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1گروه فیزیولوژی گیاهان زراعی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
2گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
3گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت59/12/12 :

تاریخ پذیرش51/3/11 :

چکیده
گیاهان همواره در معرض عوامل نامساعد محیطی مختلف نظیر؛ شوری ،خشکی ،دماهای باال/پایین ،سمیت
فلزات سنگین ،غرقابی ،تابش ماوراء بنفش و ازن قرار میگیرند .تنشهای غیر زیستی سبب

ایاباد اخبتالر در

رشد ،فیزیولوژی و عملکرد گیاهان شده و یک چالش بسیار مهم در تولید محصوالت زراعی و امنیت غذایی به
شمار میروند .راهکارهای مختلفی برای بهبود عملکرد گیاهان زراعی در شرایط تنش پیشنهاد شده اسبت ولبی
بیشتر تالشهای صورت گرفته در زمینه افزایش تولید گیاهان زراعی در حضبور عوامبل تبنشزا نباموفق ببوده
است .با این وجود در سارهای اخیر استفاده از منابع خارجی محافظهای گیباهی ماننبد؛ محبافظهبای اسبمزی
(مانند؛ پرولین و گلیسین بتایین) ،هورمونهای گیاهی (نظیر؛ آبسیزیک اسید ،سالسیلیک اسبید ،جیبرلیبک اسبید،
جاسمونیک اسید ،براسینو استروییدها و پلیآمینها) ،آنتیاکسیدانها (از جمله؛ گلوتاتیون ،آسبکوربیک اسبید و
توکوفرور) ،عناصر ریز مغذی (مانند؛ آهن و روی) و عناصبر کمیبا( (نظیبر؛ سبیلیکون و سبلنیو ) در تعبدیل
خسارات ایااد شده توسط تنشهای غیر زیستی در گیاهان بسیار موثر شناخته شدهاند .ایبن اسبترات ی ببهدلیبل
کارآیی باال ،سهولت استفاده ،کم هزینه بودن و عد نیاز به تاهیزات پیشرفته توجهات زیادی را به خبود جلب
نموده است .از سوی دیگر استفاده از منابع خارجی محافظهای گیاهی ظرفیت قابل قبولی را برای افزایش رشد،
عملکرد و ارتقای توانایی تحمل گیاه در شرایط نامساعد محیطی نشان داده است .با توجبه ببه اهمیبت کباربرد
منابع خارجی محافظهای گیاهی در شرایط تنشزا ،در این مقاله به بررسی عکسالعملهای گیباه در براببر ایبن
ترکیبات در حضور عوامل محدود کنندهی رشد پرداخته خواهد شد.
واژههای کلیدی :محافظهای گیاهی ،تنشهای غیر زیستی ،تحمل تنش ،افزایش عملکرد

پیچیده از تنشهای محیطی زیسبتی 2و غیبر

مقدمه1

زیسبتی3

گیاهببان موجببودات بسببیار حساسببی هسببتند کببه

هستند که گیاه باید با استفاده از مکانیسمهای جبرانبی

مابورند برای زنده ماندن ،رشد و توسعه ،خبود را در

خود ،قادر به محدود یا اصبالح کبردن اثبرات چنبین

برابر بسیاری از عوامل محرک بیرونی و در حار تغییر،

تنشهایی باشد .تنشهای غیر زیستی مهمترین عوامل

تنظیم نمایند .عوامل محرک بیرونی شامل ماموعبهای

محیطی هستند که با تحت تاثیر قرار دادن فرآینبدهای
2. Biotic Stresses
3. Abiotic Stresses

*نویسنده مسئورnamvar_a60@yahoo.com:
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مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی ،بیوشبیمیایی و مولکبولی

گیاهان زراعبی مطبرح گبردد (

نقش قابل توجهی در تعیین پتانسیل عملکبرد و تولیبد

 .)2015; Ahmad et al., 2013عموما چنبین ترکیبباتی

Pessarakli, 2011; Tuteja and Gill,

یا بهصورت پیشتیمار ببذر قببل از کشبت و یبا ببه-

 .)2013این مساله با کاهش زمینهبای قاببل کشبت و

صورت محلورپاشی گیاه در مراحل مختلف رشد ببه-

افزایش جمعیت ،جدیتر نیز میشود .گیاهان در طور

کار برده میشوند .از اینرو با توجبه ببه نقبش بسبیار

دوران حیات همواره با تنشهای غیر زیستی متعبددی

مهم کباربرد منبابع خبارجی محبافظهبای گیباهی در

نظیر؛ خشکی ،شوری ،دماهبای بباال و پبایین ،سبمیت

تعدیل اثرات مخر( ناشی از تبنشهبای مختلبف ،در

فلزات سنگین و غرقابی روبرو میشبوند کبه موجب

این مقاله به انواع مختلف این مواد و چگونگی کارکرد

چالشهای جدی در رشد ،متابولیسم و تولید میگردد.

آنها در شرایط مختلف پرداخته میشود.

بهمنظور حل نمودن این معضل و یبا حبداقل ،کباهش

محافظهای اسمزی :گیاهبان ببهمنظبور ایسبتادگی در

اثرات این محبدودیتهبا بایبد تبدابیر ویب های اتخبا

برابر صدمات حاصل از تنش اسبمزی مکانیسبمهبای

گردد .در اولین قبد بایسبتی دالیبل کباهش عملکبرد

متعددی را ببهکبار مبیگیرنبد کبه از مهبمتبرین ایبن

توسط تنشهبای محیطبی مختلبف شناسبایی شبده و

مکانیسمها میتبوان ببه سبنتز و تامبع محلبورهبای

عکسالعمل گیباه در براببر ایبن محبدودیتهبا مبورد

سازگار 2یا محبافظهبای اسبمزی 3اشباره نمبود .ایبن

ارزیابی قرار گیرد .در این راسبتا الز اسبت کبه علبل

ترکیبات به باال بردن فشار اسبمزی در گیاهبان کمبک

مقاومببت بیشببتر برخببی از گیاهببان در مقابببل عوامببل

شایانی نموده و موج

حفظ فشار تبورگر و گرادیبان

تنشزا بررسی و مکانیسمهای دخیل در ارتقای تحمل

جذ( آ( میگردنبد .ببهعبالوه ،چنبین ترکیبباتی در

شبود .در قبد بعبدی

محافظت از ساختار آنزیمهبا ،هورمبونهبای گیباهی،

باید به دنبار راه حلهایی بود تبا ببا اسبتفاده از آنهبا

غشاهای پالسمایی و سایر اجزای سلولی موثر ببوده و

بتوان نقاط ضعف گیاهبان را پوشبش داده و تولیبد و

نقببش فعببالی در تنظیببف 4گونببههببای فعببار اکسببی ن

گیاهان دارنبد (

گیاه بهصورت جزیی مشبخ

عملکرد را در شرایط حاضر باال

( 5)ROSایفا میکننبد

ببرد ( Ahmad et al.,

Azooz and Ahmad,

( Ma et al., 2007; Hussain et

گیباهی1

 .)al., 2008; Rahman et al., 2012حضور اسمولیت-

نظیببر؛ محببافظهببای اسببمزی ،هورمببونهببای گیبباهی،

های آلی در تنظبیم تعبادر کبربن-نیتبروژن ،پتانسبیل

آنتیاکسیدانها ،مولکورهای عالمبتدهنبده و برخبی

ردوکس و  pHو همچنبین در انتقبار سبیگنارهبا نیبز

عناصر از روشهایی اسبت کبه اخیبرا در جهبت بباال

بسیار موثر است از اینرو چنین ترکیبباتی در ارتقبای

بردن توان مقاومتی گیاهان در شرایط محیطبی تبنشزا

توانایی گیاه در مقابله با تبنشهبای غیرزیسبتی دارای

مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .این محافظهبای

اهمیت زیادی هستند ( .)Yan et al., 2011در شرایطی

گیاهی قادرند در کنار ارتقبای تبوان تحمبل تبنشهبا،

که گیاه با محدودیت شدید منبابع آببی روببرو باشبد،

رشد و عملکرد گیباه را نیبز افبزایش دهنبد .بنبابراین

برخببی از اسببمولیتهببا مببیتواننببد جببایگزین آ( در

از این دسته مبواد

واکنشهای بیوشیمیایی ضروری شوند .از سوی دیگر،

 .)2013استفاده از منابع خارجی محافظهبای

میتوان اظهار داشت استفاده مناس

میتواند بهعنوان یکبی از راهکارهبای مبدیریتی بسبیار
2. Compatible Solutes
3. Osmo-Protectants
4. Scavenging
5. Reactive Oxygen Species

مهم در افزایش توان تحمبل تبنشهبای گونباگون در
1. Phytoprotectants

301

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال دوازدهم ،شماره  ،84زمستان  / 6931صفحات6-3 :

تعدادی از اسمولیتهای آلی قادرند تا پس از برطرف

نمیکنند و به همین دلیل تحبت عنبوان محلبورهبای

شدن تنش بهعنوان عوامل احیایی و یبا منبابعی ببرای

سازگار نیز شناخته میشبوند ( .)Pessarakli, 2011در

Taiz and Zeiger,

منابع متعددی کبر شبده اسبت کبه اسبتفاده از منبابع

 .)2006; Pessarakli, 2011عمدهترین اسبمولیتهبای

خببارجی اسببمولیتهببای آلببی در شببرایط تببنشزای

آلی شامل؛ آمینو اسیدها ،پلیارها ،قندها و متیلآمینها

محیطی ،موجب

تعبدیل اثبرات مخبر( تبنشهبا در

میباشند .این ترکیبات حتی در غلظبتهبای بباال نیبز

گیاهان میشود (جدور .)1

کبربن و نیتبروژن عمبل نماینبد (

بیضرر بوده و با سیستمهای درون سلولی تداخل پیدا
جدول  :1اثرات حفاظتی استفاده از منابع خارجی محافظهای اسمزی در شرایط تنش
گونه گیاهی

تیمار

عامل تنشزا

محلورپاشی  36و 06

خشکی؛  06درصد

میلیموالر پرولین

ظرفیت زراعی

پیشتیمار بذر با  26و

خشکی؛  06درصد

 46میلیموالر پرولین

ظرفیت زراعی

اثرات حفاظتی

منبع

• بهبود رشد و کارآیی فتوسنتز
Zea mays

• افزایش هدایت روزنهای و غلظت درون

Ali et al.
)(2007

سلولی دیاکسیدکربن
• افزایش محتوای کلروفیل
• افزایش وزن تر و خشک ریشه و اندا های

Triticum aestivum

هوایی
• افزایش ارتفاع بوته و عملکرد دانه

Kamran et al.
)(2009

• باال رفتن سطح برگ بهازای هر بوته
• افزایش وزن خشک و تر اندا های هوایی
شوری؛ 166
Cucumis melo

 6/2میلیموالر پرولین

میلیموالر
کلرورسدیم 5 ،روز

• افزایش محتوای کلروفیل ،فتوسنتز خال

و

کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II
• کاهش سوپراکسید و پراکسید هیدروژن

Yan et al.
)(2011

• افزایش فعالیت آنتیاکسیدانها
محلورپاشی 166
Triticum aestivum

میلیموالر گلیسین
بتایین

• بهبود فعالیت Ca2+-ATPase
خشکی؛  45/9درصد

• بهبود فعالیت واکنش هیل

محتوای آ( در خاک

• باال رفتن محتوای کلروفیل و تبادالت گازی
• بهبود ترکی

Zhao et al.
)(2007

لیپیدهای غشاهای تیالکوییدی

• بهبود رشد گیاه و فتوسنتز
محلورپاشی 06
Nicotiana tabacum

میلیموالر گلیسین
بتایین

خشکی؛  56درصد
ظرفیت زراعی

• افزایش هدایت روزنهای و فعالیت
فتوسیستم II
• باال رفتن فعالیت آنتیاکسیدانها

Ma et al.
)(2007

• بهبود تنظیم اسمزی و پتانسیل آ( گیاه

Oryza sativa

پرولین یبک ترکیب

 5میلیموالر گلیسین
بتایین

شوری؛ 156
میلیموالر
کلرورسدیم 5 ،روز

• جلوگیری از صدمات وارد شده به
تیالکوییدها توسط شوری
• حفاظت از ساختار گراناها
• ممانعت از تخری

Rahman et al.
)(2012

میتوکندری

آمینبو اسبیدی اسبت کبه در

اکسیداتیو موثر میباشد .تامبع اسبمولیتهبایی نظیبر

تعدیل بسیاری از تبنشهبای محیطبی نظیبر؛ شبوری،

پرولین بهعنوان مکانیسم سازگاری شناخته شبدهای در

خشببکی ،فلببزات سببنگین ،تببابش مبباوراء بببنفش و

گیاهان ،تحت شرایط تنش مطبرح گردیبده و پیشبنهاد
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شده است که تامع پرولین میتواند ببهعنبوان مبالک

و کاهش گونههای فعار اکسبی ن ،نقشبی حفباظتی در

گزینش ارقا مقاو در اکثر گونهها مد نظر قرار گیبرد.

