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مطالعه تغییرات ریختشناسی -تشریحی و فعالیت آنتیاکسیدانی ناشی از
امواج الکترومغناطیس در مرزه بختیاري ()Satureja bachtiarica L.
فریبا رمضانی ویشکی ،*1احمد مجد ،2طاهر نژادستاری ،3صدیقه

اربابیان4

1استادیار ،گروه زیستشناسی ،سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ،آموزش و پرورش منطقه  ،8تهران
2استاد ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
3دانشیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
4دانشیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
تاریخ پذیرش12/2/31:

تاریخ دریافت11/11/11 :

چکیده
گیاهان تنشهای محیطی را شناسایی و به آن پاسخ میدهند .امواج الکترومغناطیسیی یکیی از کاوتورهیای تینش
زای موثر بر گیاهان است .در این پژوهش ،به منظور بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی بر جوانهزنیی بیهرها و
رشد دانه رستهای مرزه ،ظرفهای پتری حاوی بهرهایی وه بهمدت  5سیاعت در آ
همراه آ

ییسیانده شیده بودنید

بهطور اکقی روی صفحه بین دو سیم پیچ وروی دستگاه مولید الکترومغنیاطیق ایرار داده شید و بیا

اتصال دستگاه به برق بهمدت دو ساعت تحت پرتودهی امواج با شدت یک میلی تسال ایرار گرکتنید .بیهرهای
شاهد در شرایط وامالً یکسان با نمونههای تحت تیمار ارار گرکتند ،جز اینکه تحت اثر امیواج الکترومغنیاطیق
ارار داده نشدند .تعدادی از بهرها برای بررسی سرعت جوانهزنی در پتری نگهداری و تعدادی نیز پق از تیمار
به یاک گلدان منتقل شدند .طبق نتایج بدست آمده سرعت جوانهزنی در نمونههای تحت تیمار نسبت به شاهد
اکزایش معنیداری نشان داد .ادامه مطالعه بر روی دانه رستهای  33روزه انجام شد .طول سااه ،سیط برگیی،
وزن تر و یشک در نمونه تحت تیمار نسبت بیه شیاهد ویاهش معنییداری یاکیت .در بررسییهای تشیریحی،
میانگین اندازه اطر سااه و اطر متازایلم در آن در نمونههای تحت تیمار نسیبت بیه شیاهد اکیزایش معنییداری
داشت .آنالیز شیمیایی بیانگر واهش معنی دار میزان ولروکیل  aو  bدر نمونه تحت تیمار نسبت بیه شیاهد بیود.
میزان واروتنوئید ،ترویبات آنتی اوسیدانی از جمله ،ترویبات کنلی ،کالوونوئیدی و میزان پرولین در نمونه تحیت
تیمار نسبت به شاهد ،اکزایش نشان داد وه این اکزایش معنیدار بود.
واژههای کلیدی :امواج الکترومغناطیق ،جوانهزنیی ،رنگیزههیای کتوسینتزی ،ترویبیات آنتیی اوسییدانی ،میرزه
بختیاری

مقدمه

1

دارای ترویبات شیمیایی موثر و مفیدی است (زرگیری،

جیینق مییرزه در دنیییا حییدود  33گونییه دارد وییه

 .)1331تنشهای زیستی با القای تنش اوسیداتیو ،اثرات

 Satureja bachtiarica Bungeیکیییی از گونیییههای

مخر

یود را اعمیال مییوننید و اثیرات مختلفیی بیر

بومیاین جنق در ایران است .میرزه گییاهی داروییی و

متابولیسم ،رشد و نمو گیاهان میگهارند و باعث القیای
تغییرات زیادی در سایتار و عملکرد گیاهان مییشیوند
( .)Apel and Hirt, 2004امییواج الکترومغنییاطیق از
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جمله تنشهای محیطی است وه میتواند سبب اکزایش

اندامکهای درون سیلولی در گییاه شینایته شیدهانید

تولید گونه اوسیژن واونشگر و تنش اوسیداتیوی شیده

( .)Tevini et al., 1991اکزایش بیوسنتز واروتنوئییدها

و باعث تغییراتی در رشد ،سایتار ظاهری و تشیریحی،

طی تنش میتواند سبب واهش اثرات مخر

امواج بر

محتوای شیمیایی سیلول و در نتیجیه القیای پاسیخهای

ولروکیلها شود (.)IIao, 1997

متابولیکی یاص در گیاه تحت تنش شیود (

در این بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی بیهعنوان

Smirnoff,

یک عامل تنش زا بیر سیایتار کیزیولیوژیکی ،محتیوای

.)1998

شیمیایی و میزان بریی آنتیاوسیدانها در اسانق میرزه

گیاهان سیستم آنتیاوسیدانی میوثری را در مقابیل

بختیاری مورد مطالعه ارار گرکت.

