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اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین ،قندهای محلول ،مالون دیآلدئید و رنگدانهها
در پایههای تجاری مرکبات شمال کشور
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت و عضو هیأت علمی ،بخش
نهال و بذر ،مؤسسۀ تحقیقات علوم باغبانی ،پژوهشکدۀ مرکبات و میوههای نیمهگرمسیری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،رامسر ،ایران
 .2استاد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .3دانشیار ،بخش نهال و بذر ،مؤسسۀ تحقیقات علوم باغبانی ،پژوهشکدۀ مرکبات و میوههای نیمهگرمسیری ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رامسر ،ایران
 .4دانشیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/01/31 :

تاریخ وصول مقاله1393/09/18 :

چكيده
بهمنظور بررسی اثر خیكی بور مقودار برخوی ترکییوا

در دانهوا،هوای نوسوالر شوشماهوۀ ﭘونسویروس

)(Poncirus trifoliata Raf.

تروشرسیترنج ) (Citrus sinensis Osbec. × Poncirus trifoliata Raf.نارنج ) (Citrus aurantium L.سیتروملو × (Citrus paradisi M.

) Citrus sinensis Osbec.و نارنگی کلئوﭘاترا ) (Citrus reshni L.ززماشیی در مؤسسۀ تحقیقا
گرفت .اشن ﭘژوهش بهصور

مرکیا

رامسر در سوا 1393 ،انجوا

ززماشش فاکتورشل در االب رر کامالً تصادفی با سه تكرار در بستر کوکوﭘیوت و ماسوه تحوت شوراشط

گلخانهای انجا گرفت .فاکتورها شامل ﭘاشههای تجاری مرکیا

و سطو زبیاری بودند .نتاشج نیان داد ﭘورولین کول انودهای محلوو،

مالوندی زلدئید و کاروتنوئید در شراشط تنش خیكی افزاشش شافتند درحالی که مقدار کلروفیل  b aو کل کاهش شافت .در اثر خیكی
بییترشن تجم ﭘرولین در ﭘاشههای نارنج و نارنگی کلئوﭘاترا (بهترتیب با  306/41و  281/65میكرومو ،بر گر وزن خی ) و هم نین
بییترشن تجم اندهای محلو ،در ﭘاشههای نارنج و نارنگی کلئوﭘاترا (بهترتیب با  233/79و  137/9میلیگور بور گور وزن خیو ) و
کمترشن مقدار تجم مالوندیزلدئید نیز در ﭘاشههای نارنج و نارنگی کلئوﭘاترا (بهترتیب بوا  179/21و  204/1میكروموو ،بور گور وزن
خی ) میاهده شد .میزان کاهش کلروفیل  aو کلروفیل کل در نوارنگی کلئوﭘواترا و کلروفیول  bدر نوارنج بییوترشن و میوزان کواهش
کلروفیل  b aو کل در سیتروملو کمترشن بود .هم نین بییوترشن افوزاشش کاروتنوئیود در نوارنج و نوارنگی کلئوﭘواترا و کمتورشن زن در
ﭘونسیروس میاهده شد .ازاشنرو ﭘاشههای سهبرگ های بترتیب ﭘونسیروس تروشرسیترنج و سیتروملو تحمل بییتری به خیوكی نیوان
دادند.
كلیدواژهها :زنتیاکسیدانت بیوشیمیاشی تنظیم اسمزی کاروتنوئید کلروفیل.

* نوشسنده مسئو،

Email: r.fifaei@areo.ir

رضا فیفائی و همکاران

 .1مقدمه
منیأ مرکیا

گونههای فیا ،اکسیژن و رادشكا ،های ززاد مؤثر است ][38

و جنسهای خوشیاوند زن را منار گرمسویر

و هم نین بهعنوان منی ذخیر کربن و نیتروژن برای رشود

و نیمهگرمسیر جنوب شرای زسیا منار شما ،شرای هند

گیاه بید از رهاشی از تنش مطور اسوت ] .[22مطالیوۀ 55

جنوب چین و جزاشر مالزی دانستهاند ] .[29براسواس زموار

گونۀ وحیی و اهلی متیل به خانواد روتاسه ()Rutaceae

سوازمان خواربوار جهوانی در سوا 2012 ،مرکیووا

در 33

نیان داد مقدار ﭘرولین بین  20تا  100میكرومو ،بور گور

کیور جهان با سطح کیتی بوالغ بور  8/7میلیوون هكتوار و

وزن خیو

محصولی حدود  125میلیوون تون تولیود مویشوود .سوطح

ﭘرتقا‘ ،نیوها (Citrus sinensis cv. Newhall Osbec.) ’،و

اشران در سا 289 1391 ،هزار هكتوار و

نارنگی انیو ‘شاماسیتاکا’ (Citrus unshiu cv. Yamasitaka

مقدار تولید زن حدود  4/5میلیون تن بود که از نظور سوطح

) L.تحت تنش کمزبی ارار گرفتند و تیمارهای شواهد 21

زشر کیت در رتیۀ سو و از لحاظ مقدار تولید در رتیۀ او،

 14و  7درصد رروبوت خواک روی زنهوا اعموا ،شود .در

زشرکیت مرکیا

بین محصو

باای ارار داشت ].[1

در نوسووان اسووت ] .[30دانهووا،هووای دوسووالۀ

ﭘرتقا‘ ،نیوها ’،مقدار ﭘرولین از  400توا  1000میكروگور

تنش خیكی شا کمزبی مهمترشن تنش ایرزنوده اسوت.

