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اثر تنش خشکی و سالیسیالت بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی،
گیاه دارویی شنبلیله
2

مریم نیاکان* ،1اکرم زنگانه

 1دانشیار ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان
 2کارشناسارشد ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان
تاریخ پذیرش11/11/6 :

تاریخ دریافت11/5/7 :

چکیده
تنش کم آبی یکی از موانع اصلی در تولید محصوالت گیاهی در بسیاری از نقاط دنیا بهویژهه منژا خ کشژ
نیمهکش

مانند ایران محسوب میشود .اسیدسالیسیلی

و

و مشتقات آن می توانند در سازش گیاهژان در مقابژ

تنشهای محیطی شرکت کرده و با سایر متابولیتهای سلولی بر هم کنش داشته باشد .در ایژ تحقیژخ ا ژر دو
غلظت از سالیسیالت ( 11-4و 11-7موالر) تحت دو تنش کشکی مالیم ( 22درصژد ظرفیژت اشژعاخ کژاو) و
شدید ( 12درصد ظرفیت اشعاخ کاو) بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی شام کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز،
پلیفن اکسیداز در برگ و ریشه گیاه شنعلیله مورد ارزیابی قرار گرفت .جهت نی به ای هدف ابتدا گیاه شنعلیله
( )Trigonella foenum Graecu L.تحت شرایط گلدانی کشت شد .در اواسط دوره رویشی گیاهان بهمدت 01
روز تحت تیمار دو سطح از تنش کشکی قرار گرفتند .همزمان با شروخ اعمال تنش کشکی سالیسیالت در دو
غلظت  11-4و  11-7موالر هفتهای سه بار بر روی اندامهوایی گیاهان محلول پاشی شد .پس از گذشت ی

ماه

از شروخ تیمارها گیاهان جهت سنجش پارامترهای مورد نظر برداشت شدند .در ای تحقیخ مشخص شد اعمال
تنش کشکی باعث افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ریشه و بژرگ گیژاه بژه غیژر از آنژزیم آسژکوربات
موجژ

پراکسیداز گردیژد .محلژول پاشژی سالیسژیالت در غلظتهژای مختلژ

کژاهش فعالیژت آنژزیمهژای

آنتیاکسیدانی برگ و افزایش فعالیت آنها در ریشه شد.
واژگان کلیدی :آنتیاکسیدانها ،اسیدسالیسیلی  ،تنش کشکی ،شنعلیله

مقدمه

1

تخری

پروتئی هژا و  DNAا ژر مژیگذارنژد .حژذف

هنگامی که گیاهان در معرض تنشهژای محیطژی

مولکولهژژژژای اکسژژژژیهن واکژژژژنشگژژژژر توسژژژژط

قرار میگیرند ،تعادل بی تولید گونههای اکسیهن فعال

آنتژژیاکسژژیدانهایی بژژا وزن مولکژژولی پژژایی نظیژژر

که شام سوپراکسید ،پراکسید هیدروژن ،رادیکالهای

آسژکوربات ،توکژوفرول ،گلوتژاتیون ،کاروتنوهیژژدها و

هیدروکسی و اکسیهن یکتایی است و فعالیت سیسژتم

همچنژژی آنزیمهژژای آنتژژیاکسژژیدانی شژژام کاتژژاالز،

حذفکننده آنهژا بهژم مژیریژزد .گونژههای اکسژیهن

پراکسیداز ،صورت میگیرد .توازن بی تولیدگونژههای

واکنشگر بر روی فرآیندهای پراکسیداسژیون لیيیژدها،

اکسژژیهن فعژژال و حژژذف آنهژژا تحژژت شژژرایط تژژنش
بهصورت نرمال از ریخ سیسژتمهای آنتژیاکسژیدانی

*نویسنده مسئولmnniakan@yahoo.com :
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صورت میگیرد ( .)Harinusul et al., 2003گژزارش

