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(1314شهریور، )1، شماره 1له فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران، جلد مج   

 و پایداری غشاء در دو گونه اسپرس کننده سازگار یها محلولاثر تنش آب بر برخی 

 (Onobrychis radiate و Onobrychis viciifolia) 
 

 2 صدیقه اسمعیل زاده بهابادی و 1 ، محمد مهرنیا*،1 پروین رامک

 

 ، ایرانآباد خرم، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان -1

 ، ایرانزابل، زابل، دانشگاه پایه، دانشکده علوم یشناس ستیزه گرو -2

 22/2/1231دریافت:تاریخ 

 22/5/1231تاریخ پذیرش:

 چكیده

میزان و  نگلیسین بتائیو  قندهای محلول ،پرولین: شاملسازگار کننده  یها محلولبرخی بر تنش آب اثر در این تحقیق 

 Onobrychis viciifoliaو Onobrychis radiata (Desf.) M.Bieb) اسپرس و گونهد درپایداری غشاء ها و  پراکسیداسیون چربی

Scop. ) بر اساستنش آب  بود وبا چهار تکرار تصادفی  کامالًدر قالب طرح فاکتوریل  صورت به آزمایشیطرح  .بررسی شد 

های  پاسخ O.radiata و O.viciifolia نهنتایج نشان داد دو گو. اعمال شد ای ظرفیت مزرعه 122و  55، 02، 52 سطوح آبیاری در

قندهای محلول و قابلیت بیشتری در تجمع  O.radiata . گونهارندهای اعمال شده، د متفاوتی در مواجه با تنش یفیزیولوژیک

 داشت و O.radiataگونه ی در مقایسه با شدیدترروند کاهشی  O.viciifoliaمحتوی آب نسبی در گونه داشت.  گلیسین بتائین

نسبت به  یدار یمعن کاهش، های اعمال شده سطوح تنش ههمدر  O.viciifoliaرفته در گونه  نسبی از دست محتوی آبمیزان 

ها در  میزان پراکسیداسیون چربی. و خشک شد% نبود FC 52قادر به تحمل تنش گونه این که یطوربه  های شاهد داشت نمونه

 از پایداری باالتری نسبت به گونه O.radiata های برگی در گونه بود و غشاء سلول O.viciifolia کمتر از گونه O.radiataگونه 

O.viciifolia .برخوردار بود 

 سازگار کننده یها محلول، پایداری غشاء، پراکسیداسیون چربی، تنش آب اسپرس،: کلیدیگان واژ
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 رامک و همكاران   …اثر تنش آب بر برخی محلول های سازگارکننده و پایداری

 مقدمه

 رشدهای محیطی مختلفی بقاء، عملکرد و  در طبیعت تنش

تنش محیطی،  یها تنشکنند. در بین  گیاهان را تهدید می

 .کند یمخشکی بیشترین صدمات را بر تولیدات گیاهی وارد 

رابر ، قادر به فرار در بتحرک یبموجودات  عنوان بهگیاهان 

با استفاده از  کنند یمهای محیطی نیستند، لذا سعی  تنش

و  دادهمحیطی پاسخ  یها تنشهای متابولیسمی به  مکانیسم

 Pérez-Clemente etقابلیت تحمل تنش را افزایش دهند )

al., 2013 سازگار کننده  یها محلول(. تجمع(Compatible 

Solutesیها تنشهای مؤثر در تعدیل  ( یکی از مکانیسم 

سازگار  یها محلولاسمزی ناشی از کم آبی یا شوری است. 

ها و فرآیندهای وابسته  سلول تورژسانسقادر به حفظ کننده، 

 Vinocur andهستند )پایین آب  یها لیپتانسبه آن در 

Altman, 2005 با سازگار کننده  یها محلول(. از طرفی

از و جلوگیری  های فعال اکسیژن گونهکاهش اثرات مخرب 

 غشاء و نیز با حفاظت از یها یچربپراکسیداسیون 

غشاء کمک  یکپارچگیغشا، به سالمت و  یها نیپروتئ

 شوند یمنموده و سبب افزایش آستانه تحمل به تنش اسمزی 

(Zhang et al., 2008 ،پرولین .) بتائین و قندهای گالیسین

 ای سازگار کننده یها محلول نیتر مهممحلول از جمله 

اسمزی و  یها تنشدر تعدیل  ها آنثبت ه اثرات مهستند ک

-Pérezگزارش شده است )حفظ غشاهای پالسمایی 

Clemente et al., 2013.) 

در نواحی  عمدتاً( Onobrychis)اسپرس  سرده یها گونه

در دو کشور ایران و ترکیه گسترش و شمال غربی آسیا 

 ردهسمرکز اصلی تنوع ژنتیکی  عنوان بهاین نواحی  ودارند 

جنس (. Irfan et al., 2007) شوند یماسپرس شناخته 

گونه یک ساله و چند ساله است  02در ایران دارای اسپرس 

 اند افتهیکه در مناطق مختلف آب و هوایی پراکنش 

(Mozaffarian, 1996 تعدادی از .)سردهاین  یها گونه 

 در یا العاده فوقای  داشتن پروتئین باال، ارزش علوفه لیدل به

عالوه بر  زنبورعسلها با جلب  ف دام دارند. اسپرستعلی

تداوم نسل خود، به حفظ و بقاء گیاهان اکوسیستم خود نیز 

های  داشتن ریشه لیدل بهاسپرس  یها گونه. ندینما یمکمک 

عمیق از فرسایش خاک جلوگیری نموده و سبب بهبود 

 ,.Buyukburc et al) شوند یمساختمان و کیفیت خاک 

 Onobrychis viciifoliaاسپرس زراعی با نام علمی  (.1991

Scop اسپرس کوهستان با نام علمی و Onobrychis radiata 

(Desf.) Bieb ای مهم در ایران هستند  علوفه از جمله گیاهان

 یو سنگالخ یکوهستانمناطق هاى آهکى  با خاک که

در برابر چراى مفرط از خود مقاومت ند و سازگارى دار

. (Heydari Sharif Abadi and Dori, 2001ند )ده نشان مى

تولید مناسب و کیفیت عالی  لیدل بهزراعی نه تنها  اسپرس

 لیدل بهحائز اهمیت است بلکه  ، در کشت زراعیعلوفه

 خصوص بهزیستی  یها تنشتحمل باالیی که نسبت به 

کم بازده  یزارها میدخشکی دارد، برای احیاء مراتع و تبدیل 

 شود یمکاری دیم نیز استفاده  به علوفهو رها شده 

(Dadkhah et al., 2011 بررسی اثر تنش خشکی در .)12 

که محتوی نسبی آب برگ  هرقم اسپرس زراعی نشان داد

های  و عملکرد ژنوتیپ ییکاراشاخص خوبی برای سنجش 

و رقمی که بتواند بیشترین  باشد یممقاوم به تنش آب 

یط تنش حفظ نماید، محتوی نسبی آب برگ را در شرا

(. تنش Veisipoor et al., 2013ن عملکرد را دارد )بیشتری

های فتوسنتزی و آسیمیالسیون  آب سبب کاهش رنگیزه

شود  می O.radiataو  O.viciifoliaدر دو گونه ن بکر

(Ramak et al., 2006).  و نقش آن تجمع نیترات همچنین

و  O.viciifoliaدر دو گونه در تعدیل اثرات تنش آب 

O.radiata  گزارش شده است(Ramak et al., 2005.) 

