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چكيده
سازوكار تحمل تنش خشکی پاية  ،GF677هيبريند هلنو و بنادام ( )Prunus persica × Prunus amygdalusدر شنرايط درونشيشنهای
بررسی شد .گياهچههای پاية  GF677به محيط كشت پرآوری جامد موراشيگ و اسکوگ )MS( ١حاوی  ١ميلیگرم در ليتر بنزيلآدننين
( )BAو  0/١ميلیگرم در ليتر نفتالين استيک اسيد ( )NAAدر چهار سطح خشکی صفر (شاهد) 20 ،١0 ،و  ٣0گرم بنر ليتنر پلنیاتنيلن
گليکول ( 6000به ترتيب ،معادل پتانسيل اسمزی صفر -0/4 ،-0/2 ،و  -0/6مگاپاسکال) واكشت شد .بعد از گذشت شش هفتنه نتنايج
نشان داد تنش خشکی القاشده اثر معناداری بر پارامترهای اندازهگيری شده داشت .با افزايش سطوح خشکی در محيط كشنت ،فعالينت
آنزيمهای آنتیاكسيدانت (كاتاالز و پراكسيداز) ،مقدار پروتئين كل و مقدار پرولين به طور معناداری افزايش يافت ،در حالی كه قنندهای
محلول افزايش غيرمعناداری در سطوح مختلف خشکی داشتند .از نتايج حاصل میتوان چنين استنباط كرد كه مهمترين سازوكار تحمل
به تنش خشکی پاية  GF677در شرايط درون شيشهای ،بهكارگيری سيستم دفاع آنتیاكسنيدانتی ،افنزايش سننتز پنروتئين (افنزايش بينان
ژنها) و تجمع پرولين است .تنظيم اسمزی با قندهای محلول اهميت كمتری دارد.
كلیدواژهها :آنزيمهای آنتیاكسيدانت ،پروتئين كل ،پرولين ،تنظيم اسمزی ،قندهای محلول.
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 .1مقدمه

اگرچه میتوان ميزان تحمل پايههای درختان ميوه را در

پاية  GF677هيبريد طبيعی هلو و بادام ( × Prunus persica

خاكهای شور يا خشک ارزيابی كرد ،تغيير ميزان خشکی

 )Prunus amygdalusاست كه به طور گسترده در دنيا استفاده

در خاك و بررسی اثر متقابل آن با عوامل ديگر نظير دمای

میشود .از مزايای اين پايه مقاومت به خشکی ،مقاومت به

محيط ،شدت نور ،تعرق و ميزان عناصر مختلف خاك

خاكهای آهکی و متحمل كمبود آهن است [.]١6

مشکل است [ .]١٣بنابراين ،استفاده از تکنيک كشت بافت

شناخت سازوكار تحمل تنش خشکی در پايههای

كنترل بيشتری از شرايط بينرون دارد و میتوان تعداد

درختان ميوه يکی از مهمترين راهکارهای مؤثر در حل

زيادی از گياهان را در فضايی محدود ارزيابی كرد و امکان

مشکالت تنش خشکی در باغبانی است [ .]2٩تنش

انجام آزمايشها در شرايط يکسان در تمام طول سال

خشکی يکی از مهمترين تنشهای غيرزيستی است كه آثار

امکانپذير است .بسياری از عکسالعملهای فيزيولوژی و

نامطلوبی بر رشدونمو گياهان دارد و بر فرايندهای

مورفولوژی و بيوشيميايی گياه در شرايط كشت بافت قابل

فيزيولوژيکی و بيوشيميايی تأثير میگذارد [ .]20اولين اثر

اندازهگيری است [ .]28گياه در شرايط درونشيشهای و

تنش خشکی كاهش فشار تورژسانس است كه باعث

محيط بيرون به روش مشابهی تنش را تحمل مىكند []2٣

كاهش رشد رويشی گياهان میشود [ .]26عالوه بر

و بافتی كه بتواند در شرايط تنش درونشيشهای زنده بماند،

تغييرات فيزيولوژيکی كه در اثر كمبود آب در گياه ايجاد

دارای پتانسيل مقاومت در شرايط بيرون نيز هست [.]٣2

میشود ،صدمات اكسايشی نيز از عوامل مهم محدودكنندة

بنابراين ،سيستم كشت بافت تکنيکی مناسب برای ارزيابی

رشد گياهان است [ .]٣5 ،٣0گونههای واكنشگر اكسيژن

١

گياهان به شرايط تنش است.

