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چکيده
مــس يــك ريزمغــذي اصلــي گياهــي اســت كــه بــراي اجــزاي
تشــكيلدهنده پروتئيــن چنــد آنزيــم مــورد نيــاز اســت .سالیســیلیک
اســید یــا اروتــو هیدروکســی بنزوئیــک اســید و ترکیبــات مربوطــه به

گروهــی از ترکیبــات فنلــی تعلــق دارنــد و نقــش اساســی در تنظیــم
فرآیندهــای فیزیولوژیکــی مختلــف مثل رشــد ،تکامــل گیاه ،جــذب یون،
ش حاضــر تأثيــر
فتوســنتز و جوانهزنــی ایفــا مــی کنــد .در پژوهــ 

 *1كارشناســي ارشــد فیزیولــوژی گیاهــی ،دانشــگاه آزاد اســامي واحــد بروجــرد ،عضو باشــگاه پژوهشــگران جوان و نخبــگان ،واحــد بروجرد،
دانشــگاه آزاد اســامی بروجــرد ،ايــران (نویســنده مســئول) Sorur.Arefi@yahoo.com

 2دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
 3دانشيار گروه زيستشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
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سرور عارفی و همکاران

تــوأم غلظتهــاي مختلــف ســولفات مــس ( 1/5 ،1 ،0/5 ،0ميليمــوالر) و
ساليســيليك اســيد ( 5ميكرومــوالر) در كشــت هيدروپونيــك بــر برخي

از فعاليتهــاي فيزيولوژيكــي گيــاه مــاش در دو رقــم پرتــو وگوهــر
مــاش مــورد توجــه قــرار گرفــت .آزمايشهــا در قالــب طــرح کامــا

تصادفــی و هرتیمــار بــا  4تکــرار انجــام پذيرفــت .براســاس نتايــج

حاصــل از ايــن پژوهــش ،غلظــت بــاالي مــس درگیــاه مــاش رقــم پرتــو

وگوهرموجــب كاهــش نشاســته در بــرگ گرديــد .در مقابــل میــزان

پروليــن  ،قندهــاي محلــول و فعالیــت آنزیـ م کاتــاالز افزايــش يافتند .در
ايــن پژوهــش ساليســيليك اســيد توانســت تــا حــدودي اثــرات منفــي

مــس را تعديــل نمايــد .و شــواهد نشــان داد کــه تحــت تنــش غلظــت
بــاالي فلــز ســنگين مــس در تمــام پارامترهــاي مــورد ســنجش رقــم

گوهــر نســبت بــه رقــم پرتــو مــاش مقاومتــر و بردبارتــر بــود.
.
واژه های کلیدی :ساليسيليك اسيد ،ماش ،مس ،هيدروپونيك.
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تجمــع غلظتهــاي ســمي مــس معمــو ً
ال

ساليســيليك اســيد يــا اورتوهيدروكســي

روي خاكهــاي آلــوده آنتروپوژنيكــي نظيــر

فنلــي تعلــق دارد كــه بــه عنــوان يــك مولكــول

كاربــرد كودهــا ،آفتكشهــا و قارچكشهــا

بنزوئيــك اســيد بــه گروهــي از تركيبهــاي

ســيگنالي مهــم بــراي تعديــل پاس ـخهاي گيــاه
بــه تنشهــاي محيطــي شــناخته شــده اســت

( .Simaei et al., (2011ساليســيليك اســيد
تنظیــم کننــده ای اســت کــه نقــش مهمــی در
مقاومــت بــه تنشهــای زیســتی و غیرزیســتی

ایفــا میکنــد و بــر رشــد گیــاه ،ســاختار

غشــا ،جــذب و انتقــال یــون ،نــرخ فتوســنتز،
هدایــت روزنــهای ،گلدهــی و رســیدن میــوه
نیــز تاثیــر میگــذارد (.Belkhadi, (2010
اســید سالیســیلیک بــه عنــوان یــک آنتــی

اکســیدانت غیرآنزیمــی بالقــوه و یــک ســیگنال
مولکولــی مهــم بــرای تغییــر پاســخهای

گیـ�اه بـ�ه تنـ�ش محیطـ�ی عمـ�ل میکنـ�د et

خاكهــاي اســتخراج معــدن ،دفــع مــواد زائــد،
مشــاهده شــده اســت Kopittke et al.,

) .)2006مــس یــک ریــز مغــذی اصلــی اســت

کــه در غلظتهــای معمولــی رشــد گیــاه را
افزایــش میدهــد امــا در غلظتهــای بــاال
بــرای گیــاه ســمی اســت (.Sheng, (2007

گیاهــان در شــرایط متفــاوت محیطــی ماننــد
تنــش ،مــواد محلــول بــا وزن مولکولــی کــم

کــه بــه طــور کلــی مــواد محلــول ســازگار
نامیــده میشــوند را ســنتز مینماینــد ایــن

مــواد حــل شــونده ســازگار شــامل اســیدهای

آمینــه ( پرولیــن ،گالیســین) ،قندهــا ( ســاکارز
ســایر الیگوســاکاریدها و پلــی ســاکاریدها)

میباشــد ( .Pagter et al., (2005تغییــر

) .al., (2011اســید سالیســیلیک

ســطح کربوهیدارتهــا یکــی از واکنشهــای

تأثیــر میگــذارد و موجــب تغییراتــی در آنهــا

ســنگین محســوب میشــود Alaoui – sosse

Simaei,

بــر اکثــر واکنشهــای متابولیســمی گیــاه

میشــود ،ایــن تغییــرات اغلــب بهصــورت
ســازشهایی اســت کــه مقــدار تحمــل و
ســازگاری گیاهــان را در مقابــل عوامــل
محیطــی افزایــش میدهــد Metvally et al.,
).(2003

