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چکیده
به منظور ارزیابی اثر تنش خشكی بر ویژگیهای فیزیولوژیك گیاه دارویی گل مغربی ،آزمایشی به صورت طرر
کامالً تصادفی با  4تكرار انجام شد .تنش خشكی در سه سطح بر اسراس ررفیرت زرا ری شرامل 50 ،05و 155
درصد ا مال شد .نتایج نشران داد کره ترثثیر ترنش خشركی برر میرزان رررولی  ،قنردهای محلرول و آنزی هرای
آنتیاکسیدانی ،در سطح  0درصد معنیدار بود .نتایج ای بررسی نشان داد که گیاه ،برای مقاومت به خشكی مقدار
ررولی و قندهای محلول را افزایش داد .با ا مال سطو مختلف خشكی ،میزان فعالیت آنزی های کاتاالز و رلری
فنل اکسیداز ،افزایش در حالی که فعالیت رراکسیداز ،کاهش یافت.
واژههای کلیدی :رراکسیداز ،رلی فنل اکسیداز ،خشكی ،کاتاالز ،گل مغربی
مقدمه1

( .)Miyamoto et al., 1987برگهررای گررل مغربرری

گل مغربی با نام لمری  Oenothera biennisو برا

حاوی ترکیبهای قنردی ،اوانروتری (،)Oenotherine

نام مومی  ،Evening primroseگیاهی اسرت لیری،

کرررامویرول ( ،)kaempferolکوئرسررریتی ()quercetin

دوسرراله بررا گلهررای زرد رن ر  ،متعل ر برره خ رانواده

میباشد .گلها نیز حاوی مرواد رنگیرزهای زرد اسرت

 Onagraceaeکرره بررومی منرراط شرررقی و مرکررزی

( .)Artz, 2007الوه بر ایر روغر ایر گیراه دارای

آمریكای شمالی میباشد .بذر گل مغربی حاوی  10ترا

اثرات دالتهابی ،ترمی کننرده سرریع زخ هرا ،مهرار

 25درصد روغ اسرت .ایر گیراه حراوی اسریدهای

تجمع رالکتهرا و نیرز مرؤثر در درمران بیماریهرای

لینولئیرك ( 55درصرد) و گامرا لینولنیرك (15

روستی مانند اگزمای حساسیتی و درمران یونتهرای

درصد) ()Honermeier and Ghasemnezhad, 2008

ویروسی است .از آنجاییكه گیاه دارویری گرل مغربری

میباشد که سنتز رروستاگالندی  E1را تسهیل میکنرد

یك منبع فعال وابسته به رژی غذایی طبیعی و زیسرتی

( .)Cornish and Madrona, 2008گرل مغربری دارای

از اسرریدهای چررر

اشرربا نشررده مخصوصرراً گامررا

ترکیبات رلی فنولیك و تان نیرز بروده کره تحقیقرات

لینولنیك اسید میباشد؛ ای گیراه در صرنایع دارویری،

نشان میدهرد دارای فعالیرت دسررطانی مریباشرد

بسریار ررر اهمیرت اسرت (

چرر

Cornish and Madrona,

 .)2008در اکوسیست های زرا ری و طبیعری ،رواملی
*نویسنده مسئولmahlaghaghorbanli@gmail.com :
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مانند رطوبت ،آ  ،ناصرر غرذایی ،نرور ،ارتیرا و...