بر گر وزن تازه بهترتیب از شواهد بوه  7درصود رروبوت

تنش زب زموانی در گیواه اشجواد مویشوود کوه مقودار زب

در نارنگی ‘انیوو’

درشافتی گیاه کمتر از تلفا

خاک افزاشش شافت درحالی که تغییرا

زن باشد .اشن امر ممكون اسوت

از  715تا  1230میكروگر بر گر وزن تازه بود ].[40

بهدلیل اتالف بیش از حد زب کاهش جذب زب شا هور دو

شكی دشگور از ترکییواتی کوه در اثور تونش خیوكی در

دماهای ﭘواشین و زهكیوی

کنود

باشد ] .[8 10درختان مرکیا

گیاهان تغییر شافت و میتواند به تنظیم اسمزی کم

یییف خاک را بهخوبی تحمل نمیکننود و بییوتر زنهوا در

انوودهای محلووو ،اسووت .در دانهووا،هووای دوسووالۀ ﭘرتقووا،

منار گر با خاکهای دارای ظرفیت نگهداری زب ﭘواشین

‘نیوها ’،و نارنگی انیو ‘شاماسیتاکا’ که تحت تنش کمزبوی

ﭘرورش داده میشوند و درنتیجوه خیوكیهوای دورهای را

ارار گرفتند .تنش خیكی میتواند موجوب تجمو انود در

تجربه میکنند ].[20

هر دو رام شود که در تنش  7درصود رروبوت خواک بوه

کوومزبووی موجووب بووروز دامنووۀ وسووییی از تغییوورا

حداکثر میرسد ] .[40در بررسی تحمل ﭘاشۀ فورنر زلكائیود

بیوشیمیاشی و فیزشولوژشكی می شود که شروع زن با کواهش

ﭘنج که شكوی از ﭘاشوههوای مرکیوا

ﭘتانسیل اسمزی در سطح سلولی همراه است ] .[14بسیاری

والدشنش نسیت به تنش خیوكی میوخت شود اشون ﭘاشوه

زلی نظیر اسید زمینۀ ﭘرولین بوه

دارای مووواد تولیوودی فتوسوونتزی بییووتری اسوت .هم نووین

از گیاهان با تجم ترکییا

اسوت در مقاشسوه بوا

تنش کمزبی ﭘاسخ میدهنود ] .[34 36گیاهوان بوا تجمو

ﭘرتقا‘ ،والنسیا’ روی اشن ﭘاشه نیوز متحمول اسوت و تنظویم

ﭘوورولین در سوولو،هووا موجووب کوواهش ﭘتانسوویل اسوومزی

اسمزی بهتری را انجا میدهد ] .[35مطالیۀ تنش خیوكی

میشوند که اشن کاهش و بهدنیا ،زن حف خاصیت جوذب

نهروزه بدون زبیاری در ﭘاشههای ششماهۀ کارشزوسیترنج و

زب سلو ،و حفو ﭘتانسویل فیواری سویب اداموۀ مراحول

نارنگی کلئوﭘاترا نیان داد خیكی سویب افوزاشش انودهای

فیزشولوژشكی نظیر باز شودن روزنوههوا فتوسونتز رشود و

محلو ،در برگها و رشیههای هر دو ژنوتیوپ شود .تولیود

توسیۀ سلولی میشود ] .[17 18عالوهبور زن ﭘورولین در

مواد فتوسنتزی خالت در برگهای کارشزوسیترنج در چنین

حفاظت از سواختار سولولی در برابور خسوار

اکساشیوی

شراشطی کمتر بود ].[21

دوره   17شماره   4زمستان 1394
940

اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین ،قندهای محلول ،مالون دیآلدئید و رنگدانهها در ...

از نتاشج تونش اکساشیوی ﭘراکسیداسویون لیپیدهاسوت.

ﭘس از زمادهسازی و یدعفونی بوا اوارچکوش کاﭘتوان (بوه

اسیدهای چرب ایراشویاع حسواستورشن بخوش ایوا بوه

الظووت دو در هووزار) در شو

ترکیووب سووترون متیووكل از

اکسیداسیون و تخرشب توسط تنش اکساشیی هستند .تجزشۀ

ﭘرلیت و ماسۀ اتوکالوشده (بهنسیت مساوی) کیوت شود.