مشژژخص شژژده اسژژت کژژه تیمژژار گیژژاه رت بژژا

شده است که ظرفیت و توانایی سیستم آنتیاکسژیدانی

حفاظت ک گیاه در مقابژ تژنش

میتواند از آسی

سالیسیالت موج

دمای پایی میشژود ( .)Janda et al., 1999همچنژی

ناشی از تنش جلوگیری کند که ای

مسئله به مقاومت گیاهان بژه تژنش مربژوط مژیشژود

تحقیقات نشان داده است که آسيری و یژا کوماریژ

(.)Khan et al., 2004

اسید نیز میتوانند نقشهای محافظتی بژر علیژه تژنش
اکسژژیداتیو را کژژاهش

سرمازدگی در گیاه رت داشژته باشژند ( Horvath et

مکانیسژژمهژژایی کژژه آسژژی

میدهند ممک است نقش انویه در تحم به کشکی

 .)al., 2002هچنی تیمار با اسید سالیسیلی

اگزوژن،

ایفا کنند .افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدانی بهعلت دفاخ

باعث افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی در برگهای گیژاه

گیاه در مقاب  ROSو محصول اصلی آن یعنی ،H2O2

جو گشته و فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسژیداز در

است .از ای رو سیستم مهار  H2O2برای کروج سریع

سلولهای گیاهی را افژزایش میدهژد .از آنجژایی کژه

اکسیداتیو مورد نیاز است .در سژلولهژای

القاء تولید اکسیهنهای فعژال مژیشژود،

ای ترکی

استرس سع

اسژید

گیاهی تعدادی از آنزیمها سطوح  H2O2دورن سژلولی

حضور ای آنزیمها در به کارگیری سالیسژیلی

را تنظیم میکنند؛ اما کاتاالز ،آسکوربات پراکسژیداز و

میتواند توضیحی جهت افزایش مقاومژت در مرحلژه

گلوتاتیون ردوکتاز از جمله آنزیمهای مهمی بژهشژمار

جوانهزنی دانه باشد (.)Janda et al., 1999

آنتی اکسیدانی نقش

شنعلیله گیاه دارویی ارزشمندی است که به علژت

بسزایی دارند .تحقیقات نشان داده اسژت آنژزیمهژای

دارا بودن ترکیعات حاوی فسفر و آه  ،هیژدراتهژای

آنتی اکسیدانی در باال بردن تحم در برابر تژنشهژای

کرب  ،مواد ازتژه ،دیاسژتازها و غیژره مژیتوانژد کلیژه

محیطی شرکت دارند .افژزایش ایژ آنژزیمهژا تحژت

حاالت ناشی از بی اشتهایی و ضژع

و الغژری را از

شرایط تنش در بسیاری از گونهها گزارش شده اسژت

بی بعرد و در تقویت دستگاه هاضمه و بینظمیهژای

(Horvath et al., 2007؛ Eraslan et al., 2008؛ Xu et

متلعولیسم عمومی بدن مو ر است (زرگری.)1107 ،

میروند که در حذف ای ترکی

تحقیقات نشان داده است که ای گیاه نسعت به کم

.)al., 2008
فنلی شعه هورمون میباشد

آبی و نیز ر وبت باال حساس بوده و بژویهه کشژکی

تنظیمکننده داکلی نقژش مهمژی را در

کاهش شاکصهای رشد در گیاه میگردد (فرح

سالیسیالت ی
که بهعنوان ی

ترکی

سع

وحش و معشژر .)1130 ،بژا توجژه بژه مطالژ

مکانیسمهای دفاخ در برابر تنشهای زنده و غیر زنژده

بررسی ا ر سالیسیالت بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی

بازی میکند .)Szalai et al., 2000( .اسیدسالیسژیلی

اکسیدانی گیاه شنعلیله تحت استرس کشکی از جملژه

و مشتقات آن میتوانند در سژازش گیاهژان در مقابژ

اهداف ای تحقیخ بود.

