تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید بر محتوای کاتیونی دو رقم گندم
نان تحت شرایط تنش خشکی

فریبا خسروی نژاد ،*1رمضانعلی خاوری نژاد ،1فؤاد مرادی 2و فرزانه نجفی

3

-1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران -2 .گروه فیزیولوژی مولکولی ،مؤسسه
تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،کرج ،ایران-3 .دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
چ ک ید ه
به منظور ارزیابی دو رقم حساس( )MV-17و متحمل به خشكي
( )Pishgamگندم در شرایط شاهد (آبیاری کامل) و کم آبیاری
(قطع آبیاری در مرحله رسیدن دانه ،از مرحله بوتینگ تا زمان
رسیدگی فیزیولوژیکی) ،آزمایشی در قالب کرتهای دو بار خرد شده
بر مبنای طرح پایه بلوکهای کامال تصادفی و در سه تکرار انجام
شده و تیمارهای هورمونی سیتوکینین و آبسیزیک اسید در تیمارهای
شاهد و تنش بر طبق غلظت هورمونی مناسب و برنامه زمان بندی
یها  12روز بعداز گل دهی انجام گردیده
شده ،اعمال شد .نمونه گیر 
و در این طرح تاکید بر بررسی محتوای کاتیونی یونهای سدیم،
آمونیوم ،پتاسیم ،منگنز ،کلسیم ،منیزیم ،آهن و روی به صورت کمی
بوده است .نتایج نشان داد ،تاثیر تنش بر میزان تمامی کاتیونها در
سطح 1درصد معنی دار بود .تاثیر واریته بر میزان سدیم و روی در
سطح  1درصد و بر میزان آمونیاک و آهن در سطح  5درصد نیز
معنی دار بود و تاثیر واریته بر میزان سایر کاتیونها از نظر آماری
معنی دار نبود .همچنین مقایسه میانگین اثرات ساده ،بیشبود جذب
عناصر سدیم و آمونیوم در شرایط تنش و سایر عناصر در شرایط
کنترل را نشان داد .از طرفی ،بین واریتهها از لحاظ میزان جذب
عناصر ،اختالفاتی در جذب سدیم ،آمونیوم ،آهن و روی مشاهده
گردید بطوریکه رقم پیشگام با جذب کمتر سدیم و آمونیاک و جذب
بیشتر آهن و روی ،نسبت به رقم دیگر متفاوت شد.
کلمات کلیدی :گندم ،سیتوکینین ،آبسیزیک اسید ،تنش خشکی
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Abscisic acid and cytokinin spraying effect on
cation contents in two cultivars of wheat
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Abstract
In order to evaluate the effects of appilcation
of cytokinins and abscisic acid on two varieties of wheat
(Pishgah and MV-17) under drought stress, a split splitplot experiment based on completely randomized block
design with three replications, was carried out. The
measured traits included the following cations:
estimation content of Na, Ammonium, K, Mn, Ca, Mg,
Fe and Zn in plants. Results showed that drought stress
had a significant effect at the 1% level on all contents of
cations (except for ammonium at 5%). There were
significant differences between varieties on Na and Zn
content at the 1% level and ammonium and Fe at 5%
level. The results also showed that Na and ammonium in
drought stress and other measured elements in normal
conditions were more than those of other treatments.
Varieties were different at uptake of Na, ammonium, Fe
and Zn which variety of Pishgam uptake Na and
ammonium less than that varieties and also uptake Fe
and Zn more than it.
Keywords: Wheat, Cytokinin, Abscisic acid and
Drought stress
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مقدمه

تنش خشكي در اين مراحل منجر به كاهش عملكرد آن

تنشهای زنده و غیرزنده همه ساله باعث کاهش شدید
عملکرد گیاهان زراعی شده و سبب کاهش عملکرد آنها
میشوند .در بین تنشهای محیطی غیرزنده ،تنش خشکی
یکی از مهم ترین عوامل کاهنده عملکرد در اکثر مناطق

يشود.
م
از طرفی ،قرار گرفتن گیاه در معرض تنش کم آبی باعث
کاهش میزان هورمون آبسیزیک اسید ( )ABAو
یشود .با این حال محصوالت
سیتوکینین ( )CKدر گیاه م 
یشوند ،در حفظ
ژنی که تحت تاثیر این هورمونها بیان م 