(( )ROSپراكسيد هيدروژن ،سوپراكسيد و راديکال

در بررسی آثار تنش كمآبی نياز به موادی است كه با

هيدروكسيل) تحت تنش خشکی در گياه تجمع میيابند

مولکولهای آب در محيط كشت درگير شود و آنها را از

[ ]١5كه منجر به خسارات جدی به ساختارهای سلولی

دسترس گياه خارج كند [ .]22پلیاتيلن گليکول ()PEG

میشود [ .]24ارتباط مستقيمی بين تحمل به تنشهای

پليمری منعطف و غيرسمی است كه تمايلی به واكنش با

اكسايشی و افزايش فعاليت آنزيمهای آنتیاكسيدانت در

مواد شيميايی و بيولوژيکی ندارد [ .]٣8همچنين ،توسط گياه

گياهان وجود دارد [.]١2

جذب نمیشود و غلظت آن در تمام مدت تنش ثابت

تنظيم اسمزی نيز يکی از مهمترين سازوكارهای تحمل

میماند .به همين دليل بهترين تيمار برای تنشهای اسمزی

به خشکی در گياهان است [ .]25پرولين يکی از اسيد

در مقايسه با ديگر محلولهای سازگار نظير مانيتول و نمک

آمينههای فعال در پديدة تنظيم اسمزی است كه در ايجاد و

شناخته شده است [ .]١4اين تکنيک در تنش خشکی خرما

حفظ فشار اسمزی درون گياه نقش بسزايی دارد [ .]5يکی

[ ،]١موز [ ]8و پاية گيزيال 2 5-گيالس [ ]٣0استفاده شده

ديگر از محلولهای سازگار ،قندهای محلول است .قندها

است.

در شرايط تنش از سلولها از طريق تنظيم فشار اسمزی و

پاية  GF677پايهای مقاوم به خشکی برای هستهداران

نگهداری تورژسانس ،همچنين پايداری غشاها و پروتئينها

است كه به طور گسترده در دنيا استفاده میشود .تاكنون

محافظت میكند [.]٣7 ،27 ،١

گزارش مشخص و معينی دربارة سازوكار تحمل خشکی
2. Gisela5

1. Reactive Oxygen Species
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پوند بر اينچمربع به مدت پانزده دقيقه اتوكالو شد.

در اين پايه يافت نشده است .بررسی واكنشهای
فيزيولوژيکی و بيوشيميايی ما را در شناخت دقيقتر

در اين تحقيق ،به منظور شناسايی سازوكارهای تحمل

سازوكارهای تحمل پايهها به تنش خشکی ياری میكند.

به تنش خشکی ،ريزنمونههای GF677در محيط كشت

هدف از انجام پژوهش حاضر ،شناسايی دقيق سازوكار

جامد موراشيگ و اسکوگ ( )MSحاوی  ١ميلیگرم در

تحمل خشکی پاية  GF677در شرايط درونشيشهای است.

ليتر بنزيلآدنين ( )BAو  0/١ميلیگرم نفتالين استيک اسيد
( )NAAدر چهار سطح خشکی صفر (شاهد) 20 ،١0 ،و

 .2مواد و روشها

 ٣0گرم در ليتر پلیاتيلن گليکول ( 6000به ترتيب معادل

اين پژوهش در قالب طرحی كامالً تصادفی ( )CRDدر

پتانسيل اسمزی صفر -0/4 ،-0/2 ،و  -0/6مگاپاسکال) در

آزمايشگاه كشت بافت گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان،

سه تکرار (ظرف كشت) به مدت شش هفته واكشت شد.