اشوون اسوویدها توسووط اکسوویژنهووای فیووا ،ترکییوواتی نظیوور

بید از سیز شدن بوذور دانهوا،هوای نوسوالر تولیودی در

مووالوندیزلدئیوود تولیوود موویکنوود کووه بوورای سوولو،

مرحلۀ دو تا سهبرگی به گلدانهوای ﭘالسوتیكی  2/5لیتوری

مسمومیتزاست .موالوندیزلدئیود نووعی زلدئیود فیوا ،و

محتوی ترکیب سترون کوکوﭘیت و ماسه بهنسویت مسواوی

ترکییی الكتروندوست اسوت کوه بوهرورمیموو ،بوهشوكل

(اتوکالو شده) منتقل شودند و در گلخانوۀ کنتور،شوده (بوا

خوووالت دشوووده نمووویشوووود ] .[19 28 32تجمووو

دمای  26-28درجۀ سانتیگراد در روز و  20-22درجۀ در

مالوندیزلدئید در شراشط تنش سیب افوزاشش نفوذﭘوذشری

شب با رروبت نسیی  80-85درصد) ارار گرفتند .زبیواری

ایای ﭘالسماشی میشود و نیوت شوونی افوزاشش مویشابود

در حد حف ظرفیت گلدانی و تغذشوه بوا محلوو ،هوگلنود

] .[33در مطالیهای مقدار رنگدانهها در گونههای مختلوف

(هر هفت روز ش بار) انجا گرفت.

مرکیا

تییین شد که در لیموترشها مقدار کلروفیول b a

تحقی بهصور

ززماشش فاکتورشل در االب رر کامالً

و کلروفیوول کوول بووهترتیووب  0/066 0/314و  0/38در

تصادفی با سه تكرار و دو دانهوا ،در هور واحود ززماشیوی

ﭘرتقا،هوا  0/133 0/279و  0/412و در تانجلوهوا 0/468

انجا گرفت .فاکتورها شامل ﭘاشههای مختلف و تیمارهوای

 0/355و  0/823بود ].[26

زبیاری شامل زبیاری کامول (شواهد) و تونش شودشد (اطو

هدف ﭘژوهش حایر بررسوی اثور ﭘاشوه و زبیواری بور
مقدار تجم ترکییا

زبیاری به مد

بیوشویمیاشی نظیور ﭘورولین انودهای

شش هفتوه) بودنود .رروبوت وزنوی بسوتر

محاسیه شد و با توجوه بوه منحنوی خصوصویا

ررووبتی

محلو ،مالوندیزلدئید و مقدار رنگدانوههوای کلروفیول a

خاک ﭘتانسیل ماترش

کلروفیل  bکلروفیل کل و کاروتنوئید در ﭘاشه های تجواری

شاهد  -0/03و در تیمار تنش شدشد  -1/5مگاﭘاسكا ،بود.

شما ،کیور بهمنظور دستیابی به ﭘاشههوای متحمول

در تیمار تنش در شروع ززماشش گلدانهوا بوهروور کامول

مرکیا

به خیكی با استفاده از نیانگرهای بیوشیمیاشی است.

بستر کیت بهدست زمد که در تیمار

زبیاری شده و بید از زهكیی کامل و خروج زب ایافی با
کیسۀ ﭘالستیكی سیاه ﭘوشیده شدند و اسومت ﭘواشین سوااه

 .2مواد و روشها

بهمنظور ممانیت از تیخیر و از دستدهی زب کوامالً بسوته

ﭘووژوهش حایوور در گلخانووۀ تحقیقوواتی و ززماشیووگاههووای

شد تا تیخیر از سطح گلدانهوا انجوا نگیورد و شكنوواختی

کیور واا در شهر رامسور روی

بییتری اشجاد شود ] .[35در اشن ززمواشش از دانهوا ،هوای

سا،های  1392-93انجا گرفت .بذور ﭘاشههای ﭘونسیروس

ششماهه استفاده شد و نمونهها از برگهای میوانی شواخه

) (Poncirus trifoliate Raf.تروشرسووویترنج (Citrus

برداشت شدند.

مؤسسۀ تحقیقا

مرکیا

)sinensis Osbec. × Poncirus trifoliata Raf.

برای انودازهگیوری ﭘورولین بورگ بوه  0/5گور بورگ

نارنج ) (Citrus aurantium L.سیتروملو (Citrus paradisi

موووواش  10میلوووویلیتوووور محلووووو،

ﭘودرشووووده در از

) M. × Citrus sinensis Osbec.و نووارنگی کلئوﭘوواترا

سولفوسالیسیلی

) (Citrus reshni L.در زذر مواه  1392جمو زوری شود و

اسید  10درصد ایافه شود و بوهصوور

شكنواخت درزورده شود و ﭘوس از ورتكوس بوا اسوتفاده از
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دستگاه  SIGMA 1-140ساخت کیوور زلموان سوانترشفیوژ

تریکلرواستی

شد .سپس  2میلیلیتر از عصار با شی با  2میلیلیتر میرف

محیط ززماشیگاه نگه داشته و در روز بید ورتكوس شودشد

اسوید در

شد و با استفاده از دستگاه  SIGMA 1-140سواخت زلموان

ناشنهیدرشن اسید و  2میلیلیتر گالسویا ،اسوتی
ش

لولۀ ززماشش و بهمد

ش

ساعت در حموا زب گور

اسید  0/1درصد ایافه شد و ش

سووانترشفیوژ ( 3دایقووه در  14000دور) صووور

شب در

گرفووت1 .

