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 محصول یک عنوانبهذرت  اهمیت و کشور سطح خشکی در گسترشو  توسعه روز افزون تنش به توجه با

 راستا این در .آیدمی شماربه باالیی هاياولویت از در راستاي تحمل خشکی ذرت بهبود ارقام و اصالح استراتژیک،

(آبیاري عادي و  آبیتنش کمبه دو سطح ) 2P( 17MOو ) 73B )1P اینبرد دو الین تالقی از حاصل هاينسل واکنش

ها مورد ارزیابی قرار با استفاده از روش تجزیه میانگین نسلقطع آبیاري قبل از گلدهی به مدت سه دور آبیاري) 

صورت طرح به )740SCو  640NSو دو  هیبرید شاهد ( )1P ،2P ،1F، 1BC ،2BC ،2Fگرفت. شش نسل پایه (

در مزارع تحقیقاتی کرکج دانشگاه تبریز ) 1393- 94هاي کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال زراعی (بلوك

 RWCشامل  فیزیولوژیکیصفات ارتفاع بوته، عملکرد و اجزاي عملکرد دانه، شامل ارزیابی شدند. صفات زراعی 

، لون دي آلدئید و هیدروژن پراکسیدما ،پلی فنول کل، پروتئین کلشامل بیوشیمیایی صفات ، فیلیلروهاي کو رنگدانه

سوپراکسید دیسموتاز، هاي آنتی اکسیدان و فعالیت آنزیم گالیسین بتائین و پرولینشامل ترکیبات اسمولیتی 

آبی در گیري قرار گرفتند. تجزیه مرکب سال و تنش کممورد اندازهآکریالمید روي ژل افقی پراکسیداز و کاتاالز 

صفات زراعی و فیزیولوژیکی دار معنیمطالعه نشان داد که تنش کمبود آب باعث کاهش  هاي ذرت موردجمعیت

(پرولین و گالیسین  اسمولیتی ترکیباتپلی فنول کل، دار معنیافزایش تنش کمبود آب باعث  برعکس، گردید.

 هاياثر وجود بیانگر البیتغ - افزایشی مدل کفایت هايآزمون ایجنتهاي آنتی اکسیدان گردید. و فعالیت آنزیم بتائین)

تعداد  ارتفاع بوته، برايمضاعف  اپیستازي .بود بررسی تحت و فیزیولوژیکی برخی صفات زراعی براي اپیستازي

 کفایت هايآزمون ایجنت .بودآبی دو سطح آبیاري عادي و تنش کم در RWC، عملکرد دانه و باللردیف دانه در 



 
 

هاي و فعالیت آنزیمو اسمولیتی بیوشیمیایی  محتواي مواد اپیستازيهاي اثر وجودعدم  بیانگر غالبیت - افزایشی مدل

 اثر نشان داد که مختلف آبیاري سطوح بین در صفات پذیريوراثت میزان و نوع و هاژن اثر تغییر .بودآنتی اکسیدان 

 آبیکم تنش با مواجهه در ژنتیکی ذرت سازوکار پیچیدگی از نشان که بود کمبود آب به پاسخ در (ها)ژن متقابل

، محتواي تجزیه رگرسیون به روش گام به گام عملکرد دانه با صفات زراعی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیاییداشت. 

صفات تعداد ردیف دانه در دار با طور معنیهاي آنتی اکسیدان نشان داد که عملکرد دانه بهو فعالیت آنزیم اسمولیتی

در  )Cu/Zn-SODل، پرولین، گالیسین بتائین و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (بالل، تعداد دانه در ردیف بال

هاي ذرت مورد مطالعه در دو شرایط آبیاري عادي و تنش در جمعیت Cu/Zn-SOD. مطالعه بیان ژن بودارتباط 

ت به هاي ذرت نسبجمعیت Cu/Zn-SODبیان ژن  يدرصد 37آبی باعث افزایش حدود نشان داد که تنش کم

) داراي 1F( 704) و هیبرید 17MOهاي ذرت مورد مطالعه الین پدري (در بین جمعیت شرایط عادي گردید.

 Cu/Zn-SODهاي آنتی اکسیدانی و بیان ژن مواد اسمولیتی، فعالیت آنزیممیزان ، میزان پلی فنول کلبیشترین 

-Cu/Zn(فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز  اسمولیتی و ترکیباتکه افزایش مقدار دادبودند. نتایج حاصل نشان 

SOD(  ردکاهش خسارت ناشی از تنش کمبود آب در گیاه ذرت دا درنقش کلیدي.  

  هاي ذرت، ساختار ژنتیکی.، جمعیتآبیپرولین، تنش کمبیان ژن، آنتی اکسیدان،  :هاواژه کلید
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 مقدمه  -1-1

دلیل قدرت سازگاري با ، به ویژه بههاي بسیار زیادبه دلیل ویژگی) .Zea mays L(رت ذ

گوناگون، بسیار زود در تمام دنیا گسترش یافت و مقام سوم را بعد از گندم و برنج از نظر شرایط اقلیمی 

میلیون هکتار از اراضی دنیا  130سطح زیر کشت به خود اختصاص داد و در حال حاضر در بیش از 

  ).1394(احمدي و همکاران،  گرددکشت می

هزار هکتار  234ایران حدود اي کشور ، سطح زیر کشت ذرت دانه1393-94در سال زراعی 

م پنجم کشور را هزار هکتار مقا 5/12حدود  ايبرآورد شده که استان اردبیل با سطح زیر کشت ذرت دانه

- بهمیلیون تن بدست آمد.  66/1اي در کشور ایران به خود اختصاص داده است. میزان تولید ذرت دانه

(احمدي و همکاران،  هزار تن برآورد شد 75حدود اي استان اردبیل طوریکه میزان تولید ذرت دانه

1394.(  

ر شرایط آب و هوایی نیمه هاي زیر کشت در ایران دباید توجه داشت که بخش وسیعی از زمین

است. بنابراین توجه به نیاز آبی زیاد ذرت، کافی نبودن میزان بارش و نیز محدود بودن شده قعخشک وا

گیرد. ویژه انتهاي فصل قرار میآبی بهکمتنش معرض راعی اغلب در منابع آبی زیرزمینی، این گیاه ز

ترین مساله، . مهمرودبه شمار مینژادگران پایداري و بهبود تولید در این شرایط از اهداف مهم به

