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اثر امواج الکترومغناطیس بر رنگیزههای فتوسنتزی و محتوای آنتیاکسیدانی
گیاه نعنا ()Mentha piperiata L.
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چکیده
بهمنظور بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی بر محتوای رنگیزههای فتوسنتزی آنتیاکسیدانی گیاه نعنا ،ظروف
پتری حاوی بذرهايی که بهمدت  5ساعت در آب خیسانده شده بودند همراه آب و بذرهای خشک بدون آب،
به فاصله هر هشت ساعت يکبار ،هر بار به مدت نیم ساعت (چهار بار در يک شبانهروز) تحت پرتودهی امواج
الکترومغناطیس با شدت يک میلی تسال قرار گرفتند .بذرها پس از تیمار به خاک گلدان منتقل شدند .مطالعه بر
روی برگ گیاهان  03روزه انجام شد .آنالی ز شیمیايی عصاره استنی برگ بیانگر کاهش میزان کلروفیل  aو  bدر
نمونه تحت تیمار نسبت به شاهد بود .اين کاهش بین نمونههای شاهد و تیمار مرطوب ،معنیدار بود ولی
اختالف معنیداری بین نمونههای شاهد و تیمار خشک ديده نشد .میزان کاروتنوئیدها و آنتیاکسیدانهای
غیرآ نزيمی از جمله ترکیبات فنلی ،فالوونوئیدی و پرولین در نمونههای تحت تیمار نسبت به شاهد افزايش
معنیداری نشان داد .در مورد سنجش فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزيمی نظیر کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و
سوپراکسید ديسموتاز نیز افزايش معنیداری بین نمونههای تحت تیمار مرطوب نسبت به شاهد ديده شد ،اما
بین نمونههای تحت تیمار خشک و شاهد تفاوت ،معنیدار نبود.
واژگان کلیدی :امواج الکترومغناطیس ،آنتیاکسیدانهای غیرآنزيمی ،آنتیاکسیدانهای آنزيمی ،رنگیزههای
فتوسنتزی ،نعنا

1مقدمه

تشعشع و میزان انرژی منتقل شده به سالولهای گیااهی،

تنشهااای زيسااتی و غیرزيسااتی بااا القااای تاانش

عکسالعمل گیاه متفاوت است .امواج الکترومغناطیس در

اکسیداتیو ،اثرات مختلفای بار متابولیسام گیاهاان دارناد

فرکانس پايین میتواند بدون آسیب رسانی جدی در گیاه

( .)Apel and Hirt, 2004امواج الکترومغناطیس باهدلیال

روی توان زيستی دانهها تغییر ايجااد کناد ( Yao et al.,

آن که حامل انرژی است ،میتواند بر موجاودات زناده و

 .)2006بهدلیل آن که گیاهانی نظیر نعنا بهطور معماول از

از جمله گیاهان تااثیراتی داشاته باشاد .بررسایها نشاان

طريق بذر رويش نمیکند و تکثیار آن از طرياق تقسایم

میدهد که امواج الکترومغناطیس بار جنباههای مختلا

ريشه و قلمه ساقه و پاجوش انجام میشاود .الزم اسات

زندگی گیاهان از جمله نمو رويشی ،زايشای و عملکارد،

شرايط مناساب بارای جواناهزنای باذرها فاراهم شاود.

ساختار سلولهای گیاهی اثر میگذارد .بسته باه فراوانای

پرايمینگ يکی از روشهای بهبود بذر است که میتواناد
باعث افزايش جوانهزنی در شرايط تانش شاود .در واقاع
طی اين روش بذر با جذب آب ،مراحل اولیه جواناهزنای

*نويسنده مسئولramezanivishki@yahoo.com :
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يعنی فعال شدن آنزيم را طی میکند ،اما ريشه چه خارج

