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ارزيابي ميزان پرولين ،كلروفيل و مالونآلدئيد در ارقام حساس و مﺘﺤﻤل برﻧﺞ
ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ كلريدسديم
زهرا سادات موسويزاده ،١حﻤيد ﻧجفي زريﻨي ،٢سيد حﻤيدرضا هاشﻤي پطرودي ٣و سيد كﻤال كاظﻤيﺗبار

دانشگاه علﻮم كشاورزي و منابﻊ طبيعي ساري
پژوهشنامه اصﻼح گياهان زراعي

٤

 -١دانشآمﻮﺧﺘه كارشناسي ارشد ،دانشكده علﻮم زراعي ،دانشگاه علﻮم كشاورزي و منابﻊ طبيعي ساري
)نﻮيسنده مسﻮول(zahra_musavizadeh@yahoo.com :
 ٢و  -٤اسﺘاديار و دانشيار ،دانشكده علﻮم زراعي ،دانشگاه علﻮم كشاورزي و منابﻊ طبيعي ساري
 -٣اسﺘاديار ،پژوهشكده ژنﺘيك و زيسﺖ فناوري كشاورزي طبرسﺘان ،دانشگاه علﻮم كشاورزي و منابﻊ طبيعي ساري
تاريخ پذيرش٩٥/١٠/٤ :
تاريخ دريافﺖ٩٤/١١/١٧ :

چكيده
ﺗواﻧايي گياهان در خﻨثي ﻧﻤودن آثار ﺗﻨﺶ شوري )كلريد سديم( به مقدار زيادي به وضعيﺖ دروﻧي  K+و Na+بسﺘگي دارد .در
واقع حفظ ﻧسبﺖ باﻻي K+/Na+در سيﺘوسل از عﻨاصر اصلي ﺗﺤﻤل به شوري اسﺖ .برﻧﺞ بهعﻨوان يكي از مﻬمﺗرين غﻼت و غذاي
اصلي يكسوم از جﻤعيﺖ جﻬان ،گياهي حساس به شوري اسﺖ ،شوري بيﺶ از حد بهطور مضري هﻤه فعاليﺖهاي مﺘابوليك
اصلي برﻧﺞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄثير قرار ميدهد .ﺗﺤقيق حاضر در داﻧشگاه كشاورزي ساري در سال  ١٣٩٤اﻧجام گرفﺘه اسﺖ .بذر گياه
برﻧﺞ )ارقام  ،IR29سﻨگ طارم و جلودار( پس از ضدعفوﻧي بهمﻨظور جواﻧهزﻧي در ژرميﻨاﺗور قرار گرفﺘﻨد .پس از  ١٤روز از آغاز
كشﺖ ،ﺗيﻤار شوري  ١٢٠ميليموﻻر ﻧﻤك كلريد سديم اعﻤال شد .ﻧﻤوﻧهبرداري بهصورت  Time-courseدر  ٦زمان )،٢٤ ،٦،٠
 ١٦٨ ،١٢٠،٧٢ساعﺖ( پس از اعﻤال ﺗﻨﺶ از بافﺖهاي برگ و ريشه اﻧجام شد .ﻧﺘايﺞ آزمايشات فيزيولوژيك ﻧشان داد كه اثرات
ژﻧوﺗيپ ،زمان ﻧﻤوﻧهگيري و اثر مﺘقابل روي ﺗﻤامي صفات اﻧدازهگيري شده شامل ميزان مالونديآلدئيد ) ،(MDAكلروفيل ،a
كلروفيل  ،bكاروﺗﻨوئيد و پرولين در سطح احﺘﻤال  ١درصد معﻨيدار بود ،غلظﺖ كلروفيل  b،aو كارﺗﻨوئيد موجود در برگ در ساعات
اوليه ﺗﻨﺶ كاهﺶ يافﺖ و در ادامه با افزايﺶ ساعات ﺗﻨﺶ ،ضخيم شدن برگ ها و افزايﺶ ﻧسبﺖ كلروفيل در واحد سطح برگ
)لولهاي شدن برگ( ميزان كلروفيل افزايﺶ يافﺖ .بررسي ميزان مالون ديآلدهيد در برگ ﻧشان داد بيشﺘرين افزايﺶ در رقم
حساس ) (IR29وجود داشﺘه اسﺖ .آﻧاليز ﻧﺘايﺞ ميزان پرولين ﻧشان داد ارقام حساس و مﺘﺤﻤل در شرايط عادي )بدون ﺗﻨﺶ(
اخﺘﻼف معﻨيداري ﻧداشﺘﻨد اما با قرار گرفﺘن در شرايط ﺗﻨﺶ ميزان پرولين در رقم مﺘﺤﻤل بيشﺘر از رقم حساس افزايﺶيافﺘه
اسﺖ .ميزان پرولين در ژﻧوﺗيپ سﻨگ طارم بهعﻨوان يك ژﻧوﺗيپ مﺘﺤﻤل به شوري در زمانهاي ) ١٦٨،١٢٠ ،٧٢ساعﺖ( ﻧسبﺖ به
شاهد افزايﺶ معﻨيداري ﻧشان داد .بﻨابراين واكﻨﺶ ارقام حساس و مﺘﺤﻤل برﻧﺞ ﻧسبﺖ به ﺗﻨﺶ شوري مﺘفاوت از يكديگر اسﺖ
و با اﻧدازهگيري پارامﺘرهايي هﻤچون مالونديآلدهيد ،كلروفيل  ،aكلروفيل  ،bكاروﺗﻨوئيد و پرولين ميﺗواﻧد به اصﻼح اين گياه در
جﻬﺖ ﺗﺤﻤل به شوري كﻤك شاياﻧي ﻧﻤايد.
واژههاي كليدي :برﻧﺞ ،ﺗﻨﺶ كلريد سديم  ،پرولين ،كلروفيل ،مالون آلدهيد