گیــاه بــه تنــش محیطــی از جملــه فلــزات

) .et al., (2004انباشــتگی کربوهیدراتهــا در
برگهــای تحــت تنــش بــه نوبــه خــود باعــث

القــاء فیدبــک ( بازخــورد) بازدارندگــی بــر
روی فتوســنتز میشــود Dube and Singh,

) .(2003زمانــی کــه گیاهــان در معــرض

تنشهــای محیطــی همچــون فلــزات ســنگین

تنشهــای غیرزیســتی قــرار میگیرنــد میــزان

گیــاه ،ســنتز پروتئیــن ،تنفــس و متابولیســم

ســلولی و آنزیمــی را در برابــر فاکتورهــای

بــر رشــد و نمــو ،ســاختار فیزیولوژیــک

ســلولی تاثیــر دارنــد (Sytar et al., (2013

پرولیــن آنهــا افزایــش مییابــد و ســاختارهای

تن ـشزا حفاظــت میکنــد .گــزارش شــده اســت
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کــه پرولیــن در غلظتهــای زیــاد در بســیاری
از گونههــای گیاهــی تحــت تنشهــای غیــر
زنــده هماننــد فلــزات ســنگین ،شــوری،

خشــکی و ســرما در گیــاه تجمــع مییابــد.

( Yadava, (2010پرولیــن در تنظیــم فشــار

اســمزی ،حفاظــت از مولکولهــای پروتئینــی
و یکپارچگــی غشــای ســلولی در ذخیــره

کــردن کربــن ،نیتــروژن و جــاروب کــردن
رادیکالهــای آزاد بــا عمــل آنتیاکســیدانی

نقــش دارد (.Bartels and Sunkar, (2005
غلظــت اضافــي مــس بــه دليــل افزايــش

گونههــاي اكســيژن واکنشــگر( )ROSدر بخش
زيرســلولي موجــب افزايــش تنــش اكســيداتیو

ميشــود ( .Khatun et al., (2008افزايــش
مــس موجــب تنــش اكســيداتيو و در نتيجــه

ايجــاد گونههــاي اكســيژن واكنشپذيــر ماننــد
راديكالهــاي سوپراكســيد ،راديكالهــاي
هيدروكســيل ،پراكســيد هيــدروژن ميگــردد.

گونههــاي اكســيژن واكنشپذيــر ()ROS

ممكــن اســت بــه چربيهــا ،اســيدهاي
نوكلئيــك ،پروتئينهــا ،اســيدهاي آمينــه،
كربوهيدراتهــا ،ماكرومولكولهــاي توليــد

شــده در ســلولها آســيب بزنــد Gajewska

).and Skolodowska, (2007

بــا توجــه بــه فراگیرشــدن آلودگــی زیســت
محیطــی و همچنیــن ارزش غذایــی گیــاه مــاش

در کشــورهای در حــال توســعه در پژوهــش
حاضــر ســعی بــر ایــن اســت کــه اثــر عنصــر
مــس و برهمکنــش آن بــا تعدیــل کننــده اســید

سرور عارفی و همکاران

سالیســیلیک بــر روی میــزان قنــد محلــول،

نامحلــول ،پرولیــن و فعالیــت آنزیــم کاتــاالز دو
رقــم ایرانــی پرتــو وگوهــر گیــاه مــاش مــورد
بررســی قــرار گیــرد.

مواد و روشها:

ابتــدا گیاهکهــای  5روزه دو رقــم پرتــو

وگوهــر مــاش بــه گلدانهــای محتــوی

محلــول غذایــی نیــم قــدرت هوگلنــد بــا حجــم

 650میلیلیتــر انتقــال یافتنــد و روز بعــد بــا
غلظتهــای مختلــف مــس (1/5 ،1 ،0/5 ،0

میلــی مــوالر) و اســید سالیســیلیک بــا غلظــت

 5میکرومــوالر تیمــار شــدند هــر تیمــار بــا 4

تکــرار انجــام شــد و در هــر گلــدان  4گیــاه
قــرار گرفــت .گیاهــان پــس از  14روز جهــت

ســنجش پارامترهــای فیزیولوژیکــی برداشــت

شــدند .تحلیــل آمــاری دادههــا بــا اســتفاده از
نرمافــزار  SPSSبــا ) )Versian19و مقایســه

میانگینهــا بــا اســتفاده از آزمــون دانکــن در
ســطح کمتــر از  5درصــد و ترســیم نمودارهــا
بــا اســتفاده از برنامــه  EXCELصــورت

گرفــت.

ســنجش کربوهیدارتهــا – کربوهیدارتهــای
محلول:

بــه 0/1گــرم مــاده خشــک گیاهــی ( ریشــه

یــا بــرگ ) 10 ،میلــی لیتــر اتانــول  70درصــد

اضافــه شــد و بــه مــدت یــک هفتــه در یخچــال

نگهــداری شــد .پــس از گذشــت یــک هفتــه 0/5

میلــی لیتــر از محلــول رویــی نمونــه برداشــته
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و حجــم آن بــا مقطــر بــه  2میلیلیتــر رســانده

بــرای ســنجش میــزان پرولیــن از روش Bates

درصــد اضافــه کــرده خــوب هــم زده و پــس از

۰/۵گــرم وزن تــر (بــرگ) ،مقدار۱۰میلــی لیتــر

آن اضافــه شــد محلــول زرد رنگــی بــه دســت

اضافــه گردیــد و تــا همــوژن شــدن کامــل

شــد .ســپس بــر روی آن  1میلیلیتــر فنــل 5

آن  5میلیلیتــر ســولفوریک اســید غلیــظ بــه
آمــد کــه بــه مــرور زمــان تغییــر رنــگ داده و
بــه قهوهــای روشــن تمایــل پیــدا کــرد .پــس از