ديگاار در گیاهااان تحاات تاانش ،افاازايش فعالیاات

نمیشود (آلاطهار و همکاران .)1081 ،از طارف ديگار

آنتیاکسیدانهای آنزيمی از جمله کاتاالز ،آساکوربات

امواج الکترومغناطیس نیز بهدلیل عملکرد القاءکنندهای که

پراکساایداز و سوپراکسااید ديسااموتاز اساات .گااروه

دارد ،میتواند از يک سو با اثر بر ژنهاای درون هساته و

پروستتیک ايان آنزيمهاا ،در ناابودی و خنثای کاردن

افزايش متابولیسم و از سوی ديگار باا افازايش فعالیات

راديکالهای آزاد نقش مهمی ايفا میکنناد (al., 2002

آنزيمها و جذب آب در دانه باعث تسريع جوانهزنی باذر

 .)Alscher etاز آنجاا کاه گیااه نعناا دارای ترکیباات

شود (.)Ramezani vishki et al., 2012

شیمیايی موثر و مفیادی اسات ،هادف از انجاام ايان

امواج الکترومغناطیس بهعنوان يک عامل تانش زا

پژوهش رسیدن به اين نتیجه بود که آيا مای تاوان باا

نیز عمل میکند و با ايجاد تنش اکسایداتیو و افازايش

ايجاد تنش ،تحت تاثیر امواج الکترومغناطیسی با شدت

تولید گونه اکسیژن واکنشگر ،باعث ايجاد تغییراتی در

کم ،بدون آسیبرسانی جدی به گیاه ،سابب افازايش

محتوای شیمیايی سلول گیاهی تحت تنش مایشاوند.

خواص آنتیاکسیدانی گیاه شده و از آن بهره برد.

گیاهان با تولید و تجمع ترکیبات آنتیاکسیدانی متنوع،
به شیوههای مختل

ساعی در خنثای کاردن تانش و

مواد و روشها

افاازايش مقاوماات خااود دارنااد .افاازايش محتااوای

برای انجام اين پژوهش ،بذرهای نعناا باهصاورت

کاروتنوئیدی نوعی پاسخ دفاعی در گیاهان تحت تنش

بومی از منطقاه اطاراف شهرساتان لنگارود در اساتان

میباشد .کاروتنوئیدها در واقع بهعنوان حفاظت کننده

گیالن تهیه شد .ظرفهای پتری حاوی بذرها پاس از

تجهیزات فتوسنتزی و کلروپالسات در گیااه شاناخته

ضدعفونی شدن ،در محلول  NaClبهعنوان اسموپرايم

شادهاناد ( .)Tevini et al., 1991افازايش بیوساانتز

قرار داده شدند .بهمنظور تهیه محلول اسموپرايم ،میزان

کاروتنوئیدها طی تنش میتواند سابب کااهش اثارات

 2گرم نمک  NaClدر  133میلیلیتر آب مقطر استريل

مخرب امواج بر رنگیزههاای کلروفیلای شاود ( IIao,

حل شد (محلاول ماادر) ،ساسس باه  13میلایلیتار از

 .)1997گیاهان برای ارتقاء مکانیسامهای دفااعی ،باه

محلول مادر 133 ،میلیلیتر آب مقطار اساتريل اضاافه

تولید و تجمع فنلها در بافتهای گیاهی و نیز تجماع

شد .بذرها بهمدت  6ساعت در محلول اسموپرايم قرار

فالونوئیدها در واکوئال سالولهای اپیادرمی بارگ و

داده شدند و بعد از پرايم شدن ،از محلول خارج و سه

ساقه ،بهعنوان جاذب امواج استفاده میکنند ( Mittler,

باار باا آب مقطار اساتريل شستشاو داده شادند و آب

 .)2002ترکیبات فنلای و فالوونوئیادی باا سااختار و

اضافی آنها بهوسیله کاغذ صافی گرفته شد و در دماای

ويژگیهای بیوشیمیايی خاص ،با مکانیسمهای متفاوتی

آزمايشگاه خشک شدند و برای اداماه آزماايش ماورد

در پاکسازی راديکالهای آزاد شرکت میکنند ( Shao

استفاده قرار گرفتند .سسس تعادادی از باذرها در 133

 .)et al., 2008تولیاد و تجماع پارولین نیاز يکای از

میلیلیتر آب مقطر استريل ،بهمدت  5ساعت در دمای

سازگاریهای مهم در گیاهان تحت تنش است .پرولین

 15درجه سانتیگراد خیسانده شدند .برای انجام ايان

با عملکردهای بسیار متنوع ،در جااروب کاردن گوناه

پژوهش ،ظرفهای پتاری حااوی باذرهای مرطاوب

اکسیژن واکنشگر در سلول دخالت مایکناد .تجماع

همراه آب و بذرهای خشک بدون آب ،مطابق شکل،1

پرولین در گیاهان عالی با افزايش  ROSرابطه مستقیم

به طور افقای روی صافحه باین دو سایم پایی کاروی

دارد ( .)Maggio et al., 2002از راهکارهاای دفااعی

دستگاه مولد اماواج الکترومغنااطیس کاه بار اساا
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سیمپیی هلمهولتزکويل ساخته شده بود قرار گرفتاه و

صافی واتمن شماره  1صاف شد .ساسس  5میلایلیتار

به فاصله هر هشت ساعت يکبار ،هر بار به مدت نایم

استن ديگر به آن اضافه ،حجم محلول به  15میلیلیتار

ساعت (چهار بار در يک شبانه روز) تحت تاثیر امواج

رسیده و شدت جذب آن در طول موجهای 646 ،660

الکترومغناطیس با شدت يک میلی تسال قرار گرفتناد.