کشت گندم میباشد (.)6
تنش خشكي ،مهم ترين عامل محدود كننده باروري گندم

میزان فتوسنتز ،فعال شدن آنزیمهای آنتی اکسیدانی ،تجمع

در مناطق خشك و نيمه خشك دنيا است كه توليد موفق

تها و دیگر پاسخهای هورمونی نقش دارند.
اسموپروتکتان 

ياندازند .تنش
گندم را در اين مناطق همواره به مخاطره م 
یتواند به عنوان اثر متعاقب
خشکی از این جهت که م 
شهایی مثل شوری و سرما نیز مطرح باشد ،به عنوان
تن 

هر دو هورمون  ABAو  CKدر بسته شدن روزنه نقش
دارند .شاید بتوان گفت که مهمترین آثار باالرفتن این
هورمونها در گیاه در مواقعی که بر گیاه تنش وارد شود،

یباشد .پاسخهای گیاه به
یک تنش ثانویه نیز مد نظر م 

به خصوص در تنش کم آبی ممانعت از پیری برگ و

خشکی از نقطه درک این تنش در اندامهایی مانند ریشه

تولید پرولین است ( .) 25

(مانند طویل شدن آنها) و اندامهای هوایی (مانند کاهش
یباشند ،شروع
سطح برگ) که بعضا قابل مشاهده م 
یشود که در مراحل بعدی دامنه پاسخهای مقاومتی گیاه
م
به متابولیتهای اولیه (قندها و لیپیدها) ،آنتی اکسیدانهای

بطور كلي عقيده بر اين است كه هورمونهاي گياهي از
قبيل ايندول است كي

اسيد ،آبسيز كي

اسيد و ژيبرلين ارتباط

نزديكي با نمو دانه دارند كه ازطريق وساطت در تقسيم و
بزرگ شدن سلولهاي آندوسپرم و يا كنترل ورود وخروج

آنزیمی (مانند سوپراکسید دیسموتازها و کاتاالزها) و غیر

مواد پرورده به دانه ،اندازة آن و اندازه مخزن را تع يي ن

آنزیمی (مانند آسکوربات) ،متابولیتهای ثانویه (مانند

یتوانند تاثیر قابل مالحظهای
يكنند .حتی این هورمونها م 
م

پرولین و گلیسین بتائین) ،پیگمانها ،هورمونها و افزایش

بر محتوای متابولیتی و دستگاه آنتی اکسیدانی در قسمتهای

یشود .استفاده از
میزان گونههای فعال اکسیژنی کشیده م 

رویشی گیاه در هنگام بروز تنشهای غیر زیستی بگذارند

كه آب قابل دسترس را با كارا يي

بيشتر

واريتهها يي

مصرف كرده و قادر به تحمل خشكي باشند ،كي

ه دف

عمده براي افزايش توليد در محيطهاي مستعد خشكي
است ( .)02در نهایت تمامی تغییرات ،بیان ژنها تغییراتی
یتواند
را در سطح یونها به همراه دارد که نتیجه آن م 
مقاومت گیاه به تنش را به همراه داشته باشد (  28و .) 29
از آنجا كه کشور ايران در منطقه گرم و نيمه خشك واقع
شده است ،توليد ارقام متحمل به خشكي با استفاده از
يرسد.
شهاي جديد زيست فناوري ضروري به نظر م 
رو 

( .) 13
شهاي زيادي نشان داده است كه هورمونهاي
نتايج پژوه 
گياهي در تع يي ن دانهبندي غالت و تامین مخزن
کربوهیدراتی دخالت دارند .اكثر مطالعات به نمو دانه پس
از گرده افشاني مربوط هستند .الگوهاي متفاوتي از
هورمون دروني گياه بين نمو دانههاي بالقوه قوي و
ضعيف در طي دوره پر شدن دانه وجود دارد (.)43
شهای محیطی به طور
به خوبی مشخص شده است که تن 
قابل توجهی موجب افزایش سطح  ABAداخل سلول در

اگر چه گندم گیاهی نسبتًاًا متحمل به تنش خشكي است،

یشود ( .)4تیمار گیاه با  ABAدر شرایط
گیاهان م 

با وجود اين ،در دوره رشد و نمو خود در دو مرحله ساقه

محیطی مطلوب منجر به فعال شدن سیستمهای حفاظتی

رفتن و تشكيل دانه نسبت به كمبود آب حساس است و

شهای
یگردد ( )72و زمانی که گیاه تحت تن 
در گیاه م 

تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید 3 ...

