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اثر تنش شوری بر رشد ،پرولین ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان
و کارآیی فتوسیستم  IIدر ارقام حساس و مقاوم برنج
ناهید حبیبالهی ،مجید مهدیه * و محمدرضا امیرجانی
گروه زیستشناسی ،دانشكده علوم پایه ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران

چکیده
تنش شوري یكی از محدودیتهاي اصلی تولید غذا ،به ویژه در مناطق آبیاري شده به حساب میآید .برنج به عنووان
یك محصول اصلی غذایی نسبت به تنش شوري بسیار حساس است .مطالعه پاسخهاي فیزیولوژیك بورنج بوه شووري
در ارقام مقاوم و حساس و همچنین ،مقایسه تفاوتهاي بین این ارقام در پاسخ به شوري میتواند براي بهبود مقاومت
به این تنش در برنامههاي بهنژادي استفاده شود .بدین منظور در این تحقیق ،از دو رقم برنج ایرانی خزر (رقم حساس)
و زایندهرود (رقم متحمل) که داراي مقاومت متفاوت به شوري بودند ،استفاده شد .ابتدا درصد جوانهزنوی بوذرها در
غلظتهاي متفاوت نمك ( NaClصفر 933 ،83 ،و  633میلیموالر) محاسبه شد .پس از آن عوامل رشد در نشواهواي
 98روزه محاسبه و غلظت مناسب نمك  933میلیموالر انتخاب شد .در مرحلوه بعود ،میوزان تجموپ پورولین ،فعالیوت
آنزیم کاتاالز و رنگدانههاي فتوسنتزي و کارآیی فتوسیستم  IIدر گیاهچههاي  68روزه که به مدت  19ساعت تحت
تنش  933میلیموالر نمك قرار گرفتنود ،انودازهگیوري شود .نتوایج نشوان داد کوه بوا افوزایش غلظوت نموك ،درصود
جوانهزنی در هر دو رقم به طور معنیداري کاهش یافت و این کاهش در رقم خزر چشمگیرتر بود .عوامول رشود بوه
ویژه وزن تر و طول بخش هوایی و همچنین آب نسبی بخش هوایی در هر دو رقم در اثر تنش شوري کاهش یافوت.
نتایج نشان داد که تجمپ پرولین در رقم زایندهرود نسبت به رقم خزر در اثر شوري  933میلیمووالر بیشوتر اسوت .در
گیاهان تحت تنش ،میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در رقم زایندهرود به طور معنیداري افزایش یافت ،در حوالی کوه در
رقم خزر تفاوت معنیدار با شاهد مشاهده نشد .میزان رنگدانههاي فتوسنتزي در رقوم زاینودهرود بوه طوور معنویداري
کاهش یافت ،در حالی که در رقم خزر تفاوتی مشاهده نشد و برعكس ،بوازده کوانتوومی فتوسیسوتم  (Fv/Fm) IIدر
شرایط تنش در رقم خزر به طور معنیداري نسبت به شاهد کاهش یافت ،در صورتی که در رقوم زاینودهرود تفواوت
معنیداري بین تیمار و شاهد مشاهده نشد .به نظر می رسد کوه میوزان تجموپ پورولین ،فعالیوت آنوزیم کاتواالز و بوازده
فتوسیستم  IIاز عوامل مؤثر بر مقاومت به شوري در برنج هستند.
واژههای کلیدی :برنج ،پرولین ،تنش شوري ،کاتاالز ،کارآیی فتوسیستم II

*نویسنده مسؤول :نشانی پست الكترونیك ،m-mahdiyeh@araku.ac.ir :شماره تماس35996777636 :
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تحقیقات مختلفوی در زمینوه ارزیوابی تحمول بوه شووري

مقدمه
برنج یكی از مهم تورین غو ت بووده ،غوذاي اصولی

ارقووام مختلوو

یك سوم از جمعیت جهان را تشكیل میدهد ،به طوري

(صووبوري و همكوواران .)9357 ،در همووه ایوون مطالعووات،

که در حدود یك پنجم از کول زموینهواي زیور کشوت

غالبا ً ارزیابی مقاومت به شوري تنهوا در یوك مرحلوه از

داده اسووت

حیات گیاه و اکرراً با توجه به درصد جوانهزنوی و رشود

) .(Chakravarthi and Naravaneni, 2006بوورنج

نشا انجام شده است ،لذا ،هدف از تحقیق حاضر بررسی

گیاهی حساس به شوري اسوت (Grover and Pental,

و مقایسه پاسوخهواي مختلو

فیزیولوژیوك در دو رقوم

) .2003شوووري بوویش از حوود بووه طووور م ووري همووه

حساس و مقاوم برنج نسبت به شوري در مراحل مختل

فعالیتهاي متابولیك اصولی بورنج را تحوت تويثیر قورار

رشد گیاه است تا بتوان تصویر صحیحی از مقاومت این

میدهد که شامل خسارات دیوواره سولولی ،پ سومولیز،

گیاه به شوري فراهم کرد.

