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 چكيده

خشكي و كمبود آب مهمترين تنش غير زيستي بوده كه رشد و نمو گياه را به شدت محدود مي كند. در اين مطالعه به منظور 

 به ترتيب) ، برخي C6 و C12مقايسات دقيق آزمايشگاهي دو ژنوتيپ حساس و متحمل به تنش خشكي (ژنوتيپ هاي 

% كاهش در ميزان آب 28 با C12پارامترهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي پس از سه هفته از رشد اندازه گيري شد. ژنوتيپ 

 در پاسخ به تنش خشكي به C12نسبي، كاهش چشمگيرتري نشان داد. نشت الكتروليت هر دو ژنوتيپ هندوانه به ويژه 

 مشاهده C6بيشترين ميزان افزايش تجمع پرولين در ژنوتيپ  ).ãp 05/0صورت معني داري نسبت به شاهد افزايش يافت (

 برابر افزايش نشان داد. پنج روز تنش خشكي 7/4 ماكرومول پرولين در يك گرم بافت تر برگ، نسبت به شاهد 93/9شد كه با 

 شد كه نشان دهنده تخريب بيشتر بافت ليپيد C12 برابري نسبت به شاهد در 2/2باعث تجمع مالون دي آلدئيد به ميزان 

) از C6غشاي آن و نشانه براي حساسيت آن به تنش مي باشد. بطور كلي داده ها حاكي از آن بود كه ژنوتيپ متحمل منتخب (

نظر پارامترهاي مورد اندازه گيري و مؤثر در فرايند تحمل به تنش نسبت به ژنوتيپ ديگر از برتري قابل مالحظه اي برخوردار 

بوده است لذا كاربرد بعدي اين ژنوتيپ ها در مطالعات آتي از جمله بيان ژن در شرايط تنش مي تواند مفيد باشد.    

 پرولين، تنش خشكي، رطوبت نسبي برگ، هندوانه بذري.كلمات كليدي: 

 

 مقدمه

خشكي و كمبود آب مهمترين تنش غير زيستي بوده كه توليد محصوالت گياهي را در اكثر نقاط دنيا و كشور ايران محدود 

تنش خشكي سبب كاهش رشد گياه از طريق تغيير فرايندهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي گياه از جمله تغيير فعاليت  مي كند.



 
آنزيم ها، نفوذپذيري غشاء سلول، وضعيت آب برگ و ميزان فتوسنتز گياه مي شود. در ميان اندام هاي گياهي، برگ ها نسبت به 

ساير اندام ها حساسيت بيشتري نسبت به تنش خشكي از خود نشان مي دهند. كاهش رشد برگ و يا پيري برگ ها در شرايط 

تنش خشكي يكي از مكانيسم هاي سازشي گياه در پاسخ به تنش خشكي و كاهش تعرق است. رشد برگ به دليل نقصان 

 ).2009فراهمي آب مورد نياز و كاهش جذب مواد غذايي كاهش مي يابد (جليل و همكاران، 

از جمله اثرات تنش خشكي، كاهش برخي عوامل مرتبط با رشد نظير طول ساقه، وزن خشك اندام هوايي، سطح برگ و ميزان 

رنگدانه هاي فتوسنتزي است. در بررسي تفاوت بين ژنوتيپ هاي متحمل به تنش خشكي و ژنوتيپ هاي حساس، مشخص شده 

است كه در ژنوتيپ هاي متحمل به تنش خشكي به دليل وجود مكانيسم هاي مقاومت به تنش خشكي كاهش كمتري در رشد 

 ).2007اندام هوايي و به تبع آن كاهش كمتري در توليد محصول و عملكرد گياه رخ مي دهد (توكر و همكاران،

موثرترين راه براي مقابله با خشكي، دستيابي به ژنوتيپ هاي متحمل به خشكي است. بنابراين لزوم بكارگيري معيارهاي 

پاسخ گياه در واكنش به تنش خشكي از طريق تغييرات  مناسب جهت گزينش ژنوتيپ هاي متحمل به خشكي ضروري است.

 ).2007(گنجعلي و كافي،  مورفولوژيكي، بيوشيميايي و فرايندهاي متابوليكي است

طبقه بندي   دسته صيفيجاتوcurcurbitaceae در خانواده  ) گياهي يك پايه مي باشد كهCitrullus lanatusهندوانه (

 سال گذشته توليد و به بازار عرضه 50) هستند و ارقام تريپلوئيد آن نيز طي 2n=22( بيشتر ارقام هندوانه ديپلوئيد مي شود.

