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 اثر تنش شوری بر پاسخ های فیزیولوژیکی و پاداکسایشی در کالوس های دو گونه بارهنگ

 
 2وحید نیکنام، 1زهرا راه نشان

 دانشگاه شهید باهنر ،علومدانشکده 1
 دانشگاه تهران ،پردیس علوم ،دانشکده زیست شناسی4

zrahneshan@yahoo.com 
 

 چکیده 

می باشد.  از آنجایی که گونه های مختلف این سرده از  Plantaginaceae ) بارهنگ( متعلق به تیره Plantago سرده

باشند. میمدل خوبی برای مطالعات مقایسه ای پاسخ به تنش شوری  بل توجهی دارند،لحاظ درجه تحمل شوری اختالفات قا

 Pو P. ovataبارهنگ داکسایشی در کالوس های دو گونه و سیستم پاد، تنظیم اسمزی رش اثر تنش شوری بردر این تحقیق 

.psyllium   بررسی شد.  وزن تر و خشك کالوس هاP. ovata   با افزایش غلظتNaCl   کاهش پیدا کرد.  در گونه

P.psyllium ه است. محتوای پرولین کالوس ها در غلظت افزایش معنی داری نشان داد  میلی موالر 57در  وزن تر و خشك

دو گونه در هر   دار پروتئین در کالوس هایو سپس کاهش یافته است. بیشترین مق افزایش NaClمیلی موالر 75و 57های  

گردیده است.  SODسبب القای فعالیت  NaClغلظت های باالی   ظر میرسد کهبه ن دیده شد. NaCl میلی موالر 75

ست. بیشترین مقدار فعالیت در غلظت های باالتر افزایش یافته ایداز در غلظت های پایین نمك کاهش و فعالیت آنزیم پراکس

مشاهده شد. با توجه به مجموع پارامترهای  NaCl آنزیم پلی فنل اکسیداز در کالوس های هر دو گونه در غلظت های باالی

 .اند برابر تنش شوری بردبارتر بوده در  P. ovata نسبت به  P. psyllium گونه بنظر میرسد که کالوس های ،مطالعه شده

 

 پرولین ،آنزیم های پاد اکسایشی ، شوری تحمل ،بارهنگ  :يكلید هاي واژه

 

 مقدمه

(. شوری تعدادی از فرایند های 11درصد از زمینهای کشاورزی را در سراسر جهان محدود میکند) 25شوری تولید حدود 

ود . تکنیك های کشت فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی را تحت تاثیر قرار میدهد که بسیاری از آنها در سطح سلولی نیز دیده میش

در شیشه محیط های یکنواخت و کنترل شده ای را برای مطالعه پاسخ های القا شده توسط تنش شوری در کالوسهای تمایز 

کامل را حتی در گونه نیافته فراهم میکنند که پیچیدگی های ناشی از تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی وابسته به بافتهای گیاه 

در کشت کالوس توجهات زیادی را در سالهای اخیر جلب کرده  NaCl(.مطالعه اثرات متابولیکی 17)حذف میکند، های مشابه

(بنابراین گیاهان مقاوم به شوری باید در کنار 1(.همچنین تنش شوری سبب القای تنش اکسیداتیو در گیاهان میشود)5است)

 (ROS)حذف گونه های کنش ور اکسیژنتنظیم حرکت یونها و آب باید دارای سیستم پاداکسایشی کارآمد برای 

های غیر زیستی از طریق آسیب به  گردند. تنش توسط سیستم پاداکسایشی روبش می ROS (.در شرایط نرمال11باشند)

به ظرفیت سیستم  ROSرا افزایش داده و در این شرایط تولید  ROSفرایندهای ترابری الکترون فتوسنتزی و تنفسی تولید 

و پراکسیداسیون لیپیدها  DNAها،  افتد که منجر به آسیب به پروتئین رده و تنش اکسایشی اتفاق میپاداکسایشی غلبه ک

گردد. در گیاهان  می ROSباشد که منجر به افزایش تولید  شود. شوری یکی از فاکتورهای محدود کننده اصلی محیطی می می

های  ل تکامل یافته است که از ملکو ROSهای  یبها از آس سیستم پاداکسایشی برای حفاظت غشاهای سلولی و اندامك
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، SOD ،CATاز قبیل  ROSهای روبشگر  پاداکساینده با جرم ملکولی پایین )گلوتاتیون، آسکوربات و کارتنوئیدها( و آنزیم

POX ،APX ،GR (4تشکیل شده است.) 