اسمزی ،ثباتدهنده غشراهای سرلولی و حیر کننرده

وامررل اساسرری و تعیرری کننررده در کیییررت و کمیررت

تورژسانس سلولها ،مرل مریکننرد .در حقیقرت ،در

همواره زیان آور نیست و در

گیاهانی که قندهای محلول در راسخ به ترنش خشركی

با وجودی که رشرد را

تجمع مییابند ،تنظی اسمزی بهترر صرورت مریگیررد

تقلیل میدهد میتواند در بهبرود کیییرت محصروالت

( .)Slama et al., 2007تحقیقات نشان داده اسرت کره

گیاهی مؤثر واقع شود (سررمدنیا و کروچكی.)1351 ،

تحت شرایط تنش خشكی ،افزایش میزان سراکارز بره

گیاهان در تنشهای محیطی از قبیل خشركی ،شروری،

نشاسته و تجزیره نشاسرته صرورت گرفرت کره نقرش

گرما و غیره با ذخیره مواد تنظی کننده اسرمزی برا ایر

مهمی در تنطی اسمزی اییا مریکنرد (

تنشها مقابله می کنند .در حقیقرت تنظری اسرمزی از

 Rahdari .)2009و همكرراران ( )2512طرری رژوهشرری

طری تولید بیشتر انوا مختلف مواد آلی مانند ررولی ،

ارهار داشتند با افزایش تنش خشكی در گیاه دارویی

ررروتئی  ،بترائی و قنردهای محلرول ،در ریشرهها و

Portulaca oleraceaمیزان قندهای محلول به صورت

گیاهان هستند .تنش آ

بعضی شرایط ،تنش جزئی آ

انرردامهای هرروایی صررورت

مرریگیرررد (Johari-

Farooq et al.,

قابل مالحظهای افزایش یافرت .صریی خرانی ()1330

.)Pireivatlou, 2010; Ahmad and Sharma, 2010

مشاهده کرد کره برا ا مرال تیمارهرای  05 ،45و 155

ررولی یكی از اسید آمینههای فعال در ردیده تنظی

درصد ررفیت زرا ی بر روی گیاه دارویری بادرشربو،

اسمزی می باشد که در ایجاد و حیر فشرار اسرمزی

بیشتری میزان ررولی و قنردهای محلرول مربرو بره

درون گیاه نقش به سزایی دارد .در برخی از گیاهان در

تیمار  45درصد ررفیت زرا ی بود.
آنزی های آنتی اکسیدانی مهمترری ترر کیبرات در

مراحل اولیه تنش ک آبی ،چندی اسید آمینره افرزایش
می یابد که با ادامه ک آبری فقرط اسرید آمینره رررولی
بیشتر تجمرع و ذخیرره مری شرود

سیست های جارو

کرردن اکسریژنهای رادیكرال آزاد

).(Rajinder, 1987

( )ROSهستند و اولی راه دفرا ی در برابرر صردمات

الوه بر اینكه یك ماده محراف اسرمزی مری

اکسریژنهای رادیكرال آزاد هسرتند .آنزی هرای آنتری

باشد ،در حیر تعرادل آ  ،حیر ثبرات رروتئی هرا،

ROSها که

ررولی

کاهش خطرات حاصل از تولید  ،ROSجارو

اکسیدانی از غشاها در مقابل اثرات مخر

کرردن

در برابر تنش غیر زنده تولید میشروند محافظرت مری

رادیكالهررای هیدروکسرریل ،خررامود کررردن اکسرریژن

کنند و موجب مقاومرت و رایرداری گیاهران در برابرر

یكتایی و تنظی  pHسلولی نقرش دارد (

تنشهایی ه چون خشكی می شروند.

Verbruggen

Mohammad

 Cunhua .)and Hermans, 2008و همكراران ()2511

 ،)2555(khani and Heidariنشان دادند تنش خشكی

مشراهده کردنرد کره میررزان رررولی در شررایط تررنش

موجب افزایش فعالیت آنزی هرای آنتری اکسریدانی در

خشكی در گیاه تاج خروس افزایش یافت.

دو گونه ذرت شد و همچنری همبسرتگی متبتری بری

قنردهای محلرول بره نروان محافظرت کننردههای

سطو تنش با فعالیت آنزی های آنتی اکسیدانی وجود

اسمزی در تنظی اسمزی سلول نقش دارند و در راسخ

داشت که ای امر نشان دهنده میزان مقاومرت گیراه در

به تنشهای محیطی تجمع می یابنرد و تعیری میرزان

برابر خشكی میباشد .هدف از ایر بررسری ارزیرابی

قندهای محلول ممك است روشی مییرد در انتخرا

اثر سطو مختلف تنش خشكی برر میرزان اسریدآمینه

گونههای

ررررولی  ،قنرردهای محلررول و برخرری آنزی هررای آنترری

مقاوم به شوری و خشكی باشرد ( Pagter et

اکسیدانی گیاه دارویی گل مغربی بود.

 .)al., 2005قندهای محلول به نوان تنظی کننردههای
502

نشریه پژوهشهاي اکوفیزیولوژي گیاهی ایران ،سال نهم ،شماره ویژه بهار  / 3131صفحات602-632 :

گردید .لولههای آزمایش ،در حمام آ

مواد و روشها

گرم بره مردت

در ای رژوهش بذر گل مغربری از مرکرز تولیرد و

یك سا ت در دمرای  155درجره سرانتی گرراد قررار

فرآوری گیاهان دارویی (شرکت گیراه اسرانس) دکترر

گرفتند .بالفاصله بعد از خارج کردن لولرهها از حمرام

سلیمانی واقع در جنگل توسكستان تهیه شد .در نیمره

آ

یرخ (جهرت

دوم اردیبهشت ماه ،تعداد  05دد بذر در گلردانهایی

متوقف شدن واکنش) منتقل شدند .در ای مرحلره بره

با اندازه متوسط ،به ارتیا  10سانتیمتر و قطر دهانره،

هر لوله آزمایش  2میلی لیتر تولوئ ا افه و به مردت

 15سانتیمتر ،حاوی خاک بررگ و خراک ریرت مراس

 25ثانیه به شدت تكان داده شد تا اینكه دو الیه مجرزا

ررلیت دار (به نسربت  ،)2:1در مر  1سرانتیمترری

از یكدیگر تشكیل گردید .بخش رنگری براالیی دارای

سطح خاک کاشته شد .مكان مورد آزمایش در محلری

جدا شرده

سرروشرریده ،بررا آ

و هرروای معترردل و مرطررو

گرم بره درون ررروف محتروی آ

تولوئ از بخش رایینی (آبی) توسط سرن

و در دمرای آزمایشرگاه خنررك گردیرد .میرزان جررذ

در

شهر گرگان قرار داشت .تارسریدن گیاهران بره

بخش باالیی در طول موج  025نانومتر برا اسرتیاده از

مرحله  3برگی ،آبیاری بهصورت روزانره و بره میرزان

شاهد تولوئ توسط دسرتگاه اسروكتروفتومتر خوانرده

یكسان برای هرر گلردان انجرام شرد .در ایر فاصرله،

شرد .غلظررت ررررولی نمونرهها بررا اسررتیاده از منحنرری

بهدلیل انبوه شدن گیاهچرهها ،اقردام بره تنرك سرازی

استاندارد ررولی براساس وزن ترر محاسربه گردیدنرد.