د. براي بهبود باشندر شرایط کمبود آب برخوردار  هایی است که از عملکرد خوبیژنوتیپ ییشناسا

- صفت مورد نظر بایستی تا حد معقولی باال باشد. در شرایط کم پذیريگزینش، وراثتژنتیکی از طریق 

× رگی اثر متقابل ژنوتیپ آبی به علل غیر یکنواختی شرایط آزمایشی، واریانس ژنوتیپی کوچک یا بز

ترین مهم ،طور کلی). به1389پذیري صفاتی نظیر عملکرد پایین است (ولیزاده و مقدم، ثترامحیط، و

ورد براي اصالح موثر گیاه در مقاومت به خشکی، شناخت اساس ژنتیکی آن است. امروزه مطالعه و م



 

 

هاي وارده به گیاه از طریق تنش هاي سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی براي مقابله با خسارتبیان ژن

هاي روشاز حاصل نهایت ترکیب نتایج  تواند یکی از راهکارهاي اساسی مولکولی باشد. درخشکی، می

عنوان یک محصول استراتژیک به کار بهتیکی ذرت ژن پیشبردتواند در اصالح کالسیک و مولکولی می

 . رود

 منشأ و تاریخچه ذرت -1-2

ترین زراعت جهت تأمین موادغذایی در منشأ اولیه ذرت آمریکاي مرکزي است. ذرت اصلی

شناسی در هاي باستاناست. پژوهشآمریکاي شمالی، مرکزي و جنوبی قبل از کشف قاره جدید بوده

- سال قبل از میالد در آنجا مورد کشت قرار گرفته 4500کشور مکزیک مشخص کرد که ذرت حدوداً 

گردیده، بلکه نقش و اهمیت بسیار مهمی عنوان منبع غذایی براي انسان محسوب میتنها بهاست. ذرت نه

است ر آمریکاي جنوبی، مرکزي و شمالی داشتهدر زندگی مردم، آداب و مراسم مذهبی و تاریخ مردم د

  ). 1383(یزدي صمدي و عبدمیشانی، 

نماید که این سه مبدأ منطبق با سه تمدن بزرگ در والدن سه مبداء اولیه براي ذرت ذکر می

(نورمحمدي و  درگواتماال) Mayaدرمکزیک،  Aztecدرپرو، Inca است (آمریکاي جنوبی و مرکزي بوده

واویلوف مبدأ اولیه ذرت را جنوب مکزیک، آمریکاي مرکزي، آمریکاي جنوبی، مرکز  ).1389همکاران، 

کلمب کند. پس از کشف قاره آمریکا توسط کریستفي جنوبی (پرو، اکوادور، بولیوي) ذکر میآمریکا

در ذرت وارد اسپانیا گردید و از آنجا به ایتالیا و سایر کشورهاي اروپایی گسترش یافت.  1493درسال 

ابتدا ورود به اروپا تصور براین بوده که ذرت از آسیاي صغیر یا مصر وارد اروپا شده بنابراین آنرا گندم 

ها در اوایل قرن شانزدهم به اندونزي، آفریقا، نامیدند. ذرت توسط پرتقالی) میTurkish cornترکی (

لغتی یونانی  Zea. کلمه ندنامید   Zea maysلینه ذرت را 1737گردید. در سال هندوستان و چین وارد 



 

 

ورود ذرت به ایران را به دوران شاه اسماعیل صفوي  .به معنی زندگی است Zoeinاست که ریشه آن 

دهند. با توجه به نام این گیاه در ایران باألخص آذربایجان که به گندم مکه معروف است، نسبت می

  ).1389(نورمحمدي و همکاران،  ه باشدرود توسط حجاج ایرانی از عربستان وارد شداحتمال می

  اهمیت محصول ذرت -1-3

دلیل قدرت سازگاري با شرایط اقلیمی هاي بسیار زیاد خود، به ویژه بهذرت به دلیل ویژگی

میلیون هکتار از اراضی  130و در حال حاضر در بیش از  گوناگون، بسیار زود در تمام دنیا گسترش یافت

اي بسیار مطلوب براي دام که علوفه ذرت عالوه برآن .)1394همکاران، (احمدي و  گردددنیا کشت می

نظیر است و باالترین ارزش را در مقایسه با سایر غالت در نیز بی(سوخت) باشد از نظر تأمین انرژي می

درصد از تولیدات جهانی ذرت به صورت  20-25باشد. نزدیک به و تولید تخم مرغ دارا می طیورتغذیه 

درصد  75تا  60هاي مختلف (آرد ذرت، شیرینی، کنسرو، فرنی ذرت) در تغذیه انسان، در شکل مستقیم

عالوه رسد. بهبه مصرف غذاي دام می غیره هاي مختلف مانند دانه، خمیر، پودر، سیلو وصورتآن به

ذایی گیرد. ارزش غهاي صنعتی مورد استفاده  قرار میدرصد تولید ذرت نیز جهت فرآورده 5حدود 

سازي از ذرت نشاسته، خوراك دام، باشد. در کارخانجات نشاستههاي صنعتی ذرت بسیار مهم میفرآورده

شده الکل و از جوانه آن روغن  کنند. در صنایع تقطیري از ذرت تخمیرشربت قند و روغن استخراج می

هاي ذرت آید. از ساقهمی دستي درجه دوم از ذرت بهنوع فرآورده 500آید. امروزه بیش از دست میبه

در صنعت کاغذسازي، مقواسازي و از چوب بالل نیز در تهیه اسید استیک، قطران زغال و فورفوران که 

  ).2012ریبات و همکاران، گردد (رود، استفاده میسازي به کار میدر صنایع رنگ و الستیک

 ،گرچهاباشند. ین و مکزیک میترین کشورهاي تولیدکننده ذرت آمریکا، چین، برزیل، آرژانتمهم

-پیش CIMMYTالمللی تحقیقات ) و مرکز بینFAOبراساس برآوردهاي سازمان غذا و کشاورزي (



 

 

ولی در عمل  ،میلیون تن خواهد رسید 830به بیش از  2020بود که تولید جهانی ذرت در سال بینی شده

هاي انرژي میزان هانی قیمت حاملدلیل بحران مالی چند سال اخیر کشورهاي صنعتی و افزایش جبه

درصد سوخت خودروها را تشکیل  12هاي آن (مانند بیواتانول که حدود تقاضا و تولید ذرت که فرآورده