برابر تنشهای محیطی ایفا

نمایبد ( Taiz and Zeiger,

در آزمایشی که توسط  Deivanaiو همکباران ()2611

 .)2006; Ahmad et al., 2013نقش گلیسین بتایین در

اناا گردید مشخ

حفاظت از کمپلکس جدا کننده اکسی ن فتوسیسبتم

شد که پبیشتیمبار ببذور گیباه

II

کباهش اثبرات بازدارنبدگی

بهواسطه جلوگیری از تغییر حالت پروتئینهای هسته-

شببوری شببده و امکببان رشببد گیاهچببههببا در حضببور

ی مرکزی این کمپلکس در شرایط تبنشزا ببه اثببات

غلظببتهببای ببباالی نمببک ( 366و  466میلببیمببوالر

رسیده است .حفاظبت از سباختارهای سبلولی ماننبد؛

کلرورسببدیم) را فببرآهم مببیکنببد .در کنببار حفاظببت

غشبباهای پالسببمایی و تیالکوییببدها از دیگببر اثببرات

گردیده که حضور پرولین در ارتقای

حضور این اسمولیت در گیاهان قرار گرفته در معرض

سیستم دفباع آنتبیاکسبیدانی ،فعبارسبازی مسبیرهای

عوامل محدود کنندهی محیطی

میباشبد ( Rahman et

سمزدایی ،1حفظ هومئوستازی سلولی از طریق تعبادر

 .)al., 2012بهعالوه ،بیان شبده اسبت کبه اسبتفاده از

ردوکس و مسیرهای عالمتدهی تنشهبا مبوثر اسبت

منابع خارجی گلیسین بتبایین موجب

بیبان برخبی از

( .)Pessarakli, 2011; Yan et al., 2011بهعالوه ،این

ژنهای ارتقاء دهنبدهی تبوان تحملبی گیباه در براببر

اسمولیت بهعنوان پیشماده تولید پروتئین عمل نمبوده

تنشهای غیر زیستی میگبردد .خبواو ویب های کبه

و یک منبع انرژی در فرآیندهای ترمیمی پس از تبنش

موج

میشبوند تبا گلیسبین بتبایین ببهعنبوان یبک

بهشمار مبیرود ( Xu .)Pessarakli, 2011و همکباران

متابولیت محافظتی موثر در برابر تنشهای مختلف غیر

( )2669اظهار داشتند که کاربرد منابع خارجی پبرولین

زیستی مطرح باشد به اندازهی مولکولی کوچک ،غیبر

میتواند بهواسطه کاهش دادن تولید گونبههبای فعبار

سمی بودن ،قابلیت انحبالرپبذیری بباال در آ( ،عبد

اکسی ن و محافظبت از غشباهای پالسبمایی ،توانبایی

تداخل با سایر متابولیتها و پایداری بسبیار بباالی آن

گیاه را در مقابله با اثرات سمی کادمیو افزایش دهبد.

مربوط مبیشبود (

فعالیت آنتیاکسیدانهبای آنزیمبی نظیبر؛ آسبکوربات

 .)Ahmad, 2015این وی گیها موج

پراکسیداز و گلوتباتیون ردوکتباز در حضبور پبرولین

هنگامیکه این متابولیت بهصورت محلورپاشبی مبورد

افزایش مییابد .بهعالوه ،تامع گونههای فعار اکسی ن

استفاده قرار میگیرد ،بهراحتی از اپیبدر ببرگ عببور

در شرایط تنش توسط پرولین کاهش داده میشود کبه

کرده و ببه سبایر قسبمتهبای گیباه انتقبار یاببد .در

ایببن امببر مببیتوانببد در حفاظببت از جریببان الکتببرون

مطالعهای که توسط  Hussainو همکباران ( )2660ببر

فتوسنتزی در کلروپالست و کاهش بازدارندگی نبوری

روی آفتابگردان اناا شد ثابت گردید کبه اسبتفاده از

برنج ببا پبرولین موجب

اسمزی ،مشخ

بسیار

تاثیرگذار باشبد ( Ali et al., 2007; Yan et al.,

Ahmad et al., 2013; Azooz and

مبیگردنبد تبا

منابع خارجی گلیسین بتایین در تنش خشکی موجب
افزایش قطر طبق ،تعداد دانه در طبق ،وزن هزار دانه و

.)2011
آمونیومی

درصد روغن دانهها میشود .همچنین ،گلیسین بتبایین

گلیسین بتایین مولکور آلی (یک ترکی

چهارگانه) محلور در آ( کوچکی است که میتواند با

به نگهداری آ( توسبط سبلورهبا کمبک نمبوده و از

حفاظت از سلورهای گیاهی بهوسیله تنظبیم اسبمزی،

دهیدراته شدن آنها جلوگیری مینماید.

پایدار کردن پروتئینها ،حفاظت از دستگاه فتوسبنتزی

هورمووو هووای ایوواهی :گیاهببان عببالی موجببودات
پیچیدهای هستند که بهمنظور کنترر رشد و نمو طبیعی

1. Detoxification
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و همچنببین ،تنظببیم پاس ب هببا در برابببر محببرکهببای

چنین ترکیباتی برای رشد ،نمو و عالمتدهی تنشهبا

خارجی نیازمند هماهنگی دقیق بین اجزای گیباهی ،از

و همچنببین ،توسببعه شبببکهی دفبباعی بس بیار مهببم و

سطح سلولی تا سطح بافتهبا و انبدا هبا مبیباشبند.

ضرورری هستند و قادرند فرآیندهای فیزیولبوژیکی و

سیستم هماهنگکنندهی گیباه در واقبع هورمبونهبای

بیوشیمیایی گیاه را به شکل افزایشی یا کاهشبی تحبت

گیاهی هستند که ببهعنبوان پیبا رسبانهبای شبیمیایی

تاثیر قرار دهند ( .)Kaya et al., 2009هومئوسبتازی و

وظیفهی انتقبار و تببادر اطالعبات ببین سبلورهبا و

عالمتدهی هورمونهای گیاهی ببرای بهببود کبارآیی

بافتها را بر عهده دارند .هورمونهای گیاهی ترکیبات

گیاهان در محیطهای تبنشزا ،الز و حیباتی اسبت و

شیمیایی هستند که مبیتواننبد در غلظبتهبای پبایین

کاربرد منابع خارجی این ترکیببات در تعبدیل شبرایط

اثرات چشمگیری در سرتاسر چرخبهی زنبدگی گیباه

محیطی نامساعد بهعنوان محافظ گیباهی بسبیار مبوثر

داشبته باشبند (.)Pessarakli, 2002; Davies, 2004

میباشد (جدور .)2

جدول  :2اثرات حفاظتی استفاده از منابع خارجی هورمونهای گیاهی در شرایط تنش
گونهی گیاهی

تیمار

Cynodon dactylon

محلورپاشی 166

اثرات حفاظتی

عامل تنشزا

منبع

• افزایش محتوای آ( نسبی

Vigna radiata

میکروموالر آبسیزیک اسید
 1میلیموالر آبسیزیک
اسید 24 ،ساعت
محلورپاشی 16

Brassica juncea

میکروموالر سالسیلیک
اسید

Cicer arietinum

 566و  1666میکروموالر
سالسیلیک اسید

خشکی؛ قطع آبیاری

• بهبود فعالیت کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز
• افزایش سطوح پراکسید هیدروژن و نیتریک اکسید

Lu et al.
)(2009

• کاهش میزان مالوندیآلدیید و نشت الکترولیتها

دمای پایین؛  5درجه
سانتیگراد به مدت 16
ساعت

• کاهش محتوای مالوندیآلدیید و پراکسید هیدروژن
• افزایش محتوای کلروفیل و کربوهیدراتها
• افزایش فعالیت کاتاالز ،پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز

Saleh
)(2007

• بهبود رشد گیاه

شوری؛  156میلیموالر
کلرورسدیم 3 ،روز
دمای پایین؛  2درجه
سانتیگراد بهمدت 24
ساعت

• کاهش نشت الکترولیتها
• بهبود شاخ

های فتوسنتز و میزان تعرق

Yusuf et al.
)(2012

• افزایش فعالیت کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز
• افزایش محتوای آ( نسبی و کلروفیل
• کاهش نشت الکترولیتها

Imami et al.
)(2011

• کاهش محتوای  ،TBARSپراکسید هیدروژن و سوپراکسید

 166میکروموالر
Phaseolus aureus

سالسیلیک اسید10 ،
ساعت
محلورپاشی  16-0موالر

Vigna radiata

جیبرلیک اسید و آبسیزیک
اسید

Brassica juncea

محلورپاشی  55میلیگر
در لیتر جیبرلیک اسید

فلزات سنگین؛ 56
میکرومور کادمیو  3 ،روز

Gossypium
hirsutum

ایندور استیک اسید،

• افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربات
پراکسیداز
• کاهش فعالیت کاتاالز

خشکی؛ قطع آبیاری  55و
 00روز پس از کاشت
شوری؛  166و  156میلی-
موالر کلرورسدیم45 ،
روز

• بهبود رشد و عملکرد
• افزایش وزن غالف در بوته و وزن اندا های هوایی

Ayub et al.
)(2000

• افزایش وزن خشک و تر بوته
• افزایش بیوسنتز پرولین و گلیسین بتایین
• کاهش پراکسیداسیون لیپیدها و نشت الکترولیتها

Ahmad
)(2010

• افزایش محتوای کلروفیل

محلورپاشی  5میلیموالر
آبسیزیک اسید و جیبرلیک

• کاهش نشت الکترولیتها

Zhang et al.
)(2011

• بهبود شاخ

خشکی؛ قطع آبیاری

اسید
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های فتوسنتزی

• افزایش هدایت روزنهای و میزان تعرق
• بهبود عملکرد لیف در بوته

Pandey et al.
)(2003

نقش منابع خارجی محافظ¬های گیاهی در تعدیل اثرات مخرب....

ادامه جدول -2
گونه گیاهی

تیمار
 1میکروموالر

Cajanus cajan

جاسمونیک اسید،
 12روز

عامل تنشزا

منبع

اثرات حفاظتی
• افزایش درصد جوانهزنی ،طور ریشه ،کلروفیل کل و

فلزات سنگین؛ 5
میلیموالر مس 12 ،روز

کاروتنوییدها

Poonam et al.
)(2013

• کاهش محتوای مالوندیآلدیید
• کاهش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز
• افزایش تامع ماده خشک و عملکرد دانه
• افزایش محتوای کلروفیل ،فتوسنتز خال

محلورپاشی 6/1
Glycine max

میلیگر در لیتر
براسینولید

خشکی؛  35و
 06درصد ظرفیت زراعی

و کارآیی

فتوشیمیایی فتوسیستم II
• بهبود فعالیت روبیسکو
• باال رفتن پتانسیل آ( برگ

Zhang et al.
)(2008

• افزایش تامع قندهای محلور و پرولین
• افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز

 16میکروموالر
Capsicum
annuum

-24اپیبراسینولید21 ،
روز

• افزایش سرعت رشد نسبی ( ،)RGRسرعت جذ(

شوری؛  56میلیموالر

خال

کلرورسدیم 21 ،روز

• باال رفتن کارآیی فتوسنتز و هدایت روزنهای

پیشتیمار بذر و
محلورپاشی با 16
Oryza sativa

میکروموالر پلیآمین
(پوترسین ،اسپرمیدین

Medicago sativa

 6/61میلیموالر
پوترسین

• افزایش کارآیی مصرف آ(
• بهبود فتوسنتز خال

خشکی؛  56درصد
ظرفیت زراعی

و اسپرمین)
خیساندن بذور در

( )NARو نسبت سطح برگ ()LAR

Samira et al.
)(2012

خشکی؛  6/0 ،6/4 ،6/2و
 6/0مگاپاسکار

• بهبود وضعیت آبی برگها و کارآیی مصرف آ(
• افزایش تامع پرولین ،آنتوسیانینها و ترکیبات فنولی

Farooq et al.
)(2009

• کاهش صدمات اکسیداتیو
• کاهش فعالیت گلوتامات اگزالواستات ترانسفراز و
گلوتامات پیروات ترانسفراز
• افزایش مقادیر  RNA ،DNAو پروتئینها