گیاهچهها شد .رس از رسیدن بیشتر گیاهان به مرحلره

اسید نای هیدری بوسیله گرم کرردن تردریجی 1/20

 3برگی ،تنش خشكی بر اساس ررفیت زرا ی خراک

گرم نای هیدری در 35میلیلیتر اسید استیك خرالص

ا مال شد .تنش در سه سطح بر اساس ررفیت زرا ی

حل شد و سوس  25میلیلیتر اسید فسیریك  0مروالر

(شامل :شاهد با آبیاری روزانه برابر ررفیت زرا ی که

ا افه شد .برای محاسبه غلظت نمونهها ،محلولهرای

بررای هرگلردان ،تیمرار ترنش

شاهد از  105 ،155 ،05 ،20 ،15 ،5و  255میكرومول

خشكی متوسرط برا آبیراری روزانره برابرر  50درصرد

بر لیتر ررولی تهیه و کلیه مراحرل کرار برر روی یرك

و تیمرار

میلیلیتر از هر کدام آنها تكرار گردید .سوس با استیاده

تنش خشكی شدید با آبیراری روزانره برابرر05درصرد

خوانده شده منحنری اسرتاندارد مقردار

جنو

معادل 200میلیلیترآ

ررفیت زرا ی کره معرادل 195میلیلیترر آ
ررفیت زرا ی که معادل  125میلیلیتر آ

از ا داد جذ

ررولی نمونهها ارزیابی گردید.

بررای هرر

گلدان تعیی شده بود) به مردت  10روز ا مرال شرد.

سنجش میزان قنددهای محلدو ()Kochert, 1978

ای آزمایش در قالب طر کامالً تصادفی برا  4تكررار

روش فنل – اسید سدولفوری  :مقردار مشخصری از

انجام شد.

برگ و ریشه گیاه در درجه حرارت  55سانتیگراد بره

سنجش میزان پرولین ( 5/2 :)Bates, 1973گرم وزن

مدت  43سا ت داخل آون خشك شردند .سروس بره

تر بخش هوایی و ریشره گیراه ،ررس از تروزی  ،در 0

 5/1گرم برگ خشك شده ی خرد شده 15 ،میلیلیترر

میلیلیترر اسرید سرولیو سالیسریلیك  3درصرد (آبری)

اتانول  %55افزوده و در یخچال بره مردت یرك هیتره

سائیده شد و همگ حاصل با استیاده از کاغذ صرافی

قرار داده شد 1 .میلیلیتر از محلول باالیی برداشته و با

واتم  ،صاف گردید .از صاره حاصل 1 ،میلیلیتر در

آ

مقطر به حج  2میلیلیتر رسرانده شرد .سروس 1

لوله آزمایش ریخته شد و بر روی آن  1میلیلیتر اسید

میلیلیتر فنل  %0و  0میلیلیتر اسید سولیوریك غلری
به محلول فوق ا افه گردیرد و در نهایرت جرذ

نای هیدری و  1میلیلیتر اسید استیك خالص ا رافه
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طررول مرروج  430 nmدر مقابررل شرراهد مناسررب (1

آنزیمی ،جرذ

مقطررر 1 +

قرائت گردید.

میلیلیتررر اتررانول  1 + %55میلیلیتررر آ

محلرول در طرول مروج  035نرانومتر

میلیلیتر فنل  0 + %0میلیلیتر اسید سولیوریك غلی )

سنجش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیدا (

بعد از نی سا ت جهت خنك شدن ،قرائت شد .برای

 1/0 :)Mishra, 1976میلیلیتر بافر فسیات  5/2موالر

یررافت غلظررت قنرردهای محلررول ( )Cتوسررط منحنرری

با  5/4میلیلیتر ریروگالل  5/52مروالر و  5/1میلیلیترر

استاندارد ،از گلروکز برا غلظتهرای مختلرف اسرتیاده

صاره آنزیمی مخلو شد یه مدت  3دقیقه در دمرای

معادلهC = (b. ABS)+a

آن را در طرول مروج 435

گردید .رس از ترسی منحنی،

اتاق گذاشته سوس جرذ

مشخص گردید .سوس جرذ هرای خوانرده شرده در

Kar and

نانومتر خوانده شد.

اسوكتروفتومتر در معادله فوق جایگزی و مقردار قنرد

تجزیه واریانس دادهها به کمك نرم افزار  Spssبرا

در گرم وزن خشك نمونه گیاهی ( )Mمحاسبه گردید.

