
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


مقاالت پوستري فیزیولوژي پس از برداشتاهواز   -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی           

١

اهچهیگعناصری برخوی داخلنیپرولکل،محلولدراتیکربوهزانیمبری خارجنیپرولماریتشیپریتاث
يشورتنشتحتاریخ

2عسکريمهري،*2امینیفریبا،1محتشمیفهیمه

زیست شناسیگروهپایه،علومدانشکدهاراك،دانشگاه-2گیاهیفیزیولوژيارشدکارشناسیدانشجوي-1

f-amini@araku.ac.irمسئول: *نویسنده

دهیچک
درنیپرولمانندیی هاتیاسمول. استي شوردهدیمکاهشرای اهیگداتیتولحاضرحالدرکهی طیمحستیزعاملنیمهمتر

هاي بیوشیمیایی گیاهچه به منظور بررسی اثر پرولین در کاهش تاثیر تنش شوري بر برخی شاخص. دارندنقشي شوراثراتکاهش
Super(اریخرقمدو،(Cucumis sativus)خیار psوSuper dominus (نیپرولباشدهماریتشیپ)تحت،) موالریلیم20و0

دراتیکربوهونیپرولي محتوادر، تنششیافزابا. شدنددادهقرار) موالریلیم150وNaCl)0،50،100نمکمختلفتیمارهاي
دراهیگتحملشیافزاسببشیافزانیا. شدمشاهدهشیافزاآنهانسبتومیپتاسومیسدعناصرزانیمنیهمچنوکلمحلول

اثر متقابل شوري و پرولین سبب کاهش در میزان کربوهیدرات محلول کل، میزان عنصر سدیم ونسبت .شودیمي شورتنشطیشرا
سدیم به پتاسیم و سبب افزایش در میزان عنصر پتاسیم شد.

عناصرکربوهیدرات،،يشورار،یخن،یپرولي:دیکلکلمات
مقدمه

شوري خاك یک مشکل جهانی و جدي براي کشاورزان جهان است چرا که بازده محصول را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار 
زیستی پیشنهاد شده است هاي غیرچندین راهبرد براي کاهش میزان آسیب حاصل از تنش.(Kader and Lindberg, 2010)دهدمی

هاي سازگار مثل پرولین، گلیسین بتایین و بخشد. در بین آنها استعمال خارجی اسمولیتل گیاهان به تنش را بهبود میکه تحم
سازي بذور، به بذرها تیمار و آماده. پیش(Ashraf and Foolad, 2007)تر بوده استترهالوز در کاهش اثرات تنش قابل توجه

Basra)زنی بذور آشکار شود (دهد، بدون انکه جوانهزنی را میی الزم براي جوانهانجام برخی فرایندهاي متابولیکياجازه et

al.,2004نگه داشتن تعادل اسمتیکی، حفظ يزیستی به واسطههاي غیرها در برابر اثرات سوء تنش. پرولین خارجی در حفظ سلول
ي کدو از گیاهان مهم تیرهCucumis. جنس (Ashraf and Foolad.,2007)نقش دارند ROSسلولی و از بین بردن رهاي زیرساختا

(Cucurbitaceae)ي خیار باشد. گونهمی(Cucumis sativus)شود و خاستگاه آن آسیاي بیناز گیاهان زراعی است که کشت می-

هاي بیوشیمیایی این تحقیق به منظور بررسی اثر پرولین در کاهش تاثیر تنش شوري بر برخی شاخصقهرمان).گرمسیري است (
انجام شد.(Cucumis sativus)گیاهچه خیار 

هامواد و روش
Superبذرهاي دو رفم خیار psوSuper dominus پیش موالر در مقایسه با شاهد میلی20ساعت توسط پرولین 8به مدت)

آزمایشگاهی NaClهاي موالر) از نمکمیلی150و 100، 50، 0پیش تیمار شدند و سپس در تیمارهاي شوري (تیمار در آب مقطر) 
Duboisهاي مورد مطالعه شامل کربوهیدرات محلول کل شاخص.قرار گرفتند et al.,1956) ،(یمحتواي پرولین داخل(Bates et

al., 1973)و عناصر سدیم و پتاسیم(Qadar,1995)، ريافزار آمابا استفاده از نرمو نسبت آنها بود. اطالعات به دست امدهSPSS

.ها با آزمون دانکن مقایسه شدندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین داده16.0
نتایج و بحث
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ها اثر متقابل شوري و پرولین بر محتواي پرولین داخلی هر دو رقم معنادار نبود اما سایر با توجه به نتایج تجزیه واریانس داده
).1سطوح معناداري را نشان داد (جدولپارامترهاي ذکر شده در هر دو رقم خیار 

