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چکیده
بهمنظور بررسی امکان القای مقاومت و کاهش خسارت سرمازدگی در گیاهچههای خیار ،آزمایشی بهصورت
فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه ایالم در سال  9310اجرا شد .فاکتورهای
آزمایش شامل غلظتهای صفر 97 ،5 ،و  95میلیموالر گاما -آمینوبوتریک اسید (گابا) و دو روش کاربرد
بذری (پرایمینگ) و محلولپاشی برگی در مرحله چهار برگ حقیقی بود .گیاهان تیمار شده برای مدت شش
شب در دمای سه درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار گرفته و سپس مورد ارزیابی واقع شدند .نتایج نشان داد
که همهی تیمارهای گابا باعث کاهش خسارت سرمازدگی در گیاهچههای خیار شدند .اگرچه در اکثر صفات
مورد مطالعه بین غلظتهای مختلف گابا اختالف معنیداری مشاهده نشد ولی کاربرد بذری گابا در کاهش
خسارت ناشی از سرما از محلولپاشی برگی کارآمدتر بود .بهطوریکه کمترین شاخص سرمازدگی ،فعالیت
آنزیم لیپواکسیژناز و بیشترین وزن تر شاخساره بدون اختالف معنیدار بین غلظتهای گابا در کاربرد بذری
مشاهده شد .بیشترین وزن خشک شاخساره ( 6/00و  6/68گرم در بوته) ،شاخص کلروفیل ( 27/50و 29/70
میلیگرم در گرم وزن تر برگ) ،پروتئین کل ( 9/21و  9/25گرم در کیلوگرم وزن تر برگ) ،پرولین ( 29/12و
 22/12میکرومول در گرم وزن تر برگ) ،فعالیت آنزیمهای کاتاالز ( 995/60و  926/19واحد آنزیمی در گرم
وزن تر برگ) ،پراکسیداز ( 7/69و  7/63واحد آنزیمی در گرم وزن تر برگ) و کمترین نشت یونی ( 37/22و
 21/02درصد) ،مالوندیآلدهید ( 7/65و  7/67میکرومول در گرم وزن تر برگ) و پراکسید هیدروژن ( 9/20و
 9/91میکرومول در گرم وزن تر برگ) بهترتیب در غلظتهای  97و  95میلیموالر گابا در روش کاربرد بذری
مشاهده شد .بنابراین استفاده از روش پرایمینگ بذر با غلظت  97میلیموالر گابا بهعنوان روشی کاربردی در
جهت کاهش خسارت سرمازدگی گیاهچههای خیار پیشنهاد میگردد.
واژههای کلیدی :پرولین ،سرمازدگی ،ظرفیت آنتیاکسیدانی ،گابا.

مقدمه
خیار با نام علمی  Cucumis sativus L.یکی از
سبزیهای مهم تیره کدوئیان ( )Cucurbitaceaeو

بومی مناطق هیمالیا و هند است که ارزش تغذیهای
آن بهدلیل کالری پایین ،ویتامینهای  B1 ،Cو مواد
معدنی است ( .)Kumar et al., 2010خیار یکی از
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پر مصرفترین سبزیجات کشت شده در ایران است.
خیار جزء سبزیهای فصل گرم میباشد که نسبت
به سرما حساس بوده بهطوریکه در دمای زیر 97
درجه سانتیگراد دچار سرمازدگی میشود
(.)Saydpour et al., 2015
تنشهای محیطی از مهمترین عوامل کاهش
راندمان تولید در محصوالت کشاورزی میباشند.
خسارت سرمازدگی ناشی از سرمای دیررس بهاره
یکی از مهمترین تنشهای محیطی در مناطق
معتدله است که هر ساله باعث ضرر فراوانی به
کشاورزان بهدلیل خسارت به محصوالت حساس به
سرما از جمله خیار میشود .در گیاهان بومی مناطق
گرمسیری و نیمهگرمسیری آسیب ناشی از دماهـای
پـایین بهدلیل سرمازدگی نابسـامانیهای
فیزیولـوژیکی پیچیدهای را در گیاهان بهوجود
میآورد که منجر به ضایعات اقتصادی فراوانی
میشود ( .)Saydpour et al., 2015زمانیکه
گیاهان حساس به سرما در معرض دمای پایین قرار
میگیرند ،یکسری واکنشهای فیزیولوژیکی و
بیوشـیمیایی از قبیـل عدم یکنواختی در رسیدن
محصول ،فرورفتگیهای سطحی برگ یا میوه،
بیرنگ شدن محصول ،از دسـتدادن آب و افزایش
سرعت تنفس رخ میدهد که در نهایت سبب
کاهش کیفیت محصول و حتی از بین رفتن آن
مـیشـود (.)Luengwilai et al., 2012
سرما فعالیت غشاهای سلولی را بهعنوان اولین
جایگاه خسارت تحت تأثیر قرار میدهد و از دست
دادن نفوذپذیری غشا و نشت یونی از اولین
خسارتهای ناشی از تنش سرما در گیاهان است
( .)Yadav et al., 2010در زمان مواجه شدن
ریشه و اندام هوایی گیاهان حساس با تنش سرما،
گیاه دچار تنش آبی میشود که بهوسیله کاهش
هدایت هیدرولیکی ریشه آغاز و با کاهش شدید در
پتانسیل آب و آماس برگ ادامه مییابد .در این