عوامییل تیینش زا ایجییاد میییوننیید وییه باعییث اکییزایش
مقاومییت آنهییا در مقابییل عوامییل تیینش زا میییشییود

مواد و روشها

( .)Smirnoff, 1995تولییید متابولیتهییایی از جملییه
ترویبات کنلی و کالوونوئیدی از آن جملیه اسیت .هیر

برای انجام این پژوهش ،بهرهای مرزه بختیاری از

یییک از اییین ترویبییات دارای سیایتار و یصوصیییات

مؤسسه اصالح نباتات و وشیاورزی ویرج تهییه شید.
ظرفهای پتری حاوی بهرهای مرطو

بیوشیمیایی یاص بوده و با مکانیسم متفاوتی در پاک
سازی رادیکالهای اوسیژن شروت میونند (

سییاعت در آ

Shao et

وه به مدت 5

ییسییانده شییده بودنیید ،همییراه آ

 .)al., 2008مطابق نظیر  Teviniو همکیاران (،)1991

همانطوری وه در شکل  1مشاهده میشیود ،بیهطیور

کالوونوئیدها از بزرگترین گروه ترویبات کنلی هسیتند

اکقی روی صفحه بین دو سیم پیچ وروی دستگاه مولد

وه نقش دکاعی در مقابیل تنشهیا را بیازی مییوننید.

امییواج الکترومغنییاطیق وییه بییر اسییا

سیییم پیییچ

گیاهان با تولید کالوونوئیدها و تجمی آن در واووئیل

هلمهولتزوویل طراحی و سایته شیده بیود ،ایرار داده

سلولهای الیه اپیدرمیبرگ و سیااه ،از آن بیه عنیوان

شدند و با اتصال دستگاه به برق بیهمیدت دو سیاعت

امواج اسیتفاده مییوننید (.) Flint et al., 1985

تحت تاثیر امواج الکترومغناطیق با شدت ییک میلیی

گیاهییان در مقابییل تیینش اوسیییداتیو ناشییی از امییواج

تسال ارار گرکتند .این آزمایشات با سه تکرار در دمای

الکترومغناطیق تولید ترویبیات کنلیی را نییز اکیزایش

 25±2درجه سانتی گراد انجام شد .بهرهای شیاهد در

میدهند ( .)Mittler, 2002تجم کنلها در باکتهیای

حالت مرطو

در شرایط وامالً یکسیان بیا نمونیههای

گیاهی برای ارتقاء مکانیسمهای دکیاعی بسییار مهیم

تحت تیمار ارار گرکتند ،جز اینکیه تحیت اثیر امیواج

است .تولید و تجم پرولین نیز یکی از سازگاریهای

الکترومغناطیق ارار داده نشیدند .در دسیتگاه موجیود

مهم کیزیولوژیک در گیاهان تحت تنش اسیت .تجمی

تعداد دورهای سیم پییچ هیر حلقیه  133دور بیوده و

پییرولین در گیاهییان عییالی بییا اکییزایش  ،ROSاکییزایش

شعاع حلقه نیز  3/21متر میباشد .برای داشتن مییدان

مییابد .تنش اوسیداتیو ناشی از امواج الکترومغناطیق

یک میلی تسال باید جریانی معادل  1/11میلییآمپیر از

بر رنگیزههای کتوسنتزی نیز موثر است .واروتنوئییدها

سیم پیچها عبور نماید.

جاذ

در واا بهعنوان حفاظت وننده تجهیزات کتوسینتزی و
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شکل  :1دستگاه مولد امواج الکترومغناطیق و نحوه اثردهی امواج
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تعدادی از بیهرها در پتیری نگهیداری و سیرعت