شده اند كه ميوه هاي آن داراي مزه شيرين تر و فاقد بذر خوراكي هستند. ميوه اين گياه داراي مقادير بااليي آب و منبعي غني از 

 و عناصر معدني مهم نظير كلسيم، پتاسيم، آهن و همچنين داراي فيبر فراوان است. ارقام هندوانه در اندازه، C,Aويتامين هاي 

 81شكل، رنگ و الگوي پوست ميوه و همچنين رنگ و مغز دانه و زمان رسيدگي متفاوت هستند. توليد جهاني هندوانه حدود 

 كيلوگرم در 20901 هكتار با متوسط عملكرد 91000ميليون تن گزارش شده است. بر اساس آمار سطح زير كشت آن در ايران 

هكتار گزارش شده است. مراكز عمده توليد كننده هندوانه خراسان، گرگان، خوزستان، آذربايجان، جيرفت، بندرعباس، سيستان 

و بلوچستان، كاشان و فارس مي باشد. از آنجا كه انتخاب در هندوانه بر اساس تعداد محدودي صفات انجام گرفته است، تنوع 

ژنتيكي در ارقام اصالحي بسيار كم است، از اين رو ارقام تجاري در برابر بسياري از تنش ها حساس مي باشند (كياني و جهان 

 ).1385بين، 

 توده بومي هندوانه را به همراه چهار رقم تجاري به عنوان شاهد بررسي 120) صفات فيزيولوژيك 1385كياني و جهانبين (

كردند. نتايج حاصل نشان داد كه صفات فيزيولوژيك و مورفولوژيك تنوع بااليي در جامعه داشته و از سوي ديگر پارامترهايي 

نظير اسيديته، طول دوره رشد و ضخامت پوست از تنوع كمتري برخوردار بودند. پارامترهاي ديگر مورد بررسي شامل 

 ).1385عملكرد، وزن صد دانه، طول و قطر بذر و درصد قند است (كياني و جهان بين، 



 
) بررسي شد. در اين 1388تنوع ژنتيكي و توارث پذيري توده هاي محلي هندوانه سيستان توسط ناروئي راد و همكاران (

مطالعه برخي صفات بررسي شده شامل طول بوته، وزن ميوه، وزن بذر، تعداد ميوه، درصد قند و عملكرد بودند. نتايج بيانگر 

  درصد بود. 5اختالف معني داري در توده ها از نظر صفات طول و عرض ميوه، درصد قند و عملكرد در سطح 

) تنوع بااليي در صفات مورفولوژيك هندوانه را گزارش كردند كه عمدتا شامل رنگ و ضخامت 2001لوي و همكاران (

پوست، شكل و رنگ ميوه، بافت و رنگ گوشت، ميزان قند، شكل و رنگ بذر، مدت زمان تا رسيدگي ميوه مي باشد. با اين 

حال، مطالعات مربوط به اندازه گيري پارامترهاي مؤثر در تحمل به خشكي در كشور بسيار اندك و نادر بوده است. هدف از 

اين مطالعه بررسي دقيق تر در سطح بيوشيميايي و فيزيولوژيكي دو ژنوتيپ هندوانه بذري در پاسخ به تنش خشكي مي باشد كه 

بر اساس مطالعات مزرعه اي قبلي (داده ها منتشر نشده است) نسبت به تنش خشكي ارزيابي شده اند. بررسي دقيق تحمل 

نسبي ژنوتيپ هاي منتخب به تنش خشكي مي تواند زمينه مطالعات آتي مولكولي و بيان ژن هاي مؤثر در تحمل به خشكي را 

 در ژنوتيپ هاي محلي هندوانه بذر آجيلي فراهم نمايد.

 مواد و روش ها

در بررسي اوليه اي كه توسط وصال و همكاران (داده هاي در حال انتشار) انجام شد، صفات مورفولوژيك و عوامل مربوط به 

 ژنوتيپ بومي هندوانه بذري در سطح مزرعه بررسي شد و بر اساس آن دو ژنوتيپ منتخب 14عملكرد ميوه و بذر خشك در 

 و C6متحمل و حساس به تنش خشكي گزينش شده و در مطالعه حاضر از آنها استفاده شد. به اين ترتيب، ژنوتيپ بذرهاي 

C12 ساعت 72 به عنوان ژنوتيپ هاي متحمل و حساس تهيه شده و پس از خيس كردن ابتدايي و حذف لزجي آن، به مدت  

 درجه و در شرايط مرطوب و استريل در ژرميناتور جوانه دار شدند. قابل ذكر است به منظور حذف آلودگي ها، 25در دماي 

