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اثر علفکش متریبوزین (سنکور) و آسکوربیک اسید بر برخی از صفات بیوشیمیایی گندم
راضيه رجبـي* ،1رمضانعلي خاورينژاد ،2فائزه قناتي ،3فرزانه

نجفي4

1دانشجوي دکتري ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،تهران
2استاد ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،تهران
3دانشيار ،گروه علوم گياهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
4استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه تربيت معلم ،تهران
تاریخ دریافت 09/11/11 :؛ تاریخ پذیرش01/19/22 :

چکيده
استفاده از علفکشها یکی از مهمترین روشهاي کنترل علفهاي هرز است .با توجه به کاربرد گسترده و موثر
علف کش متریبوزین براي کنترل مطلوب علفهاي هرز پهن برگ و باریک برگ در مزاار کشزاورزي ،اثزرات
منفی آن بر گياهان زراعی مطالعه نشده است .براي بررسی اثرات علفکش متریبوزین و آسزکوربيک اسزيد بزر
مياان فعاليت برخی از آنایمهاي آنتی اکسيدانی نظير کاتاالز و آسکوربات پراکسيداز ،پلزی فنزا اکسزيداز و بزر
مقدار زایلوز ،مانوز ،قند کا و وزن تر ساقه گياه گندم رقم زرین ( )Triticum aestivum L.cv. Zarrinآزمایشزی
در سال  1331در قالب طرح بلوکهاي کاما تصادفی با  3تکرار و  6تيمزار در آزمایشزگاه فيایولزو ي گيزاهی
دانشگاه تربيت مدرس انجام شد .تيمارهاي مورد بررسی شاما شاهد ،علفکش متریبوزین ،آسکوربيک اسيد بزا
غلظتهاي  111و  211پیپیام ،آسکوربيک اسيد  111پیپیام  +متریبوزین و آسکوربيک اسيد  211پیپیام +
متریبوزین بود .نتایج نشان داد که تيمار متریبوزین سبب کاهش معنیدار مقدار قندهاي زایلوز ،مانوز ،قند کزا و
وزنتر ساقه شده و فعاليت آنایمهاي کاتاالز ،آسکوربات پراکسيداز و پلیفنا اکسزيداز افزاایش یافزت .کزاربرد
آسکوربيک اسيد به تنهایی در دو غلظت  111و  211پیپیام و نيا استفاده از آن قبا از به کار بردن متریبزوزین
تغيير معنیداري در فعاليت آنایمهاي آنتیاکسيدان ایجاد نکرد.
واژگان کليدي :آسکوربيک اسيد ،آنایمهاي آنتیاکسيدان ،علفکش ،گندم ،متریبوزین.

مقدمه

1

محدودکننده عملکرد باالي این محصزول ،علزفهزاي
هرز میباشد که چنانچه در ابتداي رشد ،کنترلزی روي

گندم بهعنوان مهمترین محصول استراتژیک جهان
و اصلیترین گياه زراعزی ،در بسزياري از زمزينهزاي

آنها صورت نگيرد ،بهسرعت گسترش یافتزه و مزاار

کشاورزي جهان کشت شده و سهم بساایی در تزامين

گندم را در برگرفته و سبب افت عملکرد خواهد شزد.

امنيت غزاایی انسزان دارد .در مقایسزه توليزد غزالت

علفکشها با تغييراتی در متابوليسم علفهزرز ،مزان

جهان ،گندم بعزد از ررت رتبزه دوم را دارد و غزااي

رشد آنها شزده و همچنزين اسزتفاده از علزفکزشهزا

( Zand et al.,

اثرات مخربی بر گياه زراعی نيا ایجاد کرده و از طرف

 .)2007در کشززتاارهاي گنززدم یکززی ازعوامززا مهززم

دیگر بحث آلوده شدن گياه زراعی و فرآوردههزاي آن

اصلی ميلياردها نفر از مردم جهان است

را مطرح مینماید.
*نویسنده مسئولraziehrajabi@yahoo.com :
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همکاران ( )2111پيشنهاد کردند که آسزکوربيک اسزيد

متریبوزین یک علفکزش انتخزابی گيزاه گنزدم از

نقش مهمی در فتوسنتا و حفاظت نوري دارد.

