نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال سیزدهم ،شماره  ،15پاییز  / 5931صفحات95-15 :

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال سیزدهم ،شماره  ،15پاییز  / 5931صفحات95-15 :

بررسی اثر دگرآسیبی تفاله حاصل از روغنکشی میوه زیتون ( )Olea europaea L.بر
برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد سه رقم گندم در شرایط آبوهوایی خوزستان
آذین غفاریزاده ،*1سیدمنصور سیدنژاد ،1موژان وفایی ،1عبدالعلی گیالنی ،2عذرا

صبورا3

1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
 2بخش اصالح و تهیه بذر ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان خوزستان،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اهواز ،ایران
3گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش79/8/18:

تاریخ دریافت79/3/11 :

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی اثر دگرآسیبی تفاله حاصل از روغنکشی میوه زیتون ( )Olea europaea L.بر
برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد سه رقم گندم انجام شد .آزمایش در شرایط گلدانی به صورت فاکتوریل در
قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار در پنج سطح تفاله حاصل از روغنکشی میوه زیتون (صفر 5 ،3 ،1 ،و 7
درصد حجمی/حجمی) و سه رقم گندم (تریتیکاله ،کرخه و چمران) به اجرا درآمد .میزان پروتئینهای محلول
برگ ،فعالیت آنزیم پراکسیداز ،آسکورباتپراکسیداز و کاتاالز برگ و میزان مالوندیآلدئید برگ در مرحله سنبله
رفتن و وزن سنبله ،طول سنبله ،تعداد دانه در هر سنبله ،وزن دانههای سنبله ،وزن هزار دانه ،شاخص برداشت
کل ،محتوای پرولین دانه و کربوهیدرات محلول دانه در مرحله رسیدگی کامل گندم سنجش شد .با توجه به
نتایج بهدست آمده ،میزان پروتئینهای محلول برگ ،فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ ،وزن سنبله ،طول سنبله،
تعداد دانه در هر سنبله ،وزن دانههای سنبله ،وزن هزار دانه و شاخص برداشت کل با افزایش مقدار تفاله در
خاك در هر سه رقم گندم نسبت به شاهد کاهش یافت .اما میزان فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز و کاتاالز
برگ ،میزان مالوندیآلدئید برگ ،پرولین دانه و کربوهیدرات محلول دانه در سه رقم گندم با افزایش مقدار تفاله
زیتون در خاك نسبت به شاهد افزایش یافت .از آن جایی که تفاله حاصل از روغنکشی میوه زیتون دارای
ترکیبات فنلی میباشد ،اثرات بازدارندگی تفاله زیتون بر رشد گندم به این ترکیبات نسبت داده شده

است.

واژههای كلیدی :آنزیمهای آنتیاکسیدانت ،ترکیبات فنلی ،تفاله زیتون ،دگرآسیبی ،فیتوتوکسیتی.
مقدمه1

مطرح شد و به برهمکنشهای بیوشیمیایی تحریکی یاا
بازدارناااده باااین گوناااههاااای مختلاااف گیااااهی و

استفاده از دگرآسیبی (آللوپااتی) مایتواناد قادمی
ارزشمند در کاهش مصرف علفکشها ،کاهش هزینه

میکروارگانیسمهاا اطاال مایگاردد (

تولیاااد ،حفااااات از محااایطزیسااات ،پایاااداری

 .)Modhej, 2015بااه عبااارت دیگاار آللوپاااتی تولیااد

اکوسیستمهای طبیعی و ایجاد کشاورزی پایادار باشاد

متابولیتهای اولیه و ثانویه بهوسیله گیاهان آللوپاتیا

( .)Sadat Asilan et al., 2015واژه آللوپاتی نخساتین

و آزاد شدن این ترکیبات به محیط برای کنتارل رشاد

بار توسط دانشمند آلمانی به نام مولیش در سال 1337

گیاهااان همسااایه اساات (.)Kalantar et al., 2008

Rafatjoo and

آللوپاتی فرآیندی پیچیده است که مایتواناد ناشای از
گروههای مختلف مواد شیمیایی مانند ترکیباات فنلای،

*نویسنده مسئولAzin.Ghafar@gmail.com :
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فالوونوئیاادها ،ترپنوئیاادها ،آلکالوئیاادها ،اسااتروئیدها،

برنج موجب کاهش معنیدار جوانهزنای ،طاول و وزن

کربوهیادرات و اسایدهایآمیناه باشاد .ایان ماواد در

خش

دانهرستهای گیاهان مورد بررسای نسابت باه

دوزهای باال میتوانند باعث به تأخیر افتادن جوانهزنای

شاااهد شااد .مطالعااات انجااام شااده توسااط  Singhو

( ;Cayuela et al., 2008

همکاران ( )2003نشان داد که ترکیبات فنلای موجاب

.)Kalantar et al., 2008; Nastri et al., 2006

کاهش جوانهزنی بذر گیاهان از طریاب مهاار تولیاد و

تحقیقااات نشااان ماایدهااد میاازان مااواد دگرآساایب

ترشح آلفا-آمیالز مایشاود .باا توجاه باه مشااهدات

(آللوکمیکالها) بسته به گونه ،اندام و مرحلاه رشادی

 Dastresو همکاران ( )2015میزان ارتفاع بوته و وزن

گیاه متفاوت است .اگرچه تمام اندامهاا ممکان اسات

گندم تحت تاثیر ترکیباات دگرآسایب عصااره

بذر وکاهش رشد گیاه شاوند

حاوی مواد آللوپاتی

خش

آبی تلخهبیان و پیچ صحرایی کاهش یافت.

باشند ولی برگها و میاوههاا از

مهاامتاارین منااابع تولیدکننااده ایاان ترکیبااات هسااتند

 Hatami Hampaو همکااران ( )2012باا بررسای

( .)Rashed et al., 2009گیاهان ترکیبات آللوکمیکاال

اثر آللوپاتی

عصاره آبی ساورگوم و تلخاه بار رشاد

خود را به روشهای مختلفی وارد محیط مایکنناد از

گیاهچه و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسایدانت در گنادم،

جملاه ایان روشهاا آزاد شادن از طریاب آ شاوئی،

چغندرقند ،سلمهتره و تاا خاروس گازارش کردناد،

تراوشات ریشهای ،تجزیه بقایای گیاهی و رهاا کاردن

عصاره حاصل از سورگوم و تلخه موجب کاهش رشد

ترکیبات فرار مایباشاد (.)Inderjit and Duke, 2003

و افاازایش میاازان کربوهیاادرات محلااول ،پاارولین و

ترکیبات آللوکمیکال برای اثرگذاری باید توساط گیااه

فعالیت آنزیم کاتاالز در گیاهان مورد بررسی نسبت به

آنهاا باهوسایله

شاهد شد Niakan .و همکاران ( )2002با مطالعاه اثار

گیاهان هادف اطالعاات محادودی در اختیاار اسات.