نسخه  10و مقایسه میانگی دادهها بره کمرك آزمرون

سنجش آنزیمهای آنتی اکسدیدانی :جهرت سرنجش

دانك در سطح  0درصرد انجرام شرد و نمودارهرا برا

آنزی های آنتی اکسیدانی ابتدا صاره آنزیمی استخراج

استیاده از نرم افزار  Excelترسی شدند.

گردید .جهت تهیه محلرول صراره گیرری 1/2 ،گررم
تریس و  2گرم اسید آسكوربیك و  3/3گرم بروراکس

نتایج

(دی سدی تترا بورات) و  2گررم  EDTANa2و 10/0

نتایج نشان داد که ترثثیر ترنش خشركی برر میرزان

گرم رلی اتیل گلیكول  0555با ه مخلو گردیرد و

ررولی  ،قندهای محلول و آنزی های آنتری اکسریدانی،

به حج  155میلی لیتر رسانیده شد .جهرت اسرتخراج

در سطح  0درصد معنی دار بود (جدول .)1

صاره آنزیمی 1 ،گرم نمونه برا  4میلری لیترر محلرول

بررسی اثر تدنش شکدکی بدر محتدوای پدرولین و

صاره گیری فوق همگ سازی شد .رس از قرار دادن

قندهای محلو  :با ا مال تنش خشكی میزان رررولی

محلول در دمای  4درجه به مدت  24سا ت ،به مدت

و قندهای محلول در اندام هوایی و ریشره ،نسربت بره

نرری سررا ت بررا دور  ،455gسررانتریییوژ ودر یخچررال،

شاهد افزایش یافرت .میرزان رررولی ریشره ،در ترنش

جهت سنجش فعالیت آنزی های کاتاالز ،رراکسریداز و

خشرركی متوسررط معررادل آبیرراری  50درصررد ررفیررت

رلی فنل اکسیداز نگهداری شد.
سددنجش فعالیددت آنددزیم کاتددا

زرا ی ،افزایش یافت و با افزایش سطح تنش ،تغییری
(

Chance and

نسبت به تنش متوسرط مشراهده نشرد .در واقرع بری

 2/0 :)Maehly, 1995میلیلیتررر بررافر فسرریات 5/50
موالر با  5/2میلیلیترر آ

تیمار تنش متوسط و شدید از لحرا آمراری ،تیراوت

اکسریژنه  3درصرد برا 5/2

میلیلیتر صاره آنزیمی مخلرو گردیرد و جرذ

معنیداری در سطح  0درصد دیده نشد .میزان رررولی

در

اندام هوایی ،در تنش متوسط نسبت به شراهد تغییرری

طول موج  245نانومتر خوانده شد.

نداشت اما در تنش شدید ،افزایش داشت .بره برارت

سنجش فعالیت آنزیم پراکسیدا (2 :)Koroi, 1989

دیگر بی تیمارهرای شراهد و ترنش متوسرط ،تیراوت

میلیلیترر تراموون اسرتات  5/2مروالر ( ،)pH 5برا 5/4

معنی داری نبود در حالیكه بی تنش متوسط و شدید،

اکسیژنه  3درصد و  5/2میلیلیتر بنزیدی

ای تیاوت ،معنیدار بود .میزان تجمع ررولی در همره

میلیلیتر آ

محلول در الكل  05درجه  5/51موالر با هر مخلرو

تیمارها در ریشه بیشتر از اندام هوایی بود (شركل .)1

گردید .سوس ررس از افرزودن  5/1میلریلیترر صراره

میزان قندهای محلول اندام هروایی ،در ترنش خشركی
502
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متوسررط معررادل آبیرراری  50درصررد ررفیررت زرا رری