در سال  ١٣٩١-٩2انجام شد .برای تهية ريزنمونه،

هر ظرف كشت شامل سه ريزنمونة يکنواخت (به اندازة 2

جوانههای يکسالة پاية Prunus persica × ( ،GF677

سانتیمتر) بود.

 )Prunus amygdalusاز ايستگاه تحقيقات باغبانی سهند

برای اندازهگيری پتانسيل آب ،ابتدا از هر سطوح PEG-

استفاده شد .نمونههای گياهی پس از انتقال به آزمايشگاه با

 6000مطابق روش ميچل و كافمن [ ]28يک نمونه تهيه و

مايع ظرفشويی و آب مقطر شستوشو داده شدند .سپس،

با استفاده از دستگاه اسمومتر ()5520XR, Wescor, USA

به قطعاتی در اندازههای كوچک تقسيم شدند ،بهطوری كه

موالريتة محيط كشت اندازهگيری شد.

در هر قطعه يک جوانه وجود داشته باشد .سپس ،با آب

شرايط نگهداری تمامی كشتهای انجام شده (مرحلة

مقطر استريل شسته و به مدت سی ثانيه در اتانول 70

استقرار ،مرحلة پرآوری و تيمار خشکی) در اتاقک رشد،

درصد غوطهور و بعد در هيپوكلريت سديم  2/5درصد به

در دمای  25±2درجة سانتیگراد با شانزده ساعت روشنايی

مدت بيست دقيقه ضدعفونی شدند .ريزنمونهها پس از

و شدت نور  2500-٣000لوكس بود.

تيمار سه بار با آب مقطر استريل شستوشو شد .سپس

در پايان دورة تنش (هفتة ششم) ،مقدار پروتئين كل به

ريزنمونههای ضدعفونیشده به محيط كشت موراشيگ و

روش برادفورد ]١١[ ١اندازهگيری شد .به منظور تهية

اسکوگ ( )MSبا  0/5ميلیگرم در ليتر  BAPانتقال داده

محلول استاندارد از آلبومين سرم گاوی )BSA(2استفاده

شد .جوانهها پس از رشد ،در محيط پاية  MSواكشت شد.

شد .ميزان جذب در طول موج  5٩5نانومتر با دستگاه

تركيبات محيط عبارت بود از عناصر ماكرو ،عناصر ميکرو،

اسپکتروفتومتر ( )Cecil.Series 2, Englandقرائت شد.

ويتامينها و آهن با  ٣0گرم در ليتر ساكارز 7 ،گرم در ليتر

فعاليت آنزيم كاتاالز و پراكسيداز به روش چانس و مهلی

٣

آگار و  ١ميلیگرم در ليتر بنزيلآدنين ( )BAو 0/١

[ ]١4اندازهگيری شد .مقدار پرولين به روش بيتس و

ميلیگرم در ليتر نفتالين استيک اسيد (.]٣١[ )NAA

همکاران ]8[ 4و قندهای محلول به روش دوبيوس و

اسيديتة محيط  5/7تا  5/8با استفاده از سود ( )NaOHيک

همکاران ]١٩[ 5اندازهگيری شد.

نرمال تنظيم شد .آگار با تکان دادن و گرمادهی پيوسته

1. Bradford
2. Bovine serum albumin
3. Chance and Maehly
4. Bates et al.
5. Dubious et al.

روی هيتر به طور كامل حل شد .سپس ،محيط در ظروف
كشت پخش و در دمای  ١2١درجة سانتیگراد و فشار ١5
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دادهها پس از جمعآوری ،با استفاده از نرمافزار آماری

به تنش اكسايشی از خود نشان میدهند [ .]24پراكسيد

 MSTAT-Cتجزيه و تحليل شد و مقايسة ميانگين به

هيدروژن در شرايط نامساعد محيط نظير تنشها توليد

كمک آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام

میشود و در حضور راديکال سوپراكسيد ( ،)O2-راديکال

گرفت .نمودارها با نرمافزار  Excelرسم شد.

