشکی شدیدتر ،فعالیت آنزیم
کاهش پیدا کرد (شکل-5الف و ب) .در هر دو گونه
چمن ،گیاهان پیشتیمارشده در مقایسه با گیاهان شاهد
بهطور معناداری فعالیت آنزیم  APXبیشتری در طول
دورة تیمار خشکی داشته است (شکل -5الف و ب).
همچنین افزایش فعالیت این آنزیم بر اثر پیشتیمار
خشکی میتواند ناشی از نقش کلیدی این آنزیم در
حذف پراکسید هیدروژن باشد ،که نسبت به  PODو
 CATمیل ترکیبی و حساسیت بیشتری به پراکسید
هیدروژن دارد و نقش مهمی در مدیریت  ROSدر
شرایط تنش ایفا میکند (.)Gill & Tuteja, 2010
پژوهشهای قبلی نیز نشان داد که پیشتیمار خشکی
در رقم سانکیس لولیوم چندساله در شرایط تنش سرما
سبب افزایش فعالیت آنزیمهای  APXو  SODشده است
) .(Hoffman et al., 2012در پژوهشی دیگر نشان داده شد
که آنزیمهای  CATو  APXپاسخ مشابهی به تنشهای
خشکی و سرما دادند ( .)Guo et al., 2006بیان شده است
که پیشتیمار خشکی فعالیت آنزیم  APXرا بیش از

1. Scherb
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فعالیت آن در گیاهان شاهد افزایش داده است ،اما فعالیت
این آنزیم در سطوح باالتر تنش خشکی کاهش یافته است
( ).Sharma & Dubey, 2005در بررسی انجامشده روی
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چمن پوآ پراتنسیس فعالیت آنزیم  APXدر مواجهشدن با
تنش خشکی افزایش یافته است (،)Bian & Jiang, 2009
که نتایج ما نیز آن را تأیید میکند.

فعالیت آنزیم (Ug-1FW min-1) SOD

سطوح مختلف نیروی مکش خاک (سانتیبار)

فعالیت آنزیم (Ug-1FW min-1) SOD

سطوح مختلف نیروی مکش خاک (سانتیبار)

شکل  .1تغییرات میزان فعالیت آنزیم  SODدر گونۀ بنتگراس خزنده (شکلالف) و فستوکای پابلند
(شکلب) پیشتیمارشده و شاهد در سطوح مختلف نیروی مکش خاک
ستونهای دارای حروف مشابه تفاوت معناداری در سطح احتمال  4درصد آزمون دانکن را نشان ندادند.

فعالیت آنزیم کاتاالز ()CAT

نتایج نشان داد که با افزایش نیروی مکش خاک فعالیت
آنزیم  CATبهطور معناداری در بنتگراس خزنده افزایش
یافت ،و سطح 04ـ 01سانتیبار نیروی مکش خاک،
باالترین میزان فعالیت آنزیم  CATرا داشت (شکل-4الف)،
اما در گونۀ فستوکای بلند بیشترین فعالیت آنزیم مربوط به
سطح 54ـ 51سانتیبار بود و از آن به بعد کاهش در
فعالیت آنزیم مشاهده شد (شکل -4ب) .همچنین
پیشتیمار خشکی در هر دو گونه چمن ،بهطور معناداری
فعالیت آنزیم  CATرا بیش از فعالیت آن در گیاهان شاهد
افزایش داد (شکل -4الف و ب).
در گونۀ بنتگراس خزنده که به خشکی حساستر
است با افزایش نیروی مکش خاک فعالیت آنزیم CAT
بیشتر افزایش یافت .کاهش فعالیت آنزیم  CATدر

سطوح باالی تنش خشکی ممکن است ناشی از تضعیف
ظرفیت برگها برای تجزیۀ  ROSباشد .افزایش فعالیت
آنزیم  CATدر گندم پس از قرارگرفتن در معرض
خشکی ،گزارش شده است ،طوری که ارقام حساس به
خشکی فعالیت بیشتری داشتهاند ( Simova-Stoilova et
 .)al., 2010گزارش شده است که در چمن پوآ با افزایش
تنش خشکی فعالیت آنزیم  CATدر ابتدا افزایش و
سپس کاهش پیدا میکند (.)Fu & Huang, 2001
کاهش فعالیت آنزیم  CATمنجر به تجمع پراکسید
هیدروژن میشود که میتواند با سوپراکسید برای تولید
رادیکالهای آزاد هیدروکسیل واکنش دهد .در مورد
گونۀ فستوکای پابلند میتوان گفت که توانایی CAT
برای حذف  ROSدر سطوح پایین تنش حفظ میشود،
اما فعالیت آن با افزایش سطوح تنش خشکی محدود
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میشود ( .)Zhang & Kirkham, 1996بهطورکلی ،آنزیم
 CATیکی از آنزیمهای کلیدی در تجزیۀ  H2O2است
( .)Cook et al., 2004پیشتیمار خشکی فعالیت آنزیم