مقدمه
تنش شﻮري يكي از معضﻼت رو به گسﺘرش اسﺖ كه
شديداً امنيﺖ و پايداري تﻮليدات كشاورزي را تهديد ميكند
) .(٢٧تنش شﻮري باعث آسيبهاي ﺟدي به بسياري از
فرآيندهاي سلﻮلي و فيزيﻮلﻮژيك از ﺟمله فﺘﻮسنﺘز ،ﺟذب مﻮاد
غذايي ،ﺟذب آب ،رشد ريشه و مﺘابﻮليسم سلﻮلي ميشﻮد كه
همه منجر به كاهش عملكرد ميشﻮند ) .(١٨شﻮري داراي
اثرات فيزيﻮلﻮژيكي از قبيل كاهش فشار تﻮرگر در سلﻮلها،
ممانعﺖ از اعمال فعاليﺖهاي حياتي غشا ،تﺄثير بر فعاليﺖ
آنزيمها ،ممانعﺖ از اﺟراي سريﻊ فﺘﻮسنﺘز ،القاي كمبﻮد يﻮن در
اثر انﺘقال ناكافي يﻮنها يا مكانيسم انﺘخابي ميباشد ).(١٥
برنج يكي از غﻼت مهم اسﺖ كه به تنش شﻮري بسيار
حساس اسﺖ .گرچه درﺟه حساسيﺖ به شﻮري در بين ارقام
آن مﺘغير اسﺖ ،برﺧي ارقام قادرند در غلﻈﺖهاي باﻻي شﻮري
رشد كنند ) .(١١برنج در مرحله ﺟﻮانهزني به شﻮري نسبﺘ ًا
مﺘحمل ،در اوايل دوره گياهاي )سه برگي( ﺧيلي حساس و
مجدداً در مرحله رشد رويشي مﺘحمل ميگردد .محققان در
زمينه تﺄثير شﻮري بر رشد برنج بيان كردهاند كه شﻮري ناشي
از كلريد سديم باعث كاهش ميزان رشد نسبي و بهتبﻊ كاهش