 100درجۀ سانتیگراد اورار داده شود و ﭘوس از زن در شوخ

میلووویلیتووور عصوووار بوووا شی برداشوووته و  4میلووویلیتووور

ارار گرفت تا واکنش خاتمه شابد .سپس  4میلیلیتر تولوئن

اسووید  20درصوود محتوووی  0/5درصوود

به مخلو واکنش ایافه و بهمد

تووریکلرواسووتی
تیوباربیتورش

 15-20ثانیوه بوهشود

اسید ایافه شد و  30دایقه در بنمواری 95

ورتكس شد .محلو ،ارمز فاز روشوی بورای ارائوت جوذب

درجه ارار گرفت .سپس بالفاصله به شخ منتقل شد و ﭘوس

نمونووههووا در رووو ،موووج  520نووانومتر بووا اسووتفاده از

از سرد شدن سانترشفیوژ ( 10دایقه در  10000دور) انجوا
جذب اشن کمپلكس با اسوتفاده از

اسپكتروفتومتر مد ND-1000 ،ساخت زمرشكا استفاده شد.

گرفت و درنهاشت شد

از تولوئن بوهعنووان شواهد اسوتفاده شود و اسوتانداردهای

اسپكتروفتومتر مد ND-1000 ،ساخت زمرشكوا و در روو،

ﭘرولین تهیه و مقدار ﭘرولین محاسیه شد ].[16

موج  532نانومتر خوانده شود .بورای حوذف اثور ترکییوا

برای اندازهگیری مقدار کل انودهای محلوو ،بوه 0/05

مزاحم جذب نمونهها در رو ،موج  600نانومتر از جوذب

ماش  10میلیلیتور زب

نمونووه در رووو ،موووج  532نووانومتر کسوور شوود و الظووت

گر بافت ساشیدهشد برگ در از

کمپلكس محاسیه شد ].[23

دو بار تقطیر ایافه شد و ﭘس از ورتكس درون حما زب

برای اندازهگیری کلروفیل  b aکول و کاروتنوئیود بوه

گر با دمای  100درجۀ سانتیگراد اورار داده شود .ﭘوس از

 0/2گر نمونه برگی  10میلیلیتر استن  80درصود خنو

 20دایقه (زمانیکه محلو ،بهجوش زمد) نمونهها با استفاده
از کااذ صافی واتمن صاف شدند .از عصوار صوافشود

ایافه و سپس ورتكس شد و ﭘس از زن بهمد

نمونهها  2میلیلیتر برداشته و به زن  2میلویلیتور سوولفا

در  14800دور در دایقه با استفاده از دسوتگاه SIGMA 1-

مس ایافه شد .هر ش

ﭘنج دایقوه

از نمونوههوا  8توا  10دایقوه درون

 140سوواخت زلمووان سووانترشفیوژ شوود .ﭘووس از افووزودن 5

حما زب گر با دمای  100درجه ارار گرفتند و ﭘس از زن

میلیلیتر استن به محلو ،بوا شی بوا زب دو بوار تقطیور بوه

درون شخ سرد شدند .ﭘس از سرد شدن  2میلیلیتر محلوو،

حجووم  20میلوویلیتوور رسووانده شوود و بووا اسووتفاده از

به نمونهها ایافه شد .نمونهها بوا زب

اسپكتروفتومتر مد ND-1000 ،ساخت زمرشكوا جوذب در

دو بار تقطیر به حجوم  10میلویلیتور رسوانده شودند و بوا

رو ،موجهای  645 480و  663ارائت و مقدار رنگدانهها

استفاده از اسپكتروفتومتر مد ND-1000 ،سواخت زمرشكوا

محاسیه شد ].[13

اسید فسفومولییدش

شد

اشن ﭘژوهش با  10تیمار سه تكرار و دو دانها ،در هور

جذب در رو ،موج  600نانومتر ارائت و با استفاده

واحد ززماشیی صور

از منحنی استاندارد الظت اند نمونهها محاسیه شد ].[37
مالوندیزلدئیود ( )MDAمحصوو ،نهواشی اکسیدشودن
اسیدهای چرب ایراشیاع است که با تیوباربیتورشو

وارشانس از نر افزار زماری  SASو برای مقاشسۀ میانگینهوا
از ززمون چنددامنهای دانكن استفاده شد.

اسوید

واکنش داده و تیكیل کمپلكس رنگی میدهد .به  0/2گور
نمونوووه برگوووی ﭘودرشوووده در از

گرفت .برای تجزشۀ زماری و زنوالیز

مووواش  5میلووویلیتووور
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اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین ،قندهای محلول ،مالون دیآلدئید و رنگدانهها در ...