خانواده تریازینون با نام تجاري سنکور اسزت کزه بزه
صورت پيشرویشی و پسرویشی براي از بزين بزردن

استفاده از متریبوزین براي از بين بردن علزفهزاي

طيف وسيعی از علف هرز پهنبرگ و باریک برگ در

هرز ماار گندم ،بهعنوان یک تنش غيرزنده براي گياه

ماار سيبزمينی ،سویا ،گندم ،گوجه فرنگی و نيشکر

گندم محسوب میشود .با توجزه بزه ایزن کزه اثزرات

اسززتفاده مززیشززود (.)Fuerst and Norman, 1991

مثبت آسکوربيک اسيد بزر گياهزان در شزرایع اعمزال

متریبوزین از طریق برگ و ریشه گياهان جاب شده و

تنشهاي مختلف نظير شوري و فلاات سزنگين مزورد

بازدارنده فتوسيستم  IIاز طریق مهزار انتقزال الکتزرون

تائيد قرار گرفتزه اسزت ،لزاا در مطالعزه اخيزر اثزرات

احيزاي NADP+

متریبوزین و آسکوربيک اسيد به تنهایی و یزا بزهطزور

بين  QAو  QBاست و در نتيجه مزان

توأم بر گياه گندم مورد بررسی قرار گرفت.

الزم براي تثبيت  CO2میشود .اثرات منفی ایزن مزاده
بر گياه بهدليا تخریب فرآیند فتوسنتا نبزوده بلکزه بزه
دليا تنش اکسيداتيوي ایجاد شده در اثر توقف انتقزال

مواد و روشها

الکتززرون فتوسززنتا اسززت .اثززر اصززلی توقززف انتقززال

کشت گياه :این پژوهش در سال  1331در آزمایشزگاه

الکتززرون ،تخریززب مرکززا واکززنش فتوسيسززتم ،II

فيایولززو يگيززاهی دانش زکده علززوم زیسززتی دانشززگاه

اکسيداسززيون نززوري مولکولهززاي کلروفيززا و چربززی

تربيت مدرس در قالب طرح بلوکهاي کاما تصزادفی

اسزت (Gronwald, 1997; Rutherford and Krieger-

با  3تکرار و  6تيمار انجام شد .بارهاي اصزالح شزده

.)Liszkay, 2001

گياه گندم رقم زرین از موسسزه اصزالح نهزال و بزار

آسزززکوربيک اسزززيد فزززراوان تزززرین مولکزززول

کرج تهيه شزد .پزس از اسزتریا سزطحی در محلزول

آنتززیاکسززيدان در گياهززان بززوده و تقریبززاً در همززه

هيپوکلریت سدیم  5درصد بهمدت  5دقيقزه ،چنزدین

بافتهاي گياهی به جا بزارهاي خشزک وجزود دارد.