 30دقیقــه در دمــای آزمایشــگاه بــا اســتفاده
از طــول مــوج  485نانومتــر بــا دســتگاه
اسـ�پکتروفتومت ر  4001.4مــدل

(�SPEC

 )TRONIC® 20GENESYSخوانــده شــد

(.Kochert, (1987

سنجش کربوهیدارتهای نامحلول:

رســوب باقــی مانــده از محلول اتانولی ســنجش
کربوهیدراتهــای محلــول بــرای اندازهگیــری

نشاســته اســتفاده شــد .رســوب حاصــل پــس
از خشــک شــدن و توزیــن بــه لولــه آزمایــش

)et al,. (1973اســتفاده شــد .بعــداز توزیــن

سولفوسالیســیلیک اســید  ۳درصــد بــه آن
ســاییده شــد و ســپس بــا کاغــذ صافــی

واتمــن ،صــاف شــده و۲میلیلیتراســتیک

اســید و ۲میلــی لیتــر معــرف نیــن هیدریــن

اضافــه گردیــد .لولههــا بــه مــدت یــک ســاعت
در بــن مــاری جوشــان قــرار گرفتنــد تــا رنــگ

آجــری آنهــا ثابــت شــود .پــس از ســرد شــدن
لولهها۴،میلیلیتــر تولوئــن بــه هریــک ازآنهــا

اضافــه شــد و بعــد از بــه شــدت هــم زدن آنها
میــزان جــذب آن در ۵۲۰نانومتــر بــا دســتگاه
اسـ�پکتروفتومتر(  ( 4001.4مــدل

�SPEC

) TRONIC® 20GENESYSخوانــده شــد.
سنجش فعالیت آنزيم كاتاالز:

محتــوی  10میلــی لیتــر آب مقطــر منتقــل شــد و

بــرای ایــن آزمایــش از  0/2ميليليتــر از

گرفــت حجــم محلــول مــورد نظــر پــس از صاف

بــرای ســنجش فعالیــت آنزیــم کاتــاالز از روش

 15دقیقــه در بــن مــاری محتــوی آب جوش قرار

شــدن بــا آب مقطــر بــه 25میلیلیتــر رســانده
شــد بــا اســتفاده از روش فنــل – ســولفوریک

اســید جــذب رنــگ حاصــل را بــا دســتگاه

محلــول عصــاره گياهــي بــرگ اســتفاده شــد
( Chance, (1955اســتفاده شــد.

نتایــج محتــوای قنــد محلــول بــرگ دو رقــم

اسـ�پکتروفتومت(ر( 4001.4مدل �SPECTRON

پرتــو وگوهــر مــاش  14روزه:

نانومتــر خوانــده شــد (.Kochert, (1987

تغییــرات قنــد محلــول بــرگ دو رقــم پرتــو

 )IC® 20GENESYSدر طــول مــوج 485

سنجش پرولین

طبــق آزمــون دانکــن مشــاهده میشــود کــه
وگوهــر مــاش بــا رشــد 14روزه تحــت تاثیــر
غلظتهــای مختلــف ســولفات مــس بــه تنهایــی
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سرور عارفی و همکاران

اثر متقابل مس و ساليسيليك اسيد بر میزان کربوهیدراتهای محلول ،نامحلول ،پرولین و فعال -

و برهمکنــش آن بــا سالســیلیک اســید نســبت

افزایــش درهــر دو رقــم پرتــو و گوهــر و

داد (p<0.01) .بــا افزایــش غلظــت () CuSO4

هــر دو رقــم مشــاهده شــد و همچنیــن در

کمتریــن میــزان قنــد محلــول در تیمــار شــاهد

به شــاهد رونــد افزایشــی معنی داری را نشــان

بررســی اثــر متقابــل بیــن تنــش مــس و اســید

بیشتریــن میــزان قنــد محلــول در تیمــار 1/5

میلــی مــوالر ( )CuSO4بــا  75و  201درصــد
SA(5µM)+CuSO4

)SA(5µM

CuSO4

سالیســیلیک تیمــار  )CuSO4+SA( 1/5بــا 47
80

control

a

70

c

d

50

e

40
30
f
g

20

)Leaf soluble sugar (mg.gr-1 .D.W

b

b

60

10
0
1.5

0.5

1

0

)Copper concentration(mM

شکل  : 1نمودار اثرات غلظت های سولفات مس به تنهایی و برهم کنش با سالسیلیک اسید ( )Mµ5برمحتوای قند
محلول برگ رقم پرتو 14روزه

(هر ستون نمودار معرف میانگین  ±انحراف معیار  4تکرار است.حروف مشترک نشانه عدم اختالف معنی داری از لحاظ دانکن است).

SA(5µM)+CuSO4

CuSO4

)SA(5µM

70

control

a

60

b

d
e

g

h

f

40
30
20

)Leaf soluble sugar (mg.gr-1 .D.W

c

50

10
0
1.5

1

0.5

0

)Copper concentration(mM

شکل  :2نمودار اثرات غلظت های سولفات مس به تنهایی و برهم کنش با سالسیلیک اسید ( )Mµ5بر محتوای قند
محلول برگ رقم گوهر 14روزه

(هر ستون نمودار معرف میانگین  ±انحراف معیار  4تکرار است.حروف مشترک نشانه عدم اختالف معنی داری از لحاظ دانکن است).