و 413نانومتر با استفاده از اسسکتروفتومتر خوانده شد.

بذرهای شاهد در هر دو حالت مرطوب و خشاک در

غلظت رنگیزههای فتوسنتزی و کاروتنوئیدها با استفاده

شرايط مشابه با تیمار جز اثردهی امواج قرار گرفتناد.

از فرمولهای زير محاسبه شد.

سسس بذرها به گلدانهای محتوی خاک شنی و مقدار

Chl.a= (12.25 A663–2.79 A646) ×V/A
Chl.b=(21.50 A646–5.1 A663)×V/A
Car =(1000 A470 – 1.82 Chl.a – 85.02
Chl.b)/198×V/A

سااانتیگااراد منتقاال شاادند .در باارگ گیاااه  03روزه،

اندازهگیری محتوای فتلی :برای سنجش محتاوای فنلای

رنگیزههااای فتوساانتزی ،میاازان آنتاایاکساایدانهای

از روش ( )McDonald et al., 2001اساتفاده شاد3/5 .

غیرآنزيمی از جمله ترکیباات فنلای و فالوونوئیادی،

میلیلیتر عصاره متانولی با  5میلایلیتار فاولین سایوکالتیو

پرولین و فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزيمی مثل کاتاالز،

 3/2نرمال ،مخلوط و سسس  4میلیلیتار کربناات ساديم

آسکوربات پراکسایداز و سوپراکسیدديساموتاز ماورد

يک موالر به آن اضافه شد و حجم آن باا آب مقطار باه

سنجش قرار گرفت .مقايسه بین تیمارها و شااهد بار

 133سیسی رسانده شد .محلول  15دقیقاه در تااريکی

زيادی ترکیبات هوموسی با  pH=6و دمای  18درجاه

اسا

آزمون دانکن توسط برناماه آمااری SPSS 18

قرار داده شده و سسس طیا

جاذبی آن در طاول ماوج

برای سه تکرار در سطح  P<3/35صاورت گرفات و

 165بررسی شد .برای تهیه منحنی کالیبراسیون استاندارد،

نمودارها با کمک نرمافزار  Excelترسیم شد.

از اسیدگالیک استفاده شد.
اندازهگیری محتاوای فووونوییادی :سانجش عصااره
متانولی بارای بررسای محتاوای فالوونوئیادی براساا
روش  Changو همکااااران ( )2332انجاااام شاااد3/5 .
میلیلیتر از محلاول عصااره متاانولی تهیاه شاده باا 1/5
سیسای متاانول  15درصاد و  3/1میلایلیتار آلومینیاوم
کلرايد  %13در متانول و  3/1سیسی استات پتاسیم ياک
موالر و  2/8میلیلیتر آب مقطر دی يونیزه مخلاوط شاد.
جاذب ،پااس از  03دقیقااه در طااول مااوج  415نااانومتر

شکل  :1دستگاه مولد امواج الکترومغناطیس و نحوه

توسط دستگاه اساسکتروفتومتر خواناده شاد .بارای تهیاه

اثردهی امواج

منحنی کالیبراسیون استاندارد ،از اسیدگالیک استفاده شد.
اندازهگیری مقدار رنگیزههاای فتوساتتزی :سانجش

اندازهگیری محتوای پرولین :بررسی و سنجش میزان

رنگیزههای فتوسنتزی از جمله کلروفیلهاای  aو  bو

پرولین بار اساا

روش  Batesو همکااران ()1110

نیز کاروتنوئیدها با استفاده از عصاره اساتنی بارگ باه

نجام شد .در ايان روش  3/5گارم بارگ تاازه باا 13

روش  ،)1181( Lichtenthalerانجاام شاد 3/2 .گارم

میلیلیتار محلاول  0درصاد سولفوسالیسایلیک اساید

بافت تازه برگی را با  5میلیلیتار اساتن  83درصاد باه

سايیده شد .از مخلوط همگن پس از صاف کاردن2 ،

خوبی سائیده و سسس محلاول حاصال توساط کاغاذ

میلیلیتر برداشته و پس از افزودن  2میلیلیتار معارف
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نین هیادرين و  2میلایلیتار اسیداساتیک خاالد ،در

نانومتر ،دو دقیقه پس از شروع واکنش محاسبه گرديد.