متوسررط ،در انرردام هرروایی و ریشرره از لحررا آمرراری

افررزایش یافررت و بررا افررزایش سررطح تررنش ،تیرراوت

تیاوت معنی داری مشاهده نشرد( .شركل  .)3فعالیرت

معنیداری نسبت به تنش متوسط مشاهده نشد .میرزان

آنزی کاتاالز ،با ا مال ترنش ،در هرر دو بخرش انردام

قندهای محلول ریشه در تنش متوسط نسبت به شاهد

هوایی و ریشه ،افزایش یافت .البته سطح ای افرزایش

اختالف معنیداری نشران نرداد امرا در ترنش شردید،

در ریشه بیشتر از اندام هوایی برود .در میرزان فعالیرت

اختالف معنیداری دیده شد .تجمع قنردهای محلرول

کاتاالز ریشه و اندام هوایی ،اخرتالف معنریداری بری

در تیمررار خشرركی شرردید معررادل آبیرراری  05درصررد

سطو خشكی متوسط و خشكی شردید ،دیرده نشرد

ررفیت زرا ی ،در ریشه بیشتر از اندام هوایی بود امرا

(شكل .)4
طبرر نتررایج بدسررت آمررده (شرركل  ،)0فعالیررت

در سایر تیمارها ،مقدار آن در اندام هوایی براالتر برود
(شكل .)2

رراکسیداز اندام هوایی و ریشه با ا مال تنش خشركی،

بررسی اثدر تدنش شکدکی بدر فعالیدت برشدی ا

کاهش یافت .در واقع باالتری میزان فعالیت ای آنزی

آنزیمهای آنتیاکسدیدانی :فعالیرت آنرزی رلری فنرل

در شاهد ،مشاهده شد .در رراکسیداز اندام هوایی ،بی

اکسیداز اندام هوایی و ریشه در تنش خشركی شردید،

تیمارهررا تیرراوت معنرریداری وجررود داشررت .امررا در

افزایش یافت .میزان فعالیت رلی فنل اکسیداز در تنش

رراکسیداز ریشه ،بی تیمارهرا تیراوت معنری داری در

شدید معادل آبیاری  05درصد ررفیت زرا ی در اندام

سطح  0درصد وجود نداشت.

هوایی بیشتر از ریشه بود ،بی شاهد و تیمرار خشركی
جدو  :1نتایج تجزیه واریانس صیات فیزیولوژیكی گل مغربی تحت تثثیر تنش خشكی
صیات مورد اندازهگیری

مجمو مربعات

درجه آزادی

میانگی مربعات

F
بدست آمده

Sig.
سطح معنی داری

ررولی (اندام هوایی)
بی تیمارها

42031/523

2

درون تیمارها

15031/430

9

کل

03103/213

11

*

21200/304

13/552

5/551

1131/250

ررولی (ریشه)
بی تیمارها

1005524/955

2

درون تیمارها

353504/554

9

کل

1304433/931

11

*

550302/433

22/953

5/555

33501/000

قندهای محلول (اندام هوایی)
بی تیمارها

5/100

2

5/533

درون تیمارها

5/210

9

5/524

کل

5/335

11

3/452

5/550

قندهای محلول (ریشه)
بی تیمارها

5/335

2

درون تیمارها

5/194

9

کل

5/523

11

502

*

5/410
5/22

19/234

5/551

بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پرولین ،قندهاي محلول و فعالیت...

ادامه جدو :1
کاتاالز(اندام هوایی)
بی تیمارها

5/555

2

5/553

درون تیمارها

5/515

9

5/551

کل

5/515

11

2/935

5/151

کاتاالز (ریشه)
بی تیمارها

5/549

2

*

درون تیمارها

5/540

9

5/550

کل

5/594

11

5/524

4/303

5/535

رراکسیداز(اندام هوایی)
بی تیمارها

5/59

2

*

درون تیمارها

5/52

9

5/555

کل

5/515

11

5/554

21/202

5/555

رراکسیداز(ریشه)
بی تیمارها

5/550

2

5/553

درون تیمارها

5/559

9

5/551

کل

5/514

11

2/054

5/123

رلی فنل اکسیداز(اندام هوایی)
بی تیمارها

5/092

2

*

درون تیمارها

5/530

9

5/559

کل

5/55

11

5/340

30/549

5/555

رلی فنل اکسیداز(ریشه)
بی تیمارها

5/514

2

*5/555

درون تیمارها

5/550

9

5/551

کل

5/13

11

13/032

5/552

* ،sig≤0.05وجود اختالف معنیدار

شکل  :1مقایسه اثر سطو تنش خشكی بر میزان ررولی اندام هوایی و ریشه گل مغربی
(شاهد= ررفیت زرا ی ،تنش خشكی متوسط=  50درصد ررفیت زرا ی ،تنش خشكی شدید =  05درصد ررفیت زرا ی)
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شکل  :2مقایسه اثر سطو تنش خشكی بر محتوای قندهای محلول اندام هوایی و ریشه گل مغربی
(شاهد= ررفیت زرا ی ،تنش خشكی متوسط=  50درصد ررفیت زرا ی ،تنش خشكی شدید=  05درصد ررفیت زرا ی)

شکل :3مقایسه اثر سطو تنش خشكی بر میزان فعالیت رلی فنل اکسیداز اندام هوایی و ریشه گل مغربی
(شاهد= ررفیت زرا ی ،تنش خشكی متوسط=  50درصد ررفیت زرا ی ،تنش خشكی شدید=  05درصد ررفیت زرا ی)

شکل :4مقایسه اثر سطو تنش خشكی بر میزان فعالیت کاتاالز اندام هوایی و ریشه گل مغربی
(شاهد= ررفیت زرا ی ،تنش خشكی متوسط=  50درصد ررفیت زرا ی ،تنش خشكی شدید=  05درصد ررفیت زرا ی)

511

بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پرولین ،قندهاي محلول و فعالیت...