دگرآسیبی عصااره آبای کلازا بار گیااه ساویا و گنادم

تماس فیزیکی ریشهها با اسیدهای فنلی بهطاور نسابی

گزارش کردند که فعالیت آنزیم کاتاالز و پراکسیداز در

آنهاا پیشانهاد شاده اسات ،در ایان

ریشه و اندام هوایی سویا باهطاور معنایداری کااهش

گیااه شاوند،

یافت ولی در گندم تنهاا از فعالیات آنازیم پراکسایداز

بهطور مستقیم و غیرمستقیم روی گیااه ماورد نظار اثار

کاسته شد و میزان فعالیت آنزیم کاتاالز روند افزایشای

اسایدهای

داشت .مطالعات انجام شده توسط  Oraczو همکااران

فنلی تحتتاثیر گونههای گیاهی ،نوع و سن ریشهpH ،

( )2007نشان داد که فعالیت آنازیم پراکسایداز تحات

محیط ،غلظت ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خااك و

تأثیر ماواد دگرآسایب آفتاابگردان در گیاهچاه خاردل

فعالیت میکروبای اسات (.)Inderjit and Duke, 2003

وحشی کاهش یافت که منجر به عدم توانایی گیاهچاه

گزارشات مختلفی وجاود دارد کاه بقایاای گیاهاان از

در دفع رادیکالهای آزاد اکسیژن و در نتیجه تخریاب

طریب آزاد کردن ترکیبات دگرآسایب موجاب کااهش

غشای سلولی شد .باتوجه به مشااهدات  Niromandو

رشد و توسعه گیاهان بسیاری بهویاژه گیاهاان زراعای

همکاران ( )2017میزان کربوهیدرات محلول و پرولین

میگردند (.)Batish et al., 2006

برنج تحت تاأثیر تفالاه حاصال از روغانکشای میاوه

هدف دریافت شوند .در مورد جذ

مهمتار از جاذ

صورت اسیدهای فنلی بدون اینکه جذ
میگذارند .تحقیقات نشان میدهد که جذ

 Farooqو همکاران ( )2002با مطالعه بر روی اثار

زیتون افزایش یافت .همچناین مطالعاات انجاام شاده

دگرآسیبی بخشهای مختلف برنج بار گیاهاان گنادم،

توسااط  Farhoudiو همکاااران ( )2012نشااان داد کااه

جو و چاودار گزارش کردند ،عصاره حاصال از سااقه

غلظت  100درصد عصاره آبای کنگرفرنگای موجاب
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کاهش فعالیت آنازیم پراکسایداز و در نتیجاه افازایش

رقابت باا گنادم بار رشاد و عملکارد آن اثار گذارناد

میزان مالوندیآلدئید ریزوم اویارسالم ارغوانی نسابت

( .)Hoseinzadeh et al., 2009در همین راستا اساتفاده

به شاهد شد.

از ویژگی آللوپاتی گیاهان دگرآسایب مایتواناد نقاش

 Sadat Asilanو همکاااران ( )2015در مطالعااه باار

مهمی در کنترل علفهای هرز داشته باشاد .از ایانرو

ارقااام باارنج ایراناای باار روی

پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی مکانیسم اثر دگرآسیبی

خصوصیات رشدی علف هرز سوروف گازارش کردناد

تفالاه حاصال از روغانکشای میاوه زیتاون رقام زرد

که تعدادی از ارقام برنج اثر تحری کنندگی و برخای اثار

( )Olea europaea L. cv Zardبر برخی شاخصهای

بازدارندگی بر رشد علف هرز سوروف داشتند و افزایش

فیزیولوژیکی و عملکرد سه رقم گندم تریتیکاله ،کرخه

غلظت عصاره ارقام بارنج سابب افازایش بازدارنادگی و

و چمران انجام شد.

روی پتانساایل آللوپاتیاا

تحری کنندگی رشد علف هرز سوروف شد.
امروزه اساتفاده از ترکیباات بیولاوژیکی باهعناوان

مواد و روشها

جایگزینی مناسب برای علفکشهای شایمیایی بسایار

مشخصات محل آزماای ::تحقیاب حاضار در ساال

ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات .در واقاع اساتفاده از

زراعی  1331-1333در ایستگاه تحقیقاات کشااورزی

برای مقابله با آفات در غلظتهاایی

شاوور وابسته به مرکز تحقیقاات کشااورزی و مناابع

که برای گیاهان زراعی ایجااد مسامومیت نکنناد و باا

طبیعی استان خوزستان با عرض جغرافیایی  31درجاه

هدف کاهش آلودگیهاای زیسات محیطای ناشای از

و  50دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  12درجاه و 22

استفاده بیرویه علفکشهای شایمیایی ،باا توجاه باه

درجه شرقی و ارتفاع  33متر از ساطح دریاا باه اجارا

در محایط ساریعتار

و هاوا و طبقاهبنادی

ترکیبات بیولوژی

این نکته که ترکیبات بیولوژیا

درآمد .محل آزمایش از نظر آ

تجزیه میشوند و همچنین مقاومت کمتری را در آفات

اقلیمی جزو مناطب خشا

ایجاد میکنند راه حل مطلاوبی باه نظار مایرساد .از

ماایشااود .برخاای از پارامترهااای هواشناساای ایسااتگاه

سوی دیگر گندم در سراسر جهان بهعنوان حیاتیترین

تحقیقات کشاورزی شاوور در جدول  1آماده اسات.

محصول کشاورزی و بهعنوان پایه اصلی تغذیه و بقای

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش در

بشر مطرح میباشد .کشت این گیاه با مشکالت مربوط

جدول  2در شده است.

و نیماه خشا

به حضور علفهای هرز رو به رو باوده کاه باه علات
جدول  :1پارامترهای هواشناسی ایستگاه تحقیقاتی شاوور در طول فصل کشت
ماههای سال
آذر

تغییرات دما

بارش ماهانه

)(°C

)(mm

حداقل

حداکثر

میانگین

مجموع

5/1

25/2

15/1

21/7

دی

1/2

23/1

13

25

بهمن

1/2

27/1

15/2

1/1

اسفند

2/2

32

20

32/5

فروردین

1

32/2

22/5

13/3

اردیبهشت

13/2

11/2

31/3

0/1
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جدول  :2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش
عمب خاك
()cm
0-30

pH

Ec

(N)%

)P(ppm

)K(ppm

7/2

3/1

0/02

10

320

عناصر میکرو قابل جذ

)(ppm

بافت خاك

Cu

Zn

Mn

Fe

2/2

2/2

3/2

15/7

رسی -لومی

مشخصاات راارم آمااری و تیاارهااای آزمایشاای:

 150کیلااوگرم بااذر گناادم کاشااته ماایشااود و سااطح

آزمایش به صورت کرتهای یا باار خارد شاده در

گلدانهای مورد استفاده در ایان تحقیاب حادود 0/07

قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با ساه تکارار باه

مترمربع بود ،در هر گلدان بهطور متوسط ی

گرم بذر

صااورت کشاات گلاادانی در محاایط باااز انجااام شااد.

گندم در آذر ماه  1333کاشته شد .آبیاری طباب عارف

تیمارهای مورد مطالعه در آزمایش شاامل پانج ساطح

منطقه انجام شاد و جهات زهکاش خااك گلادانهاا

صفر ،ی  ،سه ،پنج و هفت درصد وزنی/وزنای تفالاه

منافذی در کف گلدانها تعبیاه شاد .گیاهاان طای دو

حاصل از روغنکشی میوه زیتون رقم زرد (باهترتیاب

مرحلااه ساانبله رفااتن (اساافند ماااه  )1333و مرحلااه

صاافر (عاادم مصاارف) 1050 ،750 ،150 ،150 ،گاارم

رسیدگی کامل گندم (اردیبهشت مااه  )1331برداشات

تفاله میوه زیتون با  15000گرم خاك مخلوط شد و از

شدند.
برای تعیین شاخص برداشت کال ،وزن داناههاای

این خاك برای کاشت گندم در گلدانها استفاده شاد)

هر گلدان بر وزن بوتههای آن گلدان تقسایم و ساس

و سه رقم گندم (چمران ،کرخه و تریتیکاله) بود .تفاله
حاصل از روغنکشای میاوه زیتاون از یا