بار در آب مقطر شسته شدند .سپس درون گلزدانهاي

مقدار آنها در برگها در مقایسه با ریشهها بيشتراست

پالستيکی کشزت و درگلخانزه بزا دمزاي  22±21°Cو

و همچنين در مریستمها به مقدار زیادي وجود دارنزد

رطوبت نسبی  51-61درصد و نور طبيعزی نگهزداري

( .)Dadheech et al., 2006اساس نقش آنتیاکسيدانی

شده و هر روز بزا آب مقطزر آبيزاري شزدند .پزس از

Kovacs and

گاشت  5هفته از کشزت بزارها و در مرحلزه اي کزه

آن حززاف رادیکالهززاي آزاد اسززت (
.)Keresztes, 2002

گياهان گندم داراي  3تا  4برگ بودند ،گلزدانها بزه 6

آسکوربيک اسيد میتوانزد مسزتقيماً سوپراکسزيد،

گروه تقسيم شدند .گلزدانهزاي گزروه اول بزه عنزوان

رادیکالهاي هيدروکسيا و اکسزيژن منفزرد را از بزين

شاهد ،با آب اسپري شد .به هر گلزدان گزروه دوم 21

ببرد و سبب احياي هيدرو ن پراکسيد به آب از طریق

ميلیليتر محلول متریبوزین با غلظزت رایزج مارعزهاي

واکنش آسکوربات پراکسيداز شود .در کلروپالستها،

( 1/11کيلززوگرم در هززر هکتززار) اسززپري برگززی شززد.

آسکوربيک اسيد بزهعنزوان یزک آنتزی اکسزيدان و بزه

گلززدانهاي گززروه سززوم بززا  21ميلززیليتززر محلززول

عنوان کوفاکتور آنایمی عما میکند .عالوه بزر مزوارد

آسکوربيک اسيد با غلظت  111پیپیام محلزول پزاش

رکر شده آسکوربيک اسيد اعمال غيزر آنتزیاکسزيدانی

شززدند .گلززدانهاي گززروه چهززارم بززا  21ميلززیليتززر

نيزا در سزلول دارد ( Ogawa .)Chen et al., 2006و

آسکوربيک اسيد با غلظت  211پیپیام اسپري شدند.
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گلززدانهاي گززروه پززنجم بززا  21ميلززیليتززر محلززول

ســنجش فعاتيــت منــزی پلــيفنــل اکدــيداز (:)PPO

آسکوربيک اسيد با غلظت  111پیپیام و پس از سزه

نمونززههاي گيززاهی ( 211ميلززیگززرم وزنتززر) در 3

روز با  21ميلیليتر محلول متریبوزین با غلظزت رایزج

ميلززیليتززر بززافر  51 Tris-Maleatميلززیمززوالر ()pH6

مارعهاي محلول پاشی شدند .گلدانهاي گروه ششزم

سایيده و سپس در  12111دور بهمزدت  21دقيقزه در

با  21ميلیليتر محلول آسکوربيک اسيد با غلظت 211

دماي  4درجه سانتیگراد سزانتریفيو شزد .بخزش بزر

پیپیام و پزس از سزه روز بزا  21ميلزیليتزر محلزول

روشناور حاصا براي سنجش آنایم پلی فنا اکسزيداز

متریبوزین با غلظت رایج مارعهاي اسپري شدند .پس

استفاده شد 3 .ميلیليتر مخلزو واکزنش شزاما :بزافر

از  7روز ،گياهان برداشزت ،در نيتزرو ن مزای تثبيزت

فسززفات سززدیم  61ميلززیمززوالر (-4 ،(pH6/1متيززا

شده و در فریار  -31 °Cبراي آنالياهزاي بيوشزيميایی

کاتکول  1/12موالر و عصاره آنایمزی اسزت .فعاليزت

نگهداري شدند.

آنایم بر حسب تغييرات جاب آن در طول مزوج 411

سنجش قندکل :مقدار قند نمونزههاي گيزاهی بزا روش

نانومتر بهمدت  1دقيقه به نسزبت ميلزیگزرم پزروتئين

 Dobiosو همکزززاران ( )1156سزززنجيده شزززد211.

توسزع دسزتگاه اسززپکتروفتومتر مزدل

ميلیگرم از نمونههاي گياهی درون بافر فسفات سدیم

ساخت استراليا سنجيده شد .مقدار پزروتئين بزر طبزق

 51ميلیموالر سایيده شزد و در  13111دور بزهمزدت

روش برادفورد و با اسزتفاده از آلبزومين سزرم گزاوي

 15دقيقه و دماي  4درجه سزانتریفيو شزد و پزس از

( )BSAبهعنوان استاندارد تعيين شد (.)Kahn, 1975

صاف شدن ،محلزول بزراي سزنجش مقزدار قنزد کزا

سنجش فعاتيت منزی کاتاالز ( :)CATنمونههاي گياهی

اس زتفاده گشززت .بززه لولززههاي آزمززایش حززاوي 1/5

( 211ميلیگزرم وزنتزر) در  3ميلزیليتزر بافرفسزفات

ميلیليتر محلول قندي 1/5 ،ميلیليتر فنزا  5درصزد و

سدیم  25ميلیموالر ( )pH6/3سایيده وبا  12111دور

 2/5ميلیليتر اسيدسولفوریک اسيد غليظ افزاوده شزد.