متر در سال از جمله  میلی 222ایران با متوسط بارندگی 

لزوم  هب تعنای الذا ب شود یمخشک محسوب  یها نیسرزم

حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن در مراتع، تأمین نیاز 

غذایی دام و افزایش محصوالت دامی در پاسخ به تقاضای 

مقاوم به تنش کم  یا علوفهوزافزون، توسعه کشت نباتات ر

 آور الزام، در آینده دهید بیآسآبی در مزارع دیم و مراتع 
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ها و رفتارهای فیزیولوژیک گیاه  خواهد بود. شناخت قابلیت

و  به طراحی تواند یمرس در شرایط کم آبی، اسپای  علوفه

گیاه از این  ینژاد بهاصالح و  های هپروژ عملیاتی کردن

 .طریق مهندسی ژنتیک یا متابولیک کمک نماید

 ها روشمواد و 

 یها محلولبرخی تنش آب بر  ریتأثآزمایش  نیدر ا 

از جمله قندهای غیر  (Compatible Solutes) سازگاری

های  پرولین و نیترات و نقش این محلول ،ساختمانی

دو گونه پایداری غشاء در  سازگاری در ایجاد مقاومت و

تصادفی در قالب  کامالًبا استفاده از طرح  رساسپ

 های فاکتوریل مورد ارزیابی قرار گرفت. زمایشآ

 ها تنشمواد گیاهی و اعمال 

 Onobrychisو  Onobrychis viciifoliaبذر دو گونه 

radiata  بذر اصالح و تهیه نهال و از مؤسسه تحقیقات

نی پس از ضدعفو هارزارت جهاد کشاورزی تهیه شدند. بذو

 15هایی به قطر  %( در گلدان8با هیپوکلریت سدیم )

زه  منظور بهسوراخ و  ها گلدانکاشته شدند. کف  متر یسانت

ریخته شد. خاک  ها آنشن در کف  متر یسانت 2 کش حدود

 یها یژگیوشناسی  خاک یها شیآزماها یکسان و با  گلدان

با اتاق کشت ها در  (. گلدان1آن مشخص گردید )جدول 

و  c 25°و حداکثر  c 12°حداقل  زانیم بهشب و روز  دمای

 .شدند یمنگهداری  h 8و تاریکی  h 10شرایط روشنایی 

درصد ظرفیت  122و  55، 02، 52بر اساس ها  تنش

( اعمال شدند. برای Field Capacity; FC) ای مزرعه

(، خاک تا حد FCگیری میزان آب در ظرفیت مزرعه ) اندازه

ن پوشانده شد تا از تبخیر سطحی اشباع خیس و سطح آ

از  یبردار نمونهجلوگیری شود. پس از گذشت سه روز 

 21شد. نمونه  ادداشتیآمد و وزن تر آن  عمل بهخاک 

خشک شد و با استفاده از فرمول  C 125° ساعت در آون

 Heydari Sharif) زیر رطوبت ظرفیت مزرعه مشخص شد

Abadi, 2000). 
FC = (FW / DW) × 100 

FC ،ظرفیت مزرعه =FWوزن تر = ،DWوزن خشک = 

 مزرعه رطوبت ظرفیتدر سطح  ها گلدانروز  25به مدت 

( شدند. پس از سپری شدن این مدت FC 122%آبیاری )

( در چهار FC درصد 55و  02، 52)تنش آب  هایتیمار

% FC 122گیاهان آبیاری شده در  تکرار اعمال شدند.

 ها گلدانوزن  گرفته شدند. شاهد در نظر یها نمونه عنوان به

)با تخمین وزن گیاهان کاشته شده( هر روز کنترل و آبیاری 

که در هر تیمار رطوبت به حد مورد  شد یمتا حدی انجام 

های اعمال شده محتوی آب  نظر برسد و جهت کنترل تنش

محتوای نسبی و ( Relative Water Content; RWCنسبی )

ها  برگ (Relative Water Loss; RWLرفته ) از دست آب

 ها گلدناز  ها تنشروز پس از اعمال  22 گیری شد. نیز اندازه

یادداشت و برای  ها نمونهشد. وزن تر  یبردار نمونه

در آون خشک  ها نمونهبیوشیمیایی بعضی از  یها سنجش

در  ها سنجشتا زمان  -c 22°شدند و برخی هم در دمای 

 شدند. ر نگهداریفریز

 ;Relative Water Content) برگ  بمحتوای نسبی آ

RWC:) 

های توسعه یافته هر گیاه جدا  برگ نیتر جوانگرم از  5/2

ساعت روی آب مقطر  21ها به مدت  شده و سپس نمونه

شناور شدند. چهار ساعت پس از آب گیری، قطعات برگ 

ها در حالت تورژسانس  بالفاصله وزن شدند تا وزن برگ

به  C52° قطعات برگ در آون آید. پس از آنکه  دست به

ساعت خشک شدند تا وزن خشک نمونه برگی  18مدت 

از ها  برای محاسبه محتوی نسبی آب برگآید و  دست به

 (:Gunes et al., 2008)استفاده شد  رابطه زیر

RWC% = 100 × [(FW - DW) / (TW - DW)] 

FW=  ،وزن تر نمونه برگیTW= ها در حالت برگ وزن 

 نمونه برگی وزن خشک =DWتورژسانس و 

 Relative) برگ رفته  از دست توای نسبی آبــمح

Water Loss; RWL:)  
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 رامک و همكاران   …اثر تنش آب بر برخی محلول های سازگارکننده و پایداری

 شناسی، خاک مورد استفاده مشخصات خاک -1جدول 

 PH بافت
E.C. 