لولههای دردار ،در بن مااری  133درجاه ساانتیگراد

ضريب معادل  2/8 mM-1 cm-1و بار اساا

بهمدت يک ساعت قرار داده شاد .پاس از طای ياک

 A=εbcفعالیت آنزيمای بار حساب تغییارات واحاد

ساعت ،برای توق

واکنش ،لولهها در ياخ قارار داده

فرماول

جذب در دقیقه به ازاء هر میلیگرم پروتئین بیان شد.

شدند .سسس به هر يک  4میلیلیتر تولوئن افزوده و به

ستجش فعالیت آنزیم سوپراک ید دی اووتاز :بارای

شادت تکاان داده شااد .جاذب فااز تولااوئن در 523

سنجش فعالیت آنزيم سوپراکسید ديساموتاز از روش

نانومتر خوانده شد و مقدار پرولین با استفاده از منحنی

 )1111( Gianopolitis and Riesاستفاده شد .مخلوط

استاندارد آن بهدست آمد.

واکنش شامل  2/5میلیلیتر باافر پتاسایم فسافات 53

ستجش فعالیت آنزیم کاتاازز :سانجش فعالیات آنازيم

میلیماوالر باا  3/1 ،pH= 1/8میلایلیتار متیاونین 10

کاتاالز با استفاده از محاسبه کاهش جذب  H2O2در 243

میلیموالر 3/1 ،میلایلیتار نیتارو بلاو تترازولیاوم 15

نانومتر و با روش  Dhindasaو  )1181( Motoweانجاام

میکرومول 3/1 ،میلیلیتر  2میکرومول 3/2 ،میلایلیتار

شد .مخلوط واکنش شامل  2/81میلی لیتار باافر پتاسایم

عصاره آنزيمی باود .نموناهها باهمادت  15دقیقاه در

فسفات  53میلای ماوالر باا  pH=1و  03میکرولیتار آب

معرض نور قرار داده شدند و پس از اين مدت جذب

اکسیژنه  15میلیماوالر مایباشاد .ساسس بارای شاروع

آنها در طول موج  563نانومتر باا اساتفاده از دساتگاه

واکنش 133 ،میکرولیتر عصاره آنزيمی به آن اضافه شاد.

اسسکتروفتومتر خوانده شد .در اين آزمايش دو نموناه

تغییرات جذب (يعنای تفاضال جاذب در زماان شاروع

شاهد بدون عصاره آنزيمی مورد استفاده قرار گرفات،

واکنش از جاذب در زماان ياک دقیقاه ،پاس از شاروع

نمونه اول بدون دريافت نور (باهعناوان شااهد بارای

واکنش) محاسبه گرديد .میزان  H2O2موجود در مخلاوط

صفر کردن دساتگاه اساسکتروفتومتر و نموناه دوم 15

واکنش پس از يک دقیقه با استفاده از ضاريب خاموشای

دقیقه در معرض نور قرار گرفت .بهدلیل وجود آنازيم

 ε =0/28 cm-1 m Molو فرمول  A=εbcمحاسبه شد کاه

احیاء نیترو بلو تترازولیوم در حضور نور بهطاور 133

نشاندهنده میزان فعالیت آنزيم اسات A .معاادل جاذب

درصد انجاام مایگیارد) .ياک واحاد فعالیات آنازيم

خوانده شده ε ،ضاريب خاموشای c ،غلظات  H2O2و b

سوپراکسید ديسموتاز بهعنوان مقدار آنزيمای در نظار

طااول کااوت ( 1سااانتیمتاار) ماایباشااد .فعالیاات آناازيم

گرفته شد که منجر به مهار  53درصاد احیاای ناوری

بهصورت مقدار پروتئین کل (میلیگرم) موجاود در 133

نیترو بلو تترازولیوم میگردد.

