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چکیده
سویا گیاهی دیپلوئید با سازگاری نسبی گسترده در شرایط مختلف محیطی است .تنش خشکی از مهمترین عوامل محدودکننده تولید
محصول سویا در مناطق خشک و نیمهخشک بهشمار میرود .عالوه بر تغییرات فیزیولوژیک ناشی از بروز تنش ،خسارت فزاینده عوامل
اکسنده نیز موجب محدودیت رشد و تولید میگردد .در این تحقیق میزان رادیکالهای سوپراکسید و پراکسید هیدروژن ،مقادیر
آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز ،تغییرات اسید اسکوربیک ،آلفا توکوفرول ،کاروتنوئید و میزان شاخص اکسیداسیون سلولی در
سه ژنوتیپ سویا ( ،DPXساری و الین  )WE6تحت شرایط تنش خشکی شامل آبیاری بعد از  53میلیمتر تبخیر بهعنوان تیمار شاهد
(عدم تنش)؛ آبیاری بعد از  133میلیمتر تبخیر و آبیاری بعد از  153میلیمتر تبخیر) در مراحل زایشی (گلدهی ،غالفبندی و پر
شدن دانه) اندازهگیری شد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تنش برای تمامی صفات معنیدار گردید .بر این اساس افزایش میزان
آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز و عوامل پاد اکسیدان غیرآنزیمی (اسید اسکوربیک ،کاروتنوئید و آلفاتوکوفرول) ،بیانگر نقش
فعال سیستم دفاعی آنزیمی و غیرآنزیمی ژنوتیپهای سویا در پاسخ به تنش خشکی بود .رقم  DPXو الین  WE6با داشتن خصوصیات
مطلوبتر از لحاظ میزان فعالیت عوامل پاد اکسیدانی تحت تنش خشکی برتری معنیداری نسبت به رقم ساری نشان دادند که بیانگر
تحمل نسبی بیشتر آنها بود.
واژههای کلیدی :سویا ،تنش اکسیداتیو ،سیستم دفاعی پاد اکسیدان ،رادیکالهای فعال اکسیژن
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 .9دانش آموخته کارشناسیارشد اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
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برای خنثی نمودن اثرات سمی و مخرب  ،ROSسیستم دفاعی
آنتیاکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی در سلولهای گیاه فعال
شده و میزان رادیکالهای آزاد اکسیژن به وسیله این سیستم
تنظیم میشود (گیچو 11و همکاران .)2002 ،سیستم دفاعی
آنزیمی شامل آنزیمهایی مانند سوپراکسید دیسموتاز)SOD( 12
و کاتاالز )CAT( 19است و سیستم دفاعی غیرآنزیمی شامل
آنتیاکسیدانتهایی مانند اسید آسکوربیک (ویتامین ،)C
آلفاتوکوفرول (ویتامین  )Eو کاروتنوئیدها میباشد (بیابر،10
 .)2004تفاوت عمده گیاهان حساس و مقاوم ،در میزان فعالیت
این سیستمهای دفاعی در برابر تنشها میباشد (هسو و کائو،15
 .)2003نتایج تحقیقات مختلف مبین یک ارتباط قوی بین
تحمل به تنشهای اکسیداتیو که بهدلیل تنشهای محیطی
ایجاد میشود و افزایش میزان غلظت آنزیمهای آنتیاکسیدان
موجود در گیاهان است (سایرام و ساکسنا2000 ،12؛ سایرام و
سیرواستاوا .)2002 ،17تنش خشکی میزان فعالیت سوپراکسید
دیسموتاز و کاتاالز را افزایش میدهد (السکانو 18و همکاران،
 .)2005تاکنون پژوهشهای زیادی در راستای شناسایی نقش
این عوامل در شرایط آزمایشگاه صورت گرفته است .این تحقیق
بهمنظور ارزیابی نقش سیستم دفاعی آنزیمی و غیرآنزیمی تحت
تنش خشکی در ژنوتیپهای سویا و در شرایط مزرعه انجام
گرفت .بدین منظور میزان رادیکالهای فعال اکسیژن (سوپر
اکسید و پراکسید هیدروژن) در سطوح مختلف تنش خشکی
طی مراحل رشد زایشی و همچنین ارزیابی میزان فعالیت
سیستم پاد اکسیدانی آنزیمی (با اندازهگیری مقادیر آنزیمهای
سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز) ،سیستم پاد اکسیدان
غیرآنزیمی (با ارزیابی میزان تغیرات اسید آسکوربیک ،آلفا
توکوفرول و کاروتنوئید) و در نهایت میزان پراکسیداسیون
چربیها با انجام سنجش اسید تیوباربیتوریک)TBARM( 13
اندازهگیری شد.