دوره سی ام ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

101

و  165درصــد افزایــش در هــر دو رقــم پرتــو و

و برهــم کنــش آن بــا سالســیلیک اســید نســبت

بــا ( )SAبــا  4و  22درصــد کاهــش کمتریــن

داد) .(p<0.01بــا افزایــش غلظــت () CuSO4

داد (نمــودار 1و.)2

پرتــو وگوهــر در تیمــار شــاهد و کمتریــن

گوهــر بیشتریــن میــزان قنــد محلــول و تیمــار

بــه شــاهد روند کاهشــی معنــی داری را نشــان

میــزان قنــد محلــول را نســبت بــه شــاهد نشــان

بیشتریــن میــزان قنــد نامحلــول هــر دو رقــم

نتایــج محتــوای قنــد نامحلــول بــرگ دو

میــزان قنــد نامحلــول در تیمار1/5میلــی مــوالر

طبــق آزمــون دانکــن مشــاهده میشــود کــه

بــه تیمــار شــاهد مشــاهده شــد و همچنیــن

و گوهرمــاش بــا رشــد 14روزه تحــت تاثیــر

اســید سالیســیلیک تیمــار بــا ( )SAبــا 3و 17

( )CuSO4بــا  75و  2درصــد کاهــش نســبت

رقــم پرتــو وگوهــر مــاش  14روزه:

تغییــرات قنــد نــا محلــول بــرگ دو رقــم پرتــو

در بررســی اثــر متقابــل بیــن تنــش مــس و

غلظتهــای مختلــف ســولفات مــس بــه تنهایــی

درصــد افزایــش درهــر دو رقــم پرتــو و گوهــر

SA(5µM)+CuSO4

CuSO4

)SA(5µM

60

control
a

40

d

30

e

f
g

20
h

10

)Leaf non soluble sugar (mg.gr-1 .D.W

c

b

50

0
1.5

1

0.5

0

)Copper concentration(mM

شــکل  :3نمــودار اثــرات غلظــت هــای ســولفات مــس بــه تنهایــی و برهــم کنــش بــا سالســیلیک اســید ( )Mµ5بــر
محتــوای قنــد نــا محلــول بــرگ رقــم پرتــو  14روزه

(هــر ســتون نمــودار معــرف میانگیــن  ±انحــراف معیــار  4تکــرار اســت.حروف مشــترک نشــانه عــدم اختــاف معنــی داری
از لحــاظ دانکــن اســت).
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SA(5µM)+CuSO4

CuSO4

)SA(5µM

سرور عارفی و همکاران
80

control

70

a

g

e

f

h

50
40
30
20

)Leaf non soluble sugar (mg.gr-1 .D.W

b

c

d

60

10
0
1.5

0.5

1

0

)Copper concentration(mM

شکل :4نمودار اثرات غلظت های سولفات مس به تنهایی و برهم کنش با سالسیلیک اسید ( )Mµ5بر محتوای قند
نا محلول برگ رقم گوهر  14روزه

(هر ستون نمودار معرف میانگین  ±انحراف معیار  4تکرار است.حروف مشترک نشانه عدم اختالف معنی داری از لحاظ
دانکن است).

بیشتریــن میــزان قنــد نــا محلــول و تیمــار1/5

( )CuSO4+SAبــا  46و  9درصــد کاهــش در
هــر دو رقــم پرتــو و گوهرکمتریــن میــزان

قنــد نــا محلــول را نســبت بــه شــاهد نشــان داد

(نمــودار 3و.)4

نتایــج محتــوای میــزان پرولیــن بــرگ دو
رقــم پرتــو و گوهــر مــاش:

طبــق آزمــون دانکــن مشــاهده میشــود

کــه تغییــرات پرولیــن بــرگ دو رقــم پرتــو
وگوهرمــاش بــا رشــد 14روزه تحــت تاثیــر

غلظتهــای مختلــف ســولفات مــس بــه تنهایــی

و برهــم کنــش آن بــا سالســیلیک اســید نســبت

به شــاهد رونــد افزایشــی معنی داری را نشــان
داد ) .(p<0.01بــا افزایــش غلظــت () CuSO4

در هــردو رقــم بیشتریــن میــزان پرولیــن در

تیمــار  1/5میلــی مــوالر ( )CuSO4بــا 500و

 506درصــد افزایــش درهــر دو رقــم پرتــو و
گوهــر و کمتریــن میــزان پرولیــن در تیمــار
شــاهد هــردو رقــم مشــاهده شــد و همچنیــن
در بررســی اثــر متقابــل بیــن تنــش مــس و

اســید سالیســیلیک تیمــار )CuSO4+SA( 1/5
بــا  821و  1396درصــد افزایــش در هــر دو
رقــم پرتــو و گوهــر بیشتریــن میــزان پرولیــن

و تیمــار بــا ( )SAبــا  94و  251درصــد

کمتریــن میــزان پرولیــن را در هــر دو رقــم
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شکل  :5نمودار اثرات غلظت های سولفات مس به تنهایی و برهم کنش با سالسیلیک اسید ( )Mµ5برمحتوای
پرولین برگ رقم پرتو 14روزه

(هر ستون نمودار معرف میانگین  ±انحراف معیار  4تکرار است.حروف مشترک نشانه عدم اختالف معنی داری از لحاظ دانکن است).

شکل :6نمودار اثرات غلظت های سولفات مس به تنهایی و برهم کنش با سالسیلیک اسید ( )Mµ5برمحتوای
پرولین برگ رقم گوهر 14روزه

(هر ستون نمودار معرف میانگین  ±انحراف معیار  4تکرار است.حروف مشترک نشانه عدم اختالف معنی داری از لحاظ دانکن است).