 CATلولیوم چندساله را در دمای  24درجۀ سانتیگراد،
بیش از فعالیت آن در گیاهان شاهد افزایش داده است
).(Hoffman et al., 2012

فعالیت آنزیم (Ug-1FW min-1) APX

سطوح مختلف نیروی مکش خاک (سانتیبار)

فعالیت آنزیم (Ug FW min ) APX
-1
-1

سطوح مختلف نیروی مکش خاک (سانتیبار)

شکل  .5تغییرات میزان فعالیت آنزیم  APXدر گونۀ بنتگراس خزنده (الف) و فستوکای پابلند
(ب) در سطوح مختلف نیروی مکش خاک
ستونهای دارای حروف مشابه تفاوت معناداری در سطح احتمال  4درصد آزمون دانکن را نشان ندادند.

ارزیابی صفات در مرحلۀ رشد مجدد پس از تنش خشکی

در مرحلۀ رشد مجدد گونۀ بنتگراس خزنده ،گیاهانی که
نیروی مکش خاک بیشتری را در مرحلۀ تیمار خشکی
دریافت کرده بودند ،فعالیت آنزیمهای  APX ،PODو
 CATبیشتر ،و بهعکس فعالیت آنزیم SODکمتری را نشان
دادند (جدول .)2همچنین در این مرحله ،گیاهان
پیشتیمارشده فعالیت آنزیمهای  CAT ،APX ،SODو
 PODبیشتری در مقایسه با شاهد داشتند (جدول.)2
در فستوکای پابلند ،گیاهان پیشتیمارشده فعالیت
آنزیمهای  PODو ( APXجدول )1و ( CATشکل)0
کمتری داشتند اما فعالیت آنزیم  SODدر مرحلۀ رشد
مجدد پس از تنش خشکی معنادار نشد (جدول.)1

همچنین با افزایش نیروی مکش خاک فعالیت آنزیم
در گیاهان شاهد افزایش یافت اما در گیاهان پیشتیمارشده
کاهش یافت (جدول .)1کمترین فعالیت آنزیم  CATدر
فستوکای پابلند مربوط به سطح 54ـ 51سانتیبار نیروی
مکش خاک بود و بین سایر سطوح تنش ،اختالف معناداری
نسبت به هم مشاهده نشد (شکل.)0
در چمن پوآ پراتنسیس گزارش شده است که میزان
بیان ژن کدکنندة آنزیم  PODو فعالیت آنزیمهای APX
و  CATدر مرحلۀ رشد مجدد گیاهان تنشدیده افزایش
یافته است ( .)Bian & Jiang, 2009همچنین بیان شده
است که فعالیت آنزیم  CATدر چمن پوآ در زمان رشد
مجدد بهطور معناداری افزایش یافته است ( & Wang
APX
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 .)Huang, 2004گزارشهای قبلی نشان داد که فعالیت
آنزیم  APXدر هیبریدهای هلو پس از رشد مجدد
کاهش مییابد ( .)Sofo et al., 2005پاسخهای متفاوت
آنزیم  APXدر زمان رشد مجدد پس از تنش را به گونۀ
گیاهی ،شدت تنش و میزان  ROSهای تولیدشده نسبت
دادهاند ( .)Bian & Jiang, 2009نتایج حاصل از این
پژوهش درخصوص فستوکای پابلند موافق با یافتههای
قبلی که نشان دادند فعالیت آنزیم  SODدر چمن پوآ
پراتنسیس در زمان رشد مجدد تغییر نکرده است
( ،)Wang & Huang, 2004و تنش خشکی اثری روی
فعالیت آنزیم  SODدر پوآ پراتنسیس نداشته است
( .)Zhang & Schmidt, 1999گزارش شده است که
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فعالیت آنزیم  SODپس از رشد مجدد در گیاه شبدر
تحتتأثیر تنش خشکی افزایش مییابد ( Zhou et al.,
 ،)2013که نتایج حاصل از چمن بنتگراس خزنده آن را
تأیید میکند .بنابراین ،میتوان گفت که افزایش فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی در گیاهان پیشتیمارشدة
بنتگراس خزنده ،در مرحلۀ رشد مجدد ناشی از ظرفیت
باالی برگها در خنثیکردن گونههای فعال اکسیژن
( ،)ROSافزایش سنتز ،مقدار و افزایش پیشمادة ساخت
آنتیاکسیدانها ،افزایش سطح خودتنظیمی این آنزیمها
و پایداری بیشتر غشای سلولی پس از یک دوره تنش
مالیم خشکی باشد ،که بسته به گونۀ گیاهی میزان
تغییرات این آنزیمها میتواند متفاوت باشد.