یگیرد
مختلف چون یخ زدگی ،خشکی و شوری قرار م 

شاخههاي فرعي قرار دارند .تغ يي ر محتواي سيتوكینين و

یشود ( .) 14
نیز حالت مشابهی ایجاد م 

اكسين همبستگي مثبت معني داري با سرعت تقسيم

در تحقیقی مشخص شد که در طي پر شدن دانه برنج

سلولي و تعداد دانهها داشت .كاربرد يك نتين  2-6روز پس

ميزان  ABAدر دانههاي درشت بيش از دانههاي كوچك

از گرده افشاني به طور معني داري تعداد سلولهای

بود (  .) 17همچنین گزارش شد ،كه پر شدن كم دانه برنج

آندوسپرمي را افزايش داد .در حالي كه كاربرد - 15 ABA

با ميزان كم  IAAو  ABAهمبستگي دارد ( .)43دیگر

 11روز پس از گرده افشاني سرعت پر شدن دانه را

نتایج حاکی از آنست که ،ميزان اكسين همگام با
سيتو يك نين در تحر كي

تقسيم سلولي در آندوسپرم موثر

يتواند باعث ايجاد نيروي جذب كننده در
است .اكسين م 
مخزن شود و منجر به افزايش ميزان سيتو يك نين دانهها
شود ،همچنين ممكن است انتقال مواد پروده را به دانه
تحر كي

كند ( .)9منبع اصلي سيتو يك نين موجود در

افزايش داد ( .) 38
در تحقیقی دیگر ،غلظت  ABAو سرعت انتقال آن در
شيره خام آفتابگردان در اثر تنش متوسط خشكي افزايش
يافت و با افزايش شدت تنش ،غلظت  ABAهمچنان
روند افزايشی يافت ( .) 30
گزارش شده ،كاهش عملكرد دانه و محتواي پروتئين و