Zeid and
Shedeed
)(2007

• بهبود رشد گیاه
Oryza sativa

 1میلیموالر

شوری؛  156میلیموالر

اسپرمیدین 24 ،ساعت

کلرورسدیم 5 ،روز

 56میلیگر در لیتر

شوری؛  3دسیزیمنس بر

پوترسین

متر 96 ،روز

 6/25میلیموالر

شوری؛  106میلیموالر

اسپرمین

کلرورسدیم 5 ،روز

• افزایش پایداری غشاء
• بهبود نسبت پتاسیم به سدیم
• کاهش مقادیر مالوندیآلدیید
• بهبود شاخ

Citrus karna

Sorghum bicolor

Saleethong
et al.
)(2011

های پایداری غشاء

• افزایش محتوای آ( نسبی ،فتوسنتز و رنگدانههای
فتوسنتزی

Sharma et
al.
)(2011

• افزایش مقادیر درونی پرولین
• افزایش رشد گیاه
• باال رفتن کارآیی سیستم آنتیاکسیدانی
• افزایش کارآیی مصرف آ(

Chai et al.
)(2010

آبسببیزیک اسببید ( )ABAیکببی از مهببمتببرین

ترپنوییدها 1است ،ارتباط تنگاتنگی با میبزان عملکبرد

هورمونهای گیاهی است که در بسیاری از فرآیندهای

گیاهان زراعی دارد .نقبش و مشبارکت ایبن هورمبون

بیولوژیکی گیاه از جمله؛ تنظیم رسیدگی بذور ،خوا(

گیاهی در تحریک توسعهی ریشه نیز بهخوبی شبناخته

بذر ،تقسیم سلولی ،پیبری و ریبزش ببرگهبا ،کنتبرر

شببده اسببت ( .)Li et al., 2014آبسببیزیک اسببید در

تحرکات روزنبهای و عکبسالعمبلهبای تنشبی گیباه

ادراک شرایط محیطی و نشان دادن عکسالعمبلهبای

Pessarakli, 2002; Taiz and

سازگاری در برابر تنشهای غیر زیستی بهعنبوان یبک

دخالببت مببیکنببد (

 .)Zeiger, 2006این هورمون گیاهی که متعلق به گروه

1. Terpenoids
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پیک درونی عمل میکند .این هورمون ،تنظیمکننبدهی

میباشبد .گبزارش شبده اسبت کبه اسبتفاده از منبابع

اصلی وضبعیت آببی گیباه مبیباشبد کبه قبادر اسبت

خارجی آبسیزیک اسبید ( 2/5میکرومبوالر) در تبنش

بهصورت خاو سلورهای محافظ را هدف قبرار داده

دماهببببای ببببباال ( 46/35 ،35/36و  45/46درجببببه

و روزنهها را تنگتر نماید و در کمبودهای آبی شبدید

سببانتیگببراد) ،سببطوح داخلببی آبسببیزیک اسببید و

با عالمتدهی سیستماتیک شرایط تطبیق را فرآهم کند

اسمولیتها را در گیاه نخود تنظیم نموده و خسبارات

( .)Pessarakli, 2011سیگنارهای ایااد شبده توسبط

ناشببی از تببنش اکسببیداتیو را بببا کبباهش دادن مقببادیر

آبسیزیک اسید در طور چرخهی زنبدگی گیباه ،ببرای

مالوندیآلدیید 1و پراکسید هیبدروژن )H2O2( 2کمتبر

کنترر فرآیندهای رشد و نمو ،هم در شرایط طبیعبی و

میکند ( .)Kumar et al., 2012در آزمایشی که توسط

مطلو( و هبم در شبرایط تبنشزا بسبیار حیباتیانبد.

لی و همکاران ( )Li et al., 2014اناا شبد مشبخ

ژنهای عکسالعمبل نشباندهنبده در براببر تبنشهبا

گردید که تنش ناشی از کلرید کبادمیو ( 5 ،5 ،3 ،1و

میتوانند به دو صورت وابسته ببه آبسبیزیک اسبید و

 9میکرومبببوالر) توسبببعهی ریشبببههبببای نابابببا در

مستقل از آبسیزیک اسید بیان شوند .بهعنوان مثبار ،در

گیاهچههای ماش را متوقف میکنبد ،ولبی اسبتفاده از

گیاه آرابیدوپسیس حدود  56درصد از ژنهایی کبه در

آبسیزیک اسید ( 16 ،5 ،1و  15میکروموالر) با تعدیل

شرایط محیطی تنشزا بیبان مبیشبوند تحبت کنتبرر

اثرات مضر این تنش ،تعداد و وزن تر این ریشههبا را

آبسیزیک اسید و وابسته به این هورمون گیاهی هستند

افزایش میدهد.

( .)Azooz and Ahmad, 2015ژنهبایی کبه توسبط

سالسیلیک اسید یکبی از ترکیببات فنبولی گیاهبان

آبسیزیک اسید بیان میگردند منابر ببه تولیبد طیبف

اسبببت کبببه نقشبببی تنظبببیم کننبببده در فرآینبببدهای

وسببیعی از پببروتئینهببای تنظیمببی (نظیببر؛ عوامببل

فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه ایفا مینماید .ببه نقبش

رونویسی و فاکتورهای عالمتدهبی) و پبروتئینهبای

سالسیلیک اسید در جوانهزنی بذور ،رشد ،گلدهبی و

کارکردی (مانند؛ آنزیمهبای متبابولیکی و آنبزیمهبای

عملکرد میوه گیاهبان در منبابع بسبیاری اشباره شبده

تنظیفکنندهی گونههای فعار اکسی ن) مبیشبوند کبه

اسبت .بببهعببالوه ،ایببن ترکیب

بببر روی فرآینببدهببای

نقببش اساسببی در س بازگاری و یببا مقاومببت در برابببر

فیزیولوژیکی پایهای گیاه نظیر؛ جذ( یونها و انتقبار،

تنشهای محیطی بر عهده دارند .اینها دالیلی هسبتند

فتوسببنتز ،هببدایت روزنببهای ،تعببرق و گلیکببولیز نیببز

مبیگردنبد تبا آبسبیزیک اسبید ببهعنبوان

تاثیرگذار اسبت .حضبور سالسبیلیک اسبید در طیبف

;Saleh, 2007

وسیعی از گونههای گیاهی و نقبش آن در فرآینبدهای

 .)Lu et al., 2009; Pessarakli, 2002نتایج ببهدسبت

اساسی گیاه ،سالسیلیک اسید را بهعنوان یک هورمبون

آمده در بیشتر مطالعات حاکی از آن اسبت کبه تیمبار

اساسی در عکسالعمل به تبنشهبای محیطبی مطبرح

گیاهان با مقادیر مناسبی از آبسبیزیک اسبید مبیتوانبد

میکند ( Davies, 2004; Kaya et al., 2009; Ahmad

نقش غیر قابل انکاری در ارتقای توان مقاومتی گیاه در

 .)et al., 2013افبزایش فعالیبت کاتباالز ،سوپراکسبید

مقابل تنشهای غیبر زیسبتی داشبته باشبد Fricke .و

دیسبببموتاز ،پراکسبببیداز ،گلوتببباتیون ردوکتببباز و

همکاران ( )2664مشاهده نمودند که استفاده از منبابع

آسکوربات پراکسیداز در نتیاهی تیمبار گیاهبان قبرار

که موجب

هورمون تنش در گیاهان شناخته شود (

خارجی آبسیزیک اسید قادر به افبزایش دادن پتانسبیل
آ( آونببدهای چببوبی و جببذ( آ( در شببرایط تببنش

1. Malondialdehyde
2. Hydrogen Peroxide
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گرفته در معرض تنش با سالسیلیک اسید در مطالعات
زیبادی گبزارش شبده اسبت (

آسکوربیک اسید پراکسیداز و پراکسید دیسموتاز و ببا
تامع آسکوربیک اسید و پرولین صورت میگیرد.

;Zhang et al., 2011

 .)Yusuf et al., 2012ارتقبببای فعالیبببت ایبببن

جیبرلینها ( )GAsگروه وسیعی از هورمبونهبای

آنتیاکسیدانها در کنار افبزایش محتبوای پبرولین کبه

گیاهی هستند که بسبیاری از فرآینبدهای نمبوی را در

عمومببا در گیاهببان تیمببار شببده بببا سالسببیلیک اسببید

گیاهان عالی هدایت میکنند .این دسته از هورمونهای

مشبباهده مببیشببود ،مناببر بببه حفاظببت از غشبباهای

گیاهی در بسیاری از جنبههای رشد و توسعهی گیاه از

پالسمایی در مقابل اثرات مخر( تبنشهبای محیطبی

جمله؛ جوانهزنی بذر ،رشد رویشی ،طویل شدن ساقه،

میگردد .پایداری ساختار غشاها نیز ببه نوببهی خبود

القاء گلدهی و توسعه میوههبا ببهصبورت گسبتردهای

کاهش نشبت الکترولیبتهبا و حفبظ کبارکرد

مشارکت مینمایند .جیبرلینها در تعیین اندازه و شکل

مببوثر آنهببا در حضببور عوامببل تببنشزا مببیشببود.

برگ نیز نقش مهمی دارنبد .در حبدود  130جیببرلین

 Umebeseو  )2613( Bankoleگببزارش نمودنببد کببه

مختلف از گیاهان و قارچهای گوناگون استخراج شده

بوتههای لوبیا چشم بلبلی که در معرض تنش کم آببی

است ولی ببا ایبن وجبود ،فقبط تعبداد کمبی از ایبن

(بهمدت هفبت روز) قبرار داشبتند ،در مراحبل رشبد

ترکیبات از لحاظ بیولوژیکی فعار هستند .با توجه ببه

دارای پتانسبیل آببی ببرگ

تحبت

موج

رویشی و زایشی بهترتیب

اهمیتی که  GA3در گیاهبان دارد ،ایبن ترکیب

 -1/9و  -2/61مگاپاسبببکار بودنبببد .تقریببببا تمبببا

عنوان جیبرلیک اسید شبناخته

پارامترهای مورد مطالعه تحت تاثیر این تبنش کباهش

.)2002; Taiz and Zeiger, 2006; Kaya et al., 2009

یافت .در حبالیکبه ،محلبورپاشبی سالسبیلیک اسبید

مطالعاتی که بر روی گیاهان مختلبف صبورت گرفتبه

افزایش پتانسیل آ( برگ ( 25درصبد) ،میبزان

نشان میدهد که استفاده از منبابع خبارجی جیبرلیبک

گیباهی ( 55درصبد)،

اسید میتواند مقاومت گیباه در براببر تبنشهبای غیبر

فعالیت نیترات ردوکتباز ( 5درصبد) و میبزان پبرولین

زیسببتی را ارتقبباء داده و سببب

افببزایش عملکببرد و

( 30درصد) در مرحله رشد رویشبی گردیبد .رونبدی

اجزای عملکرد شود (جدور  .)2اثرات تعدیلکنندگی

مشابه ولی با اثرات جبرانی کمتبر ،در مرحلبهی رشبد

جیبرلیک اسید در شبرایط تبنش مبیتوانبد ببه تنظبیم

زایشی نیز مشاهده شد .از سوی دیگر ،افبزایش تولیبد

سطوح سایر هورمونهای درونبی گیباه مرببوط باشبد

ترکیبات محافظ اسمزی و ارتقای فعالیت سیستم دفاع

بهطوریکه ،بیان شده است بهکار بردن منبابع خبارجی

حفببظ سبباختار غشبباهای

جیبرلیک اسید ،میزان جاسمونیک اسید درونی گیباه را

پایداری غشاء گردید کبه

افزایش داده و محتوای آبسبیزیک اسبید و سالسبیلیک

در افزایش توان تحملی گیباه در براببر تبنش خشبکی

اسید را کاهش میدهد (.)Azooz and Ahmad, 2015

نقش بهسزایی دارد (.)Umebese and Bankole, 2013

تعببادر و هومئوسببتازی هورمببونی بببههنگببا وقببوع

 Zhouو همکاران ( )2669مشاهده نمودند که اسبتفاده

تنشهبای محیطبی تباثیر ببهسبزایی در ارتقبای تبوان

از  6/2میلیموالر سالسیلیک اسید ،اثرات سمیت جیوه

تحملی گیاه دارد .در کنار برقراری ایبن هومئوسبتازی

( 16میکرومور) را کباهش داده و از ریشبههبای گیباه

هورمببونی ،جیبببرلینهببا مببیتواننببد در مسببیرهای

یوناه در برابر تنش اکسیداتیو محافظت مینماید .این

عالمتدهی سایر هورمونهای گیاهی (نظیر؛ آبسیزیک

اثببر حفبباظتی بببا افببزایش فعالیببت  NADHاکسببیداز،

اسید و براسینو اسبتروییدها) دخالبت نمبوده و سبب

موج

کلروفیل ( 94درصد) ،بیومبا

آنتببیاکسببیدانی موجبب
پالسمایی و افزایش شاخ
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Kaya et al.,

در بیشتر گیاهان یافت میشبوند و جاسبمونیک اسبید

بروز عکسالعمبلهبای تنشبی گردنبد (

 .)2009; Ahmad et al., 2013بهعالوه ،مشاهده شبده

( )JAفراوانترین ترکی

متعلق به این گروه میباشبد.