 ساعت يكبار شستشو شدند. بذرهايي كه به صورت يكسان جوانه زده بودند در گلدان 24لزجي و افزايش جوانه زني بذور هر 

 ساعت 48 كاشته شد و به مقدار كامالً يكسان هر 1:1:1 كيلوگرم مخلوطي از خاك-ماسه-خاكبرگ به نسبت 2هاي محتوي 

آبياري و در گلخانه رشد يافتند. سه هفته پس از كاشت، تيمار تنش خشكي با قطع آبياري انجام شد و در زمان هاي شروع 

تنش (شاهد) و پنج روز پس از تنش نمونه گيري ها انجام شد. اين آزمايش در قالب طرح كامل تصادفي با سه تكرار انجام 

 گرديد.

) اندازه گيري شد. سپس FWبه منظور جهت سنجش ميزان آب نسبي برگ ابتدا يك برگ از هر گياه جدا و وزن تر آن (

 ساعت، برگ از آب خارج شده و بوسيله دستمال كاغذي 16همان برگ در ظرف حاوي آب مقطر غوطه ور شد. پس از 

 درجه سانتي 70)، برگ ها در آون DW) آن محاسبه گرديد. سپس براي تعيين وزن خشك (TWخشك شده و وزن اشباع (

  ساعت قرار گرفته و پس از آن توزين شدند. مقدار نسبي آب برگ طبق معادله زير محاسبه گرديد.48گراد به مدت 
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 دقيقه در 30 گرم برگ بود، به مدت 1/0 ميلي ليتر آب ديونيزه و 10براي ضريب پايداري غشاء لوله آزمايش اول كه حاوي 

 دقيقه 10 گرم برگ بود، به مدت 1/0 ميلي ليتر آب ديونيزه و 10 درجه سانتي گراد و لوله آزمايش دوم كه حاوي40بن ماري

 درجه سانتي گراد قرار گرفت. سپس لوله ها جهت كاهش دما و رسيدن به دماي محيط در يخچال گذاشته 100در بن ماري 

 آن ها MSI متر خوانده شده و طبق معادله مقابل ميزان ECشدند و پس از تعديل دما، ميزان نشت الكتروليت آنها با دستگاه 

 سنجيده شد.                                     
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 ميلي ليتر اسيد 4 گرم از بافت برگ در 2/0 استفاده شد. )1973 بيتس و همكاران (براي استخراج و سنجش پرولين از روش

 از ml2 از محلول بااليي با ml2% كامال سائيده شده تا همگن شود و پس از سانترفيوژ W/V (3سولفوساليسيليك آبدار (

 . قرار گرفتندCº100 ميلي ليتر اسيد استيك گالسيال مخلوط و به مدت يك ساعت در حمام آب ml2هيدرين و معرف نين

 مقدار پرولين به ، قرائت شد. نهايتاً با استفاده از منحني استانداردnm520 تولوئن جدا شده و در ml4مخلوط واكنش به كمك 

كمك فرمول زير محاسبه شد. 

 

 گرم بافت تر 2/0  به اين ترتيب شد.) اندازه گيري1968 (ميزان پراكسيداسيون ليپيدهاي غشاء با استفاده از روش هس و پيكر

 سانتريفيوژ شد. پس از مخلوط با محلول  در دقيقه دور10000% ساييده و در 1/0كلرواستيك اسيد  اسيد تريml5برگ با  

 قرار گرفته و با استفاده از Cº95 دقيقه در حمام آبگرم 30)، 1:4% (5/0% حاوي اسيد تيوباربيتوريك 20اسيد تري كلرواستيك 

رابطه زير غلظت مالون دي آلدئيد محاسبه شد. 

MDA( gFWmol /µ ) = A532-600/
151055.1 −−× Mcm ×b 

 استفاده شد. ابتدا داده هاي Excel 2013 و SPSS 19جهت آناليز آماري و رسم نمودارها در اين مطالعه از نرم افزارهاي 

درصدي به آرك سينوس تبديل شد و پس از بررسي معني دار بودن آناليز واريانس، ميانگين ها به روش دانكن مقايسه و سطح 

 % در نظر گرفته شد.5معني داري بكار رفته در كليه تجزيه تحليل ها 

 نتايج و بحث



 
 به صورت معني داري كاسته C12 و C6) برگ هر دو ژنوتيپ هندوانه RWCبا اعمال تنش خشكي، از ميزان نسبي آب (

)، در حالي كه در شرايط بدون تنش، تفاوت معني داري بين ژنوتيپ ها از نظر ميزان نسبي آب برگ مشاهده نشد ãp 05/0شد (

% كاهش در ميزان آب نسبي) كاهش 18 (با C6% كاهش در ميزان آب نسبي) در مقايسه با 28 (با C12). ژنوتيپ 1(شكل 

 چشمگيرتري نشان داد.

