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139215سال پنجم، شماره بیستم، زمستان - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز- فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی
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چکیده

و تودهزیستبر +2Ca-Na+برهمکنشاثر بررسی به منظور .هاي کشاورزي استشوري یک مشکل در حال توسعه در خاكتنش 

سهتصادفی با به صورت یک طرح کامالًاین تحقیق، در برگ گیاه جواکسیداز فنلپراکسیداز و پلیاکسیدانآنتیهاي فعالیت آنزیم

.صورت گرفت) روشناییساعت16و فتوپریود درصد35، رطوبت نسبی گرادسانتیدرجه 25دما (اي تکرار در شرایط گلخانه

کلریدکلسیمسطوح توأم با و موالرمیلی150و 100، 50، صفرسدیم با سطوح کلریدیک هفته بعد از کاشت بذور در خاك ها گیاهچه

، برخی از پارامترهاي مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شامل وزن تیمارهفته اعمال پنجپس از .تیمار شدندموالرمیلی10و 6، صفر

تنش کهنتایج نشان داد . اکسیداز در برگ مورد سنجش قرار گرفتفنلپراکسیداز و پلیهاي یمو ریشه و فعالیت آنزخشک ساقه

اکسیدازفنلو پلیپراکسیدازهاي آنزیمفعالیت افزایشولی باعثشدساقه و ریشه وزن خشک باعث کاهش دارمعنیطور شوري به

فعالیت ولی شدخشک ساقه و ریشهوزن باعث افزایش دارنیمعطور به محیط شور بهکلسیم افزودن ،کهحالیدر.در برگ شد

بهبود ین اثرتربیشآور تنش شوري را کاهش داد و کلسیم اثر زیان.کاهش داددر برگ رااکسیدازفنلو پلیپراکسیدازهاي آنزیم

.مشاهده شدکلریدکلسیمموالرمیلی6دهنده کلسیم در غلظت 

.کلریدکلسیم،تنش شورياکسیداز،فنلیپراکسیداز، پل:کلیديهايواژه
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Hordeum)اکسیداز در برگ گیاه جو فنلهاي پراکسیداز و  پلیتوده و فعالیت آنزیمبر زیست+2Ca-Na+بررسی اثر متقابل  vulgare L.)16

مقدمه

جو ). Parida and Das, 2005(ترین مشکالت مناطق خشک و نیمه خشک در جهان استتنش شوري یکی از مهم

ي در عنوان یک عنصر ضروره کلسیم ب). 1384خدابنده، (یکساله و از خانواده گرامینه استاي،لپهگیاهی گلیکوفیت، تک

در فرآیندهاي حفظ ساختمان غشاء، این یون .)White and Broadley, 2003(بسیاري از فرآیندهاي گیاهی مطرح است

رسانعنوان یک پیامه بچنینهمها و کنترل تبادالت یونی نقش دارد و پایداري ساختمان دیواره سلولی، تنظیم انتقال یون

شوري همانند دیگر تنش ). White and Broadley, 2003(کندعمل میثانویه در مسیر انتقال سیگنال در سلول 

پراکسید ، هیدروژن)2Oˉ(همانند سوپراکسید 1)ROS(هاي آزاد اکسیژن تواند سبب تولید رادیکالهاي محیطی میتنش

)2O2H (هیدروکسیل و رادیکال)˚OH (در درون سلول شود)Sairam and Tyagi, 2004.(زیادي تاین ترکیبات خسار

Blokhina(کنندو اسیدهاي نوکلئیک به سلول وارد میهاها، پروتئینچربیرا از طریق اکسیداسیون et al., 2003( .

هاي اکسیداز، اکسیدوردوکتازهایی هستند که نقش بسیار مهمی را در پاسخ به تنشفنلپراکسیداز و پلیهايآنزیم

زدایی اشکال مختلف اکسیژن فعال شده در سلول اهمیت دارند که در سمدر چنینهمو غیرزیستی مانند شوري دارند 

هاي متفاوت در شوند و با اکسیداسیونهاي آزاد اکسیژن تولید شده، میآوري رادیکالهنگام بروز تنش موجب جمع

گزارش ،شدانجامسورگوم شیرین که بر رويپژوهشیدر .(Mittler, 2002)کنندهاي دفاعی گیاه شرکت میمکانیسم

باعث کاهش به محیط شورکلسیمتیمارافزودنکهدرحالیشدساقه و ریشهشوري باعث کاهش وزن خشکتنش که شد 