جوانهزنی مقایسه شد .تعیدادی از بیهرها نییز پیق از

اندازه گیری مقدار رنگیزههاای فتوساتتزی :سینجش

تیمار به یاک گلدان منتقیل شیدند .ادامیه مطالعیه بیر

رنگیزههای کتوسنتزی از جمله ولروکیلهیای  aو  bو

روی دانه رستهای  33روزه انجام شد .طیول سیااه،

نیز واروتنوئیدها با استفاده از عصاره استنی برگ دانیه

سط برگی ،وزن تر و یشک در نمونه تحت تیمیار و

رسییییتهای  33روزه گیییییاه مییییرزه بییییه روش

شاهد اندازهگیری شد .از سیااه (مییانگره اول) و را

( )Lichtenthaler,1987انجام شد 3/2 .گرم باکت تازه

آن ،برشهای دستی و میکروتومی تهیه ،رنگآمییزی و

برگی را با  5میلیلیتر استن  83درصد به یوبی سیائیده

عکقبرداری شد .در بررسیهای میکروسکپی نیز اطر

و سپق محلول حاصیل توسیط واذیه صیاکی واتمین

سااه ،اسیتوانه مرویزی و اطیر متازایلمهیای سیااه در

شماره  1صاف شد 5 ،میلیلیتر استن دیگر به آن اضاکه،

هرگیاه با ومک عدسیهای میدرج بیه طیور جداگانیه

حجم محلول را به  15میلیلیتر رسانده و شدت جه

اندازه گیری و مقایسه شید .در بیرگ دانیه رسیتهای

آن در طول موجهای  114/8 ،113/2و 433نانومتر بیا

سی روزه ،رنگیزههای کتوسنتزی ،میزان متابولیتهیایی

اسییتفاده از اسییپکتروکتومتر یوانییده شیید .ذلظییت

مثل ترویبیات کنلیی و کالوونوئییدی و پیرولین میورد

رنگیزههای کتوسینتزی و واروتنوئییدها بیا اسیتفاده از

سنجش ارار گرکت .تجزییه آمیاری دادههیا از طرییق

کرمولهای زیر محاسبه شید .نتیایج بدسیت آمیده بیر

محاسبه انجام گرکت .مقایسه بیین تیمیار و شیاهد بیر
اسا

اسا

آزمون دانکن توسط برنامه آماری  SPSS18برای
Excel

ترسیم شد.
تعیین سرعت جوانهزنی :برای محاسبة سرعت جوانیه
زنی از معادله زیر استفاده گردید.وه در این معادلیه،

وزن یشک محاسبه و ارائه شد.

Chl. a
= (12.25A663.2
–
2.79A646.8) × volume
)of supernatant (ml
)× dilution factor/sample weight (g
× )Chl. b = (21.21A646.8 – 5.1 A663.2
volume
of supernatant (ml) × dilution factor/sample wei
)ght (g
– Car = [(1000A470-1.8 Chl. A
)85.02 Chl. b) /198] ×volume of supernatant(ml
)×factor /sample weight (g

سیییه تکیییرار در سیییط  P<3/35صیییورت گرکیییت
( )Mean±SEو نمودارهیا بیا ومیک نیرماکیزار
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تعییداد بییهر جوانییهزده در هییر روز ،و  tiطییول مییدت
جوانهزنی بر حسب روز است.

تهیه عصاره متانولی :به  5گرم از پیودر یشیک بیرگ
نمونههای گییاه تیمیار و شیاهد بیهطیور جداگانیه53 ،
011
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میلیمتییر متییانول  83درصیید اضییاکه شیید ،پییق از 24

و پق از اکزودن  2میلیلیتر معرف نیین هییدرین و 2

ساعت نگهداری در یخچال ،عصاره با واذیه واتمین 1

میلیلیتر اسیداستیک یالص ،در لولههای دردار ،در بن

صاف و سپق عصاره متانولی به دستگاه روتاری منتقیل

ماری  133درجه بهمدت یک ساعت ایرار داده شید.

و متانول از آن یارج شد .عصاره در ظیرف تییره بیرای

پق از طی یک ساعت ،برای تواج واونش ،لولهها در

اندازه گیری کنل و کالوونوئید نگهداری شد.

یخ ارار داده شدند .سپق به هریک  4میلیلیتر تولوئن
کیاز تولیوئن

اندازهگیری محتوای فتلای :بیرای سینجش محتیوای

اکزوده و به شدت تکان داده شد .جه

کنلیی از روش ( )Mc Donald et al., 2001اسیتفاده

در  523نانومتر یوانده شد و مقدار پرولین با اسیتفاده

شد 3/5 .میلیلیتر عصاره متانولی با  5میلیمتیر کیولین

از منحنی استاندارد آن بهدست آمد.

سیییووالتیو  3/2نرمییال ،مخلییوو و سییپق  4میلیلیتییر
وربنات سدیم یک موالر به آن اضاکه شد و حجیم آن
با آ

نتایج

مقطر به  133میلیلیتر رسانده شد .جهیت تهییه

جوانهزنیی بیهرهای مرطیو

 45سیاعت بعید از

بالنک از متیانول اسیتفاده شید .محلیول  15دایقیه در

ارارگیری در معرض امواج الکترومغناطیق آذیاز شید

تاریکی ارار داده شیده و سیپق طییج جیهبی آن در

و این در حالی بود وه نمونههای شاهد آن پیق از 49

طییول مییوج  315بررسییی شیید .بییرای تهیییه منحنییی

ساعت جوانهزنی را آذاز وردنید .مقایسیه جوانیهزنیی

والیبراسیون اسیتاندارد ،از اسییدگالیک در ذلظتهیای

نمونههای تحیت تیمیار نسیبت بیه شیاهد ،حیاوی از

مختلج استفاده شد.

تسییری جوانییهزنی در نمونییههای تحییت تیمییار بییود

اندازهگیری محتوای فالوونوئیدی :سینجش عصیاره

(جدول  .)1سرعت جوانیهزنیی در نمونیههای تحیت

متانولی برای بررسی محتوای کالوونوئیدی بیر اسیا

تیمیار مرطیو

روش ( )Change et al., 2002انجیییام شییید3/5 .