که گونه های مختلف این سرده از  می باشد.  از آنجایی Plantaginaceae ) بارهنگ( متعلق به تیره Plantago سرده

 لحاظ درجه تحمل شوری اختالفات قابل توجهی دارند، مدل خوبی برای مطالعات مقایسه ای پاسخ به تنش شوری میباشند.

در  P. Psyllium, P. ovataهدف این مطالعه بررسی مفایسه ای برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو گونه

 یباشد.کشت بافت آنها م
 

 مواد و روشها

پژوهشکده گیاهان داروئی  از P. psylliumآوری گردید. بذرهای  از خوزستان )اطراف دزفول( جمع P. ovataبذرهای 

منتقل شدند. پس از گذشت  MS (16)های حاوی محیط کشت  به پتری دیش ن کامل بذرهاپس از استریل شد تهیه شد.

در محیط  قطعات جدا کشت  مورد استفاده قرار گرفتند.جدا کشت تهیه قطعات ور های حاصل به منظ رست هفته دانه یك

شدند. پس از گذشت دو  قرار داده قرار داده شد mg/L 7/5با غلظت  BAPو  mg/L 1با غلظت  NAAحاوی هورمون 

ای حاوی ه های حاصل پس از تقسیم به قطعات کوچکتر به محیط کشت واکشت شدند. پس از گذشت یك ماه کالوسهفته 

 روز اقدام به بررسی آنها شد. 47منتقل شدند و بعد از گذشت  NaClمیلی موالر  175و  155، 57، 75، 5های  غلظت

ها با  بررسی کمی پروتئین. ( استفاده شد7) Batesهای گیاهی از روش  گیری محتوی پرولین آزاد نمونه به منظور اندازه

با قابلیت آن در بازدارندگی واکنش احیایی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز  فعالیت  .(6فاده از روش برادفورد انجام گرفت)است

و  Abelesسنجش فعالیت سینتیکی آنزیم پراکسیداز از روش  .(1)تعیین گردید (NBT)فتوشیمیایی نیتروبلو تترازولیوم 

Biles (1 .انجام شد )اکسیداز از روشظور سنجش فعالیت سینتیکی آنزیم پلی فنل به من Raymond (15ا )ستفاده شد.  

 

 و بحث  نتایج

خشك در  به عنوان معیاری از رشد مورد بررسی قرار گرفت. وزن تر و( 1)جدول در این پژوهش میانگین وزن تر و خشك

این روند   P. psylliumهای ای نشان دادند. ولی در کالوس با افزایش شوری کاهش منظم و پیوسته P. ovata های کالوس

نسبت برابر  47/4موالر که افزایش حدود  میلی 57غلظت  در ها این گونه ن تر و خشك  کالوسگردد. میانیگن وز نمی مشاهده

باشد و به گیاه اجازه  کاهش رشد یك ویژگی سازشی کلی برای بقای گیاه تحت شرایط تنشی می .دهد  می نشانبه  شاهد 

بله با تنش مورد استفاه قرار شد استفاده نموده و آن را بیشتر در جهت مقادهد که از انرژی متابولیسمی سلولی کمتر برای ر می

مطالعات نشان داده است که در گیاهان متحمل به تنش افزایش شوری در مقادیر کم باعث تحریك رشد شده و در  .(41)دهد

مشاهده  P. coronopus همانند ای ها دو لپه گردد. این رفتار در بسیاری از هالوفیت سطوح باالتر شوری رشد آنها متوقف می

 .(14)شده است

شود که پاسخی به کاهش پتانسیل آب حاصل از  های هورمونی القاء می رشد گیاه به وسیله برخی از عالمت جلوگیری از

 کند. را متوقف می  DNAتقسیم سلولی یا بیوسنتز ABAاند که  . مطالعات نشان داده(11)باشد تنش شوری می

های سازگار در سیتوپالسم یك  باشد و تجمع محلول ولین پاسخ به تنش شوری در همه گیاهان میتنظیم اسمزی ا

شود. گیاهان هنگام مواجهه شدن با تنش شوری پتانسیل اسمزی  مکانیسم مورد توجه است که به تحمل نمك نسبت داده می

 .(15)دهند کند، افزایش می مزی شرکت میهای سازگار از قبیل پرولین که در تنظیم اس خود با سنتز و تجمع اسمولیت
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 ,SODو فعالیت آنزیم های  پروتئین  و پرولینبر میانگین وزن تر و خشك، محتوی  NaClاثر غلظت های مختلف -1جدول 

POX, PPO .بیانگر انحراف میعار میباشند. ±قادیر میانگین سه تکرار و اعدادم  

 

شوری در تنش نشان دهده شده است.  1بر تغییرات میانگین محتوای پرولین در جدول  NaClاثر غلظت های مختلف 