ماده ﺧشك كل گياه ميشﻮد ) .(١٣پرولين بهعنﻮان يك
اسمﻮليﺖ مهم در تعديل فشار اسمزي سلﻮل تحﺖ تنشهايي
مانند ﺧشكي ،شﻮري ،نقش اساسي دارد .افزايش اين ماده در
شرايط تنش اسمزي عﻼوه بر گياهان ،در دامنه وسيعي از
مﻮﺟﻮدات ديگر مثل باكﺘريها ،مخمرها ،بيمهرگان دريايي و
ﺟلبكها مشاهدهشده اسﺖ .در واقﻊ پرولين باعث پايداري فرم
طبيعي پروتئينها شده و از به هم ﺧﻮردن شكل طبيعي
تركيبات آنزيمي ممانعﺖ ميكند .پرولين عملكردهاي چند
گانهاي در گياهان ايفا ميكنند ) .(٢٨اگرچه تنش در تمام
مراحل رشدي گياه ميتﻮاند رخ دهد اما با تﻮﺟه به اينكه
اسﺘقرار اوليه گياه در عملكرد نهايي تﺄثير زيادي دارد ،تنش
شﻮري در مرحله گياهچهاي براي گياه ميتﻮاند بسيار مضر
باشد ) .(٢٢اثر شﻮري روي گﻮنههاي مخﺘلف گياهي مﺘفاوت
اسﺖ .بهطﻮريكه تنش شﻮري در برنج مﻮﺟب كاهش فﺘﻮسنﺘز
ميشﻮد ) .(٢پايداري كلروفيل بهعنﻮان شاﺧصي از مقاومﺖ
گياه به تنش اسﺖ .ارقام مقاوم به شﻮري شاﺧص پايداري باﻻ
و ارقام حساس پايينترين شاﺧص پايداري را نشان ميدهند
) .(١٢سنگاتيول و همكاران ) (٢٤تﺄثير تنش شﻮري در
ژنﻮتيپهاي حساس و مﺘحمل برنج در دو سطح  ٦٠و ١٢٠
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میلیموالر مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد سرعت
تعرق و هدایت روزنهای و به دنبال آن میزان کلروفیل  aو b
و کارتنوئید در  761ساعت بعد از تنش افزایش یافت و بعد از
آن در پایینترین حد خود قرار گرفت .سعیدپور ( )59تغییرات
غلظت کلروفیل گیاه برنج در ژنوتیپهای حساس و متحمل
تحت تنش  711میلیموالر را بررسی کردند و نشان دادند که
غلظت اولیه کلروفیلهای  aو  bطی  75الی  52ساعت پس
از اعمال تنش افزایش یافت ولی در ادامه و با طوالنیتر شدن
دوره تنش از غلظت کلروفیلها کاسته شد .باتارچارجی و
موکارجی ( )2نیز افزایش غلظت مالون دیآلدهید برگ تحت
تأثیر تنش شوری را در گیاهچههای سه رقم برنج مورد مطالعه
قرار دادند و بیان کردند که تخریب غشاهای سلولی تحت
تأثیر تنش شوری و تولید مالون دیآلدهید برگ که ناشی از
تخریب و تجزیه چربیهای غشا سلولی است ،میتواند
بهعنوان یك معیار مناسب برای آنالیز واکنش گیاه برنج به
تنش شوری بررسی شود .بندگلو و همکاران ( )9گزارش کردند
تخریب غشاهای سلولی تحت تأثیر تنش شوری و تولید
 MDAبرگ ،ناشی از تخریب و تجزیه چربیهای غشای
سلولی است .بررسیهای جمیل و همکاران ( )1نشان داد که
غلظتهای مختلف نمك رنگدانههای فتوسنتزی شامل
کلروفیل  aو  bو نیز میزان کارتنوئید در برنج را کاهش داد.
بهطوریکه با افزایش میزان نمك ،مقدار نزول پارامترهای
فوق ،نیز بیشتر کاهش مییافت .کان ای پی و همکاران ()3
نیز تأثیر تنش شوری روی پارامترهای فیزیولوژیکی در 716
ژنوتیپ برنج را مورد آزمایش قراردادند و بیان کردند که
پرولین میتواند بهعنوان یك شاخص مناسب جهت شناسایی
ارقام حساس از متحمل به شوری به کار گرفته شود .کاهش
فتوسنتز به نوع گیاه و غلظت نمك بستگی داشته و حتی در
غلظتهای پایین نمك بر مقدار فتوسنتز افزوده میشود (.)73
کارآیی فتوسنتز بستگی بهتوالی پروسههای متابولیکی نظیر
واکنشهای فتوشیمیایی ،آنزیمهای دخیل در تثبیت کربن،
ساختار دستگاه فتوسنتزی و انتقال حد واسطهای فتوسنتزی
بین اجزای سلولی دارد .بنابراین در تنش شوری آنچه فتوسنتز
را تحت تأثیر قرار میدهد ،کاهش میزان رنگیزههای
فتوسنتزی ،کاهش سطح برگی (کاهش سطح فتوسنتزی)،
کاهش فراهمی  CO2به علت بسته شدن روزنهها (کاهش
هدایت روزنهای) ،کاهش هدایت مزوفیلی (به علت کاهش
نفوذپذیری غشا به  CO2به علت دهیدراته شدن غشاهای
سلولی) ،تغییر در فعالیت آنزیمها به علت تغییرات در ساختار
سیتوپالسمی (آنزیمهای روبیسکو و چرخه کلوین) ،سمیت
نمك ،افزایش پیری القاشده توسط شوری و آسیب اکسیداتیو
به غشاهای فتوسنتزی میباشد (.)72
هدف از پژوهش حاضر مطالعه تغییر میزان پرولین،
کلروفیل  b ،aو مالونآلدهید در برخی از ارقام برنج حساس و
متحمل به شوری تحت تنش کلریدسدیم میباشد.
مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی میزان پرولین ،کلروفیل  aو  ،bکاروتنوئید
و مالونآلدهید در ارقام حساس و متحمل به شوری سه رقم