در  100ضر

کارخاناه

روغنکشی زیتون در رودبار جمعآوری شد .باذرهای

شاد .سانش :میانان پاروت ینهاای

محلول برگ :بدین منظور ی

گرم از نمونه تار گیااه

سه رقم گندم نیز از مؤسسه تحقیقات کشاورزی استان

با کم

خوزستان تهیه شدند .رقم چمران از نظر کروماوزومی

( )pH=7/1در هاون چینی بر روی یخ تاا ایجااد یا

هگزاپلوئید و دارای  12کروموزوم بوده و از خاصایت

مخلوط همگان سااییده شاد .عصاارههاای پروتئینای

نانوایی مطلوبی برخوردار میباشد .در حال حاضار در

حاصل باه میکروتیاو هاای مخصاوس ساانتریفیوژ

تمام نقاط استان خوزستان کشت میشاود و بااالترین

منتقل و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار در

سااطح زیاار کشاات را در اسااتان دارد .رقاام کرخااه

دمااای چهااار درجااه سااانتیگااراد و

بااا ساارعت rpm

تتراپلوئید میباشد .دانه آن بارای تهیاه آرد ماکاارونی

15000به مدت  25دقیقاه ساانتریفیوژ شادند .پا

استفاده میشود .گندم تریتیکاله باهعناوان یا

جان

پنج میلیلیتر بافر فسافات پتاسایم  0/1ماوالر

از

پایان سانتریفیوژ محلاول رویای در میکروتیاو هاای

جدید در خانواده غالت است و از دورگگیاری باین

عالمتگذاری شده ،توزیع و در فریزر در دماای -22

گندم (والد مادری) و چااودار (پایاه پادری) انتخاا

درجه ساانتیگاراد نگهاداری شادند .سانجش میازان

شد .از چند سال گذشاته مطالعاات مرباوط باه آن در

پروتئین به روش لوری اصاالح شاده

خوزستان شروع گردید و به عنوان یکای از گزیناههاا

 )1951انجام شد .غلظت پاروتئین محلاول بارگ هار

برای مصارف علوفهای در حاال بررسای اسات .ایان

نمونه با استفاده از معادله خط منحنی استاندارد حاصل

ارقام همگی در خوزساتان کشات مایشاوند و علات

میلیگارم

انتخا

( Lowry et al.,

از محلولهای پروتئین با غلظت صفر تا ی

آنها برای این تحقیب ،موارد مصرف مختلاف

بر لیتر تعیین و در نهایت میزان پروتئین محلاول بارگ

آنها بوده است .با توجه به این نکته که در هر هکتاار
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بر حسب میلایگارم در گارم وزن تار بافات گیااهی

عصاره آنزیمی حاصل از برگ روی حمام یخ مخلاوط

محاسبه شد.

شاادند .بالفاصااله فعالیاات آناازیم در طااولمااو 210

سنش :مینان فعالیت آننیم پراكسیداز :بدین منظاور

نانومتر در مدت زمان ی

دو میلی لیتر تامسون استات  0/2موالر 200 ،میکرولیتار

جاااذ ) باااا اساااتفاده از دساااتگاه اساااسکتروفتومتر

آ اکساایژنه  0/3درصااد و  100میکرولیتاار بنزیاادین

 UV-VIS WPA (Biowave) biochromسااااخت

 0/02مااوالر محلااول در متااانول  50درصااد بااا 100

انگلستان ثبت گردید .فعالیت آنزیم بر حسب تغییرات

میکرولیتر عصااره آنزیمای حاصال از بارگ بار روی

در دقیقه به ازای هر میلایگارم پاروتئین

حمام یخ مخلوط شدند .بالفاصله جذ
اساتفاده از دساتگاه اساسکتروفتومتر

واحد جذ

محلول برگ ( ) ΔOD.min-1/mg proteinمحاسبه شد

نموناههاا باا

(.)Aebi, 1984

UV-VIS WPA

سنش :مینان مالوندیآلدئید :جهت سانجش میازان

 (Biowave) biochromساخت انگلستان در طولمو
 530نانومتر به مادت ساه دقیقاه (هار  10ثانیاه یا

مالوندیآلدئید برگ گیاه به ی

جذ ) ثبت گردید .فعالیت آنازیم برحساب تغییارات
واحد جذ

دقیقه (هار پانج ثانیاه یا

اساتخرا شاده ،یا

در دقیقه به ازای هر میلایگارم پاروتئین

میلایلیتار از عصااره

میلاایلیتار محلاول  0/5درصااد

( )W/Vاسااااایدتیاااااوباربیتوریااااا

محلااول باارگ ) (ΔOD.min-1/mg proteinمحاساابه

اسیدتریکلرواستی
سس

شد (.)Hoyle, 1972

حااااااوی

 20درصد ( )W/Vاضافه گردیاد.

مخلوط حاصل در حمام آ

با دمای  35درجاه

ساانش :میاانان فعالیاات آناانیم آسااکوربات-

سانتیگراد بهمدت  30دقیقه حرارت داده شد .بهمنظور

پراكسیداز :جهت سنجش فعالیت آنزیم آساکوربات-

توقف واکنش ،اارف محتاوی مخلاوط حارارت داده

پراکسیداز  2/5میلیلیتر بافر فسفاتپتاسیم  0/5ماوالر،

شده به سرعت بهمدت  30دقیقه درون حمام یخ قارار

 100میکرولیتاار آسااکوربات  0/5میلاایمااوالر100 ،

گرفت .آنگاه مخلوط حاصل با دور  1000به مدت 15

میکرولیتاار محلااول  0/1 EDTAمیلاایمااوالر و 200

دقیقه با استفاده از دستگاه  Sahand .T.Aساخت ایران

میکرولیتر آ اکسیژنه با  100میکرولیتر عصاره آنزیمی

سانتریفیوژ گردید .جذ

مخلوط حاصل با اساتفاده از

حاصل از بارگ بار روی حماام یاخ مخلاوط شادند.

دساتگاه اساسکتروفتومتر

)UV-VIS WPA (Biowave

بالفاصله فعالیت آنزیم در طاولماو  230ناانومتر در

 biochromساخت انگلساتان در دو طاولماو 532

جذ ) با استفاده از دستگاه

نااانومتر (طااولمااو اختصاصاای) و  200نااانومتر

UV-VIS

حاصال

سه دقیقه (هر 10ثانیه ی
اسااااسکتروفتومتر

)(Biowave

 biochromساااخت انگلسااتان

WPA

(طولمو غیراختصاصی) خوانده شد .جذ
از طولمو دوم ،از جذ

اناادازهگیااری گردیااد.

فعالیت آنزیم بر حسب تغییرات واحد جذ

در دقیقه

به ازای هر میلای گارم پاروتئین محلاول بارگ
 ) ΔOD.1/mg proteinمحاساابه شااد (

کم و سس

در ضاریب خاموشای ماالون دی آلدئیاد،

 155mM-1cm-1ضااار

(min-

حاصال از طاولماو اول
شاااده و در نهایااات میااازان

مالوندیآلدئید بر حسب میلیماول بار گارم وزن تار

Chen and

.)Asada, 1989

محاسبه گردید (.)Davey et al., 2005

سنش :مینان فعالیت آننیم كاتاالز :بدینمنظاور 2/5

سنش :مینان پارولین داناه :جهات سانجش میازان

میلاایلیتاار بااافر فساافاتپتاساایم  0/05مااوالر و 100

پاارولین دانااه باار اساااس روش  Batesو همکاااران

درصاد باا  100میکرولیتار

( 0/5 ،)1373گارم پااودر دانااه گیااه بااا  10میلاایلیتاار

میکرولیتر آ اکسیژنه ی
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سااهدرصااد در لولااه آزمااایش

اسسکتوفتومتر در طول مو  125نانومتر خواناده شاد.

