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چکیده -اثر تنش خشکی روی رشد و فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی در دو رقم خیاار باو ی (رقام اصافهان) و اصاالح

شده (رقم  )Super unibit F1بررسی گردید .تنش خشکی توسط غلظتهای ختلف انیتول شا ل  8 ،6 ،4 ،2و  11درصد ()w/v
اعمال گردید .نتایج نشان داد که با افزایش سطح تنش به استثنای وزن خشک ،صفات درصد جوانه زنای ،وزن تار و وتاوای آبای
گیاهچه ها شدیداً کاهش یافت .فعالیت فسفاتازها با افزایش سطح تنش تا غلظت  6درصد اانیتول افازایش یافات .یازان فعالیات
فسفاتاز اسیدی به راتب نسبت به فعالیت فسفاتاز قلیایی توت شرایط تنش بیشتر بود.
کلید واژه :تنش خشکی ،خیار ،رشد گیاهچه ،فسفاتاز

مقدمه

سازگاری گیاهان باا اناوات تانش هاا ساتلزم کانیسام هاای
ختلفی شا ل تغییر در الگوی ریخت ،رشد و نماو و همچناین
واکنش های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ای باشاد ( Bohnert
 .)et al. 1995فسفاتازها از جمله آنزیم هایی هستند که بارای
بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی شا ل تنظیم فسفر ولاول
هم هستند ( .)Yan et al. 2001این آنازیم هاا باه دو دساته
اسیدی و قلیایی بسته به  pHطلاو بارای فعالیات (بااتتر و
پایین تر از  )7 pHتقسیم یشوند ( Barrett-Lennard et al.
 .)1982فسفاتازها در گونه هاای ختلاف گیااهی دارای تناوت

هستند و باه هماین دلیال نقاش فیزیولوژیاک دقیا آنهاا در
گیاهان بطور کا ل شناخته نشاده اسات .از آنجاا کاه امتمااتً
جذ فسفات به صورت فسفر آلی از خاك توساط ریشاه گیااه
بسیار کم است بنابراین برای جذ فسفر بایستی این عنصار از
شکل آلی به شکل عدنی تبدیل شود .تنظیم فعالیت فسفاتازها
توسط عوا ل ختلف رشد و نموی و همچنین عوا ل ویطای
صورت یگیرد .به عنوان ثال جوانه زنی بذر یکای از بهتارین
وارد رشد و نموی است که به طور شخص القاء تولید آنهاا را
باعث ی شود ( .)Stephen et al. 1994ذخایر فسفات ولول
نقااش میاااتی در انتقااال اناارژی ،تنظاایم تابولیساام ،اجاازاء
ساختمانی هام ولکولهاای زیساتی نظیار اجساام فیتاین در

بذرهای جوانه نزده ،پروتئین و فسفریالسیون نوکلئوتید ایفا ی
کند ( .)Fincher 1989اگرچه گزارش شده است که برخای از
تنش های غیر زیستی نظیر خشاکی ،شاوری و اسامز فعالیات
فسفاتازها را با ابقای سطح عینی از فسفات عادنی در سالول
های گیاهی افزایش ی دهناد (،)Olmos and Hellin 1997
ا ا نقش دقی فسافاتازها در رامال اولیاه رشاد کاه تاوام باا
استقرار گیاه ی باشد هنوز شخص نیست ،زیرا که تابولیسام
این ترکیبات ی تواناد توساط عاده ای از فاکتورهاای زیسات
ویطی نظیر نوت تنش ،تابش ،د اا و ناوت یاون هاای وجاود
توت تاثیر قرار بگیرد ( .)Bohnert et al. 1995نیاز به فسافر
در ز ان رشد و تقسیم سریع سلول نظیر رامل اولیه رشد باه
طور قابل توجهی افزایش ی یابد ( Hegeman and Grabau
 .)2001عدم توانایی گیاهان در انطباق باا تانش هاا نجار باه
جوانه زنی ضاعیف ،کااهش رشاد و نماو گیاهاک و در نهایات
کاهش عملکرد گیاه ی شود .با توجه به نقش هام فسافاتازها
در فرایند های رشد و نمو ،در این توقیا باه بررسای فعالیات
آنها توت شرایط تنش خشکی پرداخته ی شود و عالوه بر این
پارا ترهای دیگر در ارتباط با رشد نیز اندازه گیری ی شود.