افزایش شوري باعث تنش ).Zhou and Ma, 2012(شدساقه و ریشهاثرات مضر تنش شوري و افزایش وزن خشک 

Gholizadeh(شد در یونجه اکسیداز فعالیت آنزیم پر et al., 2012(.انجام سویا که بر رويپژوهشی دیگردر چنینهم

Weisany(شد اکسیداز فنلافزایش فعالیت آنزیم پلیشوري باعث تنش که گزارش شد ،شد et al., 2012(. بنابراین با

برهمکنش هاي شور، این پژوهش با هدف بررسی توجه به اهمیت جو به عنوان یک گیاه زراعی و وسعت رو به افزایش زمین
+2Ca-Na+ تا ،انجام شددر برگ گیاه جواکسیدازفنلپراکسیداز و پلیاکسیدانهاي آنتیو فعالیت آنزیمتودهزیستبر

.و اقتصادي براي مقابله با تنش شوري و گامی به سوي کشاورزي پایدار را فراهم نمایدارزانراهکاري ساده، امکان ارائه

هامواد و روش

و درصد35، رطوبت نسبی C°25دما (اير قالب یک طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانهداین تحقیق 

یک هفته ها گیاهچه. انجام شدمشهدآزمایشگاه تحقیقات فیزیولوژي گیاهی دانشگاه آزاد در )روشناییساعت16فتوپریود 

و 6، صفرکلریدکلسیمسطوح توأم با و موالرمیلی150و 100، 50، صفرسدیم با سطوح کلریدبعد از کاشت بذور در خاك 

1 Reactive Oxygen Species
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139217سال پنجم، شماره بیستم، زمستان - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز- فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی

بدون اینکه محلول نمک از (هاي تیماري به گیاهان در حد ظرفیت زراعی خاك محلولاعمال.تیمار شدندموالرمیلی10

ورت هفته صپنجبه مدت ) شدشد به درون گلدان برگردانده میانتهاي گلدان خارج شود و اگر محلول نمک خارج می

فعالیت ،و ریشهفیزیولوژیکی شامل وزن خشک ساقهلوژیکی و پس از اتمام دوره تیمار، برخی پارامترهاي مورفو. گرفت

هر ،ساقه و ریشهگیري وزن خشک اندازهبراي. مورد سنجش قرار گرفتبرگاکسیداز در فنلو پلیپراکسیداز هايآنزیم

ساعت خشک گردید و سپس 48به مدت C°70دمايبا ی قرار داده و در آون مجزا داخل فویل آلومینیومطوربهکدام را 

. گرم توزین شدند0001/0با دقت TE214Sمدل Sartoriusبا ترازوي دیجیتال

اکسیدازفنلپلیو پراکسیدازهايفعالیت آنزیمسنجش

اکسیداز فنلفعالیت آنزیم پلیو ) Nelson Sharp)1992وMac-Adamگیري فعالیت آنزیم پراکسیداز به روش اندازه

.انجام شد) 1993(و همکاران Reymondبه روش

یآنزیماستخراج عصاره

ابتدا. نیاز به تهیه محلول حاوي عصاره آنزیمی بود،اکسیدازفنلپلیپراکسیداز و هايفعالیت آنزیمگیري به منظور اندازه

6/0با افزودن (موالر 8/0لیتر محلول کلریدپتاسیم میلییکبا ،مقطربا آبا پس از شستشو گرم از بافت برگ تازه ر1/0

تهیه موالر 8/0، محلول کلرید پتاسیم pH= 8/6موالر با 1/0لیتر محلول بافر فسفات میلی10گرم کلریدپتاسیم جامد به 

یقه با استفاده از سانتریفوژ دق10دور در دقیقه به مدت 7000یده و مخلوط حاصل با سرعت یدر هاون چینی سا) دیگرد

و مایع فوقانی به عنوان عصاره خام حاوي آنزیم مورد سانتریفوژ گردیدVS-15000 CFN IIمدل Visionدار یخچال

. مراحل استخراج آنزیم در ظرف یخ انجام گرفتتمامی،به منظور حفظ فعالیت آنزیم.استفاده قرار گرفت

لیت آنزیم پراکسیدازفعاسنجش

3میکرولیتر عصاره آنزیم، 50در ابتداس از تهیه عصاره آنزیمی، پراکسیداز، پگیري فعالیت آنزیممنظور اندازهبه 

اضافه درصد3میکرولیتر هیدروژن پراکسید 50میکرولیتر گایاکول و سپس 50موالر و 1/0لیتر محلول بافر فسفات میلی