است کبه تیمبار گیاهبان ببا جیبرلیبک اسبید فعالیبت

عالوه بر جاسمونیک اسبید ،فبر متیبل اسبتر آن نیبز

آنتیاکسیدانهای آنزیمی نظیبر؛ کاتباالز ،پراکسبیداز و

( )MeJAاز اهمیت باالیی در گیاهان برخوردار اسبت

پراکسید دیسموتاز را باال میبرد که این امر مبیتوانبد

(.)Davies, 2014; Azooz and Ahmad, 2015

نقش بسیار موثری در کاهش صبدمات اکسبیداتیو (از

جاسببمونیک اسببید تنظببیم کننببده رشببدی اسببت کببه

Ahmad,

فرآیندهای نموی گیاه را تحبت تباثیر قبرار داده و ببا

 .)2010از اینرو ،کاربرد منابع خارجی جیبرلیک اسید

عمل نمودن ببهعنبوان یبک مولکبور عالمبتدهنبده،

مبببیتوانبببد در ببببروز

عکسالعملهبای فیزیولبوژیکی و متبابولیکی گیباه در

عکسالعملهای تنشی و باال رفبتن ظرفیبت مقباومتی

برابر تنشها را تنظیم میکنبد (.)Ahmad et al., 2013

گیاه در مقابل عوامل نامساعد غیر زیستی مبوثر باشبد.

شرایط محیطی تنشزا نظیر؛ خشکی ،شوری و دماهای

گزارش شده اسبت کبه افبزایش تبدریای دمبا از 36

باال و پایین منار به افزایش تامع جاسمونیک اسید و

درجه سبانتیگبراد ببه  46درجبه سبانتیگبراد ،میبزان

بیان ژنهای عکسالعملی جاسمونیک اسید شده و در

فعالیببت آنببزیم آلفببا-آمببیالز را در گیاهچببههببای

نتیاه ،بیوسنتز پروتئینهای وابسته به تنشهبا افبزایش

ژنوتیپهای مختلف ماش کاهش میدهد .این کباهش

مییابد .ثابت شده که حضور این هورمبون گیباهی در

در دمای بحرانی  56درجه سانتیگراد بیشتر ببود امبا،

تنظیم و بهبود روابط آبی گیاه در شرایط تبنش بسبیار

استفاده از  166( GA3میکرومور) اثرات تنش گرمبایی

حببایز اهمیببت اسببت .اسببتفاده از منببابع خببارجی

را بببا افببزایش فعالیببت آلفببا-آمببیالز تعببدیل نمببود

جاسمونیک اسید سب

تنظیم میزان تببادالت گبازی و

( .)Mansoor and Naqvi, 2012کادمیو ( 26میلیگر

تعرق در شرایط تنش میگبردد (

در کیلوگر  ،کلرید کادمیو ) و سر( ( 166میلبیگبر

 .)Tuteja and Gill, 2013بهعبالوه ،تیمبار گیاهبان ببا

جمله؛ پراکسیداسیون لیپیبدها) ایفبا نمایبد (
در غلظبببتهبببای مناسببب

;Kaya et al., 2009

کبباهش قابببل تببوجهی در

در کیلببوگر  ،اسببتات سببر() محتببوای کلروفیببل،

جاسببمونیک اسببید سببب

کربوهیدراتهای محلور و پبروتئینهبا را در بباقال و

پراکسیداسیون لیپیبدها و مقبادیر مبالوندیآلدییبد در

لببوپین کبباهش مببیدهببد .اسببتفاده از  166پببیپببیا

شرایط تنش مبیشبود کبه ایبن امبر نقبش مهمبی در

جیبرلیک اسید در بوتههبای بباقال ،فعالیبت کاتباالز و

حفاظت از ساختار غشاهای پالسمایی و کاهش نشبت

پراکسید دیسموتاز را در تنش سر( و فعالیت آمبیالز

الکترولیتها

دارد (Sheteawi .)Poonam et al., 2013

را در تنش کادمیو افزایش داد .در لبوپین نیبز ببهکبار

( )2665بیان نمود که تیمار بوتههای سبویا ببا مقبادیر

بببردن جیبرلیببک اسببید فعالیببت آمببیالز ،کاتبباالز و

مناسبببی از جاسببمونیک اسببید موج ب

افببزایش 155

پراکسیداز را در تبنش کبادمیو افبزایش داد و میبزان

درصدی عملکرد در شرایط شوری میشود .همچنین،

فعالیت کاتاالز و آمیالز را تحت شبرایط تبنش سبر(

 Alamو همکبباران ( )2614نشببان دادنببد کببه کبباربرد

بهبود بخشید (.)Sharaf et al., 2009

منابع خبارجی جاسبمونیک اسبید ( 6/5میلبیمبوالر)

جاسببموناتهببا (جاسببمونیک اسببید و ترکیبببات

میتواند بهعنوان عامل موثری در القباء مقاومبتهبای

وابسته به آن) تنها گروه از هورمونهای گیاهی هستند

کوتاه مدت به خشبکی در گونبههبای براسبیکا عمبل

که از اسیدهای چر( سنتز میگردند .جاسبموناتهبا

نماید.
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براسبببببینو اسبببببتروییدها ( )BRsگروهبببببی از

استفاده از منابع خارجی براسینو اسبتروییدها بیبانگبر

پلیهیدروکسی استروییدهای 1گیاهیاند که به تبازگی

نقببش ایببن ترکیبببات در حفببظ سبباختار و پایببداری

بهعنوان هورمون گیاهی معرفی شدهاند و دارای نقشی

غشاهای پالسمایی در حضور عوامل تنشزا میباشبد.

اساسی در رشد و نمو گیاهان میباشند .ایبن دسبته از

از دیگر اثرات براسینو اسبتروییدها ببر افبزایش تبوان

ترکیبات ،ساختاری شبیه به هورمونهبای اسبتروییدی

تحملی گیاهان در تنشهای غیر زیسبتی مبیتبوان ببه

جانوران دارند ( .)Sasse, 2003بررسبیهبای صبورت

بهبود کارآیی فتوسبنتز ،افبزایش محتبوای کلروفیبل و

گرفته بر روی براسبینو اسبتروییدها مشبخ

تنظیم هدایت روزنبهای اشباره نمبود (

سباخته

;Sasse, 2003

است که این ترکیبات در طیف وسیعی از فرآینبدهبای

 .)Pessarkli, 2011; Azooz and Ahmad, 2015در

فیزیولوژیکی و عکسالعملهای مورفولبوژیکی نظیبر؛

بسیاری از منابع بیان گردیبده کبه اسبتفاده از براسبینو

طویل شدن ساقه و ریشه ،پیچش و اپیناستی ببرگهبا،

استروییدها در شرایط تنش موج

ارتقای پارامترهای

القای بیوسنتز اتیلن ،فعارسازی پمبپهبای پروتبونی،

رشدی گیاه و در نتیاه باال رفبتن عملکبرد و اجبزای

سنتز نوکلئیک اسید و پروتئینها ،تنظیم آسیمیالسبیون

عملکرد در گیاهان زراعی مبیشبود .ببهعنبوان مثبار،

و تخصی

محلورپاشی با براسینو استروییدها ( 25و 56میلیگبر

کربن ،فعارسازی فتوسبنتز ،فتومورفبوژنز،

تمایز بافبتهبای آونبدی ،آغبازش گبلهبا و نمبو و

در لیتر) میتواند رشد رویشی ،عملکبرد کبل ،کیفیبت

Sasse,

غالفها و میزان اسیدهای فنولیبک غبالفهبای لوبیبا

.)2003; Davies, 2004; Taiz and Zaiger, 2006

چیتی را تحت شرایط تبنش گرمبایی ( 34/5تبا 35/2

بهعالوه ،براسینو استروییدها میتوانند از طریبق فعبار

درجه سانتیگراد) افزایش دهد (

نمببودن مکانیسببمهببای مختلببف از گیاهببان در مقابببل

 .)2012بهعالوه ،گزارش شده است که محلبورپاشبی

صدمات ناشی از تنشهای غیر زیستی مانند؛ شبوری،

بوتههای ماش قرار گرفتبه در معبرض آلومینیبو ( 1و

Pessarakli,

 16میلیموالر) با  16-0مبور-24 ،اپبی براسبینولید یبا

 .)2011بیان شده است که فعالیت آنتبیاکسبیدانهبای

-20هومو براسینولید ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی،

آنزیمببی ماننببد؛ کاتبباالز ،سوپراکسببید دیسببموتاز،

محتوای پرولین ،رشبد و پارامترهبای فیزیولبوژیکی را

پراکسیداز و گلوتباتیون ردوکتباز در حضبور براسبینو

در حضور و عد حضور آلومینیبو بهببود مبیبخشبد

توسعهی گلها و میوهها مشارکت مینماینبد (

خشبکی و دمبای بباال محافظبت کننبد (

استروییدها

افزایش مییابد ( Ali et al., 2008; Zhang

El-Bassiony et al.,

(.)Ali et al., 2008

 .)et al., 2008فعالیت برخی دیگر از آنزیمهای گیاهی

پلیآمینها ( )PAsشامل آلیفاتیبک آمبینهبایی ببا

نیز (از جمله؛ نیترات ردوکتاز و کربونیبک آنیدریبداز)

جر مولکولی پایین و پلیکاتیونهای آلی هسبتند کبه

در اثر بهکار بردن منبابع خبارجی ایبن هورمبونهبای

به میزان چند میکروموالر (در حدود  16میکرومبوالر)

گیاهی باال میرود که میتواند در تحمل شرایط تنشزا

تا چند میلیمبوالر در گیاهبان حضبور دارنبد .وجبود

کمببک شببایانی بببه گیبباه نمایببد .همچنببین ،براسببینو

گروه آمین در ترکی

این مولکبورهبا امکبان تبداخل

اسببتروییدها مببیتواننببد نقببش فعببالی در تامببع

آنها با ماکرومولکورهایی نظیر؛ اسبیدهای نوکلئیبک،

پروتئینهای شوک گرمایی ( )HSPsایفا کنند .کباهش

پروتئینها و لیپیدها را فرآهم میسبازد .ایبن گبروه از

میزان مالوندیآلدییبد و نشبت الکترولیبتهبا در اثبر

هورمونهبای گیباهی در فرآینبدهای متفباوتی ماننبد؛
رونویسببی ،ترجمببه ،تکثیببر  ،DNAتقسببیم سببلولی،

1. Polyhydroxysteroids
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پلیآمینها میگردد بهنحویکه ،در غال

جنببینزایببی غیرجنسببی ،جوانببهزنببی بببذور ،رشببد و

موارد تامبع

ریخببتزایببی ،تمببایز ،توسببعهی گببلهببا و میببوههببا و

پوترسین در ارقا حسا

همچنین در مرگ برنامهریزی شدهی سلورهبا دخیبل

در حالیکه ارقا مقاو به خشکی ،بیشتر اسپرمیدین و

;Davies, 2004; Taiz and Zeiger, 2006

اسپرمین را تامع میدهند (.)Tuteja and Gill, 2013

 .)Pessarakli, 2011بهعبالوه ،پلبیآمبینهبا در ثببات

قابلیت اتصار پلیآمینهبا ببه پبروتئینهبا ،اسبیدهای

غشاهای پالسبمایی ،تنظبیم کانبارهبای یبونی ،حفبظ

نوکلئیبببک و لیپیبببدها مبببیتوانبببد از سببباختار ایبببن

تعببادر کبباتیونهببا و آنیببونهببا و هماهنببگسببازی

مبباکرومولکورهببا در مقابببل تببنشهببای غیببر زیسببتی

Ahmad et

پایداری آنها گردد .بهعنبوان

هسبتند (

فعالیتهای آنزیمی نیز مشارکت میکنند (

محافظت نموده و سب

به خشکی صورت میگیبرد

 .)al., 2013اگر چه غلظبت پلبیآمبینهبا در گیباه در

مثار ،بیان شده است که تیمار گیاهبان قبرار گرفتبه در

مقایسه با سایر هورمونهای گیاهی باالتر اسبت ولبی،

معببرض تببنش بببا پلببیآمببینهببا موجبب

پایببداری

کببارکرد چندگانببه ایببن ترکیبببات و دخالببت آنهببا در

پروتئینهای  D1و  D2تیالکوییبدها ،سبیتوکرو هبا و

بسیاری از فرآیندهای رشد و نمبوی در کنبار افبزایش

میشود ( Ahmad et al., 2013; Azooz and

توان تولیدی گیاه در شبرایط نامسباعد موجب

روبیسکو

شبده

 .)Ahmad, 2015در نتیاهی پایداری ساختار غشاهای

است تبا بسبیاری از محققبین ایبن ترکیببات را جبزو

پالسمایی و همچنین کاهش مقبادیر گونبههبای فعبار

هورمونهای گیاهی طبقبهبنبدی نماینبد .خصوصبیات

اکسی ن در حضور پلیآمینها ،نشت الکترولیتهبا در

چربیدوستی پلیآمینها نقش وی های در تعادر یبونی

گیاهان تحت شرایط تبنش کباهش چشبمگیبری پیبدا

سببلور و تببنش شببوری ایفببا مببیکنببد .عمببدهتببرین

میکند .گزارش شده است که استفاده از منابع خارجی

پلیآمینهایی که در گیاهبان یافبت مبیشبوند شبامل؛

تغییببر در متابولیسببم

دیآمببین پوترسببین ،)Put( 1تببریآمببین

تتببرا آمببین اسببپرمین سببب

اسببپرمیدین2

آنتببیاکسببیدانهببا و میببزان آبسبیزیک اسببید در سببویا

( )Spdو تتببرا آمببین اسببپرمین )Spm( 3مببیباشببند.

