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اثرات نیتریک اکساید بر برخی از صفات فیزیولوژیک در سه گونه از مرکبات در
شرایط کم آبی
الهام قلیوندان* ،1محمدرضا دادپور ،2علی موافقی ،3فریبرز زارعنهندی ،4داوود زارعحقی 5و
مرتضی کوثرینسب
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 -5دکتری میوهکاری ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 -2دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 -9استاد گروه زیست گیاهی ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز
 -7دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 -1استادیار گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 -6استادیار مرکز رشد بیوتکنولوژی حیّان ،گروه زیست گیاهی دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت - 5931/53/93 :تاریخ پذیرش)5931/55/26 :

چکیده
به منظور بررسی تاثیر نیتریک اکساید بر برخی صفات فیزیولوژیکی مرکبات تحت شرایط کم آبی ،آزمایشی به
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بر روی  9گونه از مرکبات شامل :پونسیروس ،سیتروملو و
سیترنج در  9سطح تنش خشکی ( 63 ،93و  533درصد ظرفیت مزرعهای) 9 ،سطح سدیم نیتروپروساید (آزادکنندهی
نیتریک اکساید) ( 3/1 ،3و  5میلیموالر) و در  9تکرار طراحی گردید .شاخصهای فیزیولوژیکی از جمله کلروفیل
فلورسنس ،هدایت روزنهای ،پتانسیل آب برگ و محتوی نسبی آب برگ ( )RWCاندازهگیری شد .شاخصهای
بیوشیمیایی از جمله فعّالیت آنتیاکسیدانی کل ) ،(DPPHفنل کل و مالوندیآلدئید مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج
حاصل از این آزمایش نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنیداری در مقادیر پتانسیل آب برگ ،هدایت روزنهای،
محتوی نسبی آب برگ ) (RWCو  Fv/Fmشده است .شاخصهای بیوشیمیایی مثل  ،DPPHفنل کل و مالوندی
آلدئید در اثر تنش خشکی افزایش معنیداری نشان دادند .کاربرد سدیم نیترو پروساید در این تحقیق نشان داد که این
ماده نقش تعدیل کنندگی در تنش خشکی داشته و اثرات آن را کاهش داده است .نتایج نشان داد که غلظت  5میلی
موالر این ماده تأثیر بیشتری در تعدیل اثرات تنش داشته است.
کلمات کلیدی :تنش خشکی ،پونسیروس ،سدیم نیتروپروساید ،کلروفیل فلورسنسFv/Fm ،

* نویسنده مسئول:

Email: e.gholivandan@gmail.com
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کشور در این سال ( )5913حدود  7327617تن بوده

مقدمه

است.

مرکبات گروه بزرگی از میوهها شامل انواع پرتقال،
نارنگی ،لیمو ،گریپفروت و پوملو است .جنس

امروزه با توجه به اینکه بیش از  23صفت مهم

سیتروس ،بیشتر گونهها و ارقام تجاری مرکبات را

باغبانی در ارقام مرکبات میتواند تحت تأثیر پایه

شامل میگردد .بر اساس تقسیمبندی Swingle

باشد ،مسئله انتخاب پایه از اهمیت بسیار زیادی

( )5371و بعدها توسط  Swingleو )5364( Reece

برخوردار میباشد (فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم،

مرکبات جزء خانوادهی  ،Rutaceaeزیر خانوادهی

 .)5944از جمله مشخصات یک پایهی مطلوب برای

 ،Aurantioideaeطایفهی  Citreaeو جنس Citrus

مرکبات میتوان به سازگاری با رقم پیوندک و قابلیت

قرار گرفتند .در این گروه به غیر از جنس 1 ،Citrus

ایجاد درختی با طول عمر اقتصادی حداکثر ،سازش

جنس دیگر به نامهای ،Eremocitrus،Poncirus

مناسب با شرایط اقلیمی ،داشتن مقاومت و یا تحمل

 Fortunella ،Microcitrusو  Clymeniaوجود

به آفات و امراض مختلف و تأثیرگذاری مطلوب در

دارد (دیویس و آلبریگو .)5337 ،5مرکبات جزء گیاهان

وضعیت باردهی و کیفیت میوههای تولیدی اشاره کرد

همیشه سبز میباشند ،لذا تأمین آب از اهمیت بسیار

(گلعین و عدولی .)5933 ،پایههای زیادی در مرکبات

باالیی در پرورش این گیاه برخوردار است (دیویس و

وجود دارد ولی هیچکدام پایهی کاملی نیستند و

آلبریگو .)5337 ،تولید مرکبات در مناطق مختلف

انتخاب پایه بایستی بر اساس مهمترین فاکتور

جهان و میزان باالی تولید آنها موجب شده است که

محدودکنندهی منطقهی موردنظر باشد .از مهمترین
مرکبات

این محصوالت در جهان از اهمیت اقتصادی زیادی

پایههای

برخوردار باشند .بر اساس آمار ارائه شدهی سازمان

) ،aurantiumپونسیروس )،(Poncirus trifoliate

خوار و بار و کشاورزی جهان (فائو) در سال ،2352

سیتروملو ) ،(Citrumeloسیترنجها )،(Citranges

 16/6درصد از تولید ،مربوط به این میوه و سهم انواع

لیموی

،(Citrus

نارنگی ،لیمو و گریپ فروت به ترتیب 52/36 ،22/64

کلئوپاترا ماندارین ) ،(Citrus Reshniراف لمون

و  9/71درصد بوده است .بر مبنای گزارش آمارنامهی

) ،(Citrus Jambhiriپرتقال ) ،(Citrus sinensisو

جهاد کشاورزی ( )5913سطح کل زیر کشت مرکبات

ماکروفیال ) (Citrus acrophyllaرا نام برد (دیویس

ایران حدود  233هزار هکتار است .تولید مرکبات

و آلبریگو .)5337 ،کشور ایران به خاطر قرار گرفتن در

ولکامریانا

میتوان

نارنج

)volcameriana

(Citrus

کمربند خشک جغرافیایی و نوار بیابانی  21تا 73درجه
عرض شمالی ،جزو مناطق کم باران جهان بشمار

1. Davies and Albrigo
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میآید (یو ان ای پی .)55334 ،از طرف دیگر طی

گیاهان دستخوش چندین سازگاری مورفولوژیکی

چندین سال اخیر کاهش بارندگیها و نزوالت آسمانی

و بیوشیمیایی در سطح زیرسلولی ،سلولی و اندام

این قضیه را جدیتر ساخته و مشکل کمبود آب را به

میشوند تا بتوانند از عهدهی تنش کمبود آب برآیند.