بهمدت  21دقيقه سانتریفيو شد (تمام مراحا فوق در

لولهها به مدت  15دقيقه در دماي اتاق قرار گرفتنزد و

 4درجه سانتیگزراد انجزام شزد) .از بخزش روشزناور

پس از خنک شدن ،جاب نوري آنها در طزول مزوج

حاصززا بززراي سززنجش فعاليززت کاتززاالز بززه روش

 435نانومتر خوانده شد .محلول گلوکا در غلظتهاي

فتوشززيميایی ( )Cakmak and Horst, 1991اسززتفاده

 1تا  31ميکرو موالر در ليتر تهيه و بهعنوان اسزتاندارد

شد 3 .ميلیليتر مخلزو واکزنش حزاوي :بافرفسزفات

استفاده شد .مقدار قند کا نمونهها بزر اسزاس منحنزی

سدیم  25ميلیموالر ( 11 ،)pH6/3ميلیموالر  H2O2و

استاندارد گلوکا تهيه شد.

عصاره آنایم تهيه شد .سپس رونزد انجزام واکزنش بزا

ســنجش قنــدهاي م:لــو  :بززراي سززنجش قنززدهاي

کاهش جاب در  241نانومتر بهمدت  1دقيقه سنجش

محلول از روش فوق استفاده شد ،ولی جزاب نزوري

شد .فعاليت آنایم بر حسب تغييرات جاب به نسزبت

نمونهها در طول موج  431و  411نانومتر خوانده شد.

ميلی گرم پروتئين بيان شد.

محلززول مززانوز و زایلززوز در غلظتهززاي  1تززا 31

سنجش فعاتيت منزی مسـکوراا

ميکروموالر در ليتر تهيه و بهعنوان اسزتاندارد اسزتفاده

نمونههاي گياهی ( 211ميلیگزرم وزنتزر) در  3ميلزی

شد و مقدار قند نمونهها بر اسزاس منحنزی اسزتاندارد

ليتر بافرفسفات سدیم  51ميلزیمزوالر ( )pH7حزاوي

مانوز و زایلوز تهيه

GBC cintra6

پراکدـيداز (:)APX

 1/2ميلیموالر آسزکوربات و  5 ،EDTAميلزیمزوالر

شد.

سایيده و با  12111دور بهمدت  21دقيقه سزانتریفيو
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شد (تمام مراحا فوق در  4درجه سزانتیگزراد انجزام

شدند .سپس نمونهها بهمدت  1دقيقزه در دمزاي اتزاق

شد) .از بخش روشناور حاصا براي سزنجش فعاليزت

قرار گرفته و جاب نزوري آنهزا در طزول مزوج 515

آنایم آسکوربات پراکسيداز استفاده شزد 3 .ميلزیليتزر

نانومتر تعيين شد .با رسم منحنزی اسزتاندارد ،غلظزت

مخلززو واکززنش حززاوي بززافر فسززفات سززدیم 51

پروتئينی نمونهها بر حسزب ميکروگزرم در ميلزیليتزر

ميلیموالر ( )pH=7داراي  1/2ميلیموالر آسزکوربات

محاسبه شد (.)Bradford, 1976
نتایج حاصا از آزمایش با استفاده از کتاب اصزول

و 5 EDTAميلیمزوالر ،آسزکوربات  1/5ميلزیمزوالر،
 1/1H2O2ميلیموالر و عصاره آنایمی بزه مقزدار 111