اسیدسولفوسالیساایلی

شدند و

غلظت کربوهیدرات محلول با استفاده از معادلاه خاط

بعد از  20دقیقه سانتریفیوژ با دور  1000در دقیقه ،دو

منحنی استاندارد ابتدا بر حسب میلیگرم در لیتر تعیین

میلیلیتر از عصاره بدست آمده را برداشته ،دو میلیلیتر

و سس

نمونه

معاارف ناااینهیاادرین و دو میلاایلیتاار اسیداسااتی

گیاااهی محاساابه گردیااد (.)Dubios et al., 1956

ریخته شد ،لولهها به مدت ی

دقیقه ورتک

گالیسیال به آن اضافه کرده ،نمونههاا یا
حمام آ

سااعت در

بر حسب میلیگرم در گرم وزن خش

دادههای بدست آمده با استفاده از نرمافزار

MSTATC

گرم  100درجه سانتیگراد قرار داده شادند

مورد تجزیه و تحلیال آمااری قارار گرفتناد ،مقایساه

از آن به حمام یخ منتقل شده تا واکنش خاتماه

میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکان در

یابد .چهار میلیلیتر تولوئن به لولههای آزمایش اضاافه

و پنج درصد انجام شد و جهات

وپ

کرده و  30ثانیه ورتک

دو سطح احتمال ی

رسم شکلها از نرمافزار  Excelاستفاده گردید.

شدند تا دو فاز تشکیل گردد.

از فاز رنگی باالیی بارای قرائات در طاول ماو 520
نانومتر با اسسکتوفتومتر  UV-VISاساتفاده گردیاد ودر

نتایج

نهایت مقدار پرولین بر اساس میکرومول در گرم وزن

اثر متقابل سطوم مختلف تفالاه زیتاون در کاا

خش

نمونه گیاهی محاسبه گردید.

و

ارقام گندم بر مینان پروت ین محلول برگ :با توجه باه

سنش :مینان كربوهیدرات محلاول داناه :محتاوی

نتایج حاصل از تجزیاه واریاان  ،باین میازان پاروتئین

کربوهیاادرات محلااول دانااه براساااس روش فناال-

محلول برگ در ارقاام گنادم و ساطوح مختلاف تفالاه

سنجش شد .بادین منظاور  0/1گارم

زیتون در خاك از لحاا آمااری اخاتالف معنایدار در

پودر دانه گیاه با  10میلیلیتر اتانول  20درصد در لوله

درصد مشاهده شد .بین اثار متقابال ساطوح

اسیدسولفوری

آزمایش ریخته شد ،لولهها به مدت ی
شده و پ

سطح ی

دقیقه ورتک

مختلف تفاله زیتون در خااك و ارقاام گنادم بار میازان

از آن به مدت  15دقیقاه در  1000دور در

پروتئین محلول برگ اختالف آماری معنیدار در ساطح

دقیقه سانتریفیوژ شدند و روشاناورهای حاصال جادا

پنج درصد وجاود داشات (جادول  .)3در ارقاام گنادم

گردید (این عمل سه بار دیگار تکارار شاد) و ساس

تحت تیمار با تفاله زیتون میزان پروتئین محلول برگ در

عصارههای بدست آمده به منظور ایجاد شافافیت هار

تمامی ارقام و تمامی تیمارهاا نسابت باه شااهد کااهش

عباور داده

یافت .مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلاف تفالاه

شدند .فاز مایع ایجاد شاده در آون قارار داده شاد تاا

زیتون در خاك و ارقام گندم نشاان داد بیشاترین میازان

اتانول آن تبخیر شود .دو میلیلیتر عصاره بدست آمده

پروتئین محلول برگ ( 33/57میلیگرم بر گرم وزن تار)

میلایلیتار

درصاد تفالاه زیتاون

چه بیشتر از کاغذ صافی واتمن شماره ی

که با نسبت  1:20رقیب شاده باود ،باا یا

مربوط به رقم کرخه در تیمار ی

محلول فنل پنج درصد به لولاه آزماایش اضاافه شاد.

در خاك بود و کمترین میزان آن ( 23/23میلایگارم بار

لولاه هاا باه شادت تکاان داده شادند تاا کاف کننااد.

گرم وزن تر) در رقم چمران در تیمار هفت درصد تفاله

بالفاصاله پانج میلایلیتار اسیدساولفوری
درصد به هر نمونه اضافه شد .پا
زمان  15دقیقاه میازان جاذ

غلای 32

زیتون در خاك بود (شکل .)1

از گذشات مادت

محلاولهاا باا دساتگاه
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شکل  :1مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر میزان پروتئین محلول برگ .وجود
حروف مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.

و

پروتئین محلول برگ) مربوط به رقم چماران در تیماار

آنتیاكسیدانت:

درصد تفاله زیتاون در خااك و کمتارین میازان آن

اثر متقابل سطوم مختلف تفالاه زیتاون در کاا
ارقام گندم بر مینان فعالیت آننیمهای

ی

با توجه به نتایج حاصال از تجزیاه واریاان  ،باین اثار

( 7/052تغییرات واحد جذ

متقابل سطوح مختلاف تفالاه زیتاون در خااك و ارقاام

پروتئین محلول برگ) مربوط باه رقام کرخاه در تیماار

گندم بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت اختالف

هفاات درصااد تفالااه زیتااون در خاااك بااود (شااکل .)2

درصاد وجاود داشات

بیشترین میزان فعالیات آنازیم آساکورباتپراکسایداز و

(جدول  .)3در ارقام گندم تحت تیمار باا تفالاه زیتاون

کاتاالز ( 0/310و  0/212تغییرات واحد جذ

در دقیقه

میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در تمامی ارقام و تماامی

به ازای هر گرم پروتئین محلول برگ) در رقم تریتیکاله

تیمارها نسبت به شاهد کااهش و میازان فعالیات آنازیم

در تیمار هفت درصد تفاله زیتاون در خااك و کمتارین

آسکورباتپراکسیداز و کاتاالز در تمامی ارقام و تماامی

میزان فعالیات آنازیم آساکورباتپراکسایداز و کاتااالز

تیمارها نسبت به شاهد افزایش یافات .مقایساه میاانگین

( 0/320و  0/152تغییرات واحاد جاذ

در دقیقاه باه

اثر متقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خااك و ارقاام

ازای هر گرم پروتئین محلول برگ) در رقم چماران در

گندم نشان داد ،بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسایداز

تیمار هفت درصد تفاله زیتاون در خااك مشااهده شاد

آماری معنایدار در ساطح یا

( 11/21تغییرات واحد جذ

در دقیقه به ازای هر گارم

(شکل  3و .)1

در دقیقه به ازای هر گارم

شکل  :2مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر میزان فعایت آنزیم پراکسیداز.
وجود حروف مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.
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شکل  :3مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر میزان فعایت آنزیم
آسکورباتپراکسیداز .وجود حروف مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.

شکل  :4مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر میزان فعایت آنزیم کاتاالز.
وجود حروف مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.

و

مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف تفاله زیتاون

ارقام گندم بر مینان مالوندیآلدئید :بر اساس نتاایج

در خاك و ارقام گندم نشان داد بیشترین میازان ماالون

حاصل از تجزیاه واریاان  ،باین اثار متقابال ساطوح

دیآلدئید ( 13/57میلیمول بر گارم وزن تار) مرباوط

مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گنادم بار میازان

به رقم کرخه در تیمار هفات درصاد تفالاه زیتاون در

مالوندیآلدئید اختالف آماری معنیدار در سطح یا

خاك بود و کمتارین میازان ماالوندیآلدئیاد (31/27

درصد وجود داشت (جدول  .)3در ارقام گنادم تحات

میلیمول بر گرم وزن تر) در رقم چمران در تیمار ی

تیمار با تفاله زیتون میازان ماالوندیآلدئیاد در تماامی

درصد تفاله زیتون در خاك مشاهده شد (شکل .)5

اثر متقابل سطوم مختلف تفاله زیتاون در کاا

ارقام و تمامی تیمارها نسبت به شااهد افازایش یافات.