تنشهای محیطی شرکت کرده و با سایر متابولیتهای
سلولی و عوام محیطی برای تنظیم پاسخهای گیاه به

مواد و روشها

تنشها بر هم کنش داشته باشد .تحقیقژات نشژان داده
است اسیدسالیسیلی

فژو

نحوووه کشووت گلوودانهووا :در ابتژژدا بژژذر شژژنعلیله

بخشی از مسیر عالمژت رسژانی

( )Trigonella foenum L.cv Graecumتحت شرایط

اسژژت کژژه توسژژط برکژژی از تنشهژژای زیسژژتی و

گلدانی کشت شد .تا قع از اعمال تیمارهای کشژکی

غیرزیستی القا میشود (.)Raskin, 1992

تمامی گلدانها هنگام نیاز به آبیاری بژه ژور همزمژان
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ماهژه

موالر ( )pH =2با  1/4میلیلیتر آب اکسیهنه  1درصژد

وبه ی

تحت تیمار دو سطح از کشکی شام تنش مالیم (22

و  1/2میلیلیتر بنزیدی محلژول در الکژ  21درجژه

درصد ظرفیت اشعاخ کاو) و دیگری تژنش کشژکی

 1/11موالر مخلوط شد .سيس  1/1میلیلیتژر عصژاره

شدید (12درصد ظرفیت اشعاخ کاو ،شاهد) و آبیاری

آنزیمی به آن اضافه شد .در مرحله آکر جذب نژوری

معمولی ( 21درصد ظرفیت اشعاخ کاو) قرار گرفتند.

در ول موج  211نژانومتر در مقابژ شژاهد دسژتگاه

همزمان با شروخ اعمال تنش کشکی سالیسژیالت در

قراهت و فعالیژت آنژزیم بژر حسژ

()ODmin-1gfw

دو غلظت  11-4و 11-7موالر هفتهای سه بار بژر روی

تعیی شد (.)Arrigoni et al., 1997

اندام هوایی گیاهان محلول پاشی شد .پس از گذشژت

سنجش فعالیت آنوزیم پلویفنو اکسویداز :جهژت

ماه از شروخ تیمارها گیاهان جهت سنجش میزان

بررسی فعالیژت آنژزیم پلژیفنژ اکسژیداز از عصژاره

ی

میزان آبیاری شدند .سيس گیاهان یژ

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی برداشت شدند.

آنزیمی اسژتخراج شژده اسژتفاده شژد .جهژت انجژام
آزمژژایش  1/2میلژژیلیتژژر بژژافر فسژژفات  1/2مژژوالر

سنجش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی

( )pH=7/6با  1/4میلیلیتر پیرو گالول  1/12مژوالر و

سنجش فعالیت کاتاالز :بژرای انژدازهگیژری فعالیژت

 1/1میلیلیتر عصاره آنزیمی مخلژوط و در بژ مژاری

گرم از انژدام مژورد نظژر (بژرگ و

 23درجه سانتیگراد بهمژدت  1دقیقژه قژرار گرفژت.

ریشه) با  4میلیلیتر محلول عصارهگیری بژهمژدت 12

سژيس تغییژرات جژژذب در ژول مژوج  411نژژانومتر

آنزیم کاتاالز ،ی

-1

دقیقه ساهیده شد تا بصورت مخلژوط همگژ درآیژد.

کوانژژده شژژد .فعالیژژت آنژژزیم بژژر حسژژ

محلول عصارهگیری شژام مخلژوط کژردن  1/2گژرم

-1

تریس 2 ،گژرم اسیدآسژکوربی  1/3 ،گژرم بژوراکس

.)Mishra,1976

( 2 ،)borate Di sodium tetraگژرم  EDTA Na2و

روشهای محاسبه آماری :تجزیه و تحلیژ دادههژا از

 10/0گرم پلیاتیل گیلیکول  0111در  111میلیلیتژر

ریخ واریانس دو عژاملی و میژانگی انجژام گرفژت.