آمار زیستی (خزاورينزژاد )1375 ،و نزرمافزاار

ميکروليتر تهيه شد .اکسيداسيون آسکوربات در طزول

مورد تجایه و تحليا آماري قرار گرفت .براي مقایسزه

Guo

ميانگينهاي بدست آمده از آزمون دانکن ( )P≤1/15و

 .)et al., 2005فعاليت آنایم بر حسب تغييرات جاب

براي رسم نمودارها از نرمافاار ( Excel )2007استفاده

به نسبت ميلیگرم پروتئين بيان شد.

شد.

موج  211نانومتر بهمدت  1دقيقه سنجش شزد (

سنجش غلظت پروتئين عصارههاي منزیمي :محلولهاي

SPSS

نتایج

پروتئينی استاندارد با  BSAدر غلظتهاي ،51 ،25 ،1

اثرا

 75و  111ميکروگرم در ميلیليتر تهيه شزد .بزهمنظزور

متریبوزین و مسـکوراي

اسـيد اـر مقـدار قنـد کـل:

کززاربرد متریبززوزین سززبب کززاهش معنززی دار مقززدار قنززد

سنجش محتواي پروتئينی (مقدار کمی پروتئينهزا) بزه

کزززا ( )P<0.05در مقایسزززه بزززا شزززاهد شزززد .کزززاربرد

 111ميکروليتززر از هززر یززک از عصززارههاي آنایمززی

آسززکوربيک اسززيد بززه تنهززایی و نيززا بززهطززور تززوام بززا

استخراج شزده 1111 ،ميکزرو ليتزر معزرف برادفزورد

متریبززوزین ،سززبب تغييززري در مقززدار قنززد کززا نشززد

(کوماکسززی بریليانززت بلززو) افززاوده و کززامالً مخلززو

(شکا .)1

شکل  :1اثر متریبوزین و آسکوربيک اسيد بر مقدار قند کا
*ميانگينهایی با حروف مشابه از لحا آماري معنیدار نمیباشد.
اسيد ار مقـدار قنـدهاي

نبود .تيمار گياهان با آسکوربيک اسيد قبزا از بزه کزار

م:لو  :کاربرد متریبوزین سبب کاهش معنیدار مقزدار

بردن متریبوزین (آسکوربيک اسيد+متریبوزین) ،سزبب

قنززدهاي زایلززوز و مززانوز شززد (شززکا  )2و کززاربرد

افززاایش معن زیدار مقززدار قنززد زایلززوز در مقایسززه بززا

آسکوربيک اسيد سبب افاایش قندهاي زایلوز و مانوز

تيمارمتریبوزین نشد (شکا .)2

اثرا

متریبوزین و مسکوراي

شد؛ ولی این افزاایش در مقایسزه بزا شزاهد معنزیدار
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شکل  :2اثر متریبوزین و آسکوربيک اسيد بر مقدار قندهاي محلول (زایلوز و مانوز)
*ميانگينهایی با حروف مشابه از لحا آماري معنیدار نمیباشد.
اســيد اــر فعاتيــت

غلظتهاي  111و  211پزیپزیام بزه تنهزایی و قبزا

منزی پلـي فنـل اکدـيداز :کزاربرد متریبزوزین سزبب

از بززه کززار بززردن متریبززوزین تغييززر معنززی داري در

افاایش معنزی دار فعاليزت آنزایم پلزی فنزا اکسزيداز

فعاليت آنایم ایجاد نکرد (شکا .)3

اثــرا

متریبــوزین و مســکوراي

( )P<1/15شززد ،ول زی کززاربرد آسززکوربيک اس زيد در

شکل :3اثر متریبوزین و آسکوربيک اسيد بر فعاليت آنایم پلیفنا اکسيداز
*ميانگينهایی با حروف مشابه از لحا آماري معنیدار نمیباشد.
اســيد اــر فعاتيــت