سلولهاي آندوسپرمي دانهها ،ريشه است كه توسط جريان

نشاسته با كاهش ميزان  ،IAAزآتين و  GA1+ 3و افزايش

منتقل

 ABAدراندامها به ويژه در دانه گندم همبستگي داشته

يشوند .زآتين موجود در دانه گندم پس از گرده افشاني
م

است و پيشنهاد شده كه تغ يي رات هورموني درشرايط تنش

همزمان با حداكثر سرعت تقسيم سلول آندوسپرم به

آبي پس از گرده افشاني شايد به طور مستقيم ازطريق

ييابد ( 3و .) 22
شدت افزايش م 

فرآيندهاي آنزيمي تجمع نشاسته ،پروتئين و فعالیت

محققان اثبات نمودند که ،اثر درجه حرارت بر تعداد

آنزیمهای آنتی اکسیدان را تحت تأثير قرار دهد ( .) 37

سلول آندوسپرمي و دانههاي نشاسته شايد با تغ يي ر در

همچنین ،از آنجا يي

كه تمام واكنشها در حضور

محتواي هورموني سيتو يك نین دانه همراه باشد در حاليكه

سيتو يك نين همراه با رشد فعال میباشد و فعال سازي كي

 ABAقدرت مخزن را از طريق انتقال قندها تحت تأثير

فرآيند بيولوژيكي است ،احتما ًالًال ميان سيتو يك نين و

يدهد ( .)12الزم به ذکر است ،ميزان سيتو يك نين و
قرار م 

كربوهيدارت كي

پيوند وجود دارد ( .) 22

 IAAدانه برنج به طور موقت پس از گرده افشاني افزايش

نها معمو ًالًال در دانههاي
در غالت ،سطوح باالي سيتو يك ني 

ییابد اما تنش خشكي سرعت كاهش آنها را در مراحل
م

يشوند و ممكن است براي
در حال نمو آندوسپرم يافت م 

یدهد .در مقابل محتوي
پر شدن دانه افزايش م 

تقسيم سلول در طول مرحله اولية پر شدن دانه مورد نياز

 ABAدر مراحل اوليه رشد دانه كم بوده ولي تنش

نها نقش مهمي در افزايش
باشد (  .) 22هرچند كه سيتوكیني 

خشكي آن را افزايش داده است و همچنین حداكثر ميزان

مخزن دارند (با تحر كي

تقسيم سلولي) ولي اطالعات

 ABAبا حداكثر سرعت پر شدن دانه و تسهيم كربن به

كمتري در مورد تأثير آنها روي تعداد سلولهاي آندوسپرمي

دانه همبستگي دارد (.)93

وجود دارد (.)7

همچنین گزارش شد كه سرعت تقسيم سلولي ،سرعت

 ABAمعمو ًالًال به عنوان كي

پرشدن ،تعداد و وزن دانههاي فوقاني پانيكول برنج بيش

ق ا ب ل ت و ج ه ا س ت ك ه د ر ط و ل ت ن ش آ ب ت و ل ي د م ي ش ود

از دانههاي قاعدهاي بود .سنبلچههاي فوقاني زودتر گل

(  .) 11همچنین در تحقیقی گزارش شده است که

يدهند و در باالي شاخههاي اوليه سنبلچه قراردارند.
م

افزايش سرعت پر شدن دانه به طور نزديكي مرتبط با

يدهند و در قاعده
سنبلچههاي قاعدهاي ديرتر گل م 

افزايش سطح  ABAدر دانههاي تنش ديده با آب است

آوند چوبي (شيره خام) به اندامهاي هوا يي

انتها يي

س ي گ ن ا ل ب س ي ا ر ح س ا س،
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( .)93تصور شده كه  IAAو جیبرلینها و  ABAدر

در طول دوره پرشدن دانه مقدار مناسب آب خاک یکی از

تنظيم قدرت مخزن دخيل هستند كه اين عمل يا با

عوامل کلیدی در تجمع نشاسته و پروتئین در دانههای

تعديل تقسيم و طويل شدن سلولهاي آندوسپرمي

گندم و در نتیجه شکلگیری عملکرد و کیفیت مطلوب

صورت ميگيرد و يا با كنترل كردن ورود اسيميالتها

دانهها میباشد ( .)2مطالعات انجام شده نشان دادهاند که

 .) 18تعدادی

هورمونها تنظیم کنندههای ضروری جهت جابجایی و

گزارشها روي همبستگي بين سطوح  ABAو سرعت

تسهیم بیوشیمیایی فتواسیمیالتها برای دانههای در حال

رشد ميوهها يا دانهها وجود دارد (  17و  .)93به هر

پرشدن غالت میباشند .بنابراین این ترکیبات قادرند وزن

حال پيشنهاد شده كه  ABAدرتنظيم توزيع

و عملکرد دانه را تنظیم کنند ( 7 ،2و  .)9با کاهش یا

اسيميالتها به سمت دانههاي در حال نمو نقش دارد

افزایش مقدار رطوبت خاک هورمونها بعنوان عوامل

و ل ي ه ن و ز م و ر د ب حث ا س ت

سیگنالی در این شرایط غلظت داخلیشان افزایش مییابد

يدهد كه سطوح سيتوكینين در دانهها ،تقسيم
نتايج نشان م 

(  .) 11بنابراین ممکن است نقش مهمی در فرآیندهای رشد

يكند و بنابراين اندازه
سلول را در آندوسپرم تعديل م 

و نمو شامل سنتز و تجمع نشاسته و پروتئین در دانهها ایفا

يكند .سطوح پا يي ن  CKدر
مخزن دانه را تنظيم م 

کنند .فهمیدن این روابط ممکن است ما را در تغییر کیفیت

نتر منجر به پا يي ن آوردن سايز مخزن با
سنبلچههاي پا يي 

عملکرد دانه گندم از طریق کاربرد خارجی آنها در زمان

يشود و در نهايت وزن دانه
محدود كردن تعداد سلول م 

مناسب توانمند نماید .با وجود مطالب گفته شده تا به

يشود ( .) 19
كم م 

امروز مطالب بدست آمده در ارتباط با تغییرات داخلی

مطالعات نشان میدهد که تغ يي رات در محتواي  IAAدر

غلظت هورمونها در رابطه با تجمع نشاسته و پروتئین

دانه مشابه با الگوي تغ يي رات سيتوكینين بوده است.

محدود است و این مطلب لزوم مطالعات در این زمینه را

يداري با سرعت
محتواي  IAAدر دانهها به طور معن 

بیشتر واضح میکند.

تقسيم سلول درطول دورة فعال تقسيم سلول همبستگي

تغییرات غلظت هورمونها در ارتباط با تنش خشکی

دارد .اكسين ممكن است تقسيم سلول را به همراه CK

خصوصًاًا در مورد  ABAدیر زمانی است که شناسایی

يتواند
تحریك كند (  .) 10سطوح باالی اكسين در مخزن م 

شده است .عمومًاًا غلظت  ABAتحت شرایط تنشهای

یک  attracting powerايجاد كند و منجر به افزايش

رطوبتی ناشی از کمبود رطوبت در خاک و افزایش بیش

سطوح  CKدر دانه شود (  31و .) 32

از حد آن در خاک افزایش مییابد ( 3و .) 10

اسپري كردن  ABAدر مراحل اوليه پر شدن دانه به طور

غلظت داخلی  ABAتحت شرایط تنش رطوبتی ناشی از

معنيداري تعداد سلول و وزن دانه را كاهش داد .به

کاهش رطوبت و افزایش بیش از حد آن (حالت غرقابی)