هيدروكسيل ( )OHرا توليد میكند كه بسيار فعال است و از
ميان غشای سلولی عبور میكند و وارد اجزای سلول

 .3نتایج و بحث

میشود .بنابراين ،خنثی كردن پراكسيدهيدروژن ()H2O2

نتايج تجزية واريانس نشان میدهد كه بين سطوح مختلف

برای بقای سلول اهميت ويژهای دارد [ .]٣عالوهبر اين ،اثر

خشکی ( )PEG-6000اختالف معناداری در سطح  ١درصد

انواع واكنشگر اكسيژن ( )ROSكه منجر به اكسايش ليپيدها،

بر ميزان فعاليت آنزيم كاتاالز ،پراكسيداز ،پروتئين كل،

تغيير ساختار غشا و از همپاشيدگی آن میشود ،با افزايش

پرولين و قندهای محلول وجود دارد (جدول .)١

فعاليت آنزيم كاتاالز و پراكسيداز كاهش میيابد [H2O2 .]٣٣

فعاليت آنزيمهای كاتاالز و پراكسيداز با افزايش سطوح

تركيبی سمی برای سلول است و سيستم دفاع آنتیاكسيدانی

پلیاتيلن گليکول به طور معناداری در پاية  GF677افزايش

بايد به سرعت آن را به آب و اكسيژن تبديل كند [ .]١7در

پيدا كرد .بيشترين مقدار فعاليت آنزيم كاتاالز ( 0/٩6جذب

غير اين صورت از طريق پراكسايش ليپيدها به غشای

در دقيقه بر ميلیگرم پروتئين) در سطح  ٣0گرم در ليتر

سلولی ،ساختمان پروتئينها و  DNAآسيب وارد میكند و از

پلیاتيلن گليکول مشاهده شد .همچنين ،با افزايش سطوح

فرايند فتوسنتز و فعاليت آنزيمهای ديگر جلوگيری میكند

خشکی فعاليت آنزيم پراكسيداز در پاية  GF677افزايش

[ .]١8چندين آنزيم سطوح  H2O2را درون سلول تنظيم

پيدا كرد ،بهطوری كه بيشترين مقدار ( 0/5جذب در دقيقه

میكنند كه مهمترين آنها كاتاالز ،آسکوربات پراكسيداز و

بر ميلیگرم پروتئين) در تيمار  ٣0گرم در ليتر پلیاتيلن

پراكسيداز (گاياكول پراكسيداز) است .بنابراين ،فعاليت

گليکول مشاهده شد .كمترين ميزان فعاليت هر دو آنزيم در

آنزيمهای آنتیاكسيدان در كاهش آثار تنش اكسايشی نقش

تيمار شاهد بهدست آمد (جدول .)2

دارد [.]6

افزايش فعاليت آنزيمهای آنتیاكسيدانت واكنشی دفاعی
برای جلوگيری از آسيب سلولی است كه گياهان در واكنش
جدول  .1تجزیة واریانس اثر سطوح مختلف تنش خشکی ( )PEG-6000بر صفات اندازهگیری شده گیاهچههای ،GF677
( )Prunus persica × Prunus amygdalusدر محیط پایة جامد  MSبعد از شش هفته كشت
میانگین مربعات
منابع تغییرات
درجة آزادی

آنزیم کاتاالز

آنزیم پراکسیداز

پروتئین کل

پرولین

قندهای محلول

خشکی

٣

**0/١54

**0/١١2

**0/5٩

**86/١87

**0/٣٣5

خطا

8

0/002

0/00١

0/005

0/7١

0/00٣

ضريب تغييرات ()%

-

6/١١

٣/45

5/62

4/١4

2/١6

** معنادار در سطح  1درصد * ،معنادار در سطح  5درصد ns ،غیرمعنادار
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پاسخ آنتیاكسيدانی فرايندی مهم برای محافظت گياهان