شکل  :5مقایسه اثر سطو تنش خشكی بر میزان فعالیت رراکسیداز اندام هوایی و ریشه گل مغربی
(شاهد= ررفیت زرا ی ،تنش خشكی متوسط= 50درصد ررفیت زرا ی ،تنش خشكی شدید= 05درصد ررفیت زرا ی)

قندهای محلول نیز گردیرد .بره نظرر مریرسرد لرت

بحث
در ای رژوهش به نظر مریرسرد ،افرزایش مقردار

افزایش قندهای محلرول در شررایط ترنش ،براال برردن

ررولی تحت تنش خشكی هر مربرو بره خاصریت

مقاومرت گیراه بره دلیرل تنظری فشرار اسرمزی سرلول

اسمولیتی آن و ه مربو به خاصیت آنتی اکسریدانی

میباشد Cunhua .و همكاران ( )2511بیان داشتند کره

آن در شرایط تنش باشد .نقش ویژه ررولی در گیاهانی

میزان قندهای محلول درشرایط تنش خشكی در گیراه

که در معرض خشكی قرار گرفته اند ،به اثبرات رسریده

ترراج خررروس افررزایش یافررت Pirzad .و همكرراران

است و میزان تجمع آن در گیاهان متحمل به تنش بیش

( )2515مشاهده کردند که با ا مال تیمارهای ،55 ،00

از ارقام حساس است (.)Bates et al., 1973

 30و  155درصد ررفیت زرا ی بر روی گیاه دارویری

 Rahdariو همكراران ( )2512گرزارد کردنرد بررا

 ،Matricaria chamomillaبیشتری میرزان رررولی و

افزایش تنش خشكی توسط غلظتهای مختلرف رلری

قندهای محلول مربو بره تیمرار  00درصرد ررفیرت

اتیل گلیكول ،افزایش قابل توجه ای در میزان ررولی

زرا ی بود.

برگهای گیاه خرفه ( )Portulaca oleraceaدیده شد.

تحقیقات نشان داده که رلی فنل اکسریدازها بیشرتر

افزایش میزان ررولی در گیاهان مختلف تحرت ترنش

در حض رور دی فنلهررا فعررال مرری شرروند Dicko .و

خشرركی ماننررد بامیرره (،)Baghizadeh et al., 2009

همكاران ( )2550با بررسی رنجاه واریتره از سرورگوم

ریحان ( ،(Soha et al., 2010مرزه ( Yazdanpanah et

به ای نتیجه رسریدند کره دی فنلهرا بیشرتر از مونرو

 )al., 2011به اثبات رسیده است.

فنلهررا با ررا افررزایش فعالیررت رلرریفنررل اکسرریدازی
آ  ،از

میشوند و قابل توجه ای کره واریترههایی کره میرزان

طری ر تجمررع ترکیبررات اسررمزی از جملرره قنرردهای

فعالیت رلیفنل اکسیدازی آنهرا بیشرتر برود مقاومرت

محلول ،رتانسیل اسمزی خود را کاهش میدهرد و بره

بیشتری نسبت به تنشها نشان دادند ،که تثیید میکنرد

مرریگیرررد (Johari-

ای آنرزی در بردبراری تنشهرای زنرده و غیرزنرده و

.)Pireivatlou, 2010; Ahmad and Sharma, 2010

رقابت با دیگر گیاهان درگیر است .در ای بررسی نیرز

در شرایط تنش ،گیاه به منظور ادامه جذ

بررارتی تنظرری اسررمزی صررورت

طب نترایج ایر ررژوهش ،خشركی موجرب افرزایش
515
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فعالیت رلی فنرل اکسریداز ،برا افرزایش شردت ترنش

مالی  ،میزان فعالیرت رراکسریدازی کراهش و فعالیرت

خشكی ،افزایش یافت.

کاتاالزی افرزایش و سروس برا افرزایش میرزان ترنش،
کاهش یافت (.)Chugh et al., 2011

در رژوهش حا ر میزان فعالیت کاتاالز با افرزایش
تنش خشكی افزایش قابل مالحظهای ریدا کرد .به نظر
میرسد فعالیت آنزی کاتراالز از ایر جهرت افرزایش
یافت تا بره نروان اسرمولیت سرازگار و آنرزی

نتیجهگیری نهایی

رد

نتایج رژوهش حا ر نشان داد تنش خشكی منجر

رادیكالهای آزاد اکسیژن ،رم محافظرت از مراکرو

به افزایش میرزان رررولی  ،قنردهای محلرول و برخری

مولكولهررا و غشرراهای سررلول ،آسرریبهای ناشرری از

آنزی هررای آنترریاکسرریدان شررامل کاترراالز و رلرری فنررل

رادیكالهای آزاد اکسیژن که در اثر ترنش خشركی بره

اکسیداز در سطح  0درصد گردید .بره نظرر مریرسرد

وجود آمده را خنتی کند .چنی به نظر میرسد کره در

تغییر در میزان ای ترکیبات جهت تنظی فشار اسمزی

شرایط تنش خشكی ،افزایش غلظت رراکسید هیدروژن

سلول و باال بردن سطح مقاوت گیاه جهرت مقابلره برا

توسرط فعالیرت آنرزی سورراکسرید دیسرموتاز سربب

ک آبی می باشد .اما در ایر میران دیرده شرد ،آنرزی

افزایش فعالیت آنرزی کاتراالز بررای تجزیره رراکسرید

رراکسیداز به نوان یكی از مهمترری آنزی هرای آنتری

هیدروژن می گردد (مدرس ثانوی و همكاران.)1333 ،

اکسیدانی ،در سطو باالی تنش ،کاهش یافرت .ردم

افزایش میزان فعالیت آنزی کاتاالز تحت تنش خشكی

تعادل در بی فعالیت آنزی هرای آنتریاکسریدان سربب

Bhardwaj

کاهش کارایی مكانیس های جمعآوری کننده فرمهرای

در گیاه  Macrotyloma uniflorumتوسط

فعال اکسیژن میشود .دم تعادل موجود ،سبب تجمرع

و  )2512( Yadavنیز گزارد شده است.