یک معضل اجتماعی -اقتصادی -کشاورزی تبدیل

تحمل خشکی یک پدیدهی پیچیدهای است که با

کرده است .خشکی به عنوان یکی از عوامل اصلی

ضخیم شدن کوتیکول ،تنظیم روزنهای ،سیستم

محدودکننده تولید محصوالت کشاورزی در سراسر

ریشهای ،تعادل هورمونی ،سیستم دفاعی آنتی

جهان و ایران مطرح است (فاروق 2و همکاران.)2352 ،

اکسیدانی ،تنظیم اسمزی و حفظ محتوای آبی بافت

گیاهان در طول زندگی خود به طور مداوم در معرض

همراه است (فاروق  3و همکاران2333 ،؛ کیانی  53و

انواع تنشهای محیطی قرار میگیرند که رشد و نمو

همکاران .)2334 ،بسته شدن روزنهها در پاسخ به

آنان را تحت تأثیر قرار میدهد و مانع کارایی بهینه در

کمبود آب سرعت فتوسنتز را کاهش میدهد .فعالیت

آنان میشود (سوزوکی 9و همکاران2357 ،؛ فاروق و

زنجیرهی انتقال الکترون فتوسنتزی کامالً به وجود

همکاران .)2352 ،تنشهای غیرزیستی مهمی که

 CO2در گیاه و فتوسیستم  2وابسته است که اغلب

گیاهان تحت تأثیر آنان قرار میگیرند بسیار مورد

همزمان با شرایط کمبود آب کاهش مییابد (لورتو 55و

مطالعه قرار گرفتهاند (میتلر و بلوم والد .)2353 ،7این

همکاران .)5331 ،مشخص شده است که کاهش در

تنشها شامل تنش کمبود آب ،شوری ،گرما ،سرما،

سرعت فتوسنتز ابتدا به دلیل کمبود  CO2است ،چون

مواد غذایی ،شدت باالی نور ،ازن و تنشهای غیر

به محض انتقال سریع برگها به محیط حاوی CO2

هوازی است (بیلی-سرس و ووسنک2331 ،1؛ هیرل 6و

نرمال ،کارایی فتوسنتز به حد اولیه برمیگردد (میر و

همکاران2334 ،؛ آگاروال و گروور .)2336 ،4کمبود

گنتی .)5331 ،52کاهش سطوح داخل سلولی CO2

مستمر در بارش (خشکی هواشناسی) اگر همراه با نیاز

منجر به احیاء بیش از حد اجزاء داخل زنجیره انتقال

باالی تبخیر و تعرّق باشد منجر به خشکی کشاورزی

الکترون میگردد و الکترونها به اکسیژن موجود در

میشود (میشرا و چرکاور.)2353 ،1

فتوسیستم  5انتقال داده میشوند و باعث تنش
اکسیداتیو میشود (ماهاجان و تونجا )2331 ، 59در
نتیجه ،کاهش ورود  CO2با بسته شدن روزنهها و

1. UNEP, 1997
2. Farooq
3. Suzuki
4. Mittler and Blumwald
5. Bailey-Serres and Voesenek
6. Hirel
7. Agarwal and Grover
8. Mishra and Cherkauer

9. Farooq
10. Kiani
11. Loreto
12. Meyer and Genty
13. Mahajan and Tuteja

46

قلیوندان و همکاران :اثرات نیتریک اکساید بر برخی از صفات فیزیولوژیک در سه گونه از مرکبات …

اختالل در فعالیت آنزیمها و صدمه به دستگاههای

به غشای لیپیدی بطور وسیعی پذیرفته شده است ولی

فتوسنتزی در تنش خشکی فتوسنتز را مهار میکند

مشخص شده است که کربوهیدراتها و حتی برخی

که باعث بیشتر شدن نشت الکترونها به اکسیژن

اسیدهای آمینه نیز ممکن است تجزیه شوند و MDA

مولکولی گردیده و منجر تولید گونههای فعال

را به عنوان یک محصول نهایی تولید کنند (هاجس 4و

اکسیژنی ) ،(ROSمثل( H2O2 :پراکسید هیدروژن)،

همکاران .)5333 ،اثرات کلی پراکسیداسیون لیپیدها:

( O2-سوپراکسید) و رادیکال ( OHهیدروکسیل) و

کاهش سیّالیت غشاء ،افزایش نشتی غشاء ،صدمه به

اکسیژن سینگلت ) (1O2میشود (گیل و تونج ا، 5

پروتئینهای غشاء ،غیر فعّال کردن گیرنده ها ،آنزیمها

2353؛ بلوخینا 2و همکاران .)2339 ،این  ROSها

و کانالهای یونی است (گیل و تونجا.)2353 ،1

بسیار واکنشپذیر بوده و متابولیسم طبیعی گیاه را از

روزنهها هدایت انتشاری برگ را تنظیم میکنند و

طریق صدمات اکسیداتیو به لیپیدها ،پروتئینها و

بنابراین از دست دادن آب و به دست آوردن  CO2را

دیگر ماکرومولکولها در نبود هیچگوچه مکانیسم

تحت تأثیر قرار میدهند و در نتیجه بهرهوری

دفاعی تخریب میکنند (ساالزار-پاررا2352 ،9؛ گیل و

فتوسنتزی گیاه و کارایی مصرف آب به دینامیک

تونجا .)2353 ،گیاهان  ROSرا از طریق سیستم

هدایت روزنهای وابسته است (پیلی تری و توری، 3

دفاعی آنتیاکسیدانی خود از بین میبرند (حسین 7و

 .)2352پاسخ روزنهها به خشکی و به دنبال آن تغییر

همکاران2331 ،؛ میتلر.)2332 ،1

در هدایت روزنهای با تغییراتی در رطوبت اتمسفر و یا

همانطور که ذکر شد از دیگر اثرات تنش

تغییر در مقدار آب بستر ریشه در عرض چند دقیقه

اکسیداتیو ،اکسیداسیون چربیها است .لیپوکسیژنازها

اتفاق میافتد (الولور و تزارا .)2333 ،53اغلب یا حداقل

دیاکسیژناسیون اسیدهای چرب غیراشباع را کاتالیز

بخشی از پاسخهای روزنه مربوط به خنثیکردن

میکنند که باعث تولید اسیدهای چرب هیدروپراکسی

تغییرات تحمیلی در تعادل بین عرضه و تقاضای آب و

میشود که برای سلولها بسیار سمّی هستند و

تعرّق است .برای مثال کاهش رطوبت اتمسفری تعادل

بالفاصله به متابولیتهایی از قبیل مالوندیآلدئید

هیدرولیکی را به سمت تعرّق سوق میدهد که باعث

) (MDAتبدیل میشوند (سوفو 6و همکاران.)2337 ،

کم شدن آب بافتها میگردد (بوکلی .)2331 ،55تحت

گرچه تعیین  MDAبرای ارزیابی صدمات اکسیداتیو

این شرایط گیاهان روزنههای خود را کامالً میبندند

1. Gill and Tuteja
2. Blokhina
3. Salazar-Parra
4. Hussain
5. Mittler
6. Sofo

7. Hodges
8. Gill and Tuteja
9. Pillitteri and Torii
10. Lawlor and Tezara
11. Buckley
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یا اصطالحاً مقاومت روزنهای خود را باال میبرند تا

صدمه به دستگاههای فتوسنتزی نیز بیشتر خواهد بود.