پرتــو وگوهــر نشــان داد (نمــودار 5و.) 6

رقــم پرتــو وگوهــر مــاش  14روزه:

نتایــج فعالیــت آنزیــم کاتــاالز بــرگ دو

کــه تغییــرات فعالیــت آنزیــم کاتــاالز بــرگ

طبــق آزمــون دانکــن مشــاهده میشــود
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در دو رقــم پرتــو و گوهــر مــاش بــا رشــد

سرور عارفی و همکاران

غلظــت ( )CuSO4بیشتریــن میــزان فعالیــت

 14روزه تحــت تاثیــر غلظتهــای مختلــف

آنزیــم کاتــاالز در هــر دو رقــم پرتــو وگوهــر

بــا سالســیلیک اســید نســبت بــه شــاهد رونــد

و  1284درصدافزایــش و کمتریــن میــزان

ســولفات مــس بــه تنهایــی و برهمکنــش آن

افزایشــی را نشــان داد) .(p<0.01بــا افزایــش

در تیمــار  1/5میلــی مــوالر ( )CuSO4بــا 463

فعالیــت آنزیــم کاتــاالز در هــر دو رقــم پرتــو

شکل  :7نمودار اثرات مختلف سولفات مس به تنهایی و برهم کنش با سالسیلیک اسید ( )Mµ5بر کاتاالز برگ
رقم پرتو 14روزه

(هر ستون نمودار معرف میانگین  ±انحراف معیار  4تکرار است.حروف مشترک نشانه عدم اختالف معنی داری از لحاظ دانکن است).

شکل  :8نمودار اثرات غلظتهای سولفات مس به تنهایی و برهم کنش با سالسیلیک اسید ( )Mµ5بر کاتاالز برگ
رقم گوهر 14روزه

(هر ستون نمودار معرف میانگین  ±انحراف معیار  4تکرار است.حروف مشترک نشانه عدم اختالف معنی داری از لحاظ دانکن است).
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وگوهــر مــاش در تیمــار شــاهد مشــاهده شــد.
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برگهــا میتوانــد بهدلیــل کاهــش بارگیــری آونــد

و همچنیــن در بررســی اثــر متقابــل بیــن تنــش

آبکــش و کاهــش ظرفیــت انتقــال آســیمیالتها

 )SAبــا  583و 1472درصــد افزایــش نســبت

اندامهــای مخــزن باشــد (Alaoui – Sosse et

مس و اسـ�ید سالیسـ�یلیک تیما ر CuSO4+�( 1/5

و یــا کاهــش ســرعت اســتفاده از آنهــا در

بــه شــاهد بیش-تریــن میــزان فعالیــت کاتــاالز

 .al., (2004از عوامــل افزایــش قندهــای محلــول

میــزان فعالیــت کاتــاالز را در هــر دو رقــم پرتــو

قندهــای غیرمحلــول ماننــد انورتــاز و ســوکروز

و تیمــار ( )SAبــا  196درصــد کمتریــن میــزان

میتــوان افزایــش آنزیمهــای تجزیهکننــدهی

وگوهــر نشــان داد (نمــودار 7و.)8

ســنتتاز و همچنیــن کاهــش مصــرف ایــن قندهــا

بحث و نتیجه گیری

 (2001افزایــش قنــد محلــول در گیــاه لوبیــا

در ایــن پژوهــش ،افزایــش غلظــت مــس ،باعــث

را مــد نظــر داشــت (Verma and Dubey,

) Hendry et al., (1992تحــت تنــش ســولفات

افزایــش میزان قند محلــول و کاهش قن د نامحلول

مــس و افزایــش قندهــای محلــول در گیــاه مــاش

رشــد  14روزه شــد .افزایــش غلظــت مــس باعــث

ســنگین گــزارش شــده اســت کــه بــا نتایــج

مــس میشــود زیــرا نشاســته تجزیــه شــده و

مشــخص شــد که اســتفاده از سالیســیلیک اســید

افزایــش کربوهیدراتهــای نــوع محلــول تحــت

تیمــار مــس را تعدیــل مینمایــد .سالیســیلیک

گــزارش شــده اســت Alaoui – Sosse et al.,(.

قندهــای نامحلــول در هنــگام تنــش میشــود

در بــرگ دو رقــم پرتــو و گوهــر گیــاه مــاش بــا

) Baskaran et al., (2009تحــت تنــش فلــزات

کاهــش مقــدار نشاســته در گیاهــان تحــت تنــش

پژوهــش مــا مطابقــت دارد .در پژوهــش حاضــر

قندهــای محلــول را ایجــاد میکنــد و همچنیــن

تغییــرات قندهــای محلــول و نامحلــول ناشــی از

تاثیــر تنــش مــس در بســیاری از گیاهــان

اســید موجــب کاهــش قندهــای محلــول و افزایش

(2004تجمــع قندهــای محلــول در شــرایط تنش،

( .Jose and Francisco., (2000کاربــرد

و موجــب حفــظ و نگهــداری مولکولهــای زینتــی

متابولیــک قندهــای محلــول را فعــال نمــوده تــا

قندهــای محلــول در شــرایط تنــش ،عــاوه بــر

بــه منظــور تحریــک و تنظیــم رشــد و نمــو شــکل

بــه تنظیــم اســمزی درون ســلول کمــک میکنــد

سالیســیلیک اســید ممکــن اســت مصــرف

و غشــاها میشــود همچنیــن ،گیــاه بــا افزایــش

بــه وســیلهی آن ،ســاختارهای جدیــد ســلولی را

حفــظ پتانســیل اســمزی قــادر خواهــد بــود تــا

دهــد ( .Khodary, (2004همچنیــن بــه نظــر

پایــه ســلولی در حــد بهینــه نگــه دارد (Dubey

آنزیمــی هیدرولیــز کننــده پلــی ســاکاریدها را

ذخیــره کربوهیدراتــی خــود را بــرای متابولیســم

میرســد کــه تیمــار سالیســیلیک اســید ،سیســتم

 .and Singh., (2003افزایــش قندهــا میتوانــد

مهــار کــرده یــا بــه عبــارت دیگــر ،ســرعت تبدیل

در اثــر انباشــتگی آنهــا باشــد .انباشــتگی در
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قندهــای نامحلــول بــه قندهــای محلــول را کاهش