های مورد مطالعه در اکثر موارد سبب افزایش میزان پرولین و رسیدن به یك حداکثر و سپس روند کاهش  گونه های کالوس

باشد. ولی کاهش  شد. افزایش محتوای پرولین در موارد مشاهده شده قابل انتظار می NaClباالتر های محتوای آن در غلظت

های تجزیه  تواند دلیلی بر تجزیه پرولین توسط آنزیم ها می مقدار پرولین نسبت به شاهد یا عدم افزایش آن در برخی از غلظت

 باشد. ن در شرایط تنشی میهای درگیر در بیوسنتز آ کننده پرولین و کاهش فعالیت آنزیم

و سپس  ( 1)جدول  مشاهده گردید NaClموالر  میلی 75این دو گونه بیشترین مقدار پروتئین محلول در  های در کالوس

رسد. کاهش  تر از حد شاهد می ها به پایین موالر و در برخی غلظت میلی 75ها  کاهش میزان پروتئین نسبت به   در سایر غلظت

که شوری سبب کاهش سنتز پروتئین یا افزایش  تماالً به این دلیل استها نسبت به شاهد اح در برخی از غلظتمقدار پروتئین 

. دنیز مشاهده شSalicornia persica (45) های  حلول در کالوسهای م کاهش میزان پروتئین هیدرولیز آنها گردیده است.

حتوای دهد که منجر به افزایش م ده و هیدرولیز آن را افزایش میبنابراین شوری سنتز پروتئین در برخی گیاهان را کاهش دا

شود. از این  های متعددی در گیاهان می چنین دیده شده که شوری باعث القاء سنتز پروتئین همشود.  اسیدهای آمینه آزاد می

های پاداکسایشی در پاسخ  آنزیمهای محلول نظیر  چنین بعضی از پروتئین هم (4)توان نام برد  را می ها اسموتین پروتئین قبل

 .(11)یابند ی افزایش میدار به تنش به طور معنی

PPO 
(unit/mg 

protein) 

POX 
(unit/mg 

protein) 

SOD 
(unit/mg 

protein) 

Soluble Protein 

(mg/g fr w) 

Proline 
(mg/g fr w) 

 

Dry mass 
(g) 

Fresh mass 
(g) 

 

NaCl 

(mM) 
 

20.65±0.66b 22.91±1.79  c  170±1.20  c  0.436±0.006b 0.373±0.126b,c 0.030±0.001a 0.65±0.049a 0 

P
. 
o

va
ta

  

12.66±0.40c 16.64±0.24  d  180±1.04  b  0.725±0.006a 0.490±0.042b 0.034±0.002a 0.60±0.048a 50 

19.23±1.7b 28.87±0.64  b  185±0.77  a.  0.438±0.007b 1.064±0.213a 0.030±0.002a 
0.49±0.033b,

c 
75 

29.75±0.48a 41.86±1.04  a  186.41±0.56  a  0.307±0.005c 0.311±0.003c 0.029±0.001a 0.44±0.026c 100 

28.37±0.38a 18.16±0.17  d  187.85±1.41  a  0.433±0.004b 0.094±0.006c 0.028±0.003a 0.41±0.032c 150 

14.58±0.46c 71.61±1.2b 103.36±11.69b 0.607±0.06b,c 0.06d±1.01 0.032±0.002b 0.72±0.05b 
0 

 

P
. 
p

sy
ll

iu
m

 

11.17±0.44d 32.95±1.3d 97±4.31c 1.209±0.99a 1.451±0.085b,c 0.035±0.001b 0.78±0.02b 50 

14.25±0.5c 46.69±2.13c 61±7.75c 0.844±0.03b 2.287±0.046a 0.053±0,003a 1.00±0.13a 75 

20.68±0.43b 49.02±2.25c 140±0.82a 0.838±0.06b 1.803±0.053b 0.030±0.002b 0.46±0.03c 100 

24.90±0.49a 90.25±1.85a 161±6.56a 0.447±0.00c 1.091±0.031c,d 0.027±0.001b 
 

0.36±0.03c 
 

150 



 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه

 2932شهریور        22 - 22

 

 

247 

 

 NaClهای باالی  در غلظت P. ovataو  P. psyllium ای ه در کالوس SODدر این پژوهش بیشترین مقدار فعالیت 

در مقایسه با رقم حساس های مقاوم به شوری  ( در رقم)بنیادی و القاء شده SOD بیشترفعالیت  .(1)جدول مشاهده گردید