مقدمه
سویا با نام علمی  Glycine max L.گیاهی دیپلوئید با 03x
= 2n = 2کروموزوم ،دارای دامنه نسبتاً گستردهای از انطباق با
شرایط آب و هوایی و خاک است (بورتون .)1977 ،1سویا در
طی دوره رشد به شش تا هفت هزار مترمکعب آب نیاز دارد و
به جزء در مناطق پرباران ،زراعت دیم آن امکانپذیر نمیباشد.
این گیاه در زمان رشد رویشی تا نزدیک گلدهی تا حدودی به
تنش آبی مقاوم بوده ولی در دوره رشد زایشی به آبیاری منظم
نیاز دارد (سینگ و والینگفورد .)2010 ،2کمآبی اولین عامل
محدودکننده تولید سویا در مناطق نیمهخشک میباشد (مینگ
و همکاران .)2007 ،9یکی از راهکارهای افزایش عملکرد سویا
انتخاب ارقام مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی خشک یا کم آب
است (آزادبخت 0و همکاران .)2003 ،تحمل خشکی یا مقاومت
گونههای یک گیاه ،شامل چندین سازوکار فیزیولوژیکی
میباشد (نیلسن و اورکات .)1996 ،5بنابراین ،درک رفتار
فیزیولوژیکی گیاه در واکنش به خشکی برای رسیدن به تصویر
کاملی از مکانیسم مقاومت گیاه ضروری است .اخیراً نتایج
برخی تحقیقات نشان داده است که عالوهبر تغییرات
فیزیولوژیکی که در اثر کمبود آب در گیاه ایجاد می شود،
صدمات اکسیداتیو نیز از عوامل مهم محدودکننده رشد و
تولیدات گیاهی هستند که در اثر وجود شرایط حاصل از تنش
ایجاد میشوند (آلن1995 ،2؛ آریانو 7و همکاران .)2005 ،خسارت
ناشی از بروز تنش در سطح سلولی بهدلیل وقوع تنش
اکسیداتیو و بر هم خوردن تعادل اکسیداسیون و احیاء رخ
میدهد (مکرنس 8و همکاران .)2001 ،در زمان تنش خشکی
برای حفظ رطوبت موجود در گیاه روزنهها بسته میشوند؛ این
موضوع ضمن کاهش تبادل گازی در برگها منجر به ایجاد
 H2O2و سایر گونه واکنشگر اکسیژن )ROS( 3در بافتها
میگردد (لونا 13و همکاران .)2004 ،این مولکولهای فعال
موجب صدمه به ماکرومولکولها و نیز ساختار سلولی گردیده یا
این که بهعنوان مولکول منفرد موجب فعال شدن سلسله
پاسخهای دفاعی گیاهان میگردند (آریانو و همکاران.)2005 ،
1. Burton
2. Singh and Walingford
3. Ming
4. Azadbakht
5. Nilsen and Orcutt
6. Allen
7. Ariano
8. Mackerness
)9. Reactive Oxygen Species (ROS
10. Luna

11. Gechev
)12. Super Oxide Dismutase (SOD
13. Catalase
14. Biaber
15. Hsu and Kao
16. Sairam and Saxena
17. Sairam and Srivastava
18. Lascano
19. Thiobarbituric acid reactive material
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رسم نمودارها بهترتیب با استفاده نرمافزار  SAS 9.1و
 2010صورت گرفت.

مواد و روشها
مواد گیاهی
ارقام آزمایشی شامل  ،DPXساری و الین  WE6بودند .ارقام
 DPXو ساری از ارقام تجاری هستند که بهطور رایج در
استانهای شمالی کشت میشوند .الین  WE6از الینهای
اصالحی و معرفی نشده مرکز تحقیقات کشاورزی استان
گلستان میباشد که در مرحله ارزیابی عملکرد میباشد .ارقام
مزبور براساس پتانسیل عملکرد و ویژگیهای ظاهری انتخاب
شدند.

Excel

اندازهگیری رادیکالهای سوپراکسید و پراکسید
هیدروژن

میزان یون سوپراکسید ( )O2-با استفاده از روش الستنر و
هیوپل )1976( 1با تغییراتی به شرح زیر انجام شد .یک گرم
نمونه برگ یخ زده بهطور یکنواخت کوبیده و مقدار  9میلیلیتر
بافر فسفات پتاسیم  )pH=7.8( 25 mMبه آن افزوده شد.
مخلوط حاصل بهمدت  13دقیقه با دور  5333gسانتریفیوژ
گردید .یک میلیلیتر از محلول فوق برداشت و بههمراه 3/3
میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم  3/1 ،25 mMمیلیلیتر
هیدروکلراید هیدوکسیلآمین  13 mMدر دمای  25درجه
سانتیگراد بهمدت  23دقیقه قرار گرفت .پس از آن مقدار
معادل حجم محلول اتیل اتر اضافه شد و با دور  1533gبهمدت
 5دقیقه سانتریفیوژ گردید .میزان جذب در طول موج 593
نانومتر توسط دستگاه جذب نوری ( BR-Technologiesمدل
 )BT 600خوانده شد .با استفاده از منحنی نرمال استاندارد،
مقدار یون سوپراکسید بر حسب واحد تنظیم گردید.
میزان رادیکال پراکسید هیدروژن با کمک روش برنان و فرنکل2
( )1977و با استفاده از کمپلکس پراکسید تیتانیوم انجام شد.
میزان جذب در طول موج  015نانومتر قرائت و بهوسیله
منحنی استاندارد غلظت پراکسید هیدروژن ( )H2O2تصحیح
گردید و نتایج برحسب واحد تنظیم شد.

نحوه اعمال تنش
تیمارهای خشکی شامل آبیاری بعد از  53میلیمتر تبخیر
بهعنوان تیمار شاهد (عدم تنش) ،آبیاری بعد از  133میلیمتر
تبخیر بهعنوان سطح اول تنش و آبیاری بعد از  153میلیمتر
تبخیر از سطح تشتک تبخیر کالس  Aبهعنوان سطح دوم تنش
بود .برای انجام آبیاری میزان تبخیر صورت گرفته از روی
تشتک تبخیر کالس  Aموجود در کنار مزرعه قرائت و براساس
تیمارهای موجود آبیاری انجام شد .بدینمنظور مقدار رطوبت
خاک در حالت ظرفیت زراعی اندازهگیری شد و براساس اندازه
کرتها مقدار آب مورد نیاز هر کرت تعیین گردید .همچنین با
اندازهگیری دبی آب ورودی به کرتها مقدار زمان آبیاری هر
کرت برای رسیدن به ظرفیت زراعی نیز تعیین شد و آبیاری بر
این اساس صورت گرفت .بهمنظور دقت در اعمال تنش ،عدد
مربوط به سطح آب موجود در تشتک تبخیر بهطور روزانه
یادداشت میشد.