میگردد که میتواند اثبرات تبنش اسبمزی را تعبدیل

پلیآمینها بههنگا وقبوع تبنشهبای محیطبی ،نقبش

نماید .هنگامیکه بوتههای سویا در مرحله گلدهی در

حفاظتی قابل مالحظهای در گیباه ایفبا مبیکننبد .ایبن

معرض تنش اسمزی ( 9درصد پلیاتیلنگلیکور) قرار

ترکیبات میتوانند بهعنوان اسمولیت عمل نمبوده و ببا

میگیرند ،وزن تر غالفها و دانهها و محتوای پروتئین

پایبداری

بهصورت معنیداری کاهش مییاببد .ببا ایبن وجبود،

غشباهای پالسبمایی شبوند (.)Sharma et al., 2011

منبابع خبارجی تتبراآمین اسبپرمین ( 6/1میلبیمبوالر)

H+-

افزایش وزن تر غالفها و دانههبا و محتبوای

اتصار ببه فسبفولیپیدهای غشبایی ،موجب

پلیآمبینهبا ببا تحبت تباثیر قبرار دادن فعالیبت

موج

 ATPaseو  H+-PPaseقادرنببد تببا در تنظببیم  pHدر

پروتئین در شبرایط تبنش اسبمزی مبیشبود .عمومبا،،

و مقببادیر

استفاده از منابع خارجی تترا آمین اسبپرمین مبیتوانبد

پلیآمینهای تامع یافته در گیاه به گونبهی گیباهی و

فعالیببت آنببزیمهببای آنتببیاکسببیدان را افببزایش داده و

همچنین شبدت و نبوع تبنش بسبتگی دارد .مشباهده

مقادیر مالوندیآلدیید را کاهش دهد که نشبان دهنبده

تامبع انتخبابی

نقش تترا آمین اسپرمین در سیستم دفاع آنتیاکسبیدانی

شببرایط تببنش مشببارکت نماینببد .ترکیبب

گردیده است که تنش خشکی سبب

سویا میباشد (.)Radhakrishnan and Lee, 2013

1. Diamine Putrescine
2. Triamine Spermidine
3. Tetraamine Spermine

آنتیاکسیدا هوا :سیسبتم دفباع آنتبیاکسبیدانی غیبر
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آنزیمی از ترکیباتی با وزن مولکولی پایین تشکیل شده

 .)Noctor, 2011گلوتاتیون ببهدلیبل دخیبل ببودن در

است که نقش بسیار موثری در تخفیبف اثبرات تبنش

فعالیت سنتز کالتهبای گیباهی ،اهمیبت ویب های در

اکسیداتیو دارند .تعدادی از ترکیبات نظیر؛ آسکوربیک

کاهش اثرات سمی فلزاتی مانند؛ کادمیو و نیکل دارد.

اسید و گلوتاتیون در فاز مایع و در حضبور آ( عمبل

این آنتیاکسبیدان یبک تنظیبف کننبدهی مبوثر ببرای

مینمایند در حالیکه ،آنتیاکسیدانهبای غیبر آنزیمبی

سینگلت اکسی ن و پراکسید هیدروژن و همچنین یکی

چربببیدوسببت ماننببد؛ توکببوفرور و بتاکبباروتن در

از مخببر(تببرین گونببههببای فعببار اکسببی ن یعنببی

غشاهای پالسمایی و در کنار ترکیببات لیپیبدی فعبار

هیدروکسیل بهشمار میرود .گزارش شبده اسبت کبه

هستند .آنتیاکسیدانهای غیر آنزیمی ببا مشبارکت در

استفاده از منابع خارجی گلوتاتیون در گیاه ماش تحت

بسیاری از فعالیتهای فیزیولوژیکی ،قادرند تا واکنش

شببرایط شببوری بببا کبباهش دادن سببطوح پراکسببید

گیاه در برابر شرایط تنشزا را تحت تاثیر قبرار دهنبد.

هیدروژن و مالوندیآلدیید موجب

کباهش صبدمات

ثابببت شببده اسببت کببه اسببتفاده از منببابع خببارجی

تنش اکسیداتیو میگردد .کاهش اثبرات مخبر( تبنش

آنتیاکسیدانها بههنگا وقوع تبنشهبای غیبر زیسبتی

اکسیداتیو توسط گلوتاتیون از طریق افبزایش فعالیبت

میتواند نقش بهسزایی در ارتقای تبوان تحملبی گیباه

آنزیمهبای اکسبیداتیو ،محتبوای درونبی گلوتباتیون و

داشته باشد (جدور .)3

آسکوربیک اسید و نسببت گلوتباتیون احیبا شبده ببه

گلوتاتیون ( )γ-Glu-Cys-Glyیک ترکیب

گلوتاتیون اکسید شده و کاهش میزان گلوتاتیون اکسید

تیبولی

غیر پروتئینبی محلبور در آ( اسبت کبه کارکردهبای
بیوشیمیایی وسیعی در اغل

شده اناا میگیرد (.)Nahar et al., 2012

اندامکهای سلولی دارد.

آسکوربیک اسید یکی از ترکیبات کلیبدی سیسبتم

ببببههمبببراه سیسبببتئین 1در جبببذ( و

دفاع آنتی اکسیدانی است که بهعنوان بافر ردوکبس در

آسیمیالسیون سولفور مشارکت میکند .از سوی دیگر،

سلورهای گیاهی عمل مینماید .این ترکیب

محلبور

گلوتاتیون پیشمادهی سنتز گلوتاتیون-ا -ترانسبفراز

در آ( ،نقشببی اساسببی در فرآینببدهای رشببد ،نمببو،

اسببت کببه واکببنشهببای اتصببالی بببهمنظببور حببذف

متابولیسم و عکسالعمبل ببه تبنشهبا ایفبا مبیکنبد.

زنوبیوتیکها 2را کاتالیز نموده و در اتصار گلوتباتیون

آسکوربیک اسید گیاه را در براببر خسبارات ناشبی از

به آنتوسیانینها و سایر متابولیتهای ثانویبه ببهمنظبور

تنش اکسیداتیو محافظت نمبوده و پبیشمبادهی سبنتز

Foyer and

مبیگبردد ( Foyer and

ایبببن ترکیبب

انتقار به واکوئبلهبا مشبارکت مبیکنبد (

برخی از متابولیتها محسو(

.)Noctor, 2011; Pessarakli, 2011

 .)Noctor, 2011; Pessarakli, 2011ببببهدلیبببل
وی گیهبای بیوشبیمیایی خاصبی کبه گلوتباتیون دارد

ببهعبالوه ،آسبکوربیک اسبید ببه بازسبازی آلفببا-

(نظیر؛ قابلیت باالی حل شدن در آ( ،پایداری نسبی،

توکوفرور و زئازانتین و فعالیبت فتوسیسبتم  IIکمبک

توانببایی تشببکیل پیونببدهای مرکاپتیببدی بببا فلببزات و

شایانی مینماید و در کنترر توالی چرخههای سبلولی

واکنشپذیری با مولکورهای الکترون دوست خاو)،

و رشد و توسعهی ریشهها موثر است (

قادر است از گیاهان در مقابل تنشهبای غیبر زیسبتی

.)2014

متفاوت محافظت نمایبد (

Kattab, 2007; Foyer and

1. Cysteine
2. Xenobiotics
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Shafiq et al.,

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال دوازدهم ،شماره  ،84زمستان  / 6931صفحات6-3 :

جدول  :3اثرات حفاظتی استفاده از منابع خارجی آنتیاکسیدانها در شرایط تنش
گونهی گیاهی

Triticum durum

تیمار

عامل تنشزا

محلورپاشی 6/5

شوری؛  156میلی-

میلیموالر آسکوربیک

موالر کلرورسدیم،

اسید

 2هفته

 6/5میلیموالر
Saccharum sp.

آسکوربیک اسید24 ،
ساعت

اثرات حفاظتی

منبع

• افزایش سطح برگ
• افزایش محتوای کلروفیل و کاروتنویید
• باال رفتن تامع پرولین

Azzedine et
)al. (2011

• کاهش محتوای پراکسید هیدروژن

شوری؛ 126 ،166

• افزایش رشد ریشه

و  146میلیموالر

• افزایش فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی

کلرورسدیم36 ،

• افزایش میزان پروتئینهای محلور

Munir and
)Aftab (2011

روز
• افزایش وزن تر ریشه و اندا های هوایی
• افزایش محتوای فسفر ریشه و اندا های هوایی

محلورپاشی 166 ،56
Brassica napus

و  156میلیگر در
لیتر آسکوربیک اسید

خشکی؛  06درصد
ظرفیت زراعی

• ارتقای فعالیت پراکسیداز و کاتاالز
• افزایش محتوای درونی پرولین
• کاهش مقادیر مالوندیآلدیید

Shafiq et al.
)(2014

• افزایش میزان کلروفیل  aو کارآیی فتوشیمیایی
فتوسیستم II
شوری؛  166و 266
Brassica napus

• افزایش رشد

 166میلیگر در لیتر

میلیموالر

• افزایش محتوای رنگدانههای فتوسنتزی

گلوتاتیون 24 ،ساعت

کلرورسدیم،

• افزایش فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی

Kattab
)(2007

 3هفته
Helianthus
annuus

Triticum
aestivum

 25و  56میلیگر در

شوری؛ ،1/50

• افزایش فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی

لیتر آلفا توکوفرور12 ،

 4/00و 5/03

• بهبود جذ( عناصر غذایی

ساعت

دسیزیمنس بر متر

محلورپاشی 166
میلیگر در لیتر آلفا
توکوفرور

شوری؛6/35 ،6/12
و  6/56درصد
کلرورسدیم05 ،
روز

Rady et al.
)(2011

• کاهش مقادیر درونی سدیم و کلر
• افزایش مقادیر درونی پتاسیم ،کلسیم و منیزیم
• ارتقای فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی
• کاهش محتوای پراکسید هیدروژن و پراکسیداسیون

Farouk
)(2011

لیپیدها
• افزایش رشد
• کاهش صدمات غشایی

Triticum
aestivum

 5میکروموالر آلفا

دمای باال؛  36و 35

توکوفرور

درجه سانتیگراد

• افزایش محتوای کلروفیل و کارآیی فتوشیمیایی فتوسنتز
• بهبود فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی

Kumar et al.
)(2013

• کاهش محتوای پراکسید هیدروژن ،مالوندیآلدیید و
پراکسیداسیون لیپیدها

کاربرد منابع خارجی آسکوربیک اسید و اثراتی که

متفاوت در تنش خشکی اشاره نمودهانبد (جبدور .)3

ببر روی گیاهبان در شبرایط تبنش دارد،

این آنتیاکسیدان اثرات عمدهای ببر روی حفاظبت از

میتواند گواهی بر مشارکت موثر آسکوربیک اسید در

تیالکویید و پروتئینهای موجود در آن نشان میدهبد.

