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چکیده این مطالعه به منظور ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای نخود به تنش دمای پایین
در مرحله رشد گیاهچهای در اتاقک رشد انجام شد .دراین آزمایش سطوح دمایی ،-15

شناسه مقاله:

 10 ،5 ،0 ،-5 ،-10و  15درجه سلسیوس روی پنج ژنوتیپ نخود شامل  ،ILC482آزاد،

نوع مقاله :پژوهشی

آرمان ،کاکا و پیروز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه

تاریخ پژوهش1392 :

تکرار اعمال شد .در تمام ژنوتیپهای نخود با افزایش شدت تنش سرما از  15تا 0

تاریخ دریافت94/09/12 :

درجه سلسیوس ،میزان نشت الکترولیتها افزایش و در دمای حدود  0درجه به حداکثر

تاریخ پذیرش95/03/04 :

رسید .در دامنه دمایی اعمال شده ،ژنوتیپ آزاد و  ILC482به ترتیب دارای بیشترین و
کمترین میزان نشت الکترولیت بودند .با کاهش دما تا  0درجه سلسیوس فعالیت
آنزیمهای پراکسیداز و کاتاالز در همه ژنوتیپها افزایش یافت .در دماهای کمتر از 0

واژههای کلیدی

درجه سلسیوس پاسخ ژنوتیپها متفاوت بود .همچنین بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز



آنزیمهای آنتیاکسیدان

ILC482



تنش سرما

در مقایسه با سایر ژنوتیپها مقاومت بیشتری به تنش سرما داشته باشد و بنابراین با



نشت الکترولیت

توجه به نتایج آزمایش میتوان توصیه کرد در مناطقی که دمای هوا در فصل پاییزه و



زمستان در کشتهای پاییزه و انتظاری با کاهش شدیدی مواجه میشود از این ژنوتیپ

آزاد



استفاده شود.

پیروز



ILC482

و کاتاالز متعلق به ژنوتیپ  ILC482بود .در مجموع ،به نظر میرسد ژنوتیپ
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فتحی و همکاران ،نشت یونی و فعالیت آنزیمی گیاهچه ژنوتیپ نخود ...
مقدمه رشد نخود دیم به طور طبیعی تحت تأثیر تنشهای دما و خشکی در بهاار و

جوانهزنی موجب عدم استقرار مناسب

زمستان قرار میگیرد ،این تنشها طول مدت رشد رویشی و زایشی را کوتااه کارده و

گیاه میگردد و ضعف گیاهچه در این

محصول دانه را کاهش میدهند ]37،38[.جوانهزنی و استقرار گیاهچه مراحل بحرانای در

مرحله دستیابی به عملکرد مطلاوب را

چرخه زندگی گیاه هستند .در تولید محصول استقرار گیاهچه تعیین کننده تراکم بوتاه،

تحت تأثیر قرار میدهد ]43[.تنش دمای

یکنواختی و عملیات زراعی است ]13[.جواناهزنای مناساب ،نیااز اولیاه بارای اساتقرار

پایین باعث کاهش سیالیت غشا شاده

مناسب گیاه است .سطح سبز نامطلوب گیاه در مزارع نخود دیم میتواند ناشی از یاک

کااه در کنااار پراکسیداساایون لیپیااد

یا ترکیبی از عواملی مانند مقدار کم بذر ،قوه نامیه ضعیف ،عدم جوانهزنی ،سبز شادن

موجااب تخریااب غشااا و در نتیجااه
مایگاردد]7[.

نامناسب بذر و مرگ و میر زیاد گیاهچه باشد ]3[.بعد از کاشت بذر درصاد و سارعت

افزایش نشات یاونی

جوانهزنی ،سرعت سبز کردن و رشد گیاهچاههاا بساتگی باه دماای محاید دارد ]4[.از

پژوهشاای روی نهااالهااای زیتااون

آب بااالتر اشااره نماود .باه

گزارش شده که تنش یخبندان موجب

آب یعنای تولیاد مااده

تسریع در تخریب غشای سلولی و در

خشک در هکتار به ازای آب مصرفی کاهش یاباد ]27[.بررسایهاای اولیاه در ناواحی

نتیجه افزایش نشت یونی

مایشاود]1[.