در فواصل UV/1100مدل نانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر436شد و بالفاصله تغییرات جذب نوري در طول موج 

.دقیقه ثبت گردید3ثانیه به مدت 15زمانی 

اکسیدازفنلفعالیت آنزیم پلیسنجش

هاي آزمایش را در حمام آب ابتدا لوله، س از تهیه عصاره آنزیمی، پاکسیدازفنلپلیگیري فعالیت آنزیمبه منظور اندازه

C°408/6موالر با 2/0لیتر محلول بافر فسفات میلی5/2ر داده و سپس به ترتیب به هر لوله قرا=pH لیتر میلی2/0و

در لحظه خواندن جذب ، سپسبرسندC°40فرصت داده شد تا به دمايها آنموالر اضافه گردید و به02/0پیروگالل 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

Hordeum)اکسیداز در برگ گیاه جو فنلهاي پراکسیداز و  پلیتوده و فعالیت آنزیمبر زیست+2Ca-Na+بررسی اثر متقابل  vulgare L.)18

در دقیقه4در فاصله زمانی اکسیدازفنلعصاره آنزیمی اضافه شد و تغییرات جذب پلیمیکرولیتر200آنزیم به هر لوله 

Reymond(اسپکتروفتومتر ثبت شددستگاهنانومتر با استفاده از430طول موج  et al., 1993.(

آماريه هايمحاسب

سطح ا با استفاده از آزمون توکی در هو مقایسه میانگین دادهSPSS16افزار ها با استفاده از نرمتحلیل آماري داده

.صورت گرفتExcelافزار و ترسیم نمودارها با استفاده از نرمپنج درصداحتمال

و بحثنتایج

ولی،)P≥05/0(دار کاهش یافت معنیطوربهنشان داد که با افزایش تنش شوري، وزن خشک ساقه و ریشه 1جدول 

مقایسه میانگین ). P≥05/0(دار در وزن خشک ساقه و ریشه شد افزایش معنـیافزودن تیمار کلسیم به محیـط شـور باعث

ترین وزن خشک ساقه در گیاه تحت ین وزن خشک ساقه و ریشه مربوط به گیاه شاهد بود و کمتربیشها نشان داد که داده

دار با گیاه که اختالف معنیکاهش یافتدرصد69موالر کلرید سدیم مشاهده شد که نسبت به گیاه شاهد میلی150تیمار 

هده شد که نسبت به گیاه موالر کلرید سدیم مشامیلی150ین وزن خشک ریشه در گیاه تحت تیمار با ترکم. شاهد داشت

).2و 1هايشکل؛1جدول (دار نسبت به گیاه شاهد داشت کاهش یافت که اختالف معنیدرصد 82شاهد 

هاي مضر از جمله ي به این دلیل است که در محیط شور مقدار زیادي یونکاهش وزن خشک ساقه در اثر تنش شور

Na+وCl-مثالً .شوندمضر هستند یا باعث اختالل در متابولیسم عناصر غذایی دیگر میها آنوجود دارد که یا خود

-با ˉClو+Naبا +Kرقابت
3NOشوند سبب اختالل در جذب عناصر غذایی گیاه می)Parida and Das, 2005.(

گیاه جوصفات مورد سنجش در بر 2Ca-+Na+مقایسه میانگین اثر متقابل: 1جدول 

صفات سنجش شده
تیمارها

وزن                   
خشک ساقه

)در بوتهگرم(

وزن                    
ریشهخشک

)در بوتهگرم (

میزان فعالیت آنزیم 
گایاکول پراکسیداز برگ

)FW1-min436∆A(

میزان فعالیت آنزیم 
اکسیداز برگفنلپلی

)FW1-min430∆A(

a1441/0a0482/0g1012/0h0520/0)شاهد(کنترل 

c1181/0c0371/0e3433/0ef0711/0موالر کلریدسدیم میلی50
b1290/0b0431/0f2830/0gh0536/0موالر کلریدکلسیممیلی6+ موالر کلریدسدیم میلی50
bc1223/0b0402/0ef3113/0fg0642/0موالر کلریدکلسیممیلی10+ موالر کلریدسدیم میلی50

ef0728/0e0203/0c4751/0cd0953/0موالر کلریدسدیم میلی100
d0952/0d0261/0;ef3252/0e0761/0موالر کلریدکلسیممیلی6+ موالر کلریدسدیم میلی100
e0795/0de0231/0d4130/0d0872/0موالر کلریدکلسیممیلی10+ موالر کلریدسدیم میلی100

h0451/0g0086/0a6813/0a1130/0موالر کلریدسدیممیلی150
f0681/0f0122/0bc5140/0bc0982/0موالر کلریدکلسیممیلی6+ موالر کلریدسدیم میلی150

g0561/0fg0098/0b5333/0ab1050/0موالر کلریدکلسیممیلی6+ موالر کلریدسدیم میلی150

بر اساس آزمون توکی با هم پنج درصد هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، از نظر آماري در سطح احتمال در هر ستون میانگین
.داري ندارنداختالف معنی
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139219سال پنجم، شماره بیستم، زمستان - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز- فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی

06/0

05/0

04/0

03/0

02/0

01/0

شه
ک ری

خش
زن 

و
)

گرم
وته

در ب
(

تیمار

بر وزن خشک ساقه گیاه جو2Ca-+Na+اثر متقابل: 1کل ش
.دار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون توکی استي عدم وجود اختالف معنیدهندهدر هر ستون حروف مشترك نشان

16/0
14/0
12/0
1/0
08/0
06/0
04/0
02/0
0

ک 
خش

زن 
و

قه 
سا

)
وته

در ب
رم 

گ
(

تیمار

بر وزن خشک ریشه گیاه جو2Ca-+Na+اثر متقابل: 2شکل 
.دار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون توکی استي عدم وجود اختالف معنیدهندهدر هر ستون حروف مشترك نشان

و)Sivasankaramoorthy, 2013(هاي محققان دیگر بر روي گیاهان برنج حاصل از تحقیق حاضر با یافتهنتایج 

Shariat Jafari(سورگوم  et al., 2009 (مطابقت دارد.

باشد و ریشه اولین از اثرات مضر تنش شوري سمیت یونی، عدم تعادل عناصر غذایی و به هم خوردن تنظیم اسمزي می

اجتنابی که در جهت کاهش اثر سازوکارهايشود و با توجه به تنظیم اسمزي و ه با تنش شوري مواجه میاندامی است ک

کند را صرف مقابله با هاي هوایی جهت رشد خود دریافت میدهد، مقدار زیادي از انرژي که از اندامتنش شوري انجام می

شود و ها میأمین عناصر غذایی و آب براي سایر اندامنماید که این عمل باعث کاهش کارایی ریشه در تتنش شوري می

,Parvaiz and Satyawati(احتماالً مجموع این عوامل ممکن است کاهش وزن خشک ریشه را به دنبال داشته باشد 

2008.(
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شود که با باعث ایجاد یک تنش اسمزي ثانویه و یا یک تنش خشکی فیزیولوژیکی در گیاه میاحتماالًتنش شوري 

کاهش سطح برگ و در نهایت کاهش فتوسنتز و چنینهمکند و ها در برگ از کم شدن آب جلوگیري میبسته شدن روزنه

,Parida and Das(یابدشود، بنابراین وزن خشک کاهش میافت فتوسنتز و کاهش ماده خشک ساخته شده را باعث می

2005.(

از طرق مختلف از جمله حفظ ساختار و تواند میاحتماالًیم به محیط شور، ها نشان داده است که افزودن کلسبررسی

کاهش جذب و انتقال سدیم به اندام هوایی، افزایش جذب پتاسیم و در نتیجه ،سلول و افزایش تقسیم سلولیءتمامیت غشا

مخرب شوري بر رشد تأثیر،هو فعالیت فتوسنتزي گیابهبود متابولیسم نیتروژن، افزایش نسبت پتاسیم به سدیم در گیاه

;Cramer, 2002(دهدگیاه را کاهش  Rengel, 1992.(

دار معنیطوربهبرگ اکسیداز فنلو پلیپراکسیدازهايفعالیت آنزیمکه با افزایش تنش شوري،نشان داد 1جدول

هايدر فعالیت آنزیمدارنیمعافزودن تیمار کلسیم به محیـط شـور باعث کاهش که،درحالی.)P≥05/0(افزایش یافت

فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه ینتربیشنشان داد که 1نتایج جدول ). P≥05/0(برگ شداکسیدازفنلو پلیپراکسیداز

دار برابر افزایش یافت که اختالف معنی81/6سدیم مشاهده شد که نسبت به گیاه شاهد موالر کلریدمیلی150تحت تیمار 

سدیم مشاهده شد موالر کلریدمیلی150اکسیداز در گیاه تحت تیمار فنلین فعالیت آنزیم پلیتربیش. هد داشتبا گیاه شا