شرایط روزنهها بسته شده و کاهش تعرق سبب افت
هدایت هیدرولیکی ریشه میشود و در نتیجه تنش
آبی ناشی از سرمازدگی تشدید میگردد .در این
شرایط همچنین انرژی متابولیکی کمتری در
دسترس گیاه قرار میگیرد و عالوه بر کاهش جذب
آب ،جذب عناصر غذایی نیز محدود میشود ،در
ادامه آسیمیالسیون گیاه کاهش یافته و رشد متوقف
میگردد ( Saydpour et al., 2015; Yadav et
.)al., 2010
تولید گونههای اکسیژن فعال در کلروپالست و
میتوکندری نیز یکی دیگر از مهمترین تغییرات
بیوشیمیایی در گیاهان تحت شرایط تنش سرمایی
است ( .)Bahadoori et al., 2017گیاهان برای
مقابله با تنشهای محیطی مکانیسمهای دفاعی
مختلفی از جمله تولید ترکیبات تنظیمکننده
اسمزی شامل اسیدآمینه پرولین ،کربوهیدراتها،
پروتئینها و برخی یونهای معدنی را جهت مقابله
بهکار میگیرند .این ترکیبات در غلظتهای باال
غیرسمی بوده و بدون تغییر در  pHسلولی باعث
حفظ فشار اسمزی و همچنین تثبیت ساختار
پروتئین و غشای سلولی تحت تنش میشوند و در
نتیجه نقش مهمی در سازگاری سلولها به تنش
محیطی دارند ( ;Bahadoori et al., 2017
.)Saydpour et al., 2015
امروزه تیمار بذر و گیاهان قبل از کاشت و یا در
مزرعه توسط انواع ترکیبات شیمیایی و غیرشیمیایی
از روشهای معمول جهت القای مقاومت به تنشها
در گیاهان میباشد ( ;Malekzadeh et al., 2012
 .)Saydpour et al., 2015گابا یک اسیدآمینهی
غیرپروتئینی و دارای چهار اتم کربن است که بهطور
گسترده در بیشتر موجودات پروکاریوت و یوکاریوت
وجود دارد .گابا در گیاهان عمدتاً بهعنوان یک
متابولیت همانند پرولین مورد بررسی قرار گرفته
است و بهنظر میرسد بر چرخه اسید
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تریکربوکسیلیک و تعادل کربن به نیتروژن نقش
داشته باشد ( .)Wang et al., 2014گابا بهعنوان
یک سیگنال در پاسخ به تنشهای محیطی افزایش
مییابد و از طریق افزایش فعالیت پرولین-5 -
کربوکسیالت و سرکوب کردن فعالیت پیروات
دهیدروژناز منجر به تجمع پرولین در گیاه ،حفظ
ساختار سلول و در نتیجه کاهش خسارت تنش
میشود (Wang et al., 2014; Soleimani-
 .)Aghdam et al., 2015گابا اغلب در پاسخ به
تنشهای زیستی و غیرزیستی شامل خشکی،
شوری ،تنش دمایی و عوامل بیماریزا به سرعت در
گیاهان تجمع مییابد که بهعنوان یک سیگنال
مولکولی خارجی نقش مهمی در تنظیم پاسخ به
تنش ،رشد و توسعه گیاه دارد ( Zarei et al.,
.)2016
 Soleimani-Aghdamو همکاران ( )2795در
پژوهشی تأثیر تیمار گابا بر مقاومت به سرمازدگی و
افزایش تجمع پرولین در گلهای شاخه بریده
آنتوریوم ( Anthurium scherzerianum
 )Schott.در دمای چهار درجه سانتیگراد را
گزارش کردند .همچنین فعالیت آنزیمهای
فسفولیپاز و لیپوکسیژناز در گلهای شاخه بریده
آنتوریوم تیمار شده با گابا در طول نگهداری در انبار
سرد منجر به حفظ نسبت باالی اسیدهای چرب
غیراشباع به اشباع گردید ( Soleimani-Aghdam
 .)et al., 2016; Wang et al., 2014کاربرد گابا
در گیاه گندم ( )Triticum aestivum L.بهمیزان
قابلتوجهی از مهار رشد طولی ریشه گیاهچههای
گندم تحت تنش سرما جلوگیری کرده و محتوای
مالوندیآلدهید را کاهش داد ( Malekzadeh et
 .)al., 2012در گزارشی دیگر پیشتیمار میوه موز
( )Musa sapientum L.با گابا قبل از انبارداری
باعث کاهش شاخص سرمازدگی ،نشت یونی و
محتوای مالوندیآلدهید شده و فنول کل و