تفاوت ژنوتيپ هاي مختلف از نظر ميزان نسبي آب برگ به تفاوت آن ها در ميزان جذب آب از خاك، همچنين توانايي آن ها 

در افزايش كارايي سيستم ريشه اي و قدرت كنترل هدرروي آب از طريق روزنه ها مربوط مي شود. ژنوتيپ هاي متحمل به 

تنش خشكي مكانيسم هايي براي حفظ آب برگ و جلوگيري از هدررفتن آن دارند، يكي از اين مكانيسم ها كاهش سطح برگ، 

حفظ آب برگ و جهت كاهش ميزان تبخير سطحي و تعرق و همچنين بسته شدن روزنه ها در شرايط تنش خشكي است. 

 نشانگر  يكي ازكاهش تبخير و تعرق  يك مكانيسم مهم اجتناب از تنش شوري است و محتواي آب نسبي برگ به عنوان

ژنوتيپ  ).2006 (ترزي و كاديوگلو، هاي گياهي نسبت به تنش خشكي معرفي شده استجهت تعيين ميزان تحمل ژنوتيپ

C6 به دليل از دست دادن آب كمتر برگ، از تحمل بيشتري در مقايسه با C12.برخوردار مي باشد  

 درصدي 25 تا 20) تنش خشكي باعث كاهش 2011 حاضر، در بررسي هاي فروس و همكاران ( با نتايج آزمايشمشابه

، ژنوتيپ هاي ه استدر مطالعات ديگر كه روي گندم، سويا و ذرت انجام شدمحتواي رطوبت نسبي برگ گياه هندوانه شد. 

.  )2001(فيگيردو و همكاران، نسبي برگ باالتري داشتند محتواي آب متحمل 
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) تاثير تنش خشكي در دو رقم هندوانه بذري بر روي پارامتر هاي (الف) محتواي آب نسبي برگ و (ب) نشت 1شكل 

 ).ãp 05/0الكتروليت (

      شاهد تنش       شاهد تنش 



 
نشت الكتروليت هر دو ژنوتيپ منتخب هندوانه در پاسخ به تنش خشكي به صورت معني داري نسبت به شاهد افزايش داشت 

)05/0 ãp به طوري كه در شرايط تنش (C12 تفاوت معني داري با C6 شكل) ب). بر اين اساس ضريب 1 نشان داد-

 % كمتر بود.10 در شرايط تنش خشكي در حدود C6 نسبت به MSI (C12پايداري غشا (

تنش خشكي از طريق افزايش توليد مواد تخريب كننده غشاء از جمله پراكسيد هيدروژن، سبب تخريب غشاء سلولي گشته و 

در نتيجه ضريب پايداري غشاء، در شرايط تنش خشكي كاهش مي يابد. گياهان متحمل به تنش خشكي مكانيسم هايي براي 

مقابله با تخريب غشاء دارند كه يكي از اين مكانيسم ها تجزيه پراكسيد هيدروژن توسط آنزيم هاي كاتاالز و پراكسيداز است. 

بنابراين ميزان تخريب غشاء در شرايط تنش خشكي در ژنوتيپ هاي متحمل به تنش خشكي كمتر از ژنوتيپ هاي حساس 

). در تطبيق با مشاهدات اين آزمايش، افزايش معني دار نشت الكتروليت ارقام هندوانه در اثر 2001است (فو و هانگ، 

 ) گزارش شده است. 2013تنش هاي غير زيستي در مطالعات يانگ و همكاران (

). همانطور كه در ãp 05/0ميزان پرولين در شرايط تنش خشكي در هر دو رقم هندوانه به صورت معني داري افزايش يافت (

 ماكرومول 93/9 مشاهده شد كه با C6-الف نشان داده شده است، بيشترين ميزان افزايش تجمع پرولين در ژنوتيپ 2شكل 

 برابر افزايش بسيار معني داري يافت. اگرچه تنش خشكي باعث 7/4پرولين در يك گرم بافت تر برگ، نسبت به شاهد 

 به كمتر C6 برابر افزايش داشته كه در مقايسه با 4/2 شد، اما مقدار آن نسبت به شاهد C12افزايش معني دار ميزان پرولين در 

 بود.