آنالیز واریانس اثر متقابل شوري و پرولین در محتواي کربوهیدرات محلول کل، محتواي پرولین داخلی و میزان عنصر سدیم و پتاسیم -1جدول 
) تحت تنش شوري.Super dominusو (Super psو نسبت سدیم و پتاسیم در دورقم خیار 

تکربوهیدرارقمتیمار
(mg/g Dw)کل

محتواي پرولین 
(µg/g Fw)

Na+(mg/g
Dw)

K+

(mg/g Dw)
Na+/K+

(mg/g Dw)

Superشوري*پرولین
dominus

**18,54ns2,64**10,44*814,33**5,90
Super ps**39,91ns0,29**11,65**13,57**6,19

: عدم معناداری٠٫٠۵ns* معناداری در سطح ٠٫٠١** معناداری در سطح 

ي میانگین نشان داد که با افزایش سطوح شوري روند افزایشی در میزان پرولین داخلی و کربوهیدرات محلول کل نتایج مقایسه
کل در ها نشان داد که میزان کربوهیدرات محلولمقایسه میانگین داده).2و1در مقایسه با شاهد در هر دو رقم مشاهده شد (شکل

-Heidari)). تجمع کربوهیدرات در گیاهان تیمار شده با شوري از قبیل سورگوم 1وند افزایشی داشت (شکلتنش رشرایط

Sharifabad and Mirzaie-Nodoushan, Salsola et al, 2003; Lacerda et al, 2005)فرنگی و گوجه(Khalil, et al, 2007)

گزارش شده است. 

Superو (Super psدو رقم خیار (mg/g Dw)کل و شوري بر محتواي کربوهیدرات محلولنمودار اثر متقابل پرولین- 1شکل

dominus(تیمار پرولین از نظر و پیش(a) تیمار شوري ،(b) اثر متقابل شوري و پرولین رقم ،Super ps(c) و رقمSuper dominus(d).
.باشد% بر اساس روش دانکن می5دار بودن در سطح دهنده معنینحروف غیر مشابه نشاو(SE)خطوط نشان دهنده خطاي استاندارد 

تیمار با پرولین روند افزایشی در میزان پرولین داخلی هر دو رقم تحت تنش نشان داد که با توجه به نتایج مقایسه میانگین، پیش
Superاین افزایش در رقم  dominus2تر بوده است(شکلقابل توجه-a در گیاه .(Lepidium sativumآبی مقدار تحت تنش کم

ها نشان هنتایج مقایسه میانگین داد. (Khalil and El-Noemani, 2012)پرولین داخلی با استعمال پرولین خارجی افزایش یافت 
Pancrantiumگیاه ).b-2روند افزایشی محتواي پرولین داخلی در اثر افزایش شدت تنش شوري بود (شکليدهنده maritimum

Khedr)ز مقدار پرولین داخلی در شرایط تحت تنش و فاقد تنش افزایش یافت نی et al., 2003) .
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و تیمار شوري (a)از نظر پیش تیمار پرولین )Super dominusو (Super psمقایسه میانگین محتواي پرولین داخلی دو رقم خیار- 2شکل
(b) خطوط نشان دهنده خطاي استاندارد .(SE)باشد% بر اساس روش دانکن می5دار بودن در سطح دهنده معنییر مشابه نشانو حروف غ.

بهطیمحازمیسدجذب). 2جدول(افتیکاهشمیپتاسزانیموشیافزامیسدزانیمتنشزانیمشیافزاباشیآزمانیادر
میسدجذبسببتعرقرسدیمنظربهدارندي کمترتعرقزانیمي شوربهمقاوماهانیگ. استوابستهي شوربهاهیگمقاومتزانیم

Asch)دارندی نییپااریبسمیسدغلظتدهند،ینمانجامتعرقکهی اهیگاندامنیبنابرا. شودی مهابافتدرونبه et al, 1997) .
تجمعوي شوربهمقاومتنیبکهاستشدهگزارشنیهمچندارد،اهیگمیپتاسجذببري متضاداثری خارجي باالمیسدمقدار

. (Ashraf and Sarwar, 2002)دارندحساسارقامازي باالترنسبتامیپتاستجمعمقاوم،ارقاموداردوجودی کینزدرابطهمیپتاس
ترنییپامیپتاسبهمیسدنسبتهرچهکهباشداهانیگدري شوربهمقاومتانیبي براي اریمعتواندی ممیپتاسبهمیسدنسبتنیبنابرا
Superرقمدر.استشتریبزیني شوربهومتمقاباشد psاستي شوربهمقاومنسبتای اهیگنیبنابرااستنییپانسبتنیا.