 (dS/m) 

 پتاسیم قابل جذب

(p.p.m) 

 فسفر قابل جذب

(p.p.m) 

 کربن آلی

 (O.C%) 

 نیتروژن

 )%( 
CaCO3 

)%( 

 3.5 0.1 9.2 26.7 550 2.8 7.6 لومی

 

و  Egertها به روش  رفته برگ محتوی نسبی آب از دست

Tevini (2002) طه زیر محاسبه شدو با استفاده از راب : 

RWL%= 100×[(FW-WW 5h)/ (TW-DW)] 

FW =؛وزن تر نمونه برگی WW 5hها  = وزن پژمردگی برگ

 وزن =TW ؛c 25°ساعت پس از قرار گرفتن در دمای  5

نمونه  وزن خشک =DWو  تورژسانس حالت ها در برگ

 برگی

 : و نشاسته قندهای محلول سنجش

( از ماده 1358) Kochertقندهای محلول و نشاسته به روش 

های  خشک اندام هوایی و ریشه استخراج شد. جذب محلول

گیری و با استفاده از  نانومتر اندازه 185 موج طولحاصل در 

ها بر حسب  ند نمونهمنحنی استاندارد گلوکز، میزان ق

 گرم وزن خشک محاسبه شد. درگرم  میلی

  :پرولین سنجش

و  Batesبا استفاده از معرف نین هیدرین و به روش 

هوایی  یها اندام(، محتوی پرولین بافت تر 1352همکاران )

شد. نتایج بر  یریگ اندازهنانومتر  522 موج طولدر  ها شهیرو 

 ارش گردید.حسب میکروگرم  در گرم وزن تر گز

 سنجش گلیسین بتائین:

( با 1332) Grieveو  Grattanمیزان گلیسین بتائین به روش 

گرم از ماده خشک گیاهی و معرف یدید  2/2استفاده از 

و اتان، ردی کل 2و  1دو نرمال و  کیدسولفوریاسپتاسیم و 

نانومتر  205در  ها نمونهبه کمک منحنی استاندارد و جذب 

به وزن خشک محاس گرم یلیم در کروگرمیمبر حسب 

 گردید. 

 :غشاء سلولی میزان نشت سنجش

برای سنجش پایداری غشاءهای سلولی در برگ، میزان نشت 

( 2002و همکاران ) Sairamبه روش  ها تیالکترول

های بالغ  برگ نیتر جوانشد. به این منظور  یریگ اندازه

ب ای در ساعت در ظروف شیشه 21انتهایی تهیه و به مدت 

سپس میزان هدایت دار در دمای اتاق نگهداری شدند. 

نشت اولیه  عنوان بههمراه نمونه،  محلولالکتریکی 

گیری میزان  گیری شد. نشت ثانویه نیز از طریق اندازه اندازه

ها به مدت  ها پس از حرارت دادن آن هدایت الکتریکی نمونه

 .شد یریگ اندازهگراد  درجه سانتی 122و در  ساعت کی

 .سبه شدااز رابطه زیر مح غشاءهامیزان نشت الکترولیت از 

 نشت الکترولیت از= ( )نشت ثانویه / نشت اولیه×  122

 سلولی )درصد(غشاء 

 سنجش پراکسیداسیون لیپیدها:

میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی بر اساس تشکیل 

با ( Malondialdehyde; MDA) آلدئید یمالون د کمپلکس

به  MDA( سنجش شد و غلظت TBAریک اسید )تیوباربیتو

ضریب با استفاده از Packer (1308 )و   Heathروش 

10 × 1.55 تصحیح
5
 M

-1
 Cm

نانومتر  552 موج طولدر  1-

گیری بر حسب میکرو  نتایج حاصل از اندازه شد. یریگ اندازه

 وزن خشک محاسبه و ارائه گردید. گرم یلیممول در 

 های آماری: تحلیل

تحلیل شدند.  SPSS ver.18 افزار از نرمبا استفاده  اه داده

کدیگر با استفاده از آزمون دانکن با ی P= 25/2در  ها نیانگیم

 رسم شدند. Excel 2007 با ها و نمودارمقایسه 

 نتایج

 :و نشاسته قندهای محلولمیزان اثر تنش آب بر 
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های اعمال شده سبب افزایش محتوی  سطوح مختلف تنش

در هر دو گونه  ها شهیرهوایی و  یها اندامقند محلول 

O.viciifolia  وO.radiata  شکل( شدa1 به )با  که یطور

 یها اندامافزایش شدت تنش بر محتوی قندهای محلول در 

در  تجمع قندهای محلول. شد یمهوایی و ریشه افزوده 

در . هوایی بود یها اندامبیشتر از  گونه در هر دو ها شهیر

 O.radiataیزان قندهای محلول در گونه م% FC 02تنش 

، افزایش نشان داددرصد  02نسبت به نمونه شاهد بیش از 

در  O.viciifoliaمیزان قندهای محلول در گونه  که یحالدر 

درصد  25نسبت به نمونه شاهد حدود  همین سطح از تنش،

 دار یمعنکاهش رطوبت خاک سبب کاهش  .افزایش داشت

و اندام هوایی هر دو گونه  در ریشهمیزان نشاسته 

O.viciifolia  وO.radiata  یها اندامشد. محتوی نشاسته 

در  یدار یمعنتفاوت  O.viciifolia در گونههوایی و ریشه 

نمونه شاهد و یا سطوح مختلف تنش با هم نداشتند. در 

 ها شهیرهوایی و  یها انداممحتوی نشاسته  O.radiataگونه 

نداشتند اما در سایر  یدار ینمع% تفاوت FC 52در تنش 

در مقایسه با اندام هوایی از محتوی  ها شهیرسطوح تنش، 

 (.b1نشاسته باالتری برخوردار بودند )شکل 

 :گلیسین بتائینپرولین و اثر تنش آب بر میزان 

در  یدار یمعناعمال شده،  تغییر  یها تنشنتایج نشان داد که 

 O.viciifoliaدو گونه میزان پرولین ریشه و اندام هوایی هر 

% تجمع FC 55ایجاد کرده است. در تنش  O.radiataو 

بسیار  O.viciifoliaپرولین در اندام هوایی و ریشه گونه 

برابر گیاهان شاهد بود، اما  1 که یطورافزایش نشان داد، به 

% ( مقدار پرولین اندکی FC 02با افزایش شدت تنش )

هوایی و ریشه  یها مانداکاهش داشت. میزان پرولین در 

با شدت یافتن تنش، افزایش نشان داد و  O.radiataگونه 

مشاهده شد  FC 52%بیشترین مقدار پرولین در تنش 

 (.a2)نمودار 

روند تغییرات و میزان گلیسین بتائین در دو گونه 

O.viciifolia  وO.radiata  با یکدیگر متفاوت بود. در گونه

O.viciifolia شاهددر گیاهان  ها شهیرتائین مقدار گلیسین ب 

و گیاهان تحت تنش بیشتر از اندام هوایی بود. تحت تأثیر 

اندام هوایی و در میزان گلیسین بتائین   های اعمال شده تنش

شاهد  یها نمونهنسبت به  O.viciifoliaگونه  های ریشه

قابل  FC 55%شت و بیشترین افزایش در تنش افزایش دا

بر محتوی  یدار یمعناثر  % FC 55تنش  مشاهده بود.