اندازهگیری فعالیت آنزیمهای پاد اکسیدان

میزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز کل با روش جیانو پولیتیس
و ریس )1977( 9به شرح زیر اندازهگیری شد .یک گرم نمونه یخ

طرح آماری و نمونهبرداری
آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوک کامل
تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت .فاکتور اصلی شامل سه
سطح آبیاری (آبیاری بعد از  133 ،53و  153میلیمتر تبخیر از
سطح تشتک تبخیر کالس  )Aبود .سطوح  133 ،53و  153به-
ترتیب بهعنوان شاهد ،سطح اول تنش و سطح دوم تنش در
نظر گرفته شدند .ترکیب فاکتوریل رقم و مرحله رشد (گلدهی،
غالفبندی و پرشدن دانه) نیز بهعنوان فاکتور فرعی در نظر
گرفته شدند .نمونهبرداری تصادفی از برگ در مراحل گلدهی،
غالفبندی و پرشدن دانه صورت گرفت .بدینصورت که در هر
یک از مراحل از هر تیمار و تکرار ابتدا پنج بوته بهطور تصادفی
انتخاب گردید سپس دو برگ بهطور تصادفی از هر بوته
برداشت و بالفاصله در نیتروژن مایع قرار داده شدند و به فریزر
 -83درجه منتقل گردید .تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی و

زده کوبیده شده و یکنواخت گردید .سپس مقدار  3/1گرم آن با
 9میلیلیتر محلول واکنش شامل (بافر فسفاتپتاسیم 53 mM
) ،(pH=7.8متیونین  ،19 mMتترازایلوم  ،75 µMریبوفالوین
 3/1 mM EDTA ،2 µMو آنزیم استخراج  )133µlمخلوط و
یکنواخت گردید .مخلوط در شرایط نوری  5333لوکس بهمدت
 15دقیقه قرار داده شد .کالیبراسیون با افزودن یک واحد آنزیم
سوپر اکسید برای احیاء  53درصد تترازایلوم افزوده و میزان
فعالیت با طول موج  523نانومتر توسط دستگاه جذب نوری
( BRITE-Technologiesمدل  )BT 600قرائت شد.
1. Elstner and Heupel
2. Brennan and Frenkel
3. Giannopolitis and Ries
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میزان فعالیت آنزیم کاتاالز  Iبا استفاده از روش ابی)1984( 1
به شرح زیر تعیین گردید 3/5 .گرم نمونه یخ زده برگ کوبیده
و به میزان  3/1آن در  9میلیلیتر بافر واکنش شامل (بافر
فسفات پتاسیم  ،(pH=7.8) 53 mMاستاندارد پراکسید
هیدروژن و آنزیم استخراج  )233µlمخلوط و یکنواخت گردید.
میزان جذب محلول در طول موج  203نانومتر توسط دستگاه
جذب نوری ( BR-Technologiesمدل  )BT 600قرائت شد.

سنجش TBARM

در این سنجش که معیاری برای اندازهگیری میزان تنش
اکسیداسیونی است ،مقدار مالون دیآلدیید که محصول نهایی و
نسبتاً پایدار واکنش اکسیداسیون مولکولهای بزرگ است
اندازهگیری میشود .در این خصوص از روش هگگ 5و همکاران
( )1990با تغییراتی استفاده گردید .مقدار  3/5گرم برگ
هموژنیزه و یک میلیلیتر اسید تری کلرواستیک ( )%15 w/vبه
آن اضافه شد .محلول حاضر پس از افزودن  13میلیلیتر استون
به شدت مخلوط شد و با دور  0753در دقیقه بهمدت 15
دقیقه سانتریفیوژگردید .رسوب کوچک حاصل از سانتریفیوژ با
 5میلیلیتر استون شستشو شد ،پس از ورتکس مجدداً با همان
دور بهمدت  13دقیقه سانتریفیوژ شد ،آخرین مرحله چهار
مرتبه تکرارشد .سپس به آن مقدار  9میلیلیتر اسید فسفریک
( )%1 w/vو یک میلیلیتر اسید تیوباربیورتیک ()3/5% w/v
افزوده و محلول برای مدت  93دقیقه در دمای  133درجه
سانتیگراد قرار گرفت .واکنش با سرد کردن سریع لولهها در
داخل یخ متوقف شد و مقدار جذب محلول حاصل را با طول
موج  592و  533نانومتر توسط دستگاه جذب نوری (BR-
 Technologiesمدل  )BT 600اندازهگیری گردید.