محتوای پرولین را افزایش داد ( Wang et al.,

 .)2014همچنین تیمار گابا در گیاه گوجهفرنگی
( )Solanum lycopersicum Mill.تحت تنش
شوری باعث افزایش محتوای نسبی آب برگ،
پایداری غشاء سلولی ،کلروفیل ،کاروتنوئید ،پرولین
و همچنین حفظ فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و
سوپراکسید دیسموتاز نسبت به شاهد شد ( Zarei
 .)et al., 2016استفاده از تیمار محلولپاشی متیل
جاسمونات بهویژه در غلظتهای  977و 277
میکروموالر سبب افزایش غلظت کربوهیدراتهای
محلول و پرولین برگ و کاهش شاخص سرمازدگی،
محتوای نسبی آب برگ و نشت یونی در دانهالهای
خیار ( )Cucumis sativus L.تحت تنش سرما
نسبت به شاهد شد ( .)Bazl et al., 2015تیمار
گالیسین بتائین نیز سرمازدگی گیاهچههای خیار را
کاهش و سبب بهبود شاخصهای رشدی و
فیزیولوژیکی گیاه در شرایط تنش نسبت به گیاهان
شاهد شد (.)Saydpour et al., 2015
بنابراین با توجه به مطالب فوق در پژوهش
حاضر در راستای کاهش خسارت سرمازدگی در
گیاهچههای خیار ،اثر غلظتهای مختلف گابا
بهصورت کاربرد پرایمینگ بذر و محلولپاشی در
مرحله چهار برگ حقیقی مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها
این آزمایش در دانشگاه ایالم در سال  9310در
شرایط گلخانهای و بهصورت آزمایش فاکتوریل دو
عاملی بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام
شد که در هر تکرار  97گلدان مورد بررسی قرار
گرفت .فاکتور اول شامل چهار غلظت (صفر97 ،5 ،
و  95میلیموالر گابا) و فاکتور دوم دو روش کاربرد
گابا بهصورت پرایمینگ بذر یا محلولپاشی در
مرحله چهار برگ حقیقی بود.
در تیمار پرایمینگ بذرها برای مدت پنج ساعت
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در غلظتهای مذکور خیسانده شدند و سپس در
گلدانهای سایز هشت کشت شدند (خاک گلدانها
مخلوطی یکنواخت از نسبتهای مساوی خاک
زراعی ،کود دامی و ماسه بود).
برای تیمار محلولپاشی بذرهای خیار رقم
 Super Dominusهمزمان با تیمارهای پرایمینگ
در آب مقطر برای مدت پنج ساعت خیسانده شدند
و سپس کشت شدند که پس از رشد و رسیدن
گیاهان به مرحله چهار برگ حقیقی تیمار
محلولپاشی با غلظتهای مذکور توسط آبپاش
دستی انجام شد و  18ساعت بعد از آن همهی
گیاهان تحت تنش سرمایی قرار گرفتند .جهت
شباهتسازی با شرایط طبیعی اعمال تنش سرمایی
در شب و در دمای سه درجه سانتیگراد برای مدت
شش شب و هر شب شش ساعت (ساعتهای 92
شب الی شش صبح) در داخل انکوباتور قرار گرفتند
و هر روز پس از تنش سرما در شرایط نور طبیعی و
دمای  95الی  27درجه سانتیگراد قرار میگرفتند
و در صورت نیاز آبیاری نیز انجام میگرفت .صفات
مختلف  21ساعت پس از پایان تنش سرمایی (روز
هفتم) مورد بررسی قرار گرفتند ( Saydpour et
.)al., 2015
ارزیابی صفات
شاخص سرمازدگی بهصورت کیفی و بر اساس
پژمردهشدن ،از دستدادن آب و نکروزهشدن برگها
و شاخهها ارزیابی شد .بدین منظور گیاهان بر اساس
میزان عالئم سرمازدگی بهصورت زیر از نمره یک تا
پنج درجهبندی شدند و میزان سرمازدگی بر اساس
رابطه  9محاسبه شد .در نهایت میانگین خسارت
برای هر تیمار بر حسب نمره محاسبه گردید .نمره
یک نرمال :هیچ عالئمی از سرمازدگی مشاهده نشد،
نمره دو خیلی ضعیف :نواحی کوچک نکروزه روی
شاخهها ولی بدون محدودیت رشد (کمتر از پنج
درصد سطح برگها نکروزه میشود) ،نمره سه

ضعیف :نواحی کوچک نکروزه روی برگها (کمتر از
 95درصد سطح برگها نکروزه شدند) ،نمره چهار
مالیم :نواحی نکروزه مشخص روی شاخهها (تا 37
درصد از سطح برگها نکروزه شدند) ،نمره پنج
شدید :نواحی نکروزه شدید همراه با کاهش رشد
شدید (بیش از  57درصد برگها نکروزه شدند ولی
هنوز گیاه زنده است) .در رابطه زیر  CIدرجه
سرمازدگی nCI ،عدد سرمازدگی NCI ،تعداد
گیاهان دارای عالمت سرمازدگی و  NTتعداد کل
گیاهان در هر واحد آزمایشی را نشان میدهد
(.)Yang et al., 2011
رابطه ()9