شکل  :5مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر میزان مالوندیآلدئید.
وجود حروف مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.
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جدول  :3خالصه نتایج تجزیه واریان
درجه

منابع تغییرات

آزادی

تکرار
رقم

)(A

سطح تفاله زیتون در خاك

)(A

 Bو  Aاثر متقابل
خطا
ضریب تغییرات

مربوط به شاخصهای فیزیولوژیکی سه رقم گندم با میانگین مربعات در مرحله سنبلهرفتن
میانگین مربعات
پروتئین محلول

فعالیت آنزیم

فعالیت آنزیم

فعالیت آنزیم

برگ

پراکسیداز

آسکوربات پراکسیداز

کاتاالز

2

5/512 n.s

**0/331

**0/001

**0/001

**

**

**

**

مالوندی آلدئید
*2/117
**

2

22/53

20/235

0/150

0/132

112/731

1

**155/210

**27/133

**0/351

**0/122

**525/220

2

*5/572

**2/023

**0/002

**0/032

**10/575

22

2/112

0/127

0/001

0/0001

0/520

1/520

2/320

1/220

1/550

1/220

 * ،nsو ** :بهترتیب بیانگر عدم اختالف معنیدار ،اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج و ی

درصد میباشد.

تغییرات وزن سنبله ،راول سانبله ،تعاداد داناه در

سانتیمتر) مربوط به رقم چمران در تیمار ی

سنبله ،وزن دانههای سنبله و وزن هنار داناه :طباب

تفالااه زیتااون در خاااك و کمتاارین میاازان آن (2/32

نتایج حاصل از تجزیه واریان  ،بین اثر متقابل سطوح

سانتیمتر) مربوط باه رقام تریتیکالاه در تیماار هفات

مختلف تفاله زیتون در خااك و ارقاام گنادم بار وزن

درصد تفاله زیتون در خاك بود .بیشترین تعاداد داناه

سنبله ،طول سنبله ،تعداد دانه در هر سنبله و وزن هزار

در هر سنبله ( 22/33دانه) مربوط به رقم تریتیکالاه در

درصاد

درصد تفاله زیتون در خاك و کمترین میزان

دانه اختالف آمااری معنایدار در ساطح یا

تیمار ی

درصاد

وجود داشت (جدول  .)1در ارقام گندم تحت تیمار باا

آن ( 11دانه) مربوط به رقم تریتیکاله در تیماار هفات

تفاله زیتون وزن سنبله ،طول سنبله ،تعداد داناه در هار

درصااد تفالااه زیتااون در خاااك بااود .بیشااترین وزن

سنبله و وزن هزار دانه در تمامی ارقام و تمامی تیمارها

دانههای سنبله ( 0/21گرم) مربوط به رقم تریتیکاله در

نسبت به شااهد کااهش یافات .مقایساه میاانگین اثار

تیمار ی

درصد تفاله زیتون در خاك و کمترین میزان

متقابل سطوح مختلف تفاله زیتاون در خااك و ارقاام

آن ( 0/12گرم) مربوط به رقم کرخاه در تیماار هفات

گندم نشان داد بیشترین میزان وزن سنبله ( 1/02گارم)

درصد تفاله زیتون در خاك بود .بیشاترین میازان وزن

در رقم چمران در تیمار ی

هزار دانه ( 31/02گرم) در رقم کرخاه در تیماار یا

درصاد تفالاه زیتاون در

خاااك و کمتاارین میاازان آن ( 0/117گاارم) در رقاام

درصااد تفالااه زیتااون در خاااك و کمتاارین میاازان آن

تریتیکاله در تیمار هفت درصد تفاله زیتاون در خااك

( 11/11گرم) در رقم چمران در تیماار هفات درصاد

مشاااهده شااد .بیشااترین میاازان طااول ساانبله (13/13

تفالااه زیتااون در خاااك مشاااهده شااد (شااکل.)2-10

شکل  :6مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر وزن سنبله.
وجود حروف مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.
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شکل  :9مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر طول سنبله.
وجود حروف مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.

شکل  :8مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر تعداد دانه در هر سنبله.
وجود حروف مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.

شکل  :7مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر وزن دانههای سنبله.
وجود حروف مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.

شکل  :11مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر وزن هزار دانه.
وجود حروف مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.
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و

تفاله زیتون میزان شاخص برداشت کل در تمامی ارقام

ارقام گندم بر مینان شاکص برداشت كل :باا توجاه

و تمامی تیمارها نسبت به شاهد کاهش یافات .مقایساه

به نتایج حاصل از تجزیه واریان  ،بین میزان شاخص

میانگین اثر متقابال ساطوح مختلاف تفالاه زیتاون در

برداشت کل در ارقام گنادم و ساطوح مختلاف تفالاه

خاك و ارقام گندم نشان داد بیشترین میازان شااخص

زیتون در خاك از لحا آمااری اخاتالف معنایدار در

برداشت کل ( 72/11درصد) مربوط به رقم چمران در

درصد مشااهده شاد .اماا باین اثار متقابال

درصد تفاله زیتون در خاك باود و کمتارین

اثر متقابل سطوم مختلف تفاله زیتاون در کاا

سطح ی

تیمار ی

سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گنادم بار

میزان ( 21/32درصد) در رقم تریتیکاله در تیمار هفت

میزان شاخص برداشت کل اخاتالف آمااری معنایدار

درصد تفاله زیتون در خاك بود (شکل.)11

وجود نداشت (جدول  .)1در ارقام گندم تحت تیمار با

شکل  :11مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر میزان شاخص برداشت کل.
وجود حروف مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.
جدول  :4خالصه نتایج تجزیه واریان

مربوط به شاخصهای فیزیولوژیکی و عملکرد سه رقم گندم با میانگین مربعات در مرحله

رسیدگی کامل.
منابع تغییرات
تکرار
رقم ()A
سطح تفاله زیتون
در خاك ()A
 Bو  Aاثر متقابل
خطا
ضریبتغییرات

درجه

میانگین مربعات
تعداد دانه

وزندانههای

سنبله

سنبله

در هر سنبله

سنبله

هزار دانه

2

0/017 ns

0/173 ns

1/530 ns

0/001 ns

0/111 ns

2

**0/032

**31/773

**217/215

آزادی

وزن

طول

ns

0/013

وزن

شاخص
برداشت کل
20/322 ns

**112/221

**1725/030

پرولین دانه
0/152 ns
**150/131

کربوهیدرات
محلول دانه
**3/221
**3212/520

1

**0/217

**7/150

**11/333

**0/200

**321/172

**2322/250

**352/075

**207/225

2

**0/023

**3/032

**23/303

**0/023

**73/352

73/375ns

**5/132

**2/013

22

0/002

0/333

5/221

0/002

2/337

122/132

0/222

0/225

12/27

5/51

13/22

15/35

5/32

12/32

2/01

0/55

 * ،nsو ** :به ترتیب بیانگر عدم اختالف معنیدار ،اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج و ی

اثر متقابل سطوم مختلف تفاله زیتاون در کاا

درصد میباشد.

پرولین دانه اخاتالف آمااری معنایدار در ساطح یا

و

ارقام گندم بر مینان پرولین داناه :بار اسااس نتاایج

درصد وجود داشت (جدول  .)1در ارقام گنادم تحات

حاصل از تجزیاه واریاان  ،باین اثار متقابال ساطوح

تیمار با تفاله زیتون میزان پرولین دانه در تمامی ارقام و

مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گنادم بار میازان

تمامی تیمارها نسبت به شاهد افازایش یافات .مقایساه
33
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میانگین اثر متقابال ساطوح مختلاف تفالاه زیتاون در

خاااك بااود و کمتاارین میاازان پاارولین دانااه (20/1

خاك و ارقام گندم نشان داد بیشاترین میازان پارولین

میکرومول بار گارم وزن خشا ) در رقام کرخاه در

دانه ( 37/12میکرومول بر گارم وزن خشا ) مرباوط

تیمار ی

درصد تفاله زیتاون در خااك مشااهده شاد

به رقم چمران در تیمار هفت درصاد تفالاه زیتاون در

(شکل .)12

شکل  :12مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر میزان پرولین دانه .وجود حروف
مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.