غوو ت را در جهووان بووه خووود اختصووا

آن در کشووور صووورت گرفتووه اسووت

تجزیه سیتوپ سم و آسیب به شبكه آندوپ سمی ،تجمپ
سیترات ،ماالت و اینوزیتول در پهنوك بور  ،افوزایش

مواد و روشها

مقدار پرولین به اندازه  6تا  63برابر ،کواهش حوداکرري

آمادهسازی بذر

بازده کوانتومی فتوسیستم  ،(Fv/Fm) IIکاهش فتوسونتز

بذرهاي ارقام حساس (خزر) و متحمل (زاینودهرود)

و کوواهش کلووی در جوانووهزنووی و رشوود نشوواهووا ،کووه در

برنج از مرکز تحقیقات برنج آمل تهیه شد .ابتدا بذرها با

نهایت ،به کاهش رشد و بازده دانه منجر میشود (Sahi

آب شسته شوده و پوسوتههوا و بوذرهاي توو خوالی جودا

) .et al., 2006بنابراین ،تنش شوري بوه عنووان یكوی از

شدند ،سپس بذرها بوا هیپوکلریوت سودیم  8درصود بوه

محدودیتهاي اصلی تولید این گیاه ،به ویژه در منواطق

موودت  93دقیقووه و اتووانول  73درصوود بووراي  8دقیقووه و

آبیاري شده جهان در نظر گرفته میشوود (Octávio et

کلرور جیوه  3/6درصد به مدت  93دقیقه استریل شده،

) .al., 1999تحقیقات نشان داده است که بورنج در طوی

سپس بذرهاي استریل بوه مودت یوك شوب در وروف

مراحل اولیه نشا نسبت به مراحل تولیود مرلوی حساسویت

جداگانه در آب مقطر قرار گرفتند.

بیشوووتري بوووه شووووري دارد ).(Sahi et al., 2006

محاسبه درصد جوانهزنی

مكانیسمهاي مقاومت به شوري در گیاهان عوالی شوامل

بذرهایی که به مدت یك شب در آب قورار گرفتوه

تنظیم اسومزي ،تعودیل یوونی و تنظویم هورموونی اسوت

بودند ،به محویطهواي هوگلنود  9/6حواوي غلظوتهواي

) .(Chinnusamy et al., 2005با این حال ،براي بهبوود

مختلووووو

نموووووك ( NaClصوووووفر 933 ،83 ،و 633

مقاومت به شوري در گیاهان زراعی از طریق برنامههاي

میلوویموووالر) منتقوول شوودند و هوور روز ،تعووداد جوانووههووا

بووهنووژادي ،بررسووی بیشووتر مكانیسوومهوواي دفووا در برابوور

شمارش شد.

شوووري در ارقووام حسوواس و مقوواوم و مقایسووه آنهووا بووا

اندازهگیری عوامل رشد

یكدیگر الزم اسوت ) .(Cha-um et al., 2009از آنجوا

به منظور سنجش عوامل رشد در شرایط تنش ،پوس

کووه بوورنج محصووول اصوولی زراعووی در کشووور اسووت،

از محاسووبه درصوود جوانووهزنووی و انتخوواب غلظووتهوواي
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مناسب شوري ،عوامل رشد شامل طول بخوش هووایی و

 :Vحجم محلول عصاره (بر حسب میلیلیتر) و  :Wوزن

ریشه و همچنین وزن تر و خشك در نشواهواي  98روزه

بافت گیاهی (بر حسب گرم) استفاده شده براي سنجش

محاسبه شد .با توجه به نتایج درصد جوانهزنی و عوامول

میزان کلروفیل است.

رشد ،غلظت  933میلویمووالر نموك بوه عنووان غلظوت

اندازهگیری کارآیی فتوسیستم (Fv/Fm) II

مناسب براي آزمایشهاي بیشتر بر گیاهان  68روزه و به

به منظور محاسبه کارآیی فتوسیستم  ،IIابتدا گیواه را

مدت  19ساعت انتخاب شد.

به مدت  33دقیقوه در تواریكی قورار داده توا بوه شورایط

مقدار آب نسبی

تاریكی سازش یابد و کلروفیلهاي برانگیخته بوه حالوت

مقووودار آب نسوووبی بووور اسووواس روش  Sumithraو

پایووه خووود برگردنوود .سووپس بووا اسووتفاده از دسووتگاه

همكاران ( )6339با استفاده از فرمول زیر به دست آمد:

 MiniPAMموودل  ،WALZفلورسووانس بیشووینه ) (Fmو

RWC (%) = [(FW-DW)/(FT-DW)]× 100

فلورسووانس متریوور ) (Fvکلروفیوول ثبووت شوود .در ایوون
آزمایش ،براي هر تیمار سه تكرار و در هور تكورار پونج

در ایوون رابطووه :RWC ،آب نسووبی  :FWوزن توور بافووت

نمونه اندازهگیري شد.

 :DWوزن خشك و  :FTوزن بافت در حالت تورژسانس

تعیین میزان پرولین

اسووووید آمینووووه پوووورولین بووووه روش )9173( Bates

کامل است.