برنج سنگ طارم (متحمل به شوری) ،رقم جلودار (نسبتاً
حساس به شوری) و ( IR29حساس به شوری) آزمایشی در
قالب فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی در سه تکرار در
پژوهشکده ژنتیك و زیستفناوری کشاورزی طبرستان در
سال  7932انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل ژنوتیپهای
برنج ( ،IR29سنگ طارم و جلودار) و سری زمانی (،52 ،6 ،1
 751 ،15و  761ساعت پس از اعمال تنش) بودند .پس از
جوانهزنی بذرها در ژرمیناتور ،گیاهچههای حاصل به گلخانه
منتقل شدند و بهصورت هیدروپونیك در محلول یوشیدا ()53
کشت شدند .سه هفته پس از رشد گیاه ،تنش شوری
( )NaClبه میزان  751میلیموالر اعمال شد و نمونهبرداری
بهصورت سری زمانی در پنج زمان مختلف از بافتهای برگ
و ریشه انجام شد .میزان رنگیزههای فتوسنتزی با استفاده از
روش پرا ( )57اندازهگیری شد .بدین منظور مقدار  1/2گرم
نمونه برگی (بهصورت یخزده) کامالً خرد و یکنواخت و با 71
میلیلیتر استون  11درصد مخلوط شد .پس از سانترفیوژ
میزان جذب و میزان کلروفیل  aو  bو کاروتنوئید محاسبه
گردید .میزان پرولین از روش باتس و همکاران ()2
اندازهگیری شد ،بدین منظور  1/5گرم ماده تر گیاهی در هاون
خرد شد و درون یك تیوب 72میلیلیتری ریخته شد و سپس
 71میلیلیتر سولفوسالیسیلیك اسید  9درصد آمادهشده را به
آن اضافه نموده و نمونه را درون یخ قرار داده شد .تیوب را در
 72111دور به مدت  71تا  72دقیقه در دمای  2درجه
سانتیگراد سانتریفوژ نموده تا با تشکیل دو فاز مایع و جامد
مواد اضافی از محلول جدا گردد .مقدار  5میلیلیتر از عصاره
صافشده را درون تیوب جدید ریخته و  5میلیلیتر اسید
ناینهیدرین و  5میلیلیتر اسید استیك گالسیال به آن افزوده
و سپس بهخوبی مخلوط شد .نمونهها را در حمام آب گرم به
مدت  7ساعت حرارت داده و سپس درون حمام یخ قرار داده
شد .مقدار  2میلیلیتر تولوئن به محلول اضافه نموده و آن را
به مدت  51ثانیه ورتکس گردید .مقادیر متفاوت از پرولین
محلول بعنوان نمونههای استاندارد به فاز تولوئن اضافه و
مقدار پرولین در طولموج  251نانومتر دستگاه اسپکتروفتومتر
قرائت و منحنی استاندارد رسم شد .سپس میزان جذب در
نمونههای گیاهی قرائت شده و غلظت پرولین نمونهها با
استفاده از منحنی استاندارد پرولین و از رابطه زیر بر اساس
وزن تر محاسبه و در نهایت بهصورت میکروگرم بر گرم وزن
تر ارائه گردید.
× 1000

)Proline (µM. g-1 fresh wt.