). )tler, 2006پرولیــن بــه عنــوان یکــی از

 maدر ســال  1988بیــان کردنــد افشــانه برگــی

میرســد افزایــش میــزان پرولیــن در کاهــش

محلــول را کاهــش داده اســت .گــزارش شــده

کاهــش اثــرات تنش،کاهــش اســیدی شــدن

میدهـ�د ) Odray .Khodray, (2004و �Shar

سالیســیلیک اســید در گیــاه چــاودار میــزان قنــد

محافظــت کنندههــای غشــاها اســت .بــه نظــر

اثــرات تنــش نقــش دارد .تجمــع پرولیــن ســبب

اســت کــه بــه دنبــال تنــش اکســیداتیو تجمــع قند

ســلول ،درنتیجــه تولیــد  NADP+و حمایــت

در برنــج افزایــش مــی یابــد (Karimi et al.,

چــون وابســته بــه  NADP+بــوده و توســط

نامحلــول بــا تیمــار هورمــون سالســیلیک اســید
 .(2005کــه ایــن نتایــج گزارششــده بــا نتایــج

از مســیر اکســیداتیو پنتــوز فســفات میشــود
NADPHH

مهــار میشــود �Kavikisho

پژوهــش مــا مطابقــت دارد .اســيد ساليســيليک

) . )ra et al., 2005همچنیــن طــی تحقیقــی

تحمــل بــه تنشهــا می-شــود .مشــخص شــده

غلظـ�ت فلـ�ز سـ�نگین مـ�س گـ�زارش شـ�د   �Mey

باعــث کنتــرل بيــان ژن و ســنتز پروتئینهــای

اســت کــه بعد از پیامرســانی اســيد ساليســيليك،

میــزان مولکولهــای پروتئیــنفســفاتازMAP ،

روی کلــزا افزایــش میــزان پرولیــن بــا افزایــش

) .ghati et al., (2007انباشــتگی پرولیــن در
گیــاه لوبیــا ( Snchez et al., (2002تحــت

کینازهــا ،فاکتورهــای رونویســی  bZIPو

تنــش فلــزات ســنگین بــا نتایــج پژوهــش مــا

افزایــش مییابــد ).)Metwally et al., 2003

بــا هورمونهایــی ماننــد سالیســیلیک اســید

پروتئینهــای دارای واحدهــای تکــراری آنکیریــن

مطابقــت دارد.گــزارش شــده اســت کــه تیمــار

پرولیــن تحمــل گیاهــان بــه تنــش را از طریــق

موجــب تجمــع پرولیــن تحــت شــرایط تنــش

آنزیمهــا در برابــر دناتــوره شــدن و تثبیــت

اســید باعــت تجمــع پرولیــن در گیــاه عــدس

ســازوکارهایی ماننــد تنظیــم اســمزی ،حفاظــت
سـ�نتز پروتئیـ�ن ،افزایـ�ش میدهـ�دVer�.  .

شــد ( .Kuznetsov et al., (1999سالیسیلیک
تحــت تنــش شــدHeidari et al., (2006 (.

) bruggen and Hermans, (2008تجمــع

از علتهــاي مهــم آســيب بافتــي در گياهانــي

و کاهــش تبدیــل پرولیــن بــه پروتئیــن بــوده

ايجــاد تنــش اكســيداتيو اســت .راديكالهــاي

پرولیــن بــه علــت تخریــب پروتئیــن ســینتتاز
کــه در نتیجــه باعــث کاهــش رشــد میگــردد
در شــرایط تنــش پروتئیــن گیــاه صــرف
تولیــد پرولیــن می-شــود .بنابرایــن تولیــد

انــدام گیاهــی متوقــف شــده و باعــث کاهــش
رشـ�د انـ�دام گیاهـ�ی خواهـ�د شـ�د �Mit

كــه در معــرض فلــزات ســنگين قــرار ميگيرند،
اكســيژن عمدتـ ًا در كلروپالســت و ميتوكنــدري
توليــد ميشــوند و بــا ايجــاد آســيبهاي
اكســيداتيو بــر چربيهــا ،پروتئينهــا و

نوكلئيــك اســيدها ســبب اختــال در متابوليســم
طبيعــي ســلول ،اختــال در فرآيندهــاي مهــم

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی
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تنفــس و فتوســنتز و كاهــش رشــد ميشــوند

سالیســیلیک اســید باعــث افزایــش فعالیــت

كــه مــس و ســرب در ايجــاد تنــش اكســيدي

غیــر زیســتی ماننــد ســرب شــده اســت.گزارش

( .Mishra et al., (2006گــزارش شــده اســت
در گياهــان مشــاركت دارنــد Groppa et al.,

آنزیــم کاتــاالز در گیــاه گنــدم تحــت تنــش
شــده اســت کــه سالیســیلیک اســید ماننــد