اندازهگیري شد 3/3 .گورم بافوت توازه از بخوش هووایی

اندازهگیری کلروفیل

توازه

گیاهان  68روزه که به مدت  19ساعت تحت تنش 933

گیاهان شاهد و تیموار بوا اسوتون  53درصود در تواریكی

میلوویموووالر نمووك قوورار داشووتند بووا  9/8میلوویلیتوور

ساییده تا کام ً سفید گردد .پس از صاف کردن محلول

سولفوسالیسوویلیك اسووید  3درصوود سوواییده و عصوواره

با استفاده از کاغذ صافی ،عصاره حاصل با اضافه کردن

حاصل سانتریفیوژ شد ،سپس  633میكرولیتر از محلوول

استون به حجم  93میلیلیتر رسوانده شود .سوپس جوذب

شفاف رویی با  6میلیلیتور اسوتیك اسوید گ سویال و 6

محلول در طول موجهاي  968و  993نانومتر بوا اسوتفاده

میلی لیتر معرف نینهیدرین مخلوط شد و به مدت یوك

از دستگاه اسپكتروفوتومتر ثبت شد .با توجوه بوه جوذب

ساعت در حمام آب گرم (دماي  933درجه سوانتیگراد)

ثبت شده از هر نمونه ،مقدار کلروفیل  aو  bو کلروفیول

قرار داده و سپس واکنش در حمام آب یخ متوق

شد.

کل بر حسب میلیگرم کلروفیول در گورم بافوت بور

به این محلول  6میلیلیتر تولوئن اضوافه و در حودود 63

محاسبه گردید.

ثانیه به شدت به هم زده شد ،سوپس لولوههواي آزموایش

براي محاسبه مقدار کلروفیل 3/9 ،گورم بور

=]96/7)A993(-6/91)A968([×V/9333×Wکلروفیل a

براي مدتی ثابت نگه داشته شود توا دو فواز آن کوام ً از

=]66/1)A968(-6/95)A993([×V/9333×Wکلروفیل b

هم جدا شود .جذب فاز تولوئنی صورتی رنگ در طول

=]63/6)A968(+5/36)A993([×V/9333×Wکلروفیل کل

موج  863نانومتر با دستگاه اسپكتروفتومتر انودازهگیوري

در این روابط :A993 ،میوزان جوذب در طوول مووج 993

شوود و بووا اسووتفاده از منحنووی اسووتاندارد میووزان پوورولین

نانومتر  :A968میزان جذب در طوول مووج  968نوانومتر

محاسبه شد.
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اندازهگیری فعالیتت آنتزیم کاتتاوز و آستکوربا

مختلوو

پراکسیداز )(APx

غلظتهاي مختل

 3/9گرم از بر

تازه گیاهان  68روزه که به مودت

 19سوواعت تحووت توونش شوووري  933میلوویموووالر قوورار
گرفته بودند ،در یك میلیلیتر بافر سودیم فسوفات 3/38
موالر با اسیدیته  7/5حاوي یك میلیمووالر  EDTAدر
سردخانه ساییده شد ،سپس محلول حاصل بوه مودت 63
دقیقه در دماي  6درجه و با دور  93333 gسوانتریفیوژ و
از عصاره حاصل براي اندازهگیري مقدار پروتئین کل و
تعیین فعالیت آنزیمی استفاده شد .مقدار پروتئین کل بوا
روش  Lowryو همكارن ( )9189تعیین و میزان فعالیت
آنزیم کاتاالز با روش  Cakmakو )9116( Marschner
محاسبه شد .به ایون منظوور ،سورعت مصورف  H2O2در
 933میكرولیتر از عصاره آنزیمی بوه هموراه  6میلویلیتور
محلول بافر سدیم فسوفات  68میلویمووالر بوا اسویدیته 7
حاوي  93میلیموالر  H2O2به روش نورسنجی در طول
موج  663نانومتر براي یك دقیقه تعیین شد.
فعالیت آنزیم آسكوربات پراکسیداز بور طبوق روش
 Chenو  )9151( Asadaتعیووین شوود .مخلوووط واکوونش
مرکب از  83میلویمووالر فسوفات پتاسویم بوا اسویدیته 7
حووواوي یوووك میلووویمووووالر  3/8 ،NaN3میلووویمووووالر

بوورنج (خووزر و زاینوودهرود) بووه شوووري ،اثوور
نمك ( NaClصفر 933 ،83 ،و 633

میلیموالر) بر درصد جوانهزنی بذرهاي بورنج در مودت
 7روز بررسی شد .نتایج نشان داد که سرعت جوانهزنوی
در هر دو رقم با افزایش غلظت نموك کواهش موییابود
(جدول  .)9بیشترین درصد جوانه زنی در هر رقم گوروه
شاهد و غلظت  83میلیموالر نمك بوه دسوت آمود کوه
تفاوت معنیداري بین تیمارها مشواهده نشود .در شووري
 933میلیموالر در رقوم زاینودهرود ،درصود جوانوهزنوی
پس از  7روز تیمار نسوبت بوه شواهد کواهش یافوت ،بوا
وجود این ،این کاهش معنیدار (در سوط  )3/38نبوود.
در مقابل در رقم خزر ،تیموار شووري  933میلویمووالر،
باعث کاهش معنیدار درصود جوانوه زنوی ایون رقوم بوه
میزان  96درصد شد که نسبت به شاهد خود  39درصود
کوواهش نشووان داد .در تیمووار  633میلوویموووالر ،کوواهش
معنوویدار (در سووط  )3/38درصوود جوانووهزنووی رقووم
زاینده رود مشواهده شود ( 67درصود کواهش نسوبت بوه
شوواهد) .کمتوورین درصوود جوانووهزنووی در شوووري 633
میلیموالر در رقم خزر به دست آمد ( 55درصد کاهش
نسبت به شاهد).
جدول  -9میانگین درصد جوانهزنی بذرهاي خزر و زایندهرود در

آسكوربات 9/86 ،میلیموالر  H2O2و  933میكرولیتر از

محیط هوگلنود شوامل صوفر 933 ،83 ،و  633میلویمووالر نموك.