كه فعاليت آنزيمهای آنتیاكسيدانت بهطور معناداری با

در مقابل آسيبهای اكسايشی است كه در اثر طيف وسيعی

افزايش سطوح خشکی افزايش پيدا میكند [ .]٣0همچنين،

از تنشهای محيطی شامل شوری ،خشکی ،فلزات سنگين و

افزايش آنزيمهای آنتیاكسيدانت در تنش خشکی

سرما ايجاد میشود [ .]24رقمهای مقاوم به تنشهای

درونشيشهای موز نيز گزارش شده است [ .]8تحقيقات

محيطی از طريق القا كردن سيستمهای دفاع آنتیاكسيدانی با

نشان داد گياهان مقاوم به خشکی سيستم آنتیاكسيدانی

تنشهای محيطی مقابله میكنند .بنابراين ،بين سيستم دفاع

كارآمدتری دارند ،بهطوری كه همبستگی مثبتی بين تحمل

آنتیاكسيدانی و تحمل شرايط تنش ارتباط وجود دارد [.]١0

به تنشهای اكسايشی و افزايش فعاليت آنزيمهای

به نظر میرسد كه باالتر بودن فعاليت آنزيمهای

آنتیاكسيدانت در گياهان وجود دارد [ .]٣١در پاية

آنتیاكسيدانت در پايههای مقاوم موجب كاهش صدمات

 ،GF677با افزايش سطوح تنش ميزان فعاليت آنزيمهای

راديکالهای آزاد اكسيژن ،كاهش پراكسايش ليپيدها و در

آنتیاكسيدانت نيز افزايش يافت .بنابراين ،يکی از عوامل در

نتيجه افزايش شاخص پايداری غشا در آنها میشود.

باال بردن ميزان مقاومت پاية  GF677به تنش خشکی

فعاليت بيشتر اين آنزيمها از ميزان تنش اكسايشی میكاهد

افزايش فعاليت آنزيمهای آنتیاكسيدانت است.
با افزايش سطح خشکی مقدار پروتئين كل در پاية

و از فرايندهای متابوليکی ضامن بقای سلول و گياه

 GF677بهطور معناداری افزايش پيدا كرد .بيشترين مقدار

محافظت میكند [.]2١
فعاليت آنزيمهای كاتاالز در شرايط تنش دو برابر و

در تيمار  20و  ٣0گرم بر ليتر پلیاتيلن گليکول بهدست

باعث افزايش مقاومت به تنشهای اكسايشی میشود

آمد ،بهطوری كه اختالف معناداری بين دو سطح مشاهده

(جدول  .)2برای مثال ،اين نتيجه در تنش خشکی

نشد .كمترين مقدار پروتئين كل با غلظت  0/6ميکروگرم

درونشيشهای پاية گيالس گيزيال 5-نيز حاصل شده است

بر ليتر در تيمار شاهد مشاهده شد (شکل .)١

جدول  .2اثر سطوح مختلف تنش خشکی ( )PEG-6000بر فعالیت آنزیمهای كاتاالز ،پراكسیداز گیاهچههای

Prunus ( ،GF677

 )persica × Prunus amygdalusدر محیط پایة جامد  MSبعد از شش هفته كشت
سطوح PEG

پتانسيل اسمزی

فعاليت آنزيم كاتاالز

فعاليت آنزيم پراكسيداز

()gr/l

()MPa

])[abs/min /mg protein (f.m

])[abs/min /mg protein (f.m

0

0

0/44d

0/05d

١0

-0/2

0/67c

0/2c

20

-0/4

0/84b

0/٣5b

٣0

-0/6

0/٩6a

0/5a

†ميانگينها در هر ستون با حروف غيرمشابه و اختالف معنادار در سطح احتمال  5درصد نشان داده شده است.
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شکل  .1اثر سطوح مختلف خشکی ( )PEG-6000بر مقدار پروتئین كل گیاهچههای

GF677

(حروف غیرمشابه دارای اختالف معنادار در سطح احتمال  5درصد)

مقدار پروتئين كل عالمت مهمی از وضعيت

تجمع پرولين در تيمار  ٣0گرم بر ليتر پلیاتيلن گليکول

بيوشيميايی گياهان است [ .]١١تنشهای محيطی سبب

مشاهده شد .كمترين مقدار تجمع پرولين در تيمار شاهد

تغيير در بيان ژن و بيان ژنها به شکل توليد پروتئينهايی

بهدست آمد (شکل .)2

مشخص میشود كه قبل از تحريک با تنش وجود نداشتند.