) .)2007گــزارش شــده اســت کــه در بــرگ

ســرب باعــث افزایــش تــوان آنتیاکســیدانی در

) , (2007و گیــاه علــف چشــمهNasturtium

) .and Sklodowska., (2008همچنیــن بیــان

هــای گنــدم Gajewska and Sklodowska

گوجــه فرنگــی و لوبیــا شــده اســت Gapinska

)officinale Fatih and Fatma, (2010

شــده اســت کــه تیمــار بــا سالیســیلیک اســید

nia somniferaتحــت تنــش مــس Serida

آنتــی اکســیدانی را بــر ذرت کاهــش میدهــد

تحـ�ت تنـ�ش نیـ�کل و گیـ�اه بوزیـ�دا ن �Witha

اثــرات ســمی کادمیــوم بــر فعالیــت آنزیمهــای

) et al, (2008فعالیــت آنزیــم کاتــاالز افزایــش

( .Popova et al., (2008کــه ایــن نتایــج بــا

 )na radiata L.تحــت تنــش ســولفات مــس

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه درگیاهــان

يافــت ( .Prakash verma et al., (2011كــه

پرولیــن و فعالیــت آنزیــم کاتــاالز افزایــش

یافتـ�ه اسـ�ت .و همچنيـ�ن در گيـ�اه مـ�اش( (�Vig

فعاليــت آنزيمهــای آنتــی اکســیدان افزايــش
ايــن نتايــج گــزارش شــده بــا نتايــج پژوهــش

مــا همســو بــود .در پژوهــش حاضــر کاربــرد
سالیســیلیک اســید نیــز باعــث افزایــش

معنــیدار ) (p<0.01فعالیــت آنزیــم کاتــاالز
در هــر دو رقــم پرتــو وگوهرگردیــد .نقــش

سالیســیلیک اســید در تعدیــل کــردن ســمیت

فلــزات ســنگین در گیاهــان به وســیله بســیاری

از دانشــمندان گــزارش شــده اســت Hayat et

نتایــج پژوهــش مــا مطابقــت دارد.

مــاش تحــت تنــش مــس میــزان قنــد محلــول،
یافتنــد و میــزان قنــد نامحلــول کاهــش یافــت.
تیمــار سالیســیلیک اســید موجــب افزایــش

میــزان قنــد نامحلــول ،پرولیــن و فعالیــت آنزیــم

کاتــاالز و کاهــش قنــد محلــول در گیاهــان
مــاش تحــت تنــش مس شــد .سالیســیلیک اســید

صدمــات ناشــی از تنــش اکســیداتیو راکاهــش
داده وگیــاه مــاش توانســته اســت پارامترهــای
فیزیولوژیکــی خــود را بهبــود بخشــد.

) .al., (2010سالیســیلیک اســید بــا تأثیــر بــر

سالیســیلیک اســید مقاومــت گیاهانــی ماننــد

مثــل پرولیــن ،گلیســین و بتائیــن آثــار ناشــی

افزایــش داد .بــا مقایســه نتایــج ســنجشها در

آنزیــم کاتــاالز ،تنظیــم کنندههــای اســمزی
از فلــزات ســنگین و گرمــا را کاهــش میدهــد

( Kumar .Senaranta et al., (2002و

همکارانــش در ســال  2004بیــان کردنــد

مــاش را در برابــر ســمیت مــس تــا حــدودی
دو رقــم مــورد مطالعــه گوهــر و پرتــو مــاش

میتــوان نتیجــه گرفــت رقــم گوهــر مقــاوم تــر
از رقــم پرتــو بــوده اســت.

سرور عارفی و همکاران

-  پرولین و فعال، نامحلول،اثر متقابل مس و ساليسيليك اسيد بر میزان کربوهیدراتهای محلول

108

منابع
Alaousi – sosse, B., Genet,p., vinit – Dunand, F., Toussaint, M. L., Eproh, D. and
Badot, P.M. (2004). Effect of copper on growth in cucumber plant (Cucum�
is sativus) and its relationship. Plant Science. 166, 1213 – 1218.
Bartels, D. and Sunkar, R., (2005). Drought and Salt tolerance in plants, Critical
Reviews in Plant Sciences. 24, 23-58.
Baskaran, L., Sundaramoorthy, P., Chidambaram, A. L. A. and Sankar Ganesh,
K. (2009). Growth and Physiological Activity of Green gram (Vigna radi�
ate L.) under effluent stress. Botany Research International. 2(2), 107-114.
Bates, L. S. Waldren, R. P., Teare, I. D. (1973). Rapid Determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil. 39, 205-207.
Belkhadi, A., Hediji, H., Abbes,Z., Nouairi, I., Barhoumi,Z., zarrouk, M., chaibi,W. and Djebali,W. (2010). Effects of exogenous salicylic acid prc – treatment on cadmium toxicity and leaf lipid content in Linum usitissimum L.
Envirommental safety. 1-8.
Chance, B. and Maehly, A.C. (1995). Assay of catalaseand peroxidase. Methods
in Enzymology. 2: 764-777.
Dubey, R.S., Singh, A.K. (2003). Salinity in duces accumulation of solumle sugars and alters the activity of sugers metabolicing enzgme in rice Plant. plant
Biology. 42: 233 – 239.
Fatih, D., Fatma, O. (2010). Nickel accumulation and itseffect on biomass. protein
content and antioxidativeenzymes in roots and leaves of watercress(Nas�
turtium officinale R. Br.). Journal of Environmental Sciences. 22: 526–532.
Gajewska, E., Sklodowska, M. (2007). Effect of Nickelon Rose content and antioxidative enzyme activities in wheat leaves. Biometals. 20(1), 27-36.
Groppa, M. D., Tomaro, M. L., Benarides, M. P. (2007). Polyamines and heavy
metal stress: the antioxidant behavior of spermine in cadmium and copper
treated wheat leaves. Biometals. 20: 185-195.