اتالف آب به حداقل برسد و پتانسیل آب برگ بیش از

آسننیب دینندن دسننتگاههننای فتوسنننتزی کننارایی

حد کاهش پیدا نکند (دراک 5و همکاران.)2359 ،

فتوشننیمیایی را کنناهش مننیدهنند و بننالطبع کننارایی

مقدار نسبی آب برگ 2و پتانسیل آب برگ 9معیاری از

کلروفیل فلورسنس افزایش خواهد یافت (مکنس ول و

وضعیت آبی گیاه را نشان میدهند که در آشکارسازی

جانسون .)2333 ،1سنوفو 3و همکناران ( )2333تنأثیر

تنش کمبود آب در گیاهان مفیدند .مقدار نسبی آب

تنش خشکی بر میزان  Fv/Fmدر دو رقم زیتون مورد

برگ ،شاخص بهتری از وضعیت آبی برگ میباشد .به

بررسی قرار دادند .فیلیپو )2355( 53نیز تاثیر خشنکی

عالوه چون روزنهها موازنهی جریان ورودی و خروجی

بر فاکتور  Fv/Fmرا در مورد گیاه یونجه مورد بررسی

را تنظیم میکنند بنابراین مقدار نسبی آب برگ به

قرار داد.

طور دقیقتری وضعیت روزنهها را منعکس میکند

نیتریک اکسنید ینک رادیکنال آزاد گنازی بنا وزن

(سینکلیر و لودلو و .)5316 ، 7گزارشات متعددی بر

مولکولی کم و قابنل حنل در آب و محلنولهنای منایع

وجود ارتباط مستقیم بین تنش خشکی و فاکتورهای

است .این گاز در ابتدابه عنوان آلوده کنندهی محیطنی

ذکر شده در گیاهان کاریزو سیترنج و نارنگی کلئوپاترا

بننه صننورت نیتننروژن اکسننید شننده  NOو ( NO2دی

(گارسیا-سانچز ،)2334 ، 1پرتقال (سیو 6و همکاران،

اکسید نیتروژن) بود و در سالهنای اخینر بنه عننوان

 )5331و لیمو (روییز-سانچز )5334 ،4وجود دارد.

مولکول عالمترسنان اصنلی منورد توجنه بسنیار قنرار

به وسیله اندازهگیری عملکرد کلروفیل فلورسننس،

گرفته است (دورننر و کلسنی  .)5333 ،55بسنیاری از

میتوان اطالعاتی درمورد تغییرات کارایی فتوشیمیایی

مطالعات نشان داده شده است که  NOدر انتقال پینام

و اتننالف گرمننایی بدسننت آورد .فلورسنننس مننیتواننند

و پاسخ به تنشهای زیستی و غیرزیستی دخالنت دارد

دیدگاههایی درمورد توانایی گیاه در تحمل تننشهنای

(دلریو 52و همکاران NO .)2337 ،میتواند به عننوان

محیطی فراهم کند و نشان دهد که تنشها تا چه حند

یک مولکول در پدیدهی ترارسانی عالمنت در گیاهنان

به دستگاههای فتوسنتزی آسیب وارد کرده اسنت .هنر

عمننل کننند و در فرآیننندهای مختلننف فیزیولوژیننک،

چقدر مقدار تنش وارد شده به گیاه بیشتر باشد مقندار

پاتوفیزیولوژیک و نموی مثنل جواننهزننی داننه ،بسنته
شدن روزنه ،فعال کردن ژنهنای دخینل در پاسنخ بنه

1. Drake
2. Relative Water Content
3. Leaf Water Potential
4. Sinclair and Ludlow
5. García-Sánchez
6. Save
7. Ruiz-Sánchez

8. Maxwell and Johnson
9. Sofo
10. Filippou
11. Durner and Klessig
12. del Rio
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عوامل بیماریزا وتولید فیتوالکسینهنا دخالنت نمایند

برای انجام این آزمایش نهالهای یکساله مرکبات از

(نیل 5و همکاران2339 ،؛ دورننر و کلسنی )5333 ،2

 9گوننننهی پونسنننیروس )،(Poncirus. trifoliate

یکی از سریعترین واکنشهنای  NOدر سیسنتمهنای

سوئینگل سیتروملو ) (Swingle Citrumeloو کاریزو

بیولوژیکی ترکیب با  ROSاسنت تنا از اثنرات مخنرب

سننیترنج ) (Carrizo Citrangeاز مرکننز تحقیقننات

 ROSبکاهد (بلیگنی و الماتینا .)2335 ،9در بسنیاری

کشاورزی شهرستان بابل تهیه شد .نهالها به گلخانهی

از مطالعننات گننزارش شننده اسننت کننه  NOبننرونزا در

موجود در دانشکده کشاورزی دانشنگاه تبرینز واقنع در

گیاهان باعث کاهش خسارات ناشی از برخی تننشهنا

خلعننتپوشننان منتقننل گردینند .سننپس گلنندانهننای

مثل خشکی ،سرما ،فلنزات سننگین شنوری و اشنعهی

پالستیکی به حجنم  93لیتنری بنا نسنبتهنای برابنر

ماوراء بنفش و علفکشها شده اسنت (آراسنیموویچ و

پرالیت و پیت ماس پر گردید و نهالهنا از کیسنههنای

فلوریزاک -ویچورک .)2334 ،7کاربرد خنارجی سندیم

پالستیکی کوچک به گلدانهای آمادهشنده انتقنال داده

نیتروپروساید ) (SNPبه عننوان آزادکننندهی  NOدر

شد .بعد از انتقال نهالها به مدّت شنش مناه بنه طنور

شرایط تنش کمبود آب ،از دسنت دادن آب را کناهش

مرتب با محلنول غنذایی هوگلنند آبیناری و کنوددهی

داده و همچنین نشت یونی و سرعت تعرق را کم کرده

شدند تا نهالها کامالً اسنتقرار یابنند و آمنادهی تیمنار

و بسته شدن روزنهها را القاء میکند ،بنابراین مقاومنت

شوند.
این آزمایش به صنورت فاکتورینل در قالنب طنرح

گیناه در برابنر تنننش کمبنود آب را افننزایش منیدهنند
(گارسیا -ماتا و الماتینا.)2335 ،1

بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت .تیمار رطنوبتی در

هدف از اجرای پژوهش حاضر مطالعه اثنر محلنول

سه سطح ظرفیت مزرعهای %63 ،ظرفینت مزرعنهای و

پاشننی سنندیم نیتروپروسنناید بننر برخننی از فاکتورهننای

 %93ظرفیت مزرعهای به عنوان فناکتور اول و محلنول

فیزیولوژیکی گیاهان پونسیروس ،سنیترنج و سنیترملو

پاشنی منادهی ) SNP (Sodium Nitroprussideدر

تحت تنش خشکی میباشد.