میکرولیتر عصاره در يک دقیقه محاسبه شد.
نتایج

سااتجش فعالیاات آناازیم آسااکورساد پراک اایداز:
روش

اندازهگیری رنگیزههاای فتوسانتزی در نموناههای

 )1181( Nakano and Asadaانجااام شااد .مخلااوط

تحت تیمار و شاهد ،بیانگر کاهش میازان رنگیزههاای

واکنش شامل بافر فسفات  53میلی ماوالر باا ،pH=1

کلروفیلی ( aو  ،)bو افزايش محتوای کاروتنوئیدی در

آب اکساایژنه  3/15میلاایمااوالر 3/1 EDTA ،مااوالر،

نمونههای تحت تیمار بود .بر اسا

نتااي حاصال از

آسکوربات  3/5میلیماوالر و  53میکرولیتار عصااره

بررسیهای آماری ،محتوای کلروفیال  aو  bدر تیماار

آنزيمی بود .به دنبال اکسید شدن آسکوربات با شروع

مرطوب نسبت به شااهد باهترتیاب 10/10 ،و 20/21

واکنش آنزيمای کااهش جاذب در طاول ماوج 213

درصد کاهش يافت که معنیدار بود (شکل  .)2کاهش

سنجش فعالیات آنازيم پراکسایداز بار اساا
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محتوای کلروفیال  aو  bدر تیماار خشاک باهترتیاب

فالوونوئیدی در تیمار مرطوب نسبت به شاهد شاد .ايان

 1/43و  8/15درصد در مقايسه با شاهد بهدست آماد

افزايش در تیمار خشک نسبت به شااهد بارای ترکیباات

که اين اخاتالف ،معنایدار نباود (شاکل  .)0مقايساه

فنلی  21درصد و بارای ترکیباات فالوونوئیادی 01/42

محتوای کاروتنوئیدی در هر دو نمونه تیمار مرطوب و

درصد محاسبه شد .در هار دو گاروه نموناههای تحات

خشک نسبت به شاهد ،افزايش معنایداری نشاان داد.

تیمار در مقايسه باا شااهد ،اخاتالف معنایداری وجاود

اين افزايش در تیمار مرطوب نسبت به شااهد 21/11

داشت (شکل  .)4بررسیهای آماری نشان داد کاه میازان

و در تیمار خشاک نسابت باه شااهد  15/21درصاد

پرولین نیز در تیمارهاای مرطاوب و خشاک نسابت باه

محاسبه شد (شکل  2و .)0

شاهد افزايش معنیداری يافته است (شکل .)5

شکل  :8مقايسه رنگیزههای فتوسنتزی در برگ گیاه نعنا در
نمونههای شاهد و تیمار مرطوب.
نتاي

شکل  :4مقايسه میزان فنل و فالوونوئید در برگ گیاه نعنا

بهصورت  X  SEدر سه تکرار نشان داده شده

در نمونههای شاهد و تیمار.

است .میانگینها با آزمون دانکن در سطح  3/35مقايسه شده

نتاي بهصورت  X  SEدر سه تکرار نشان داده شده است.

و  P<3/35به عنوان اختالف معنیدار در نظر گرفته شد.

میانگینها با آزمون دانکن در سطح  3/35مقايسه شده و
 P<3/35بهعنوان اختالف معنیدار در نظر گرفته شد.

شکل  :1مقايسه رنگیزههای فتوسنتزی در برگ گیاه نعنا در
نمونههای شاهد و تیمار خشک
نتاي

بهصورت  X  SEدر سه تکرار نشان داده شده

شااکل  :5مقايسااه میاازان پاارولین در باارگ گیاااه نعنااا در

است .میانگینها با آزمون دانکن در سطح  3/35مقايسه شده

نمونههای شاهد و تیمار

و  P<3/35به عنوان اختالف معنی دار در نظر گرفته شد.

نتاي بهصورت  X  SEدر سه تکرار نشان داده شده است.
میانگینها با آزمون دانکن در سطح  3/35مقايسه شده و

مطابق نتاي ثبات شاده ،اماواج الکترومغنااطیس در

 P<3/35به عنوان اختالف معنیدار در نظر گرفته شد.

شدت و زمان مورد استفاده ،سبب افازايش  85درصادی
محتااوای فنلاای و افاازايش  52/12درصااد محتااوای
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همانگونه که در شکل  6نشان داده شده است ،امواج

( ،)2311گیاهان با تولید ترکیبات آنتیاکسیدانی موثر ،به

الکترومغناطیس در گیاهان تحت تیماار ،باعاث افازايش

شیوههای مختل

در مقابل عوامال تانش زا مقاومات

فعالیت آنزيمهای آنتی اکسایدانی شاد .ايان افازايش در

میکنند .از مهمترين راهکارهای دفاعی گیاهاان بارای

تیمار مرطوب نسبت به شاهد ،بارای آنزيمهاای کاتااالز،

کنترل يا خنثی کردن راديکالهاای آزاد ،القاای سانتز

آسکوربات پراکسیداز و سوپر اکسید ديسموتاز بهترتیاب

برخی از آنتیاکسیدانهای آنزيمی و غیرآنزيمی است.