و

میانگین اثر متقابال ساطوح مختلاف تفالاه زیتاون در

ارقام گندم بر مینان كربوهیدرات محلاول داناه :باا

خاااك و ارقااام گناادم نشااان داد بیشااترین میاازان

توجه به نتاایج حاصال از تجزیاه واریاان  ،باین اثار

کربوهیدرات محلول دانه ( 173/1میلایگارم بار گارم

متقابل سطوح مختلف تفاله زیتاون در خااك و ارقاام

وزن خش ) مربوط باه رقام کرخاه در تیماار هفات

گندم بار میازان کربوهیادرات محلاول داناه اخاتالف

درصااد تفالااه زیتااون در خاااك و کمتاارین می ازان آن

درصاد وجاود داشات

( 132/2میلیگرم بر گرم وزن خش ) مربوط به رقام

(جدول  .)1در ارقام گندم تحت تیمار با تفالاه زیتاون

کرخه در تیمار ی

درصد تفاله زیتاون در خااك باود

میازان کربوهیادرات محلاول داناه در تماامی ارقاام و

(شکل .)13

اثر متقابل سطوم مختلف تفاله زیتاون در کاا

آماری معنیدار در ساطح یا

تمامی تیمارها نسبت به شاهد افازایش یافات .مقایساه

شکل  :13مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح مختلف تفاله زیتون در خاك و ارقام گندم بر میزان کربوهیدرات محلول دانه.
وجود حروف مشابه به لحا آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشد.
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وزن مولکولی کمتر و همچنین تبدیل پلیپستیادهاا باه

بحث
مطالعات بسیاری نشان داده است ،ترکیباات فنلای

آمینواسیدهایی مثل پرولین ،گالیسین و بتائین در طای

یکی از مولکولهای مهم مسئول فیتوتوکسیتی در تفاله

تنشهای غیر زیستی گزارش شده

است ( Haddadchi

حاصل از روغنکشی زیتون است .ترکیبات فنلای نیاز

 .)and Khoarasani, 2006با کااهش میازان پاروتئین-

مانند سایر مواد شایمیایی دگرآسایب روی فراینادهای

های برگ کاهش عملکرد محصاول را انتظاار مایرود

مختلااف فیزیولااوژیکی از جملااه تقساایم ساالولی،

( ،)Ghafarizadeh et al., 2016کاه مطاابب باا نتاایج

نفوذپذیری و پایداری غشایپالسمایی ،جذ

حاصل کاهش میزان پروتئینهای محلول بارگ میازان

یاونهاا

و مواد معادنی ،حرکات روزناه ،مسایرهای بیوسانتز

رشد و اجزای عملکرد سه رقام گنادم ماورد بررسای

هورمونهای گیااهی ،فتوسانتز ،بیوسانتز رنگیازههاا و

کاهش یافت.
بر اساس نتایج حاصال از تحقیاب حاضار ،میازان

آمینواسیدها ،تثبیت نیتروژن ،پراکسیداسیون لیسیادها و
فعالیت آنزیمهاا اثار گذارناد ( ;Cayuela et al., 2008

فعالیت آنزیم کاتاالز و آسکورباتپراکسیداز با افزایش

 .)Nastri et al., 2006تحقیقاات بار فیتوتوکسایتی 15

میزان تفاله زیتون در خاك افزایش معنیداری را نشان

ترکیب فنلی موجود در تفالاه زیتاون مشاخص کارده

داد .این افزایش در رقم تریتیکاله بسیار چشمگیر باود.

است که سمیترین ترکیبات ،کاتکول 1و هیدروکسی-

میزان مالوندی آلدئید نیز با افزایش میزان تفاله زیتاون

تایروزول 2میباشاد .عاالوه بار ایان تفالاه حاصال از

در خاك ،افزایش یافات .اماا کااربرد تفالاه زیتاون در

روغنکشی زیتاون حااوی ماواد آلای دیگاری مانناد

خاك موجب کاهش میزان فعالیات آنازیم پراکسایداز

اسیدهای چر

نسبت به شاهد شد.

کوتاه زنجیر ( )C2-C8و آلدئیادها کاه
کننده و از بین برنده علافهاای

 midpanahو همکاااران ( )2012بااا بررساای اثاار

هاارز عماال ماایکننااد ،نیااز ماایباشااد کااه مساائولیت

آللوپاتی اسان

( Zhumeria majdae

فیتوتوکسیتی را بر عهده دارند (.)Nastri et al., 2006

 )Rech.بر گنادم گازارش کردناد کاه فعالیات آنازیم

به عنوان مواد خش

گیاه مورخاوش

کاتاالز در حضور اسان

طبب نتایج بدست آمده از تحقیاب حاضار ،کااربرد

مورخوش رونادی افزایشای

تفاله حاصل از روغنکشی میوه زیتون موجب کااهش

داشت .آنهاا بیاان کردناد کاه قارار دادن گیاهاان در

میزان پروتئین برگ سه رقم گندم شاد .کااهش میازان

معرض اسان

تانش

پروتئین محلول در گیااه کلازا تحات تیماار باا ماواد

اکسیداتیو و تولید گونههای فعال اکسیژن مایگاردد و

دگرآساایب عصاااره آباای خااردلوحشاای توسااط

نتااایجی از قبیاال آساایب بااه غشااا و پراکسیداساایون

 Haddadchiو  )2002( Khoarasaniگااازارش شاااده

لیسیدها ،تجمع پرولین و در نتیجه فعال شادن سیساتم

است .کاهش در محتوای پروتئینهای محلول میتواند

آنزیماای آنتاایاکساایدانی را در پاای دارد Niakan .و

به علت سرعت باالی تخریب یا واسرشته شدن آنها،

 )2003( Saberiبا بررسی اثر عصاره آبی اکالیستوس بر

تغییر سااختمان ساه بعادی و شاکل فضاایی آنهاا و

علاف هاارز  Phalarisافاازایش میازان فعالیاات آناازیم

همچنین اختالل در فرآیند سنتز پروتئین در طی تانش

آسکورباتپراکسیداز را گزارش کردند.

باشد .تجزیه شدن پروتئینها و ایجاد مولکولهایی باا

و همکاااران ( )2011بااا بررساای پتانساایل دگرآساایبی

برگ مورخوش سابب تحریا

Siahmargoei

عصاره یوالف وحشی بر عدس ،افزایش فعالیت آنزیم
کاتاالز و آسکورباتپراکسیداز را گزارش کردند .میزان

1. Catechol
2. Hydroxytyrosol
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فعالیت آنزیمهای آنتیاکسایدانی از قبیال پراکسایداز،

 Moradshahiو همکاااران ( )2003گاازارش کردنااد

آسکورباتپراکسیداز و کاتاالز در ایجاد مقاومت گیااه

کاربرد عصاره آبی اکالیستوس موجاب کااهش فعالیات

به تنشهای محیطی اهمیت دارد .ترکیبات دگرآسایب

آنزیم پراکسیداز در گیاه  Lepidium sativaگردید.

فعالیت آنزیمهای انتیاکسایدانی را تحات تااثیر قارار

طبب نتایج حاصل از تحقیب حاضار ،کااربرد تفالاه

میدهند .عملکرد ترکیبات دگرآسایب باه دو صاورت

زیتون در خاك موجب کاهش وزن سنبله ،طول سنبله،

فعالیت آنزیمهای اکسایدکننده

تعداد دانه در هر سنبله ،وزن دانههای سنبله ،وزن هزار

رادیکااالهااای آزاد از افاازایش صاادمات جلااوگیری

دانه و شاخص برداشات کال نسابت باه شااهد شاد.