هرحال ،افزايش در محتواي  ABAدردانهها موازي با

افزایش یافت .این افزایش غلظت در بافتهای منبع و

افزايش در وزن خشك دانه در طول مرحله خطی پر شدن

مخزن بصورت همسان انجام شد .افزایش غلظت  ABAبا

رشد دانه است .كاربرد  ABAدر  10تا  11بعد از گرده

افزایش میزان نشاسته و پروتئین دانه همراه بود .نتایج

يداري سرعت پر شدن دانه و وزن دانه
افشانی به طور معن 

نشان داد که  ABAتنها یک هورمون سیگنالی از ریشه به

را افزايش داد .نتايج مشابهي براي گندم ( ،)8جو (  ) 33و

شاخساره نیست که در مواجهه با تنش رطوبتی ایجاد شود

سويا ( )1گزارش شده است .نتايج داللت بر اين دارد كه

( 3و  ،) 10بلکه همچنین در تنظیم پدیده پیری و دوره

نقش  ABAدردانه وابسته به مرحله نموي است.

پرشدن دانه و کوتاه کردن آن در پاسخ به تنش رطوبتی

به مخزن صورت ميگيرد ( ، 10

 13و

موثر است (  .) 23اگرچه غلظت داخلی  ABAدر طول

تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید 5 ...

دوره پرشدن دانه به سرعت خصوصًاًا در غالت افزایش

وجود ندارد .با توجه به نقش بسیار مهم هوموستازی یونی

مییابد اما تحت شرایط تنش رطوبتی غلظت  ABAدر

شها در سطح سلول و نیز در نهایت
در کنترل تمامی واکن 

برگها و دانهها به طرز چشمگیرتری افزایش مییابد .این

در کل گیاه ،اهمیت تحقیق در این زمینه جهت بهینه

مساله باعث بازداری رشد دانه از طریق کاهش فعالیت

یرسد (  28و
سازی کمی و کیفی گندم حیاتی به نظر م 

آنزیم سوکروز سنتاز میشود (  .) 19در ذرت ،کاهش

.) 29

سرعت تقسیم سلولی آندوسپرم القاء شده بوسیله تنش

به طور کلی هدف از این تالش ،تعیین و مقایسه

خشکی بعلت افزایش غلظت  ABAدر چنین شرایطی

سازوکارهای فیزیولوژیک رقمهای متحمل و حساس به

است (  .) 24این نتایج از این پیش فرض که افزایش

تنش خشکی در مرحله به گل نشستن و پر شدن بذر (با

غلظت  ABAکه بوسیله تنش خشکی ایجاد شده است،

توجه به اینکه مهم ترین آثار تنشی در این مرحله از

برای تجمع نشاسته و شکلگیری عملکرد دانههای گندم

یشود) و تعیین تاثیر تنظیم کنندههای
زندگی گیاه وارد م 

نامناسب است ،حمایت میکند.

رشد انتخابی (در این طرح سیتوکینین و آبسیزیک اسید)

در مورد گندم نشان داده شده است که سطوح داخلی

بر رقمهای حساس و مقاوم گندم در زمان بروز تنش

 ABAبطور مثبت با افزایش میزان پروتئین دانه وابسته

خشکی در مرحله شروع باردهی و ارتباط و تاثیر استعمال

است و رابطه منفی بین سطوح باالی  ABAو میزان

این هورمونهای گیاهی با میزان یونها و در نهایت مطالعه

نشاسته دانه گندم وجود دارد ( .) 37

هوموستازی یونی در شرایط یاد شده میباشد.

کاهش در غلظت داخلی  CKتحت شرایط تنش خشکی

یتوان اذعان داشت ،تعیین تغییرات و
به طوریکه م 

و غرقابی بقدری واضح است که غلظتهای  CKدر

تهای تنظیم کنندههای رشد در بین ارقام متحمل
تفاو 

بافتهای مخزن و منبع در طول دوره افزایش طول سلول-

نهای
یتواند کمک موثری در انتخاب الی 
وحساس ،م 

های دانه و پرشدن دانه بطور مثبت با افزایش عملکرد دانه

لهای درحال تفکیک نماید .همچنین با
مناسب در نس 

و تجمع پروتئین و نشاسته همراه است .غلظت  CKبطور

یتوان
تعیین نحوه تغییرات زمان استعمال هورمونها ،م 

فزایندهای بعد از گردهافشانی افزایش مییابد این افزایش

زمان صحیح مصرف عملی این مواد را معلوم نمود و این

با اوج مرحله تقسیم سلولی همراه است (  38 ، 37و .) 22

امکان را فراهم میآورد که بدون استفاده از منابع آبی

عالوه بر این ،بارها گزارش شده  CKپدیده پیری در گیاه

بیشتر ،کارایی مصرف آب را افزایش داد.