 .3نتایج و بحث

دشده شد که می توان زن را ناشی از مصرف ﭘرولین بهعنوان

 .1 .3پرولين

ش

نتاشج تجزشۀ وارشانس داده ها نیوان داد تونش خیوكی اثور

بییترشن ﭘرولین برگ از تیمار نوارنج بوا زبیواری کامول بوه

میناداری در سطح احتما 1 ،درصد بر مقدار ﭘورولین بورگ

بوورگ و

ﭘاشه های مختلف مرکیا

منی ذخیر نیتروژنی در اثر تنش در اشن ﭘاشهها دانست.

مقوودار  352/32میكرومووو ،بوور گوور وزن خیو

داشت .اثر متقابل ﭘاشوه و سوطو

کمترشن زن از تیمار ﭘونسیروس و تنش خیوكی بوه مقودار

زبیاری نیز بر مقدار تجم ﭘرولین مینادار بود (جدو.)1 ،

برگ بوهدسوت زمود

 41/36میكرومو ،بر گر وزن خی

براساس نتاشج در تنش خیكی مقدار ﭘرولین در ﭘاشهها

(شكل .)1

افزاشش شافت .تنها در ﭘونسیروس و نارنج مقوداری کواهش
جدول  .1تجزیۀ واریانس صفات بیوشیمیایی پایههای مركبات تحت تأثیر تنش خشکی در شرایط گلخانه

مناب تغییرا

میانگین مربیا

درجۀ ززادی
ﭘرولین
**68837

اند محلو ،مالوندیزلدئید
**16875

ﭘاشه

4

زبیاری

1

**

4955

28218

**

**6195
**

**

**0/001

**0/02

**0/003

**

**

**

0/07

0/46

0/88

0/052

ﭘاشه × زبیاری

4

**5982

**4825

**1778

**0/01

**0/01

**0/03

**0/002

خطا

20

46/22

14/55

387/18

0/0002

0/0002

0/0004

0/00007

3/8

5

14/1

3/3

4/6

3/1

7/7

3/8

یرشب تغییرا

()%

224389

کلروفیل  aکلروفیل
**0/02

b

کلروفیل کل کاروتنوئید

**  :اختالف مینادار در سطح احتما 1 ،درصد.

شکل  .1اثر متقابل پایه و سطح آبیاری بر مقدار تجمع پرولین در برگهای مركبات
ستونهای دارای ش

حرف میترک براساس ززمون چنددامنهای دانكن در سطح احتما 1 ،درصد تفاو
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میناداری ندارند.

رضا فیفائی و همکاران

مقدار ﭘرولین در نارنج در سطح با شی ارار دارد کوه اشون

شافت ولی اشن افزاشش در بین ژنوتیوپهوا متفواو بوود ].[3

مسئله ناشی از خصوصیا اشن ژنوتیپ است .هرچند که بروز

مطالیۀ چهوار سوطح ﭘتانسویل زب خواک ( -1 -0/6 -0/2و

خیكی موجب مقداری کواهش در مقودار ﭘورولین شود کوه

 -1/5مگاﭘاسكا )،در شش رام زشتوون نیوز نیوان داد مقودار

میتواند ناشی از مصرف زن در سنتز ﭘروتئین شا کاهش تجزشۀ

ﭘرولین برگ در همۀ اراا تحت تنش افزاشش شافت و در رام

ﭘروتئین باشد .در ﭘونسیروس نیوز مقوداری کواهش در مقودار

مقاو بییتر بود ] .[7از بررسی دو سطح تنش خیكی شوامل

ﭘرولین میاهده شد ولی در ساشر ﭘاشهها تنش خیكی موجب

شاهد ( 7لیتر زب به نها،ها داده شد) و خیوكی روی چهوار

افزاشش ﭘرولین و تنظیم اسمزی بهتر در شراشط تنش خیوكی

رام انگور میخت شد مقدار ﭘورولین در اثور تونش خیوكی

شد .در مطالیۀ دانها،های دوسالۀ ﭘرتقا‘ ،نیوهوا ’،و نوارنگی

افزاشش شافت ] .[5افزاشش ﭘورولین در اثور خیوكی در نتواشج

انیو ‘شاماسیتاکا’ تحت تنش کمزبی میخت شود کوه مقودار

ساشر محققان با تأثیر تنش خیكی ( 100و  40درصد تیخیر و

ﭘرولین در ﭘرتقا‘ ،نیوها ’،از  400تا  1000میكروگر بر گر

تیرق) روی دو رام زشتون نیز میاهده شد ].[2 11

وزن تازه بهترتیب از شاهد به  7درصد رروبت خاک افزاشش
شافت درحالی که تغییرا در نارنگی ‘انیو’ از  715توا 1230