 ، امانداشت O.radiataگونه  های هوایی گلیسین بتائین اندام

در  FC 52%و  FC 02%های  میزان گلیسین بتائین در تنش

میزان داشت.  یدار یمعن افزایششاهد،  یها نمونهمقایسه با 

های اعمال شده،  در کلیه سطوح تنش ها شهیرگلیسین بتائین 

های شاهد داشت، اما این  ری نسبت به نمونهدا افزایش معنی

با اینکه مقدار نبود.  دار یمعنافزایش بین سطوح تنش 

گونه هوایی  های و اندامها  ریشهدر گلیسین بتائین 

O.radiata  یدار یمعنهای شاهد تفاوت  نمونهدر مقایسه با 

های اعمال شده مقدار گلیسین  نداشتند، اما تحت تأثیر تنش

 .(b2)شکل  ها بیشتر از اندام هوایی بود هبتائین ریش

و پایداری  ها اثر تنش آب بر پراکسیداسیون چربی

 های برگی غشاء

( MDAآلدئید ) های اعمال شده، میزان مالون دی در اثر تنش

دو گونه ها، در  شاخصی از پراکسیداسیون چربی عنوان به

O.viciifolia  وO.radiata  .زان میبیشترین افزایش نشان داد 

 MDA در تنشFC 02%  در گونهو O.viciifolia  مشاهده

 یدار یمعناثر  FC 52%% و FC 55 ،%FC 02های  شد. تنش

های  در مقایسه با نمونه O.radiata در گونه MDبر میزان 

های ذکر شده  شاهد داشتند، اما تفاوت بین سطوح تنش

 (.a2دار نبود )شکل  معنی

ه میزان نشت الکترولیت های اعمال شد در همه سطوح تنش

با  یدار یمعنتفاوت  O.viciifoliaبرگی گونه  یغشاءهااز 

بر  ها های شاهد داشتند و با افزایش یافتن شدت تنش نمونه

 شد برگی افزوده  یغشاءهامیزان نشت الکترولیت از 

 FC% و FC 55های  تنش O.radiata. در گونه (b2)شکل

 یغشاءهاکترولیت از بر میزان نشت ال یدار یمعناثر  02%
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 O.radiataو  O.viciifolia های  ( در گونهb( و نشاسته )aبر میزان قندهای محلول ) یتنش آبتأثیر  -1شکل 

 باشد. می (P < 0.05)دار  ها بر اساس آزمون دانکن انجام گرفته و حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی مقایسه میانگین

 .باشد یم( بر اساس آزمون دانکن  p<2/25بودن ) دار یمعنبیانگر  رمشابهیغروف ح

 
 O.radiataو  O.viciifoliaهای  ( در گونهb( و گلیسین بتائین )aآبی بر میزان پرولین )  تأثیر تنش -2شکل 

 .شدبا می (P < 0.05)دار  ها بر اساس آزمون دانکن انجام گرفته و حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی مقایسه میانگین

 
و O.viciifolia های  ( در گونهbبرگی ) یغشاءها( و نشت الکترولیت از aآلدئید ) آبی بر میزان مالون دی تأثیر تنش -2شکل 

O.radiata 
 باشد. می (P < 0.05)دار  ها بر اساس آزمون دانکن انجام گرفته و حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی مقایسه میانگین
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میزان نشت الکترولیت  ،FC 52%اما در تنش برگی نداشتند، 

های  درصدی نسبت به نمونه 12برگی، افزایش  یغشاءهااز 

 (.b2شاهد نشان داد )شکل

و پایداری  ها اثر تنش آب بر پراکسیداسیون چربی

 های برگی غشاء

( MDA) آلدئید مالون دیهای اعمال شده، میزان  در اثر تنش

دو گونه در  ،ها چربی شاخصی از پراکسیداسیون عنوان به

O.viciifolia  وO.radiata  .میزانبیشترین افزایش نشان داد  

MDA در تنشFC 02%  در گونهو O.viciifolia  مشاهده

 یدار یمعن اثر FC 52%% و FC 55 ،%FC 02های  تنش. شد

های  در مقایسه با نمونه O.radiata در گونه MDبر میزان 

های ذکر شده  طوح تنشتفاوت بین س، اما شاهد داشتند

 (.a2دار نبود )شکل  معنی

های اعمال شده میزان نشت الکترولیت  در همه سطوح تنش

با  یدار یمعنتفاوت  O.viciifolia برگی گونه یغشاءهااز 

بر  ها های شاهد داشتند و با افزایش یافتن شدت تنش نمونه

شد. در  برگی افزوده  یغشاءهامیزان نشت الکترولیت از 

اثر  FC 02%% و FC 55های  تنش O.radiata گونه

برگی  یغشاءهابر میزان نشت الکترولیت از  یدار یمعن

میزان نشت الکترولیت از  ،FC 52%نداشتند، اما در تنش 

های  درصدی نسبت به نمونه 12برگی، افزایش  یغشاءها

 (.b2شاهد نشان داد )شکل

محتوای آب ( و RWCمحتوی آب نسبی )اثر تنش آب بر 

 :ها برگ (RWLرفته ) نسبی از دست
های گونه  % محتوی آب نسبی در برگFC 55در رطوبت 

O.viciifolia  های شاهد  نسبت به نمونه یدار یمعنکاهش

بر  یدار یمعناین سطح از تنش اثر  که یصورتداشت، در 

در مقایسه با  O.radiataها در گونه  محتوی آب نسبی برگ

% FC 52و  % FC 02تنش  های شاهد نداشت. سطوح نمونه

ها در  بی برگـتوی آب نســدار مح سبب کاهش معنی

توی آب ــش محــد کاهــشدند. رون O.radiataونه ــگ

شدیدتر O.viciifoliaه ــها در گون ی برگــنسب

% سبب FC 02تنش  که یطوربود به  O.radiataاز گونه  

ها در گونه  درصدی محتوی آب نسبی برگ 15کاهش 

O.viciifolia  شکل( شدa1 .) 