را بر خالف  ABAبه تاخیر میاندازد (  .) 38مالحظه عمل

شها
مواد و رو 

فیزیولوژیکی  CKکوچکترین شک و تردیدی را در

در این بررسی  2رقم متفاوت گندم شامل پیشگام (مقاوم

ارتباط با همبستگی مثبت بین غلظت  CKو فعالیت مخزن

به تنش خشکی) و ( MV-17حساس به تنش خشکی)

و همینطور تاخیر پدیده پیری خصوصًاًا تحت شرایط تنش

در شرایط شاهد (آبیاری کامل) و کم آبیاری (قطع آبیاری

رطوبتی برجای نمیگذارد .این نتایج موافق با یافتههای
یانگ و همکاران ( ) 000 2است که نشان داد درصد
پرشدن دانه برنج بطور معنیداری با غلظت  CKدر دانهها

در مرحله رسیدن دانه ،از مرحله بوتینگ تا زمان رسیدگی
فیزیولوژیکی) کشت شدند .تیمارهای هورمونی سیتوکینین
و آبسیزیک اسید در تیمارهای شاهد و تنش بر طبق

و ریشهها در طول مرحله اولیه رشد دانه برنج وابستگی

غلظت هورمونی مناسب و برنامه زمان بندی شده ،اعمال

دارد.

شد .این بررسی به صورت طرح آزمایش کرتهای دو بار

الزم به ذکر است ،تحقیقی در زمینه هوموستازی یونی

خرد شده بر مبنای طرح پایه بلوکهای کامال تصادفی و

تحت پاشینه تنظیم کنندههای رشد گیاهی در شرایط تنشی

در سه تکرار انجام شده و نمونه گیریها  12روز بعداز
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گل دهی انجام گردیده است .در این طرح تاکید بر بررسی
محتوای کاتیونی یونهای سدیم ،آمونیاک ،پتاسیم ،منگنز،
یباشد.
کلسیم ،منیزیم ،آهن و روی به صورت کمیم 

 -6اندازه گيري غلظت يونهاي سديم و پتاسيم
ابتدا نمونههاي گياهي در آون و در دماي  70 °Cخشک
شدند و  0/ 05گرم از هر نمونه وزن شده و به آن  30ميلي

 -1اجرای آزمایش و تیمارهای آزمایشی

ليتر اسيد پرکلريک اضافه شد .نمونهها زير هود قوي تا

زمین مورد نظر پس از انتخاب ،در اوایل پاییز به عمق 15

 300 °Cحرارت داده شده تا سياه شدند و بعد از گذشت

تا  02سانتیمتری شخم زده شده و پس از نرم کردن بستر،

زمان نمونهها شروع به زالل شدن نموده و سپس خنک

جوی و پشتههایی به فواصل  50سانتیمتر ایجاد شد و

شدند .در نهايت حجم تمام نمونهها با آب مقطر به 50

بذور در طرفین پشتهها با فواصل ردیف  25سانتیمتر

ميلي ليتر رسانده شد و جذب آنها توسط دستگاه فليم

کشت شدند .ابعاد هر کرت آزمایشی چهار متر در پنج متر

فتومتر ( )METROHM swisstzerlandخوانده شد.

بود و تراکم مورد استفاده 400 ،بوته در متر مربع در نظر

براي سنجش غلظت سديم و پتاسيم محلول استاندارد تهيه

گرفته شد ،که بالفاصله بعد از کاشت آبیاری مزرعه انجام

گردید.

خواهد شد .مبارزه با علفهای هرز و کود دهی زمین

 -7سنجش مقادیر فلزات

آزمایشی طبق روال معمول انجام گردید.

براي تع يي ن ميزان فلزات کلسیم ،آهن ،روي ،منگنز و

 -2تیمارهای آزمایشی

منیزیم از دستگاه جذب اتمي ( )Professional IC 850با

در این تحقیق از طرح کرتهای دو بارخرد شده بر مبنای

شعله استفاده شد.

طرح بلوکهای کامال تصادفی و در  3تکرار استفاده شد.