اندازهگیری عوامل پاد اکسیدان غیرآنزیمی
آراکاوا2

و همکاران
میزان نمک اسکوربات سدیم با کاربرد روش
( )1981به شرح زیر صورت پذیرفت .مقدار  3/5گرم نمونه یخ
زده در  13میلیلیتر اسیدتری کلرو استیک  5درصد بهطور
یکنواخت مخلوط شد .مخلوط حاضر بهمدت  13دقیقه با دور
 10333gسانتریفیوژ گردید .فاز باالیی به آرامی جداسازی و
میزان جذب نوری در طول موج  593نانومتر قرائت شد.
منحنی استاندارد در دامنه  3-25نانومول تهیه و نتایج حاصله
از نمونه بر حسب استاندارد تنظیم گردید.
میزان آلفا توکوفرول با استفاده از روش مون-بوش و
همکاران )1999( 9اندازهگیری شد .مقدار  3/5گرم نمونه یخ
زده برگ در ازت مایع بهطور یکـنواخت کوبیده شد و مقدار 5
میلیلیتر متانول حاوی یک درصد اسکوربات به آن اضافه
گردید .با افزودن  0میلیلیتر هگزان مخلوط حاضر بهمدت یک
دقیقه ورتکس و سپس بهمدت  13دقیقه با دور 1533g
سانتریفیوژ شد .الیه هگزان فوقانی با دقت حذف و با کمک
محفظه خالء نسبی خشک گردید .مقدار  2میلیلیتر متانول به
نمونه اضافه و محلول یکنواخت حاصل به دستگاه اچ -پی -ال-
سی ( )HPLCمنتقل شد .میـزان آلفا توکـوفرول جـدا شـده
بهوسیله سـتون التا سفر با ( )OD=5µmدر شـدت  1/5مـیلی-
لیتر بر دقیقه خالصسازی شد و غلظت آن با کمک دستگاه
آشکارساز فرابنفش در طول موج برانگیختگی  235نانومتر و
خروجی  928نانومتر تعین گردید.
مقدار کاروتنوئید با انجام اسپکتوفوتومتری و استفاده از
روش لیچتن تالر )1987( 0اندازهگیری شد.

نتایج
نتایج مربوط به تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی نشاندهنده
وجود اختالفات معنیدار بین تیمارها بود (جدول  .)1معنیدار
شدن اثر تنش ،برای تمامی صفات به نوبه خود به تغییرات
متفاوت میزان رادیکالهای فعال اکسیژن ،عوامل پاد اکسیدان
آنزیمی و غیرآنزیمی تحت سطوح مختلف تنش اشاره دارد.
همچنین معنیدار شدن اثر رقم و مرحله نیز میتواند بیانگر
عکسالعمل متفاوت ارقام به تنش در مراحل مختلف رشدی
باشد.

1. Aebi
2. Arakawa
3. Munné-Bosch
4. Lichtenthaler

5. Hagege
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جدول  :1تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوک کامل تصادفی
Table 1: Analysis of variance of evaluated traits in split plot format based on randomized complete block design
میانگین مربعات
درجه
آزادی

منابع تغییر

Degree
of
freedom

Source of variable

بلوک

3

Sum of Square

Super
oxide ion

آنزیم
سوپراکسید
دیسموتاز

یون
پراکسید
هیدروژن

Super oxide
dismutase
enzyme

Peroxide
hydrogen
ion

1.2 ns

1.7 ns

1.33 ns

یون
سوپراکسید

Catalase
enzyme

اسید
آسکوربیک

تست
تیوباربیتوریک
اسید

Ascorbic acid

TBARM test

1.89 ns

1.02 ns

4.01 ns

آنزیم کاتاالز

کاروتنوئید

آلفا
توکوفرول

Carotenoid

αtocopherol

3.78 ns

5.51 ns

Block

تنش

2

*6.93

*11.07

*11.10

*7.02

**8.11

**19.71

**21.11

*17.01

Stress

خطای ()I

6

0.73

1.43

1.08

3.01

0.7

1.80

1.73

2.13

2

**4.85

**6.11

**5.73

**7.81

**7.14

**13.01

**17.81

**16.81

)Error (I

رقم
Cultivar

مرحله

2

رقم×تنش

4

**4.15

**17.08

**8.91

*3.13

**10.03

**25.39

**30.17

**26.13

Stage
*2.01

**10.37

*2.58

ns

*

*4.57

*2.01

3.01 ns

**33.07

**11.32

ns

**

**

Cultivar × Stress

مرحله × تنش

4

ns

1.08

1.13

ns

2.31

2.17

ns

1.42

3.18

17.09

19.03

Stage × Stress

رقم × مرحله

4

1.25 ns

*5.03

*4.31

*1.87

*2.43

*5.83

**10.31

*5.59

Cultivar × Stage

رقم × مرحله × تنش

8

*1.53

*2.67

*3.09

*2.05

1.21 ns

2.63 ns

**13.86

**14.38

Cultivar × Stage × Stress

خطای ()II

72

0.58

1.3

1.51

0.78

0.61

1.41

1.59

2.11

)Error (II

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطوح پنج و یک درصد
ns, * and ** non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

پیدا کرد .در مرحله غالفبندی (ب) میزان رادیکالهای
سوپراکسید افزایش یافت و این افزایش تحت شرایط تنش
خشکی بیشتر از شرایط عدمتنش بود .مقدار فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز نیز در این مرحله و در سطح دوم تنش
به دو برابر مقدار آن در شرایط عدمتنش افزایش یافت .در
مرحله پرشدن دانه (پ) نیز افزایش میزان رادیکال سوپراکسید
در هر دو شرایط تنش و عدمتنش قابل مالحظه بود و اختالف
معنیداری با دو مرحله دیگر نشان داد .فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز در این مرحله افزایش نشان داد
بهطوریکه در سطح دوم تنش (تیمار  )153مقدار آن بیست
واحد نسبت به شرایط عدمتنش بیشتر بود و در الین WE6
مقدار آن بیشتر از دو ژنوتیپ دیگر بود .بهطورکلی با نزدیک
شدن به مراحل انتهایی رشد مقدار فتوسنتز کاهش یافته و
تبدیل کلروفیل  aبه  bصورت میپذیرد که بهدنبال آن میزان
رادیکالهای آزاد اکسیژن نیز افزایش مییابد این مسأله در
نتایج سایر محققین نیز بیان شده است (نواب پور و همکاران،
2003؛ مکرنس و همکاران.)2001 ،
فعالیت رادیکال پراکسید هیدروژن در برابر میزان فعالیت آنزیم
کاتاالز تحت شرایط کنترل تنش در مراحل رشد در شکل 2