مقادیر صفر 3/1 ،و  5میلی موالر به عنوان فاکتور دوم
در نظر گرفته شد .تمنامی تیمارهنا در  9تکنرار انجنام
گرفت .جهت اعمال تیمارهای رطوبتی ،قبنل از شنروع

مواد و روشها

آزمایشات ،رطوبت معادل ظرفیت مزرعهای در گلندانها
تعیننین گردینند .در منندت آزمننایش متوسننط رطوبننت
1. Neill
2. Durner and Klessig
3. Beligni and Lamattina
4. Arasimowicz and Floryszak-Wieczorek
5.
-Mata and Lamattina

حجمی خاک در عمق  23سانتیمتری توسط دسنتگاه
 TDRدر سه نقطه از هر گلدان اندازهگیری و میانگین
43
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آنها محاسبه گردیند و حجنم آب الزم محاسنبه و بنه

گردید .دیسک های وزن شده بنه مندت شنش سناعت

گلدانهای تیمار اضافه شد.

داخل آب مقطر و دمای  21درجه سانتیگراد در ینک
محیط تاریک قرار داده شد .سپس آب سطح آنهنا بنه

به منظور نگهداری رطوبت گلدانها در حد ظرفیت
مزرعننهای %63 ،ظرفیننت مزرعننهای و  %93ظرفیننت

دقت خشک و وزن آنها در حالت تنورم کامنل بدسنت

مزرعهای ،قرائتهای رطوبت حجمی گلدان یک روز در

آمد .وزن خشک دیسکها پنس از قنرار دادن آنهنا در

میان تا پایان دورهی آزمایش صورت گرفنت و منوقعی

دمای  43درجه سانتیگراد به مدت  27ساعت و پنس

که مقدار رطوبت گلدان از مقادیر الزم کمتر شده بنود،

از خشک شدن کامنل انندازهگینری شنده و در نهاینت

آبیاری به مقدار الزم صورت پذیرفت.

محتوای نسبی آب برگ بر اساس رابطه زینر محاسنبه

هدایت روزنهای بنرگ توسنط دسنتگاه Delta-T

))Devices, Cambridge, UK

گردید.
وزن خشک– وزن تر

AP4

وزن خشک– وزن متورم

 Porometerاننندازهگیننری شنند .قبننل از هننر بننار

پارامترهننای کلروفیننل فلورسنننس بننا اسننتفاده از

اندازهگیری هدایت روزنهای ،دسنتگاه بنا بنه کنارگیری

دستگاه کلروفیل فلورومتر اندازهگیری شد .اندازهگیری

صفحه مخصوص مشنبک و بنر اسناس دسنتور العمنل

این پارامترها بعد از یک ماه اعمال تیمنار خشنکی بنه

توصیه شده توسط کارخانه سنازنده ،واسننجی گردیند.

انجام رسید .جهت اندازهگیری این پارامتر ابتندا از هنر

هدایت روزنهای بر روی سه برگ عالمنتگنذاری شنده

نهال ،سه برگ بال کامالً توسعه یافته از قسمت میانی

در هر گلدان به طور هفتگی و به مدّت ینک مناه بنین

شاخه انتخاب شد و اندازهگیری از آن بنرگ بنه عمنل

ساعت  52الی  57اندازهگیری گردید.

آمد .دستگاه بعد از محاسبات الزم مقنادیر پارامترهنای

پتانسیل آب برگ در آزمایشات گلخاننهای ،یکبنار و در

)fluorescence

انتهای آزمنایش و بنین سناعت  52النی  57بنر روی

)fluorescence

سرشاخهی هر درخت با استفاده از دستگاه محفظنهی

Fv/Fm(Maximum quantum efficiency of

فشار اندازهگیری گردید .برای تعینین محتنوای نسنبی

) PSII Photochemistryرا میدهد.

آب برگ ،در روز آخر اعمال تیمارها در گلخاننه و بنین

روش ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی با رادیکاا

ساعت  52-57ظهر ،یک برگ کامل و بنال از بخنش

DPPH

(Minimum

،F0

Fm

 (Maximumو

مقدار  533میلیگرم نمونهی تر گیاهی ( یا فریز

میانی هر نهال برای کاهش اثر سن گیاه انتخاب شند و

شده در دمای  -13درجهی سانتیگراد) داخل هاون

سپس از بخش میانی برگ دو دیسنک بنه قطنر ینک

چینی با ازت مایع کامالً هضم شد .سپس دو میلیلیتر

سانتیمتر تهیه و بالفاصنله وزن تنر آنهنا انندازهگینری
13
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متانول خالص روی آن ریخته شد و عصارهگیری

اندازهگیری فنل به روش عصارهگیری باا متاانو

گردید .عصارهی حاصل با دور  55333و به مدّت 9

اسیدی

دقیقه سانتریفوژ گردید تا کامالً شفاف شود .در سه

محتوای فنلهای محلول کل با اسنتفاده از معنرف

زمان صفر 51 ،دقیقه 93 ،دقیقه و  71دقیقه در طول

فولین اندازهگیری شد .مقدار  533میلیگنرم نموننهی

موج  154نانومتر عدد اسپکتروفتومتر قرائت گردید .با

تر گیاهی با ازت مایع داخل هاون چینی کنامالً هضنم

استفاده از فرمول زیر فعّالیت مهار رادیکال آزاد

شد ،سپس دو میلیلیتر متانول اسنیدی بنه آن اضنافه

 DPPHتعیین گردید (کان

و سالتویت:)2332 ،5

شد و عصارهگینری گردیند .از عصنارهی حاصنل بنرای

Inhibition%

سنننجش فنننلهننای محلننول اسننتفاده شنند و بننا
اسننپکتروفتومتر در طننول مننوج  473نننانومتر قرائننت

اندازهگیری مالوندیآلدئید

گردینند .بننرای محاسننبه غلظننت فنننلهننای محلننول از

مقدار  533میلیگرم نمونهی تر گیناهی در هناون

منحنی استاندارد گالیک اسید استفاده گردید و نتنایج

ریختننه شنند و بننا یننک میلننیلیتننر  3/5 TCAدرصنند

برحسب میلی گرم در گرم وزن تر ارائه شد (کنرول 9و

عصارهگیری شد و به مدّت  23دقیقه با دور 53333 g

همکاران.)2357 ،

سانتریفوژ گردید .سنپس  133میلنیلیتنر از عصناره
 5133میلیلیتنر ( )%1 TBA %23 TCAروی هنم

نتایج و بحث

ریخته شد و به مدّت نیم ساعت در بنماری قنرار داده

پتانسیل آب برگ

شد فوراً به مدّت پنج دقیقه داخل یخ خرد شده قنرار

بر اساس نتایج بهدست آمده ( نمودار  )5مشنخص

داده شد تا واکننش متوقنف شنود ،سنپس آنهنا را از

شد که در سطح رطنوبتی شناهد هنر  9سنطح سندیم

داخل ینخ خنارج کنرده و اجنازه داده شند حندود 53

نیتننرو پروسنناید در  9گونننه پونسننیروس ،سننیتروملو و

دقیقه در دمای اتاق بماند و سنپس در دو طنول منوج

سیترنج بیشترین مقدار پتانسیل آب برگ را نسبت بنه

 192و  633نانومتر قرائت گردید .برای محاسبه غلظت

 2سطح رطوبتی دیگر به خود اختصاص دادند .اعمنال

مننالون دی آلدئینند نمونننههننا از ضننریب خاموشننی

تیمار رطوبتی بدون در نظر گرفتن تیمار سدیم نیتنرو

معادل( 5/11×105 M-1 Cm-1هنیس و پکنر)5361 ،2

پروساید باعث کناهش معننیداری در مقندار پتانسنیل

اسننتفاده شنند و بننر حسننب نننانومول بننر گننرم وزن تننر

آب برگ هر  9گونه شد .در سطح رطوبتی  %93شاهد

محاسبه گردید.