گياهان در برابر كمبود آب پاسخهای شيميايی متفاوتی

اين پروتئينها به رشد گياه در شرايط تنش كمک میكنند و

نشان میدهند .اين مواد وزن ملکولی پايين و حالليت باال

سبب پايداری غشا میشوند [ .]5در واقع ،سنتزپروتئينی

دارند [ .]2٩پرولين يکی از اسيد آمينههای فعال در پديدة

فرايند سوختوساز اساسی است كه موجب بهبود تحمل

تنظيم اسمزی است كه در ايجاد و حفظ فشار اسمزی

به خشکی گياه میشود .تنش خشکی از طريق افزايش

درون گياه نقش بسزايی دارد [ .]7تجمع پرولين به منزلة

تجمع پروتئينها ،موجب سازگاری فيزيولوژيکی در شرايط

محلولی سازگار عمل میكند كه بهطور طبيعی در سيتوزول

تنش خشکی میشود [.]١٩

واقع میشود و عالوه بر تنظيم فشار اسمزی سلول ،از

در پاية  ،GF677با افزايش سطوح تنش مقدار پروتئين

ماكرومولکولها حمايت میكند و سبب حفظ ساختارهای

كل حفظ میشود و افزايش میيابد كه احتمال میرود اين

سلولی ،طی تنش اسمزی میشود [ .]4همچنين ،پرولين در

افزايش يکی ديگر از سازوكارهای مهم پاية  GF677در

پايداری ساختار سهبعدی پروتئينها ،بازدارندة پراكسايشی

تحمل به تنش خشکی باشد كه به سازگاری آن در اين

ليپيدهای غشا و تنظيم اسيديتة سيتوزول نقش دارد [.]١5

شرايط كمک میكند ،زيرا بسياری از پروتئينها از سلول

افزايش پرولين در تنش خشکی درونشيشهای ژنوتيپهای

در مقابل آثار زيانبار خشکی محافظت میكنند [.]2٩

خرما با افزايش سطح خشکی نيز مشاهده شد [.]١

با افزايش سطح خشکی ميزان تجمع پرولين در پاية

تجمع پرولين در گياهان با دو مسير بيولوژيکی شامل

 GF677نسبت به تيمار شاهد افزايش يافت .بيشترين مقدار

مسير وابسته به گلوتامات 2و مسير وابسته به اورنيتين ٣انجام
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میشود .ظاهراً ،مسير وابسته به گلوتامات در شرايط تنش

سطح خشکی مقدار پرولين افزايش يافت ،اين پاسخ گياه

خشکی مسير غالب است [ .]5تنش خشکی سبب افزايش

سازوكاری در تحمل به تنش خشکی است ،زيرا تجمع

نسخهبرداری ژن كدكنندة آنزيمهای مسير [ mRNAپيرولين-

پرولين از آثار زيانبار خشکی بر فعاليتهای سوختوسازی

 -5كربوكسيالتسنتاز ( )P5C5و دلتا پرولين كربوكسيالت

جلوگيری میكند و سازوكاری دفاعی برای مقابله و تحمل

ردوكتاز ( ])P5CRو در نهايت افزايش بيوسنتز پرولين

تنش است [.]٣٩ ،٣٣

میشود [ .]٣4باتوجه به اينکه در پاية  GF677با افزايش

شکل  .2اثر سطوح مختلف خشکی ( )PEG-6000بر مقدار پرولین گیاهچههای

GF677

(حروف غیرمشابه دارای اختالف معنادار در سطح احتمال  5درصد)
a

a

a

3
2.5

b

1.5
1

قندهای محلول ()mg/gr

2

0.5
0
30

10
20
سطوح خشکی ()gr/l PEG

0

شکل  .3اثر سطوح مختلف خشکی ( )PEG-6000بر مقدار قندهای محلول گیاهچههای
(حروف غیرمشابه دارای اختالف معنادار در سطح احتمال  5درصد)
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مقدار قند در پاية  GF677در سطوح مختلف تنش