است بینی شده فراتر رفتهشدت از میزان پیشباشد بهعنوان سوخت زیستی میدهد) قابل استفاده بهمی

  ).1394، قدیمی و همکاران(

 اسیدهاي چرب 76/4آب،  32/13صورت درصد شامل دهنده ذرت بهتشکیلمهمترین ترکیبات 

، 23/2مواد غیرازته که خود شامل قند  17/68، پروتئین 05/10خاکستر،  45/1خام، سلولز  25/2خام، 

  ).1389باشد (نورمحمدي و همکاران، درصد می 38/4و پنتوزان  09/59، نشاسته 47/2دکسترین 

  ژنتیکی ذرتشناسی و خصوصیات گیاه -1-4

که همان  است maysاي به نام گونهشامل است. این جنس  Zeaذرت از تیره غالت و جنس 

اند. یکی خیلی نزدیک Zeaکه به جنس  ستذرت زراعی است. دو جنس در خانواده غالت موجود ا

Tripsacum یکاي مرکزي و جنوبی رمشرقی و جنوب شرقی امریکا و در ا طور وحشی در نواحیکه به

  Euchlaenaاند. دیگري، جفت کروموزوم دیده شده 36و  18ا بهایی از این جنس روید: گونهیم

شود. گونه گفته می  Teosinteنام دارد که در زبان انگلیسی به  mexicanaاي از آن است که گونه

جفت  10مزبور بومی مکزیک و گواتماال و نزدیکترین گیاه به ذرت است. این گونه، مانند ذرت، 

- ذرت را به توانمی. وجود داردجفت کروموزوم نیز  20با   Euchlaenaاي از کروموزوم دارد؛ گونه

را  Tripsacumت و اند ذرهاي مخصوصی توانستهآمیزش داد. با استفاده از روش Teosinteراحتی با 

یکی نواحی پرو، است، نیز باهم آمیزش دهند. در مورد محل پیدایش ذرت دو نقطه در نظر گرفته شده



 

 

، و دیگري ناحیه جنوبی مکزیک و امریکاي مرکزي (یزدي صمدي و عبدمیشانی، اکوادور و بولیوي

1383 .(  

اي در قسمت صورت خوشهپایه که در آن آرایش نر یا گل تاجی بهذرت، گیاهی است تک

گیرند. هر سنبل فرعی صورت جفتی قرار میهاي فرعی بهانتهایی ساقه قرار دارد. روي خوشه نر سنبل

هاي ماده روي ساقه حالت ابتدایی است. گلدو گل دارد. هر گل نر داراي سه پرچم و یک مادگی به

هاي دارد؛ روي این محور سنبل اي است که محوري قطورشوند. گل آذین ماده خوشهذرت ظاهر می

شود و صورت جفت پهلوي هم قرار دارند. هر سنبل فرعی دو گل دارد که فقط یکی بارور میفرعی به

شود که مجموعا دیگري عقیم است. هر گل ماده داراي تخمدانی است که از آن رشته نازکی جدا می

هاي گل موجود گویند. تعداد ردیفاکل میهاي نازك را به فارسی کخامه و کالله هستند. مجموع رشته

گردد. وسیله باد صورت میافشانی طبیعی بهروي یک خوشه گل ماده معموال جفت است. عمل گرده

شوند. صورت خودگشن تلقیح میطور دگرگشن و پنج درصد بهپایه بهها ماده تکدرصد گل 95حدود 

یابد شود و چند روز ادامه میل ذرت شروع میآزاد شدن گرده ذرت یک تا سه روز قبل از خروج کاک

  ). 1383(یزدي صمدي و عبدمیشانی، 

  مفهوم تنش و انواع تنش،  -1-5

شود میشود که باعث هر عامل یا ترکیبی از عوامل محیطی گفته میبه تنش به معناي وسیع آن 

تنش عبارت است از فشار بیش از  ،گیاه نتواند به اندازه توان بالقوه ژنتیکی خود رشد کند. در حالت کلی

هاي طبیعی از عمل عادي خود بازداشته شود سیستمکه سبب می عوامل مورد نیاز رشد گیاهحد برخی از 

  ).2009، اشرفدهد (ها را تحت تاثیر قرار میشود. به بیان دیگر تنش عاملی است که پاسخ

  شوند:هاي محیطی به دو دسته تقسیم میانواع تنش  



 

 

           ستیتنش زی -1

 تنس غیر زیستی -2

غیر زیستی که به پنج  ها به گیاهان هستند. اما تنشهاي زیستی شامل حمله آفات و بیماريتنش

  شوند:گروه تقسیم می

 کمبود آب 

 شوري 

 دما 

 تشعشعات و امواج الکترومغناطیس 

 فلزات سنگین 

کمبود آب، شوري و دما در سطح هاي که از بین موارد فوق خسارت وارده به گیاهان زراعی در اثر تنش

  ).2008، کروز دي کاروالهوتر بوده و به همین جهت بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است (جهان گسترده

  تنش خشکی -1-6

آمیز محصوالت زراعی  ترین تنش غیرزیستی براي تولید موفقیتخشکی، خطري بزرگ و مهم  

اند که هاي محدودي ارایه کردهی زیاد، واژهدر سراسر جهان است. دانشمندان براي خشکی با گستردگ

باشد. میزان کم نزوالت آسمانی و پراکنش بیانگر پیچیدگی اثرات متقابل ژنوتیپ گیاهی با کمبود آب می

طور کلی ). ب2010، اشرفشود (نامنظم آن سبب بروز تنش خشکی در طول دوره رشد گیاهان زراعی می

اي است که در آن هاي مختلفی دارد و به معناي دورهخشکی یک اصطالح اقلیمی است و شاخص

هاي ي که میزان آب براي برطرف کردن نیازهاي فعالیتبطوربارندگی کمتر از تبخیر و تعرق باشد، 

خشکی را به مفهوم عدم توازن بین عرضه و  )2012ریبات و همکاران (بشري کافی نخواهد بود. 



 

 

) مطرح 2000( سینگرین تعریف خشکی در کشاورزي توسط تداند. رایجتقاضاي آب براي گیاهان می

یابد، تقاضاي تبخیر اتمسفري باالي گر کمبود یا تنش رطوبتی هنگامی که افزایش میاست که روشنشده

ها براي استخراج آب از خاك (تبخیر و تعرق برگ (تبخیر و تعرق پتانسیل) از ظرفیت توانایی ریشه

  حقیقی) فراتر رود.