که در آن  :Mعدد قرائتشده با دستگاه اسپکتروفتومتر:T ،
حجم تولوئن مورداستفاده (در اینجا  5میلیلیتر است) و =W

وزن نمونه برگی مورداستفاده (برای نمونه هادی ما برابر 1/5
است) .سنجش میزان مالون دی آلدهید به روش هیس (،)1
اندازهگیری میزان پراکسیداسیونهای غشایی بهوسیله تست
تیوباربیتوریك اسید ( )TBATبا سنجش میزان مالون دی
آلدهید ( )MDAانجام شد .بافتهای تر گیاهی بعد از تعیین
وزن تر در تری کلرواستیك اسید  (TCA) 20%دارای 1/2
درصد تیوباربیتوریك اسید همگن شده و به مدت  91دقیقه در
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حمام آب گرم ( )59oCدر بالن مخصوص مبرد انكوبه گردید.
سپس مخلوط حاصله بالفاصله در حمام یخ ،سرد شده و در
سرعت  3000 gبه مدت  03دقیقه سانتریفیوژ گردید .میزان
جذب مایع رویی در  905نانومتر تعیین و جذب ناویژه در 033
نانومتر از آن کسر گردید .غلظت  MDAو بر اساس واحد
( )µmol. g-1 F.Wبیان شد .دادههای حاصل از آزمایش با
استفاده از نرمافزار  SASنسخه  5/1در قالب آزمایش
فاکتوریل با سه تكرار تجزیه شد .در صورت معنیداری اثرات
تیمارها روی صفات مورد اندازهگیری ،از آزمون  LSDدر
سطح احتمال  9درصد در نرمافزار  SASنسخه  5/1جهت

مشخص نمودن گروههای معنیداری استفاده شد و پس از
رسم نمودارها در نرمافزار اکسل  ،5310تیمارهای معنیدار با
حروف غیرمشابه مشخص شدند.
نتایج و بحث
نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد که اثرات
ژنوتیپ ،زمان نمونهگیری و اثر متقابل آنها روی تمامی
صفات اندازهگیری شده شامل میزان مالون دی آلدئید
( ،)MDAکلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکاروتنوئید و پرولین در
سطح احتمال  1درصد معنیدار بود.

جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) شاخصهای فیزیولوژیک ارقام برنج تحت تنش شوری
منابع تغییرات
ژنوتیپ

Table 1. Analysis of variance (mean square) of physiological indices of rice cultivars under salinity stress
پرولین
کاروتنوئید
کلروفیل b
کلروفیل a
MDA
df
5

**

19403/9

**

**

594/8

**

**

070/7

**

زمان

9

0537/1

78/8

1935/5

ژنوتیپ × زمان

13

**405/8

**55/0

**190/1

خطا

00

91/11

9/3

8/5

10/9
ضریب تغییرات ()%
**  :یعنی معنیدار در سطح احتمال  1درصد

10/3

11/1

نتایج مقایسه میانگین تأثیر زمانهای مختلف
نمونهبرداری و ژنوتیپ روی میزان مالون دی آلدئید در جدول
 1نشان داده شده است .بیشترین مقدار  MDAمربوط به
زمان  108ساعت در رقم  IR29است که با زمان  153و 75
در همین ژنوتیپ و زمان  108ساعت در ژنوتیپ جلودار
اختالف آماری معنیداری از نظر آزمون  LSD 5%نداشت

**

4455008

**

5350381

**

3/33348

**

3/33319

**100335

**3/33315

5735

3/333331

5/71

3/74

(شكل . )1در رقم  IR29و سنگ طارم بهطورکلی با افزایش
زمان نمونهبرداری ،میزان  MDAافزایشیافته اما در رقم
جلودار وضع دقیقاً به اینگونه نبوده است بهطورکلی در
زمانهای باالتر ،میزان  MDAباالتر بوده است (شكل .)1