بهطورکلی غلظت رادیکال سوپراکسید و فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز تحت تنش خشکی و در مراحل مختلف
رشد افزایش یافت (شکل  .)1البته این افزایش در ژنوتیپهای
مختلف اختالف معنیداری داشت .در مرحله گلدهی (الف)
غلظت رادیکال سوپراکسید در تیمار شاهد ( 53میلیمتر تبخیر
از سطح تشتک تبخیر) کمتر از غلظت آن در شرایط تنش بود
همچنین این میزان در سطح دوم تنش (تیمار  )153بیشتر از
سطح اول تنش (تیمار  )133بود .همانطورکه در سایر
تحقیقات (نواب پور 1و همکاران2003 ،؛ مکرنس و همکاران،
 )2001اشاره شده است افزایش شدت تنش موجب افزایش
میزان رادیکالهای فعال اکسیژن گردیده و تنشهای با شدت
زیاد باعث پیری زود رس و مرگ سلولی میشوند .در بین سه
ژنوتیپ مورد بررسی مقدار رادیکال سوپراکسید در رقم ساری
در شرایط تنش و عدمتنش (شاهد) نسبت به رقم  DPXو الین
 WE6باالتر بود .در رابطه با فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
در این مرحله همانطورکه در شکل  1مشاهده میشود در هر
سه ژنوتیپ مقدار فعالیت این آنزیم در شرایط تنش افزایش
1. Navabpour
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بیشترین غلظت رادیکال پراکسید هیدروژن مشاهده شد.
فعالیت آنزیم کاتاالز نیز در این مرحله افزایش یافت بهطوریکه
میزان آن در تمامی ژنوتیپها در شرایط تنش بیشتر از شرایط
عدمتنش (تیمار  )53بود .بیشترین میزان آنزیم کاتاالز در رقم
ساری و در سطح اول تنش (تیمار  )133مشاهده شد ،اما میزان
آن در سطح دوم تنش (تیمار  )153کاهش یافت که بهدلیل
شدت تنش بود .در رقم  DPXو الین  WE6نیز میزان آنزیم
کاتاالز در مرحله غالفبندی (ب) نسبت به مرحله گلدهی
(الف) افزایش نشان داد ولی میزان آنها در سطوح مختلف
تنش و همینطور در شرایط عدمتنش نسبت به هم تغییر
نیافت .در مرحله پرشدن دانه (پ) باکمی افزایش در میزان
رادیکال پراکسید هیدروژن و آنزیم کاتاالز شرایطی تقریباً مشابه
با مرحله غالفبندی (ب) مشاهده شد.

نشان داده شده است .در مرحله گلدهی (الف) کمترین و
بیشترین غلظت رادیکال پراکسید هیدروژن در رقم ساری
بهترتیب در شرایط عدمتنش (تیمار  )53و در سطح دوم تنش
(تیمار  )153مشاهده شد .بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز در
مرحله گلدهی (الف) در الین  WE6و در سطح اول تنش (تیمار
 )133حاصل شد .همچنین در رقم  DPXکه کمترین میزان
رادیکال پراکسید هیدروژن در آن مشاهده شد فعالیت آنزیم
کاتاالز نسبتاً باال بود .در این مرحله و در شرایط عدمتنش
(تیمار  )53میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در سه ژنوتیپ با
اختالف کم در سطح پایینی قرار داشتند .در مرحله غالفبندی
(ب) میزان رادیکال پراکسید هیدروژن در هر سه ژنوتیپ
افزایش پیدا کرد .عکسالعمل ژنوتیپها تقریباً مشابه مرحله
گلدهی بود و در رقم ساری در سطح دوم تنش (تیمار )153
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Super oxide dismutase enzyme activity (standard unit
)mg-1 protein

پروتئین)

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (واحد استاندارد در میلیگرم
Super oxide dismutase enzyme activity (standard unit
)mg-1 protein

Super oxide dismutase enzyme activity (standard unit
)mg-1 protein

پروتئین)

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (واحد استاندارد در میلیگرم

پروتئین)

)Super oxide ion content (nmol min g Fw

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (واحد استاندارد در میلیگرم

)Super oxide ion content (nmol min-1 g-1 Fw

غلظت یون سوپراکسیداز (نانومول در دقیقه در گرم وزن تر)

-1

-1

غلظت یون سوپراکسیداز (نانومول در دقیقه در گرم وزن تر)

)Super oxide ion content (nmol min-1 g-1 Fw

05

غلظت یون سوپراکسیداز (نانومول در دقیقه در گرم وزن تر)

شکل  :1میزان رادیکال سوپراکسید (نمودار ستونی) و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (نمودار خطی) تحت شرایط تنش خشکی
در ژنوتیپهای سویا طی مراحل رشد .میزان خطای معیار ( )n=0بهصورت میلهای نشان داده شده است

Fig. 1: Super oxide radical content (columns) and super oxide enzyme activity (lines) during growth stages in soybean
)genotypes under drought stress conditions. Standard error is shown by bar sign (n=4

ارزیابی تغییرات سیستم دفاعی آنزیمی و غیرآنزیمی...
)Catalase enzyme activity (µmol min-1 mg-1 protein

فعالیت آنزیم کاتاالز (میکرومول در دقیقه در میلیگرم پروتئین)

غلظت پراکسیدهیدروژن (میکرومول در گرم وزن تر)

)Hydrogen peroxde ion content (µmol g-1 Fw

)Catalase enzyme activity (µmol min-1 mg-1 protein

فعالیت آنزیم کاتاالز (میکرومول در دقیقه در میلیگرم پروتئین)