مدیترانهای نشان میدهد در صورتی که از ارقام مقاوم باه سارما و بار زدگای نخاود

هنگامی که بافتهای گیاه در اثر سرما

استفاده شود ،کشت زمستانه نسبت به بهاره ،برتری دارد .در همین راستا پژوهشاگران،

آسیب میبینند ،فعالیت غشای سالولی

تعداد زیادی از ژنوتیپهای نخود متحمل به سرما را برای کاشت زمساتانه در ناواحی

مختل شده و الکترولیاتهاای داخال

مدیترانهای شناسایی و معرفی کردهاند ]41[.گیاهان در شراید طبیعی و زراعای هماواره

سلول به خارج از آن نشت مایکنناد.

در معرض تنش هستند[ ]26و معموالً میتوانند دماهای کمی باالتر یاا پاایینتار از حاد

آزمایشها نشان داده است کاه اولاین

بهینه برای رشد و نمو خود را تحمل کنند .با توجه به اینکه هر یاک از مراحال رشاد

مکان خساارت در اثار سارما ،غشاای

گیاه نیازهای دمایی متفاوتی دارند ،بنابراین ،در تنشهای دمایی مرحلاه وقاوع ،دوام و

ساالولی اساات و ساارما باعااث تغییاار

شدت تنش سرما ازمهمترین عوامل مؤثر به حساب میآیند ]6[.عالیم خسارت معماوالً

حالت غشا از کریستال مایع به حالات

بین  42تا  72ساعت بعد از قرار گرفتن در معرض تنش مشااهده مایشاود ]33[.تانش

جاماد ژل ماایشاود و بااا ایان تغییاار،

دمای پائین شامل سرمازدگی و یخزدگی اسات ]12[.برخای پژوهشاگران دامناه دماایی

فعالیاات آن مختاال ماایگااردد ]26[.بااه

کمتراز  -1/5درجه سلسیوس را به عنوان تنش انجماد و دمای بین  -1/5تا  15درجاه

همین دلیل اندازهگیاری میازان نشات

سلسیوس را به عنوان تنش سرما در نخود در نظر گرفتهاند ]15،20[.تنش دمای پاایین باا

الکترولیتها از بافتهاای گیااهی باه

ایجاد تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک باعث عدم تعادل متابولیسمی ،کاهش رشاد،

عنوان یک روش مناسب برای تخمین

عملکرد و در بعضی موارد مرگ در گیاهان حساس میگردد ]24[.دمای پاایین یکای از

تراوایاای غشااا در ارتبااااا بااا اثااار

عوامل محیطای عماده اسات کاه رشاد گیاهاان را محادود مایکناد ]20[.فرآینادهاای

تنشهاای محیطای بار ژنوتیاپهاای

فیزیولوژیکی مقاومت باه سارما از قبیال تغلایر شایره سالولی و تغییارات آنزیمای و

مختلاااف گیااااهی ماااورد اساااتفاده

پروتئینی در سطح سلولی و خصوصاً غشای سلولهای گیاهی به وجود میآیاد ]34[.باه

پژوهشگران قرار گرفته است ]18[.تغییر

نظر میرسد این تغییرات کیفی ناشی از پیامهای محیطای و ترکیاب و تاداخل ناور و

در ساختار غشاا در اثار سارما سابب

دماهای پایین باشد ]9[.تنش سارما یکای از عوامال تغییار در رشاد و نماو و عملکارد

افزایش نشت الکترولیتهاای سالولی

بسیاری از گیاهان زراعی از جمله نخود است .به طاور کلای ،دماای پاایین در مرحلاه

در اناادامهااای حساااس بااه ساارما

سودمندیهای کاشت زمستانه میتوان به کارایی مصار

تأخیر افتادن تاریخ کاشت باعث میشاود کاه کاارایی مصار
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میگردد ]38[.در بررسی روی گیاهچههای نخود  14روزه تحت تنش سرما ،باا کااهش