 . 2. 3قندهای محلول

میكروگر بر گر وزن تازه بود  .]40تنش خیوكی موجوب

تأثیر ﭘاشههای مختلف مرکیا

افزاشش ﭘرولین در برگهای کارشزوسیترنج و کلئوﭘاتراماندارشن

بر مقدار کل اندهای محلو ،در سطح احتما 1 ،درصد مینوادار

دشگری با مطالیوۀ دو تیموار

بود (جدو .)1 ،بییترشن مقدار کول انودهای محلوو ،بورگ از

شد ] .[21اشن نتاشج در تحقیقا

رروووبتی (زبیوواری کاموول و  15روز بوودون زبیوواری) روی

سطو زبیاری و اثر متقابل زنهوا

تیمار اط زبیاری و ﭘاشۀ نارنج به مقدار  233/79میلیگر بر گر

کارشزوسیترنج ترارشخته که اابلیت زشوادی در تولیود و تجمو

وزن خی

ﭘرولین و تنظیم اسمزی بهتر داشت نیوز در مقاشسوه بوا شواهد

برگ و کمترشن زن از تیمار زبیواری کامول در حود

ظرفیت گلدانی و تروشرسیترنج بوه مقودار  14/89میلویگور در

میاهده شد ] .[27در اربالگری  20ژنوتیپ بادا میاهده شد

گر وزن خی

مقدار ﭘرولین تحت تنش شدشد خیكی افوزاشش چیومگیری

برگ بهدست زمد (شكل .)2

شکل  .2اثر متقابل پایه و سطح آبیاری بر مقدار كل قندهای محلول در برگهای مركبات
ستونهای دارای ش

حرف میترک براساس ززمون چنددامنهای دانكن در سطح احتما 1 ،درصد تفاو
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میناداری ندارند.

اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین ،قندهای محلول ،مالون دیآلدئید و رنگدانهها در ...

نتاشج ﭘژوهش حایر نیان داد بهایر از ﭘاشوۀ سویتروملو

شدشد خیكی نیان داد مقدار نیاسته در کلیۀ اراا تحوت

در ساشر ﭘاشهها اندهای محلو ،در اثر تنش خیكی افزاشش

تنش خیكی کاهش ﭘیدا کرد درحالی کوه مقودار سواکارز

شافت که در ززماششهای متیددی اشن افزاشش تحت شراشط

افزاشش شافت ] .[7مطالیۀ تأثیر تونش خیوكی بور دو راوم

تنش خیكی در گیاهان مختلوف میواهده شوده اسوت .در

زشتووون نیووان داد اعمووا ،توونش موجووب افووزاشش الظووت

دانهووا،هووای دوسووالۀ ﭘرتقووا‘ ،نیوهووا ’،و نووارنگی انیووو

کربوهیوودرا هووای محلووو ،موویشووود ] [11کووه بووا نتوواشج

‘شاماسیتاکا’ که تحوت تونش کومزبوی اورار گرفتنود تونش

ﭘژوهشهای دشگری روی اراا زشتون و  10ژنوتیپ گالبی

خیكی توانست سیب تجم اند در هر دو رام شود که در

مطابقت داشت ] .[2 4مطالیۀ ﭘاسخ هلوی رام ‘کاترشنا’ به

تنش  7درصد رروبت خواک بوه حوداکثر رسوید ] .[40در

تنش خیكی نیان داد مقدار اندهای محلو ،در بافتهوای

بررسی تحمل ﭘاشۀ فورنر زلكائید ﭘنج در مقاشسه با والدشنش

برگ و رشیه بهخصوص در شراشط تنش شدشد تغییر شافت

نسیت به تنش خیكی میخت شد اشون ﭘاشوه دارای موواد

] .[25مطالیۀ تنش خیكی روی ﭘاشههای ﭘاکوتاه سویب در

تولیدی فتوسنتزی بییتری است .هم نین ﭘرتقا‘ ،والنسویا’

سه سطح تنش نیوز نیوان دهنود افوزاشش مقودار انودهای

روی اشن ﭘاشه نیز متحمول اسوت و تنظویم اسومزی بهتوری

محلو ،بود ].[12

انجا میدهد ] .[35مطالیوۀ تونش خیوكی نوهروزه بودون

تجم اندهای محلو ،در اثر تغییر شكل بییتر نیاسوته

زبیووواری در ﭘاشو وههوووای شوووشماهو وۀ کارشزوسووویترنج و

شا ساشر شكلهای ذخیرهای به اند تجزشۀ ﭘلیسواکارشدهای

کلئوﭘاتراماندارشن نیان داد تنش خیوكی موجوب افوزاشش

دشوار سلولی تغییر در مقدار انتقا ،اندها شا مصرف کمتور

اندهای محلو ،در برگها و رشیههای هر دو ژنوتیپ شد.

کربوهیدرا ها توسط بافتها بهدلیل اختال ،در فراشندهای

مقوودار تولیوود مووواد فتوسوونتزی خووالت در بوورگهووای

سلولی و کاهش رشد توجیهﭘذشر است که مورد زخر شواشد

کارشزوسوویترنج کوواهش بییووتری داشووت ] .[21تفوواو

دلیل اصلی افزاشش اندها باشد .نیوود اخوتالف مینوادار در

میناداری در شد

فتوسنتزی کارشزو سیترنج ترارشختوه در

ﭘاشۀ سیتروملو ممكن است ناشی از ویوییت بهتور رشودی

شراشط زبیاری کامل با گیاهان شاهد ایرترارشختوه میواهده

اشن ﭘاشه و درنتیجه مصرف بییتر اند باشد.