افزايش پرولين در شرايط تنش خشكي، به عنوان يكي از پاسخ هاي دفاعي گياه به تنش خشكي مطرح است. تجمع زياد 

پرولين در سلول هاي تحت تنش، سبب محافظت از سلول در شرايط تنش و همچنين جلوگيري از ايجاد سميت در سلول 

مي شود. پرولين همچنين در حفظ ساختار غشاء، ايجاد سازگاري اسمزي و حفظ ساختار آنزيم ها در سلول، ايفاي نقش مي 

). به دليل خاصيت هيدروفيلي پرولين، اين مولكول ممكن است جايگزين مولكول هاي آب در 2005كند (اشرف و آيرام، 

اطراف نوكلئيك اسيدها، پروتئين ها و مولكول هاي غشائي گردد و از اين طريق اثرات يون هاي تخريب كننده بر اين تركيبات 

را كاهش داده و بدين وسيله محافظت از اين تركيبات و ساختار غشاء را انجام دهد. تجمع پرولين در شرايط تنش خشكي در 

). همانند مشاهدات اين آزمايش، باالتر بودن ميزان پرولين در 2005لگوم ها نيز گزارش شده است (اشرف و آيرام، 

ژنوتيپ هاي متحمل به تنش خشكي و شوري نسبت به ژنوتيپ هاي حساس در گياه هندوانه گزارش شده است (كاواس و 

 ). 2013همكاران، 



 

 

) تغييرات مقدار پرولين (بر حسب ميكرومول بر گرم وزن تر بافت برگ) (الف) و مقدار مالون دي آلدئيد (بر حسب ميكروموالر بر گرم وزن 2شكل 

 ).  ãp 05/0) (ب) در دو ژنوتيپ هندوانه بذري تحت تنش خشكي(MDAتر بافت برگ) (

 افزايش C12در اين مطالعه پس از پنج روز از قطع آبياري، ميزان مالون دي آلدئيد در هر دو ژنوتيپ هندوانه به ويژه در 

). اگرچه در شروع تنش تفاوت معني داري مشاهده نمي شود، اما تنش خشكي باعث ãp 05/0كامالً معني داري داشت (

 مي باشد C12 برابر نسبت به شاهد شد كه بيانگر تخريب بيشتر ليپيدهاي غشاي ژنوتيپ 2/2 به ميزان MDAافزايش تجمع 

 -ب). 2(شكل 

نتايج حاصل از بررسي ديگر محققان نشان داده است كه در شرايط تنش خشكي، ميزان پراكسيداسيون ليپيدها افزايش يافته و 

در نتيجه ميزان مالون دي آلدئيد در سلول هاي تحت تنش افزايش مي يابد. توليد گونه هاي اكسيژن فعال طي تنش اكسيداتيو 

ناشي از تنش خشكي، سبب تخريب ساختار ليپيدي غشاء شده و از اين طريق محصول ثانويه اي به نام مالون دي آلدئيد را 

). تجمع مالون دي آلدئيد در شرايط تنش خشكي نشان دهنده تجمع راديكال هاي 2007افزايش مي دهد (اراسالن و همكاران، 

). بر اين اساس 2007فعال، اكسيد شدن پروتئين ها و ليپيد ها و در نتيجه تخريب غشاءهاي سلولي است (اراسالن و همكاران، 

 C12 احتماالً بيانگر اكسيداسيون كمتر ليپيدها و پايداري بيشتر غشا نسبت به C6 مربوط به MDAشيب كمتر در افزايش 

_2مي باشد (شكل 
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Abstract 

Drought and water deficit are the most important abiotic stresses that severely limit plant growth. In 
this study some biochemical and physiological parameters were measured after three weeks of 
seedling growth to precisely compare the sensitivity and tolerance of genotypes (C12 and C12, 
respectively) under drought stress. C12 with 28% reduction in relative water content (RWC) showed a 
more significant decrease than the other genotype. Electrolyte leakage in both genotypes, especially in 
C12 significantly increased in response to drought stress compared to controls (pã 0.05). The highest 
concentration of proline content was observed in samples C6 with 9.93 macromoles proline per gram 
fresh leaf. Five days of drought stress caused 2.2 fold accumulation of malon dialdehyde in C12 as 
compared to control, indicating more degradation of membrane lipids. Based on RWC, Electrolyte 
leakage and proline, C6 also showed more tolerance under drought stress. Overall, the results showed 
that candidate tolerant genotype was more competent in response to drought stress in terms of 
measured parameters; so it may be useful to investigate further on drought stress such as gene 
expression using these genotypes.  

Keywords: Drought stress, Proline, RWC, Seeded watermelon. 


