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چکیده
گیاهان در دوره حیاتشان با انواع تنش های محیطی مواجه می شوند ،این تنش ها شانس نمو و بقای
گیاهان را محدود می کنند .پس به منظور بررسی تاثیر تنش شوری واسید اسکوربیک بر رشد و عملکرد
گیاه آفتابگردان آزمایشی در سال  94در شهرستان بم اجرا شد .برای اجرا این طرح از آزمایش فاکتوریل
به صورت بلوك های کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد .فاکتور اول شوری در سه سطح 0و 10و20
میلی موالر و فاکتور دوم اسید آسکوربیک در غلظت های  0،10،30میلی موالر می باشد .در این
آزمایش صفات درصد جوانه زنی ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،ارتفاع ،وزن هزار دانه ،قطر طبق،
کلروفیل aو کلروفیل bو تعداد دانه در طبق اتندازه گیری شد .نتایج این تحقیق نشان داد که اثر تنش
شوری بر تمام صفات مورد مطالعه معنی دار شد ،و فاکتور آسکوربیک اسید نیز بر دو صفت مورد مطالعه
معنی دار شد .اثر متقابل بر صفت کلروفیل ب معنی دار شد .پس بیشترین کلروفیل  bاز تیمار عدم
کاربردشوری به همراه  30میلی موالر آسکوربیک اسید با ( 2/6میلی گرم بر گرم وزن تر) و کمترین
کلروفیل  bاز تیمار 20میلی موالر شوری و عدم آسکوربیک اسید با ( 1/57میلی گرم بر گرم وزن تر)
بدست آمد بیشترین کلروفیل aاز تیمار عدم کاربرد شوری به همراه 30میلی موالر آسکوربیک اسید با
( 3/4میلی گرم بر گرم وزن تر) و کمترین کلروفیل aاز تیمار 20میلی موالر شوری و عدم
آسکوربیک اسید با ( 2/23میلی گرم بر گرم وزن تر) بدست آمد .پس تنش شوری باعث کاهش میزان
رنگدانه های گیاه آفتابگردان شده است.
کلمات کلیدی :آفتابگردان ،شوری ،آسکوربیک اسید
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مقدمه
نام انگلیسی  Sun Flowereآفتابگردان با نام علمی  . Helianthus annuus Lگیاهی است یکساله از تیره مرکبه
 Compositaeکه به صورت بوته ای استوار رشد می کند .آفتابگردان  n =342مکزیک و امریکای شمالی طول دوره رشد
آفتابگردان بسته به رقم و کلیه عوامل محیطی از  90تا  150روز می باشد .آفتابگردان ریشه مستقیم و توسعه یافته ای دارد
که پتانسیل نفوذ آن در خاك به سه متر می رسد .پهنک برگهای که در معرض نور است همراه با خورشید تغییر جهت داده و
همواره به حالت تقریباً عمود بر اشعه آفتاب قرار می گیرد .پهنک برگ هنگام صبح بسوی شرق ،هنگام غروب به طرف غرب و
ظهر رو به باال می باشد .گل آذین آفتابگردان طبق یا کپه ای است (خدابنده .)1366 ،با توجه به توسعه کشاورزی و اجتناب
ناپذیر بودن استفاده از منابع آبی با کیفیت پائین و شور ،تخریب اراضی زراعی مرغوب و گرایش به سمت شور و قلیا شدن
خاك مسئله ساز خواهد بود(کافی و همکاران .)1382 ،بر همین اساس وبه علت شورشدن خاك گیاهان طیف وسیعی از
تنشهای محیطی را که نهایتاً منجر به بروز تنش اکسیداتیو در گیاه میشود درك می کنند .مکانیسم مقاومت در برخی از
تنشها به صورت یک ارتباط درونی و نتیجه یک برنامه ریزی هماهنگ و پیچیده است .در شرایط تنش عدم توازن بین فرآیند
جذب انرژی و مصرف آن توسط اندام فتوسنتزی باعث تولید انواع اکسیژن فعال )ROS(1و ناتوانی گیاه در مهار آن میگردد
که در نهایت منجر به بروز تنش در غشاء سلول و بروز عالئم ناشی از صدمات اکسیداتیو میشود(بلخینا و همکاران.)2003 ،2
افزایش میزان رادیکالهای فعال اکسیژن در گیاه باعث می شود که برای کاهش اثرات سمی تنش اکسیداتیو ناشی از تنش
شوری ،مکانیسمهای متنوعی در گیاه فعال شود ،در این شرایط میزان آنتی اکسیدانها افزایش یافته و آنزیم های مهار کننده
 ROSها در جهت کاهش اثرات سمی ناشی از تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری ،افزایش پیدا میکنند .حساسیت
ال مشابه آنزیمهای موجود در ارقام حساس به شوری
آنزیمهای استخراج شده از ارقام متحمل به شوری در حضور  NaClکام ً
است(کافی و همکاران.)1382 ،
از انجایی که تنشهای محیطی و بویژه تنش شوری یکی از موانع اصلی در تولید محصوالت زراعی و باغی در بسیاری
از نقاط دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک همچون ایران محسوب میشوند و در حال حاضر استفاده از گیاهان و ارقام
مقاوم به تنش شوری یکی از مهمترین روشهای مؤثر در بهره برداری و افزایش عملکرد هکتاری در این مناطق است ،لذا
شناسایی گونه های مقاوم و نیمه مقاوم به شوری با انجام آزمایشات مربوطه و کاربرد مواد موثر در کاهش اثرات سوء تنش ها