فعالیت آنزیم (Ug-1FW min-1) CAT

سطوح مختلف نیروی مکش خاک (سانتیبار)

فعالیت آنزیم (Ug-1FW min-1) CAT

سطوح مختلف نیروی مکش خاک (سانتیبار)

شکل  .4تغییرات میزان فعالیت آنزیم  CATگونۀ بنتگراس خزنده (الف) و فستوکای پابلند
(ب) پیشتیمارشده و شاهد در سطوح مختلف نیروی مکش خاک
ستونهای دارای حروف مشابه تفاوت معناداری در سطح احتمال پنج درصد آزمون دانکن را نشان ندادند.
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فعالیت آنزیم (Ug-1FW min-1) CAT

فعالیت آنزیم (Ug-1FW min-1) CAT

سطوح مختلف نیروی مکش خاک (سانتیبار)

پیشتیمار خشکی

شکل  .0تغییرات میزان فعالیت آنزیم  CATفستوکای پابلند بر اثر پیشتیمار خشکی (الف)
و سطوح مختلف نیروی مکش خاک (ب)
ستونهای دارای حروف مشابه تفاوت معناداری در سطح احتمال  4درصد آزمون دانکن را نشان ندادند.

جدول  .2مقایسۀ میانگین صفات چمن بنتگراس خزنده در مرحلۀ رشد مجدد
*DP
*

4
4
4
4
*
3
3
3
3

تنش خشکی
(سانتیبار)

POD

SOD

APX

CAT

()Ug-1 FW min-1

()Ug-1 FW

()Ug-1 FW min-1

()Ug-1 FW min-1

24-21
54-51
44-41
04-01
24-21
54-51
44-41
04-01

3/2d
2/3 c
1/0 bc
5/5 ab
1/4 bc
1/3 c
5/0 a
5/2 ab

245/0 b
214/4 bc
224/2 dc
303/1 d
134/3 a
240/3 dc
215/4 bc
242/3 dc

2/5 d
5/3 c
4/0 c
0/0 b
2/3 d
4/1 c
0/0 ab
3/0 a

3/2e
2/5c
3/3d
5/3a
2/4c
1/1b
5/2a
2/4d

* در هر ستون میانگینهایی که با حروف متفاوت نشان داده شدهاند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  4درصد اختالف معنادار شدند.
 :4گیاهان شاهد :3 ،گیاهان پیشتیمارشده :DP ،پیشتیمار خشکی.

جدول  .1مقایسۀ میانگین صفات چمن فستوکای پابلند در مرحلۀ رشد مجدد
*DP

تنش خشکی
(سانتیبار)

POD

SOD

APX

CAT

()Ug-1 FW min-1

()Ug-1 FW

()Ug-1 FW min-1

()Ug-1 FW min-1

*4
4
4
4
*3
3
3
3

24-21
54-51
44-41
04-01
24-21
54-51
44-41
04-01

3/3 bc
2/0 a
2/1 ab
3/2 d
4/03 e
2/1 ab
3/0 dc
3/4 d

210/2 a
131/0 a
210/5 a
225/5 a
204/4 a
200/3 a
252/0 a
224/3 a

1/4 d
1/0 d
5/5 dc
0/0 a
0/4 a
0/2 b
4/0 bc
4/0 bc

4/40 a
4/52a
4/02a
4/43a
4/45a
4/13a
4/50a
4/53a

* در هر ستون میانگینهایی که با حروف متفاوت نشان داده شدهاند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  4درصد اختالف معنادار شدند.
 :4گیاهان شاهد :3 ،گیاهان پیشتیمارشده :DP ،پیشتیمار خشکی.

نتیجهگیری کلی

میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی شامل ،SOD
 CAT ،APXو  PODگیاهان پیشتیمارشده در مقایسه
با گیاهان شاهد ،در پایان  44روز تنش خشکی باالتر

بود ،در نتیجه میتوان گفت این گیاهان میتوانند
خسارت ناشی از  ROSرا در شرایط تنش کاهش دهند.
همچنین در مرحلۀ رشد مجدد فقط در چمن بنتگراس
خزندة پیشتیمارشده که نیروی مکش خاک باالتری را
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...  اثر پیشتیمار خشکی روی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و:امیرینسب و همکاران

میتوان گفت که پیشتیمار خشکی بدون صرف هزینه و
استفاده از هورمونها و مواد آنتیاکسیدان که از نظر
اقتصادی در چمنکاری نه مقرون به صرفه و نه عملی
 چمنها را در برابر کمآبی که مشکل اصلی توسعۀ،است
 از طریق افزایش طول ریشه و،چمن در فضای سبز است
.تقویت سیستمهای آنتیاکسیدانی آنزیمی مقاوم کرد

 فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی،طی کرده بودند
 در مجموع.بیشتری نسبت به گیاهان شاهد مشاهده شد
پیشتیمار خشکی با افزایش نسبت طول ریشه به
شاخساره و تقویت سیستمهای آنتیاکسیدانی آنزیمی
توانسته تحمل به تنش خشکی را در دو گونه چمن
 مطابق با نتایج این پژوهش، بنابراین.افزایش دهد
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