 44/01 ،51و  28/01درصد به دست آماد کاه معنایدار

امواج الکترومغناطیس از عوامل تنشزايی هساتند کاه

بود .همین مقايسه در تیمار خشک نسبت به شاهد انجاام

میتوانند سبب تغییر در محتاوای شایمیايی و برخای

شااد و افاازايش 13/41درصاادی باارای کاتاااالز8/85 ،

ترکیبات آنتیاکسیدانی در گیاه مارزه بختیااری شاوند

درصدی برای آساکوربات پراکسایداز و  6/14درصادی

( .)Ramezani vishki et al., 2012بررسیها ،نشان داده

برای سوپر اکسید ديسموتاز به دست آماد ،اماا اخاتالف

است بسیاری از فرايندهای متابولیکی در گیاهان ،باعث

معنیدار نبود.

تولید گونههای فعال اکسیژن ( )ROSياا راديکالهاای
آزاد ماایشااوند ،امااا سااازوکارهای کارآماادی مثاال
مکانیسمهای آنتیاکسیدانی برای ازبین بردن آنها وجود
دارد ( .)Blokina et al., 2003درشاارايط معمااول و
غیرتنش ،بین میزان تولید گونههای اکسیژن واکنشگر و
ظرفیت پاکساازی ايان ترکیباات توساط دفااع آنتای
اکسیدانی ،تعادل وجود دارد .اما در شرايط تنش ،میزان

شکل  :6مقايسه فعالیت آنتی اکسیدانهای آنزيمی در برگ

تولید راديکالهای آزاد از ظرفیت جاروب کردن آنهاا

گیاه نعنا در نمونههای شاهد و تیمار

توسط سیستم آنتیاکسیدانی بیشتر مایشاود .بناابراين

نتاي بهصورت  X  SEدر سه تکرار نشان داده شده است.

برای مقابله ،تغییر ظرفیت سیستم دفاع آنتی اکسایدانی

میانگینها با آزمون دانکن در سطح  3/35مقايسه شده و

ضروری به نظر میرسد (.)Smirnoff , 1995

 P<3/35بهعنوان اختالف معنیدار در نظر گرفته شد.

در اين پژوهش ،کاهش محتوای کلروفیال  b ، aو
افزايش محتوای کاروتنوئیدی در گیاهان تحات تیماار

سحث

نسبت به شاهد ديده شد .به نظر  Jansenو همکااران

گیاهان تنشها را شناسايی و به آن پاسخ میدهند.

( ،)1118کاهش کلروفیل ممکن است بهدلیل مهاار ژن

تنشهايی چون امواج الکترومغناطیس سبب تحرياک

تولید کننده آن و يا تجزيه پیش سازهای کلروفیل تحت

تولیاد ترکیباات آنتاایاکسایدانی و تغییار در محتااوای

تانش اماواج الکترومغنااطیس صاورت گرفتاه باشاد.

شیمیايی گیاه میشوند .افزايش میازان ايان ترکیباات،

 caldwellو همکاااران ( )1180نیااز دلیاال کاااهش

نشان از فعالیت سلولهای گیاهی در جهت خنثیسازی

رنگیزههای کلروفیلی را تخريب کلروفیال و ياا تااثیر

دارد

منفی اشعه بر پیش سازهای سانتز کلروفیال گازارش

که پیامد آن افزايش مقاومت و بردباری گیاه در برابار

نموده اند .غشای فتوسنتز کننده میتواند به راحتای از

تنش است .گیاهان نیز همچاون سااير موجاودات باه

طريق جذب مقادير زياد انرژی به وسایله رنگداناهها،

تنشها پاسخ میدهند .مطابق نظر  Hosseiniو همکاران

آساایب ببینااد .اگاار اياان اناارژی نتوانااد بااه صااورت

يا تعديل اثرات ناشی از تنش به شیوههای مختل
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فتوشیمیايی ذخیاره شاود ،در ايان صاورت باه ياک