فرمهای فعال اکسیژن در سلول میگردد .تجمرع انروا

نتایج نشان داد میزان فعالیت رراکسیداز با افرزایش
تنش خشكی کاهش یافت .به نظرر مریرسرد کراهش

اکسیژن فعال نیز نقا کلیدی متابولیس و مكانیس های

فعالیت آنزی رراکسیداز بهدلیل دم تعادل بی اجررای

دفا ی سلول را مورد حمله قرار مری دهنرد .در نتیجره

مكانیس های دفا ی است که سربب ملكررد رعیف

ای امرر ،ترنش اکسریداتیو در سرلول شردت بیشرتری

آنها می شود .بدی ترتیرب برا تجمرع فرمهرای فعرال

مییابد .بنابرای  ،به نظر میرسد احتماالً گیراه دارویری

اکسیژن ،نقا کلیدی متابولیس و مكانیس های دفا ی

گل مغربی ،قادر بره تحمرل خشركی در سرطو براال

امرل سربب

نمیباشد و تا حد کنترل شردهای ،کر آبری را تحمرل

سلول مرورد حملره قررار گرفتره و ایر

میکند.

میشود تا ای گیاه بره ترنش خشركی نسربتاً حسراس
باشد Esfandiari .و همكراران ( )2555در مطالعره برر
روی اثر ترنش خشركی برر فعالیرت آنزی هرای آنتری

سپاسگزاری

اکسیدان و رراکسیداسیون لیویردی گیاهچرههای گنردم
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الزم را داشته اند تشكر و قدردانی مینمایی  .به ویرژه

دیسموتاز ،کاتراالز وآسركوربات رراکسریداز در ارقرام
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اسالمی واحد گرگان سرکار خان دکتر کیایی به خاطر

دلیل آن را نیز حساس تر بودن ای ارقرام بره خشركی
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سواسگزاری .
512

... قندهاي محلول و فعالیت،بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پرولین

Cunhua, S., Jian-jie, S., Dan, W., Bai-wei, L.
and Don, S. (2011). Effects on
physiological
and
biochemical
characteristics of medicinal plant pigweed
by drought stresses. Journal of Medicinal
Plants Research. 5(17): 4041-4048.
Chance, B. and Maehley, A. (1955). Assay of
catalases and peroxidase. Methods in
Enzymology. 2: 764-775.
Chugh, V., Kaur, N. and Gupta, AK. (2011).
Evalution of oxidative stress tolerance in
maize (Zea mays L.) seedlings in response to
drought. Journal of Biochemistry and
Biophysics. 48: 47-53.
Dicko, M., Gruppen, H., Barro, C., Traore,
A., Berkel, W. and Voragen, A. (2005).
Impact of phenolic compounds and related
enzymes in Sorghum varieties for resistance
and susceptibility to biotic and abiotic
stresses. Journal of Chemical Ecology. 31:
2671-2688.
Esfandiari, E.A., Shakiba, M.R., Mahboob,
S.A., Alyari, H. and Toorchi, M. (2007).
Water stress,
antioxidant enzyme activity and lipid
peroxidation in wheat seedling. Journal of
Food, Agriculture and Environment. 5: 149153.
Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N.,
Fujrita, P., and Basra, S.A. (2009).
Drought stress effects mechansims and
management. Agronomy for Sustainable
Development. 29:195-212.
Honermeier, B. and Ghasemnezhad, A.
(2008). Seed yield, oil content and fatty acid
composition of Oenothera biennis L.
affected by harvest date and harvest method .
Industrial crops and products, 25: 274-281.
Johari-Pireivatlou, M. (2010). Effect of soil
water stress on yield and proline content of
four wheat lines. African Journal of
Biotechnology. 9: 36-40.
Kar, M. and Mishra, D. (1976). Catalase,
Peroxidase, and Polyphenol oxidase
activities during Rice leaf senescence. Plant
Physiology. 57(2):315–319.
Kochert,
G.
(1978).
Carbohydrate
determination by the phenol sulphuric acid
method.In: Helebust, J.A. Craig, J.S. (ed):
Hand book of Phycological Method.
Cambridge University. Press. Cambridge.
56-97.
Koroi, S.A.A. (1989). Gele electrophores tishe
and spectrophoto metrscho unter uchungen
zomeinfiuss der tempelature auf straktur der
amylase and peroxidase isoenzyme.
Physiologie Vegetale. 20: 15-23.