 )OD.minتعیی

(g FW

شد (Manoranajan and Bandhu-

آب مقطر بود ( .)pH=7سژيس محلژول بژهمژدت 24

همچنی مقایسه بی تیمارها براسژاس آزمژون دانکژ

سژژاعت در یخچژژال در دمژژای  4درجژژه سژژانتیگژژراد

توسط برنامه آماری  SPSSبرای چهار تکرار صژورت

نگهداری و پس از آن بهمدت  11دقیقه بژا دور 4111

گرفت و رسم نمودارها با کم

نرمافزار  Excelانجام

سانتریفیوژ شدند .در مرحله بعژد  2/2میلژیلیتژر بژافر

شد .نمودارها نشانگر  SE±Xمیباشد.

فسژفات  1/12مژوالر بژا  pH=7و  1/2میلژیلیتژژر آب

نتایج

اکسیهنه  1درصد را با هم در حمام یخ مخلوط کژرده

در پهوهش حاضر مشاهده گشت فعالیژت کاتژاالز

سيس  12میلیلیتر عصاره آنزیمی تازه استخراج شژده

برگ گیاه شنعلیله تحت دو تنش کشکی افزایش معنی

به آن اضافه گردید .تغییژرات جژذب در  241نژانومتر
قراهت شد فعالیت آنزیم برحس

داری داشت و با کاربرد سالیسیالت فعالیت ای آنزیم

( )ODmin-1gfwدر

بویهه در تنش مالیم کشکی کاهش یافژت .در ریشژه

نظر گرفته شد (.)Maehly and Chance, 1995

نیز اعمال تیمارهای مختلژ

سنجش فعالیوت پراکسویداز :از عصژاره آنزیمژی در

کشژکی و سالیسژیالت

تغییرات معنیداری را در میزان فعالیژت ایژ آنزیمهژا

آزمایش قعلی جهت تعیی فعالیت پراکسژیداز اسژتفاده

ایجاد نکرد (شک  1و.)2

شد .در ای آزمایش  2میلیلیتژر تژاميون اسژتات 1/2
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(

)
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شک  :1ا ر تیمارهای مختل

سالیسیالت (11-7Mو )11-4و تنش کشکی مالیم (22درصد ظرفیت اشعاخ کاو) و تنش کشکی

(

)

شدید (12درصد ظرفیت اشعاخ کاو) و ا ر توأم آنها بر میزان فعالیت کاتاالز برگ گیاه شنعلیله.
 21=controlدرصد ظرفیت اشعاخ کاو .میانگی ها با حروف مشابه از نظر آماری ( ))P≤1/12معنیدار نمیباشد.

شک  :2ا ر تیمارهای مختل

سالیسیالت ( 11-7Mو )11-4و تنش کشکی مالیم ( 22درصد ظرفیت اشعاخ کاو) و تنش

کشکی شدید ( 12درصد ظرفیت اشعاخ کاو) و ا ر توأم آنها بر میزان فعالیت کاتاالز ریشه گیاه شنعلیله.
 21=controlدرصد ظرفیت اشعاخ کاو .میانگی ها با حروف مشابه از نظر آماری ( ))P≤1/12معنیدار نمیباشد.

هم تنش مالیم وهم شژدید موجژ

میزان فعالیت آنزیم آسژکوربات پراکسژیداز بژرگ

کژاهش فعالیژت

شنعلیله تحت تنش کشکی شدید در مقایسه بژا سژایر

آنزیم گشژت و کژاربرد سالیسژیالت در غلظژت 11-4

تیمارها کاهش معنی داری یافت و کاربرد سالیسیالت

موالر به همراه اعمال تژنش مالیژم موجژ

افژزایش

تنهژژا در غلظژژت  11-4مژژوالر در تیمژژار تژژنش شژژدید

قاب مالحظه فعالیت آنزیم نامعرده گشژت (شژک  1و

کشکی موج

.)4

کاهش فعالیت آن شد .در ریشژه نیژز

)(OD.min-1.g-1.FW

فعالیت آسکوربات پراکسیداز

شک  :3ا ر تیمارهای مختل

سالیسیالت (11-7 Mو )11-4و تنش کشکی مالیم ( 22درصد ظرفیت اشعاخ کاو) و تنش

کشکی شدید ( 12درصد ظرفیت اشعاخ کاو) و ا ر توأم آنها بر میزان فعالیت آسکوربات پراکسیداز برگ گیاه شنعلیله.
 21=controlدرصد ظرفیت اشعاخ کاو .میانگی ها با حروف مشابه از نظر آماری ( ))P≤1/12معنیدار نمیباشد.
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)(OD.min-1.g-1.FW