  مرتبط با تنشصفات  -1-7

است. از طرف دیگر استفاده از عملکرد عنوان معیار گزینش معرفی شدهارزیابی عملکرد دانه به  

پذیري پایین، تاثیرپذیري شدید از محیط و عنوان معیار اصلی گزینش به لحاظ پیچیدگی، وراثتدانه به

ري صفات مکمل مرتبط با هاي ارزیابی مشکل بوده و لذا به کارگیصرف هزینه و زمان جهت آزمون

). با توجه به مسائل عنوان شده 2012ریبات و همکاران، است (عملکرد دانه در شرایط تنش توصیه شده

عملکرد براي ارزیابی مقاومت به خشکی استفاده کرد.  باباید معیارهاي دیگر و یا تلفیق معیارهاي دیگر 

شود بایستی با عملکرد در شرایط ر نظر گرفته میعنوان معیار انتخاب دخصوصیتی از گیاه زراعی که به

پذیري، تنوع ژنتیکی و تکرارپذیري آن باال بوده و در تنش خشکی همبستگی باالیی داشته باشد، وراثت

  ).2014گیري باشد (مراه، راحتی و با دقت قابل اندازههاي بزرگ بهجمعیت

عیار انتخاب در شرایط تنش خشکی عنوان ماي براي تعیین صفات مختلف بهتحقیقات گسترده

است. صفات فیزیولوژیکی مرتبط با قدرت منبع مانند وضعیت آبی گیاه، خصوصیات انجام شده

ویژه ساقه براي انتقال مجدد به هاي رویشی بهسازي مواد فتوسنتزي در اندامفتوسنتزي گیاه و توان ذخیره

ارتباط و تعادل بین منبع و مخزن  ها همچنینازه دانهاند و دانه و صفات مرتبط با قدرت مخزن نظیر تعداد

توان به راهکارهایی براي گزینش ها میاز جمله صفات فیزیولوژیکی هستند که با مطالعه شناخت آن



 

 

(آدیبایو و همکاران،  ارقام محتمل به خشکی و افزایش عملکرد در شرایط تنش خشکی دست یافت

2014(.  

  روابط آبی - 7-1- 1

عادل آب سلول و گیاه به وسیله از بین رفتن آب در فرآیند تعرق و جذب از خاك میزان و ت  

است که گیاهان تنش دیده با ). در بسیاري از مطالعات ثابت شده2005، گرم و همکارانشود (تعیین می

شوند (کاي ماکانوا شتر پتانسیل اسمزي در شیره سلولی برگ باعث تنظیم اسمزي مییمنفی کردن هر چه ب

  ).2012چن و همکاران، ؛ 2008و همکاران، 

عنوان معیار لوژیکی است که بارها به) یک صفت فیزیوRWC( 1محتواي نسبی آب برگ  

به عنوان  RWC. )2010سچین و همکاران، است (گزینش براي تحمل به تنش کمبود آب پیشنهاد شده

)، از sΨ) و پتانسیل اسمزي (tΨتورگر (هاي آن یعنی پتانسیل ) همراه با مولفهwΨپتانسیل آب گیاه (

توانایی گیاه براي رهایی از شرایط کمبود . باشندپارامترهاي بسیار رایج در تعیین وضعیت آبی گیاه می

ها بعد از بسته شدن ها در محدود ساختن اتالف آب از طریق اپیدرم برگآب بستگی به توانایی آن

باالتر  RWC). علت 2006ها دارد (موناس و همکاران، وزنهها یا به حداقل رساندن باز شدن رروزنه

ارقام متحمل توانایی بیشتر این گیاهان در جذب آب از خاك و جبران تعرق انجام گرفته از سطح گیاه 

داري وجود دارد و گیاهان داراي با عملکرد دانه و فتوسنتز همبستگی مثبت معنی RWCذکر کردند. 

RWC با توجه به همبستگی مثبت و باالي  ،). بنابراین2014ري دارند (مراه، باالتر، عملکرد باالتRWC 

 پذیري باالي آن در شرایطبا فتوسنتز و عملکرد دانه، باالتر بودن آن در ارقام مقاوم به خشکی، وراثت

 عنوان یک شاخص براي انتخاب و اصالح ارقامبهتوان از آن گیري آن میتنش و سادگی و ارزانی اندازه

  .)2010(چن و همکاران،  مقاوم به خشکی استفاده نمود

                                                
1 - Relative Water Content  



 

 

  هاي فتوسنتزيرنگدانهغلظت  - 7-2- 1

هاي هاي ایزوپرونوئید هستند که توسط تمامی اندامکاروتنوئیدها گروه بزرگی از مولکول  

کاروتنوئیدها ). 2008شوند (آندرو و همکاران، هاي غیر فتوسنتزي ساخته میفتوسنتزي و بسیار از اندام

یاریورا و شوند (بندي میها تقسیمهاي هیدروکربن مانند لیکوپنو بتاکاروتن یا گزانتوفیلبه کاروتن

هاي گیاهی توسط فعالیت . تنش اکسیداتیو ایجاد شده در اثر تنش خشکی در بافت)2009همکاران، 

زالتیو و لیدون، یابد (ش میکاروتنوئید در هر دو سیستم آنزیمی و غیر آنزیمی آنتی اکسیدانی کاه

هاي کلیدي و مهم سیستم آنتی اکسیدانی در گیاهان هستند که به نگیزهر. کارتنوئیدها یکی از )2012

وجود دارد هاي تمامی گیاهان سبز باشند. بتاکاروتن در کلروپالستتخریب اکسیداتیو بسیار حساس می

هاي ). حفاظت در مقابل صدمات رادیکال2012ون، زالتیو و لیداست (متصل شده ІІو  Іو به فتوسیستم 

ها عمل حیاتی است. در این محل، بتاکاروتن ) در این محل براي کلروپالستROS( 2اکسیژن فعال

اکسیدان موثر در حفاظت از فرآیندهاي عنوان آنتیکند، بهعنوان رنگدانه کمکی عمل مین که بهیبر اعالوه

هاي ). مقدار کلروفیل و رنگدانه2010گیل و توتیجا، یز نقش دارد (ها نفتوشیمیایی و پایداري آن