باعث نقصان بوته در واحاد ساطح و

دما میزان نشت یونی افزایش پیدا کرد .تنش سرما با آسیب به غشااهاای کلروپالساتی

آسیبهای جدی به بافت گیاه میشود

میتواند بیشترین خسارت را به فتوسنتز و راندمان تولید گیااه وارد ساازد ]35[.یکای از

بنابراین باید از ژنوتیپهاایی اساتفاده

عوامل اصلی مسبب خسارت سرما ،ایجاد گونههای اکسیژن فعال اسات کاه منجار باه

کرد که نسابت باه دمااهاای پاایین از

تغییر عوامل دخیل در حفر ترکیبات غشایی ،ترکیبات ضد انجماد ،آنتی اکسیدانهاا و

خود مقاومات خاوبی در برابار تانش

فرآیندهای متعدد دیگر میشود ]8[.کاتااالز1و پراکسایداز2دو آنازیم مهام در مقابلاه باا

سرما نشان دهند.

پراکسید هیدروژن به عنوان یکی از گونههای اکسیژن فعال اصلی مایباشاند .گازارش
شده که پراکسیداز پس از کاتاالز در درجه دوم اهمیت در حاذ

هااد

از ایاان پااژوهش شناسااایی

پراکساید هیادروژن

ژنوتیپ مقااوم باه تانش سارما بارای

نقش ایفا میکند ]14[.گیاهان سازوکارهای حفااتتی مختلفای را بارای دفاع یاا کااهش

استفاده در کشتهای پاییزه و زمستانه

اکسیژن فعال دارند که در سطوح مختلف تنش مؤثر است .آنزیمهاای آنتایاکسایدانت

در شراید مزرعه بود.

یکی از این سازوکارهای حفاتتی است .مطالعات نشاان داده اسات کاه باین فعالیات
آنزیمهای ضداکسایشی3و تحمال گیااه باه تانش هاای غیارزناده مانناد تانش سارما
همبستگی وجود دارد ]21[.گیاهانی که از سطوح باالتری از ضداکسایندهها برخور دارند
مقاومت بیشتری به آسیبهای اکسایشی نشان میدهند .دو آنزیم کاتااالز و پراکسایداز
از مهمترین ضد اکسایندهها میباشاند کاه باعاث شکساته شادن پراکساید هیادروژن
میگردند ]19،23[.با بررسی تأثیر تنش سرما بر فعالیت آنزیمهای ضداکسایشی در گنادم
اعالم شد که سرما موجب افزایش فعالیت آنزیم پراکسایداز در ایان گیااه

میشاود]40[.

گاستا و همکاران ( )1982تغییر در ساختار غشا ،ترکیب اسایدهاای چارب ،تغییارات
متابولیکی ،تغییر در مقادیر پروتئین ،فعالیتهای آنزیمی و نشت الکترولیتهاا را جازو
صدمات تنش یخزدگی به گیاهاان ذکار کردناد[ ]22در علافهاای چمنای4نیاز برخای
خصوصیات مانند میزان پایداری غشاهای سلولی[ ،]16ترکیب و ذخیاره کربوهیادرات-
ها[ ]18و سنتز پروتئینهای تنظیم کننده سرما نقش مهمی در تحمل به یخزدگی آنها ایفا
میکنند .به همین دلیل اندازهگیری نشت الکترولیتهااز بافتهای گیاهی پس از اعمال
تنش یخزدگی ،به عنوان یک روش مناسب برای تخماین میازان خساارت سارما[ ]16و
ارزیابی تحمل به یخزدگی در گیاهان مختلف مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات ]18[.در
پژوهشی به منظور مطالعه تأثیر تنش شوری بر فعالیت سیساتم ضاداکسایشای در جاو
مشخص شده که فعالیت آنزیمهای کاتااالز ،پراکسایداز و ساوپراکساید دیساموتاز5در
ریشه و ساقه تحت تنش افزایش پیدا میکند ]44[.با توجه باه ایان کاه کشات پااییزه و
زمستانه باعث افزایش عملکرد در نخود میشود اما تنشهاای سارمایی در ایان فصال
1