∑

برای اندازهگیری وزن تر و خشک شاخساره از
ترازوی دیجیتالی با دقت  7/779گرم (Acculab
مدل  ALC 150.3ساخت آمریکا) استفاده شد
( .)Saydpour et al., 2015برای اندازهگیری
کلروفیل کل از روش )9180( Lichtenthaler
استفاده شد .برای اندازهگیری نشت یونی از روش
 Ben Hamedو همکاران ( )2770استفاده شد.
برای تعیین میزان پراکسیده شدن لیپیدها از
غلظت مالوندیآلدهید ( )MDAبهعنوان محصول
واکنش پراکسیده شدن اسیدهای چرب به روش
 Heathو  )9168( Packerاستفاده شد.
اندازهگیری محتوای پرولین از روش  Batesو
همکاران ( )9103انجام شد .مقدار پراکسید
هیدروژن بر اساس واکنش پراکسید هیدروژن با
یدید پتاسیم ( )KIبر اساس روش پیشنهادی
 Alexievaو همکاران ( )2779و محتوای پروتئین
کل با استفاده از منحنی استاندارد آلبومین سرم
گاوی محاسبه گردید ( .)Bradford, 1976سنجش
فعالیت آنزیم کاتاالز بر اساس اندازهگیری تجزیه
پراکسید هیدروژن و کاهش جذب در طول موج
 217نانومتر صورت گرفت ( Dhindsa et al.,
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 .)1981برای سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز
میزان فعالیت گایاکل پراکسیداز با استفاده از
پیشماده گایاکول اندازهگیری گردید ( Plewa et
 .)al., 1991برای اندازهگیری فعالیت آنزیم
لیپواکسیژناز از روش پیشنهادی  Axelroadو
همکاران ( )9189استفاده شد.
تجزیه آماری
دادهها پس از بررسی نرمالبودن توسط نرمافزار
( SASنسخه  )1/2تجزیه شده و برای مقایسه
اختالف بین میانگینها از آزمون چند دامنهای
توکی در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.
محلولپاشی

نتایج
شاخص سرمازدگی ،وزن تر ،وزن خشک
شاخساره و غلظت کلروفیل کل
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که شاخص
سرمازدگی در تیمارهای پرایمینگ کمتر از
تیمارهای محلولپاشی بود و در هر دو روش کاربرد
نیز بین غلظتهای  97 ،5و  95میلیموالر اختالف
معنیداری مشاهده نگردید .همچنین نمونههای
شاهد در هر دو روش کاربرد محلولپاشی و
پرایمینگ بذر دارای بیشترین میزان شاخص
سرمازدگی نسبت به تیمارها بودند (شکل .)9
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غلظتهای مختلف گابا× کاربرد گابا

شکل  -1اثر پرایمینگ بذر و محلولپاشی گابا بر شاخص سرمازدگی در گیاهچههای خیار تحت تنش سرمایی
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون توکی فاقد اختالف معنیدار میباشند.

کمترین وزن تر شاخساره در نمونههای شاهد
مشاهده شد و بیشترین مقدار وزن تر شاخساره
مربوط به تیمارهای پرایمینگ بذر (بدون اختالف
معنیدار بین غلظتهای  97 ،5و  95میلیموالر)
بود و پس از آن تیمارهای محلولپاشی بدون
اختالف معنیدار با همدیگر قرار داشتند (شکل 2
الف).
نتایج مقایسه میانگین اثـرات متـقابل تیـمارها و

روش کاربرد برای وزن خشک شاخساره نشان داد
که بیشترین وزن خشک در تیمارهای  97و 95
میلیموالر در روش کاربرد پرایمینگ بذر مشاهده
شد و پس از آنها تیمار پنج میلیموالر پرایمینگ
بذر قرار داشت .کمترین وزن خشک شاخساره در
گیاهچههای خیار مربوط به نمونههای شاهد بود هر
چند اختالف آن با تیمار پنج میلیموالر
محلولپاشی معنیدار نبود (شکل  2ب).

5

دو فصلنامه علمی -پژوهشی علوم سبزیها -سال  -3شماره  -6پاییز و زمستان 9318

(الف)
a

a

a

b

محلولپاشی

b

c

c

7
6
5
4
3
2
1

وزن تر شاخساره (گرم در بوته)

b

پرایمینگ

8

0

95میلیموالر

97میلیموالر

شاهد

5میلیموالر

غلظتهای مختلف گابا× کاربرد گابا

(ب)

محلولپاشی
a
d

0.45

b
e

de

0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

وزن خشک شاخساره (گرم در بوته)

c

a

c

پرایمینگ

0.50

0.05
0.00

95میلیموالر

97میلیموالر

5میلیموالر

شاهد

غلظتهای مختلف گابا× کاربرد گابا

شکل  -2اثر پرایمینگ بذر و محلولپاشی گابا بر وزن تر (الف) و خشک (ب) شاخساره در گیاهچههای خیار
تحت تنش سرمایی
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد براساس آزمون توکی فاقد اختالف معنیدار میباشند.