مستقیم بر سرعت و  بطور ،زیرا .ترین عوامل موثر در ظرفیت فتوسنتزي گیاهان هستندفتوسنتزي از مهم

زالتیو و لیدون، ؛ 1395نژاد و همکاران، میزان فتوسنتز و در نهایت تولید زیست توده موثر هستند (محرم

کلی مواد فتوسنتزي ذخیره شده در دانه از دو منبع فتوسنتز جاري و مواد ذخیره شده در  بطور ).2012

شود، بلکه باعث شود. همچنین خشکی نه تنها باعث کاهش فتوسنتز میهاي رویشی تامین میاندام

و اسید هایی با وزن مولکولی کم مانند هگزوز، آالنین کاهش هدایت متابولیسم به سمت تشکیل مولکول

با بررسی اثر تنش خشکی روي ) 2015). محرم نژاد و همکاران (2012زالتیو و لیدون، شود (مالیک می

                                                
1- Reactive oxygen species 



 

 

- برگ در ذرت تحت تنش خشکی کاهش می bو  aغلظت کلروفیل هاي ذرت گزارش کردند که الین

  یابد.هاي ذرت تحت تنش خشکی افزایش میولی غلظت کارتنوئید و آنتوسیانین در برگ یابد

  )GBگالیسین بتائین ( - 7-3- 1

هاي غیر زیستی هاي بیوشیمیایی مشارکت کننده در تحمل به تنشقبل از این بسیاري از شاخص  

هاي آلی نظیر گالیسین بتائین و پرولین بیشتر ها و محلولشناسایی شده بودند، ولی اخیرا آنتی اکسیدان

- ها بیشتر باشد نسبت به تنشهاي آنترکیبات در سلولاند و گیاهانی که میزان این مورد توجه قرار گرفته

  ).2017فرجزاده و همکاران، اند (تر گزارش شدههاي غیرزیستی متحمل

از نظر الکتریکی خنثی  pHي عریضی از گالیسین بتائین یک ترکیب آمفوتر است که در بازه  

و فوالد،  اشرفتیل دارد (کربن غیر قطبی مشود با آنکه گروه هیدروآب حل میشدت در است و به

پذیرد. از بین ) صورت می1- 1). بیوسنتز گالیسین بتائین در گیاهان از مسیر عمده کلین (شکل 2007

تنش اسمزي یافت  مقدار زیادي در پاسخ بهچهارگانه شناخته شده در گیاهان، گالیسین بتائین به ترکیبات

عنوان یک پاسخ ر بسیاري از گیاهان عالی به). مواد محلول آلی د2016شود (یان و همکاران، می

یابد. این امر باعث تعادل هاي محیطی است، تجمع میمتابولیک به تنش اسمزي، که وجه مشترك تنش

ها گالیسین بتائین است. ترین اسمولیتشود. یکی از متداولفشار اسمزي داخل سلول با خارج آن می

هاي سازگار هاي سازگار یا اسمولیتن تحت عنوان محلولاین ماده همراه مواد دیگري مانند پرولی

هاي گیاهی مختلف ها آلی مهم هستند که در گونهاند. گالیسین بتائین و پرولین دو اسمولیتشناخته شده

و فلزات سنگین تجمع  UVهاي محیطی مانند خشکی، شوري، دماي باال، تشعشعات در پاسخ به تنش

  ).2007و فوالد،  اشرفیابند (می

  



 

 

  

  ).2007و فوالد،  اشرف( مسیر بیوسنتز گالیسین بتائین در گیاهان عالی -1-1شکل 

  

تواند نقش مهمی در در جایی که می .مقدار زیادي در کلروپالست وجود داردگالیسین بتائین به  

گیل و تا در نهایت باعث حفظ کارایی فتوسنتزي شود ( ،تنظیم و حفاظت غشاي تیالکوئیدي داشته باشد

- امروزه اثر حفاظت کنندگی گالیسین بتائین در گیاهان عالی در برابر تنش خشکی .)2010توتیجا، 

داشتن فعالیت واحدهاي بر تنطیم اسمزي با پایدار نگهاست. این ترکیب عالوهاسمزي مشخص شده

تواند یم روبیسکو میها و آنز، غشاها، ساختمان چهارم پروتئینІІزیادي مانند استنتاج اکسیژن فتوسیستم 

  ).2007و فوالد،  اشرفها را کاهش دهد (اثرات تنش

) بیان داشتند که مقدار گالیسین بتائین تجمع یافته در برگ کلزا با 2008حق و همکاران (بنده  

-20ار متوسط و شدید میزان این اسمولیت آلی یمدر ت ،طوري کهبه .شودافزایش تنش اسمزي بیشتر می

نژاد و داري بین ارقام مشاهده نگردید. محرماست ولی اختالف معنیشتر از تیمار شاهد بودهبرابر بی 12

) گزارش کردند که در گیاه ذرت با افزایش تنش خشکی میزان گالیسین بتائین در برگ 2015همکاران (

  .یابدمیداري افزایش طور معنیبه

  

  پرولین - 7-4- 1

هاي محیطی مختلف هاي گیاهی مختلف در اثر تنشگونه در مورد تجمع اسید آمینه پرولین در  

و  اشرف). 2005؛ کاوي کیشور و همکاران، 2003هاي فراوانی وجود دارد (هسیو و همکاران، گزارش



 

 

) بیان کردند که گیاهان براي مقابله با اثرات مضر تنش اسمزي، مواد سازگاري مانند پرولین، 2007فوالد (

الوز و ترکیبات آمونیومی چهارگانه مانند گالیسین بتائین، آالنین، پرولین بتائین، ها، ترهساکاروز، پولیول

  دهند.هیدروکسی پرولین بتائین و پیپکولیت بتائین را به منظور تنظیم اسمزي در سلول تجمع می

-5باشد که دو آنزیم مهم پرولین می Lدر گیاهان بیوسنتز پرولین از گلوتامیک اسید نوع   

  ) 1-2کربوکسیالت سنتتاز ریدکتاز در این فرآیند دخالت دارند (شکل -5ت سنتتاز و پرولین کربوکسیال

  

  

  ).2007و فوالد،  اشرفمسیر بیوسنتز پرولین در گیاهان ( -1-2شکل 

  

عنوان در تحمل به تنش اسمزي منحصرا به دهد که نقش اولیه پرولینهاي جدید نشان مییافته  