عصوواره خووام آنزیمووی بووود .اکسیداسوویون آسووكوربات

حروف یكسان بیانگر عدم اخت ف معنیدار در سط  3/38است.

توسط  H2O2شرو شد و کاهش جذب در طوول مووج

تیمار

زایندهرود

خزر

شاهد

933 a

13 ± 8/9 bc

 83میلیموالر نمك

a

 613نانومتر به مدت  9دقیقه تعیین شد.
نتایج
با توجه به حساس بودن مرحله جوانوهزنوی بورنج بوه
شوووري ،بووه منظووور بررسووی پاسووخ جوانووهزنووی دو رقووم

درصد جوانهزنی بذرها

933

cd

59/99 ± 3/6

 933میلیموالر نمك

17/77 ± 9/7 ab

96/66 ± 9/5 e

 633میلیموالر نمك

73/33 ± 7/5 d

99/99 ± 3/6 f
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عوامل رشد

خزر) مربوط بود .افزایش طول ریشه در اثر تنش شوري

طول بخش هوایی

 933میلیموالر در دو رقم خزر و زایندهرود بوه ترتیوب

نتایج آزمایش ،کاهش معنیدار طول بخوش هووایی

 86درصوود و  69درصوود نسووبت بووه گیاهووان شوواهد بووود

در هوور دو رقووم بوورنج تحووت توونش شوووري را نشووان داد

(شكل  -9ب).

(شكل  -9ال ) .بیشترین طول بخش هوایی بوه گیاهوان

وزن تر ریشه و بخش هوایی

شاهد ( 91/69سانتیمتر در رقم زاینودهرود و  98/77در

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تنش شوري

رقم خزر) و کم ترین طول بخش هووایی بوه تیموار 633

باعث کاهش معنیدار (در سوط  )3/38وزن تور بخوش

میلوویموووالر نمووك ( 6/8سووانتیمت ور در رقووم خووزر و 3

هوایی هر دو رقوم مویشوود .وزن تور بخوش هووایی در

سانتیمتر در رقم زاینودهرود) مربووط بوود .غلظوت 933

گووروه شوواهد و گووروههوواي تیموواري  933 ،83و 633

میلیموالر نموك باعوث کواهش معنویدار طوول بخوش

میلیموالر در رقم خزر بوه ترتیوب  98/8 ،69/6 ،86/3و

هوایی در هر دو رقم خوزر و زاینودهرود (بوه ترتیوب 98

 9/6و در رقم زاینودهرود بوه ترتیوب  33 ،95/9 ،73/3و

درصد و  83درصد کاهش نسبت به گیاهان شاهد) شد.

 7/9میلیگرم به ازاي هر گیاه بود (شكل  -6ال ).

طول ریشه

در محاسووبه وزن توور ریشووه ،تحلی ول دادههووا تفوواوت

تنش شووري باعوث افوزایش معنویداري (در سوط

معنوویداري در وزن توور ریشووه میووان شوووري  83و 933

 )3/38در طول ریشه در هر دو رقم بورنج شود .بیشوترین

میلوویموووالر را در هووی یووك از ارقووام نشووان نووداد .ولووی

طول ریشه به گیاهان تحت تنش  933میلیمووالر (1/69

غلظت  633میلیموالر شوري باعوث کواهش معنویداري

سانتیمتر در رقم زاینودهرود و  9/19سوانتیمتور در رقوم

(در سط  )3/38در وزن تر ریشه هر دو رقوم شود (شوكل

خزر) و کمترین طول ،به تونش  633میلویمووالر نموك

 -6ب).

( 6/8سانتیمتر در رقم زایندهرود و  6سانتیمتور در رقوم
ال

ب

شكل  -9اثر شوري  933 ،83و  633میلیموالر  NaClبر ال ) طول بخش هوایی و ب) طول ریشه در ارقام خزر و زاینودهرود .حوروف یكسوان
بیانگر عدم اخت ف معنیدار در سط  3/38با استفاده از آزمون دانكن است.

51
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ب

ال

شكل  -6اثر شوري  933 ،83و  633میلیموالر  NaClبر ال ) وزن تر بخش هوایی و ب) وزن تور ریشوه در ارقوام خوزر و زاینودهرود .حوروف
یكسان بیانگر عدم اخت ف معنیدار در سط  3/38با استفاده از آزمون دانكن است.

وزن خشک ریشه و بخش هوایی

خشك ریشه بین شوري  83میلیموالر با گروه شاهد در

نتایج نشوان داد کوه بوا افوزایش غلظوت نموك ،وزن

هر دو رقم دیده نشد.