غلظت پراکسیدهیدروژن (میکرومول در گرم وزن تر)

)Hydrogen peroxde ion content (µmol g-1 Fw

)Catalase enzyme activity (µmol min-1 mg-1 protein

فعالیت آنزیم کاتاالز (میکرومول در دقیقه در میلیگرم پروتئین)

غلظت پراکسیدهیدروژن (میکرومول در گرم وزن تر)

)Hydrogen peroxde ion content (µmol g-1 Fw

شکل  :2میزان یون پراکسید هیدروژن (نمودار ستونی) و فعالیت آنزیم کاتاالز (نمودار خطی) تحت شرایط تنش خشکی در ژنوتیپهای
سویا طی مراحل رشد .میزان خطای معیار ( )n=0بهصورت میلهای نشان داده شده است
Fig. 2: Hydrogen peroxide content (columns) and catalase enzyme activity (lines) during growth stages in soybean
)genotypes under drought stress conditions. Standard error is shown by bar sign (n=4

بهطورکلی میزان اسید آسکوربیک در شرایط تنش نسبت به
شرایط عدمتنش روند کاهشی و سطح اکسیداسیون سلولی

روند تغییرات اسید آسکوربیک در برابر شاخص اکسیداسیون
سـلولـی ( )TBARMدر شـکـل  9نشـان داده شـده اسـت.
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الین  WE6میزان آلفاتوکوفرول در سطح اول تنش (تیمار
 )133نسبت به شرایط عدمتنش (تیمار  )53کاهش یافت ،اما
در سطح دوم تنش (تیمار  )153مقدار آن افزایش یافت .در
مرحله غالفبندی (ب) میزان کاروتنوئید در رقم ساری با
افزایش میزان تنش روند افزایشی نشان داد اما مقدار آن در
بیشترین حالت کمتر از دو ژنوتیپ دیگر بود .در الین WE6
مقدار کاروتنوئید در مرحله غالفبندی ابتدا در سطح اول تنش
(تیمار  )133افزایش یافت سپس در سطح دوم تنش کاهش
یافت .رقم  DPXدر این مرحله باالترین میزان کاروتنوئید را در
سطح دوم تنش (تیمار  )153نشان داد که بیشترین میزان
کاروتنوئید در مرحله غالفبندی در بین ژنوتیپها بود.
همچنین میزان کاروتنوئید در این مرحله نسبت به مرحله
گلدهی (الف) افزایش چندانی نیافت .میزان آلفاتوکوفرول بر
خالف میزان کاروتنوئید ،بهخصوص در الین  WE6افزایش
زیادی نشان داد و با افزایش خشکی روند افزایشی نشان داد.
میزان آلفاتوکوفرول در رقم  DPXنیز در مرحله غالفبندی
(ب) افزایش یافت اما میزان آن برخالف مرحله گلدهی (الف) با
افزایش تنش کاهش یافت .در رقم ساری میزان افزایش
آلفاتوکوفرول در مرحله غالفبندی کمتر از دو ژنوتیپ دیگر بود
و میزان آن در سطح اول تنش (تیمار  )133افزایش و در سطح
دوم تنش (تیمار  )153کاهش یافت .در مرحله پرشدن دانه
(پ) میزان کاروتنوئید در همه ژنوتیپها افزایش نشان داد و
بیشترین میزان آن در رقم ساری و در سطح دوم تنش (تیمار
 )153مشاهده گردید .میزان کاروتنوئید در رقم ساری در
مرحله پر شدن دانه (پ) تحت تنش افزایش نشان داد .در رقم
 DPXو الین  WE6در سطح اول تنش (تیمار  )133میزان
کاروتنوئید افزایش و در سطح دوم (تیمار  )153کاهش یافت.
میزان آلفاتوکوفرول در مرحله پر شدن دانه (پ) در رقم DPX
و الین  WE6تحت تنش افزایش نشان داد و با افزایش سطح
تنش افزایش یافت .در رقم ساری در سطح اول تنش (تیمار
 )133میزان آلفاتوکوفرول افزایش و در سطح دوم تنش (تیمار
 )153کاهش یافت.

روند افزایشی داشت .در مرحله گلدهی (الف) میزان اسید
آسکوربیک در الین  WE6در شرایط عدمتنش (شاهد) و در
شرایط تنش بیشتر از رقم  DPXبود و رقم ساری از این حیث
در رتبه سوم قرار گرفت .میزان شاخص اکسیداسیون سلولی در
این مرحله در رقم ساری بیشتر از دو ژنوتیپ دیگر بود و در
سطح دوم تنش (تیمار  )153به بیشترین حد خود در این
مرحله رسید .میزان این شاخص در رقم  DPXکمتر از الین
 WE6بود .در مرحله غالفبندی (ب) میزان اسید آسکوربیک
در هر سه ژنوتیپ افزایش یافت که این افزایش در رقم DPX
قابل مالحظه بود .با این وجود مشابه مرحله گلدهی (الف) یک
روند کاهشی در میزان اسید آسکوربیک در شرایط تنش
مشاهده شد .میزان شاخص اکسیداسیون سلولی نیز در این
مرحله افزایش یافت اما میزان و روند افزایشی آن در ژنوتیپ-
های مختلف و در شرایط مختلف مشابه با وضعیت آن در
مرحله گلدهی بود .مرحله پرشدن دانه تقریباً مشابه با مرحله
غالفبندی بود با این تفاوت که میزان اسید آسکوربیک در این
مرحله در هر سه ژنوتیپ کمی کاهش یافت .همچنین میزان
پایین اسید آسکوربیک در سطح اول تنش (تیمار  )133در رقم
ساری جالب توجه بود.
تغییرات مربوط به میزان کاروتنوئید و آلفاتوکوفرول در
شکل  0نشان داده شده است .روند تغییرات مربوط به میزان
کاروتنوئید در مراحل مختلف نسبتاً زیاد بود .در مرحله گلدهی
(الف) میزان کاروتنوئید در الین  WE6طی شرایط تنش (تیمار
 133و  )153نسبت به شرایط عدمتنش (تیمار  )53روند
افزایشی نشان داد ،بهطوریکه بیشترین میزان آن در این الین
و در سطح دوم تنش (تیمار  )153مشاهده گردید .در رقم
ساری مقدار کاروتنوئید ابتدا در سطح اول تنش (تیمار )133
کاهش و سپس در سطح دوم تنش (تیمار  )153افزایش یافت.
در رقم  DPXو در مرحله گلدهی شرایط عکس حالتی بود که
در رقم ساری مشاهده شد .در رابطه با میزان آلفاتوکوفرول در
مرحله گلدهی (الف) با افزایش میزان تنش ،روند افزایشی برای
رقم  DPXو روند کاهشی برای رقم ساری مشاهده گردید .در
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میزان اسید اسکوربیک (میکرومول در گرم وزن تر)