فعالیت آسکوربات پراکسیداز

شک  :4ا ر تیمارهای مختل

سالیسیالت (11-7Mو ) 11-4و تنش کشکی مالیم ( 22درصد ظرفیت اشعاخ کاو) و تنش کشکی

شدید ( 12درصد ظرفیت اشعاخ کاو) و ا ر توأم آنها بر میزان فعالیت آسکوربات پراکسیداز ریشه گیاه شنعلیله.
 21=controlدرصد ظرفیت اشعاخ کاو .میانگی ها با حروف مشابه از نظر آماری ( ))P≤1/12معنیدار نمیباشد.

 11–7موالر به همراه تنش مالیم کشکی موج

مطابخ با نتایج بدست آمده فعالیت آنزیم پلیفن
اکسیداز نیز در برگ تحت تا یر تنشهای مالیم و

کاهش معنیدار فعالیت آنزیم شد .در ریشه کاربرد
سالیسیالت در غلظت  11–7موالر هم در تنش مالیم

شدید در مقایسه با شاهد افزایش معنیداری یافت در
صورتی که در ریشه ای افزایش تنها در تنش شدید

و هم شدید موج

مشاهده شد .در برگ کاربرد سالیسیالت در غلظت

گشت (شک  2و .)0

افزایش معنیدار فعالیت آنزیم

)(OD.min-1.g-1.FW

فعالیت پلی فن پراکسیداز

شک  :5ا ر تیمارهای مختل

سالیسیالت (11-7Mو )11-4و تنش کشکی مالیم ( 22درصد ظرفیت اشعاخ کاو) و تنش کشکی

شدید ( 12درصد ظرفیت اشعاخ کاو) و ا ر توأم آنها بر میزان فعالیت پلی فن اکسیداز برگ گیاه شنعلیله
 21= Controlدرصد ظرفیت اشعاخ کاو .میانگی ها با حروف مشابه از نظر آماری ( ))P≤1/12معنیدار نمیباشد.
)(OD.min-1.g-1.FW

فعالیت پلی فن پراکسیداز

شک  :6ا ر تیمارهای مختل

سالیسیالت (-11 7 -Mو ) 11 4و تنش کشکی مالیم ( 22درصژد ظرفیژت اشژعاخ کژاو) و تژنش

کشکی شدید ( 12درصد ظرفیت اشعاخ کاو) و ا ر توأم آنها بر میزان فعالیت پلی فن اکسیداز ریشه گیاه شنعلیله.
 21=controlدرصد ظرفیت اشعاخ کاو .میانگی ها با حروف مشابه از نظر آماری ( ))P≤1/12معنیدار نمیباشد.
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افژژزایش مژژییابژژد ( .)Janda et al., 1999همچنژژی

بحث
تنش کشکی ،یکی از مهمتری تنشهای محیطژی

گژژزارش شژژده اسژژت میژژزان فعالیژژت آنژژزیم کاتژژاالز

اسژژت کژژه مژژیتوانژژد کصوصژژیات بیوشژژیمیایی و

برگهای دانه رستهای  11روزه دو رقم گندم تحژت

فیزیولژژوژیکی گیاهژژان را تغییژژر دهژژد و رشژژد و نمژژو

تیمار سالیسیالت  1/1mMافزایش یافته در صورتی که

گیاهژان را محژدود کنژد ( El-Tayeb and Ahmed,

سالیسیالت با غلظت  1/11mMموج

کاهش فعالیت

)2010؛ همچنی باعث انعاشتگی گونههژای واکنشژگر

کاتاالز شده است (.)Nalbantogln and Atici, 2008
اسید سالیسیلی

اکسیهن و ترکیعات اکسیدانی شده و منجژر بژه ایجژاد

بژه ژور مسژتقیم یژا غیرمسژتقیم

تنش اکسیداتیو در گیاهژان شژود ( Parida and Das,

آنزیمهژژژای آنتژژژیاکسژژژیدان را فعژژژال مژژژیکنژژژد.