ها در گونه  رفته برگ نسبی از دست محتوی آبمیزان 

O.viciifolia های اعمال شده، همگام  در کلیه سطوح تنش

های  داری نسبت به نمونه کاهش معنیها،  با شدت تنش

 O.viciifoliaهای گونه  % برگFC 52شاهد داشت. در تنش 

 FCو  % FC 55ی ها خشک شده و از بین رفتند. تنش کامالً

نسبی از  محتوای آبداری بر میزان  % تأثیر معنی02

نداشتند، اما در تنش  O.radiataها در گونه  رفته برگ دست

FC 52 ها در  رفته برگ نسبی از دست محتوای آب% میزان

 (b1نشان داد )شکل کاهش  درصد 25این گونه 

 :یمان زندهماده خشک و درصد اثر تنش آب بر میزان 

( گیاهان گونه Viabilityمانی ) های اعمال شده بر زنده تنش
O.viciifolia  در مقایسه با گونهO.radiata  اثرات شدیدتری

حدود  بیترت به % FC 02و  % FC 55 های داشت. در تنش

از بین رفتند  O.viciifoliaدرصد از گیاهان گونه  82و  22
بر  یدار یمعن ، تأثیرها این سطح از تنش که یحالدر 
گونه  نداشتند. ،O.radiataمانی گیاهان گونه  زنده

O.viciifolia  قادر به تحمل تنشFC 52 %  نبود و همه
مانی  گیاهان در این سطح از تنش خشک شدند. درصد زنده

 22یک کاهش  ،FC 52%در تنش  O.radiataگیاهان گونه 

% از گیاهان زنده ماندند 82درصدی را نشان داد، اما حدود 
 (.a5)شکل 

در اثر  O.viciifolia( در گونه Biomassوزن خشک کل )

 FCهای اعمال شده به شدت کاهش یافت و در تنش  تنش
درصدی در وزن خشک کل، قابل  52یک کاهش  % 55

 FCمشاهده بود. با اینکه متوسط وزن خشک کل در تنش 

با تنش  یدار یمعنکاهش داشت، اما این کاهش تفاوت  % 02
FC 55 % و  % 55  یها تنش. نداشتFC 02 %  بر وزن

در مقایسه با  یدار یمعنتأثیر  O.radiataخشک کل گونه 
کاهش وزن % FC 52های شاهد نداشت، اما در تنش  نمونه

 (.b5بود )شکل  دار یمعنخشک کل 
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و  O.viciifolia های  گونه( در b) ها رفته برگ ( و محتوی آب نسبی از دستaآبی بر درصد محتوی آب نسبی ) تأثیر تنش -1شکل 

O.radiata 
 باشد. می (P < 0.05)دار  ها بر اساس آزمون دانکن انجام گرفته و حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی مقایسه میانگین

 
 O.radiataو  O.viciifoliaهای  ( در گونهb( و وزن خشک کل )aمانی ) آبی بر میزان زنده تأثیر تنش -5شکل 

 باشد. می (P < 0.05)دار  ها بر اساس آزمون دانکن انجام گرفته و حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی نگینمقایسه میا
 

 بحث

نشان داده شده است، سطوح  a1 که در شکل گونه همان

های اعمال شده سبب افزایش محتوی قند  مختلف تنش

در هر دو گونه  ها شهیرهوایی و  یها انداممحلول 

O.viciifolia  وO.radiata  شده است. قندهای محلول از

های سازگاری هستند که تحت تنش  محلول نیتر مهمجمله 

(. Hessini, et al., 2009) ابندی یمخشکی در گیاهان تجمع 

به دو روش به ایجاد تحمل در  عمدتاًقندهای محلول 

یک عامل  عنوان به: اول کنند یمگیاهان تحت تنش کمک 

( با کاهش پتانسیل آب سلول Osmotic agentsاسمزی )

سلولی، امکان جذب و نگهداری  تورژسانسضمن حفظ 

محافظتی  یها هیالو دوم با ایجاد  کنند یمبیشتر آب را فراهم 

 عنوان به( که به احتمال زیاد Osmoprotectorsاسمزی )

های قطبی پلی  با دنبالهجانشینی برای آب عمل کرده و 

سفولیپیدها از ساختار های فسفات ف پپتیدها و گروه

 کنند یمسلولی محافظت  یغشاءهاو  ها نیپروتئساختمانی 

(Mundree et al., 2002 .)افزایش بیشتر  رسد یم نظر به

درصد  O.radiata (02محتوی قندهای محلول در گونه 

در  O.viciifoliaشاهد( نسبت به گونه  یها نمونهبیشتر از 

درصد  52و  02 یاه تنشافزایش سطح تحمل این گونه در 

این تحقیق نتایج رطوبت ظرفیت مزرعه مؤثر بوده است. 

تجمع قندهای محلول در در شرایط تنش که  دادنشان 
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تجمع قندها در ریشه . بیشتر از اندام هوایی بود ها ریشه

تر شدن توان بالقوه آبی در ریشه شده و این امر  سبب منفی

شود، از طرفی  ها منتهی می به جذب بیشتر آب توسط ریشه

منبع کربن سبب  کننده نیتأم عنوان بهحضور قندها در ریشه 

میزان  .(Sharp et al., 1990) شود ها می رشد و توسعه ریشه

و  O.viciifolia نشاسته در ریشه و اندام هوایی هر دو گونه

O.radiata در شرایط تنش بسیار کمتر از گیاهان شاهد بود 

آمیالز به هنگام تنش -αزیم افزایش فعالیت آن. (b1)شکل 

به  آب  موجب تجزیه نشاسته و تبدیل این درشت مولکول

شده و با افزایش قندهای  تر مانند گلوکز واحدهای کوچک

. کند یمحفظ آب سلول کمک  به تنظیم اسمزی و ،محلول

یک منبع کربنی در  عنوان بهنشاسته  که یآنجائهمچنین از 

، لذا رسد یماه به مصرف تنفس و رشد گی ی برایآب تنش کم

هوایی و  یها اندامکاهش مشاهده شده در میزان نشاسته 

کاهش سطوح نشاسته به این علت باشد.  تواند یمریشه، 

گیاهان مختلفی گزارش شده تنش خشکی در  ریتأثتحت 

 .(Castrillo, 1992) است

در  یدار یمعناعمال شده،  تغییر  یها تنشنتایج نشان داد که 

 O.viciifoliaولین ریشه و اندام هوایی هر دو گونه میزان پر

پرولین  نهیدآمیاس. (a2)شکل  ایجاد کرده است O.radiataو 

در بسیاری از گیاهان عالی شناسایی شده و معموالً در مقادیر 

یابد. نقش ویژه  های محیطی، تجمع میزیاد در پاسخ به تنش

اند، به  هکه در معرض خشکی قرار گرفت یپرولین در گیاهان

اثبات رسیده است؛ و میزان تجمع آن در گیاهان متحمل به 

 نهیدآمیاستنش بیش از ارقام حساس است. مقدار چندین 

مختلف مانند خشکی و  یها تنش ریتأثدیگر نیز تحت 

یابد؛ اما میزان این تغییرات با تغییراتی که  شوری افزایش می

ایجاد تنش به در پرولین رخ داده و طی مدت کوتاهی بعد از 

 Mahajan and) رسد، قابل مقایسه نیست سطح باالیی می

Tuteja, 2005) پرولین از دو مسیر گلوتامات و اورنیتین .