هايفعالیت آنزیمین ترکمو دار با گیاه شاهد داشتبرابر افزایش یافت که اختالف معنی17/2که نسبت به گیاه شاهد 

). 4و 3هايشکل(بود مربوط به گیاه شاهد اکسیداز فنلو پلیپراکسیداز 
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اکسیداز برگ گیاه جوفنلبر فعالیت آنزیم پلی2Ca-+Na+اثر متقابل : 4شکل 
.بر اساس آزمون توکی استپنج درصد دار در سطح احتمال ي عدم وجود اختالف معنیدهندهترك نشاندر هر ستون حروف مش

اکسیداز در طی تنش شوري به این دلیل است که تنش شوري فنلهاي پراکسیداز و پلیعلت افزایش فعالیت آنزیم

هاي حیاتی سلول نظیر ده و به بیومولکولشود که بسیار واکنشگر و سمی بوباعث افزایش تولید انواع اکسیژن فعال می

نماید که این موجب افزایش ها آسیب وارد کرده و در نهایت متابولیسم سلول را مختل میپروتئینوDNAلیپیدها، 

هاي گیاهی از وسیله سلولهتولید شده باکسیدانآنتیهاي شود و آنزیمواسطه سدیم میه فعالیت تنش اکسیداتیو القایی ب

در برابر تحمل هاي اکسیژن فعال و حفاظت سلول و سازي و کاهش گونهاکسیداز باعث خنثیفنلپراکسیداز و پلیجمله

اکسیدانآنتیهاي افزایش فعالیت آنزیم(Mittler, 2002; Sairam and Tyagi, 2004).شوندشرایط تنش در گیاه می

).Abogadallah, 2010(هاي محیطی باشد ممکن است راهی براي تحمل گیاه به تنش

انجام شد، تنش شوري باعث افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز شدو گوجه فرنگی هایی که بر روي گندمدر پژوهش

داري معنیطوربهافزودن کلسیم به محیط شور ،کهدرحالی).1389مختاري و همکاران،؛ 1389، ابراهیمیان و همکاران(

. یداز شد که با نتایج حاصل از تحقیق حاضر مطابقت داردباعث کاهش فعالیت آنزیم پراکس

ذرت انجام شد، گزارش شد که تنش و اي، گندم ن بر برنج، ذرت خوشهاهایی دیگر که توسط محققدر پژوهشچنینهم

;Amirjani, 2011(اکسیداز شد که با نتایج حاصل از تحقیق حاضر مطابقت داردشوري باعث افزایش فعالیت آنزیم پر

Bazi et al., 2009; Mandhania et al., 2006; Azevedo Neto et al., 2006; Sudhakar, 2001( .

اکسیداز در هنگام افزودن تیمار کلسیم به محیط شور، ممکن است فنلهاي پراکسیداز و پلیعلت کاهش فعالیت آنزیم

ش داده و در نتیجه نیاز گیاه را به افزایش فعالیت این باشد که کلسیم با کاهش تجمع سدیم، تنش شوري را در گیاه کاه

زاد که هاي آدهد زیرا با کاهش تنش شوري، میزان تولید رادیکالدر طی تنش شوري را کاهش میاکسیدانآنتیهاي آنزیم

).Cramer, 2002(یابدبسیار واکنشگر و سمی هستند، کاهش می
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انجام شد، گزارش کردند که تنش شوري باعث افزایش و یونجهگشنیزا،ن بر لوبیهایی که توسط محققادر پژوهش

,Demir and Kocacaliskani(که با نتایج حاصل از تحقیق حاضر مطابقت دارداکسیداز شدفنلفعالیت آنزیم پلی

2001; Setayesh Mehr and Esmaeilzadeh Bahabadi, 2013; Wang and Zhang, 2009(.

به عنوان یک عنصر غذایی معدنی مهم است و در کاهش اثرات زیانبار تنش شوري بسیار مؤثر با توجه به اینکه کلسیم 

هاي شور، تعیین غلظت بهینه اهمیت جو به عنوان یک گیاه زراعی و با توجه به وسعت رو به افزایش زمینچنینهماست و 

دن کلسیم به محیط شور باعث کاهش در پژوهش حاضر، افزو. گیاهان در شرایط تنش اهمیت داردتحملکلسیم براي 

که مشاهده شد کلریدکلسیمموالر میلی6ین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت تربیشاثرات مضر تنش شوري شد و 

وري خاك و گامی به سوي کشاورزي راهکاري ساده، ارزان و اقتصادي براي مقابله با تنش شوري و افزایش بهرهتواندمی

.نمایدپایدار را فراهم 
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