catalase
peroxidase
3 antioxidant
4
grass
5
superoxide dismutase
2

مواد و روشها

در این آزمایش

خسارت تنش سرمایی در مرحله دو
تا سه برگی گیاهچه مورد ارزیابی قرار
گرفت .کشت در اتاقک رشد به
صورت آزمایش فاکتوریل در قالب
طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار
انجام شد .هر واحد آزمایشی شامل
یک گلدان با قطر  12سانتیمتر بود.
فاکتور اول شامل هفت سطح دمایی
 10 ،5 ،0 ،-5 ،-10 ،-15و  15درجه
سلسیوس و فاکتور دوم شامل پنج
ژنوتیپ نخود  ،ILC482آزاد ،آرمان،
کاکا و پیروز بود.بذور قبل از کشت با
قارچکش کاربوکسین

تیرام 6با

غلظت

 2در هزار ضدعفونی شدند .در هر
گلدان پنج بذر کاشته شد .بعد از
کشت ،گلدانها به اتاقک رشد منتقل
و در دمای  15درجه سلسیوس و
شدت نور  460وات بر متر مربع به
مدت  21روز یعنی تا رسیدن
گیاهچهها به مرحله  2تا  3برگ
®Carboxin Thiram
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فتحی و همکاران ،نشت یونی و فعالیت آنزیمی گیاهچه ژنوتیپ نخود ...
مرکب نگهداری شدند .سپس هر کدام از تیمارهای دمایی باالتر از  0درجه سلسیوس

و در تنشهای شدیدتر موجب مرگ

به مدت دو روز اعمال و نمونهبرداری انجام شد .قبل از اعمال تیمارهای دمایی 0

گیاه شود[ .]15در تنش انجماد یعنی

درجه سلسیوس و کمتر عملیات خود سرمایی گیاهچهها انجام شد ،به این ترتیب که

دمای کمتر از  0درجه سلسیوس ،هر

برای اعمال تیمار دمای  0درجه ،گلدانها به مدت  2روز در دمای  ،+5برای تیمار

چند که در برخی ژنوتیپها مانند

دمایی  -5دو روز در دمای  +5و دو روز در دمای  0و برای اعمال تیمارهای  -10و

پیروز و  ILC482تفاوت نشت

 -15سلسیوس به مدت دو روز به ترتیب در هر کدام از دماهای  0 ،+5و  -5درجه

الکترولیتها بین دمای  0و -15

سلسیوس قرار گرفتند و سپس تیمارهای دمایی مورد نظر در یک دستگاه فریزر که به

درجه سلسیوس معنیدار بود ولی

این منظور بهینه سازی شده بود ،اعمال و بالفاصله نمونهبرداری انجام شد .اندازهگیری

خیلی کمتر از تنش سرما و به طور

نشت الکترولیتها به روش لوتس و همکاران ( ،]31[)1996سنجش فعالیت آنزیم

متوسد در حدود  %1/35بود که علت

پراکسیداز به روش مک آدام و همکاران ( ]32[)1992و آنزیم کاتاالز به روش چنس و

آن میتواند به حداکثر رسیدن

انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری

خسارت به غشای سلول تا دمای 0

 MSTATCو مقایسه میانگینها توسد آزمون دانکن در سطح احتمال  %5انجام

درجه و عدم توانایی غشا برای حفر

گرفت.