سطح  5میلیمنوالر سندیم نیتنرو پروسناید در گوننه
1. Kang and Saltveit
2. Heath and packer

3. Król

15
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سیترنج و سطح  3/1میلیموالر سدیم نیتنرو پروسناید

اختصنناص داده اسننت و کمتننرین مقنندار آن در تیمننار

در گونه سیتروملو بیشترین مقدار پتانسیل آب برگ را

رطوبتی  %63شاهد مشاهده شد.

به خود اختصاص داد .در سنطح رطنوبتی  %63شناهد

همانطور که از نتنایج مشنخص اسنت (نمنودار )9

گونه پونسیروس در هر  9سطح سدیم نیترو پروساید و

گونه پونسیروس بیشترین میزان هدایت روزنهای را بنه

گونه سنیترنج در سنطح  5میلنیمنوالر سندیم نیتنرو

خود اختصاص داده است 2 .گونه سیتروملو و سنیترنج

پروساید بیشترین مقدار پتانسیل آب برگ را بنه خنود

بننا اخننتالف معنننیداری هنندایت روزنننهای کمتننری از

اختصاص دادند .کمترین مقدار پتانسیل آب بنرگ نینز

پونسیروس داشتند.

مربوط به گونه سیتروملو در هر  9سطح سندیم نیتنرو

محتوی نسبی آب برگ

پروساید و گونه سیترنج در  2سطح صفر و  3/1میلنی

براساس نتایج حاصل آمده (نمودار  )7مشخص شد

موالر بود .همانطور که از نتایج مشاهده میشنود تنهنا

کننه تیمننار رطننوبتی شنناهد بیشننترین مقنندار هنندایت

عاملی که گوننه پونسنیروس را تحنت تنأثیر قنرار داده

روزنهای برگ را به خود اختصاص داد .کمترین مقندار

است تیمار رطوبتی میباشد به طنوری کنه بنا کناهش

آن در تیمار رطوبتی  %63شاهد مشاهده شد.

رطوبت ،اختالف معنیداری بین تیمارها دیده میشود.

نتایج نشان داد (نمودار  )1که تیمار  5میلیمنوالر

درحالیکه تیمار سدیم نیترو پروساید هیچگونه تنأثیری

سدیم نیترو پروساید بیشترین مقدار نسبی آب برگ را

در کاهش یا افزیش پتانسیل آب برگ این گیاه نداشته

به خود اختصاص داده است .کمترین مقدار نسنبی آب

اسننت .در تیمننار رطننوبتی  %63شنناهد ،سنندیم نیتننرو

برگ مربوط به تیمارهای صفر و  3/1میلیموالر سدیم

پروساید تأثیری بر مقدار پتانسنیل آب بنرگ دو گوننه

نیترو پروساید بوده و اخنتالف معننیداری بنا تیمنار 5

پونسنیروس و سنیتروملو نداشنته ولنی گوننه سنیترنج

میلیموالر داشته است.

بیشننترین مقنندار پتانسننیل آب بننرگ را در غلظننت 5

وضعیت آبنی سنلولهنای گیناهی اغلنب برحسنب

میلیموالر سدیم نیترو پروساید و کمترین مقندار را در

پتانسیل آب برگ ،محتوی نسنبی آب بنرگ و هندایت

غلظت  3/1میلیموالر نشان داده است.

روزنهای توصیف منیگنردد .وجنود تننش خشنکی در

هدایت روزنهای

محیط اطنراف گیناه جنذب آب توسنط گیناه را دچنار

نتایج نشان داد (نمودار  )2که تیمار رطوبتی شاهد

اختالل میکند .برای اینکه گیاه بتواند آب منورد نیناز

بیشنترین مقندار هندایت روزننهای بنرگ را بنه خنود

خود را جنذب کنند نیازمنند اینن اسنت کنه یکسنری

12
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نمودار  -5مقایسه میانگین پتانسیل آب برگ در سطوح مختلف رطوبتی در  9سطح سدیم نیترو پروساید

a
b

)(mol/m-2/s

60% FC

30% FC

هدایت روزنه ای برگ

c
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0.05
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0.01
0

FC

نمودار  -2مقایسه میانگین هدایت روزنهای برگ در سطوح مختلف رطوبتی

a

)(mol/m-2/s

Citrange

Citromelo

هدایت روزنه ای برگ

b

b

0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

Poncirus

گونه
نمودار  -9مقایسه میانگین هدایت روزنهای برگ در  9گونه مرکبات
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100

a

b

60
40
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آب نسبی برگ ()%

c

80

0
60% FC
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30% FC

نمودار  -7مقایسه میانگین مقدار نسبی آب برگ در سطوح مختلف رطوبتی

1 mM

0.5 mM

0 mM

80
60
40
20
0

آب نسبی برگ ()%

a

b

b

100

نمودار  -1مقایسه میانگین مقدار نسبی آب برگ در سطوح مختلف سدیم نیترو پروساید

در پتانسننیل آب بننرگ آنهننا مننیشننود (مورگننان و

تغییرات در خود ایجاد کند تا بتواند از عهنده کنم

کندون.)5316 ،9

آبننی برآینند .یکننی از ایننن تغییننرات تنظننیم اسننمزی
میباشد ،بدین معنی کنه گیناه یکسنری منواد بنه ننام

کاهش مقدار آب داخل بافتهای گیاهی منجر بنه

اسمولیت را بیوسنتز میکند که این مواد شامل قندها،

کم شدن محتوی نسبی آب برگ میشود کنه کناهش

پرولین ،گالیسین بتائین و  ...میباشد .این منواد هنیچ

هدایت روزنهای را در پنی خواهند داشنت (سنینکلیر و

گونننه تننأثیر تخریبننی بننر غشنناها ،آنننزیمهننا و دیگننر

لودلو .)5316 ،7راهکار دیگنر گیاهنان بنرای مقابلنه بنا

ماکرومولکولها حتی در غلظتهای باالتر ندارد و بهنام

تنش خشکی بسته نگه داشتن روزنههای خنود اسنت.