های ژنوتیپ حساس و مقاوم ذرت افزایش داده و در  را در برگ SODدیده شده که تنش شوری فعالیت . قابل انتظار است

های   ادیکالهای مقاوم به شوری توانایی روش ر این امر نشانگر این است که ژنوتیپ ش داده است. های این دو ژنوتیپ کاه ریشه
0

2O محصول فعالیت . بهتری دارندSOD هیدروژن پراکسید ،(H2O2) باشد که هنوز سمی است و باید طی یك واکنش  می

را  H2O2سطوح داخل سلولی  POX ،CAT ،APXها از قبیل  حذف شود. در گیاهان تعدادی از آنزیم H2Oبا تبدیل به 

 .(2) کنند تنظیم می

افزایش معنادار فعالیت آنزیمی نسبت به کنترل .نشان داده است 1داز در جدولحاصل از بررسی فعالیت آنزیم پراکسی نتایج

و کاهش فعالیت آنزیم  P. ovataهای  موالر در کالوس میلی 155و در  P. pysllium های موالر در کالوس میلی 175در 

توجه به نقش این آنزیم در سیستم پاداکسایشی گیاه، افزایش فعالیت با  .دیده شد NaClموالر  میلی 75به شاهد در نسبت 

 P. ovataهای  موالر در کالوس میلی 175ها بینی بوده کاهش فعالیت این آنزیم در  غلظت آن در تنش شوری قابل پیش

از فعالیت این آنزیم های آزاد اکسیژن و هیدروکسیل بوده که باعث جلوگیری  توانند به دلیل تجمع بیش از حد رادیکال می

 .(14)شوند می

 P. ovata ، P. psylliumهای حاصل از دو گونه بارهنگ  فنل اکسیداز در کالوس نتایج نشان دادند که فعالیت آنزیم پلی

موالر یا  میلی 75و  57. فعالیت این آنزیم در بیشتر موارد در غلظت (1)جدول افزایش یافته است NaClهای باالی  در غلظت

و  NaCl (155های باالی  ت معناداری نسبت به شاهد نداشته است یا نسبت به شاهد کمتر بوده است. ولی در غلظتتفاو

 موالر( در تمامی موارد افزایش فعالیت آنزیمی مشاهده گردید. میلی 175

باشد، دیده  می NaClهای باالی  ها در غلظت س ای شدن و کاهش رشد کالو این آنزیم یکی از عوامل اصلی مؤثر در قهوه

چنین فعالیت  . هم(4)کنند ها تبدیل می کوئینون – Oفنل و سپس به  دی – Oها را  شده که پلی فنل اکسیدازها مونوفنل

 .(12)ممکن است نقش دفاعی مهمی در مقابل تنش شوری داشته باشد PPOاکسیدورودکتازی 

به عنوان عوامل موثر در تحمل شوری مورد بررسی قرار در این پژوهش پارامترهای فیزیولژیکی و بیوشیمیایی متعددی  

و تفسیر تغییرات القا شده در این پارامترها در  پرولینمحتوی  ا و آنزیم ه فعالیت پروتئین ها، ،. بررسی تغییرات رشدگرفتند

وری بردبارتر نسبت به سایر نمونه ها در برابر تنش ش P. psylliumنشان میدهد که کالوس های  NaClمحیط های حاوی 

 بیشتری نسبت به شوری نشان می دهد.حساسیت  P. ovataبوده و کالوس های 
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Effect of salt stress on physiological and antioxidative responses 

In calli of two species of plantago 

 

Zahra Rahneshan, Vahid Niknam 

 

Abstract 

The genus Plantago L. is belong to Plantaginaceae family and appears to be a good model for 

comparative studies on the responses to salt stress, since it includes species with considerable 

differences in their degree of salt tolerance. The comparative effects of salinity on growth and activity 

of antioxidant enzymes and contents of protein and praline were studied in calluses of Plantago  ovata 

and Plantago psyllium. Calluses were cultured on MS medium containing different concentrations of 

NaCl. Calli fresh and dry weights of P. ovata were decreased with an increase in NaCl concentration. 

In P .psyllium there was a significant increase in fresh and dry weight in 75mM NaCl. proline content 

increased at 50, 75 mM NaCl and decreased at high salinity. In calli of both species maximum level of 

protein content were observed at 50 mM NaCl. It seems high concentration of NaCl induces activity 

of SOD. Activity of POX in P. ovata and P. pysillium calli at low and moderate salinity decreased but 

increased at high salinity. High acivity of PPO were observed at high level of salinity in all cases. 

Overall, at the cellular level, P. pysillium   calluses were more tolerant to NaCl-induced stresses than 

calluses of P. ovata. 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