محتوای سلول باشد .در دامنه دمایی

ماهلی

(]11[)1995

اعمال شده در این آزمایش ،در بین

نتایج و بحث

ژنوتیپهای مختلف ژنوتیپ آزاد و

خسارت به غشای سلول
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان دهندهی تأثیر بسیار معنیدار دما ،ژنوتیپ و اثرات
متقابل آنها بر نشت الکترولیتها از غشای سلولی بود (جدول  .)1مقایسه میانگین-
های تأثیر دما بر نشت الکترولیتها در ژنوتیپهای نخود نشان داد که بیشترین و
کمترین مقدار نشت الکترولیتها به ترتیب مربوا به ژنوتیپهای پیروز در دمای -15
درجه و  ILC482در دمای  15درجه سلسیوس بود (جدول  .)2نشت یونی نشانگر
عدم توانایی غشا در حفر ترکیبات درون سلولی به علت خسارت به غشای سلولی
است ،در نتیجه هر چه میزان نشت بیشتر باشد خسارت وارده به غشای سلول هم
بیشتر است .در تمام ژنوتیپهای نخود با افزایش شدت تنش سرما (کاهش دما از15
تا  0درجه سلسیوس) ،میزان نشت الکترولیتها افزایش یافت و در دمای حدود 0

درجه به حداکثر رسید .این افزایش به طور متوسد  %32/21بود .نایار و
همکاران( )2005تأثیر تنش سرما بر گیاهچههای نخود  14روزه را بررسی و گزارش
کردند که با کاهش دما میزان نشت یونی افزایش پیدا

کرد]35[.

در دمای  0درجه

کمترین نشت الکترولیت مربوا به ژنوتیپ  ILC482بود که میتواند بیانگر تحمل
بیشتر این ژنوتیپ به تنش سرما باشد .در این دما ژنوتیپ آزاد دارای بیشترین میزان
نشت بود که نشان از حساسیت بیشتر این ژنوتیپ به سرما در مقایسه با سایرین باشد.
تنش سرما در شراید کنترل شده نشان داد که ژنوتیپ  ILC482متحمل به
سرماست[ .]41تنش سرمایی طوالنی مدت در نخود می تواند سبب جلوگیری از رشد
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 ILC482به ترتیب دارای بیشترین و
کمترین نشت الکترولیتی بودند که می
تواند نشان دهنده بیشترین و کمترین
حساسیت به تنش دمای پایین در این
ژنوتیپها باشد .نتایج مطالعات
مختلف تایید کننده آن است که
اسیدهای چرب غیراشباع موجود در
غشای سلولی در سیالیت غشا دارای
اهمیت زیادی هستند .به عالوه درجه
حرارت پایین باعث تغییر سیالیت
اسیدهای چرب غشا از حالت نیمه
مایع به حالت کریستالی میشود که به
دنبال

آن

نشت

یونی

افزایش

مییابد ]33[.گونههای فعال اکسیژن در
شراید تنش سرما میتوانند با
اسیدهای چرب واکنش دهند و سبب
پراکسیداسیون لیپیدهای اصلی غشا و

فصلنامه بومشناسی گیاهان زراعی ،جلد  ،12شماره  ،2صفحات 25- 34
به دنبال آن نشت محتوای سلولی و خشکی سریع و مرگ سلول

شوند]39[.

این

ژنوتیپها افزایش یافت ،از این دما به

تغییرات سبب تهور سایر اثرات سرمازدگی در سطح سلول و گیاه

میشود]6[.

در

پایین پاسخ ژنوتیپها متفاوت بود .در

آزمایشهای جداگانه روی چهار رقم برنج[ ]21و دو رقم ذرت[ ]39میزان نشت یونی در

ژنوتیپهای آرمان و آزاد فعالیت

رقمهای حساس به سرما افزایش یافت در حالی که در رقمهای مقاوم تغییر چندانی

آنزیم کاتاالز تغییر معنیداری پیدا

پیدا نکرد ،در آزمایش حاضر با کاهش دما ،حتی دماهای باالی  0درجه سلسیوس ،در

نکرد ،در سایر ژنوتیپها فعالیت

همه ژنوتیپها میزان نشت الکترولیتها افزایش پیدا کرد که نشان دهنده حساسیت

آنزیم تا دمای  -5درجه سلسیوس

بیشتر ژنوتیپهای نخود به تنش سرما در مقایسه با محصوالتی مانند برنج و ذرت

افزایش یافت ولی با کاهش دما تغییر

است.