همچنین بین تیمارهای محلولپاشی و شاهد از
نظر مقدار کلروفیل کل برگ اختالف معنیداری
مشاهده نشد .بیشترین غلظت کلروفیل در

تیمارهای  97و  95میلیموالر پرایمینگ بذر (بدون
اختالف معنیدار با همدیگر) و سپس در تیمار پنج
میلیموالر پرایمینگ مشاهده گردید (شکل .)3
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شکل  -3اثر پرایمینگ بذر و محلولپاشی گابا بر مقدار کلروفیل کل در گیاهچههای خیار تحت تنش سرمایی
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون توکی فاقد اختالف معنیدار میباشند.

نشت یونی ،محتوای مالوندیآلدهید ،پرولین
و پروتئین کل
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که مقدار نشت
یونی در تیمارهای پرایمینگ کمتر از تیمارهای
محلولپاشی بود ،بهطوریکه کمترین مقدار نشت
یونی در تیمارهای  97و  95میلیموالر گابا در
بذرهای پرایمینگ شده مشاهده شد .همچنین
بیشترین نشت یونی در نمونههای شاهد و سپس در
تیمار پنج میلیموالر محلولپاشی گابا قرار داشت
(جدول .)9
در این پژوهش محتوای مالوندیآلدهید
بهعنوان شاخص میزان پراکسیداسیون لیپیدهای
غشا تحت تنش سرما مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج
نشان داد که محتوای مالوندیآلدهید در تیمارهای
محلولپاشی بیشتر از تیمارهای پرایمینگ بذر بود،
بهطوریکه بیشترین محتوای مالوندیآلدهید در
نمونههای شاهد و کمترین آن در تیمارهای  97و
 95میلیموالر پرایمینگ بذر (بدون اختالف
معنیدار با همدیگر) مشاهده گردید (جدول .)9
مشاهده نتایج جدول  9نشان داد که محتوای
پرولین در تیمارهای پرایمینگ بیشتر از تیمارهای
محلولپاشی بود .بهطوریکه بیشترین محتوای
پرولین در تیمارهای  97و  95میلیموالر گابا در

کاربرد پرایمینگ بذر مشاهده گردید و پس از آن
تیمار پنج میلیموالر پرایمینگ قرار داشت.
همچنین کمترین محتوای پرولین در نمونههای
شاهد مشاهده گردید و تیمارهای  97 ،5و 95
میلیموالر محلولپاشی بدون اختالف معنیدار با
همدیگر دارای محتوای پرولین بیشتری نسبت به
نمونههای شاهد و کمتر از تیمارهای پرایمینگ
بودند (جدول .)9
نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار و
روش کاربرد نشان داد که محتوای پروتئین کل در
همهی تیمارها بهطور معنیداری بیشتر از نمونههای
شاهد بود و در تیمارهای پرایمینگ بیشتر از
تیمارهای محلولپاشی بود ،بهطوریکه بیشترین
محتوای پروتئین کل در تیمارهای گابا  97و 95
میلیموالر پرایمینگ (بدون اختالف معنیدار با
همدیگر) مشاهده شد و بعد از آنها تیمار پنج
میلیموالر پرایمینگ دارای محتوای پروتئین کل
بیشتری نسبت به سایر تیمارها بودند .همچنین
تیمارهای  97 ،5و  95میلیموالر پرایمینگ اگرچه
با همدیگر فاقد اختالف معنیدار بودند ولی همچنان
دارای محتوای پروتئین کل بیشتری نسبت به
نمونههای شاهد و کمتر از تیمارهای پرایمینگ
بودند (جدول .)9
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جدول  -1اثر پرایمینگ بذر و محلولپاشی گابا بر نشت یونی ،محتوای مالوندیآلدئید ،پرولین و پروتئین
کل در گیاهچههای خیار تحت تنش سرمایی
کاربرد گابا

پرایمینگ

محلولپاشی

غلظت گابا
(میلیموالر)

نشت یونی
(درصد)

مالوندیآلدهید
(میکرومول در گرم
وزن تر برگ)

غلظت پرولین
(میکرومول در گرم
وزن تر برگ)

پروتئین کل
(گرم در کیلوگرم وزن
تر برگ)

( 7شاهد)
5
97
95
( 7شاهد)
5
97
95

58/19a
35/58d
37/22e
21/02e
51/60a
59/65b
11/07c
12/02c

9/23a
7/87d
7/65e
7/67e
9/22a
9/97b
7/18c
7/11c

91/05d
91/63b
29/12a
22/12a
91/62d
95/19c
96/35c
96/11c

7/00d
9/95b
9/21a
9/25a
7/05d
9/71c
9/75c
9/97c

در هر ستون میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند ،در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون توکی تفاوت معنیدار

ندارند.