خشك ریشه و بخش هوایی گیاه برنج مانند وزن تور در

کمترین وزن خشك بخوش هووایی در شووري 633

هر دو رقم به طور معنیداري کاهش موییابود .کمتورین

میلیموالر هر دو رقم به دست آمود ،هور چنود کوه وزن

وزن خشك ریشه در شوري  633میلیمووالر نموك در

خشك بخش هووایی رقوم زاینوده رود در تموام سوطو

هر دو رقم حاصل شد که تفواوت معنویداري بوا شواهد

مختل

خود دارند (جدول  .)6به هر حال ،تفاوت معنیداري در

(جدول .)6

شوري به طور معنیداري باالتر از رقم خزر بود

وزن خشك ریشه بین شووري  933میلویمووالر در رقوم

همانند ریشه نیز تفاوت معنویداري در وزن خشوك

خووزر بووا شوووري  633میلوویموووالر در رقووم زاینوودهرود

بخش هوایی بین شوري  83میلیموالر و گروه شاهد در

مشوواهده نشوود .بووه ع و وه ،تفوواوت معنوویداري در وزن

هر دو رقم مشاهده نشد (جدول .)6

جدول  -6اثر شوري بر وزن خشك بخش هوایی و ریشه (بر حسب میلیگرم) ارقام خزر و زایندهرود برنج .حروف یكسان بیانگر عدم اخت ف
معنیدار در سط  3/38با استفاده از آزمون دانكن است.
رقم

غلظت نمك (میلیموالر)
3

خزر

زایندهرود

وزن خشك بخش هوایی
bc

9/13 9/66

وزن خشك ریشه
c

9/56 3/33

83

9/99 9/9 c

9/95 3/96 c

933

3/31 3/66 d

9/95 3/61 d

633

6/9 3/69 e

3/89 3/99 e

3

1/38 9/99 a

6/37 3/98 a

83

1/69 9/3 a

6/33 3/99 a

933

9/93 3/81 c

6/99 3/37 ab

633

6/63 3/33 cd

9/99 3/31 d
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با توجه به داده هاي وزن خشك و تر گیاه و درصود

در هر دو رقم برنج کواهش مویدهود .کواهش ناشوی از

به نظر

تنش شوري در مقدار کلروفیل  aرقم خوزر 65 ،درصود

و شووري 633

بود که تفاوت معنیداري در سط  3/38با شواهد نشوان

میلیموالر براي هر دو رقم نسبتاً باال است ،لوذا ،شووري

نداد ،در حالی که در رقم زایندهرود ( 38درصد کاهش

 933میلیموالر براي ادامه آزمایشها انتخاب شد.

نسبت به گیاهوان شواهد) ،کواهش معنویداري در سوط

آب نسبی

 3/38مشوواهده شوود .نتووایج مشووابهی بووراي کلروفیوول  bو

جوانهزنی بذرهاي دو رقم در شوريهاي مختل
میرسد شووري  83میلویمووالر ضوعی

بووین آب نسووبی بخووش هوووایی در دو رقووم خووزر و
زایندهرود ،هی تفاوت معنیداري وجود نداشت .تونش

کلروفیل کل نیز به دست آمد (جدول .)3
کارآیی فتوسیستم (Fv/Fm) II

شوري باعث کاهش مقدار آب نسبی بخش هوایی رقوم

همان طور که در شكل  6مشواهده مویشوود ،نسوبت

خووزر و زاینوودهرود بووه ترتیووب بووه میووزان  77/8درصوود و

 Fv/Fmدر گیاهان شاهد هر دو رقم خوزر و زاینودهرود

 71/8درصد شد .تحلیل آماري نتایج ،کواهش معنویدار

تقریباً برابر است ( 3/578در رقم خزر و  3/579در رقوم

درصد آب نسبی در اثر تنش شووري را در هور دو رقوم

زایندهرود) .تیمار شوري ،نسبت  Fv/Fmرا در نشواهواي

نشان داد (شكل .)3

بوورنج کوواهش داد .درصوود کوواهش در رقووم خووزر 6/9

رنگدانههای فتوسنتزی

درصد و در رقم زایندهرود  9/3درصد نسوبت بوه گوروه

تفوواوت معنوویداري بووین مقوودار کلروفیوول  aدر رقووم

شاهد ،محاسبه شد .تحلیل دادهها نشوان داد کوه کواهش

خزر و زایندهرود مشاهده شد ،به طووري کوه در گوروه

نسبت  ،Fv/Fmنسبت بوه گیاهوان شواهد ،در رقوم خوزر

برنج زاینودهرود 3/66

معنووویدار ) (P<0.05اسوووت ،در حوووالی کوووه در رقوووم

شاهد ،مقدار کلروفیل  aدر بر

و در رقم خزر  9/33میلیگرم کلروفیل بر گرم وزن تور

زایندهرود معنیدار نیست.