منابع
 جنبررههای.)1331( . ع، و کددوچکی. ،سددرمدنیا
 انتشرارات.) (ترجمره. فیزیولوژیكی زرا رت دیر
. صیحه455 ،جهاد دانشگاهی مشهد
 بررسرری جنبررههای.)1335( . ف،صددفی شددانی
فیزیولوژیك مقاومت به خشكی در گیراه دارویری
 رایان.)Dracocephalum moldavica L.( بادرشبو
 مجتمع آموزد، دانشگاه شهید چمران،نامه دکتری
.

الی کشاورزی و منابع طبیعی رامی

. م، شدریفی،. آ، دولدت آبادیدان،. ح،مدرس ثانوی
 اثررر تررنش کرر آبرری و محلررول راشرری.)1333(
اسیدآسرركوربیك بررر میررزان فعالیررت آنزی هررای
آنتیاکسیدان و برخی تغییرات بیوشیمیایی در برگ
 مجله زیستشناسی.)Zea maize L.( ذرت دانهای
.455-422  صیحات.3  شماره.22  جلد.ایران
Ahmad, P. and Sharma, S. (2010).
Physiobiochmical attributes in two cultivars
of mulberry (Morus alba L.) under NaHCO3
stress. International Journal of Plant
Production, 4: 79- 86.
Artz, M.B. (2007). Evening primrose. In:
Herbal products, toxicology and clinical
pharmacology.
Baghizadeh, A., Ghorbanli, M., Haj
Mohammad Rezaei, M. and Mozafari, H.
(2009). Evaluation of interaction effect of
drought stress with ascorbate and salicylic
acid on some of physiological and
biochemical parameters in okra (Hibiscus
esculentus L.). Research Journal of
Biological Sciences. 4(4):380-387.
Bates, L.S., Walderen, R.D. and Taere, I.D.
(1973). Rapid determination of free proline
for water stress studies. Plant and Soil,
39:205-207.
Bhardwaj, J. and Yadav, S.K. (2012).
Comparative
study
on
biochemical
parameters and antioxidant enzymes in a
drought tolerant and a sensitive variety of
Horsegram
(Macrotyloma
uniflorum).
American Journal of Plant Physiology.
7(1):17-29.
Cornish, S. and Madrona, ML. (2008). The
role of vitamins and minerals in psychiatry.
Integrative Medicine Insights. 3: 33-42.

512

602-632 : صفحات/ 3131  شماره ویژه بهار، سال نهم،نشریه پژوهشهاي اکوفیزیولوژي گیاهی ایران

Rahdari, P., Hoseini, SM. and Tavakoli, S.
(2012). The studying effect of drought stress
on germination, proline, sugar, lipid, protein
and chlorophyll content in Purslane
(Portulaca oleraceae L.) leaves. Journal of
Medicinal Plant Research. 6(9): 1539-1547.
Rajinder, S.D. (1987). Glutathione status and
protein synthesis during drought and
subsequent dehydration in Torula rulis.
Plant Physiology. 83: 816-819.
Slama, I., Ghnaya, T., Hessini, K., Messedi,
D., Savoure, A. and Abdelly, C. (2007).
Comparative study of the effects of mannitol
and PEG osmotic stress on growth and
solute
accumulation
in
Sesuvium
portulacastrum.
Environmental
and
Experimental Botany. 61:10-17.
Soha, E., Khalil Nahed, G., El- Aziz, A.,
Bedour, H. and Abou, L. (2010). Effect of
water stress, ascorbic acid and spraying time
on some morphological and biochemical
composition of Ocimum basilicum plant.
Journal of American Science. 6(12):33-44.
Verbruggen, N. and Hermans, C. (2008).
Proline accumulation in plants: a review.
Amino acids .35(4):753-759.
Yazdanpanah, S., Baghizadeh, A. and
Abbassi, F. (2011). The interaction between
drought stress and salicylic and ascorbic
acids on some biochemical characteristics of
Satureja hortensis. African Journal of
Agricultural Research. 6(4): 798-807.

Mohammad Khani, N. and Heidari, R.
(2007). Effects of drought stress on
protective enzyme activities and lipid
peroxidation in two maize cultivars. Journal
of Biological Sciences. 10(21): 3835-3840.
Miyamoto, K., Kishi, N., Koshiura, R.,
Yoshidat, T., Hatano, T. and Okuda, T.
(1987). Relationship between the structures
and the antitumor activities of tannins.
Chemical and Pharmaceutical Bulletin. 35:
814-822.
Pagter, M., Bragato, C. and Brix, H. (2005).
Tolerance and physiological responses of
phragmites australis to water deficit. Aquatic
Botany. 81:285-299.
Pirzad, A., Shakiba, M., Zehtab-Salmasi, S.,
Mohammadi, A., Darvishzadeh, R. and
Samadi, A. (2010). Effect of water stress on
leaf relative water content, chlorophyll,
proline and soluble carbohydrates in
Matricaria chamomilla L. Journal of
Medicinal Plants Research. 5(12): 24832488.

512