آن که تحت تنش خشکی به مقدار زیادی سنتز  شود یمسنتز 

تجمع مواد محلول سازگار، . یابد از هر دو مسیر افزایش می

تواند میزان  باعث افزایش اسموالریته سلول شده و می

خروج آب از گیاه را کاهش دهد. این پدیده ایجاد 

نماید که وجود آن در گسترش و توسعه  تورژسانس می

ها سبب  پرولین با آنزیم کنش برهم سلولی ضروری است.

 ها آنمربوط به  یها تیفعالها و  حفظ ساختار پروتئین

شود. پرولین باعث حفظ یکپارچگی و عملکرد آنزیم  می

M4-کتات دهیدروژناز ال(M4 lactate dehydrogenase )

، سبب افزایش نهیدآمیاسهای باالئی از این  شود و غلظت یم

های گیاهی در برابر اختالالت ترمودینامیکی  ایمنی سلول

 ,Szabados and Savoureشود ) ناشی از کمبود آب می

کننده  پوشی الیه احاطه در آب تواند یمپرولین  (.2010

 دهایپیسر فسفولهای  ها نقش داشته و با گروهفسفولیپید

کنش انجام دهد. پرولین در محافظت از غشاهای  برهم

های آزاد ناشی از  تیالکوئیدی کلروپالست در برابر رادیکال

 ,Alia and Mohanty) های نوری نیز نقش دارد آسیب

 و ها در القای ساز . تغییرات غلظت کربوهیدرات(1997

آبی بسیار مهم است، زیرا  یها تنشابر کارهای تحمل در بر

فیزیولوژیکی مانند  یها واکنشطور مستقیم با  این ترکیبات به

انتقال مواد فتوسنتزی و تنفس در ارتباط هستند  ،فتوسنتز

(Ashraf and Foolad, 2007.) بیان ژن  بیشP5CS   ژن(

پرولین( در گیاه تراریخت تنباکو، سبب  وسنتزیبمسئول 

 در تنش خشکی شد این گیاهمت و بهبود رشد افزایش مقاو

(Kavi Kishor et al., 1995). های متعددی از  گزارش

باشد  افزایش پرولین در تنش خشکی موجود می

(Choudhary et al., 2005; Mohammadkhani and 

Heidari, 2008; Antolín et al., 2010  و نتایج این تحقیق )

 .کنند یمرا تأیید 

میزان گلیسین ، شود یممشاهده  b2 در شکل که گونه همان

در کلیه  O.viciifoliaگونه  های بتائین در اندام هوایی و ریشه

شاهد  یها نمونههای اعمال شده، نسبت به  سطوح تنش

نیز کلیه  O.radiataرا نشان داد. در گونه  یدار یمعنافزایش 

  نیسیگل دار یمعناعمال شده سبب افزایش  یها تنشسطوح 
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% FC 55تنش  جز بهو در اندام هوایی  هشد ها شهیرئین در بتا

%(، اثر FC 52% و FC 02اعمال شده ) یها تنشسایر 

های هوایی داشتند.  بر محتوی گلیسین بتائین اندام یدار یمعن

 ،کنندهسازگار آلی محلول نیتر معمولگالیسین بتائین 

 و عالی گیاهان مختلف، یها سمیکروارگانیم در که باشد می

 ترکیب در نیتر فراوان و بیشترین و داشته وجود حیوانات

 Mohanty etباشد ) می گیاهان در اسمزیهای  تنش به پاسخ

al., 2002; Yang et al., 2005 نیتر مهم(. گالیسین بتائین 

های تیالکوئیدی و در نتیجه نقش را در محافظت غشاء

 ;Wang et al., 2010های فتوسنتزی دارد ) کارایی فتوسیستم

Tian et al., 2013اثر  در خصوصهای متعددی  (. گزارش

، فلورسانس CO2جذب بهینه بر  گلیسین بتائینمثبت 

رشد و عملکرد در گیاهان تحت تنش کلروفیل و تعدیل 

بک  عنوان بهگالیسین بتائین  خشکی موجود است.

های  ها و ساختار غشاء اسمولیت، در حفظ عملکرد آنزیم

دارد  حفاظتیهای خشکی نقش  گام تنشپالسمایی به هن

(Ashraf and Foolad, 2007 نقش .)عالمت رسانی 

کینازها  MAPگالیسین بتائین که در ارتباط با مسیر 

(Mitogen-activated protein kinases; MAP kinases )

، نیز در ایجاد مقاومت به تنش خشکی در گیاهان باشد یم

همکاران  و Harinasut (.Shinha et al., 2011مؤثر است )

در  گالیسین بتائین برگی یدنپاش که ( نشان دادند1330)

 فتوسیستم به صدمه از (Oryza sativaگیاهان نورسته برنج )

ІІ یها یبررس نتایج .کندمی جلوگیری شوری در شرایط 

 افزایش بیوسنتز گالیسین که دهد یمنشان  آزمایشگاهی

افزایش فعالیت  و ІІ فتوسیستم ییکاراافزایش  سبب بتائین

در گیاه تراریخت  آنزیم روبیسکو و آسیمیالسیون کربن

 Yang et al., 2005; Yang)( (Nicotiana tabacumتنباکو )

et al., 2007 گیاه  ریشه های سلول غشایاز  محافظت( و

 مقابل تخریب در( Saccharum sp. cv. HSF-240نیشکر )

 .(Rasheed et al., 2011) شود یمتنش گرما  از ناشی

 افزایش گالیسین بتائین، سبب خارجی کاربرد همچنین

 تنش ( تحتHelianthus annuus) گردان آفتابگیاه  عملکرد

 (.Iqbal et al., 2008) شود یم آب کمبود

کلیه سطوح  ،شود یممشاهده  2شکل که در  گونه همان

و گالیسین بتائین اعمال شده سبب افزایش توأم  یها تنش

تنظیم اسمزی  اند. های شاهد، شده مقایسه با نمونهر پرولین د

های فیزیولوژیک در گیاهان تحت  پاسخ نیتر مهماز اولین و 

 یها گزارش(. Bohnert et al., 1995) باشد یمتنش آبی 

 عنوان بهمتعددی نقش و اهمیت گالیسین بتائین و پرولین را 

های سازگاری کلیدی در حفظ فشار تورژسانس و  محلول

های گیاهی به هنگام تنش آبی تأیید  تنظیم اسمزی سلول

تجمع گالیسین  (.Szabados and Savoure, 2010اند ) کرده

های گیاهی تداخالت  بتائین و پرولین در سیتوسل سلول

و تعادل بیوشیمیایی سلول را بر  کند ینمایجاد  یسلول درون

های گیاهی با  های آبی سلول زند و به هنگام تنش نمی هم

انباشت گالیسین بتائین و پرولین سعی در حفظ آب 

در برابر تنش وارده دارند  مقاومتو ایجاد  یسلول درون

 عنوان بهتجمع گالیسین بتائین و پرولین  که یطور به

شوند  های مهم تنش آبی در گیاهان شناخته می شاخص

(Ashraf and Foolad, 2007 همچنین افزایش توأم .)