همچنین سنجش آمونیاک نیز با روش Phenate method

آبیاری تیمار شاهد به صورت معمول تا پایان دوره رشد 2

یا روش ایندو فنول با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

رقم یاد شده انجام شد ،در حالیکه آبیاری تیمار تنش

( )Varian cary100 Bioدر طول موج  630نانومتر

خشکی کرتها توسط شیلتر پوشیده شده و در مرحله آغاز

انجام گردید.

به سنبله نشستن یا آبستنی قطع گردید .در این بررسی 2

در نهایت دادههای حاصل از سنجش میزان عناصر ،با

رقم یاد شده در قالب تیمارهای شاهد و تنشی و اعمال

استفاده از نرم افزار آماری  SASآنالیز آماری شدند و

دورههای مختلف هورمونی  CKو  ABAبررسی شدند.

رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار  Excel 2007انجام

 -3نمونه برداری

گردید.

در هر کرت  0/5متر از ابتدا و انتهای هر خط به عنوان

نتایج

حاشیه در نظر گرفته شد و از  3متر باقی مانده یک متر

نتایج حاصل ازآنالیز واریانس دادهها نشان داد ،تاثیر تنش

برای نمونه برداری و  3متر جهت تعیین عملکرد دانه و

بر میزان تمامی کاتیونها در سطح 1درصد معنی دار بود.

زیست توده و اجزاء عملکرد استفاده گردید .بعد از حذف

تاثیر واریته بر میزان سدیم و روی در سطح  1درصد و بر

اثرات حاشیهای در زمانهای مختلف شامل شروع گرده

میزان آمونیاک و آهن در سطح  5درصد نیزمعنی دار بود و

افشانی (زمان صفر) 14 ،7 ،و  28روز 60 ،بوته به طور

تاثیر واریته بر میزان سایر کاتیونها از نظر آماری معنی دار

تصادفی انتخاب شد .نمونهها سریعا به برگ پرچم و

نبود .تاثیر متقابل خشکی و واریته بر میزان آمونیاک،

سنبله تفکیک شده و به طور جداگانه در فویلهای

پتاسیم و روی در سطح 5درصد و میزان آهن در سطح 1

آلومینیومی گذاشته شده و در نیتروژن مایع قرار داده

درصد معنی دار و بر میزان سایر کاتیونها معنی دار نبود.

 - 80درجه

همچنین تاثیر پاشش هورمون بر میزان منگنز و آهن در

شدند .در مرحله بعد نمونهها در دمای
سانتیگراد جهت انجام آنالیزها نگهداری شدند.

سطح  1درصد و بر میزان کلسیم و منیزیم در سطح 5

تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید 7 ...

درصد تفاوت معنی داری را بروز داده در حالیکه بر میزان

آمونیاک و جذب بیشتر آهن و روی ،نسبت به رقم دیگر

سایر کاتیونها معنی دار نبوده است .از طرفی تاثیر متقابل

متفاوت شده است.

خشکی و هورمون بر میزان کاتیونها معنی دار نبود ولی

در شرایط پاشش هورمون نیز کلسیم ،منیزیم ،آهن و روی

یدهد که اثر متقابل واریته در هورمون بر
نتایج نشان م 

تحت هورمون سیتوکینین میزان جذب بیشتری را نشان

میزان کاتیونها فقط در مورد آهن در سطح  5درصد معنی

داده اند و آمونیاک و منگنز نیز در حضور آبسیزیک اسید

دار و در مورد سایر کاتیونها تفاوت معنی داری را نشان

( ،)ABAجذب بیشتری را نسبت به  CKنشان داده اند.

نداده است .هم چنین آنالیز واریانس دادهها در مورد

در بررسی نمودارهای مربوط به اثر متقابل میانگین دادهها

اثرمتقابل سه جانبه خشکی ،واریته و پاشش هورمون بر

یتوان اذعان داشت که در بین دو
(شکل شماره  ،)2نیز م 

میزان کاتیونها هیچگونه اختالفی را نشان نداد.

رقم گندم مورد آزمایش ( MV17و  ،)Pishgamمیزان

بررسی مقایسه میانگین اثرات ساده عوامل مورد آزمون

عنصر سدیم تحت شرایط تنش خشکی در رقم MV17

همچون تنش ،رقم و پاشش هورمون ،بیانگر بیشبود جذب

بیشترین انباشت (  747میکرو گرم بر گرم) را دارا بوده و

عناصر سدیم و آمونیاک در شرایط تنش و سایر عناصر در

در همین رابطه کمترین مقدار سدیم مربوط به تنش و

ی ده د
شرایط کنترل میباشد .از طرفی ،میانگینها نشان م 

شاهد در رقم پیشگام (  242و  203میکروگرم بر گرم)

که بین واریتهها از لحاظ میزان جذب عناصر ،اختالفاتی

بوده است.