کند تا بر تنش اکسیداتیو نیز اسمزي نیست، بلکه این مولکول به سلول کمک مییک تنطیم کننده پتانسیل 

ها از تجزیه شدن، تنظیم اسید سیتوسیلیک، حذف و از دیگر خواص پرولین، حفاظت آنزیم غلبه کند

ها، برقراري تعادل در نسبت هاي آزاد، پایداري ساختار دیواره سلولی و پروتئینرادیکال

+NADH/NAD ؛ 2008، کروز دي کاروالهو؛ 2007و فوالد،  اشرفسازي منبع انرژي است ( و فعال

  ).2010جا، وتی؛ گیل و ت2010، اشرف

هاي گیرند، مقدار محلولهاي متحمل به خشکی، هنگامی که تحت تنش قرار میها و الینواریته  

این وسیله باعث دهند که به هاي مختلف خود افزایش میسازگاري و به خصوص پرولین را در بافت

شود که در تعدیل پتانسیل اسمزي و در نتیجه آن باعث افزایش فشار تورگر سلول و پتانسیل آب می

) 2011( چوگ و همکاران). 2011، اشرفشود (علی و نهایت این فرآیندها باعث رشد بهتر گیاه می



 

 

داري نسبت به تیمار یتحت تنش اسمزي مقدار پرولین افزایش معنهاي ذرت گیاهچه اظهار کردند که

متحمل بیشتر از هاي هچهمقدار پرولین تجمع یافته در این آزمایش در گیا ،طوریکهبه. داشتشاهد 

) روي ذرت تحت تنش 2015نژاد و همکاران (حساس بود. همین نتایج نیز در مطالعه محرم هايگیاهچه

  خشکی بدست آوردند. 

  هاي فیزیولوژیکی سازوکار -1-8

ها شود. برخی از این پاسخیل آب انواع فرآیندهاي فیزیولوژیکی در گیاه القاء میبا کاهش پتانس

دهی ها از طریق تغیییرات عالمتمستقیما از طریق تغییر وضعیت آب بافت و برخی توسط هورمون

). الگوي پاسخ واحدي که در شرایط تنش خشکی با عملکرد 2003شود (چاوز و همکاران، تنظیم می

الیی داشته باشد وجود ندارد. اساس فیزیولوژیکی تنوع ژنیتکی براي تحمل خشکی به خوبی همبستگی با

  ). برخی از مکانیسم هاي ارائه شده عبارتند از : 2008روشن نیست (فاروق و همکاران، 

  حفظ رطوبت سلول  - 8-1- 1

لی عملی است. بهبود وضعیت آبی گیاه از طریق تنظیم اسمزي یا تغییر در االستیسیته دیواره سلو

نشان دادکه تنظیم اسمزي تاثیري بر کارآئی استفاده گیاه از آب ندارد،  )2012چن و همکاران (تحقیقات 

اما در شرایط تنش خشکی به بهبود عملکرد دانه گیاه با افزایش مقدار آب تعرق شده توسط گیاه  کمک 

سازد تا در شرایط تنش با کاهش میتنظیم اسمزي یک فرآیند سازگاري است که گیاه را قادر  .کندمی

گیاهانی که از این  .ب به درون سلول را افزایش داده و آماس را حفظ کندآسیل اسمزي، شیب جریان ناتپ

شوند با تقویت رشد ریشه قادر به استخراج رطوبت بیشتر از اعماق خاك می ،توانایی برخوردارند

  ).2002(چیمنتی و همکاران، 

  هاي درون سلولی محلول افزایش غلظت - 8-2- 1



 

 

هاي هاي سازگار ترکیباتی با وزن مولکولی کم و خیلی محلول هستند که حتی در غلظتنمک

هاي فعال اکسیژن، پایداري غشاها و از طریق تنظیم اسمزي، سم زدایی گونهکه باال غیر سمی بوده 

). تنظیم اسمزي 2009، اشرفد (ها و پروتئین در محافظت گیاهان در برابر تنش نقش دارنساختار آنزیم

هاي فعال از نظر اسمزي مانند قندها، ها یا یونرایط تنش داشته و با تجمع مولکولنقش مهمی در ش

  کند.هاي کلرید به حفظ روابط گیاه کمک میپرولین، گلیسین بتائین، اسیدهاي آلی، کلسیم و یون

  هاي رشدي کنندهتنظیم - 8-3- 1

رنی اکسین، جیبرلین و سیتوکتنین کاهش ولی اتلین و آبسیزیک اسید در شرایط تنش تولید دو

هستند که گیاهی هاي ها گروه کوچکی از هورمون). اکسین2008، کروز دي کاروالهویابد (افزایش می

با شکستن غالبیت انتهایی القاء شده  ،طوري کهکنند. بهنقش محوري در تنظیم رشد و نمو گیاه ایفا می

ها در شرایط تنش هاي جدید شده و به لحاظ اهمیت ریشهها منجر به تشکیل ریشهنینتوسط سیتوکی

). اغلب گیاهان 2008  (فاروق و همکاران، توانند نقش کلیدي در تحمل خشکی داشته باشندخشکی می

دهند. این هورمون در تنظیم بیان ژن عنوان هورمون به تنش واکنش نشان میبا تجمع آبسیزیک اسید به

- عنوان عالمتی براي آغاز فرآیندهاي مربوط به سازگاري در برابر تنش خشکی عمل مینقش داشته و به

ها و کاهش تلفات آب از طریق کند. افزایش آبسیزیک اسید و کاهش سیتوکینین در بسته شدن روزنه

  ).2002تعرق نقش دارد (جیانگ و زانگ، 

  دفاع آنتی اکسیدانی  - 8-4- 1

اختالل  ،دهندهاي محیطی مثل خشکی، رشد و توانایی گیاه را کاهش میتنش یکی از دالیلی که

هاست که هاي دفاعی برطرف کننده این رادیکالهاي آزاد اکسیژن و مکانیسمدر تعادل میان تولید رادیکال

ي ها، لیپیدهاي غشا)، القاي تنش اکسیداتیو، خسارت به پروتئینROSهاي فعال اکسیژن (به تجمع گونه



 

 

هاي آنتی اکسیدانی آنزیمی و ). گیاهان داراي سیستم2002گردد (میتلر، و سایر اجزاي سلولی منجر می