اکسدانی  سیستم آنتی یساز فعالگلیسین بتائین و پرولین در 

های گیاهی مؤثر بوده و در  و چرخه گلی اگزاالت سلول

پایداری غشاهای سلولی و تخفیف اثرات تنش اکسیداتیو 

 (.Patade et al., 2014نقش دارد )

( MDA) آلدئید مالون دیهای اعمال شده، میزان  در اثر تنش

را  یدار یمعنافزایش  O.radiataو  O.viciifoliaدو گونه در 

کمبود آب،  .(a2)شکل  شاهد نشان داد یها نمونهنسبت به 

و با  دینما یمگیاهی القاء  یها سلولتنش اکسیداتیو را در 

 ;Reactive Oxygen Speciesهای فعال اکسیژن ) تولید گونه

ROSثانویه ناشی از حضور  (، سلول گیاه را  با تنش

های  گونهتجمع . کند یمآزاد اکسیژنی مواجه  یها کالیراد

 ها، به بسیاری از ترکیبات نظیر چربی فعال اکسیژن

ها و اسیدهای نوکلئیک صدمه  ها، کربوهیدرات پروتئین
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(1314شهریور، )1، شماره 1له فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران، جلد مج   

پراکسیداسیون ناشی از گیری محصوالت  اندازهزند.  می

 یها روش نیتر لقبو قابلترین و  یکی از معمول ها،لیپید

است.  های سلولیگیری صدمات اکسیداتیو به غشاء اندازه

ارزیابی شاخص مناسبی برای  عنوان بهمالون دآلدئید 

بسیاری و  شود غشاء، محسوب می هایپراکسیداسیون لیپید

در اثر گیرند  از گیاهان وقتی در محیط خشک قرار می

د شده جدی وار یها بیآسپراکسیداسیون لیپیدهای غشاء و 

افزوده  ها آنبر مقدار مالون دآلدئید پالسمائی،  یغشاءهابر 

در  MDAافزایش  .(Apel and Hirt, 2004) شود می

 ,.Sofo et alهای کم آبی در گیاهانی چون زیتون ) تنش

 Antolín(، یونجه  )Valentovič et al., 2006(، ذرت )2004

et al., 2010( و گندم )Niedzwiedz-Siegien et al., 2004; 

Moaveni, 2011 و نتایج این تحقیق را  شده است( گزارش

 .کنند یمتأیید 

برگی گونه  یغشاءهااز  ها میزان نشت الکترولیت

O.viciifolia ،های اعمال شده، تفاوت  در همه سطوح تنش

های شاهد داشت، اما میزان نشت  با نمونه یدار یمعن

در  O.radiataبرگی در گونه  یغشاءهاالکترولیت از 

با  یدار یمعنتفاوت  FC 02%% و FC 55های  تنش

های شاهد نداشت و تنها گیاهانی که در معرض تنش  نمونه

FC 52%   یغشاءهاقرار داشتند، میزان نشت الکترولیت از 

داری را نشان  های تفاوت معنی نسبت به نمونه ها آنبرگی 

ناشی های  تغییر ساختمان غشاء در اثر آسیب (.b2داد )شکل

تراوایی غشای از تنش اکسیداتیو به هنگام کمبود آب، 

های  منجر به نشت الکترولیتدهد و  سلولی را افزایش می

 ، لذاشوند داخل سلول به سمت بیرون می موجود در

ها از غشاهای پالسمایی  نشت الکترولیتمیزان  یریگ اندازه

، تلقی سلولی هایآسیب وارده به غشاء شاخصی از عنوان به

های سلولی و نشت کمتر  ثبات بیشتر غشاء. شود می

های آبی، مشخصه اصلی  ها در شرایط تنش الکترولیت

 و شود های مقاوم به تنش خشکی محسوب می ژنوتیپ

های کنترلی در تحمل خشکی  ای از وجود مکانیزم نشانه

نتایج این تحقیق  .(Kocheva and Georgive, 2003) است

در مقایسه  O.radiataالسمایی گونه های پ نشان داد که غشاء

از مقاومت بیشتری در برابر خشکی  O.viciifoliaبا گونه 

( را FC 52%های بسیار سخت ) برخوردارند و قادرند تنش

در خصوص تأیید نتایج این  ییها گزارشتحمل نمایند. 

های پالسمایی و نشت کمتر  تحقیق، مبنی بر پایداری غشاء

باشد  مقاوم به تنش خشکی موجود می در ارقام ها تیالکترول

 ,Kocheva and Georgive؛ 1232، نیا و جوادی فرشادفر)

2003; Valentovič et al., 2006; Molaei et al., 2012.) 

% در 85حدود  شاهداهان های گی محتوی آب نسبی در برگ

بود. روند  O.radiata% در گونه 51و  O.viciifoliaگونه 

 O.viciifoliaها در گونه  برگکاهش محتوی آب نسبی 

محتوی میزان  که یطور بهبود،  O.radiataشدیدتر از گونه 

در کلیه  O.viciifoliaها در گونه  رفته برگ نسبی از دست آب

ها،  های اعمال شده، همگام با شدت تنش سطوح تنش

های شاهد داشت و در  نسبت به نمونه یدار یمعن کاهش

خشک  کامالً O.viciifoliaهای گونه  % برگFC 52تنش 

(.  محتوی آب b1و  a1های  شده و از بین رفتند )شکل

ها، نشان دهنده  رفته برگ نسبی و محتوی آب نسبی از دست

 Lawlor andهای گیاهی است ) وضعیت آب در سلول

Cornic, 2002 در شرایط  عموماً(. گیاهان مقاوم به خشکی

ی هستند کمبود آب قادر به حفظ بیشتر محتوی آب نسب

(Yousfi et al., 2010 در این تحقیق گونه .)O.radiata  در

مقاومت بهتری را در تحمل  O.viciifoliaمقایسه با گونه 

های اعمال شده از خود نشان داد، لذا حفظ بقای این  تنش

نتیجه عملکرد بهتر  تواند یم% FC 52گونه در تنش شدید 

نه باشد. حفظ محتوی نسبی آب در این گو یها سمیمکان

 Lawlor) کنند یممطالعات متعددی نتایج این تحقیق را تأیید 

and Cornic, 2002; Valentovič et al., 2006; Yousfi et 

al., 2010.) 
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همه سطوح شده است،  نشان داده a5 که در شکل گونه همان