درصد اکزایش نشیان داد ویه ایین اییتالف در سیط

میلیلیتر از محلول عصاره متانولی تهییه شیده بیا 1/5

 3/35معنیدار بیود .در دانیه رسیتهای  33روزه ،در

میلیلیتر متانول  95درصد و  3/1میلییلیتیر آلومینییوم

نمونههای تحت تیمیار نسیبت بیه نمونیههای ونتیرل،

ولراید  13درصید در متیانول و  3/1میلیلیتیر اسیتات

میانگین طول سااه واهش معنییداری نشیان داد و بیه

مقطر دی یونیزه

انشعابات و شایههای جانبی اکیزوده شید (شیکل .)2

مخلوو شد .جه  ،پق از  33دایقیه در طیول میوج

مقایسه و اندازهگیری سط برگی در نمونههای تیمیار

 415نانومتر توسط دستگاه اسپکتروکتومتر یوانده شد.

و شاهد بیانگر واهش سط برگی در نمونههای تحت

برای تهیه ثابت بالنک از متیانول اسیتفاده شید .بیرای

تیمار نسبت به نمونههای شاهد بود (جدول  .)1اندازه

تهیییه منحنییی والیبراسیییون اسییتاندارد ،از اس ییدگالیک

گیریها نشیان داد ویه سیط برگیی ،وزن تیر و وزن

استفاده شد.

یشک برگها در نمونههای تحیت تیمیار نسیبت بیه

پتاسیم یک موالر و  2/8میلیلیتر آ

شاهد واهش نشان میدهد ویه بیر اسیا

اندازه گیری محتوای پرولین :بررسی و سنجش میزان
پرولین بیر اسیا

نسییبت بیه نمونیههای شییاهد33/31 ،

آماری این ایتالف معنیدار بود.

روش ( )Bates et al., 1973انجیام

شد .در این روش  3/5گرم برگ تازه بیا  13میلیلیتیر
محلول  3درصد سولفوسالیسیلیک اسید ساییده شد .از
مخلوو همگن پق از صاف وردن 2 ،میلیلیتر برداشته
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جدول  :1مقایسه اثر امواج الکترومغناطیسی بر پارامترهای رشد در گیاه مرزه بختیاری
وزن یشک

وزن تر

سط برگی

طول سااه

()g

()g

()cm2

()cm

سرعت جوانهزنی

3/53±3/35

2/11±3/39

2/81±3/13

5/82±3/13

22/23±3/12

شاهد مرطو

3/35±3/33

1/48±3/14

2/32±3/35

4/23±3/11

29/19±3/95

تیمار مرطو

*
*
*
*
نتایج ( )means±SEبا سه تکرار ارائه شده است .عالمت ستاره معنیدار بودن ایتالف را نشان میدهد.

P

*

شکل  :2مقایسه رشد طولی سااه در نمونههای شاهد (الج) و تحت تیمار( )

میزان ولروکیل  b ،aو واروتنوئیدها در نمونیههای

میییزان واروتنوئیییدها در نمونییههای تحییت تیمییار،

تحت تیمار و شاهد اندازهگیری شید ویه نتیایج آن در

نشاندهنده اکزایش معنی دار آن نسبت بیه نمونیههای

جدول  2آمده است .بررسییها بییانگر ویاهش مییزان

شاهد بود .بررسی محتوای کنلی ،کالوونوئیدی و میزان

ولروکیل  aو  bدر نمونه تحت تیمار نسبت بیه شیاهد

پرولین در نمونههای تحت تیمار ،اکزایش اابیل توجیه

بود وه ایتالف معنیداری را نشیان داد .انیدازهگییری

و معنیداری در سط  3/35نشان داد (جدول .)3

جدول  :2مقایسه اثر امواج الکترومغناطیسی بر میزان رنگیزههای کتوسنتزی در گیاه مرزه بختیاری
واروتنوئید

ولروکیل ول
-1

ولروکیل b
-1

ولروکیل a
-1

)(mg g-1fw

)(mg g fw

)(mg g fw

)(mg g fw

4/11±3/31

4/83±3/38

1/58±3/335

3/28±3/38

شاهد مرطو

4/32±3/31

4/23±3/13

1/51±3/32

2/18±3/13

تیمار مرطو

*
*
*
*
نتایج ( )means±SEبا سه تکرار ارائه شده است .عالمت ستاره معنیدار بودن ایتالف را نشان میدهد.
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جدول  :3مقایسه اثر امواج الکترومغناطیسی بر میزان ترویبات آنتیاوسیدانی در گیاه مرزه بختیاری
پرولین

کالوونوئید

کنل

()µM g-1 fw

()mg g -1dw

()mg g -1dw

3/34±3/332

1/43±3/34

1/33±3/32

شاهد مرطو

3/33±3/334

2/35±3/15

2/48±3/39

تیمار مرطو

*

*

*

P

نتایج ( )means±SEبا سه تکرار ارائه شده است .عالمت ستاره معنیدار بودن ایتالف را نشان میدهد.

مطییابق آنچییه در شییکل  3و جییدول  4دیییده

تحت تیمار نسبت بیه شیاهد نیوعی گسیترش ییا

میشود ،در نمونههای تحت تیمار اطرسااه و اطر

اکزایش ردیج سلولهای والنشیمی مشیاهده شید

استوانه مروزی نسبت به شاهد اکزایش نشیان داد.