مواد و روش ها

آزمون جوانه زنی و زیست سنجی رشد گیاهچه ها

بذور ضد عفونی شده دو رقم خیار ) (Cucumis sativusبو ی
(رقم اصفهان) و اصالح شاده (رقام  )Super unibit F1توات
تاثیر غلظات هاای ختلاف اانیتول ( 8 ،6 ،4 ،2و  11درصاد
( ))w/vبه نظور اعمال تانش خشاکی قارار گرفتناد .ظارو
پتری ماوی بذور در ژر یناتور در د اای  22درجاه ساانتیگراد
قرار گرفتناد .از آ دو باار تقطیار شاده بعناوان تیماار شااهد
استفاده گردید .در پایان آز ایش یعنی پس از گذشات  11روز،
درصد جوانه زنی ،وزن تر ،وزن خشک و وتوای آبای باذور یاا
گیاهچه ها به صورت (وزن خشاک( /وزن خشاک  -وزن تار))
اندازه گیری شد .برای اندازه گیری وزن تر و خشک از  11عدد
بذر نمونه برداری شده بصورت تصادفی استفاده گردید .هنگا ی
که ریشه چه کا الً از پوشش باذر بیارون زده شاد و باا چشام
غیر سلح شاهده گردید ،بنای جوانه زنی در نظر گرفته شد.

اندازه گیری فعالیت فسفاتازها

فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی بعد از گذشات  2و
 11روز از تاریخ اعمال تنش خشکی با غلظت های (8 ،6 ،4 ،2
و  11درصد ( ))w/vانیتول در دو نوبت در گیاهچه هاا انادازه
گیری شد .فسفاتازها به روش ( )Julie et al. 1999استخراج و
فعالیت آنهاا انادازه گیاری گردیاد .آز ایشاات در قالاب طارح
کرتهای کا ل تصادفی و با سه تکرار انجام شدند.

نتایج

جوانه زنی و رشد گیاهچه ها

نتایج ربوط به اثر غلظت های ختلاف اانیتول روی باذرهای
ارقام خیار نشان داد که با افزایش یزان تنش خشاکی ،درصاد
جوانه زنی در هر دو رقم کاهش یافات .در قایساه باین ارقاام،
اثرات نفای تانش روی جواناه زنای رقام Super unibit F1
بیشتر بود (شاکل  .)1aهمچناین رشاد باه صاورت وزن تار و
وتوای آبی (نتایج نشان داده نشده) نیز با افزایش یزان تنش
خشکی در هر دو رقم تقریباً با یک روند کااهش یافات (شاکل
 .)1bا ا تغییرات وزن خشک توت تااثیر تانش در قایساه باا
وزن تر زیاد وسوس نبود و رقم بو ی اصفهان در کلیه غلظات
ها از وزن خشک بیشتری برخوردار بود (شکل  .)1cبا توجه باه
شکل های  1bو  1cبه نظر یرسد که رقام باو ی اصافهان در
تولید اده خشک نسبت به رقم اصالح شده وثرتر عمل کارده
و باتتر بودن یزان جواناه زنای آن در غلظات هاای  2الای 6
درصد انیتول ی تواند ربوط به ایان ویگگای باشاد چارا کاه
سبب پایین تر نگه داشتن پتانسیل آبای در سالول هاا شاده و
ز ینه را برای جذ آ بیشتر و درنتیجاه جواناه زنای بیشاتر
فراهم ی کند.

فعالیت فسفاتازها

فعالیت فسفاتاز اسیدی پس از گذشت  2روز از شروت آز اایش
با افزایش غلظت انیتول تاا  6درصاد در هار دو رقام بتادریج
افزایش یافات ا اا در غلظتهاای بااتتر کااهش نشاان داد و در
قایسه ارقام ورد بررسی ،ساطح فعالیات ایان آنازیم در رقام
بو ی بیشتر بود (شکل  .)2aفعالیت فسفاتاز قلیایی نیز پاس از
گذشت  2روز با افزایش غلظات اانیتول تاا  6درصاد افازایش
یافت ولی در غلظت های باتتر کاهش یافت (شاکل  .)2aنکتاه

جالب توجه این بود کاه در ساطوح بااتی تانش فعالیات ایان
آنزیمها در رقم بو ی نسبت به رقم اصالح شده بیشاتر باود .در
ارزیابی دیگری که از فعالیت آنزیمهای اذکور پاس از گذشات
 11روز از تاااریخ اعمااال تاانش خشااکی صااورت گرفاات نتااایج
شابهی بدست آ د و فعالیت آنزیمهای ذکور با افزایش یزان
تاانش در رقاام بااو ی بیشااتر افاازایش یافاات (شااکل .)3

 )unibit F1خیار توت اثر غلظت های ختلف انیتول .قادیر نشان
داده شده یانگین  3تکرار و ( ± SDانورا عیار) ی باشد.

شکل  :2تغییار یازان فعالیات آنازیم هاای فسافاتاز اسایدی ( )aو
فسفاتاز قلیایی ( )bگیاهچه های رقم بو ی (اصفهان) و اصاالح شاده
(  )unibit F1 Superخیار  2روز پس از تیمار غلظت هاای ختلاف
انیتول .قادیر نشان داده شده یانگین  3تکارار و ( ± SDانوارا
عیار) ی باشد.