میکنند و برخی دیگار باا مهاار مساتقیم آنازیمهاای

بنابراین احتماال ی

یا مجموعهای از عوامل ذکر شاده

آنتیاکسیدان موجب آسیب شدید سالولهاای گیااهی

در باال که در حضور آللوکمیکالهای تفاله زیتاون ر

میشوند ( .)Siahmargoei et al., 2014کااهش میازان

میدهند ،باعث کاهش رشد گیاه گندم گردیده است.

است ،برخی با تحری

فعالیت آنزیم پراکسیداز در تحقیب حاضر ممکن است

 Cayuelaو همکاران ( )2002باا مطالعاه بار روی

به این دلیال باشاد کاه ترکیباات دگرآسایب باهطاور

اثر تفاله زیتون بر گیاه تاا خاروس ،کااهش رشاد و

مستقیم در تولید گونههای اکسیژن فعال دخالت داشته

تاخیر در جوانهزنای ایان گیااه را باه ترکیباات فنلای

و افاازایش آناازیمهااای آنتاایاکساایدانی کاتاااالز و

موجود در تفاله زیتون نسابت دادناد .بنیاه عماومی و

آسکورباتپراکسیداز ممکن است پاسخ ثانویه گیاه در

رشد بیشتر قسمتهای فوقاانی گیااه مساتلزم تواناایی

برابر افزایش گونههای اکسیژن واکنشگر باشد .عاالوه

ریشه است .بنابراین چنانچه ریشاه باهوسایله عوامال

باار ایاان ترکیبااات دگرآساایب از روشهااای مختلااف

مخر

بیولوژیکی ،فیزیکی و یا مکانیکی صدمه دیاده

میتواند مانع فعالیت آنزیم پراکسیداز گردد .در نتیجاه

و یا کارایی آن کاهش یابد ،افت قسامتهاای فوقاانی

کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز سابب افازایش تجماع

نیز محتمل است .ریشهها به عنوان نخستین اندامی کاه

گونههای اکسیژن فعال در بارگ شاده کاه ایان عمال

با آللوکمیکالهاا در ریزوسافر ارتبااط دارناد قبال از

موجااب پراکسیداساایون لیسیاادهای غشااا ماایگااردد.

تمامی بخشهای گیاهی این مواد را دریافت میکنناد،

تخریااب سیسااتم غشااایی اناادام هااایی از جملااه

در نتیجااه مهااار و ممانعاات از رشااد گیاااه در شاارایط

میتوکندری باعث افزایش تانف

استرس آللوپاتی ممکن است در نتیجه کااهش جاذ

در گیااه و در نتیجاه

میزان انرژی کاهش یافته که در نهایت منجر به کاهش

یاااونهاااا و ماااواد معااادنی توساااط ریشاااه باشاااد

Azizbeigi and

( .)Gniazdowska and Bogatek, 2005باا توجاه باه

 .)Khara, 2014در تحقیب حاضار نیاز کااهش میازان

مشااااهدات  Chonو همکااااران ( )2005ترکیباااات

فعالیت آنزیم پراکسیداز موجب کاهش میزان پاروتئین

دگرآساایب بااا اثاار باار روی رشااد ریشااههااا موجااب

و عملکاارد گیاااه شااد .کاااهش میاازان فعالیاات آناازیم

جلااوگیری از تشااکیل ریشااههااای موئینااه و یااا رشااد

پراکسیداز در حضور ترکیبات دگرآسیب توسط دیگار

ریشههای اصلی و در نهایت منجر باه کااهش جاذ

رشااد و عملکاارد گیاااه ماایگااردد (

محققااان نیااز گاازارش شااده اساات Nie .و همکاااران
( )2001با بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی

آ

در گیاهان میگردند .همچنین مطالعات انجام شده

Wedelia

توسط  Roohiو همکاران ( )2005نشان داد که عصاره

 trilobataبر گیاه برنج و کلم ،کااهش میازان فعالیات

آباای باارگ گااردو موجااب کاااهش معناایدار درصااد

آناازیم پراکساایداز را گاازارش کردنااد .هاامچنااین

گیاهچه گندم شد.

جوانهزنی ،ارتفاع ،وزن تر و خش
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ترکیبااات دگرآساایب موجااب چااو پنبااهای شاادن و
مسدود شدن عناصر چوبی میگردناد (

ترکیبات دگرآسیب و گونه گیاهی بساتگی دارد (

Nie

Roohi et al.,

 .)et al., 2004در میان اجزای عملکرد دانه ،تعداد دانه

 .)2005گزارشات و شواهد متعاددی وجاود دارد کاه

تابع درجه

مواد شیمیایی دگر آسیب میتوانند سرعت جذ

در سنبله در سطوح مختلف نیتروژن از ی

یون

دوم تبعیت میکناد .باهطاوریکاه باا افازایش میازان

و مواد معدنی را در گیاهان تغییر دهند .بهعناوان مثاال

ساطح معاین ،تعاداد داناه در سانبله

اسیدسالیساایلی

کااه ی ا

نیتروژن تاا یا

ترکیااب فنلاای اساات اثاار

افزایش مییابد .کاهش بیش از حاد نیتاروژن موجاب

پتاسایم در بسایاری از گیاهاان

تاخیر در رشد اندامهاای زایشای و در نتیجاه کااهش

دارد .عالوه بر این اثبات شده است ،ژوگلون که یکای

تعداد دانه در سنبله مایگاردد .بادین ترتیاب کااهش

دیگر از ترکیبات فنلی میباشد ،موجب مهاار فعالیات

میاازان نیتااروژن موجااب کاااهش نساابت دانااه بااه

آنزیمهای متصل باه غشاا از جملاه پماپ پروتاونی

زیستتوده و در نتیجه کاهش شااخص برداشات کال

 H+-ATPaseمیگردد کاه در نتیجاه موجاب کااهش

مایشاود ( .)Ghafarizadeh et al., 2016بسایاری از

و موادمعاادنی از ریشااههااا و بااه طبااع آن

تحقیقات همبستگی قوی بین اجزای عملکارد داناه و

کاهش فرایندهای ضروری گیاهان از جملاه فتوسانتز،

شاخص برداشت کل را نشان میدهند .در اکثار مناابع

و سنتز پاروتئینهاا و در نهایات کااهش رشاد

موجود تعداد دانه در سنبله و وزن دانههای سانبله باه

Gniazdowska and Bogatek,

عنوان مهمترین اجزای ماوثر در عملکارد نهاایی داناه

بازدارندهای بر جاذ

جااذ
تنف

آ

گیاهااان ماایگااردد (

معرفی شدهاند .تعداد دانههای سنبله در گندم باهطاور

.)2005
 Ouzounidouو همکااران ( )2010در مطالعاه باار

قابلتوجهی نسبت به عوامل محیطی حساس میباشند.

روی اثر تفاله حاصل از روغانکشای زیتاون بار گیااه

باهطااوریکااه هاار عاماال محاادود کنناادهای از شااروع

گندم و ذرت ،کاهش وزن سنبله ،طول سنبله ،شاخص

جوانهزنی تا مرحله گردهافشانی موجب کاهش تعاداد

برداشت کل ،زیساتتاوده و تعاداد داناه در سانبله را

دانه در سنبله و در نتیجه کاهش شاخص برداشت کال

نسبت به تیماار شااهد گازارش کردناد کاه باا نتاایج

مایگاردد ( .)Ghafarizadeh et al., 2015ثابات شاده

حاصل از تحقیب حاضر همخوانی دارد.

اساات کااه در حاادود  70تااا  20درصااد از وزن دانااه

مخازن مهام اقتصاادی و

گیاهان به شدت وابسته به منابع فتوسانتزی مایباشاد.