(شکل  .)3در بررسی مریسیتم رویشیی سیااه در

در اسییتوانه مروییزی ،کراوانییی عناصییر ییوبی در

نمونههای تحت تیمار در مقایسه بیا شیاهد ،دییده

نمونههای تحت تیمار در مقایسه با شاهد اکیزایش

شد وه مریستم رویشی تیمارها حجیم تر و وشیده

یاکت و اندازهگیری اطر عناصر یوبی نییز نشیان

تر شدهاند .از طیرف دیگیر بررسییهای مریسیتم

دهنده اکزایش معنیدار این پیارامتر در نمونیههای

رویشی سااه حیاوی از حجییم شیدن سیلولهای

تحت تیمار نسبت به شاهد بود .در سیط اپییدرم

مریستم مغزی و اکزایش اطر اسیتوانه مرویزی در

سااه ،کراوانی تعداد ویرک نسیبت بیه نمونیههای

نمونههای تحت تیمار نسیبت بیه شیاهد بیود .در

شاهد ،دییده شید .در زییر اپییدرم در گوشیههای

نمونههای تحت تیمار نسبت به شاهد ،تسیری در

سااه ،تراومی از سلولهای والنشییمی بیا دییواره

تشکیل سیستم آوندی دیده شد (شکل .)4

سلولزی ضخیم دیده مییشیود ویه در نمونیههای
جدول  :4مقایسه اثر امواج الکترومغناطیسی بر سایتار تشریحی سااه در گیاه مرزه بختیاری
اطر متازایلم

وسعت یا گستره استوانه مروزی

وسعت یا گستره پوست

اطر سااه

()Mic

()mm

()mm

()mm

32/31±1/13

3/88±3/31

3/19±3/32

1/29±3/32

شاهد مرطو

33/34±1/23

1/15±3/35

3/14±3/32

1/41±3/32

تیمار مرطو

*

*

*

*

نتایج ( )means±SEبا سه تکرار ارائه شده است .عالمت ستاره معنیدار بودن ایتالف را نشان میدهد.
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شکل  :3مقایسه اثر امواج الکترومغناطیسی بر سایتار تشریحی سااه در نمونههای
شاهد (الج) و تحت تیمار ( ) گیاه مرزه بختیاری
( :Epاپیدرم؛  :Pcپارانشیم پوست؛  :Phکلوئم؛  :Xyزایلم؛  :Piپارنشیم مغز؛  :Tورک) (ابژوتیو )X13

شکل  :4مقایسه سایتار مریستم را

سااه در نمونههای شاهد (الج) و تحت تیمار ( ) گیاه مرزه بختیاری (ابژوتیو )X13

( :Tتونیکا؛  : Cوورپو ؛  :m.mمریستم مغز؛  :Efطرح اولیه برگی؛  : Ifبنیان برگی)

میوننید ( .)Blokina et al., 2003در بررسییهای میا،

بحث
با توجه بیه آنکیه امیواج الکترومغناطیسیی حامیل

در بهرهایی وه تحت تاثیر امواج الکترومغناطیسی ارار

انرژی هستند ،بدیهی است وه ایین انیرژی مییتوانید

گرکتند ،نسبت به بهرهایی وه ایین امیواج را دریاکیت

روی موجودات زنده ،از جمله گیاهان تیاثیراتی را بیر

نکرده بودند ،سرعت جوانهزنیی اکیزایش یاکیت .ایین

جییا گییهارد .گیاهییان اییادر بییه شناسییایی و پاسییخ بییه

ویژگی ممکن است به دلیل اکزایش متابولیسم ،تحیت

تنشهای محیطی اطراکشیان هسیتند .در گیاهیان مثیل

اثر امواج الکترومغناطیق و در نتیجه اکزایش مصیرف

سییایر موجییودات زنییده ،طییی تنشهییای زیسییتی و

مییواد و جییه

در دانییه صییورت گرکتییه باشیید

ذیرزیستی ،گونههای اوسیژن واونش گر ( )ROSتولید

( .)Shabrang and Majd, 2009این احتمال نیز وجود

میشود وه میتواند آسیب به سیلول را در پیی داشیته

دارد وه عملکرد القاوننیده تشعشیعات امیواج بتوانید

باشد ( .)Hare and cress, 1997تنشهیای زیسیتی بیا

میزان ژنهای کعال در هسته سلولها را اکیزایش دهید

ییود را اعمیال

به طوری وه سبب تغییر در متابولیسم گیاه شیده و در

القای تنش اوسیداتیو ،اثیرات مخیر
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Yao et al.,