در جذب سدیم و آمونیاک و آهن و روی مشاهده

همچنین در مورد عناصر پتاسیم ،منگنز ،منیزیم ،آهن و

یگردد بطوریکه رقم پیشگام با جذب کمتر سدیم و
م

روی مشاهده میشود که کمترین میزان در شرایط تنش
مربوط به رقم  MV17بوده است.
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شکل  1مقایسه اثرات متقابل ارقام در شرایط شاهد و تنش خشکی بر میزان انباشت عناصر مورد مطالعه

تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید 9 ...
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شکل  2مقایسه اثرات متقابل ارقام در شرایط شاهد و تنش خشکی تحت پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید بر میزان انباشت عناصر

بحث و نتیجهگیری

بطور کلی مطالعه مقادیر جذب عناصر در شرایط تنش و

یشود که
با توجه به مقادیر سدیم جذب شده ،مشخص م 

یشود که
عدم تنش خشکی در دو واریته مشخص م 

رقم  MV17از رقم پیشگام در برابر جذب سدیم مقاوم

جذب اکثر عناصر مفید و مورد نیاز گیاه در شرایط تنش

یباشد زیرا
تر بوده و از این لحاظ دارای مزیت نسبی م 

رطوبتی کاهش قابل توجهی یافته و احتماال این کاهش به

این عنصر بسیار سمی بوده و هر گیاهی که توانایی

دلیل کم شدن میزان جذب و انتقال آب و مواد معدنی در

ممانعت از جذب بیشتر در شرایط تنش را داشته باشد،
مزیت باالتری دارد.

شرایط کم آبی بوده ،که با نتایج جونز (  ) 1980مطابق
یباشد .البته کاهش این مقادیر در رقم پیشگام نسبت به
م

با توجه به نتایج اثر متقابل سه گانه تنش خشکی در رقم

رقم  MV17کمتر بوده و نشانه تاثیر پذیری کمتر این رقم

و در هورمون ،مشخص شد که پاشش هورمون  ABAهم

لهای  1و .)2
یباشد (شک 
از تنش خشکی در این زمینه م 

در شرایط تنش و هم در شرایط شاهد باعث گردید که

بررسی نتایج حاصل از اثرات هورمون پاشی بر جذب

جذب عنصر سدیم در هر دو رقم کمتر گردد و این نشان

یدهد که اوال اکثر عناصر غذایی مفید و
عناصر نشان م 

شهای
از توانایی این هورمون در کنترل اثرات مخرب تن 
محیطی دارد .چنانچه برخی پژوهشگران که در این زمینه
مطالعه نموده اند ،یکی از دالیل سازگاری گیاهان به
شهای خشکی را وجود هورمون  ABAدانسته اند (،5
تن 
 21و .)43

ضروری گیاه به مصرف هورمون سیتوکینین بهتر جواب
یدهند و مقادیر باالتری را در هر دو شرایط تنشی و غیر
م
یباشند و این نشان دهنده این موضوع است
تنشی دارا م 
که حضور این هورمون در کاستن از اثرات منفی حاصل
از تنش خشکی (که یکی از اثرات منفی مهم آن کاهش
یتواند مفید باشد.
جذب عناصر غذایی میباشد) ،م 

11 ... تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید
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 و همکارانZhang  ) و2005 (  و همکارانPospisilova
تهای باالی هورمون
  ) اعالم کردند که غلظ2005 (
یاندازد و این
 سیتوکینین فرآیند پیری گیاهان را به تاخیر م
 ) گزارش2004 (  و همکارانXie در حالی است که
یکنند که وجود اسید آبسیزیک باعث تسریع فرآیند
م
 در بین عناصر اندازه گیری شده.یشود
 پیری در گیاهان م
 عناصر سدیم و آمونیاک رفتار کامال،در این آزمایش
 برای مثال با توجه به تاثیرات.متفاوتی از خود بروز دادند
متقابل سه گانه رقم در خشکی در هورمون مشاهده
یشود که این دو عنصر بر خالف عناصر دیگر در شرایط
م
تنش بیش از عناصر دیگر جذب شده اند و این با رفتار
.سایر عناصر در تضاد است
انباشت بیشتر آمونیاک و سدیم تحت تنش آبی و هورمون
 نشان دهنده افزایش سمیت بیشتر در دو رقم،سیتوکینین
.یباشد
 گندم با تجمع بیشتر این عناصر در بافت گیاه م
 در شرایط خشکی بر روی گندمCK بنابراین پاشش
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