بود .نتایج نشان داد که تنش شوري مقدار کلروفیل  aرا
جدول  -3اثر شوري  933میلیموالر نمك بر رنگدانههاي فتوسنتزي (میلیگرم بر گرم وزن تر) در ارقام خزر و زایندهرود .حروف یكسان
بیانگر عدم اخت ف معنیدار در سط  3/38با استفاده از آزمون دانكن است.
رقم
خزر
زایندهرود

تیمار

کلروفیل کل

کلروفیل b

کلروفیل a

شاهد

9/7 ± 3/3c

3/6 ± 3/35c

9/3 ± 3/6c

 933میلیموالر

9/6 ± 3/9

3/3 ± 3/36

3/1 ± 3/9

c

c

c

شاهد

6/6 ± 3/6 a

9 ± 3/9a

3/6 ± 3/3a

 933میلیموالر

6/5 ± 3/6b

3/7 ± 3/99b

6/9 ± 3/6b

پراکسیداز

 H2O2بر میلویگورم پوروتئین بور دقیقوه در رقوم خوزر و

میزان فعالیت آنزیم کاتاوز و آسکوربا

میووزان فعالیووت آنووزیم کاتوواالز ،در هوور دو رقووم در

 656/68میكرومول  H2O2بر میلیگرم پروتئین بر دقیقوه

شرایط بودون تونش یكسوان بووده ( 678/76میكروموول

در رقووم زاینوودهرود) و تفوواوت معنوویداري بووین دو رقووم
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مشوواهده نشوود (شووكل  .)8در شوووري  933میلوویموووالر،

موجود در بخوش هووایی نشواهاي رقوم خوزر بوه مقودار

میووزان فعالیووت آنووزیم کاتوواالز در رقووم خووزر تفوواوت

معنیداري (در سط  )3/38بیشتر بود (شكل .)7

معنووویداري نسوووبت بوووه شووواهد نشوووان نوووداد (678/69
میكرومول  H2O2مصرف شده بر میلی گرم پوروتئین بور
دقیقه) ،در حالیکوه میوزان فعالیوت ایون آنوزیم در رقوم
زاینده رود تحت تونش نسوبت بوه گوروه شواهد بوه طوور
معنوویداري افووزایش یافووت ( 668/3میكرومووول H2O2

مصرف شده بر میلیگرم پروتئین بر دقیقه) (شكل .)8
میزان فعالیت آنوزیم آسوكوربات پراکسویداز نیوز در
بر

رقمهاي مختلو

بورنج تحوت تونش شووري 933

میلی مووالر انودازه گیوري شود .هور چنود شووري باعوث

شكل  -3اثر شوري  933میلیموالر بر آب نسبی بخش هووایی در
ارقووام خووزر و زاینوودهرود .حووروف یكسووان بیووانگر عوودم اخووت ف
معنیدار در سط  3/38با استفاده از آزمون دانكن است.

افزایش جزیی در فعالیت این آنزیم در دو رقوم شود ،بوا
این حال این افزایش از نظر آماري معنیدار نبود (شوكل
 .)9از سوي دیگر ،تفاوت معنیداري در میوزان فعالیوت
این آنزیم بین دو رقوم در گوروه شواهد یوا گوروه تیموار
مشاهده نشد.
میزان تجمع پرولین

نتایج این تحقیق ،هی تفاوت معنویداري (در سوط

شكل  -6اثر شوري  933میلیمووالر نموك بور نسوبت  Fv/Fmدر

 )3/38در میزان پرولین موجود در بخش هوایی بوین دو

رقمهاي خزر و زایندهرود .حروف یكسوان بیوانگر عودم اخوت ف

رقم را در گروه شاهد نشان نداد (شكل  ،)9با این حوال،

معنیدار در سط  3/38با استفاده از آزمون دانكن است.

تنش شوري باعوث افوزایش معنویدار (در سوط )3/38
تجمپ پرولین در هر دو رقم شود .در اثور تونش شووري،
مقدار پرولین آزاد موجود در بخش هوایی رقم خوزر توا
 96/69و در رقم زایندهرود تا  16/67میكروگرم پرولین
بوور گوورم وزن توور بافووت افووزایش یافووت .میووزان افووزایش
پرولین در رقم زایندهرود  96/7برابور نمونوه شواهد و در
رقم خزر  93/9برابر نمونه شاهد همین رقم مشاهده شد.

شكل  -8اثر تنش شوري  933میلیموالر نمك بور میوزان فعالیوت
آنزیم کاتاالز بور

رقومهواي خوزر و زاینودهرود بورنج .حوروف

مقدار پورولین موجوود در بخوش هووایی نشواهواي رقوم

یكسان بیانگر عدم اخت ف معنیدار در سوط  3/38بوا اسوتفاده از

زاینده رود تحت تنش شوري در مقایسه با مقدار پرولین

آزمون دانكن است.
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به جز طول ریشه که در هر دو رقم برنج تحت تنش
 933میلی موالر نمك افوزایش یافوت ،تونش شووري بوه
طور کلی باعوث کواهش شواخ

هواي رشود مویشوود

(شكلهاي  )3-9که ممكن است بخشی از آن بوه علوت
پتانسیل آبی پاینتر در سلولهایی باشد کوه سوبب بسوته
شوودن روزنووه و محوودودیت تربیووت دياکسووید کووربن
شكل  -9اثر تنش شوري  933میلیموالر نمك بور فعالیوت آنوزیم
آسكوربات پراکسیداز بور

رقومهواي خوزر و زاینودهرود بورنج.

حروف یكسان بیوانگر عودم اخوت ف معنویدار در سوط  3/38بوا

استفاده از آزمون دانكن است.