معنیداری در فعالیت آنزیم مشاهده
نشد .پاسخهای متفاوت در دماهای

فعالیت آنزیم پراکسیداز
نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده معنیداری بودن اثرات دما ،ژنوتیپ و اثر متقابل
آنها در سطح احتمال  %1بر فعالیت آنزیم پراکسیداز بود (جدول  .)1با کاهش دما تا
 0درجه سلسیوس فعالیت آنزیم پراکسیداز در همه ژنوتیپها افزایش یافت (جدول
 .)3نتایج آزمایشهای مختلف هم نشان میدهد که با کاهش دما فعالیت آنزیم
پراکسیداز به منظور جلوگیری از آسیبهای وارده به گیاه ناشی از تنش سرما و تولید
پراکسید هیدروژن افزایش

مییابد]44[.

در دماهای کمتر از  0درجه سلسیوس پاسخ

ژنوتیپها متفاوت بود .در برخی ژنوتیپها مانند آرمان و پیروز فعالیت آنزیم
پراکسیداز افزایش یافت ولی در سایرین تغییر معنیداری رخ نداد .علت عدم افزایش
فعالیت آنزیم پراکسیداز میتواند تخریب غشای سلول و تراوش مواد محلول به خارج
سلول و در نتیجه اختالل در فعالیت سلول یا به حداکثر رسیدن تولید پراکسید
هیدروژن باشد که بدین ترتیب نیاز به فعالیت بیشتر آنزیم پراکسیداز برای خنثی
سازی آن برطر

شده باشد .در دامنه دمایی در این آزمایش بیشترین فعالیت آنزیم

پراکسیداز مربوا به ژنوتیپ  ILC482و کمترین آن مربوا به ژنوتیپ آزاد بود .یکی
از دالیل تحمل بیشتر ژنوتیپ  ILC482به تنش سرما می تواند فعالیت بیشتر آنزیم
پراکسیداز برای خنثی سازی پراکسید هیدروژن که تخریب کننده غشای سلول است،
باشد .دو رقم نخود حساس به سرما دارای تراوش یونی و میزان فعالیت پراکسید
هیدروژن بیشتری در مقایسه با دو رقم مقاوم بودند ]28[.فعالیت آنزیم پراکسیداز در
دو رقم توت فرنگی تحت تأثیر تنش سرما ابتدا به سرعت افزایش پیدا کرد ،اما با
کاهش بیشتر دما ،افزایش فعالیت پراکسیداز کاهش یافت ]45[.تیمار سرما در گندم نیز
موجب افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز

شد]40[.

فعالیت آنزیم کاتاالز
دما ،ژنوتیپ و اثر متقابل دما در ژنوتیپ بر فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح  %1معنیدار

پایین شاید به علت تأثیرگذاری سایر
آنزیمها و موادی باشد که باعث
کاهش خسارت گونههای اکسیژن
فعال میشود .بیشترین میزان فعالیت
آنزیم کاتاالز مربوا به ژنوتیپ
 ILC482در دمای  -15درجه
سلسیوس و کمترین فعالیت این آنزیم
متعلق به ژنوتیپ پیروز در دمای 15
درجه سلسیوس بود (جدول .)4
افزایش میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در
ژنوتیپهای نخود میتواند بیانگر
توانایی بیشتر این ژنوتیپها در مهار
گونههای اکسیژن فعال و پراکسید
هیدروژن باشد که تخریب کننده
غشای سلول هستند .نتایج برخی
پژوهشها نشان میدهد که بهبود
تحمل به تنش سرما در نخود ممکن
است با ترفیت سیستم دفاعی
ضداکسایشی از جمله فعالیت بیشتر
آنزیم کاتاالز در این گیاه مرتبد
باشد []10
.