شکل  :9میزان اسید آسکوربیک (نمودار ستونی) و مقدار شاخص اکسیداسیون سلولی (نمودار خطی) تحت شرایط تنش خشکی در
ژنوتیپهای سویا طی مراحل رشد .میزان خطای معیار ( )n=0به صورت میلهای نشان داده شده است

Fig. 3: Ascorbic acid content (columns) and TBARM levels (lines) during growth stages in soybean genotypes under
)drought stress conditions. Standard error is shown by bar sign (n=4
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میزان کارتنوئید (میکروگرم در میلیگرم کلروفیل)

)drought stress conditions. Standard error is shown by bar sign (n=4

)Carotenoid content (µg mg-1 cholorophyll

شکل  :0میزان کاروتنوئید (نمودار ستونی) و میزان آلفاتوکوفرول (نمودار خطی) تحت شرایط تنش خشکی در ژنوتیپهای سویا طی
مراحل رشد .میزان خطای معیار ( )n=0بهصورت میلهای نشان داده شده است
Fig. 4: Carotenoid content (columns) and α-tocopherol content (lines) during growth stages in soybean genotypes under
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همکاران .)2002 ،میزان اسید آسکوربیک با اعمال تنش روند
کاهشی نشان داد که این امر میتواند بهدلیل شدت تنش باشد
اما میزان آن در مرحله غالفبندی نسبت به گلدهی افزایش
یافت و در مرحله پرشدن دانه کاهش کمی نشان داد ،به نظر
میرسد با افزایش میزان رادیکالهای فعال اکسیژن در مرحله
غالفبندی مقدار اسید آسکوربیک جهت تعدیل مقدار این
رادیکالها افزایش یافته است .در بین ژنوتیپهای مورد بررسی،
میزان اسید آسکوربیک در رقم  DPXبیشتر از دو ژنوتیپ دیگر
بود .همانطورکه در نتایج مشاهده شد ،بهطورکلی میزان
آلفاتوکوفرول تحت تنش خشکی نسبت به شرایط عدمتنش در
هر سه ژنوتیپ افزایش یافته است که این افزایش در رقم DPX
و الین  WE6بیشتر از رقم ساری بود.
نتایج حاصل از اندازهگیری میزان اکسیداسیون سلولی
( )TBARMدر این مطالعه نشاندهندهی افزایش مقدار آن با
افزایش شدت تنش و نیز در مراحل پایانی رشد بود .این مسئله
به نوبه خود بیانگر این امر میباشد که افزایش رادیکالهای
فعال اکسیژن بهواسطه تنش خشکی باعث بروز صدمات جدی
از قبیل مرگ سلولی و پیری زودرس گیاه و در نتیجه کاهش
میزان عملکرد میشود .همانطورکه مالحظه شد میزان افزایش
شاخص اکسیداسیون سلولی در هر سه رقم در مرحله پرشدن
دانه بهخصوص در سطح دوم تنش نسبت به مراحل گلدهی و
غالفبندی بیشتر بود که میتواند نشاندهنده حساسیت باالی
این مرحله نسبت به تنش خشکی باشد.
کاروتنوئیدها در کلروپالست بهعنوان رنگدانههای کمکی در
برداشت نور فعالیت میکنند ،اما شاید مهمترین نقش آنها،
توانایی در رفع سمیت شکلهای مختلفی از اکسیژن فعال شده
باشد که در نتیجه برانگیختگی ترکیبهای فتوسنتزی بهوسیله
نور تولید میشوند (کافی 7و همکاران .)2009 ،کاروتنوئیدها
انرژی را از مولکولهای تهییجشده و آزاد اکسیژن گرفته و آن را
به انرژی گرمایی تبدیل میکنند (ادروا .)2005 ،8افزایش میزان
کاروتنوئیدها در شرایط تنش با توجه به نقش آنها در سیستم
دفاع پاد اکسیدانی برای محافظت از رنگدانههای فتوسنتزی
(کلروفیل) قابل انتظار است .افزایش چشمگیر میزان
کاروتنوئیدها در مرحله پر شدن دانه و همچنین افزایش آن
تحت تنش خشکی نشاندهنده نقش آن در تعدیل میزان
رادیکالهای فعال اکسیژن میباشد.
نتایج بهدست آمده از این تحقیق بیانگر نقش فعال سیستم
دفاعی آنزیمی و غیرآنزیمی گیاهان در پاسخ به تنش خشکی