مویشووند ).(Pattanagul and Thitisaksakul, 2008
افزایش رشد ریشه باعث افزایش جریان ورودي آب بوه
ریشووه موویشووود (Perez-Alfocea and Balibrea,

) .1996در گیاهان برنج ،طول ریشه با میزان مقاومت بوه
شوري مرتبط است ،به طوري که در گیاهان مقاوم طول
ریشه ثابت باقی مانده و یوا کواهش موییابود کوه باعوث
کوواهش ورود یووونهوواي سومددی شووده و از طرفووی ،رشوود
بخش هوایی به رقیوق سوازي نموك در بخوش هووایی و
تيخیر در ایجاد سمیددت منجر میشود (Pattanagul and

شووكل  -7اثوور توونش شوووري  933میلوویموووالر بوور میووزان پوورولین

)2008

 Pattanagul .Thitisaksakul,و Thitisakul

(میكروگوورم بوور گوورم وزن توور) بخووش هوووایی رقوومهوواي خووزر و

( )6335گزارش دادند که تونش شووري باعوث کواهش

زایندهرود .حروف یكسان بیانگر عدم اخت ف معنویدار در سوط

آب نسبی و طول بخش هوایی در سه رقوم بورنج کوه از

 3/38با استفاده از آزمون دانكن است.

نظر مقاومت به شوري متفواوت بودنود ،مویشوود .طوول
ریشه در گیاهان تحت تنش در غلظتهاي نسوبتاً پوایین،

بحث

در رقم حساس و نسبتاً مقاوم افزایش نشان داد ،در حالی

درصووود جوانوووهزنوووی معیووواري از توانوووایی زیسوووت

که تنش شوري در رقم مقاوم باعث کاهش طول ریشوه

دانههاست .ممانعت از جوانهزنی دانوههوا کوه بوا شووري

شوود .بووا توجووه بووه ایوون موضووو بووه نظوور موویرسوود رقووم

ایجاد میشود ،می تواند بوه علوت جوذب نموك توسوط

زاینده رود رقمی نسبتاً مقاوم به شوري است ،بوه طووري

دانهها و یا به علت کاهش جذب آب و کارآیی تحرک

که در شوري نسبتاً پایین  933میلیموالر طول ریشوه در

مووواد غووذایی باشوود ) .(Wang et al., 2010رقووم

آن افزایش مییابد .این نتیجهگیري بوا نتوایج صوبوري و

زایندهرود داراي درصد جوانهزنی بیشتري نسبت به رقم

همكاران ( )9357که بر اساس درصد جوانوه زنوی ،رقوم

خزر بود کوه بور اسواس ردهبنودي صوبوري و همكواران

زایندهرود را به عنوان رقم نسبتاً مقواوم معرفوی نمودنود،

( )9357رقم مقاومتري در برابر تنش شوري است.

مطابقت دارد.

زیستشناسی گیاهی ،سال چهارم ،شماره سیزدهم ،پاییز 9319

16

در این تحقیق ،کاهش آب بافت توسط کاهش قابل

) Wi .(Motohashi et al., 2010و همكاران ( )6339نیز

توجه  RWCنشان داده شد کوه در هموه نشواهاي تیموار

در بررسووی اثوور شوووري ،افووزایش فعالیووت آنووزیمهوواي

شووده بووا  933میلوویموووالر نمووك بووراي  98روز رخ داد

آنتیاکسیدان در رقمهاي مقاوم برنج نسبت بوه رقومهواي

(شووكل  .)3کوواهش  RWCدر گیاهووان تحووت توونش از

حساس را گزارش دادند .کاتاالز ،آسكوربات پراکسیداز

غلظت باالي نمك در محیط خارجی نتیجه میشود کوه

و سوپراکسوووید دیسوووموتاز کارآمووودترین آنوووزیمهووواي

در سط سلولی ،پتانسیل اسمزي و دهیدراسویون ایجواد

آنتیاکسیدان هستند .افزایش فعالیت این آنوزیمهوا باعوث

میکنود ) (Katsuhara et al. 2008و مویتوانود باعوث

افزایش مقاومت به تنشها از جمله تنش شوري میشوود.

مجدد مواد فتوسنتزي به ریشه شده ،بنابراین به

در تحقیق حاضر ،مشاهده شد که شووري باعوث افوزایش

کاهش رشد بخش هوایی و افوزایش رشود ریشوه منجور

معنیدار فعالیت آنزیم کاتاالز در رقم زایندهرود میشود،

شود.

در حالی که تيثیري بر فعالیوت ایون آنوزیم در رقوم خوزر

تخصی

شاید یكی از مهمترین واکنشهاي سلولی که تحت

نوودارد .از طرفووی ،شوووري توويثیري بوور فعالیووت آنووزیم

تيثیر شوري قرار میگیرد ،فرآیندهاي فتوسونتزي باشود.

پراکسیداز در دو رقوم نداشوت .بوه نظور مویرسود سوط

اخت ل در این فرآیندها به طوور مسوتقیم باعوث کواهش

شوري  933میلیمووالر یوك شووري متوسوط اسوت ،بوه

تربیووت کووربن و تولیوود بیوموواس در گیاهووان موویشووود

طوووري کووه تنهووا افووزایش فعالیووت کاتوواالز بووراي حووذف

) Wang .(Flowers, 1999و همكاران ( )9117گزارش

رادیكالهاي آزاد کافی است.