ارتقای تبوان تحملبی گیباه باشبد .منبابع مختلفبی ببه

تنش شوری ( 166و  466میلیمبوالر ،کلبرور سبدیم)

تبباثیرات کبباربرد آسببکوربیک اسببید بببر روی گیاهببان

افزایش تنش اکسیداتیو میشود .استفاده

این ترکیب

در لوبیا سب
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از منببابع خببارجی آسببکوربیک اسببید ( 56 ،25و 166

دهد .بهعالوه ،آسکوربیک اسید تولید آبسیزیک اسبید

میلیموالر) فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان (پراکسیداز،

را در این شرایط کاهش میدهد .تحت تبنش شبوری،

گلوتاتیون ردوکتاز ،آسکوربات پراکسبیداز ،کاتباالز و

سطوح مختلف آسبکوربیک اسبید مبیتوانبد حبداکثر

سوپراکسید دیسموتاز) را ارتقاء بخشیده ،اثرات تبنش

کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم  IIرا نسبت ببه گیاهبان

اکسببیداتیو را کبباهش داده ،از پراکسیداسببیون لیپیببدها

تیمببار نشببده بهبببود بخشببد (

جلوگیری نموده و تولیبد مبالوندیآلدییبد را کباهش

.)Jouneghani, 2009

Dolatabadian and

میدهد لذا ،قادر است تا تحمل به شبوری را افبزایش
جدول  :4اثرات حفاظتی استفاده از منابع خارجی عناصر ریزمغذی در شرایط تنش
گونه گیاهی

اثرات حفاظتی

تیمار

عامل تنشزا

محلورپاشی روی و

خشکی؛ توقف آبیاری

• افزایش وزن خشک گیاهچه

منگنز به میزان 3666

در فاز رویشی ،گلدهی

• افزایش محتوای روی و منگنز

میلیگر در لیتر

و پر شدن دانه

منبع

• افزایش سرعت و درصد جوانهزنی
Carthamus
tinctorius

• افزایش محتوای پروتئینها و اسیدهای

MovahhedyDehnavy et al.
)(2009

چر( (لینولئیک اسید و اولئیک اسید)
محلورپاشی 366

Vigna radiata

میلیگر در لیتر

خشکی؛ حذف یک

2 ،Zn-EDTA

دورهی آبیاری در

درصد  KNO3و 56

دوران رویشی ،گلدهی

میلیگر در لیتر

و تشکیل غالفها

• بهبود سطح ،تعداد و وزن برگها
• افزایش وزن و تعداد غالفها
• افزایش ارتفاع بوته ،تعداد شاخه در بوته

Thalooth et al.
)(2006

و وزن خشک ساقه

MgSO4
• افزایش ارتفاع بوته ،وزن تر ،تعداد
Vigna radiata

گرههای ریشهای و محتوای کلروفیل

 5/3 ،0/3و 0/3

فلزات سنگین؛ 6/2

میلیگر در لیتر روی،

میلیگر در لیتر

• افزایش فعالیت نیترات ردوکتاز،

 3بار

کادمیو  16 ،روز

گلوتامات سینتاز ،گلوتامات دهیدروژناز

Kumari et al.
)(2011

• افزایش محتوای پروتئین

گیاهببان ترکیبببات ایزوپرنوییببدی 1مختلفببی را در

زنایرههای ایزوپرنوییدی آ(گریز هسبتند

(Munne´-

Bosch, 2005; Pessarakli, 2011; Azooz and
 .)Ahmad, 2015توکبببوفرور ببببههمبببراه سبببایر

پالستیدهای خود سنتز میکنند .برخی از این ترکیبات
مانند؛ پالسبتوکویینونهبا در انتقبار الکتبرون و ادراک

آنتیاکسیدانها در کنترر گونبههبای فعبار اکسبی ن و

وضعیت ردوکس زنایره انتقار الکتبرون کلروپالسبت

حفظ پایبداری ردوکبس در سبلورهبا دخیبل اسبت.

ایفای نقش مینمایند .همچنین ،ترکیبات متعلق به این

محتوای توکوفرور درونی گیاه بسته به مرحله رشبد و

گروه (نظیبر؛ کاروتنوییبدها) مبیتواننبد در حفاظبت

نموی و یا هنگا عکسالعمل به تنشها ،تغییر میکند.

نوری مشارکت نموده و یا بهعنبوان آنتبیاکسبیدان (از

سنتز توکوفرور در ارتبباط ببا سبطوح هورمبونهبای

جمله؛ توکوفرورها ،توکوتریانورها و کاروتنوییبدها)

تنشی مختلف ماننبد؛ جاسبمونیک اسبید ،سالسبیلیک

عمببل نماینببد .چنببین مولکببورهببایی بببهدلیببل داشببتن

اسید و آبسیزیک اسید میباشد .لذا عقیده بر این است
که توکوفرورها نیز در عالمتدهی تنشها نقش دارند

1. Isoprenoid
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Lushchak and Semchuk, 2012; Kumar et al.,

آلفببا توکببوفرور بببا افببزایش فعالیببت سوپراکسببید

(

 .)2013توکوفرور در چهار شبکل مختلبف آلفبا ،بتبا،

دیسموتاز ،کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و گلوتباتیون

گاما و سیگما یافت میشود .تفباوت اشبکار مختلبف

ردوکتبباز همبسببتگی نشببان مببیدهببد (

توکوفرور در تعداد و محل قرارگیری گبروه متیبل ببر

.)Ibrahim, 2008

روی حلقهی آروماتیک (کرومانور) 1میباشد .در ببین

عناصر ریز مغذی :بر حس

این ترکیبات ،آلفبا توکبوفرور فبراوانتبرین فبر ایبن

در دو گروه عناصر پرمصرف 2و عناصر کممصرف 3یا

آنتیاکسیدان است که در عین حبار بباالترین فعالیبت

ریز مغذی تقسیمبنبدی مبیشبوند .ایبن تقسبیمبنبدی

بیولببوژیکی را نیببز نشببان مببیدهببد .فعالیببت ببباالی

نمایانگر میبزان اهمیبت عناصبر نمبیباشبد و صبرفا،

بهدلیل حضور سه گبروه متیبل

نشاندهندهی مقادیری است که گیاهان معمبوال مبورد

Munne´-Bosch,

مصرف قرار میدهند .عناصر ریز مغذی دربرگیرندهی

 .)2005; Lushchak and Semchuk, 2012توکبوفرور

منگنز ،مس ،روی ،مولیبدن ،بر ،کلر و آهن است .ایبن

آنتیاکسیدانی است و بنابراین نقش بارزی

عناصر در تشکیل ساختارهای آلی گیاهان ،فعالیتهای

در ارتقای توان تحملی گیاه در مقابل تبنشهبای غیبر

آنزیمبببی ،کبببارکرد ناقبببلهبببا ،تنظیمبببات اسبببمزی،

زیستی ایفا میکند .با اینوجود ،میزان اثرات حفباظتی

متابولیسمهای ثانویه و کبارکرد هورمبونهبای گیباهی

ایااد شده توسط توکوفرور به گونهی گیاهی ،شبدت

تاثیرگببذار هسببتند (

تنش و وضعیت فیزیولوژیکی گیاه بستگی دارد .ثاببت

 .)Zeiger, 2006اگر چه نقش اصلی عناصر ریز مغذی

شده است گیاهانی کبه قبادر ببه بیوسبنتز توکبوفرور

تامین سالمت و تضمین دوا چرخه حیات گیاه اسبت

بیشتری در شبرایط حضبور عوامبل محبدود کننبدهی

ولی ،مدیریت صحیح عناصبر ریبز مغبذی در گیاهبان

محیطی هستند ،قابلیت باالتری در تحمبل تبنشهبای

میتواند عامل موثری در توسعه تحمل گیباه در براببر

( ;Munne´-Bosch, 2005

تنشهای غیر زیستی باشد .آنبزیمهبایی کبه از اثبرات

 .)Farouk, 2011; Rady et al., 2011بهدلیبل ایبنکبه

کوفاکتوری عناصر ریز مغذی استفاده میکنند ،بخشبی

گونههای فعبار اکسبی ن و توکبوفرور در یبک محبل

از سیستم دفاع آنتیاکسیدانی مبیباشبند کبه از اثبرات

تولید میشوند ،این امکان وجبود دارد کبه ببا ارتقبای

مخر( تولیبد گونبههبای فعبار اکسبی ن طبی انتقبار

بیوسنتز توکوفرورها ،حفاظت موثرتری از گیاهبان (از

الکتببرون در کلروپالسببت و میتوکنببدری مببیکاهنببد.

جمله؛ سیستم فتوسنتزی) در مقابل تنشهای مختلبف

بهعنوان مثار ،سوپراکسید دیسبموتاز کبه از کوفباکتور

فببرآهم گببردد .تببنش سببرما ( 16درجببه سببانتیگببراد)

عناصر ریز مغذی بهره میببرد (،Mn-SOD ،Fe-SOD

پراکسیداسببیون لیپیببدها ،مببالوندیآلدییببد و تامببع

 ،)Cu-Zn SODنقببش قابببل تببوجهی در تنظیببف

پراکسید هیبدروژن را در ببرگهبای یونابه افبزایش

گونههای فعبار اکسبی ن ایفبا مبیکنبد (

میدهد .ببا ایبن وجبود ،وی گبیهبای ردوکسبی آلفبا

 .)2011; Azooz and Ahmad, 2015از سبوی دیگبر،

توکوفرور در فبرو نشبانی رادیکبارهبای آزاد دخیبل

گزارش شده است که بوتبههبای سبویای رشبد کبرده

حفاظببت

تحت شرایط غرقابی که با محلورپاشی بور تیمار شده

بیولوژیکی این ترکی

در سبباختار مولکببولی آن اسببت (
یک ترکی

غیر زیستی نشان مبیدهنبد

هسبتند .همچنببین آلفبا-توکببوفرور موجب

Bafeel and

نیاز گیاه ،عناصر غبذایی

Pessarakli, 2002; Taiz and

Pessarakli,

آنتیاکسیدانی نیز میگردد بهطوریکه ،سبطوح بباالی
2. Macronutrient Elements
3. Micronutrient Elements

1. Chromanol
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بودنببد ،پببروتئین ،روغببن ،اسببید چببر( و متابولیسببم

افزایش مقاومت در برابر شرایط محدود کننده محیطی

نیتروژن دانه بهتری از بوتههبای تیمبار نشبده ببا ببور

بببهشببمار مببیرود .از سببوی دیگببر ،اسببتفاده از منببابع

داشتند (.)Bellaloui, 2011

خارجی آهن در گیاهبانی کبه در معبرض تبنش قبرار

آهن سومین عنصر فراوان در پوسته زمین است که

گرفتهاند ،منار به افبزایش تبوان فتوسبنتزی و تثبیبت

بببه دو فببر فریببک )Fe3+( 1و فببرو  )Fe2+( 2یافببت

بیشببتر دی اکسببیدکربن مببیگببردد .ارتقببای محتببوای

میشود .تبدیل آسان این دو فر ببهیکبدیگر بیبانگبر

کلروفیل گیاهان در اثبر محلبورپاشبی آهبن در منبابع

مشبببارکت ایبببن عنصبببر فلبببزی در واکبببنشهبببای

بسببیاری گببزارش شببده اسببت (

اکسیداسیون-احیا و انتقاالت الکترونی میباشبد .آهبن

 .)Azooz and Ahmad, 2015در مامبوع مببیتببوان

فعالیت بیولوژیکی باالیی در پیوندهای پروتئینبی دارد.

بهصورت کلی اظهار داشت ،با توجه ببه کارکردهبایی

پروتئینهای آهندار میتواننبد در نقبش دهنبده و یبا

که آهن در گیاهان دارد ،تامین منابع کافی ایبن عنصبر

گیرندهی الکترون ظاهر شوند .اشبکار مختلبف آهبن

در شرایط تنشهای محیطی میتواند در ارتقبای تبوان

میتوانند بهعنبوان کوفباکتور و یبا گبروه

پروسبتتیک3

;Pessarakli, 2011

تحملی گیاه موثر باشد.

آنببزیمهببا عمببل نماینببد .آنببزیمهببای حبباوی آهببن در

روی یک عنصر ضروری ببرای موجبودات زنبده

متابولیسببم اسببیدهای چببر( و بیوسببنتز ترپنوییببدها،

محسو( مبیگبردد .ایبن عنصبر فلبزی مبیتوانبد در

هورمببونهببای رشببد و مولکببورهببای عالمببتدهنببده

گیاهان نقشی ساختاری و یبا کبارکردی داشبته باشبد.