2005؛  .)Song et al., 2008تحقیقات نشان داده است

اسیدسالیسیلی

سوبسژترای

گیاهان با فعال نمودن سیستمهای آنتژی اکسژیدانی بژه

دهنده الکترون برای کاتاالز و پراکسیداز عمژ نمایژد

تنش پاسخ میدهنژد .در ایژ راسژتا افژزایش فعالیژت

( .)Janda et al., 1999با توجه به نتایج بدست آمده از

آنزیمهای آنتژیاکسژیدانی جهژت مقابلژه بژا اسژترس

پهوهش حاضر میتوان چنی استنعاط کرد که فعالیژت

اکسژژیداتیو ناشژژی از تنشهژژای محیطژژی در گیاهژژان

کاتاالز برگ تحت شرایط تنش کشکی جهت باالرفت

میتوانژد بژهعنژوان یژ

گزارش شده است .بهعنژوان ماژال مشژخص

مقاومت گیاه به تنش افزایش یافتژه کژه در پژی تیمژار

شده است فعالیت کاتاالز برای رفع سژمیت پراکسژید

گیاه با سالیسیالت فعالیت آن روند نزولی را ی نمود.

هیدروژن که تحت شرایط تنش ایجاد میشژود بسژیار

در ای رابطژه مژیتژوان مسژئله فژو را بژه کژوا

مختل

جهت افزایش مقاومژت

ضروری است زیرا از کسژارتهای حاصژ از تژنش

آنتیاکسیدانی اسیدسالیسیلی

اکسیداتیو جلوگیری میکند (.)Kleff et al., 1994

گیاه در برابر تنشهای محیطژی نسژعت داد .از سژوی

تحقیقژژات نشژژان داده اسژژت کژژه میژژزان فعالیژژت

دیگر حساسیت آنزیمهای کاتاالزی برگ و ریشه هژم

آنزیمهای آنتی اکسیدان در مقایسه با شژاهد در گنژدم

نسعت به تنشهای کشکی اعمال شده و هم به مقادیر

ترانس ژنی که تحت تنش کشژکی قژرار گرفتژه بژود

سالیسیالت کاربردی متفاوت میباشد.
کاربرد سالیسیالت موج

افژزایش یافژت ( .)Csiszar et al., 2005همچنژی بژا

تغییر فعالیت آسژکوربات

استفاده از پلی اتیل گلیکول بر روی برگهژای اولیژه

پراکسیداز در تنش شدید و پلژیفنژ اکسژیداز در تژنش

گندم مشژاهده گشژت کژه میژزان فعالیژت آنزیمهژای

مالیژژم در بژژرگ شژژد در ریشژژه نیژژز محلژژول پاشژژی بژژا

سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون همچنی میزان آنزیم

افزایش فعالیت آسکوربات پراکسیداز

سالیسیالت موج
-4

کژاهش

آسکوربات پراکسیداز تحت تنش شدید افزایش یافتژه

در غلظت  11موالر در تنش مالیژم و موجژ

در صژژورتیکه میژژزان فعالیژژت آنژژزیم کاتژژاالز در ابتژژدا

آن در تنش شدید شد .همچنژی کژاربرد سالیسژیالت در

افزایش و به مژرور کژاهش مژییابژد ( Baisak et al.,

غلظت نامعرده فعالیت پلیفن اکسیداز را افزایش داد.
عخ بررسی انجام گرفته بر روی ا رات پیش تیمار