منفی اشعه بر پیش سیازهای سینتز ولروکییل گیزارش

نتیجه باعیث تسیری جوانیهزنیی شیود (

 .)2006در اییین تحقیییق در نمونییههای تحییت تیمییار

نمییوده انیید .در بررسیییهای مییا ،اکییزایش بیوسیینتز

نسبت به نمونههای ونترل ،رشد طولی سااه دستخوش

واروتنوئیدها در نمونههای تحت تیمار نسبت به شاهد

واهش شید و بیه انشیعابات و شیایههای جیانبی آن

دیده شد .تجم واروتنوئیدها در ولروپالسیت ،سیبب

اکزوده شد .به نظر میآید امواج بیر تنظییم وننیدههای

حفاظییت از اییین انییدامک از اثییرات مخییر

امییواج

رشد در گیاهان مثل اوسین تیاثیر گهاشیته و ایین امیر

میشود .واروتنوئیدها اادر هستند انیرژی زییاد طیول

باعث ایجاد تغییراتی در ذلظت آنزیم شیده ویه پیامید

موجهییای ووتییاه را گرکتییه و اوسیییژن واویینش گییر را

آن ،واهش در رشد طولی گیاه است .دلیل دیگر تولیید

یاموش ونند و با گرکتن رادیکالهای اوسییژن ،نقیش

پراوسیداز طی تنش است وه میتوانید بیهعنیوان ییک

آنتی اوسیدانی بروز دهند ( .)Smirnoff, 1995در واا

اوسین اوسیداز عمل وند و منجیر بیه تجزییه اوسیین

تجم واروتنوئیدها در ولروپالستها سیبب حفاظیت

شود .تجزییه اوسیین سیبب ویاهش انعطیاف پیهیری

از این اندامک از اثرات مخر

امواج میشود .ذشیای

دیواره سلولی و در نتیجه واهش رشد گییاه مییشیود

کتوسنتز وننده مییتوانید بیه راحتیی از طرییق جیه

( .)Ros and Tevini, 1995از آنجا وه در این پژوهش

مقادیر زیاد انرژی به وسیله رنگدانیهها ،آسییب ببینید.

تحت تاثیر امیواج ویاهش رنگیزههیای ولروکیلیی نییز

اگر این انرژی نتواند بیهصیورت کتوشییمیایی ذیییره

دیییده شیید ،ممکیین اسییت مهییار کتوسیینتز و وییاهش

شود ،در این صورت به ییک مکانیسیم حفیاظتی نییاز

رنگیزههای ولروکیلی نییز سیبب ویاهش رشید طیولی

است .مکانیسم حفاظتی میتواند بهعنوان یک سیوپا

شود .در عین حیال ،حیهف منبی اوسیین راسیی ،بیه

اطمینان در نظر گرکته شود و انرژی اضیاکی را ییارج

واهش یرگی راسی میانجامد و این امر همانطور وه

وند .اگر این وضعیت برانگیخته ولروکییل بیه سیرعت

در نتایج آزمایشات ما دیده شید ،امکیان رشید بیشیتر

کیرووش نشییود ،در آن صیورت واونشییی بیا اوسیییژن

دهیی را کیراهم مییونید.

ملکولی اتفاق میاکتید ویه منجیر بیه تشیکیل حالیت

اکزایش انشعابدهی در گیاه تحت تیمار ،سبب ویاهش

برانگیخته اوسییژن یعنیی اوسییژن یکتیایی مییشیود.

سهم نسبی میزان ولروکیل ،واهش سط برگی در هیر

واروتنوئیدها از طریق کرووش وردن سیری وضیعیت

برگ میشود وه میتواند یکی از دالیل دیگیر ویاهش

برانگیخته ولروکیل ,محاکظت نوری را انجام میدهنید.

میزان رنگیزههای ولروکیلی در نمونههای تحت تیمیار

وضعیت برانگیخته واروتنوئیدها کااد انرژی الزم برای

نسبت به شاهد باشید .اکیزایش انشیعابات در گیاهیان

تشکیل اوسیژن یکتایی اسیت و ضیمن از دسیت دادن

تحت تیمار ویژگی مطلوبی است وه میتوان از آن در

انرژی به صورت گرما ،به حالیت اولییه بیر مییگیردد

صنای وشاورزی و نیز در تهیه علوکیه دام از آن بهیره

( .)Yao et al., 2006در نمونههای تحت تیمار واهش

برد Jansen .و همکیاران ( )1998توضیی دادنید ویه

میزان ولروکییل و در نتیجیه کتوسینتز و ویاهش رشید

واهش ولروکیل ممکن است به دلییل مهیار ژن تولیید

ناشی از آن میتواند سبب واهش سیط برگیی شیود.

وننده آن و یا تجزیه پییش سیازهای ولروکییل تحیت

واهش سط برگی تحت تنش امواج به

نظر Hopkins

تیینش امییواج الکترومغنییاطیق صییورت گرکتییه باشیید.

( ،)2332میتواند ناشی از واهش تقسیم سلولی و نییز

 Caldwellو همکییییاران ( )1983دلیییییل وییییاهش

واهش طوییل شیدن سیلولها باشید .در واای امیواج

رنگیزههای ولروکیلی را تخریب ولروکییل و ییا تیاثیر

الکترومغناطیق میتواند با اکزایش مدت زمیان انجیام

شایههای جانبی و انشعا
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هر تقسیم سبب واهش تعیداد تقسییم سیلولی شیوند.