سولیتهای سازگار نیز نامیده میشوند (بنری،2335 5

کمبود آب باعث افزایش  pHشیرهی سلولی میگنردد

کچین 2و همکاران ،)2336 ،تولید این مواد در گیاه در

و در نتیجه موجب تولیند بیشنتر اسنید آبسنایزیک در

معرض تنش خشکی ،منجر به کاهش قابل مالحظنهای

ریشه شده و انتقال آن به اندام هوایی میشنود .اسنید
آبسایزیک نیز باعث تحرینک خنروج ینونهنای  K+از
3. Morgan and Condon
4. Sinclair and Ludlow

1. Bray
2. Cechin

17

قلیوندان و همکاران :اثرات نیتریک اکساید بر برخی از صفات فیزیولوژیک در سه گونه از مرکبات …

سلولهای محافظ روزنه شنده و بنه دنبنال آن کناهش

وضعیت آبی برگ را بهبود میبخشد .نیل 1و همکناران

فشار تورّمی و بسته شدن آنها میشود کنه در نهاینت

( )2331گزارش کردند که کاربرد خنارجی  NOبسنته

باعث کمشدن هدایت روزنهای میگردد (ویلکینسون و

شدن روزنههنا را القناء کنرده و سنلولهنا را در مقابنل

دیویس .)2332 ،5گارسیا -سانچز 2و همکاران ()2334

صدمات اکسیداتیو حفظ میکند که موافق با نتایج این

گزارش کردند که اعمنال تننش خشنکی بنر درختنان

آزمایش است .تجمع  NOبرای بسته شدن روزنهها که

کاریزو سیترنج و نارنگی رقنم کلئوپناترا باعنث کناهش

تحننت تننأثیر  ABAهسننتند در گینناه Vicia faba

مقدار نسبی آب در هر دو گونه شده است که موافق با

ضروری گزارش شده است (آراسیمویچز و فلنوریزاک-

نتایج به دست آمده است .در آزمایشی بر روی پرتقنال

ویچننورک .)2334 ،6گننزارش شننده اسننت کننه تجمننع

و تانگور مشخص کرده است که تنش خشکی به مندّت

مقادیر باالی پرولین گیاه را قادر میسازد تا تورژسانس

 25روز باعث کناهش هندایت روزننهای منیشنود کنه

و بنننابراین پتانسننیل آب خننود را حفننظ کننند .کنناربرد

موافق با نتایج بهدست آمده اسنت (سنیو 9و همکناران،

خارجی  NOتجمع پرولین آزاد را در  ryegrassتحت

 .)5331کننننننننناربرد رژینننننننننم آبیننننننننناری

تنش سرما افزایش منیدهند و باعنث مقاومنت آن بنه

) PRD (Partial Root Dryingبا مقادیر  %13شاهد

سرما میشود (فاروق و همکناران .)2333 ،بسنیاری از

و  %533شنناهد بننر روی یننک طننرف ریشننه در مننورد

مطالعات قبلی وجود  NOدر سلسله گیاهی و دخالنت

نهالهای زیتون نشان دادکنه اینن روش پتانسنیل آب

آن در رشنند و نمننو و پاسننخهننای دفنناعی را گننزارش

سنناقه را بطننور معنننیداری نسننبت بننه شنناهد کنناهش

کردهاند .به نظر منیرسند  NOتنأثیر مثبتنی در کنم

میدهد (سوفو و همکاران .)2333 ،روییز -سنانچز 7و

کردن اثرات خشکی داشته باشد که نشان دهننده اینن

همکاران ( )5334اثر تنش خشکی بر روابط آبی برگ

است که ممکن است اثر  NOدر گیاهنان بنین بناز ینا

گیاهان لیمو را بررسی کردند و گزارش نمودند کنه بنا

بسته شندن روزننههنا بسنته بنه غلظنت آن و مرحلنه

قطع آبیاری ،کاهش تدریجی در مقنادیر پتانسنیل آب

فیزیولوژیکی سلولهای نگهبنان فنرق منیکنند (نینل و

برگ مشاهده میشود .بطور کلی روابط آبی گیاه کنامالً

همکاران .)2331 ،برای مثال گزارش شنده کنه وقتنی

تحت تأثیر تنش خشنکی قنرار منیگینرد ،بنا اینحنال

 NOدر غلظتهای باال بکار میرود باعنث بناز شندن

همننانطور کننه از نتننایج مشننخص اسننت کنناربرد NO

روزنهها میشود (ساکیهاما 4و همکاران.)2339 ،
فعالیت آنتیاکسیدانی

1. Wilkinson and Davies
2. García-Sánchez
3. Savé
4. Ruiz-Sánchez

5. Neill
6. Arasimowicz and Floryszak-Wieczorek
7. Sakihama
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بر اساس نتایج بهدست آمنده از مقایسنه مینانگین

 3/1میلیموالر  NOتنش خشکی  %63شناهد تغیینر

صفت فوق (نمودار  )6مشخص شد که هنر  9گوننه بنا

معنیداری نداشت ،اما در غلظت  5میلنیمنوالر مقندار

افزایش شدّت تنش خشنکی فعالینت آنتنیاکسنیدانی

فنل تحت تنش خشکی  %63شاهد کاهش نشنان داد.

خننود را افننزایش دادهاننند .بیشننترین فعالیننت آنتننی

همانطور که مقایسه میانگین صفت فوق نشان میدهد

اکسیدانی مربوط به تیمار رطوبتی  %63شاهد در گونه

گونه سیترنج در تیمنار رطنوبتی  %63شناهد و سندیم

سیترنج بوده و کمتنرین مقندار آن در تیمنار رطنوبتی

نیترو پروساید  5میلیمنوالر مقندار کمتنری داشنته و

شاهد و گونه سیتروملو دیده منیشنود .در کنل ،گوننه

اختالف معنیداری با گروه اول نشان میدهد .کمترین

سیترنج فعالیت آنتیاکسیدانی بیشنتری نسنبت بنه 2

مقدار فنل کل نیز مربوط بنه تیمنار رطنوبتی شناهد و

گونه دیگر دارد.

غلظت  3/1میلیموالر سدیم نیتنرو پروسناید در گوننه

فعّالیت جاروبگری رادیکال  DPPHمعیاری از

سیترنج دیده میشود .همانطنور کنه مشنخص اسنت

فعّالیت آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی است .رادیکال

بیشترین تغییرات فنل کل در گونه سیترنج دیده می-

 DPPHبا گرفتن هیدروژن از آنتیاکسیدانها و

شود ،درحالیکه گوننه پونسنیروس و سنیتروملو تحنت

تشکیل  DPPH-Hجاروبگری میشود (کرول 5و

تأثیر هیچ کدام از تیمارهنا قنرار نگرفتنهانند ،افنزایش

همکاران .)2357 ،در بررسی دیگری مشاهده شد که

خشکی و سدیم نیترو پروساید هیچ تأثیری بنر مقندار

تنش سرما بر روی گیاهچههای خیار باعث کاهش

فنل این گونهها نداشته است و اخنتالف معننیداری از

مقادیر فعّالیت  DPPHشده است که با نتایج این

خود نشان ندادهاند.