هاي اکسیداتیو ناشی هاي فعال اکسیژن شده و خسارتغیر آنزیمی هستند که باعث غیر فعال شدن گونه

 3پراکسیددیسموتازدهند. سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی آنزیمی شامل سوها را کاهش میاز فعالیت آن

)SOD( 4)،  پراکسیدازPOX ( 5کاتاالزو )CAT( هاي آنتی اکسیدانی کلیدي در مبارزه علیه که آنزیم

فنول، ترین ترکیبات غیر آنزیمی آنتی اکسیدانی پلیروند و مهمهاي فعال اکسیژن به شمار میگونه

  باشند.می آلفاتوکوفورل و آنتوسیانین، گلوتاتیون، اسید آسکوربیک

  هاي مولکولی سازوکار - 8-5- 1

-ینئها و پروتمقاومت به خشکی صفتی پیچیده بوده که عالوه بر صفات مرفولوژیکی گیاه، ژن

توان گفت که تنش ایجاد شده در محیط، پیامی را ایجاد می ،طور کلیهاي متعددي در آن نقش دارد. به

-هاي ریشه قرار دارند دریافت شده و به سلولسلول هایی که عمدتا درکند که این پیام توسط گیرندهمی

ها فاکتورهاي رونویسی را فعال کرده و منجر به رونویسی از شود. این پیامهاي اندام هوایی فرستاده می

شوند و در نتیجه با تولید این هاي عملکردي و تولید ترکیبات اسمزي میهاي رمز کننده پروتئینژن

ها که در اثر کنند. علی رغم شناسایی تعداد زیادي از ژنآبی متحمل مییط کمترکیبات گیاه را به شرا

شوند، اساس مولکولی تحمل به تنش خشکی کامال شناخته شده نیست. از هاي مختلف القاء میتنش

ها رمز کننده آبسیزیک اسید، سنتز توان به افزایش بیان ژنهاي مولکولی در برابر تنش خشکی میپاسخ

هاي درگیر در سیستم ، بیان بیشتر ژنهادهیدرین ،LEA6 ،DSP7 ،RAB8هاي اختصاصی نظیر نپروتئی

  ).2010، اشرفاشاره کرد ( دفاعی آنتی اکسیدان

                                                
3 - Superoxid dismutase 
4 - Peroxidase  
5 - Catalase  
6- Late Embryogenesis Abundant 
7- Down-stream Process 
8- Ras-associated binding 



 

 

  تنش اکسیداتیو  -1-8-6

این  .کندتجمع اکسیژن در اتمسفر کره زمین اجازه تکامل موجودات هوازي را فراهم می

کنند که در مقایسه با موجودات در فرآیند تنفس از اکسیژن به عنوان آخرین گیرنده الکترون استفاده می

موجودات هوازي با شکستن  ،طوري کهموجودات بی هوازي عملکرد انرژي بسیار باالتري دارند. به

ي در فرآیند تخمیر هوازکنند ولی در موجودات بیتولید می ATPمولکول 38کامل یک مولکول گلوکز 

اکسیژن براي موجودات  ،شود. بنابراینتولید می ATPمولکول 8با شکستن یک مولکول گلوکز فقط 

هاي مختلف نیز تبدیل شود که اثرات تواند به گونههوازي مانند گیاهان بسیار اهمیت دارد، اما اکسیژن می

ک درصد اکسیژن مصرفی در گیاه صرف شود که حدود یمخرب زیادي بر روي گیاهان دارد. برآورده می

، کروز دي کاروالهو؛ 2004گردد (میتلر و همکاران، هاي مختلف سلول میدر قسمت ROSتولید 

مانند رادیکال سوپر  ROS). هر گونه شرایط درون یا برون سلولی که باعث افزایش غلضت 2008

-نهوها و دیگر گهیدروپراکسید چربی اکسید، پراکسید هیدروژون، رادیکال هیدرواکسیل، اکسیژن منفرد،

هاي فیزیولوژیکی متعددي براي موجود زنده شود که که باعث ایجاد چالش ،هاهاي فعال مرتبط با آن

دهد که تنش اکسیداتیو زمانی رخ می ،). بنابراین2009، اشرفشود (اصطالحا تنش اکسیداتیو گفته می

بیش از ظرفیت  ROSهم خورده و تولید یدانی باشد بهو دفاع آنتی اکس ROSتعادل بین میزان تولید 

ها علت انجام فرآیند فتوسنتز و تولید اکسیژن در آنگیاهان به. حفاظت بخشی دفاع آنتی اکسیدانی باشد

 250میکروموالر ولی در سلول هاي برگ بیش از  یک در بین موجودات میتوکندري پستانداران

گیل و توتیجا، هستند ( ROSبالقوه بیشتر در معرض خطر تولید  بطوربنابراین گیاهان  .میکروموالر است

 ROSو پاکسازي آن وجود دارد که سطح ثابت و نرمال   ROS). یک تعادل زودگذر بین تولید2010

کند. تنش خشکی یکی از شرایط برون سلولی است که باعث افزایش غلظت درون سلولی را معین می



 

 

ROSشود و تحت تنش خشکی این تعادل کشش به طرف باال اهان میها و بروز تنش خشکی در گی

کیم ( یابدافزایش می 2COدر نتیجه بسته شدن روزنه ها همراه با محدودیت تثبیت  ROSداشته و تولید 

  .)2005، و همکاران

  در گیاهان   ROSنحوه تولید -1-9

ROS2هایی از اکسیژن اتمسفري (، فرمOاند و در مراحل باشند که تا حدودي احیاء شده) می

اکسیژن، اکسیژن  9). از برانگیخته شدن2002میتلر، شوند (حیاتی مانند تنفس نوري، فتوسنتز تولید می

آید و با گرفتن یک، دو و یا سه الکترون به ترتیب به سوپر اکسید، پراکسید هیدروژن و وجود میمنفرد به

سلولی وجود دارد که هر کدام نیمه  ROS ). چهار نوع3-1شود (شکل رادیکال هیدروکسیل تبدیل می

  ).1- 1عمر و پتانسیل اکسیده کردن مشخصی دارند ( جدول 

  

  

 

                                                
9 - Excited 



 

 

  ).2010(گیل و توتیجا،  در سلول ROSنحوه تولید  -3-1شکل 

  

  

  

