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اه يدرگ فيزيولوژيكي نشانگرهاي برخي بر آسكوربيك اسيد و شوري اثر بررسي

 ( (.Phaseolus vulgaris Lايلوب
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دهيكچ  

اه ین و قند برگ در گین، پرولیپروتئ مقادیربر  (As) اسید آسکوربیک و NaCl ای بررسی تاثیرن پژوهش بریا

 مختلف  هایغلظت و سپس (00و  mM 0) As  تیمارپیش معرض در گرفت. گیاهانانجام   Phaseolus vulgarisایلوب

NaCl (mM 0 ،53 ،30 ،53 قرار گرفتند.000  و ) با  شده تنها رتیما در گیاهانNaCl ،با افزایش غلظت شوری تاmM  

 Asاز  mM00 یافت. کاربرد کاهش  mM  30از های باالترو در غلظتافزایش  پروتئین برگ نسبت به شاهد محتوای 30

 ،mM53 در غلظت یکسان، غلظت پروتئین برگ در سطوح  NaCl باعث شد که در مقایسه با گیاهان تیمار شده با تنها

mM  30  و mM53  ازNaCl  کاهش و در mM0  شوری افزایش یابد. با افزایش غلظتNaCl  در سطح mM00  ازAs 

در  NaCl باعث شد که در مقایسه با گیاهان تیمار شده با تنها Asاز  mM00 کاربرد  .کاهش یافت برگغلظت پروتئین 

از  mM000 کاهش و در سطح  NaCl از mM53 و  mM 53، mM 30غلظت یکسان، غلظت پرولین برگ در سطوح 

NaCl با افزایش سطوح شوری مقدار قند برگ، به استثناء در تیمار  .افزایش یابد mM53 نشان داد. کاربرد  کاهشی، روند 

mM00  ازAs باعث شد که در مقایسه با گیاهان تیمار شده با تنها NaCl  در غلظت یکسان، غلظت قند برگ در سطوح 

mM53و mM000  ازNaCl یابد شافزای. 

 

 ((.Phaseolus vulgaris L ایلوبقند، ، یتنش شور ن،یپرول ن،یک، پروتئیآسکوربدیاس :يديکلمات کل

 

 مقدمه

کشاورزی و بازده استفاده از  هایفراوردهزیستی است که تولید های غیرترین تنشترین و رایجهمتنش شوری یکی از م

 نیز ،اکسیداتیو تنش مانند ،ثانویه هایتنش شوری، تنش نتیجه در(. 4دهد )ش میاراضی مناطق خشک و نیمه خشک را کاه

 نتیجه در و لیپیدها و هاشدن پروتئین اکسید به فعال هایرادیکال انباشتگی و تولید این حالت، در که کنند بروز است ممکن

 جاروب سیستم یک به مجهز ی اکسیداتیو،هاآسیب مقابل در حفاظت برای گیاهی هایسلول (.5شود ) می منجر سلول مرگ

اکسیداناز آنتی آسکوربیک اسید .نمود اشاره اسیدآسکوربیک به توان می میان این از که باشند می آزاد هایرادیکال کننده

 که برخی پژوهشگران معتقدند (.5شود )می آنها بازدارندگی موجب آزاد هایاحیای رادیکال با که باشدمی قوی بسیار های

 در را الزم مقاومت تنش تحت گیاه و شده فعال اکسیدانیآنتی هایتا مکانیزم شودمی سبب بیرونی اسید آسکوربیک کاربرد

 .(00کنند ) احراز تنش برابر

 

 هامواد و روش
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 رد هادانه .ندبا آب شسته شد سپسو  سترونقه یدق 03% به مدت 0م یت سدیپوکلریا با محلول هیسالم لوب یهادانه

ر دو سطح د آسکوربیکاسید پیش تیمار یمرحله چهار برگ ها دردانه رست .کاشته شدندماسه پرلیت و  های پرشده باگلدان

(mM 0  00و) .یمار شوریک، تید آسکوربیمار اسیاز اعمال ت پس ک هفتهی دریافت کردند (mM 0 ،53 ،30 ،53 000  و) 

لوکس در سطح  05000درجه سانتیگراد و شدت نور  3/55و حداکثر  3/54گیاهان تحت شرایط دمایی حداقل  استفاده شد.

گیاهان  ،یشورتیمار از اعمال  ماه پسک ی .دنداده شد ساعت 8-01تاریکی به ترتیب  -رژیم روشنایی تاج گیاهان تحت

جش پروتئین به روش سن و Bates (5) سنجش پرولین به روش شد. یریگ اندازه ن و قند برگین، پرولیپروتئ قدارو م برداشت

Lowry (8)  ها با ه دادهیتجز استفاده شد. (9)اسیدسولفوریک  –ها از روش فنل برای سنجش کربوهیدارتو انجام گرفت

نمودارها با استفاده از  .گرفت صورت (P≤0.05)با استفاده از آزمون دانکن  ها نیانگیسه میو مقا  SPSSنرم افزار استفاده از

  .ندسم شدر EXCELنرم افزار 

 

 و بحث جينتا

و افزایش  پروتئین برگ نسبت به شاهد محتوای mM  30با افزایش غلظت شوری تا، NaClبا  شده تنها ردر گیاهان تیما

 باعث شد که در مقایسه با گیاهان تیمار شده با تنها Asاز  mM00 یافت. کاربرد کاهش  mM  30از های باالتر در غلظت

NaCl ظت پروتئین برگ در سطوح در غلظت یکسان، غل mM53،  mM30  و mM53  ازNaCl  کاهش و در mM0 

و جدول  0)شکل  کاهش یافت برگغلظت پروتئین  Asاز  mM00 در سطح  NaClبا افزایش غلظت  .شوری افزایش یابد

( 0سبز و گندم ) ( لوبیا10(، ذرت شیرین )6تنش شوری در جو ) درگیاه  گوناگونهای کاهش سنتز پروتئین در اندام (.0

  دیده شده است.