شکل  :1تغییر یزان جوانه زنی بذر ( )aو رشاد (وزن تار ( )bو وزن
خشک ( ))cگیاهچه های رقم بو ی (اصفهان) و اصالح شده ( Super

قایسه یزان فعالیت آنزیم های فسفاتاز توات تانش خشاکی
در ارقام ورد بررسی نشان داد که فسافاتاز اسایدی هماواره از
فعالیاات بیشااتری نساابت بااه فساافاتاز قلیااایی در هاار دو رقاام
برخوردار بود.

بحث

نتایج نشان داد که رقم بو ی اصفهان در خصوص صفات جواناه
زنی ،رشد به صاورت وزن خشاک ،فعالیات فسافاتاز اسایدی و
همچنین فعالیت فسفاتاز قلیایی در سطوح باتی تانش نسابت
به رقم اصالح شده برتر باود .آز ایشاات نشاان داده اسات کاه
طیف وسیعی از تومل نسبت به تنش ها از جملاه خشاکی در
بین گیاهان دیاده یشاود و گوناه هاای ختلاف از ایان نظار
تفاوتند ( .)Robinson et al. 1997این یافته هاا نشاان ای
دهد که تفاوت فعالیت فسفاتاز بین ارقام ورد بررسای وابساته
به ژنوتیپ است .همچنین یافته ها اشاره بر آن دارند که تانش
های شوری و خشکی در گونه های ختلف با توجه به درجاات
تومل آنها نسبت به تنش ،رشد و تابولیسم گیااه را از طریا
اثرات اسمزی ،عدم تعادل غاذایی و یاا اثارات سامی یاون باه
صورت نفی به قادیر تفاوتی توت تاثیر قارار ای دهاد .در
گیاهان مساس باه خشاکی و شاوری ،ایان تانش هاا باا عاث
اختالتت تابولیکی شا ل کاهش سارعت فتوسانتز ،تغییار در
تابولیسم پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک و فعالیت آنزیم هاا
ی شود ماال آنکاه در گیاهاان قااوم باه شاوری و خشاکی،
فرایندهای فیزیولوژیک توسط غلظت های نمک و فشار اسمزی
بات که در گیاهان مساس بازدارنده اسات ،افازایش یافتاه و یاا
تغییر نمی یابد (.)Levitt 1980
فعالیت فسفاتازها با افازایش شادت تانش یعنای تاا غلظات 6
درصد انیتول افزایش یافت .این نتایج نشان ای دهاد کاه باا
افزایش شدت تنش ،فعالیت فسفاتازها که در آزادسازی و تا ین
فسفر ورد نیاز برای رشد و تابولیسم در بذر و گیاهچه هاای
در مال رشد نقش دارند افزایش ی یابد .ایان نتاایج باا یافتاه
های امسان پاور و ا ینای ( )2113کاه نشاان دادناد فعالیات
فسفاتاز اسیدی توت شرایط تنش خشکی در دو رقم از یونجاه
افزایش ی یابد هماهنگی نشان ای دهاد .شاار ا و همکااران
( )2114اثر هور ون های گیااهی و تانش هاا را روی فعالیات
فسفاتازها در باذرهای ذرت خوشاه ای ()Sorghum bicolor
اورد بررسای قاارار دادناد .آنهاا شاااهده کردناد کاه فعالیاات
فسفاتازها به قدار قابل تاوجهی توات اثار اساید ژیبرلیاک و

شوری در جنین افزایش یافت .بنظر ی رسد تغییارات صاورت
گرفته در فعالیت فسفاتازها امتمات نقاش همای در ساازگاری
بذرهای در مال جوانه زنای نسابت باه تغییار شارایط زیسات
ویطی دارد.

شکل  :3تغییار یازان فعالیات آنازیم هاای فسافاتاز اسایدی ( )aو
فسفاتاز قلیایی ( )bگیاهچه های رقم بو ی (اصفهان) و اصاالح شاده
( )Super unibit F1خیار  11روز پس از تیمار غلظت های ختلاف
انیتول .قادیر نشان داده شده یانگین  3تکارار و ( ± SDانوارا
عیار) یباشد.

Effect of drought stress on acid and alkaline phosphatase activity in two native and breaded
)cultivars of cucumber (Cucumis sativus L.
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Abstract - Effect of drought stress on growth and activity of acid and alkaline phosphatase enzymes in native
(Isfahan cultivar) and breaded (Super unibit F1 Cultivar) cultivars of cucumber was investigated. Drought stress
was applied by various concentrations of mannitol containing 2, 4, 6, 8 and 10% (w/v). The results showed that
by increasing stress level with the exception of dry weight, characters such as germination, seedlings fresh
weight and water content strongly decreased. Phosphatases activities increased by the increase in stress level up
to 6% mannitol. Acid phosphatase activity was far greater than the activity of alkaline phosphatase under stress
conditions.
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