نید درحالی که در شراشط تونش زبوی گیاهوان ترارشختوه
دارای شووود

فتوسووونتزی بوووا تری از گیاهوووان شووواهد

 .3. 3مالوندیآلدئيد

ایرترارشخته بودند ].[27

نتاشج تجزشوۀ وارشوانس نیوان داد سوطو زبیواری ﭘاشوه و

بررسی واکنش ﭘنج رام انگور در چهار سطح ﭘتانسویل

هم نین اثر متقابل زنها اثر مینواداری در سوطح احتموا1 ،

زب خوواک نیووان داد در شووراشط توونش شوودشد خیووكی

درصد بر مقدار مالوندیزلدئید داشوت (جودو .)1 ،نتواشج

کربوهیدرا های محلوو ،بییوتری در اراوا ‘خوشوناو’ و

اثر متقابل سطو زبیاری و ﭘاشه نیوان داد بییوترشن مقودار

‘ساهانی’ تجم شافتند ] .[9در مطالیۀ برخی اراا انگور در

مالوندیزلدئید از تیمار تنش خیكی و ﭘاشۀ تروشرسیترنج به

برابر دو سطح تنش خیكی میوخت شود تونش خیوكی

مقدار  295/70نانومو ،بر گر وزن خی

موجب کاهش اندهای نامحلو ،و افزاشش اندهای محلوو،

برگ و کمترشن

مقدار زن از تیمار زبیاری کامل در حود ظرفیوت گلودانی و

میشود ] .[5مطالیۀ تأثیر تنش خیكی بر سه ﭘاشوۀ دانهوالی

ﭘونسیروس به مقدار  26/88نانومو ،بور گور وزن خیو

ﭘسته نیان داد ﭘاشۀ بادامی مقاو ترشن ﭘاشه به تونش خیوكی

برگ بهدست زمد (شكل .)3

است ] .[6مطالیۀ واکنشهای شش رام زشتون تحت تونش
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رضا فیفائی و همکاران

شکل  .3اثر متقابل پایه و سطح آبیاری بر مقدار تجمع مالوندیآلدئید در برگهای مركبات
ستونهای دارای ش

حرف میترک براساس ززمون چنددامنهای دانكن در سطح احتما 1 ،درصد تفاو

میناداری ندارند.

از نتاشج تونش اکسویداتیو ﭘراکسیداسویون لیپیدهاسوت.

تنش خیكی بررسی شود و نتواشج نیوان داد در اثور تونش

اسیدهای چرب ایراشیاع حساسترشن بخش ایا به اکسید

خیكی مقودار موالوندیزلدئیود در ﭘاشوۀ حسواس افوزاشش

شدن و تخرشب توسط تنش اکسیداتیو هستند .در اثر تجزشۀ

بییتری شافت ].[39

اشن اسیدها بهوسیلۀ اکسیژن واکنشگر ترکییاتی نظیر مالون
 .4. 3کلروفيل a

دیزلدئید ( )MDAتولید میشود که برای سلو ،مسمومیت
اشجوواد م ویکنوود .مووالوندیزلدئیوود ش و

تأثیر ﭘاشهها سطو زبیاری و اثرا

زلدئیوودی فیووا ،و

متقابول زنهوا بور مقودار

الكتروندوست است که بهرور میمو ،بهشكل خالت دشده

کلروفیل  aدر سطح احتما 1 ،درصد مینادار بود (جدو.)1 ،

نیانگر زشستی بورای ﭘراکسیداسویون

نتاشج اشن ززماشش نیوان داد بییوترشن کلروفیول  aدر تیموار

لیپیدهای ایا که در اثر تونش اکسویداتیو اشجواد مویشوود

زبیاری بهینه با ﭘاشۀ سیتروملو به مقدار  0/47و کمترشن زن در

به شمار می زشد .تجم زن در شراشط تنش موجوب افوزاشش

تیمار اط زبیاری در ﭘاشۀ کلئوﭘاترا به مقدار  0/25میلیگر بر

نفوذﭘذشری ایای ﭘالسماشی میشود و نیت شونی افوزاشش

برگ بهدست زمد (شكل .)4

نمی شود و االب ش

گر وزن خی

افزاشش مالون دیزلدئید در اثر

مطالیۀ واکنشهای شش رام زشتون تحت تنش شودشد

تنش خیكی بهدست زمد که با شافتوه هوای دشگور محققوان

خیكی ( -1/5مگاﭘاسكا )،نیان داد مقدار کلروفیل  aو b

مطابقت دارد .بررسی واکونشهوای بیوشویمیاشی ﭘونج راوم

و کلروفیل کل در کلیۀ اراا تحوت تونش خیوكی کواهش

انگور در چهار سطح ﭘتانسیل زب خاک نیان داد ﭘاشوداری

کاهش مقدار کلروفیل  aو b

میشابد ] .[32در اشن تحقی

نسیی ایای سلولی با افزاشش شد

شافت ] .[7در دشگر تحقیقا

کل و کاروتنوئید در زشتون و گالبی در اثور تونش خیوكی

تنش خیكی کواهش

دشده شد ].[2 4 11

شافت ] .[9در مطالیهای دو ﭘاشۀ حساس و مقاو سویب بوه
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شکل  .4اثر متقابل پایه و سطح آبیاری بر مقدار كلروفیل  aدر برگهای مركبات
ستونهای دارای ش

حرف میترک براساس ززمون چنددامنهای دانكن در سطح احتما 1 ،درصد تفاو

میناداری ندارند.