مشارکت میکنند .حضور آهن ،هم در تولید و هبم در

بببیش از  366آنببزیم شناسببایی گردیببده کببه دارای

حذف گونههای فعار اکسی ن دخیل اسبت .همچنبین،

کوفاکتور روی هستند .این عنصر نقش بسیار مهمی در

هومئوسببتازی ایببن عنصببر بببرای پایببداری متابولیسببم

افزایش تحمل فلزات سنگین ،جلوگیری از تبنشهبای

ضروری میباشد .دخالت آهن در بیوسنتز جاسمونیک

آبی ،حفاظت از صدمات گونبههبای فعبار اکسبی ن و

اسید و اتیلن ،نقش این عنصر در انتقار سبیگنارهبا را

ارتقای مقاومت در مقابل محدودیتهای محیطی ایفبا

Pessarakli, 2002; Taiz and Zeiger,

مینماید .حضور روی ببرای فعبارسبازی بسبیاری از

 .)2006; Broadley et al., 2012شواهد زیبادی مبنبی

آنبزیمهبا (ماننبد؛ هیبدروژناز ،کربونیبک آنیدریببداز و

بر اثرات آهبن در ارتقبای تبوان تحملبی گیباه تحبت

سوپراکسید دیسموتاز) ضروری است .از سبوی دیگبر

شرایط تنشهای غیر زیستی موجود میباشد .فعالیبت

این عنصر در تثبیت و تداو فرآینبدهای ریببوزومی و

کاتاالز و پراکسیداز در حضور این عنصر بباال مبیرود

سببنتز سببیتوکرو هببا نقببش غیببر قابببل انکبباری دارد

که این امر تاثیر بهسزایی در محافظت از گیاه در براببر

(

صدمات اکسیداتیو ایااد شده در اثبر تبنشهبای غیبر

 .)Broadley et al., 2012دخالت روی در بسبیاری از

H+-

فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه ثاببت گردیبده و اثبرات

 ATPaseنیز در اثر محلورپاشی آهن افزایش مییاببد

مثبت کاربرد منابع خارجی روی در تنشهای محیطبی

( .)Ahmad et al., 2013ارتقاء و بهببود فعالیبتهبای

مختلف نظیر؛ دمای باال ،شوری و بهخصوو خشکی

آنزیمی گیاه در شرایط تبنش ،عامبل بسبیار مهمبی در

شده اسبت (جبدور

نشان میدهد (

زیستی نشان میدهد .ثابت شده است که فعالیبت

;Pessarakli, 2002; Taiz and Zeiger, 2006

در بسیاری از تحقیقات مشخ

 .)4بیان شبده اسبت کبه میبزان فعالیبت سوپراکسبید

1. Ferric
2. Ferrous
3. Prosthetic Group

دیسموتاز در گیاه ارتباط بسیار نزدیکی با مقبدار روی
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در گیاه دارد .بهعالوه ،روی در تنظبیم میبزان هبدایت

عناصر کمیاب :منظبور از عناصبر کمیبا( 1عناصبری

روزنهای و روابط آبی گیاه در شرایط تنش بسیار حایز

هستند که بهطور طبیعی در پیکره گیاه حضبور ندارنبد

اهمیببت اسببت .ایببن وی گببی روی در شببرایط تببنش

و یا در مقادیر بسیار نباچیز یافبت مبیشبوند و هنبوز

میتواند به این دلیبل باشبد کبه ایبن عنصبر کبوآنزیم

نقش فیزیولوژیکی مشخ

و قابل توجهی برای ایبن

مهمی برای تولید تریپتوفان (یکبی از پبیش مبادههبای

گونه از عناصر شناخته نشده است .فعالیتهای انسانی

تولید اکسین) محسبو( مبیشبود .افبزایش محتبوای

نظیببر کشبباورزی و اسببتخراج معببادن از منببابع اصببلی

اکسین در گیاه با بهکار ببردن منبابع خبارجی روی در

پراکنده شدن عناصر کمیا( و نیز ایااد آلبودگیهبای

مطالعات بسیاری گزارش گردیده است .از سوی دیگر

محیطی توسط این دسته از مواد مبیباشبند .از جملبه

روی قادر است تا ظرفیت جذ( و انتقبار آ( توسبط

این عناصبر مبیتبوان ببه آرسبنیک ،کبادمیو  ،جیبوه،

گیاه را بهبود بخشد که این امر نیز به نوبه خود سبب

سیلیکون و سلنیو اشاره نمود (

بهبود وضعیت آببی گیباه در شبرایط تبنش مبیشبود

 .)2015البته اخیرا مشاهده گردیده اسبت کبه حضبور

(.)Ahmad et al., 2013; Azooz and Ahmad, 2015

برخی از ایبن عناصبر قبادر ببه تغییبر ،تحریبک و یبا

لذا بهطور کلی میتوان بیبان نمبود کبه محلبورپاشبی

بازداشتن تعدادی از فعالیتهبا و کارکردهبای گیباهی

روی در شبرایط تبنش (ببهخصبوو تبنش خشبکی)

میباشد .هرچند مکانیسم عمل ایبن گونبه از تباثیرات

میتواند نقش عمدهای در حفاظبت گیباه ایفبا نمایبد.

هنوز بهصورت کامل شناخته نشده ولبی ،ثاببت شبده

هنگامیکه ترکی های تیماری مختلف روی ( 1تبا 16

است که در برخی موارد میتوان از حضور این دسبته

میکروموالر) و بور ( 1تبا  5میکرومبوالر) در شبرایط

از عناصر به نفع گیاه بهره برد.

Azooz and Ahmad,

شوری بهکار گرفته شد ،اثرات منفی شوری بهصبورت

لزو حضور سیلیکون بهعنوان عاملی ضبروری در

نسبی تعدیل گردید و رشد گیاه بهبود یافت .غلظت 4

کارکردهای گیاه تا کنون اثبات نشده اسبت .سبیلیکون

میکروموالر روی و  3میکروموالر بور بهمنظور کاهش

در طبیعت بهصورت آزاد یافت نمیشود و بهصبورت

صدمات ناشی از تبنش شبوری در گیباه مباش بسبیار

ترکیبی در ساختمان مواد معبدنی و سبنگهبا حضبور

داده شببد (.)Arora et al., 2012

دارد .مواد معدنی که در ساختمان خود سیلیکون دارند

مناسب

تشببخی

 Patelو همکاران ( )2613گزارش نمودند کبه ببهکبار

در برابر فرسایش ،هوادیبدگی و تازیبه بسبیار مقباو

بردن منابع خارجی روی در گیاه  P. aureusبهصورت

هستند بنابراین ،معمبوال مقبدار سبیلیکون در محلبور

نسبی میتواند رشبد گیاهچبههبا را بهببود بخشبیده و

خاک بسیار اندک و ناچیز میباشد

( Ma and Yamaji,

تنش اکسیداتیو بذور را در غلظتهبای پبایین فلبزات

 .)2008با ایبن حبار ،برخبی از گونبههبای گیباهی از

سنگین کبادمیو و آرسبنیک ( 25و  56میلبیگبر در

جمله؛ برنج ،این عنصر را در مقادیر بباالیی (حتبی در

کیلوگر ) کاهش دهد .اثرات محافظتی روی در مقاببل

مواردی بیشبتر از عناصبر ضبروری) جبذ( نمبوده و

سمیت کادمیو و آرسنیک مرببوط ببه افبزایش میبزان

تامع میدهند .بهطبور کلبی مبیتبوان اظهبار داشبت

پرولین آزاد ،بهبود فعالیت کالته شدن فلزات و ارتقباء

سیلیکون بهعنوان عنصری سودمند برای رشد گیاهبان

سیستم آنتیاکسیدانی در گیاهچههای  P. aureusبود.

در شببرایط نامسبباعد محیطببی مطببرح گردیببده اسببت.
گزارشببات فراوانببی مبنببی بببر تعببدیل اثببرات مخببر(
1. Trace Elements
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تنشهایی نظیر؛ خشکی ،شوری ،دمبای بباال و پبایین،

هدایت پتاسیم به درون ریشه و در نتیاه بهبود نسببت

تابش ماوراء بنفش و عد تعادر عناصر غذایی توسبط

پتاسیم به سدیم میگردد (.)Ahmad et al., 2013

سببیلیکون موجببود مببیباشببد (جببدور  .)5حضببور

سلنیو ( )Seبهدلیل اهمیتبی کبه در سیسبتم دفباع

سببیلیکون کمببک ش بایانی بببه ارتقببای سیسببتم دفبباع

آنتیاکسیدانی و تعادر هورمونی و در نتیابه سبالمت

آنتیاکسبیدانی و در نتیابه تنظیبف گونبههبای فعبار

انسانها و حیوانات دارد ،بهصورت گسبتردهای مبورد

اکسی ن در شرایط تنش مینماید که این امر مبیتوانبد

بررسی قبرار گرفتبه اسبت .اگبر چبه در گیاهبان نیبز

مناببر بببه حفببظ کببارکرد غشبباها ،افببزایش میببزان

مطالعات وسیعی بر روی سبلنیو صبورت پذیرفتبه و

رنگدانههای فتوسنتزی و باال رفتن کارآیی فتوشیمیایی

اثرات مفید آن بهخوبی شناخته شده است ولی تا کنون

Liang et al., 2008; Song et al.,

نقش سلنیو بهعنوان یک عنصر ضبروری ببرای گیباه

 .)2009محلورپاشی سیلیکون در شبرایط تبنش تباثیر

مشبخ

نگردیببده اسببت (.)Navneet et al., 2014

بهسزایی در افزایش محتوای آ( نسبی گیاه ببر عهبده

برخی از گونههای گیاهی که با سلنیو تیمار میشبوند

دارد .گزارش شده است که حضور سبیلیکون موجب

تحمل باالیی در برابر تنشهبای غیبر زیسبتی خباو

حفاظت و پایداری تونوپالستهای ریشه و در نتیابه

نظیر؛ شوری ،خشکی ،دمای باال و تابش ماوراء ببنفش

ثبات عملکرد آنها در تنشهبای محیطبی مبیگبردد.

نشان میدهند (جدور  .)5گزارشات متعددی حاکی از

حضور سیلیکون تبادر گازهای فتوسنتزی را نیز تحت

این نکته است که سلنیو سب

ارتقای مقاومبت گیباه

تاثیر قرار میدهد که نهایت منار به افبزایش فتوسبنتز

در مقابل تنش اکسیداتیو میگبردد Feng .و همکباران

Parveen and

( )2613اظهار نمودند که سلنیو میزان گونههای فعار

 .)Ashraf, 2010همچنببین مشبباهده شببده اسببت کببه

اکسببی ن در شببرایط تببنش را بببه سببه طریببق کبباهش

بهببود

میدهد؛  )1با تحریک نمودن تغییبر خبود ببه خبودی

وی گیهای فیزیو-هورمونی گیاه میشود که مبیتوانبد

رادیکارهای آزاد اکسی ن به پراکسبید هیبدوژن )2 ،ببا

تعدیل اثرات شرایط نامسباعد محیطبی ببر روی

واکببنش مسببتقیم بببین ترکیبببات حبباوی سببلنیو و

گیاه گردد .اسبتفاده از منبابع خبارجی سبیلیکون قبادر

گونههای فعار اکسی ن و  )3با تنظبیم نمبودن فعالیبت

است تا میزان سطوح داخلی جیبرلیک اسید را افزایش

آنببزیمهببای آنتببیاکسببیدان .مکانیسببم احتمببالی دیگببر

و در عین حار مقادیر آبسیزیک اسید را کباهش دهبد.