بحث
میزان رادیکالهای سوپراکسید و پراکسید هیدروژن با افزایش
میزان تنش خشکی و همچنین با نزدیک شدن به مراحل
انتهایی رشد افزایش نشان داد که این موضوع در نتایج سایر
محققین نیز گزارش شده است (نواب پور و همکاران2003 ،؛
معصومی 1و همکاران .)2010 ،وجود این رادیکالها در مقادیر
کم نه تنها مضر نیست بلکه بهعنوان عوامل سیگنالی انتقال
پیام در گیاه ایفای نقش مینمایند اما در غلظتهای باال منجر
به اکسید شدن لیپیدها ،تغییر ساختار غشاء و در نتیجه از هم
پاشیدگی یکپارچگی آن میشوند (نواب پور و همکاران.)2003 ،
تحقیقات مختلف نشان داده است که یک ارتباط قوی بین
تحمل تنشهای محیطی و افزایش در غلظت آنزیمهای
آنتیاکسیدان در گیاهان وجود دارد سایرام و سیرواستاوا،
 .)2002 ،2001محققین نشان دادهاند که غلظت آنزیمهای
پاداکسیدان در شرایط تنش دو برابر شده و لذا باعث افزایش
مقاومت به تنشهای اکسیداتیو میشوند و از طرفی بیان
داشتهاند تنش خشکی (که ازجمله تنشهای اکسیداتیو به
شمار میرود) نیز میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و
کاتاالز را افزایش میدهد (گامبل و بروک1984 ،2؛ السکانو و
همکاران .)2005 ،هرچند میزان این فعالیت ،بسته به حساسیت
ارقام مختلف و همچنین پتانسیل ژنتیکی گونههای مختلف،
متفاوت است (معصومی و همکاران2010 ،؛ ماناواالن 9و
همکاران .)2009 ،نقش این دو آنزیم در تعدیل میزان رادیکال-
های فعال اکسیژن ثابت شده است بهطوریکه محققین مختلف
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را بهعنوان مکانیسم دفاعی اولیه در
برابر رادیکالهای آزاد اکسیژن میدانند (السچر 0و همکاران،
1999؛ آسادا.)2002 ،5
آلفاتوکوفرول معموالً بهعنوان فعالترین توکوفرول مورد
بررسی و مطالعه قرار گرفته است .این آنتیاکسیدان قادر است
میزان اکسیژن منفرد و پراکسیدهای چربی را کنترل نماید .به-
طورکلی اسید آسکوربیک و آلفاتوکوفرول آنتیاکسیدانهای
مؤثری هستند ،زیرا آنها دهندههای ضعیف الکترون در شرایط
فیزیولوژیکی هستند و در کل بهوسیله انتقال اتمهای هیدروژن
یگانه فعالیت میکنند .این دو پاد اکسیدان در تعدیل میزان
رادیکالهای فعال اکسیژن نقش مهمی را ایفا میکنند (آرورا 2و
1. Masoumi
2. Gambel and Burke
3. Manavalan
4. Alscher
5. Asada
6. Arora

7. Kafi
8. Edreva
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میباشد ،چنانکه پیشتر نقش فعال این سیستم دفاعی در
پاسخ به تنشهای زیستی و غیرزیستی توسط سایر محققین به
اثبات رسیده است (عبدل-مونائیم2013 ،1؛ نواب پور و
همکاران .)2003 ،بهطورکلی در این آزمایش رقم  DPXو الین
 WE6نسبت به رقم ساری با داشتن خصوصیات مطلوبتر از
لحاظ میزان فعالیت آنزیمهای پاد اکسیدانی تحت تنش
خشکی ،عملکرد بهتری نشان دادند که بیانگر تحمل نسبی
بیشتر آنها بود .از آنجاییکه تحمل به خشکی در گیاهان یک
امر نسبی میباشد میتوان با ارزیابی میزان فعالیت سیستم
آنزیمی و غیرآنزیمی و همچنین بررسی سایر سازوکارهای
دفاعی (ازجمله بیان ژنهای تحمل به خـشکی) در برابر تنش
خـشکی ،ژنوتیپهایی را که از این حیث نسبت به سایر
ژنوتیپها برتری دارند شناسایی نموده و بهعنوان ارقام متحمل
به خشکی معرفی نمود.

1. Abdel-Monaim
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Evaluation of Enzymatic and Non-enzymatic Defense Mechanism in Response to
Drought Stress During Growth Stage in Soybean
Navabpour1, S., Ramezanpour2, S. S. and Mazandarani3, A.
Abstract
Soybean is a diploid plant with relatively wide range of environmental conditions and climate adaptation. Water deficit
is first limitation that cause soybean yield reduction in dried and semi-dried regions. In addition to the physiological
changes that occurs due to water deficiency in plants, oxidative damage is also an important factor limiting plant growth
and production. In this study, the level of super-oxide and hydrogen peroxide were measured, also the amount (of)
super-oxide dismutase and catalase enzyme as well as ascorbic acid, α-tochopheroll, cartenoid and TBARM (cellular
oxidative level) were assessed. Three soybean genotyps (DPX, sari and WE6 Line) were evaluated for above traits in
three drought stress treatments included 50mm evaporation (as control), 100mm and 150mm evaporation from A class
evaporation pot. Leaf samples collected for each treatments in three reproductive stages (flowering, pod elongation and
seed filling). The variance analysis results showed that drought stress treatment had significant effect on all measured
traits. Base on this, enzyme activity (super oxide and catalase) and non-enzymatic antioxidants (ascorbic acid,
carotenoid and α-tocopherol) had a key role in response to drought stress in studied soybean genotypes. DPX cultivar
and WE6 line showed superior antioxidant agents activity in comparison with sari cultivar in drought stress conditions.
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