Superو (Super psدو رقم خیار مقایسه میانگین میزان عناصر سدیم، پتاسیم و نسبت سدیم پتاسیم-2جدول dominus تحت (
و اثر متقابل شوري و پرولین.تنش شوري از نظر تیمار شوري، پیش تیمار پرولین 

Na+(mg/gDw)K+(mg/gDw)Na+/K+(mg/gDw)(Mm)نیپرول(mM)يشوررقم

Super
dominus

000,29±d18,961,63±c6,450,005±e0,28

500,63±c22,681,47±d48,280,02±c0,48
1000,61±a26,991,61±e42,230,02±b0,64
1500,61±a28,051,42±f37,010,03±a0,77

Super
dominus

0200,49±e14,261,06±a83,530,005±f0,18

500,69±d20,070,85±b78,030,008±e0,26
1000,42±bc26,991,99±c63,610,008±d0,38
1500,54±b28,051,07±c63,510,006±d0,4

Super ps000,34±d18,781,8±c74,090,01±e0,25
500,45±c22,350,55±e52,360,01±c0,42

1000,39±ab26,331,90±f46,820,02±b0,56
1500,42±a27,321,93±f43,610,03±a0,62

Super ps0200,45±e13,51,68±a91,280,003±f0,14
500,78±d19,52,59±b82,680,01±e0,23

1000,29±c23,591,74±cd70,010,005±d0,33
1500,45±b25,141,5±d68,330,01±d0,36
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نتیجه گیري

و نسبت سدیم به پتاسیم و افزایش کربوهیدرات محلول کل و عنصر سدیممیزاناثر متقابل شوري و پرولین منجر به کاهش
ایش و در با افزایش تنش شوري در میزان محتواي کربوهیدرات کل و پرولین داخلی و عنصر سدیم افزمیزان عنصر پتاسیم شد

میزان عنصر پتاسیم روند کاهشی مشاهده شد.که این افزایش در میزان شاخص ها سبب افزایش تحمل گیاه در شرایط تحت تنش 
می شود.

منابع
مسوجلد،یدانشگاهمرکزانتشاراتران،یاي هاتیکورموف،1377قهرمان،ا،.1

2. Ashraf, M.  And Foolad,  M. R. (2007) Roles of glycinebetaine and proline in improving plant abiotic stress
tolerance. Environmental Experiment Botany 59:206-216.

3. Ashraf,  M. Y. and Sarwar, G.(2002) Salt tolerance potential in members of Brassicaceae. Physiological
studies

4. on water relations and mineral contents. In :Prospects for saline Agriculture. (eds.. Ahmad, R.and Malik,
K.A.)237-245. Kluwer Academic Publishers, Netherlands.

5. Asche, F., Dingkuhn, M. and Dorffling, K.(1997) a Physiological stresses of irrigated rice caused by soil
salinity in the sahel. In Irrigated Rice in the sahel: Prospects for sustainable development.(eds. Miezan, K.
M.,

6. Basra, Sh. M. A., Farooq, M., Rehman,  H. And Saleem,  B. A. (2007)  Improving the Germination and
Early Seedling Growth in Melon (Cucumis melon L.) by Presowing Salicylicate. International Journal Of
Agriculture and Biology 9(4): 550-554.

7. Kader, M. A.and Lindberg, S. (2010) Cytosolic calcium and pH signaling in plants under salinity stress.
Plant Signaling and Behavior 5 (3):233-238.

8. Khalil, S. E. AND El-Noemani, A. A. (2012) Effect of  irrigation intervales and exogenous proline
application in improving tolerance of garden cress plant (lepidium sativum L.) to water stress. Journal of
Applied Sciences Research 8(1):157-167.

9. Khedr, A. H. A., Abbas, M. A., Abdel Wahid, A. A., Paul Quick, W. And Abogadallah, G. M. (2003)
Proline induces the expression of salt-stress responsive proteins and may improve the adaptation of
Pancratium maritium L. To salt stress. Journal of experimental Botany 54(392):2553-2562.

10. Wopereise, M. C. S., Dingkuhn, M., Deckers, J and Randolph, T.F)247-273.West Africa Development
Association,BP 2551, Bouake 01, Cote d'Ivoire.

The effects of exogenous proline pretreatment on total soluble carbohydrates, proline and some
elements on cucumber seedlings under salt stress
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Abstract

The most important environmental factor that reduces the salinity is already manufacturing plant.
Osmolytes such as proline play a role in reducing the effects of salinity. Two varieties of cucumbers
pre-treated with proline (0 and 20) mM and under different levels of salinity (0,50,100 and 150) mM
in the culture in a petri was done. In this case, in the content of proline and total soluble carbohydrates
and sodium and potassium as well as the elements and their ratio was increased with increasing stress.
This will increase the plant's tolerance to salinity stress conditions. interaction of proline and salinity
decreased in the total soluble carbohydrates, the ratio of sodium to potassium, sodium and increase the
amount of potassium.

Key words: carbohydrate, cucumber, elements, proline, salinity
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