آزمایش مطابقت ندارد (کان

و سالتویت.)2332 ،2

فنلها یکی از آنتیاکسیدانهای مهم در مقابلنه بنا
تنشهای اکسیداتیو نقش مهمی ایفا میکنند (رایس-

فنل کل

اوانس 9و همکاران.)5334 ،

نتایج نشان داد ( نمودار  )4که در تیمنار رطنوبتی
 %63شاهد غلظتهای صفر و  3/1میلنیمنوالر سندیم

مطالعه اخیری بر روی تنش طوالنی مدت خشنکی

نیترو پروساید در گونه سیترنج بیشترین مقدار فننل را

در انگور انجام گرفته و مشخص شده است کنه مقندار

به خود اختصاص داده و در یک گروه قنرار دارنند کنه

فنننل کننل ایننن گینناه کنناهش یافتننه اسننت (کننرول 7و

نشان دهنده این است که محتوی فنلهای کنل تحنت

همکاران ،)2357 ،محققان دیگری به نتنایج متضنادی

شرایط تنش خشکی  %63شناهد بنه تنهنایی و تیمنار

رسیدند بطوریکه مشناهده شنده اسنت اعمنال تننش

1. Król
2. Kang and Saltveit

3. Rice-Evans
4. Król
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فعالیت مهار رادیکا

100
80
60

Poncirus
Citromelo
Citrange

40
20

DPPH

0
60% FC

FC

30% FC

نمودار  -6مقایسه میانگین درصد مهنار رادیکنال  DPPHدر سطوح مختلف رطوبتی در  9گونه مرکبات

a

a

ab
b-f

b-f

40

b-e
c-f

bcd
b-e
b-f b-e b-f
c-f
c-f
def

bcd

b-e
c-f
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b-e b-e b-e
b-f

b-e
def

ef

35
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25
20
15
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Citromelo

5
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0
1 mM

0.5 mM

0 mM

1 mM

60% FC

0.5 mM
30% FC

0 mM

1 mM

0.5 mM

0 mM
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نمودار  -4مقایسه میانگین فنل کل در سطوح مختلف رطوبتی در  9سطح سدیم نیترو پروساید در  9گونه مرکبات
خشننکی و سننرما بننرروی گینناه Rehmannia

در حضور آنزیمهای پراکسیداز و سنمّزداینی پراکسنید

 glutinosaباعث افزایش مقندار کنل ترکیبنات فنلنی

هیدروژن تولید شده ،منیتواننند در سنلول بنه عننوان

شده است (چان  5و همکاران .)2336 ،علنت یکسنان

آنتننیاکسننیدان عمننل کنننند (سنناکیهاما 2و همکنناران،

نبودن نتایج میتواند در ارتباط با تفاوت در تنشهنای

 .)2332در این آزمایش بنه نظنر منیرسند کنه تننش

غیرزیستی مثل نوع تنش ،شدت تنش ،طول مندت آن

خشکی باعنث افنزایش مقندار فننل کنل شنده اسنت.

و مرحله نموی گیاه و همچنین نوع ماده گیاهی ( کنل

همچنین به نظر میرسند کنه مناده رهاکنننده سندیم

گیاه و یا بخشی از گیاه مثل ریشه ینا بنرگهنا) باشند.

نیتننرو پروسنناید در تیمننار رطننوبتی  %63شنناهد در

گزارش شده است که ترکیبات فنلی با مبادله الکتنرون

غلظتهای پایین (3/1میلیمنوالر) تنأثیری در تعندیل

1. Chung

2. Sakihama
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تنش از خود نشان نداده است و نتوانسته مانع عملکرد

که منجر به افزایش مقدار  MDAمنیشنود .در تننش

 ROSشود ،ولی در غلظت  5میلیموالر کاهش معنی

خشکی نفوذپذیری غشاء افزایش مییابد که به وسنیله

داری در مقادیر فنل گوننه سنیترنج داشنته اسنت کنه

افزایش نشت الکترولینتهنا و افنزایش مقندار MDA

نشننان دهننندهی اثننر تعنندیلکنننندگی  NOاسننت و

نشان داده میشود (فاروق 5و همکاران .)2333 ،آربونا

2

خسننارات ناشننی از رادیکننالهننای اکسننیژن را کنناهش

و همکاران ( )2331گزارش کردنند کنه اعمنال تننش

میدهد.

شوری به عنوان یک تننش اکسنیداتیو در منورد گیناه

مالون دی آلدئید

کنناریزو سننیترنج میننزان  MDAرا افننزایش مننیدهنند.

نتایج نشان داد (نمودار  )1که تیمار رطنوبتی %63

غرقابی به عنوان یکی دیگنر از تننشهنای اکسنیداتیو

شاهد بیشنترین مینزان منالوندیآلدئیند را بنه خنود

مقدار  MDAرا در گیاهان کاریزوسیترنج و سنیتروملو

اختصاص داده و در گروه مجزایی از دو تیمار رطنوبتی

افزایش داده است که موافق با نتایج این آزمایش است

دیگر قرار گرفته است .دو تیمار رطوبتی شناهد و %93

(آربونا و همکارن .)2331 ،کاربرد  NOخارجی تحمنل

شاهد اختالف معنیداری با همدیگر نشنان ننداده و در

به شرایط تنشهای غیرزیستی را افزایش میدهند کنه

یک گروه قرار گرفتند.

همننراه بننا کنناهش مقننادیر  MDAاسننت (گننراس 9و

براساس نتایج بهدست آمده مشخص شند (نمنودار

همکاران .)2359 ،فاروق و همکناران ( )2333گنزارش

 )3که تیمار صفر میلنیمنوالر سندیم نیتنرو پروسناید

کردند کنه کناربرد سندیم نیتنرو پروسناید بنه عننوان

بیشننترین مقنندار مننالون دی آلدئینند را دارد .کمتننرین

آزادکننده  NOدر غلظت  533میکروموالر بنه صنورت

مقدار نیز مربوط به غلظت  3/1و  5میلیمنوالر سندیم

محلولپاشی در گیاه برنج باعث کاهش معننیداری در

نیترو پروساید میباشد و با اختالف معنیداری از شاهد

مقدار  MDAشده است NO .نقش مهمنی در تحمنل

هر  2در یک گروه قرار میگیرند.

بننه خشننکی در گینناه  Agropyron cristatumدارد،

براساس نتایج بهدست آمده (نمودار  )53مشنخص

بطوریکه در آزمایشی با اعمال تننش خشنکی بنر روی

شد که بیشترین میزان مالوندیآلدئید مربوط به گونه

این گیاه و پنیش تیمنار بنا  L-NAMEو  cPTIOبنه

پونسیروس میباشد 2 .گوننه سنیتروملو و سنیترنج بنا

عنوان بازدارندههای سنتز  NOمشخص شد که مقادیر

اختالف معنیداری کمتز از گونه پونسیروس میباشند.