رشد دانه به عنوان یا

تولید شده در غالت ،بهطور

بهطور کلی رشد و پر شدن دانه گندم توسط سه منباع

کامال تحات تااثیر مجموعاهای از مراحال رشادی از

فتوسنتزی جاری تولید شده توساط بارگهاا و سااقه،

جملاه تقساایم و تمااایز سالولی ،ذخیااره سااازی مااواد

فتوسنتز جاری و انتقال مجدد کربوهیدرات ،پروتئینها

فتوسنتزی و همچنین ویژگیهاای ژنوتیاپ و عوامال

و دیگر ترکیبات حاوی نیتروژن موجود در انادامهاای

بخشی از کل ماده خش

زیست محیطی قرار میگیرد (

سبز گیاه به سنبله تاامین مایشاود .البتاه وزن خشا

;Divsalar et al., 2011

 .)Peng and Senadhara, 2003ترکیباات دگرآسایب

سنبله به دلیل نزدیکی مواد فتوسنتزی ذخیاره شاده در

متابولیساام نیتااروژن و بااه طبااع آن فعاال و انفعاااالت

سنبله به دانهها ،تاثیر مثبتی بر پر شدن تعاداد بیشاتری

در اندامهاای

از دانههای در حال رشد و شاخص برداشت کال دارد

هوایی و اجازای عملکارد داناه را تحات تااثیر قارار

(.)Ghafarizadeh et al., 2015; Bahrani et al., 2015

بیوشیمیایی ،فتوسنتز ،تجمع ماده خش

میدهند .البته تغییر در میزان متابولیسم نیتروژن به نوع
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تنظیم اسیدیته سیتوپالسم ،تنظیم پتانسایل ردوکا

بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیب ،کااربرد

و

تفاله زیتون در خاك موجب افزایش میازان پارولین و

حااذف رادیکااالهااای آزاد در گیاهااان شااود .پاارولین

کربوهیدرات محلول دانه گندم نسبت به تیماار شااهد

شاخص سازگاری گیاه با شرایط تنش نیست بلکه ی

شد .تحقیقاات بسایاری القاا تجماع اسامولیتهاای

نشانگر تنش است .کاتابولیسم پارولین مایتواناد باه

سازگار نظیار پارولین را توساط ترکیباات دگرآسایب

کناد و باا ایجااد  ATPموجاب

گزارش کردهاند .تجمع پرولین پاسخی فیزیولوژیا

فسفریالسیون کما

ترمیم آسیبهای ناشی از تنش شاود (

و

معمول در گیاهان در برابر تانشهاای زیساتی و غیار

Ain-Lhout et

.)al., 2001

زیسااتی مختلااف اساات .میاازان تجمااع پاارولین در

افزایش کربوهیدرات محلول در سلولهای گیااهی

گوناااههاااای مختلاااف گیاهاااان متفااااوت اسااات

باعث افزایش پتانسیل اسمزی و باه دنباال آن کااهش

Djanaguiramant et al., 2005; Kalantar et al.,

در سلولها

(

پتانسیل آبی و در نتیجه تسهیل جذ

.)2008

آ

میگردد .در واقع پرولین و کربوهیدراتهاای محلاول

 Kalantarو همکاران ( )2002در مطالعه بار روی

به اسموالیتها معروف شادهاناد .تجماع و انباشاتگی

Heliotropium

کربوهیدراتهای محلاول نقاش مهمای در حفااات،

 europaeum L.بر گیاه تربچه ،افزایش معنیدار میازان

تنظیم اسمزی ،جذ

در گیاهاان دارد.

پرولین را نسبت به شاهد گازارش کردناد .هامچناین

عالوه بر ایان تجماع کربوهیادرات محلاول سااختار

مطالعااات انجااام شااده توسااط  Djanaguiramantو

ماکرومولکولهاا روحفا مایکناد و از تغییار شاکل

همکاران ( )2005نشاان داد کاه ترکیباات دگرآسایب

وتخریب آنهاا جلاوگیری مایکناد

( Behdad et al.,

برگ اکالیستوس موجب افزایش میزان پارولین در گیااه

 Haddadchi .)2010; Sakhaee et al., 2010و

گناادم و سااورگوم شااد .بااا توجااه بااه مشاااهدات

 )2002( Khoarasaniمشاااهده کردنااد کااه ترکیبااات

 Azizbeigiو  )2011( Kharaترکیباااات دگرآسااایب

دگرآسیب موجود در اندامهاای هاوایی گیااه خاردل-

عصاره آبی برگ گردو موجب افزایش میزان پرولین و

وحشاای موجااب افاازایش میاازان کربوهیاادراتهااای

فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز گیاه جعفری نسبت

محلول و کاهش میزان کربوهیدراتهای ناامحلول در

به شاهد شاد .انباشاتگی پارولین در شارایط اساترس

گیاه کلزا گردید.

اثار ترکیباات دگرآسایب بارگ گیااه

و هادایت آ

ممکن است به علت فعالسازی آنزیمهاای بیوسانتزی

 Hoseinzadehو همکاران ( )2003با بررسای اثار

پرولین ،کااهش تخریاب آن در برابار اکسیداسایون و

ترکیبات دگرآسیب جو خودرو بر میزان کربوهیدرات،

تبدیل آن به گلوتامات ،کااهش اساتفاده از پارولین در

پروتئین و فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتااالز در ارقاام

سنتز پروتئین و افزایش واژگاردی پاروتئینهاا باشاد.

مختلف گندم ،افزایش میزان پلایسااکاریدها در بارگ

تجمع پرولین در حف فشار اسمزی گیاه بسایار حاائز

رقم شیرودی و افزایش میزان قندهای احیاکنناده را در

دارد

ریشه رقم تجن ،کاهش میزان پروتئینهای محلاول در

را تغییر نمیدهد.پرولین بهدلیل غیر

ریشه و برگ رقم تجن ،کاهش میازان فعالیات آنازیم

سمی بودن میتواند در غلظتهای باال در گیاه تجماع

پراکسیداز در برگ و ریشه رقم تجن و افزایش میازان

یابد و موجب حف حاللیت پروتئینها ،پایداری غشا

فعالیت آنزیم کاتاالز در برگ و ریشه رقم تجن نسبت

سلولی ،محافظت از آنزیمها در برابر واسرشاته شادن،

به شاهد را گزارش کردند که با نتایج حاصل از تحقیب

اهمیت است .این ترکیب حاللیت زیاادی در آ
و  pHفیزیولوژی
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برداشت کل نسبت به شاهد شاد کاه ایان کااهش باه

 مطالعاات انجاام شاده توساط.حاضر در توافب است

حضور ترکیبات فنلی در تفاله حاصل از روغانکشای

) نشاان داد کاه ترکیباات2010(  و همکارانSakhaee

 از آنجاایی کاه ساه رقام.میوه زیتون نسبت داده شد

دگرآسیب عصااره بارگ اکاالیستوس موجاب افازایش

گندم مورد بررسی تحت تاثیر تانش ماواد دگرآسایب

معناایدار میاازان پاارولین و کربوهیاادرات محلااول در

 بارای حفا،موجود در تفاله زیتون قرار گرفتهبودناد

.گیاهچه گندم شد

تعاااااادل اسااا امزی دو اسااااامولیت پااااارولین و
 در نهایات.کربوهیدراتهای محلاول را سانتز کردناد

نتیشهگیری نهایی

میتوان گفت متابولیتهای ثانویاه گیاهاان باه عناوان

در تحقیب حاضر مشخص شد کاربرد تفاله حاصل

مؤثر

ترکیبات دگرآسیب تنها بر ی

 موجاب کااهش،از روغنکشی میوه زیتاون در خااك

نبوده بلکه مجموعهای از اعمال گیاهی را تحاتتااثیر

 تعاداد داناه در هار، طول سانبله،معنیدار وزن سنبله
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