برخی دیگر از پژوهشگران

هم بر نقش آنزیم کاتاالز در حذ
پراکااسید هیدروژن تحاات تاااانش

بود (جدول  .)1با کاهش دما تا  0درجه سلسیوس میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در همه
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) تجزیه واریانس اثر تنش سرما بر میزان نشت الکترولیت و فعالیت پراکسیداز و کاتاالز در گیاهچه ژنوتیپهای نخود1 جدول
Table 1( Analysis of variance of chilling stress effect on electrolyte leakage, peroxidase and catalase activity in chickpea
genotypes seedlings
mean of squares

Source of variation

df

Replication
Temperature
Genotype
Temperature × Genotype
Error
CV (%)

2
6
4
24
68

electrolyte leakage

peroxidase

catalase

2.30*
3008.97**
201.95**
38.97**
0.64
1.09

0.27*
7.30**
2.48**
0.53**
0.07
6.10

0.005**
0.001**
0.00025**
0.000041**
0.000015
6.99

%1  و5  معنی دار در سطح احتمال،**به ترتیب غیر معنیدار,*

* and ** no significant, Significant at 5 and 1% probability level

respectively

) اثر دما بر درصد نشت الکترولیت در ژنوتیپهای نخود2 جدول
Table 2) The effect of temperature on electrolyte leakage percentage of chickpea genotypes
Genotype

15°C

10°C

5 °C

0°C

-5°C

-10°C

-15°C

Average

Arman

45.61

52.63

71.71

82.69

83.66

83.02

81.24

71.51

Azad

51.55

69.51

75.91

84.21

85.82

85.18

84.59

76.68

Pirouz

60.16

64.54

73.77

80.67

84.75

84.12

86.28

76.33

ILC482

43.28

47.78

68.75

79.98

81.78

82.01

83.24

69.55

Kaka

49.05

52.72

72.68

83.13

82.67

85.54

82.12

72.56

Average

49.93

57.44

72.56

82.14

83.74

83.97

83.49

-

1/34=%5 معنیدار در سطح

LSD (0.05) = 1.34

حداقل اختال

) اثر دما بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز بر حسب میکرو مول در دقیقه بر میلیگرم پروتیئن در ژنوتیپهای نخود3 جدول
Table 3) The effect of temperature on peroxidase activity (µmol/min/mg of protein) of chickpea genotypes
Genotype

15°C

10°C

5 °C

0°C

-5°C

-10°C

-15°C

Average

Arman
Azad

3.51
3.12

3.52
3.25

3.91
4.25

4.53
4.77

5.42
4.22

4.76
3.36

6.09
4.42

4.56
4.05

Pirouz
ILC482

2.23
3.32

3.56
3.63

4.02
4.76

4.34
5.33

4.02
5.43

4.19
4.94

4.87
4.72

4.17
4.80

Kaka

3.34

3.82

4.47

4.59

5.08

5.02

4.81

4.63

Average

3.10

3.56

4.28

4.71

4.69

4.45

4.98

0/44=%5 معنی دار در سطح

LSD(0.05)= 0.44

حداقل اختال

) اثر دما بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز بر حسب میکرو مول در دقیقه بر میلی گرم پروتیئن در ژنوتیپهای نخود4 جدول
Table 4) The effect of temperature on catalase activity (µmol/min/mg of protein) of chickpea genotypes
Genotype

15°C

10°C

5 °C

0°C

-5°C

-10°C

-15°C

Average

Arman

0.033

0.029

0.041

0.050

0.049

0.046

0.047

0.042

Azad

0.036

0.026

0.045

0.048

0.047

0.045

0.043

0.041

Pirouz

0.026

0.028

0.036

0.039

0.048

0.055

0.057

0.041

ILC482

0.046

0.035

0.053

0.053

0.057

0.054

0.058

0.051

Kaka

0.032

0.032

0.041

0.047

0.055

0.049

0.053

0.044

Average

0.035

0.030

0.043

0.047

0.051

0.050

0.052

LSD(0.05)= 0.006

0/006=%5

معنی دار در سطح

حداقل اختال
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25- 34  صفحات،2  شماره،12  جلد،فصلنامه بومشناسی گیاهان زراعی
.پراکساایداز و کاتاااالز را افاازایش داد