محتوای

پراکسید

هیدروژن

و

فعالیت

آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و لیپواکسیژناز
نتایج مربوط به مطالعه پراکسید هیدروژن نشان داد
که محتوای پراکسید هیدروژن در همهی تیمارها
کمتر از نمونههای شاهد بود و در تیمارهای
پرایمینگ کمتر از تیمارهای محلولپاشی بود .نتایج
نشان داد کمترین محتوای پراکسید هیدروژن
مربوط به تیمارهای  97و  95میلیموالر پرایمینگ
بود و پس از آنها تیمار پنج میلیموالر پرایمینگ
دارای محتوای پراکسید هیدروژن کمتری نسبت به
نمونههای شاهد بود .همچنین بین تیمارهای
محلولپاشی با همدیگر اختالف معنیداری مشاهده
نگردید ولی دارای محتوای پراکسید هیدروژن
کمتری نسبت به نمونههای شاهد بودند (جدول .)2
کمترین فعالیت آنزیم کاتاالز در نمونههای شاهد
مشاهده شد هر چند که با تیمارهای پنج و 97
میلیموالر محلولپاشی فاقد اختالف معنیداری
بودند .همچنین بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز در
تیمارهای  95و  97میلیموالر پرایمینگ (بدون
اختالف معنیدار با همدیگر) مشاهده شد .همچنین

در مرتبه بعدی تیمار پنج میلیموالر پرایمینگ
دارای فعالیت آنزیم کاتاالز بیشتری نسبت به سایر
تیمارها بود هر چند که اختالف آن با تیمارهای 95
و  97میلیموالر محلولپاشی معنیدار نبود (جدول
.)2
نتایج فعالیت آنزیم پراکسیداز نیز نشان داد که
همانند نتایج آنزیم کاتاالز کمترین فعالیت این آنزیم
مربوط به نمونههای شاهد بود و بیشترین آن نیز در
تیمارهای  95و  97میلیموالر پرایمینگ مشاهده
گردید .در مرتبه بعدی تیمارهای پنج میلیموالر
پرایمینگ و  97و  95میلیموالر محلولپاشی بدون
اختالف معنیدار با همدیگر دارای فعالیت آنزیم
پراکسیداز بیشتری نسبت به نمونههای شاهد بودند.
همچنین بین نمونههای شاهد و تیمار پنج
میلیموالر محلولپاشی نیز اختالف معنیداری
مشاهده نگردید (جدول .)2
نتایج مربوط به فعالیت لیپواکسیژناز نیز نشان
داد که بیشترین فعالیت این آنزیم در نمونههای
شاهد مشاهده شد هر چند که با تیمار پنج
میلیموالر محلولپاشی فاقد اختالف معنیدار بودند.
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کمترین فعالیت این آنزیم مربوط به تیمارهای  95و
 97میلیموالر پرایمینگ بود و پس از آنها تیمارهای
پنج میلیموالر پرایمینگ و  95و  97میلیموالر

محلولپاشی بدون اختالف معنیدار با همدیگر
دارای فعالیت آنزیم لیپواکسیژناز کمتری نسبت به
نمونههای شاهد بودند (جدول .)2

جدول  -2اثر پرایمینگ بذر و محلولپاشی گابا بر محتوای پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیمهای کاتاالز،
پراکسیداز و لیپواکسیژناز در گیاهچههای خیار تحت تنش سرمایی
کاربرد گابا

پرایمینگ

محلولپاشی

غلظت گابا
(میلیموالر)

محتوای پراکسید
هیدروژن
(میکرومول در گرم
وزن تر برگ)

فعالیت آنزیم کاتاالز
(واحد آنزیمی در
گرم وزن تر برگ)

فعالیت آنزیم
پراکسیداز
(واحد آنزیمی در گرم
وزن تر برگ)

فعالیت آنزیم
لیپواکسیژناز
(واحد آنزیمی در
گرم وزن تر برگ)

( 7شاهد)
5
97
95
( 7شاهد)
5
97
95

2/63a
9/86c
9/20d
9/91d
2/65a
2/39b
2/23b
2/90b

61/75cd
86/17b
995/60a
926/17a
63/97d
61/92cd
05/60bcd
01/15bc

7/21e
7/55b
7/69ab
7/63a
7/39de
7/30cd
7/19c
7/31c

99/62a
5/00bc
1/06c
1/30c
92/70a
97/62a
0/12b
8/73b

در هر ستون میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند ،در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون توکی تفاوت معنیدار
ندارند.

بحث
با توجه به نتایج حاضر کاربرد گابا بهصورت
پرایمینگ بذر بهتر از کاربرد محلولپاشی باعث
کاهش شاخص سرمازدگی در گیاهچههای خیار
شد .احتماالً یکی از دالیل القای مقاومت به
سرمازدگی در این تیمارها ناشی از تجمع پرولین و
بهبود سیستم آنتیاکسیدانی گیاهان در شرایط
تنش باشد ،چرا که تیمارهایی که دارای سرمازدگی
کمتری بودند از محتوای پرولین ،پروتئین کل و
فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز بیشتری
برخوردار و محتوای مالوندیآلدئید و نشت یونی در
آنها کمتر بود .مشاهدات نشان میدهد یکی از
پاسخهای شناخته شده گیاهان به تنشهای
مختـلف محیطی تجــمع اسمــولیتهای سازگار
مانند اسیدآمینه پرولین ،بتائین ،گالیسین و
قندهای الکلی است ( .)Aki et al., 2016گابــا از