القای سنتز بریی از ترویبات آنتیاوسییدانی مییباشید

پیامد واهش سط برگی ،میتواند مطابق آنچه ویه در

( .)Smirnoff, 1995بر اسا

نظر ،)1993( Smirnoff

آزمایشات ما دیده شد ،واهش وزن تر و یشک نیز در

این ترویبات با رادیکالهای آزاد واونش داده و با دادن

نمونههای تحت تیمار باشد .اکیزایش تعیداد ویرک در

الکترون به این رادیکالهای واونش پیهیر ،آنهیا را بیه

سط سااه ،اکزایش کراوانی عناصر وبی و اطر آنهیا،

کرم پایدار یود تبدیل میونند .کالوونوئییدها یکیی از
بزرگترین گروه ترویبات کنلی هستند وه نقیش دکیاعی

گسترش یا اکزایش ردییج سیلولهای والنشییمی بیا

در مقابییل تنشهییا را بییازی میییوننیید .مطییابق نظییر

دییواره سییلولزی ضییخیم در نمونییههای تحییت تیمییار

 Caldwellو همکاران ( ،)1983مسیر کنیل پروپانوئیید

نسبت به شاهد میتواند سبب اکزایش مقاومت گیاه در

وه مسئول سایت ترویبات کنلی مانند کالوونوئیدها و

برابر تنش شود.

تاننها است ،در شرایط تنش القاء مییشیود .یکیی از

حجیم تر و وشیده تر شیدن مریسیتم رویشیی در

دالیییل اکییزایش کالوونوئیییدها ،ایجییاد محییدودیت در

نمونه تحت تیمار نسبت به شاهد ،احتماالً نشانه کعیال

انتقال الکترون کتوسنتزی طی تینش اسیت ویه سیبب

تر شدن تقسییمات در ایین ناحییه تحیت اثیر امیواج

ایجاد تغییرات متابولیکی در گییاه از جملیه منجیر بیه

الکترومغناطیق است .از طرف دیگیر بررسییهای میا

القاء کالوونوئیدها برای تعدیل این وضعیت مییشیود.

روی مریستم رویشیی سیااه حیاوی از حجییم شیدن

امواج میتوانند باعث تحریک سنتز سیینامیک اسیید و

سلولهای مریستم مغزی در نمونیههای تحیت تیمیار

کعال شدن مسیر بیوسنتز کالوونوئیدها شوند و از ایین

نسبت به شاهد بود ویه ایین ویژگیی بیا آنچیه ویه در

طریییق تییینش حاصیییل را ویییاهش دهنییید .ویییاربرد

بررسی برشهای عرضی سااه به آن اشاره شد ،یعنیی

بازدارندههای سنتز کنیل آالنین آمونیا لیاز و مهار مسیر

اکییزایش اطییر اسییتوانه مروییزی همخییوانی دارد .در

بیوسنتز کالوونوئیید ،باعیث اکیزایش حساسییت گییاه

نمونههای تحت تیمیار نسیبت بیه شیاهد ،تسیری در

نسییبت بییه امییواج میییشییود .مطییابق نظییر  Teviniو

تشکیل سیستم آوندی نیز دییده شید ویه بیا اکیزایش

همکاران ( ،)1991تجم کالوونوئییدها ،تحیت تینش

وه در برشهای عرضیی دییده

الکترومغناطیق به عنوان ییک مکانیسیم محیاکطتی در

شد ،مطابقت دارد .بیه نظیر مییآیید ،یکیی از دالییل

مقابل تنش امواج حائز اهمیت است .کالوونوئییدها از

اکزایش سنتز و  ،تولید پراوسیداز طی تنش باشد.

مهم ترین ترویبات آنتی اوسیدانی هستند ویه نیه تنهیا

کراوانی زایلم یا و

رادیکالهای آزاد را از بیین مییبرنید ،بلکیه از تولیید

مطابق نظر  Hosseiniو همکاران ( ،)2311گیاهیان

بیشتر آنها در گیاه جلوگیری میونند .گیاهان بیا تولیید

مقاومت آنتی اوسیدانی موثری را نیز در مقابل عوامیل

کالوونوئیدها و تجم آن در واووئیل سیلولهای الییه

تنش زا ایجاد میونند .بسیاری از مکانیسمهای دکیاعی

اپیدرمیبرگ و سااه میتوانند سبب جه

شامل آنتیاوسییدانهای ذیرآنزیمییدرگیاهیان تحیت
تینش کعییال میییشییوند تیا از اثییرات مخییر