واکوئل سلولهای اليه اپیدرمی برگ و سااقه ،جاذب

مکانیسم حفاظتی نیاز است .مکانیسم حفاظتی میتواند

اماواج و ممانعات از رسایدن اماواج باه اناادامکهای

به عنوان يک سوپاپ اطمینان در نظار گرفتاه شاود و

حسا

هدف از جمله کلروپالستها را در پی داشته و

انرژی اضافی را خارج کند .اگر اين وضعیت برانگیخته

از اثرات تنش اکسیداتیو میکاهد (.)Flint et al., 1985

کلروفیل به سارعت فاروکش نشاود ،در آن صاورت

به گازارش  Sakihamaو همکااران ( ،)2332تجماع

واکنشی با اکسیژن ملکولی اتفاق میافتد که منجار باه

مقادير زياد ترکیبات فنولی در سلولهای اليه اپیدرمی و

تشکیل حالت برانگیخته اکسیژن يعنی اکسیژن يکتايی

ديااواره آن و نیااز در کرکهااا و واکوئاال ساالولهای

میشود ( .)IIao, 1997کاروتنوئیدها در کلروپالستها

اپیدرمی ،از آسیب سلولهای مزوفیلی زيرين جلوگیری

سبب حفاظت از اين اندامک از اثرات مخارب اماواج

کاارده و جهاات تثبیاات کااربن فتوساانتزی و ارتقاااء

میشود .اين ترکیبات قادر هستند با دريافت انرژی زياد

مکانیساامهای دفاااعی بااهکااار ماایرود Sakihama .و

طول موجهای کوتاه ،اکسیژن واکنشگر تولید شده طی

همکاران ( ،)2332با استفاده از موتانهاايی کاه تاوان

تنش را غیرفعال و نقاش آنتای اکسایدانی ايفاا کنناد.

ساخت ترکیبات فنلی را نداشتند ،اهمیت اين ترکیبات

کاروتنوئیدها از طريق فروکش کردن ساريع وضاعیت

را در مقاوماات گیاااه باارن نساابت بااه تااابش امااواج

برانگیخته کلروفیل ،از آن محافظت میکنند .وضاعیت

الکترومغناطیس نشان دادند .پرولین نیز بهعناوان ياک

برانگیخته کاروتنوئیدها فاقد انرژی الزم برای تشاکیل

ترکیب دفاعی موثر ،از سالولها در برابار آسایبهای

اکسیژن يکتايی است و ضمن از دست دادن انرژی به

ناشی از تنش امواج محافظت کرده و در گیاهانِ تحت

صورت گرما ،به حالت اولیه بر میگردد ( Yao et al.,

تنش بهعنوان يک پاسخ دفااعی ياا انطبااقی افازايش

 .)2006افزايش آنتی اکسیدانهای غیرآنزيمی از جمله

میيابد ( .)Maggio et al., 2002پرولین در حفظ تعادل

فنل ،فالوونوئید و پرولین از سازوکار دفااعی ديگاری

آب ،حفظ ثبات پروتئینها ،آنزيمها و ساختار سه بعدی

است که در گیاهان تحت تنش امواج الکترومغناطیس،

آنها ،تثبیت و پايداری غشای سلول نقش دارد و منباع

(مشابه آنچه در بررسیهای ما بهدست آماد) صاورت

ذخیره کربن و نیتروژن برای رشد بعد از رفع تنش می

میگیرد .مطابق نظار  Caldwellو همکااران (،)1180

باشد .اين ترکیب سبب کاهش خطرات حاصل از تولید

امواج الکترومغناطیس باعث تحريک سانتز ساینامیک

 ،ROSجاااروب کااردن راديکالهااای هیدروکساایل،

اسید و القاء مسیر فنیل پروپانوئید شده و با اين شایوه

خاموش کردن اکسیژن يکتاايی ،تنظایم  pHسالولی و

گیاهان عالی ،مقاومت آنتیاکسیدانی موثری را در مقابله

تنظیم  NADP+/NADPHمیگردد .پرولین با پیوساتن

با تنش ايجاد میکنند .به نظر مایآياد محادوديت در

به فسفولیسیدهای غشايی و تغییر در اليه هیدراته اطراف

انتقال الکترون فتوسنتزی طی تنش ،يکی از داليل القاء

ملکولهای زيستی ،درحفظ و ثبات غشاها نقش دارد.