.)1994

گوجهفرنگی با غلظتهای پایی

از سوی دیگر تحقیقات نشان داده است تیمژار بژا

سالیسیالت مشخص

اگژژزوژن ،باعژژث افژژزایش ظرفیژژت

شد که گیاه میتواند تنش شوری  NaCl ،111 mMو

آنتژژیاکسژژیدانی در برگهژژای جژژو شژژده و فعالیژژت

تنش اسمزی ناشی از  ،111 mOsmپلیاتیل گلیکول را

آنزیمهای کاتاالز و پراکسژیداز در سژلولهای گیژاهی

تحم نماید و ای سازش در گیاه فو از ریخ افزایش

اسیدسالیسژژیلی

08

اثر تنش خشکی و سالیسیالت بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی...،

متابولیسم آنتیاکسیدانها و تنظیم اسمزی بهوجود آمده

و به ور مشابهی سع

است ( .)Ananiva et al., 2002پیش تیمار سالیسیالت
موج

سالیسیلی

بازدارندگی فعالیت کاتاالز توسژط

اسید در ای گیاه شد (.)Chen et al., 1993

کاهش فعالیت کاتاالز هم در ریشهها و هم در

برگها میشود ولی فعالیت سایر آنزیمهای مرتعط با دفاخ
آنتیاکسیداتیو ما

نتیجهگیری نهایی

سوپر اکسید دیسموتاز ،پراکسیداز،

آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز در غلظت

در ای تحقیخ مشخص شژد اعمژال تژنش کشژکی

-7

باعث افزایش فعالیت آنزیمهای آنتژیاکسژیدانی ریشژه و

11موالر یا  11-4موالر سالیسیالت تغییر مییابد

برگ گیاه به غیر از آنزیم آسکوربات پراکسژیداز گردیژد.

(.)Ashrafuzzaman et al., 2002
امروزه توانایی اسیدسالیسیلی

محلول پاشی سالیسیالت در غلظتهای مختل
ا ژر

کاهش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسژیدانی بژرگ و افژزایش

حمایتی روی گیاهان تحت تژنش ابژت شژده اسژت.

فعالیت آنها در ریشه در شرایط تنش شژد .بژا توجژه بژه

یافتههای متقاعد کنندهای در مژورد افژزایش مقاومژت

نتژایج بدسژت آمژده مشژژخص شژد حساسژیت فعالیژژت

گیاهچژژههای گنژژدم بژژه شژژوری ( Shakirova and

آنزیمهای آنتیاکسیدانی برگ و ریشه به سطوح مختلژ

 ،)Sahabutdinova, 2003مقاومت رت بژه حژرارت

کشکی و نیز مقادیر سایسیالت به کار گرفته شده در ای

پژژژایی ( )Senaratna et al., 2000در حضژژژور

تحقیخ متفاوت بود.

اسیدسالیسیلی

جهت تحری

موج

بهدسژت آمژده اسژت .اگرچژه بیشژتر

پهوهشهژژژای انجژژژام گرفتژژژه در مژژژورد نقژژژش
اسیدسالیسیلی

منابع

در تنشهای زیسژتی بژوده اسژت امژا

چندی پهوهش نشان دادهاند که اسیدسالیسیلی

زرگری ،ع .)1367( .کتژاب گیاهژان دارویژی (جلژد

نقش

دوم) .چاپ موسسه انتشژارات و چژاپ دانشژگاه

مهمی در تنظیم پاسخ گیاه به چندی تنش غیرزیسژتی

تهران .چاپ چهارم .صفحات .017-042

هماننژژد کشژژکی ،شژژوری ،UV ،سژژرما و گرمژژا دارد

فرحوحش ،ف ،.مبشر ،م .)1336( .تکنولوژی مژدرن

(.)Raskin, 1992
نتژژایج حاصژژ از یژژ

تولید سعزی .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد

تحقیژژخ نشژژان داد کژژاربرد

تعریز .صفحات.410- 412.

سالیسیالت اگزوژنی باعث افزایش فعالیت آنتیاکسژیدانی
گیاه بخصژو
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