طریــق افــزایش فعالیــت پرولین-5 -
کربوکسـیالت و سـرکوبکـردن فعالیـت پیـروات
دهیدروژناز ،منجر به تجمع پرولین در گیاه میشود
( Mirzaei Mashhod et al., 2016; Wang et
 .)al., 2014از آنجا کـه پرولین یکی از
حساسترین اسمولیتهـای افـزایش تحمـل بـه
تنش میباشد ،تجمع پرولین در هنگام تنش باعث
حفظ ساختار ســلولی و جلــوگیری از
آســیبهــای ســلولی خواهــد شــد ( Wang et
 .)al., 2014افزایش میزان پرولین با کاربرد تیمار
گابا در گلهای آنتوریوم تحت تنش انبار سرد
گزارش شده است ( Soleimani-Aghdam et al.,
 )2015که نتایج پژوهش حاضر با این نتایج
مطابقت دارد.
کاهش رشد گیاه بهویژه رشد بخش هوایی و
کاهش وزن تر و خشک شاخساره میتواند نتیجه اثر
1
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منفی تنش سرما ،کاهش فتوسنتز و در نتیجه
کمبود کربوهیدراتها برای رشد گیاه باشد
( .)Bahadoori et al., 2017گزارش شده است
که تخریب کلروپالستها و کاهش میزان کلروفیل
یکی از مهمترین اثرات تنشهای محیطی در
گیاهان میباشد که بخشی از کاهش میزان کلروفیل
میتواند بهدلیل عدم تولید کلروفیل و همچنین
تخریب کلروفیلهای موجود در شرایط تنش بهدلیل
فعالیت آنزیم کلروفیالز باشد ( ;Bazl et al., 2015
 .)Bahadoori et al., 2017در پژوهش حاضر
بهبود شاخص کلروفیل در تیمارها نسبت به
نمونههای شاهد میتواند یکی از دالیل حفظ فرآیند
فتوسنتز و بهدنبال آن افزایش رشد ،وزن تر و
خشک شاخسارهها در تیمارهای مورد مطالعه باشد.
در پژوهشی مشابه پرایمینگ بذر گیاه فلفل سیاه
( )Piper nigrum L.با گابا فعالیتهای فتوسیستم
 Iو  IIرا بهطور معنیداری افزایش داد
( .)Vijayakumari & Puthur, 2016همچنین
کاربرد خارجی گابا در گیاه گوجهفرنگی عملکرد
دستگاه فتوسنتزی را بهبود بخشید و بیوسنتز
کلروفیل را افزایش داد (.)Luo et al., 2011
افزایش محتوای کلروفیل کل در گل شاخه بریده رز
( )Rosa hybridaبا بهکار بردن تیمار گابا گزارش
شده است (.)Mirzaei Mashhod et al., 2016
احتماالً تیمارهای گابا با افزایش میزان فعالیت
آنزیم های آنتی اکسیدانی و محتوای پرولین باعث
کاهش فعالیت گونه های اکسیژن فعال و افزایش
محافظت از کلروفیل در پژوهش حاضر شده اند.
کاربرد خارجی گابا در گیاه کدو ( Cucurbita
 )spp.باعث افـزایش رشد رویشی و نیز افزایش
عملکرد این گیاه با تأثیر بر فعالیـت هورمونها و
افزایش تقسیم سلولی و طویل شدن سلولها شد
( .)Ali et al., 2010همچنین مشابه نتایج حاضر
افزایش وزن تر و خشک گیاه خربزه ( Cucumis