افزاشش فیالیت کلروفیالز و ﭘراکسیداز در شراشط تونش

به دست زمد (شكل  .)5کواهش مقودار کلروفیول  bدر اثور

خیكی از عوامل مؤثر در کاهش کلروفیل اسوت هرچنود

تنش خیكی از نتاشج اشن ﭘژوهش است که با نتواشج دشگور

نیوز موجوب

انگوور و زشتوون مطابقوت دارد

که کاهش جرشان از

در تنش رو نیمود

کاهش کلروفیول مویشوود زشورا از

تحقیقا

بخیوی از مولكوو،

در زمینۀ مرکیا

].[2 4 5 7 11 12

کلروفیل است .نیود اختالف مینادار در ﭘاشۀ سویتروملو نیوز
ممكن است ناشوی از ویوییت بهتور رشودی اشون ﭘاشوه و

 .6. 3کلروفيل کل

تخرشب کمتر کلروفیل باشد.

تأثیر ﭘاشههای مختلف مرکیا

سطو زبیاری و اثر متقابول

زنها بور مقودار کلروفیول کول در سوطح احتموا 1 ،درصود
 .5. 3کلروفيل b

مینادار بود (جودو .)1 ،بییوترشن کلروفیول کول در تیموار

نتاشج تجزشۀ وارشانس نیان داد سطو زبیاری و ﭘاشههوا اثور

زبیاری کامل در حد ظرفیت گلدانی در ﭘاشۀ ﭘونسیروس بوه

میناداری در سطح احتما 1 ،درصد بور مقودار کلروفیول b

مقدار  0/87و کمترشن زن در تیموار اطو زبیواری در ﭘاشوۀ

داشت .هم نین اثر متقابل زنها نیز بر صفت مزبور در سطح

کلئوﭘاترا بهمقدار  0/36میلیگر بر گر وزن خیو

زماری  1درصود مینوادار بوود (جودو )1 ،بوهرووری کوه

به دست زمد که با نتاشج دشگر تحقیقا

بییترشن کلروفیل  bاز تیمار زبیاری کامول در حود ظرفیوت

مدشترانهای و کاجها مطابقت دارد (شوكل 15 24 31] )6

برگ و کمتورشن زن از تیموار اطو زبیواری بوا ﭘاشوۀ

کلئوﭘاترا به مقدار  0/11میلیگر بر گر وزن خی

دربار انگور سیب

و گونه های درخت های نیمه خزان کننده درختان ﭘهونبورگ

گلدانی در ﭘاشۀ نارنج به مقدار  0/46میلیگر بر گور وزن
خی

بورگ

.[5 12

بورگ
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شکل  .5اثر متقابل پایه و سطح آبیاری بر مقدار كلروفیل  bدر برگهای مركبات
ستونهای دارای ش

حرف میترک براساس ززمون چنددامنهای دانكن در سطح احتما 1 ،درصد تفاو

میناداری ندارند.

شکل  .6اثر متقابل پایه و سطح آبیاری بر مقدار كلروفیل كل در برگهای مركبات
ستونهای دارای ش

حرف میترک براساس ززمون چنددامنهای دانكن در سطح احتما 1 ،درصد تفاو

میناداری ندارند.

 .7. 3کاروتنوئيد

به مقدار  0/01میلیگر بر گر وزن خی

نتاشج تجزشۀ وارشانس نیان داد سوطو زبیواری ﭘاشوههوا و

(شكل  .)7افزاشش کاروتنوئید در اثور خیوكی از نتواشج اشون

هم نین اثر متقابل زنها اثر مینواداری در سوطح احتموا1 ،

ﭘژوهش است که با دشگر گزارشها در زمینۀ مرکیا

انگور و

درصد بر مقدار کاروتنوئید داشت (جدو )1 ،بهروری کوه

زشتوووون مطابقوووت دارد ] .[2 4 5 7 11 12افوووزاشش

بییترشن کاروتنوئید از تیمار اط زبیاری در ﭘاشۀ سویتروملو

کاروتنوئید بهعنووان زنتویاکسویدانت ایرزنزشموی در تونش

به مقدار  0/18و کمترشن زن از تیمار زبیاری بهینه با ﭘاشۀ نارنج

خیكی بهدلیل مقابله با رادشكا،های ززاد توجیهﭘذشر است.
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شکل  .7اثر متقابل پایه و سطح آبیاری بر مقدار كاروتنوئید كل در برگهای مركبات
ستونهای دارای ش

حرف میترک براساس ززمون چنددامنهای دانكن در سطح احتما 1 ،درصد تفاو

میناداری ندارند.

 .4نتيجهگيری
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بررسیشده مقدار ﭘرولین و اندهای محلوو ،در اثور تونش
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