ساانتز فالوونوئیاادها باشااد .مهااار مساایر بیوساانتز

اين ترکیب با پاکسازی يا کاهش تولید راديکال آزاد در

فالوونوئیدها و يا استفاده از بازدارندههای سانتز فنیال

کاهش آسیب به غشای تیالکوئیادها نیاز ماوثر اسات

آالنین آمونیالیاز ،باعث افزايش حساسیت گیاه نسبت به

( .)Verbruggen and Hermans., 2008پرولین بهعنوان

امواج میشود .مطابق نظر  Teviniو همکاران (،)1111

منبع ذخیره کاربن و نیتاروژن باا افازايش بردبااری و

فالوونوئیدها از ترکیبات مهم آنتیاکسیدانی هستند که

مقاومت گیاه در برابار تانش ،نقاش مهمای در ايجااد

ضمن خنثیسازی راديکالهای آزاد ،از تولید بیشتر آن

پاسخهای ساازگارکننده و محاافظتی در گیاهاان ايفاا

نیز جلوگیری میکنند .تولید و تجمع فالوونوئیدها در

مایکناد ( .)Siripornadulsil et al., 2002بررسایها
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بیانگر ارتباط مستقیم بین تجمع پرولین در گیاهان عالی

میگیرد ( .)Jonsen et al., 1998آسکوربات پراکسیداز

و افزايش  ،ROSمیباشد .اين افزايش ممکن است به

در گیاهااان تحاات تاانش ،در ساایتوزول ،واکوئاال،

علت تحريک ساخت پرولین از گلوتامیک اسید باشاد

کلروپالساات و آپوپالساات افاازايش يافتااه و نقااش

( .)Hare and Cress, 1997افازايش فعالیات کاتااالز،

چشمگیری در تعديل میازان راديکالهاای آزاد تولیاد

آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسیدديسموتاز بهعنوان

شااده در ساالول دارنااد (.)Gao and Zhang, 2008

آنزيمهای آنتیاکسیداتیو مطابق آنچه در ايان پاژوهش

آسکوربات در اين ترکیب بهعنوان دهناده الکتارون و

ديده شد ،راهکار دفاعی ديگری است کاه در گیاهاان

عاماال احیاکننااده عماال ماایکنااد و نقااش مهماای در

تحت تنش امواج الکترومغناطیس صاورت مایگیارد.

سمیتزدايی پراکسیدهیدروژن به عهده دارد (Gill and

مطااابق نظاار  Alscherو همکاااران ( ،)2332گااروه

.)Tuteja, 2010

پروستتیک ايان آنزيمهاای هماوپروتئینی ،در ناابودی
راديکالهای آزاد در گیاه نقش مهمی دارند .سوپراکسید

نتیجهگیری نهایی

بهعنوان يکی از گونههای اصلی اکسیژن واکنشگار و

پرايمینگ بذرهای نعنا امکان جوانهزنی آنها را فاراهم

ترکیبی سمی در سلول سبب تغییار ماهیات آنزيمهاا،

کرد و اثار دهای اماواج الکترومغنااطیس باعاث تساريع

اکسیداسیون لیسیدها و تالشی  DNAمایشاود .ساوپر

فرآيند جوانهزنی آن شد .در گیااه نعناا در پاساخ باه اثار

اکسیدديسموتاز يک آنزيم فلزی (متالوآنزيم) است که

اماااواج الکترومغنااااطیس باااا شااادت کااام ،میااازان

يون سوپراکسید را به هیادروژن پراکساید و اکسایژن

آنتیاکسیدانهای غیرآنزيمی و فعالیت آنتایاکسایدانهای

ملکولی تجزيه و باعاث کااهش اثارات مخارب ايان

آنزيمی افزايش يافت.

ترکیب در سلول میشود .اين آنزيم بهعنوان يک خط
دفاع آنتیاکسیدانی علیه راديکالهای آزاد عمل میکند،

متاسع

اما خود باعث تشکیل هیدروژن پراکسید بهعنوان يک

آل اطهااارم م موسااوی نیاا م م و یوسااخیم م

ترکیب سمی ديگر میشاود (.)Alscher et al., 2002

( . )1122اثار پرايمیناگ باذر بار خصوصایات

هیدروژن پراکسید تولید شده تحت عمل سوپراکساید

جوانهزنی و ترکیبات بیوشیمیايی نعنا .دانشاگاه

ديسموتاز و نیز بسیاری از مکانیسمهای طبیعی سلول،

آزاد اسااالمی واحااد خوراسااگان (اصاافهان).

توسط آنزيمهايی چون کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز،

پنجمین همايش ملی ايده ها ی نو در کشاورزی.

خنثی و بی اثر می شود .کاتاالز با اثر مساتقیم بار ايان
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