] برای مثال مطالعات انجام شده روی پنج29،33[.اکسایشی ناشی از سرما تاکید کردهاند

فعالیت آنزیم پراکسیداز و همبساتگی

] در مقایسه با شاهد غیرمقاوم نشان17[] و یک رقم کلزای مقاوم به سرما5[کلون گالیول

آن با خسارات وارده با تانش بایش از

 همچنین در یک رقم.دهنده فعالیت بیشتر آنزیم کاتاالز در هنگام بروز تنش سرما بود
]42[.بود

آنازیم کاتااالز باود کاه نشاان دهنااده

یونجه مقاوم به سرما فعالیت آنزیمی بیشتر از رقم حساس

تأثیرگااذاری بیشااتر ایاان آناازیم باارای

در این آزمایش همبستگی بین نشت الکترولیتها که نشان دهنده میازان خساارت باه

جلوگیری از وارد شادن خساارت باه

غشای سلول در اثر تنش سرماست و میزان فعالیات آنازیمهاای پراکسایداز و کاتااالز

 در کل با توجاه باه نشات.غشا است

،]41[ مطالعاات مختلاف روی نخاود.همبستگی مثبت و بسیار معنیداری وجود داشت

کمتااار الکترولیاااتهاااا در ژنوتیاااپ

] هم نشان میدهد که بین فعالیت آنازیمهاای ضاد36[] و جو30[ توت فرنگی،]2،25[گندم

 کااه بیااانگر خسااارت واردهILC482

، در ایان آزماایش.اکسایشی با تحمل گیاه به تنش سرما همبستگی مثبات وجاود دارد

کمتر به غشاای سالول در مقایساه باا

 و کاتااالز0/65 میزان همبستگی خسارت به غشای سلول با فعالیت آنزیم پراکساید از

 ایاان ژنوتیااپ،سااایر ژنوتیااپهاساات

 همچنین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز بسیار بیشتر از کاتاالز باود (جاداول. بود0/46

.مقاوم به سرما تشخیص داده شد

) که نشان دهنده تأثیرگذاری بیشتر آنزیم پراکسیداز در مقایسه باا کاتااالز بارای4  و3
 برخای از پژوهشاگران هام باه تأثیرگاذاری.جلوگیری از تخریب غشای سلول است
]41[.اند

بیشتر فعالیت آنزیم پراکسیداز در مقایسه با کاتاالز درگیاه نخود اشاره نموده

 گیااه.نتیجهگیری کلی با کاهش دما میزان خسارت به غشای سلول افزایش یافات
نخود نیز به منظور کاهش خسارات وارده به غشای سلول میازان فعالیات آنازیمهاای
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ABSTRACT This study aimed to evaluate the resistance of chickpea genotypes to low temperature stress
at seedling growth stage under growth chamber condition. In this experiment treatments consisted of seven
temperature levels of -15, -10, -5, 0, 5, 10 and 15 °C and five genotypes of chickpea including Arman, Azad,
Pirouz, ILC482 and Kaka. Experiment was in factorial with combination of chickpea genotypes and low
temperatures stress arranged in completely randomized design with three replications. Electrolyte leakage of
all five chickpea genotypes increased as temperature dropped from 15 to 0°C. So that electrolyte leakage
reached the maximum at 0°C. Among all studied genotypes Azad and ILC482 had the highest and lowest
electrolyte leakage respectively under all low temperature imposed.
Peroxidase and catalase activity increased as temperature decline from 15 Keywords:
o antioxidant enzymes
to 0°C. Response of various genotypes to below 0°Cwas various in terms
o Azad
of catalase and peroxidase activity. ILC482 genotype had the highest
o cold stress
catalase and peroxidase activity. overall, it seems that ILC482 genotype is
o electrolyte leakag
the most resistant genotype to cold stress compared to other genotypes. o ILC482
o Pirouz
Therefore, using ILC482 in areas with hard cooled temperatures during
autumn and winter could be recommended.
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