  ).2002هاي گیاهان (میتلر، هاي فعال اکسیژن در سلولتعیین مکان، نیمه عمر و هدف گونه -1-1جدول 

  هاي هدفمکان  نیمه عمر  تمرکز در مکان خاص  اکسیژنگونه فعال 

  اکسیژن منفرد

)2O.(  
  ها، پراکسیداسیون لیپیدهاتخریب کلروفیل  میکروثانیه 1-4  کلروپالست

  سوپراکسید

)-2O.( 

کلروپالست، میتوکندري، غشاي 

زوم، دیواره سلول، پالسمایی، پراکسی

  زومشبکه آندوپالسمی، گلی اکسی

  ها، پراکسیداسیون لیپیدهاتخریب کلروفیل  میکروثانیه 4-1

  پراکسید هیدروژن

)2O2H( 
  Іهاي چرخه کلوین، فتوسیستم آنزیم  میلی ثانیه 1  زوم، آپوپالست، دیواره سلولپراکسی

  هیدروکسیل

)OH.(  
  هاي ژنی در سلولهمه مکان  میکروثانیه 1  کلروپالست و دیواره سلول

  

  طبیعی در گیاهانطور به  ROSمراکز تولید - 9-1- 1

). برخالف 4-1شوند (شکل هاي فعال در شرایط نرمال مستمرا تولید میهاي گیاهی، اکسیژندر سلول

شود. سوپر اکسید و پر داري مینگه حداقلاکسیژن منفرد و رادیکال هیدروکسیل که تولیدشان در سطح 

  ).2008، روز دي کاروالهوکشوند.(اکسید هیدروژن با سرعت باالیی در شرایط نرمال ساخته می

  



 

 

  
  ).2004ها در سلول (میتلر و همکاران، ROSمراکز تولید  -4-1شکل 

  

  

  

  

  

  کلروپالست  -1- 9-1- 1

در گیاهان است. در طول فتوسنتز انرژي نوري جذب  ROSترین منبع تولید کلروپالست مهم

-هاي پیشود. واکنشکه در غشاي تیالکوئیدي مستقرند منتقل می ІІو فتوسیستم  Іشده به فتوسیستم 

ها دهد تا زمانی که الکتروندرپی اکسیداسیون و احیاء در طول زنجیره انتقال الکترون در روشنایی رخ می

هاي نهایی دیگر الکترون، در واکنش تاریکی برسند. با این حال، گاهی در این مسیر پذیرنده  2COبه 



 

 

ژن مورد استفاده قرار گرفته و از طریق انتقال انرژي کلروفیل تحریک شده، اکسیژن منفرد (از یعنی اکسی

  شود.میمنشاء حالت سه گانه) تولید 

با قابلیت خود  Іاز طرف دیگر، اجزاي انتقال الکترون تیالکوئیدي در مراکزي از فتوسیستم  

-لر) و بدین ترتیبشوند (واکنش مهمی 2Oاکسیدانی تیرودکسین منجربه احیاي 
2O 2 وO2H تولید می -

کند. این نشت هاي فتوسنتزي به واکنش مهلر جریان پیدا میالکترون %10 برآورد شده که حدود .شود

شود، در واقع عمل متناسبی در زنجیره الکترون به حساب ها میROSکه منجربه تولید  2Oها به الکترون

مسیر دیگري نیز  ).2004(میتلر و همکاران،  الکترون برقرار می شوداي بین حاملین آید، چرا که موازنهمی

). در واقع، 5-1شود (شکل می ROSدر جریان فتوسنتز، به نام تنفس نوري وجود دارد که منجربه تولید 

کند، ) را کربوکسیله میRuBP( 10بی فسفات 5و  1، ریبولز 2COآنزیم روبیسکو که در جریان تثبیت 

اکسیژنه کند نتیجه این واکنش تولید گلیکوالت است که از  2Oرا با استفاده از  RuBP تواندمی

 2O2Hدر آنجا توسط آنزیم گلیکوالت اکسیداز شده و  هک یابدها انتقال میکلروپالست به پراکسیزوم

 .)2012زالتیو و لیدون، شود (تولید می

 

  

  

  

  

 

  

                                                
1- Ribulose-1,5-bisphosphate  
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Abstract: 

Due to the increasing of drought stress in the country and the importance of maize 

as a strategic product, improved maize varieties to drought tolerance is high priority. In 

order to study the effect of two water deficit on maize genetic structure and gene action. A 

field trial was carried out, during two appropriate growing seasons (2014-2015) at the 

Research Station of University of Tabriz. The experiment was performed in a randomized 

complete block design with maize populations (P1, P2, F1, BC1, BC2, F2 with two hybrids: 

NS640 and SC740). Agronomic traits (Plant height, seed yield and its components), 

physiological traits (RWC and pigment contents) biochemical traits (Total phenolics, 

protein content, malondialdehyde, hydrogen peroxide, proline and glycine betaine 

contents) and antioxidant enzyme activities on polyacrylamide gels were evaluated. 

Compound analyses of year and water deficit stress in maize population showed that 

agronomy and physiology traits significantly decreased under water deficit stress, but total 

phenolics, osmolyte accumulations and antioxidant enzyme activities significantly 

increased. The results of adequacy of additive-dominant models showed epistasic effects 

for the majority of agronomy and physiology traits. Duplication epsitasy was observed for 

plant height, number of kernels per row, seed yield and RWC. The results of adequacy of 

additive-dominant models showed no-epistasic effects for the majority of biochemical 

traits and antioxidant enzyme activities. Different gene's effects in water deficit stress 

conditions, and different amount of heritability for measuring traits showed a complex 

genetic mechanism for drought tolerance in maize. A multiple regression analysis on grain 

yield of maize was employed under water stress conditions. This analysis showed that 

grain yield reduction in maize population was interrelated with number of rows per ear, 

number of kernels per row, GB and proline contents and Cu/Zn-SOD activity. The applied 

water deficit stress enhanced expression of Cu/Zn-SOD gene about 37 percent in maize 

population. Among the maize population, MO17 and SC704 which displayed maximum total 

antioxidant and osmolyte contents and expression of Cu/Zn-SOD gene. Overall, Cu/Zn-

SOD activities, and GB and proline contents were found to be potential biochemical 
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indicators of drought resistance in the maize population used in the present study. 

Keywords: Antioxidant, Gene experssion, Genetic structure, Maize population, Proline, 

Water deficit stress 