شكل  -1مقایسه میانگین مالون دی آلدئید

Figure 1. Comparison of mean of Malondialdehyde

بر اساس نتایج برهمکنش زمانهای مختلف نمونهبرداری
و ژنوتیپ روی میزان کلروفیل ( aشكل  ،)5روند خاصی در
همه ژنوتیپها ازنظر میزان کلروفیل  aوجود نداشت .میزان
کلروفیل  aدر رقم  IR29با افزایش زمان ابتدا کاهش یافت و

سپس افزایش نشان داد .در ژنوتیپ سنگ طارم هم تقریباً
روند مشابه داشت .اما در ژنوتیپ جلودار در زمان  108ساعت
پس از تنش میزان کلروفیل  aبیشتر از دیگر زمانها بود.
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شکل  -5مقایسه میانگین کلروفیل a
Figure 2. Comparison of mean of Chlorophyll a

نتایج اثر متقابل زمان در ژنوتیپ نشان داد .میزان کلروفیل
 bدر زمانهای باالتر بیشتر بود .بهطوریکه در ژنوتیپ IR29
و جلودار در زمان  75۱و  7۶۱ساعت پس از تنش و در

ژنوتیپ سنگ طارم در زمانهای  75۱ ،15و  7۶۱ساعت پس
از تنش بیشتر از دیگر زمانها بود (شکل .)9

شکل  -9مقایسه میانگین کلروفیل b
Figure 3. Comparison of mean of Chlorophyll b

نتایج نشان داد (شکل  )4میزان کاروتنوئید در ژنوتیپ
 IR29و جلودار در زمان  75۱و  7۶۱ساعت پس از تنش

بیشتر از دیگر زمانها بود ،اما در ژنوتیپ سنگ طارم میزان
کاروتنوئید ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت.
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شکل  -۴مقایسه میانگین کاروتنوئید

Figure 4. Comparison of mean of Carotenoid

نتایج اثر متقابل غلظت پرولین در زمانهای مختلف
نمونهبرداری و ژنوتیپهای مختلف نشان داد (شکل  .)5میزان
پرولین در ژنوتیپ سنگ طارم بهعنوان یک ژنوتیپ متحمل
به شوری در تمامی زمانهای نمونهگیری نسبت به شاهد
افزایش معنیداری نشان داد؛ اما در ژنوتیپ  IR29که یک
ژنوتیپ حساس به شوری است ،هرچند در برخی زمانها

افزایش معنیداری نسبت به تیمار شاهد داشت اما این تغییر
به اندازه ژنوتیپ سنگ طارم نبود و افزایش کمتری داشت .در
ژنوتیپ جلودار با افزایش زمان نمونهبرداری ،میزان پرولین
افزایش یافت .بهطوریکه فقط در زمان  ۶ساعت پس از تنش
با شاهد یکسان بود ولی با افزایش زمان ،میزان پرولین نسبت
به شاهد افزایش بیشتری یافت.