 MDAو و نشت الکترولیت بطور معننیداری افنزایش

به عنوان یکی از شاخصهای مهم در مورد تننشهنای
اکسیداتیو افزایش مقدار پراکسیداسیون لیپیدها اسنت

1. Farooq
2. Arbona
3. Gross
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مالون دی آلدئید )(nmol/ gFW

a
b

b
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نمودار  -1مقایسه میانگین مالون دی آلدئید در سطوح مختلف رطوبتی
a

1 mM
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مالون دی آلدئید )(nmol/ gFW

b

b
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نمودار  -3مقایسه میانگین مالوندیآلدئید در سطوح مختلف سدیم نیترو پروساید

b

b
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Poncirus

مالون دی آلدئید )(nmol/ gFW
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نمودار  -53مقایسه میانگین مالون دی آلدئید در  9گونه مرکبات

یافت که موافق با نتایج آزمایشات حاضر است (شان 5و

براساس نتایج بهدست آمده (نمنودار )55مشنخص

همکاران.)2355 ،

شننده اسننت کننه تیمننار رطننوبتی شنناهدو  %93شنناهد

اندازهگیری کلروفیل فلورسنس

بیشترین مقدار  Fv/Fmرا به خود اختصناص دادهانند.
کمترین مقندار  Fv/Fmنینز در تیمنار رطنوبتی %63
1. Shan
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شاهد به دست آمد و با اختالف معنیداری نسنبت بنه

باعث کاهش پارامتر  Fv/Fmمیگنردد کنه موافنق بنا

دو تیمار دیگر ،در گروه مجزایی قرار گرفت.

نتایجاین آزمایش است .نتایج مشابهی در مورد کناهش

نتایج نشان داد که (نمودار  )55تیمار  5میلیموالر

پننارامتر  Fv/Fmدر مننورد گیاهننان یونجننه در شننرایط

سدیم نیترو پروسناید بیشنترین مقندار Fv/Fmرا بنه

تنش خشکی گزارش شده است (فیلیپنو 1و همکناران،

خننود اختصنناص داده اسننت .کمتننرین مقنندار Fv/Fm

 .)2355استفاده از تعدیلکنندههای تنش مثل سندیم

مربوط به تیمارهای صفر و  3/1میلیموالر سدیم نیترو

نیتروپروساید در کاهش اثرات تنش بسیار گزارش شده

پروساید بوده و اختالف معننیداری بنا تیمنار  5میلنی

است بطنوریکنه در تحقیقنی در منورد تنأثیر سندیم

موالر داشته و در گروه مجزایی قرار میگیرند.

نیتروپروساید بر تعدیل تننش اسنمزی در گیناه گنندم

 Fv/Fmنشان دهنده حداکثر کارایی فتوشیمیایی

مشخص شد که استفاده از اینن مناده بنه غلظنت 3/2

فتوسیستم IIاست .این صفت پارامتر مهمی است زینرا

میلیموالر باعث افزایش  Fv/Fmشنده اسنت (لنی 6و

وضعیت فیزیولوژیکی دستگاههای فتوسنتزی را نشنان

همکاران.)2334 ،

میدهد .تنشهای محیطی که کارایی فتوسیستم  IIرا
نتیجهگیری کلی

تحت تأثیر قرار میدهند باعث کم شندن اینن نسنبت
میشود (کوچوا 5و همکاران 2337؛ کنراوس و وینس،2

تنش خشکی تأثیر منفنی بنر فاکتورهنای رشندی

 .)5335هر چقدر مقدار تنش وارد شده به گیاه بیشتر

گیاهان داشته اسنت .از جملنه منی تنوان بنه کناهش

باشد مقدار صدمه به دستگاههای فتوسنتزی نیز بیشتر

پتانسیل آب برگ ،کناهش محتنوی نسنبی آب بنرگ،

خواهد بنود .آسنیب دیندن دسنتگاههنای فتوسننتزی

کاهش هدایت روزننهای و همچننین کناهش Fv/Fm

کارایی فتوشیمیایی را کاهش میدهد و بالطبع کنارایی

اشاره کرد .مقادیر فنل کل بنا افنزایش شندت خشنکی

کلروفیل فلورسنس افزایش خواهد یافت (مکنس ول و

افزایش یافت .ظرفینت آنتنیاکسنیدانی و مقندار مناده

جانسون.)2333 ،9

مالون دی آلدئید نیز با اعمال تننش خشنکی افنزایش

سوفو 7و همکاران ( )2333تأثیر تننش خشنکی را

معنیداری داشتند .کاربرد سدیم نیتروپروساید توانسته

در دو رقننم زیتننون بننر روی پننارامترهننای کلروفیننل

تأثیر تعدیلکنندگی بر گیاهنان تحنت تننش خشنکی

فلورسانس بررسی کنرد و اشناره کنرد کنه کمبنود آب

داشته باشد و غلظنت سندیم نیتروپروسناید بنا تحمنل
گیاه به کمبود آب رابطهی معننیداری نشنان داد ،بنه

1. Kocheva
2. Krause and Weis
3. Maxwell and Johnson
4. Sofo

5. Filippou
6. Lei
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0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5

a

a

b

FC

30% FC

60% FC

Fv/Fm

 در سطوح مختلف رطوبتیFv/Fm  مقایسه میانگین-55 نمودار

0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5

a
b

b

0 mM

0.5 mM

1 mM

 در سطوح مختلف سدیم نیترو پروسایدFv/Fm  مقایسه میانگین-52 نمودار

 بهطوریکه به،پاسخهای متفاوتی از خود نشان دادند

طوریکه با افزایش غلظت تحمل گیاهان به تنش بیشتر

.نظر میرسد پونسیروس گونه مقاومتری است

 میلیموالر این ماده بیشترین5 شد بهطوریکه غلظت
 گونهها از نظر تحمل به شرایط تنش.تأثیر را داشت
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Abstract
Most plants encounter with different environmental stresses during their life cycle. Water
deficit is one of the stresses that negatively affect the growth and yield of many agricultural
crops such as members of citrus family. Higher plants developed several physiological and
biochemical adaptation systems that give them a chance to survive and let them to escape from
water deficit stress. In this research the effect of Nitric Oxide, as a stress modulator, on citrus
plants was investigated. A trial was conducted as factorial with randomized complete blocks
design in three replications on three species of citrus including Poncirus, Swingle citrumelo and
Carrizo citrange. There were also drought stress treatments in three levels (FC, 30% FC and
60% FC) and Sodium nitroprusside treatments, as a NO releasing compound, in three levels (0,
0.5 and 1 mM). Some physiological factors such as chlorophyll fluorescence, stomatal
conductance, leaf water potential and leaf relative water content were measured. Also, some
biochemical factors such as DPPH and the contents of phenols and malondialdehyde were
investigated. The results showed that drought stress, decreased leaf water potential, stomatal
conductance, relative water content and Fv/Fm significantly. Some biochemical factors such as
DPPH, phenols and malondialdehyde activity increased during drought stress. Application of
sodium nitroprusside, modulated the destructive effects of drought stress specially with the
concentration of 1 mM.
Keywords: Drought stress, Poncirus, Sodium nitroprusside, Chlorophyll fluorescence, Fv/Fm.
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