امواج شده

و مان از رسیدن امواج به اندامکهای حسا

تنشهییا

هیدف

از جمله ولروپالستها شوند و در نتیجه باعث واهش

جلوگیری وند ( .)Smirnoff, 1995در بررسی حاضیر

اثیرات تینش اوسییداتیو گردنید (.)Flint et al., 1985

نیز میزان متابولیتهای ثانویه از جمله کنل ،کالوونوئید

ترویبات کنلی نیز از آنتی اوسیدانهای دکاعی در مقابل

در نمونههای تحت تیمیار نسیبت بیه شیاهد اکیزایش

تنش اوسیداتیو هسیتند .گیاهیان در مقابلیه بیا اثیرات

نشان داد .به نظر یکی از مهم ترین سیستمهای دکیاعی

امواج  ،تولید ترویبات کنلی را اکزایش میدهند .تجم

گیاهان برای ونترل و ینثیی ویردن رادیکالهیای آزاد،

ترویبات کنلی در باکتهای گیاهی برای تثبییت ویربن
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کتوسنتزی و ارتقاء مکانیسمهای دکیاعی بسییار مهیم

وییردن رادیکالهییای آزاد ،تنظیییم اسییمزی ،ومییک بییه

است Sakihama .و همکاران ( ،)2332گزارش وردند

پایداری کرم طبیعی پروتئینها و حفظ سایتار طبیعیی

وییه ترویبییات کنولیییک در پاسییخ بییه تییابش امییواج

منومرهیییای پروتئینیییی و ومیییپلکق پروتئینهیییای

الکترومغناطیق به سرعت اکیزایش یاکتیه و بیه مقیدار

اولیگومریک ،از تغییرشکل ترویبات آنزیمیی در مقابیل

زیاد در الیه اپیدرمیتجم مییابند .آنها بیا اسیتفاده از

تنشها ممانعت ورده و به پایداری ذشا ومک نموده و

موتانهایی وه ادرت سایت این ترویبیات را ندارنید،

سبب ویاهش اثیرات منفیی تینش بیر ذشیای سیلولی

اهمیت این ترویبیات را در مقاومیت گییاه نسیبت بیه

میشود و از طرف دیگر به عنوان منب ذییره ویربن و

Smirnoff

نیتروژن سیبب اکیزایش بردبیاری و مقاومیت گییاه در

( ،)1998گروههای هیدرووسیل آزاد متصیل بیه حلقیه

برابر تنشها شده و نقش مهمیرا در سلولهای گیاهی

آروماتیییک کنلهییا بییه وسیییله حییهف رادیکالهییا و

در ایجاد پاسخهای سازگاروننده و محاکظتی در مقابیل

سایرمکانیسییمهای دکییاعی ماننیید کرووشییی اوسیییژن

تنشهییا ایفییا میییونیید و از آسیییبهای اوسیییداتیو

یکتایی با والته وردن کلز به وسیله باند شدن یونهیای

جلوگیری مینماید (.)Siripornadaulsil et al., 2002

تییابش اییین اشییعه نشییان دادنیید .بییه نظییر

سمی ،از آسیبهای اوسیداتیو واسته و به ایین ترتییب
سایتارهای سلولی را از تاثیرات منفی تینش محاکظیت

نتیجهگیری نهایی

میونند .تجم ترویبات کنلیی در ورکهیا ،واووئیل و

در این پژوهش امواج الکترومغنیاطیق در شیدت

دیییواره سییلولهای اپیییدرمی از آسیییب سییلولهای

مورد استفاده سبب تسری جوانیهزنی بیهرهای تحیت

مزوکیلی زیرین جلوگیری مییونید .ایین ترویبیات بیا

تیمار نسبت به بهرهای شاهد شید .امیواج بیا اثیر بیر

طیج امواج الکترومغناطیق و بیا اابلییت آنتیی

رنگیزههای ولروکیلی و واهش آن ،سبب واهش رشید

اوسیدانی و سمیت زدایی رادیکالهای اوسیژن ،باعیث

طییولی سییااه و وییاهش سییط برگییی شیید .میییزان

اکزایش مقاومت گیاهان تحت تابش اشیعه مییشیوند

واروتنوئییید ،کنییل ،کالوونوئییید و پییرولین در جهییت

( .)Sakihama, et al., 2002اکزایش محتیوای پیرولین

اکزایش مقاومت گیاه در برابر تینش حاصیل از امیواج

در مطالعات ما در نمونههای تحیت تیمیار نسیبت بیه

الکترومغناطیق ،اکزایش یاکت .گییاه تحیت تیمیار بیا

شاهد حاوی از آن اسیت ویه پیرولین بیهعنیوان ییک

اکزایش تعداد ورک و گسترش باکت والنشییمیو نییز

پییروتئین دکییاعی مییی توانیید از سییلولها در برابییر

اکییزایش شییدت ییوبی شییدن ،راهکارهییای مقییاومتی

جه

آسیبهای ناشی از تنش

محاکظیت ونید ( Maggio et

دیگری را برای یود ایجاد ورد.

 .)al., 2002به همین سبب در هنگام تینش ،بیهعنیوان
یک پاسخ دکاعی ییا انطبیاای اکیزایش میی یابید و در

متابع
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زرگااری ()1331 ( ،گیاهییان دارویییی ،موسسییه

مناسب انرژی ،ویربن و نیتیروژن بیرای باکتهیای در

انتشارات و ا
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