شکل  -5مقایسه میانگین پرولین

Figure 5. Comparison of mean of Proline
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در این پژوهش تأثیر تنش شوری حاصل از 75۱
میلیموالر نمک بر میزان پرولین ،کلروفیل  aو  ،bکاروتنوئید
و مالونآلدهید در سه رقم برنج سنگ طارم (متحمل به
شوری) ،رقم جلودار (نسبتا متحمل به شوری) و IR29
(حساس به شوری) تا حداکثر  7۶۱ساعت پس از اعمال تنش
مورد بررسی قرار گرفت .بهطورکلی در ارقام حساس ،نیمه
متحمل و متحمل به شوری مورد بررسی در این آزمایش،
میزان مالون دی آلدئید افزایش یافت .در این رابطه باتاچارجی
و موکارجی ( )2نیز افزایش غلظت مالون دیآلدهید برگ
تحت تأثیر تنش شوری را در گیاهچههای سه رقم برنج مورد
مطالعه را گزارش کردند و بیان کردند که تخریب غشاهای
سلولی تحت تأثیر تنش شوری و تولید مالون دیآلدهید برگ
که ناشی از تخریب و تجزیه چربیهای غشا سلولی است،
میتواند بهعنوان یک معیار مناسب برای بررسی واکنش گیاه
برنج به تنش شوری بررسی شود .همچنین گزارش کردند که
تنش شوری سبب تخریب غشاهای سلولی و افزایش تولید
مالون دی آلدهید در بافت برگ برنج شد اما میزان تولید مالون
دی آلدهید در رقم حساس به شوری برنج بیش از رقم متحمل
به شوری بود .بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،بهطورکلی
میتوان گفت پس از اعمال تیمار شوری ،باگذشت زمان ،ابتدا
میزان کلروفیل  aکاهش و سپس افزایشیافته است .همچنین
میزان کلروفیل  bدر زمانهای باالتر پس از اعمال تیمار
شوری ،بیشتر بود .بهطورکلی با توجه به نتایج ،شوری در برنج
در ساعات اولیه تنش موجب کاهش کلروفیل میگردد و در
ادامه با افزایش ساعات پس از اعمال تیمار شوری ،ضخیم
شدن برگ افزایش نسبت کلروفیل در واحد سطح برگ
(لولهای شدن برگ) میزان کلروفیل افزایش مییابد .چنین به
نظر میرسد این حالت پایدار نبوده و پس از افزایش
آسیبدیدگی برگ ،کاهش میزان تعرق و هدایت روزنهای
میزان کلروفیل روند کاهشی پیدا میکند .سرعت این روند
بسته به نوع رقم (حساس یا متحمل) متفاوت است در ارقام
متحمل این روند کاهش ،دیرتر و با شیب مالیمتری رخ
میدهد .سنگاتیول و همکاران ( )52با مطالعه تأثیر تنش
شوری در ژنوتیپهای حساس و متحمل برنج در  ۶۱و 75۱
میلیموالر  NaClموردمطالعه قراردادند .نتایج انها نشان داد
میزان کلروفیل  aو  bو نیز کاروتنوئید  7۶۱ساعت بعد از
تنش افزایش یافت و پس از آن در پایینترین حد خود قرار
گرفت آنها استدالل کردند که علت این امر اسیب دیدهگی
بیش از  ۶۱درصد بافت برگ بوده است .درحالیکه در
ژنوتیپهای متحمل این روند کاهشی ،با تولید برگهای تازه
کندتر میشود .همچنین سعیدپور و همکاران ( )59تغییرات
غلظت کلروفیل گیاه برنج در ژنوتیپهای حساس و متحمل
تحت تنش  7۱۱میلیموالر نمک بررسی کردند و گزارش
کردند غلظت اولیه کلروفیل  aو  bطی  75الی  52ساعت پس