دادند که تحت تنش شوري ،سدیم در انودامهواي گیواه

نتایج تيثیر شوري بر فعالیت آنزیمهاي آنتیاکسیدان

مجتمپ میشود ،در حالیکوه غلظوت پتاسویم ،کلسویم و

در گیاهان مختل

متفاوت است .براي مرال  Linو Kao

منیزیم کاهش مییابد و فتوسنتز نیز کاهش موییابود .در

( )6333با بررسی تنش شووري در گیاهوان بورنج ،هوی

ساختمان مولكولی کلروفیول ،اتوم منیوزیم نقوش مهموی

تفاوتی در میزان  H2O2و آنوزیم کاتواالز در بور هواي

دارد .ممكن است کوه کمبوود منیوزیم در تیموار شووري

برنج تحت تنش مشواهده نكردنود .در مقابول  Sairamو

هواي

همكاران ( )6336افزایش فعالیوت کاتواالز را در هور دو

فتوسنتزي Fv/Fm )9111( Ashraf ،را شاخصوی معتبور

رقم حساس و مقاوم به شوري گیاه گندم گزارش دادند.

براي تعیین مقاومت به تنش پیشنهاد کورد .نتوایج موا نیوز

در فیزیولوژي تنش گیاهی ،عموماً نظر بر این اسوت

این موضو را تيیید میکند به طوري که نسبت Fv/Fm

که تجمپ مواد محلول سازگار در حفو تعوادل اسومزي

در اثر شوري در رقم حساس بوه شووري خوزر بوه طوور

سوولولی نقووش دارنوود (Valliyodan and Nguyen,

معنیداري کاهش مییابد ،در حالی کوه در رقوم مقواوم

) ،2006براي مرال تجموپ پورولین در گیواه مقاوموت بوه

زاینوودهرود کوواهش معنوویداري در ایوون نسووبت مشوواهده

شوري را افزایش میدهود ) .(Kishor et al., 2005هور

نمیشود.

چه میزان افزایش پرولین در بافتهاي گیاه بیشتر باشود،

سبب مقدار پایین کلروفیل باشود .در بوین شواخ

حوووذف رادیكووووالهوووواي آزاد اکسوووویژن یكووووی از

گیاه داراي مقاومت بیشتري به تنش خواهد بود .در رقم

مكانیسمهاي مهوم مقاوموت بوه شووري در گیاهوان اسوت

خزر میزان پرولین بسیار کمتر از رقم زاینودهرود بووده و
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بر خ ف این رقوم نیوز میوزان آن در اثور تونش افوزایش

انتقال ژن ،حتی در رقمهاي بسیار حسواس نیوز مویتووان

نمووییابوود .ایوون خووود داللووت بوور مقاومووت بیشووتر رقووم

ها

زایندهرود نسبت به رقم خزر در برابر شوري است.

مقاومت ایجاد کرد .البته تيیید تيثیر مربت این شاخ
به آزمایشهاي دیگري بر رقمهاي مختل

گیاه برنج و

همچنین دورههاي کوتاه مدت و بلنود مودت تونش نیواز
جمعبندی
شوري آثار منفی زیادي بر گیاه بورنج دارد .گیاهوان

دارد.

اغلب مكانیسمهاي مشترکی در پاسخ به تنشهوا دارنود.
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Effect of salt stress on growth, proline, antioxidant enzyme activity and
photosystem II efficiency in salt-sensitive and -tolerant rice cultivars
Nahid Habibollahi, Majid Mahdiyeh * and Mohammad Reza Amirjani
Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Arak, Arak, Iran

Abstract
Salt stress is considered as one of the major limitations for food production especially in
irrigated regions. The rice as a major food is very sensitive to salt stress. The comparison of
physiological responses to salt in rice can be useful to improve resistance to this stress. For
this purpose, in this study two Iranian rice cultivars with different resistances to salt stress
namely, Khazar (salt sensitive) and Zayandehrood (salt tolerant) were examined. The seeds
after sterilization were treated with different NaCl concentrations (0, 50, 100 and 200 mM) in
Hoagland medium and germination percentage was determined. Then, the growth factors in
15 days-old seedlings and proline content, catalase activity and Photosynthetic parameters
were determined in 25 days old plantlets under 100 mM NaCl. The results showed that with
increasing of salt concentration, germination percentage was significantly decreased in both
cultivars but this effect was more drastic in Khazar. Salt stress (100 mM) reduced length,
fresh and dry matter and also the relative water content of shoot in both cultivars. The results
showed more accumulation of proline in Zayandehrood than Khazar. The catalase activity
was significantly increased in Zayandehrood by salinity but not in Khazar. Salt stress
significantly decreased chlorophyll content in Zayandehrood but not in Khazar. Maximal
quantum yield of PS II of rice leaves showed no significant difference for Zayandehrood but
in Khazar, salt stress significantly decreased the ratio of Fv/Fm. It seemed that prolin content,
catalase activity and Fv/Fm ratio playes essential roles in salt tolerance in rice.
Key words: Rice, Proline, Salt stress, Catalase, Photosystem II efficiency
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