 )melo L.تحت شرایط تنش شوری توسط تیمار
گابا گزارش شده است (.)Hu et al., 2015
اکسیداسیون لیپیدها و افزایش محتوای
مالوندیآلدهید نیز میتواند بهعلت تولید گونههای
اکسیژن فعال و نیز افزایش فعالیت آنزیمهایی نظیر
لیپواکسیژناز و فسفولیپاز  Dباشد ( Promyou et
 .)al., 2012این دو آنزیم آغازگر تجزیه غشای
سلولی در طول پیری و تنش سرمازدگی میباشند،
به طوری که فسفولیپاز  Dمهمترین آنزیم در
هیدرولیز فسفولیپیدهای غشا میباشد و
لیپواکسیژناز پراکسیداسیون لیپیدهای غشای
سلولی را افزایش داده و سیالیت غشا را تغییر
میدهد که تأثیر مستقیم بر انسجام و نفوذپذیری
غشای سلولی دارد ( Soleimani-Aghdam et
 .)al., 2015همچنین در شرایط سرما بهدلیل
فعالیت گونههای اکسیژن فعال و خسارت غشای
سلولی ،تراوایی غشای سلولی و نشت الکترولیتها
افزایش مییابد ( .)Kubis et al., 2014نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که تیمارهایی که دارای
محتوای پراکسید هیدروژن بیشتری بودند ،از
محتوای مالوندیآلدهید و نشت یونی بیشتری نیز
برخوردار و فعالیت آنزیم لیپواکسیژناز نیز در آنها
بیشتر بود .همچنین تغییر در بیان ،تجمع و سنتز
پروتئین در پاسخ به تنشهای محیطی از
مکانیسمهای مهم گیاهان در جهت حفاظت از
متابولیسم سلولی و ایجاد سازگاری محسوب
میشود ،بهطوریکه شکستن پروتئینها باعث آزاد
شدن پرولین و کاهش خسارت تنش میشود
( .)Heidarvand et al., 2010در پژوهش حاضر
تحریک تولید پرولین توسط تیمارهای گابا میزان
تخریب پروتئینها را طی دوره تنش کاهش و باعث
حفظ آنها در شرایط سرما شد .همچنین افزایش
میزان پروتئین کل در گیاهچه های تیمار شده با
گابا می تواند مربوط به نقش سیگنالی آن در
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تجمع نیتروژن و نقش ساختاری نیتروژن در
پروتئین باشد ( .)Shelp et al., 2012در
پژوهش حاضر محتوای پروتئین در تیمارهای
پرایمینگ بیشتر از محلول پاشی بود Farooq .و
همکاران ( )2778در پژوهشی نشان دادند که
بذرهای پرایمینگ شده ذرت ()Zea mays L.
توسط گابا دارای سنتز پروتئین DNA ،و RNA
بیشتری بودند .همچنین تیمار گابا بر روی ذرت
نشان داد که هدایت روزنهای و سرعت تعرق در
گیاهان تیمار شده بهبود یافت و تجمع پروتئین،
پرولین و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و
آنزیمهای دخیل در متابولیسم نیتروژن افزایش
یافت (.)Li et al., 2016
زمانیکه بافتهای گیاه در معرض سرما قرار
میگیرند تولید گونههای اکسیژن فعال در آنها
افزایش مییابد .این مولکولها میتواند باعث تخریب
پروتئینها و اسید نوکلئیکهای سلولهای گیاهی و
در نهایت غشاهای زیستی شوند .سلولهای گیاهی
برای کاهش اثرات تخریبی این مولکولها ،فعالیت
سیستم آنتیاکسیدانی خود را از جمله آنزیمهای
کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز را افزایش
میدهند ( .)Kafi et al., 2018دو آنزیم کاتاالز و
پراکسیداز از مهمترین آنتیاکسیدانها میباشند که
باعث شکستهشدن پراکسید هیدروژن به آب و
اکسیژن میگردند (.)Bahadoori et al., 2017
در شرایط تنش سرما افزایش گونههای اکسیژن
فعال باعث مصرف ترکیبات آنتیاکسیدانی گیاه در
جهت تعدیل خسارت تنش میشود ( Li et al.,
 .)2016گابا میتواند در مهار گونههای اکسیژن
فعال برای محافظت از غشا نقش داشته باشد که
علت آن میتواند ناشی از فعال کردن آنزیمهای
آنتیاکسیدانی باشد ( .)Zarei et al., 2016در
پژوهش حاضر نیز تیمارهایی که شاخص سرمازدگی

در آنها بیشتر بود ،دارای محتوای پراکسید هیدروژن
بیشتر و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی کاتاالز و
پراکسیداز کمتری بودند .در مطالعهای بر روی
گیاهچههای ذرت مشخص شد که افزایش فعالیت
کاتاالز نقش مهمی در تحمل به تنش سرما و
کاهش خسارت اکسیداتیو دارد ( Farooq et al.,
 .)2008نتایج یک پژوهش نشان داد که تیمار دو
میلیموالر گابا در فلفل سیاه باعث افزایش فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی شد ( & Vijayakumari
 .)Puthur, 2016کاربرد خارجی  57میلیموالر
گابا باعث افزایش میزان فعالیت آنزیمهای
پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز در گیاه چچم
چندساله ( )Lolium temulentum L.تحت تنش
خشکی شد ( .)Krishnan et al., 2013همچنین
کاربرد گابا در بوتههای گندم نیز تحت تنش سرما
فعالیت سیستم آنتیاکسیدانی را تغییر داد و آسیب
اکسیداتیو ناشی از تنش سرمایی را کاهش داد
(.)Malekzadeh et al., 2012
نتیجهگیری کلی
نتایج پژوهش حاضر نشان داد در شرایط تنش سرما
میزان خسارت سرمازدگی در گیاهچههای خیار
افزایش یافت ولی تیمارهای گابا بهخوبی باعث
کاهش خسارت سرمازدگی و بهبود شاخصهای
مورد مطالعه شدند .در این پژوهش اگرچه بین
غلظتهای مختلف گابا در اکثر صفات مورد مطالعه
اختالف معنیداری مشاهده نشد ولی کاربرد بذری
(پرایمینگ) بهتر از کاربرد محلولپاشی باعث کاهش
خسارت سرمازدگی شد .بنابراین جهت کاهش
هزینههای تولید استفاده از روش پرایمینگ بذر با
غلظت  5یا  97میلیموالر گابا بهعنوان برنامهای
کاربردی در جهت کاهش خسارت سرمازدگی در
فرآیند تولید محصول خیار پیشنهاد میگردد.
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