و  211پززیپززیام بززه تنهززایی و قبززا از بززه کززار بززردن

منــزی کاتــاالز :کززاربرد متریبززوزین سززبب افززاایش

متریبزززوزین تغييزززر معنزززیداري در فعاليزززت آنزززایم

معنززیدار فعاليززت آنززایم کاتززاالز ( )P<1/15شززد،

ایجاد نکرد (شکا .)4

اثــرا

متریبــوزین و مســکوراي

ول زی کززاربرد آسززکوربيک اس زيد در غلظتهززاي 111

12
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شکل :4اثر متریبوزین و آسکوربيک اسيد بر فعاليت آنایم کاتاالز
*ميانگينهایی با حروف مشابه از لحا آماري معنیدار نمیباشد.
اثرا

متریبوزین و مسکوراي

مسکوراا

اسيد در غلظتهاي  111و  211پیپیام سبب کزاهش

اسيد ار فعاتيـت منـزی

پراکديداز :تيمار متریبوزین بر گيزاه گنزدم

معنی دار فعاليت این آنایم در مقایسه با گياهان تيمزار

سبب افاایش فعاليت آنایم آسکوربات پراکسزيداز در

یافته با متریبوزین شد (شکا .)5

مقایسه با شزاهد شزد ( ،)P<1/15کزاربرد آسزکوربيک

شکل  :2اثر متریبوزین و آسکوربيک اسيد بر فعاليت آنایم آسکوربات پراکسيداز
*ميانگينهایی با حروف مشابه از لحا آماري معنیدار نمیباشد.
اسيد ار وزن تـر سـاقه:

شده و در مقایسه با تيمزار متریبزوزین معنزیدار بزود،

تيمار متریبوزین بر گياه گندم سزبب کزاهش معنزیدار

ولی نتيجه حاصا در مقایسه با شزاهد معنزیدار نبزود.

وزن تر ساقه در سطح ( )P<1/15در مقایسه با شزاهد

تيمار گياهزان بزا آسزکوربيک اسزيد ،بزا غلظزت 211

شد (شکا  .)6تيمار گياهان با آسکوربيک اسيد ،سبب

پیپیام قبا از به کاربردن متریبزوزین سزبب افزاایش

افاایش وزن تر ساقه شزد و ایزن افزاایش بزا افزاایش

معنیدار وزن تر در مقایسه بزا کزاربرد متریبزوزین بزه

غلظت آسکوربيک اسزيد ،سزبب افزاایش در وزن تزر

تنهایی شد (شکا .)6

اثرا

متریبوزین و مسکوراي
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شکل  :1اثر متریبوزین و آسکوربيک اسيد بر وزن تر ساقه
*ميانگينهایی با حروف مشابه از لحا آماري معنیدار نمیباشد.

متریبززوزین در مقایسززه بززا گياهززان شززاهد افززاایش

ا:ث

معنیداري نشان میدهد .اگرچه ترکيبات فنلی اکسزيد

تاکنون تحقيقات گستردهاي در مزورد تزيثير انزوا
تنشها نظير شوري ،خشزکی ،فلزاات سزنگين ،اشزعه

شده مورد سنجش قرار نگرفت؛ با وجود این بزهدليزا

فرابنفش ،امزواج مغناطيسزی و غيزره بزر روي رشزد و

افاایش فعاليت پلیفنا اکسيداز ،کاهش رشزد گياهزان

فعاليتهاي فيایولو یکی گياهان صورت گرفته اسزت.