وزن خشک کل  دار یمعنهای اعمال شده سبب کاهش  تنش

(Biomass ) گونه در هر دوO.viciifolia  وO.radiata  در

 نیتر مهمیکی از  .اند های شاهد، شده مقایسه با نمونه

تغییرات فیزیولوژیک ناشی از کم آبی، کاهش رشد رویشی، 

آبی،  ها است. به هنگام تنش کم بخصوص کاهش رشد ساقه

 cyclin-dependent) کینازهای وابسته به سیکلینفعالیت 

kinase تقسیم سلولی و رشد گیاه ( کاهش یافته و در نتیجه

های کم  . در تنش(Schuppler et al., 1998) ابدی یمکاهش 

ها است، چون کاهش  ها بیشتر از ریشه آبی کاهش رشد برگ

اندام هوایی، سبب کاهش سطح تبخیر و تعرق آب در گیاه 

شود و این تغییر بیوفیزیکی سبب حفظ و نگهداری بیشتر  می

آبی است  اه تحت تنش کمآب در گیاه شده و به نفع گی

(Mahajan and Tuteja, 2005هم .) چنین افزایش هورمون

عامل ، دهد که به هنگام تنش آب رخ می آبسیزیک اسید

ها و کاهش تقسیم و رشد  دیگری است که سبب ریزش برگ

کاهش وزن خشک کل در گیاهان تحت  تاًینهاها و  سلول

ر نوعی هم . شواهدی وجود دارد که بیانگشود یمتنش آبی 

( بین قندهای محلول و cross talkافزایی و تداخل عمل )

به  ABAاست. قندهای محلول و هورمون  ABAهورمون  

 رسانی در تنظیم های آبی، نوعی عمل عالمت هنگام تنش

در  که یطور بهرشد و نمو گیاهان تحت تنش دارند، 

 ABAهای خشکی سخت افزایش توأم محتوی قندها و  تنش

 شود یمش یا توقف رشد گیاهان تحت تنش سبب کاه

(Leon and Sheen, 2003.) باالتر از  یها تنشFC 55%  به

 یطور بهرا تهدید کرد،  O.viciifoliaمانی گونه  شدت زنده

نبود و از بین % FC 52 این گونه قادر به تحمل تنش که

اعمال شده  یها تنشر برابر د O.radiataرفت. گونه 

د نشان داد و در شدیدترین سطح از ت خوبی از خومقاوم

 22مانی این گونه تنها  (، زندهFC 52%های اعمال شده ) تنش

متعددی در  یها گزارش. )b5)شکل  درصد کاهش نشان داد

در شرایط مانی  و میزان زندهخصوص کاهش وزن خشک 

 ,Kocheva and Georgiveموجود است ) تنش خشکی

2003; Khan et al., 2010; Farshadfar. and Javadinia, 

 کنند. ( و نتایج این تحقیق را تأیید می2011

 یریگ جهینت

های  های ژنتیکی خود، پاسخ گیاهان مختلف بر اساس ویژگی

 Centritto) دهند یمفیزیولوژیکی متفاوتی به تنش خشکی 

et al., 2009; Costa et al., 2012) تنش . فیزیولوژی تحمل

ر پیچیده است و تغییرات های گیاهی بسیا در سلول یخشک

شناسی زیادی را در بر  مولکولی، بیوشیمیایی و ریخت

های  پاسخ مطالعه. (Sapeta et al., 2013گیرد ) می

، ضمن اینکه به تنش خشکی های گیاهی فیزیولوژیک گونه

 خشکهای سازگاری گیاهان با شرایط  به فهم بهتر مکانیسم

در تولید ارقام  توان یمنتایج آن ها و  از یافته، کند یمکمک 

مقاوم به تنش خشکی با استفاده از ابزارهای بیوتکنولوژی 

 بهره گرفت.

که گونه  دهد یمآمده در این تحقیق نشان  دست بهنتایج کلی 

O.radiata  در مقایسه با گونهO.viciifolia،  توانایی  بیشتری

های سازگاری و حفظ یکپارچگی  لدر تجمع محلو

دارد و برآیند آبی  در شرایط تنش کم های پالسماییغشاء

آمده در گونه  وجود بهمجموعه تغییرات فیزیولوژی 

O.radiata  به بقا و عملکرد بهتر این گونه در شرایط سخت

و پراکنش کم  زانیم بهآبی کمک کرده است. با توجه  کم

ید ــو نیاز روزافزون تول ورمانــها در کش بارشنامناسب 

ی برای ـگزینه مناسب تواند یم O.radiata ه، گونهــعلوف

باران کشور باشد. همچنین  ه در مناطق کمــکاشت علوف

دسی ــهای مهن ونه به روشــهای این گ انتقال توانایی

های  تواند در پروژه ک میــیک و یا متابولیــژنت

 ظر قرار گیرد.ــوتکنولوژی مد نــبی
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Abstract 

The effects of water stress on some compatible solutes including proline, soluble sugars and glycine betaine, the 

level of lipid peroxidation and membrane stability in two species of Sainfoin (Onobrychis radiate (Desf.) M.Bieb. 

and Onobrychis viciifolia Scop.) were investigated. The experimental plan was a basic factorial design, completely 

random with four replications and water stress was applied based on irrigation at 50, 60, 70 and 100% of Field 

Capacity (FC). Different physiological responses were observed between the species in their response to water stress. 

Our results showed that O. radiata possessed greater increments in soluble sugars content and glycine betaine than 

O. viciifolia. The Relative Water Content (RWC) in O. viciifolia was significantly lower comparing with O. radiate. 

The Relative Water Loss (RWL) of O. viciifolia had significantly decreased compared to control plants in all 

treatments and O. viciifolia was not able to withstand the 50% soil field capacity and dried out. Lipid peroxidation in 

O. radiata was lower than O. viciifolia and membrane of leaf cells in O. radiata was more oxidatively stable 

compared to O. viciifolia. 

Key words: Compatible solutes, Lipid peroxidation, Membrane stability, Onobrychis, Water stress 
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