از اعمال تنش افزایش یافت که حاکی از باال بودن غلظت
کلروپالست به دلیل کوچکتر شدن حجم سلولها میباشد
ولی در ادامه و با طوالنیتر شدن دوره تنش از غلظت
کلروفیلها کاسته شد ،این روند نزولی در سایر ارقام ایرانی و
خارجی مشاهده شد ،ازاینرو افزایش کلروفیلهای  aو  bطی
 52ساعت اولیه احتمال مربوط به متراکم شدن سلولها
درنتیجه اعمال تنش میباشد .نتایج حاصل از این پژوهش با
نتایج سنگاتیول و همکاران ( )52همخوانی داشت آنها
گزارش کردند سرعت تعرق و هدایت روزنهای در  7۶۱ساعت
بعد از تنش افزایشیافته و بعد از آن در پایینترین حد خود
قرار گرفت و این کاهش به دلیل آن است که بیش از ۶۱
درصد بافت برگ آسیبدیده است این در حالی است که در
ژنوتیپهای متحمل این روند کاهش با تولید برگهای تازه
کندتر پیش میرود .پاپ و همکاران ( )71گزارش کردند که
در همه سطوح شوری ضخامت برگها افزایش مییابد و این
تغییر در ضخامت برگها موجب افزایش کلروفیل میشود.
همچنین کریشنامورتی و همکاران ( )7۱بیان کردند با افزایش
نمک در محیط رشد میزان کلروفیل  aو  bدر برگ برنج پس
از کاهش در ساعات اولیه تنش افزایش یافت و همچنین این
افزایش در کلروفیل  bمشهودتر است در این رابطه بوری
بونکاست و همکاران ( )۶و نیز امیرجانی ( )7ادعا نمودند که
غلظت کلروفیل  aو  bو نیز کارتنوئید در برنجهای تحت تنش
شوری بهطور محسوسی کاهش یافت و به غلظت نمک و
مدت تنش بستگی داشت .در آزمایش حاضر ،میزان پرولین با
افزایش زمان بعد از تنش بهصورت معنیداری افزایش نشان
داد .بهطوریکه این افزایش در رقم متحمل نسبت به رقم
حساس بیشتر بود .پرولین که یکی از اسمولیتهای سازگاری
در گیاهان تحت تنش است ،معموالً در اثر تنش افزایش
مییابد .به نظر میرسد در گیاهانی که تحت تنش هستند،
افزایش اسیدآمینه پرولین باعث حفظ آماس و ادامه رشد سلول
میگردد و یک نقش آنتیاکسیدانی در حفاظت از غشای
بیولوژیک را دارد ( .)5۱تجمع زیاد پرولین ،گیاه را قادر
میسازد که پدیده اسمزی را حفظ کند .وقتیکه گیاه در توان
آبی پایین رشد میکند ،پرولین بهعنوان ذخیره انرژی و
نیتروژن برای استفاده در خالل تنش شوری به کار میرود
( .)52باتارچارجی و موکارجی ( )2نیز اظهار نمودند که در
شرایط تنش شوری تجمع پرولین و کربوهیدراتهای محلول
در گیاهچههای برنج موجب افزایش محتوی نسبی آب برگ و
کاهش اثرات منفی تنش شوری بر سالمت غشاهای سلولی
شد .سامرت و همکاران ( )5۶با بررسی میزان پرولین در گیاه
برنج ادعا نمودند که با توجه به تجمع باالی پرولین به نظر
میرسد که پرولین نقش حیاتی در سلولهای گیاهی در طول
تنش شوری ایفا میکند.
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Abstract
Salinity stress is one of the main obstacles in crop production in many parts of the world,
especially in arid and semi-arid+regions. +Plants' ability to neutralize the+ effect
of salinity largely
depends on the internal state K and Na . In fact, maintaining high K /Na+ ratio in Cytosol is a
key element for tolerance to salinity. Rice, one of the most important food crops, a primary food
source for more than one-third of the world’s population. Rice is sensitive to salinity stress, so
that, salt effects will extensively damage rice metabolic activities. This study has presented the
effects of salinity on some physiological characteristics and genes expression patterns that
coded for a number of ion channels in rice. In order to seed germination, the seeds of some
cultivar (IR29, Sangtarom, and Jelodar) sterilized and then were placed in germinator. Salinity
treatment (120 mM NaCl) were applied 14 days after culture. The leaf and root samples were
collected at six time-courses (0, 6, 24, 72, 120 and 168 hours) after sodium chloride stress.
Results of physiological assessments showed that the effects of genotype, sampling period and
their interactions were significant at 1% level of probability on all measured traits including
malondialdehyde (MDA), chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids and proline contents. The
concentration of chlorophyll a, b and carotenoid of leaves were reduced in early hours of
encountering with stress and then increasing the hours of stress, leaf thickness (leaf rolling)
caused chlorophyll per leaf unit and increases the amount of chlorophyll. The measurement of
MDA in the leaves showed that the greatest increase occurred in sensitive cultivar (IR29).
Proline content analysis showed that there was no significant difference between proline content
of sensitive and tolerant cultivars under normal condition (no stress), but by exposure to salinity
stress, proline content was increased in susceptible more than tolerant cultivar. Proline content
in Sangtaroom, as a salt tolerant genotype, has significantly increased in comparison with the
control cultivar in 72, 120 and 168 (h) times. Consequently, the responses of sensitive and
tolerant rice cultivars to the salinity stress are different from each other and measuring of some
parameters such as MDA, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, and proline can help to
improve the salt tolerance of plants.
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