109

1396  بهار و تابستان،1  شماره،دوره سی ام

 زیست شناسی کاربردی/ ) پژوهشی دانشگاه الزهرا (س- مجله علمی

Hendry, G.A.F., Baker, A.J.M. and Ewart, C.F. (1992). Copper tolerant and copper
sensitive clons of Holcus lantust L. Acta Botanica neerlandica. 271 – 281.
Hayat, Q., Hayat, S. H., Irfan, m., Ahmad, A. (2010). Effect of exogenous salicylic acid under. Environmental and Exprimental Botany. 68, 14-25.
Heidari, R., Zare, S. and Norastehnia, A. (2006). Antioxidant response of two
saltstressedbarley varieties in the presence orabsence of exogenous proline.
General and Applied Plant Physiology. 32(3-4): 233-251.
Karimi, G., Ghorbanli, M., Heidari, H.,Khavarinejad, R. A. and Assareh, M. H.
(2005). The effects of NaCl on growth,water relations, osmolytes and ion
contentin Kochia prostrate. Biologia Plantarum. 49(2): 301-304.
Kavikishor, P. B., Songam, S., Amrutha, R. N., Sri, Laxmi, P., naidu, K. R., Ruo,
K. R. S. S., Rao, S., Reddy, K. J., Theriappan, P., Steenivasulu, N. (2005).
Regulation of praline biosynthesis, degradation, uptake and transport in
higher plants, its implications in plant growth and abiotic stress tolerance.
Current Science 88(3): 424-438.
Khatun, S. M., Ali, B., Hahn, E. J., Paek, K. (2008). Copper toxicity in Withania
somnifera: Growth and antioxidant enzymes responses of in vitro grown
plant. Environment and experimental Botany, 64: 279-285.
Kochert, G. (1987). Carbohydrate determination by the phenol sulfuric acid
method in Helebus cambrig. press Cambridge.
Khodary, S. E. A. (2004). Effect of Salicylic acid on the growth photosynthesis
and carbohydrate metabolism in salt stressed maize plants. International
Journal of Agriculture and Biology, 5-8.
Jose, P. Francisco, M. (2000). Recent breath roughs in the study of salicylic acid
Biossynthesis. Plant science. 7, 332-334.
Meyghati, F., Ghorbanli, M., and Asadolahi, B. (2007). The role of in organic ions
andperoline in tolerant two varieties of rape seed (Brassica napus L.) copper
stress. Journalof Science Teacher Education. 7(1): 74-83. (In Persian).
Metwally, A., Finkemeier, I., Georgi, M., and Dietz, K. J. (2003). Salicylic acid
Alleviates the cadmium toxicity in Barley seedling. physiology and Bio-

سرور عارفی و همکاران

-  پرولین و فعال، نامحلول،اثر متقابل مس و ساليسيليك اسيد بر میزان کربوهیدراتهای محلول

chemistry of plant. 132, 272-281.

110

Mittler, R. (2006). Abiotic stress, the fieldenvironment and stress combination.
Trends in Plant Science. 11: 15–19.
Mishra, S., Srivastava, S., Tripathi, P. D. (2006). Phytochelatin synthesis and
response of antioxidants during cadmium stress in Baccopa monnieri L. J.
Plant Physiology and Biochemistry. 44: 25-31.
Prakash Verma, J., Singh, V. and Yadav, J. (2011). Effect of copper sulphate on
seed Germination. plant Growth and Peroxidase activity of Mung bean (Vi�
gna radiata). International Journal of Botany, 7(2): 200-204.
Pagter, M., Bragato, C. and Brix, H. (2005). Tolerance and physiological responses of phragmites australis to water deficit. Aquattic Botany. 81: 285299.
Popova L., Maslenkova L., Yordanova R., Krantev A., Szalai G. and Janda T.
(2008). Salicylic acid protects photosynthesis against cadmium toxicity in
pea plants. Plant Physiology. 34: 133-148.
Sanchez, E., Lopez-lefebre, L. R., Garcia, P. C., Rivero R. S., Ruiz, J. M., Romero, L. (2001). Proline metabolism in response to highest nitrogen dosages
in green be plants (Phaseolus vulgaris L.). Plant Physiology. 158: 593-598.
Serida, K., Mohammad, B. A., Eun, J. H. and Kee, Y. P. (2008). Copper toxicity
in Withania somnifera:Growth and antioxidant enzymes responses of invitro grown plants. Environmental and Experimental Botany 64: 279–285.
Senaranta, T., Touchell, D., Bumm, E. and Dixon, K. (2002). Acetylaslicylic (aspirin) and Salicylic acid induce multiple stress tolerance
in bean and tomato plants. plant Growth Regulation. 30: 157-161.
.
Sheng, K.S. (2007). Effect of copper on the phtosynthesis and oxidative metabolism of Amaranthas tricolor seedling. Agricultural sciencesin china.
10:1182 – 119.
Simaei, M., Khavri – Nejad, R.A. Saadatmand, S., Bernard, f., Fahimi. H. (2011).
Effect of sailicglic acid and nitric oxid on antioxidant capacity and proline

111

1396  بهار و تابستان،1  شماره،دوره سی ام

 زیست شناسی کاربردی/ ) پژوهشی دانشگاه الزهرا (س- مجله علمی

accumulation in Glycine maxle. Treated with Nacl Salinity. African journal
of Agricultare Research. 6 (16): 3775 – 3782.
Sytar, O., Kumar A., Latowski D., Kuczynska, P., Strzałka K., and Prasad,
M.N.V. (2013). Heavymetal-induced oxidative damage. defensereactions,
and detoxification mechanisms in plants. Acta Physiologiae Plantarum.
35(4): 985-999.
Verma, S. and Dubey, R. S. (2001). Effect of cadmiumon soluble sugars and enzymes of hair metabolism inrice. Biologia Plantarum. 1: 117-123 .
Verbruggen, N., and Hermans, C. (2008). Proline accumulation in plants: a review. Amino Acids. 35(4): 753-759.
Yadav, S.K. (2010). Heavy metals toxicity in plants: an overview on the
role of glutathione and phytochelatins in heavy metal stress tolerance of plants. South African Journal of Botany. 76(2): 167-179.
.