مببیتوانببد ایببن مببورد باشببد کببه سببلنیو بببر تامببع

وقوع این حالت تعبادلی در شبرایط تبنش ،در نهایبت

کمپلکسهای فتوسنتزی اثر گذاشته و موجب

تنظبیم

منار به تعدیل اثرات مخر( تنشها بر روی تولیبد و

مقادیر گونههای فعار اکسی ن میشود .گبزارش شبده

عملکرد گیاه خواهد شد .گذشته از این موارد مشاهده

است که محلورپاشی این عنصر در شرایط تنش منار

شببده اسببت کببه حضببور سببیلیکون در تببنش شببوری

به افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی آنزیمهای سوپراکسید

کاهش معنبیداری در مقبادیر یبون سبدیم در

دیسموتاز ،آسکوربات پراکسیداز ،کاتاالز و پراکسبیداز

فتوسیستم  IIشود (

خبال

در گیباه مختلبف مبیگبردد (

محلورپاشی این عنصر در شرایط تنش موج
سب

موج

ریشه میشود درحالیکه میزان یون پتاسیم در برگهبا

در برگها میشود .فعالیت این آنتیاکسیدانها موج

و اندا های هوایی افزایش مییابد .این امبر مبیتوانبد

ارتقببای کببارآیی فتوسببنتز و حفاظببت از غشبباهای

مربوط به افزایش فعالیت پمبپهبای  H+-ATPaseدر

پالسبببمایی مبببیشبببود (

غشاهای پالسبمایی ریشبه باشبد کبه سبب

افبزایش

;Yao et al., 2009

.)Hasanuzzaman et al., 2012
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جدول  :9اثرات حفاظتی استفاده از منابع خارجی عناصر کمیا( (سیلیکون و سلنیو ) در شرایط تنش
اثرات حفاظتی

گونه گیاهی

تیمار

عامل تنشزا

Brassica napus

 2و  4میلیموالر

شوری؛  366میلی-

• بهبود فتوسنتز

K2SiO3

موالر کلرورسدیم

• افزایش فعالیت آسکوربات پراکسیداز و نیترات ردوکتاز

منبع

• افزایش سطح برگ ،وزن تر برگ و عملکرد دانه

Bybordi
)(2012

• افزایش محتوای کلروفیل
• بهبود رشد

،1/0 ،1/2 ،6/0 ،6/4
Zea mays

 2/0 ،2/4 ،2/6و 3/2
میلیموالر Si(OH)4

• افزایش میزان آسیمیالسیون  CO2و غلظت CO2

شوری؛ 156

درونی

میلیموالر کلرورسدیم

• بهبود جذ( پتاسیم ،نسبت پتاسیم به سدیم و محتوای

Parveen and
)Ashraf (2010

کلسیم
• بهبود هدایت روزنهای و تعرق

Sorghum
bicolor

 266میلیگر در لیتر
Si

• افزایش فتوسنتز خال

خشکی؛ قطع آبیاری

• افزایش نسبت ریشه به اندا های هوایی از طریق افزایش
رشد ریشه

Ahmed et al.
)(2011

• کاهش نشت الکترولیتها

Oryza sativa

 46 ،26و 166

دمای باال؛ 42

• افزایش سطح پلیساکاریدها در دیواره سلولی و باال

میلیگر در لیتر SiO2

درجه سانتیگراد

رفتن نسبت پلیساکاریدها به کل کربوهیدراتها در

 6/1و  1میلیموالر

اناماد؛ -5

K2SiO3

درجه سانتیگراد

Agarie et al.
)(1998

دیوارههای سلولی
• افزایش محتوای آ( برگها

Triticum
aestivum

• بهبود فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز
• باال رفتن مقادیر درونی گلوتاتیون احیا شده و
آسکوربیک اسید در گیاه

Liang et al.
)(2008

• کاهش پراکسید هیدروژن و مالوندیآلدیید
• افزایش بیوما

 1/5میلیموالر

Brassica
chinensis

K2SiO3

Glycine max

 1/5میلیموالر Si

ریشه و اندا های هوایی

فلزات سنگین؛  6/5و

• کاهش جذ( و انتقار کادمیو

 5/6میلیگر در لیتر

• افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و
آسکوربات پراکسیداز

کادمیو

Song et al.
)(2009

• کاهش پراکسید هیدروژن و مالوندیآلدیید

ماوراء بنفش؛  296تا
 326نانومتر

• افزایش نسبت ریشه به اندا های هوایی
• افزایش فتوسنتز خال

و هدایت روزنهای

• کاهش محتوای پراکسید هیدروژن

Shen et al.
)(2010

• افزایش محتوای آسکوربیک اسید و گلوتاتیون

 25میکروموالر
Brassica napus

40 ،Na2SeO4
ساعت

شوری؛  166و 266

• افزایش نسبت گلوتاتیون احیا شده به اکسید شده
• بهبود فعالیت آسکوبات پراکسیداز ،گلوتاتیون ردوکتاز،

میلیموالر
کلرورسدیم40 ،
ساعت

گوآیکل پراکسیداز ،دهیدرو آسکوربات ردوکتاز ،مونو

Hasanuzzaman
)et al. (2011

دهیدرو آسکوربات ردوکتاز و کاتاالز • کاهش پراکسید
هیدروژن و مالوندیآلدیید
• کاهش محتوای پراکسید هیدروژن ،TBARS ،دهیدرو

Trifolium
repens

 5میکروموالر
 ،Na2SeO4صفر تا 5
روز

خشکی؛ PEG-
6000
( -1مگاپاسکار)،
صفر تا  5روز

آسکوربات و گلوتاتیون
• افزایش محتوای آسکوربیک اسید و گلوتاتیون
• افزایش نسبت آسکوربیک اسید به دهیدرو آسکوربات و
گلوتاتیون احیا شده به اکسید شده

Wang et al.
)(2011

• بهبود فعالیت گلوتاتیون ردوکتاز و دهیدرو آسکوربات
ردوکتاز

Triticum
aestivum

 2 ،1و  3میلیگر در
گیلوگر ،Na2SeO3
 26روز

• افزایش فعالیت ریشه

خشکی؛  36درصد
ظرفیت زراعی
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• افزایش کلروفیل ،کاروتنویید و پرولین
• افزایش فعالیت پراکسیداز و کاتاالز
• کاهش محتوای مالوندیآلدیید

Xiaoqin et al.
)(2009b

نقش منابع خارجی محافظ¬های گیاهی در تعدیل اثرات مخرب....
محلورپاشی 55
Sorghum
bicolor

میلیگر در لیتر
 5 ،Na2SeO4تا 20

دمای باال؛ 36/46
درجه سانتیگراد 5 ،تا

• بهبود سیستم دفاع آنتیاکسیدانی

Djanaguiraman
)et al. (2010

• افزایش تولید بیوما

 2 ،1 ،6/5و 3
Triticum
aestivum

• کاهش  ROSو صدمات غشایی
• افزایش عملکرد دانه

 20روز

روز

• افزایش محتوای آنتیاکسیدانهای آنزیمی

میلیگر در کیلوگر

دمای پایین؛  4درجه

52 ،Na2SeO3

سانتیگراد 52 ،ساعت

ساعت

• افزایش محتوای کلروفیل ،آنتوسیانینها ،فالوونوییدها و

Chu et al.
)(2010

ترکیبات فنولی
• افزایش فعالیت پراکسیداز و کاتاالز
• افزایش محتوای آسکوربیک اسید و گلوتاتیون

خیساندن بذور در 56
Brassica napus

و  166میکروموالر
24 ،Na2SeO4
ساعت

Triticum
aestivum

فلزات سنگین؛  6/5و
 1میلیموالر کلرید
کادمیو  40 ،ساعت

• بهبود نسبت گلوتاتیون احیا شده به اکسید شده
• افزایش فعالیت آسکوبات پراکسیداز ،گلوتاتیون ردوکتاز،
گوآیکل پراکسیداز ،دهیدرو آسکوربات ردوکتاز ،مونو

Hasanuzzaman
)et al. (2012b

دهیدرو آسکوربات ردوکتاز و کاتاالز
• کاهش محتوای پراکسید هیدروژن

 1و  2میلیگر در

ماوراء بنفش؛ UV-

کیلوگر سلنیو 0 ،

،305 nm،40W ،B

ساعت

 0ساعت

• افزایش وزن و فعالیت ریشه
• افزایش محتوای فالوونوییدها و پرولین
• افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز

Yao et al.
)(2009

• کاهش تولید مالوندیآلدیید و سوپراکسید

پراکسیداسیون لیپیدها در حضبور سبلنیو کباهش

شببده در ایببن زمینببه شببامل؛ بهبببود سیسببتم دفبباع

چشمگیری مییابد کبه ایبن امبر ببا کباهش محتبوای

آنتیاکسیدانی ،کاهش جذ( فلبزات سبنگین ،تشبکیل

مالوندیآلدیید کبه محصبور پراکسیداسبیون لیپیبدها

کمپلکسهبای غیبر سبمی فلبز سبلنیو و دخالبت در

میباشد ،قابل اثبات اسبت ( .)Xiaoqin et al. 2009از

فعالیت کالتهای گیاهی هستند .وقتی بوتههبایی کبه

سوی دیگر بیان گردیده که اسبتفاده از منبابع خبارجی

در معببرض تببنش آرسببنیک بودنببد بببا سببلنیو (5

افبببزایش محتبببوای گلوتببباتیون و

میکرومور) تیمار گردیدند ،رشد گیاه بهبود یافبت کبه

آسببکوربیک اسببید و جلببوگیری از کبباهش نسبببت

بیانگر وجود یک رابطبه آنتاگونیسبتی ببین دو عنصبر

آسکوربات به دهیدروآسکوبات و همچنین ،گلوتاتیون

آرسنیک و سلنیو میباشد .حضور سلنیو سب

بروز

احیا شده به گلوتاتیون اکسبید شبده در شبرایط تبنش

صدمات کمتری بر غشاها ،کلروفیل و بقباء سبلورهبا

میشود ( .)Hasanuzzaman et al., 2011لذا میتبوان

شد .بهعالوه ،خسارات اکسیداتیو ناشی از آرسنیک ببا

اظهار داشت که سبلنیو ببا دخالبت در سیسبتم دفباع

بهکار بردن سلنیو کاهش یافت که میتواند مربوط ببه

کباهش

ارتقبباء سیسببتم آنببزیمهببای آنتببیاکسببیدانی ماننببد

مقادیر درون سلولی گونههای فعار اکسی ن میگبردد.

سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،آسکوربات پراکسبیداز،

بهعالوه ،سلنیو از طریق بهبود روابط آبی گیباه سبب

گلوتاتیون ردوکتاز و گلوتاتیون ا ترانسفراز ،در کنبار

سبببلنیو موجبب

آنتیاکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمبی موجب

کبارآیی فتوسبنتزی گیباه مبیشبود (

افزایش سنتز آنتیاکسبیدانهبای محلبور در آ( نظیبر

Navneet et al.,

 .)2014در تعدادی از منابع اشباره گردیبده اسبت کبه

آسکوربیک اسبید و گلوتباتیون باشبد (

حضور سلنیو میتواند در تعدیل صدمات ایااد شده

.)2012

توسط فلزات سنگین موثر باشد .مکانیسمهای پیشنهاد
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ناشی از تنشهای محیطی در گیاهان میباشد .بسیاری

جمعبندی و نتیجهایری
تبنشهبای غیبر زیسبتی ماننبد شبوری ،خشببکی،

از مطالعات نشان میدهند که اگر محافظهبای گیباهی

غرقابی ،دمای باال ،دمبای پبایین ،فلبزات سبمی ،ازن،

بببه درسببتی انتخببا( شببده و در غلظببت و مرحلببهی

تابش ماوراء بنفش و کمبود عناصبر غبذایی از جملبه

مناس

رشدی گیاه بهکار گرفته شوند ،میتوانند اثرات

مهمترین تنشهای طبیعی محیطی محسو( میگردنبد

جبرانی قابل قبولی بر روی عملکرد گیاهان در شبرایط

که مسئور کاهش بیش از  56درصد تولید محصوالت

تنش داشته باشند .هر چند کارکرد سبودمند محبافظ-

زراعی هستند .اگر چه تنشهای محیطی عامبل اصبلی

های گیاهی در غلبه گیاه بر اثرات تنشهبا یبا ارتقبای

کباهش دهنبدهی عملکببرد گیاهبان زراعبی محسببو(

مقاومت گیاه در برابر تنشهبای غیبر زیسبتی توسبط

میگردند ولی ،مکانیسبمهبای تحمبل تبنشهبا هنبوز

محققان زیادی به اثبات رسیده است ولبی ،پیچیبدگی

بهطور کامل شناخته نشده است .تبالشهبای صبورت

مکانیسمهای خاو گونهای و خاو تنشی در گیاهان

گرفته توسط اصالح گیاهان بهمنظبور بهببود عملکبرد

بهمعنای لزو تحقیقات بیشتر در این زمینه میباشد .از

تحت شرایط تبنشزای محیطبی نیبز ببهدلیبل کنتبرر

اینرو ،مطالعبات مزرعبهای کبه قبادر باشبند توانبایی

عکسالعملهبای سبازگاری توسبط ژنهبای متعبدد،

استعمار منابع خارجی محافظهای گیباهی مختلبف را

و

در تعدیل اثرات مخر( تنشهای غیر زیستی به اثبات

کاسببتن اثببرات تببنشهببا ،یکببی از چببالشهببای مهببم

رسببانده و راه حببلهببای مناسبببی را جهببت گسببترش

فیزیولوژیسببتهببای گیبباهی بببهشببمار مببیرود .نتببایج

استفاده عملی از این ترکیبات بهمنظور افبزایش میبزان

بسیاری از تحقیقات نشان دهنده اثرات سودمند کاربرد

تولید گیاهان زراعی ارایه نمایند ،میتواند مورد توجبه
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