 

 
  As و NaClاز  ختلفم های( نمودار مقادیر پروتئین برگ در گیاهان لوبیا تیمارشده با غلظت0شکل )

 

در غلظت یکسان، غلظت پرولین برگ  NaCl باعث شد که در مقایسه با گیاهان تیمار شده با تنها Asاز  mM00 کاربرد 

و جدول  5 )شکل افزایش یابد NaClاز  mM000 کاهش و در سطح  NaClاز  mM53 و  mM 53، mM 30در سطوح 

ها سریع تر و بیش دهد، با این وجود میزان انباشت آن در برگهای گیاه در طی تنش روی میانباشت پرولین در تمام اندام (.0

کند بدین ترتیب که به برابر تنش عمل میباشد. عالوه برتنظیم اسمزی، پرولین به عنوان یک محافظ در ها میاز سایر اندام

ها و غشاها، بر هم کنش داشته و از این راه به حفظ شکل و ساختار طبیعی هایی، مانند پروتئینطور مستقیم با ماکرومولکول

 انباشتگی پرولین در بافت .(7)کندها در شرایط تنش کمک و از بهم خوردن شکل طبیعی ترکیبات آنزیمی جلوگیری میآن
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ها تواند در نتیجه کاهش تجزیه پرولین، افزایش بیوسنتز پرولین، کاهش در استفاده از پرولین و هیدرولیز پروتئینگیاهی می

 (.13باشد )

 
  As و NaClاز  ختلفم هایلوبیا تیمارشده با غلظت انن برگ در گیاهی( نمودار مقادیر پرول5شکل )

 

 Asاز  mM00 نشان داد. کاربرد  کاهشی، روند mM53 استثناء در تیمار  شوری مقدار قند برگ، بهسطوح  با افزایش

  وmM53 در غلظت یکسان، غلظت قند برگ در سطوح  NaCl باعث شد که در مقایسه با گیاهان تیمار شده با تنها

mM000  ازNaCl توان  با ولی کوچک مولکول یک عنوان به اسید آسکوربیک (.0و جدول  5)شکل  یابد شافزای

گردد  تامین رشد نهایت در که کند القا جهتی در را قندها ساخت ویژه به و سازی ماده یندهایآفر تواند می زیاد فیزیولوژیک

(12.) 

 

 
  As و NaClاز  ختلفم های( نمودار مقادیر قند برگ در گیاهان لوبیا تیمارشده با غلظت5شکل )
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 Asو  NaClهای متفاوت از برگ در گیاهان لوبیا تیمار شده با غلظت قندو  ن برگیپرول، برگ دیر پروتئین( میانگین و انحراف معیار مقا0جدول )

ن برگيپرول و  As mM) قند برگ پروتئين برگ  NaCl 

mM) 

0/52±0/03
b 13/10±0/12

c
 

 

16/15±0/67
a 

(0 As 0 و NaCl) 

0/52±0/008
b 14/22±0/36

b
 8/40±0/40

f 
(0 As و   25 NaCl) 

 

0/51±0/05
b 14/77±0/11

a
 

 

11/81±0/18
b 

(0 As 50 و NaCl) 

 

0/39±0/005
c 11/42±0/02

d
 7/62±0/15

g 
(0 As 75 و NaCl) 

 

0/13±0/01
e 8/60±0/01

e
 3/69±0/09

i 
(0 As 100 و NaCl) 

 

0/52±0/04
b 14/86±0/04

a
 

 

10/99±0/22
c 

(10 As و   0 NaCl) 

 

0/34±0/03
d 11/17±0/37

d
 8/95±0/10

e 
(10 As  (NaCl 25 و 

 

0/13±0/01
e 13/004±0/05

c
 9/78±0/09

d 
(10 As 50 و NaCl) 

 

0/20±0/01
d 8/25±0/02

f
 4/47±0/09

h 
(10 As و   75 NaCl) 

 

1/04±0/77
a 8/43±0/01

ef
 8/52±0/06

ef 
(10 As 100 و NaCl) 
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Study on effect of ascorbic acid and salinity on some physiological markers in bean 

(Phaseolus vulgaris L.) plant 

 

Kamal alddin Dilmaghani, M. Esmaili 
 

 

Abstract 

This research was conducted to study effect of NaCl and ascorbic acid (AS) on leaf protein, proline 

and carbohydrate amounts in bean (Phaseolus vulgaris L.) plant. In room to grow with three 

replications was determined randomly. Plants exposed to AS (0 and 10 mM) pretreatment and then 

different concentrations of NaCl (0, 25, 50, 75 and 100 mM). In plants treated only with NaCl, as 

salinity concentration increased to 50 mM, leaf protein content increased than control and reduced at 

concentrations higher than 50 mM of NaCl. Application of 10 mM of AS caused leaf protein 

concentration to reduce at 25 mM, 50 mM and 75 mM and raise at 0 mM of salinity compared to 

treated plants alone with identical concentration of NaCl. Leaf protein concentration decreased as 

NaCl concentration increased at 10 mM of AS. Using 10 mM of AS caused leaf proline concentration 

to reduce at 25 mM, 50 mM and 75 mM and increase at 100 mM of NaCl than treated plants alone 

with identical concentration of NaCl. Leaf carbohydrate amount, exception with at 25 mM treatment, 

as salinity levels increased. Application of 10 mM of AS caused leaf carbohydrate concentration to 

increase at 25 mM and 100 mM of NaCl compared to treated plants alone with identical concentration 

of NaCl. 
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