شيب پتانسيل آب نسبت به محيط خارج میشود .در چنين

نسبت به شاهد اختالف معناداری داشت .پس گياه طی

حالتی جذب آب در گياه امکانپذير میشود [.]25

تنش مقدار قند خود را افزايش میدهد ،ولی بين سطوح

همچنين ،تجمع قندهای محلول طی تنش خشکی عالوه

مختلف خشکی اختالف معناداری مشاهده نشد و تقريباً در

بر نقش كاركردی به عنوان حفاظتكنندة اسمزی و مواد

همة تيمارها به يک نسبت افزايش پيدا كرد (شکل  .)٣در

رشدی به عنوان تنظيمكنندههای بيان ژن نيز نقشهای

نتيجه ،قندهای محلول در تحمل به تنش خشکی نقش

مهمی دارد [.]٩
طبق نتايج موجود ،پس از گذشت شش هفته از اعمال

كمتری داشتند و بيشترين نقش در تنظيم اسمزی را پرولين

تيمار خشکی ،گياه  GF677توانست در سطوح مختلف

داشت.
در پاسخهای اسمزی گياهان ،تجمع كربوهيدرات از

خشکی رشد رويشی مناسبی داشته باشد .در باالترين سطح

عواملی است كه قادر است از اختالالت در غشای سلولی

خشکی ( ٣0گرم بر ليتر) كلروز برگی بيشتری مشاهده شد.

جلوگيری كند .در بيشتر موارد خشکی بر سوختوساز

اما ،اين تداوم رشد نشاندهندة مقاومت و سازوكار دفاعی

قندهای محلول اثر میگذارد و مقدار آن را افزايش میدهد

درونی مناسب اين پايه در مقاومت به تنش خشکی است

[ .]2براساس بسياری از تحقيقات ،تنش خشکی سبب

(شکل .)4

تجمع كربوهيدراتها (قندهای محلول) در گياهان مختلف
میشود ،زيرا در شرايط بيرونی ،تنش آبی رشد را بيشتر از

 .4نتيجهگيری

فتوسنتز محدود میكند و تحت چنين شرايطی

با توجه به نتايج بهدست آمده از تحقيق حاضر ،سازوكار

كربوهيداراتهای غيرساختاری تمايل به تجمع دارند .اين

تحمل پاية  GF677به تنش خشکی ،دارا بودن

قندهای محلول معموالً آبدوستاند و در سطح پروتئينها

سازوكارهای دفاعی همچون افزايش پروتئينسازی ،افزايش

يا غشا جانشين آب میشوند و مثل تركيبات با وزن

فعاليت آنزيمهای آنتیاكسيدانی كاتاالز و پراكسيداز و

مولکولی پايين عمل میكنند [ .]٣6تجمع اين مواد سبب

تنظيم اسمزی توسط پرولين است و نقش قندهای محلول

كاهش پتانسيل آب اندامهای گياهی و متعاقب آن ايجاد

در تنظيم اسمز كمتر است.

شکل  .4اثر تنش خشکی [سطوح مختلف پلیاتیلن گلیکول ( ])PEG-6000بر گیاهچههای  GF677طی شش هفته كشت در محیط
پایه ]A (0); B (10gr/l); C (20gr/l); D (30gr/l)[ MS
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 (هیبرید هلو و بادام) در شرایط درونشیشهایGF677 سازوكار تحمل تنش خشکی پایة
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