تيمار یافته با متریبوزین را مزی تزوان بزه تجمز ایزن

استفاده از علفکشهزا بزراي کنتزرل علفهزاي هزرز

ترکيبات نسبت داد کزه سزبب اثزرات منفزی بزر رشزد

اراضی کشزاورزي یکزی از شزيوههاي مزثثر مزدیریت

گياهان شدهاند (.)Ghanati et al., 2007
براي محافظت عليه تنشهاي اکسيداتيوي ،گياهان

علفهاي هرز مياباشد .متریبوزین بهعنوان یک علف
کش مهار کننده فتوسيسزتم  ،کزاربرد وسزيعی بزراي

داراي سيستمهاي آنتیاکسزيدانی بزراي حزاف انزوا

کنترل علفهاي هرز در مزاار سزيب زمينزی ،سزویا،

اکسيژن فعال هسزتند ( .)Baek and Skinner, 2003در

گندم و نيشکر دارد و بهعنوان تنش شيميایی براي این

بين این سيستمها ،آنایمهاي آنتیاکسيدان نظير کاتاالز،

گياهان محسوب میشود .کاربرد متریبوزین تاثير قابزا

آسززکوربات پراکسززيداز و سززوپر اکسززيد دیسززموتاز

توجهی بر مقدار کربوهيدرات موجود در برگ گياهان

مززوثرترین نقززش را عليززه تززنش اکسززيداتيوي دارنززد

دارد؛ بهطوريکه در مقایسه با گياهان شاهد ،تيمزار بزا

( .)Milyutina et al., 2008آنایم کاتاالز ،سبب حاف

متریبوزین سبب کاهش قابزا توجزه قنزدهاي زایلزوز،

هيززدرو ن پراکسززيد و تبززدیا آن بززه آب و اکسززيژن

مانوز و قند کا شده است Nemat Alla .و همکزاران

میشود .در این پزژوهش ،متریبزوزین سزبب افزاایش

( )2113بيان کردهاند که متریبوزین مهار کننده فتوسنتا

فعاليت آنایم کاتاالز شد .تيمار گياهان بزا آسزکوربيک

است و لاا سبب کاهش مقدار کربوهيدرات گياه گندم

اسيد به تنهزایی و بزهطزور تزوام بزا متریبزوزین تغييزر

میشود.

معنیداري در فعاليت آنایم ایجاد نکرد .آنایم کاتزاالز

آنایم پلی فنا اکسيداز داراي دو عملکرد میباشد.

سبب حاف مقادیر زیاد هيدرو ن پراکسيد مزیشزود،

بهطزوريکزه سزبب اکسزيد شزدن ترکيبزات فنلزی بزه

ولی آنایم آسکوربات پراکسيداز سبب حزاف مقزادیر

کوئينونها شده و نيا سبب اتصال فناهزا بزه یکزدیگر

اندک هيدرو ن پراکسيدي میشود که توسزع کاتزاالز

میشود .فعاليت این آنایم در گياهزان تيمزار یافتزه بزا

تجایه نشدهانزد ( .)Ghanati et al., 2005آسزکوربات
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پراکسززيداز اولززين آنززایم سززميت زداي هيززدرو ن

آسکوربيک اسيد به تنهایی در دو غلظزت  111و 211

پراکسيدسلولی است که به کمک چرخه آسزکوربات-

پیپیام و نيا قبا از به کار بردن متریبزوزین نتوانسزت

گلوتاتيون سبب حاف هيدرو ن پراکسيد میشود .این

بهطور معنیداري اثرات منفی علفکش متریبزوزین را

آنایم سبب تبدیا هيدرو ن پراکسيد به آب میشود و

بر گياهان کاهش دهد .علف کش متریبوزین به عنزوان

این آنایم ميا ترکيبی باالیی به آسزکوربات بزهعنزوان

یززک تززنش شززيميایی ،اثززرات منفززی بززر فعاليتهززاي

یک احيا کننده دارد .متریبوزین سبب افاایش فعاليزت

فيایولو یکی گياه گندم دارد.

آنایم آسکوربات پراکسيداز شده است .تيمزار گياهزان
بززا آسززکوربيک اسززيد بززه تنهززایی و بززهطززور تزوام بززا

منااع

متریبوزین تغيير معنزیداري در فعاليزت آنزایم ایجزاد

خاورينژاد ،ر.ع .)1332( .اصول آمار زیستی.

نکرد.
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