برای حصول آستانه های اقتصادی عملکرد گیاهان زراعی مهم بنظر می رسد .احمدی وهمکاران ( )1389نیزگزارش نمودند که
درگیاه زیره سبز با افزایش غلضت کلرید سدیم میزان فعالیت آنزیم کاتاالز وپراکسیداز درتمام تیمارها نسبت به شاهد افزایش
یافت .در بررسی دیگری که برروی ارقام کنجد در سال( )1384در دانشکده فردوسی مشهد انجام گرفت دریافتند که فعالیت
آنزیم کاتاالز با افزایش شوری ازسطح  2/4دسی زیمنس تا 6/4دسی زیمنس کاسته شد ،لیکن با افزایش شوری به 8/4دسی
زیمنس مجددا افزایش فعالیت آنزیم مشاهده گرددید .احمدپور و بلوچی ( )1390در بررسی که روی گیاهچه های سیاه دانه
انجام دادند بیان کردند که شوری باعث افزایش فعالیت آنزیم های کاتاالز و پراکسیداز شده است.گزارش شده است که مقدار
پروتین درگیاه سیاه دانه تحت تنش شوری کاهش یافت بطوریکه گیاه هنگامی که تحت غلضت های  100 ،75 ،50 ،25میلی
موالر شوری قرارگرفت با افزایش شوری مقدار پروتین بیشترکاهش یافت(قربانی و همکاران.) 1389 ،

1 ROS: Reactive Oxygen Species
. Blokhina et al
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روش تحقیق
این آزمایش در منطقه شهرك صنعتی شهرستان بم به صورت مزرعه ای اجرا شد .منطقه صنعتی شهرستان بم با طول
جغرافیایی " 57-48-َ11درجه شرقی و " 29-73-َ40درجه عرض شمالی واقع گردیده است و متوسط ارتفاع  900متر از
سطح دریا است .خاك مورد آزمایش از نظر بافت خاك دارای بافت لومی شنی است که از این لحاظ محدودیت خاصی برای
نفوذ آب به خاك ایجاد نکرده و آبشویی به راحتی امکان پذیر است .آب آبیاری جهت اجرای طرح از یک حلقه چاه واقع در
نزدیکی مزرعه تامین می شود .رقم مورد کاشت رقم رکورد است که از مرکز تحقیقات کرج تهیه می شود .برای اجرا این طرح
از آزمایش فاکتوریل به صورت بلوك های کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد ،که فاکتور اول شوری درسه سطح 0و
10و 20میلی موالر می باشد ،و فاکتور دوم اسید آسکوربیک در غلظت های  0،10،30میلی موالر میباشد .آزمایش در قطعه
زمینی به مساحت  242متر مربع شامل  27کرت اجرا گردید ،که هر تکرار شامل  9کرت بوده شامل  5ردیف کاشت بود ،و
فاصله بین ردیف ها  60سانتی متر و فاصله روی ردیف ها  20سانتی متر در نظر گرفته شد .ابعاد هر کرت  3*2در نظر گرفته
شد ،مساحت هر کرت  6متر مربع در نظر گرفته شد .فاصله بین کرت های یک تکرار  50سانتی متر بوده و فاصله تکرار با
تکرار دیگر  1متر در نظر گرفته شد .قبل از انجام آزمایش عملیات تهیه زمین شامل شخم ،دیسک ،لولر جهت تسطیح زمین
صورت گرفت ،و عملیات مرزبندی و کانالهای آبیاری توسط نیروی کارگری انجام شد .پس از آماده کردن زمین اقدام به
کشت بذرها که قبال با محلول اسکوربیک اسید با غلطت های ذکر شده پرایمینگ شدند به مدت  4ساعت و سپس خشک
شدند تا به رطوبت اولیه برسند رابه صورت ردیفی در شیارهای به عمق  5سانتی شد .بالفاصله پس از کاشت آبیاری صورت
گرفت .سپس برای آبیاری های بعدی از آبی که شوری در آن اعمال شده استفاده میشد ،بدین منظور در زمین یک تانکر آب
تهیه و شوری درون آن اعمال و سپس برابر نقشه طرح به زمین داده شد .اسید اسکوربیک به صورت محلول پاشی بعد هر دور
آبیاری اعمال میشد .مبارزه با علف های هرز به صورت دستی انجام گرفت .با آفات و بیماری های احتمالی مبازه شیمیایی
انجام شد .برای سنجش میزان رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل و کاروتنوئیدها) از روش لیچتنتر )1987( ،3استفاده شد.
0/2گرم ازبرگ های تازه گیاه درهاون چینی که حاوی استون  80درصد بود خوب سائیده شد .محتوای هاون روی کاغذ صافی
واتمن شماره  1که در قیف شیشه ای قرار داشت ریخته و صاف گردید .سپس  5میلی لیتر استون دیگر به آن اضافه شد و
حجم محلول به  15میلی لیتر رسانده شد 3 .میلی لیتراز این محلول در کووت ریخته شد ،این محلول حاوی کلروفیل
وکاروتنوئیدهاست .شدت جذب آن در طول موجهای 646و 663/2بااستفاده از دستگاه اسپکتروفتومترمدل خوانده شد
( .)4802 UV/VIS DOUBLE BEAMبرای تنظیم دستگاه اسپکتروفتومترازاستون  80درصد استفاده شد.
غلظت این رنگیزه ها با استفاده از فرمولهای زیر محاسبه گردید.
1
Chl.a (mg.ml ( = 12.5 A663.2-2.79 A646.8
Chl.b (mg .ml-1( =21.51 A646.8-5.1 A663.2
که در این فرمول  Chaو  ،Chbبه ترتیب غلظت کلروفیل  aو کروفیل  bمی باشد .غلظت بر حسب میلی گرم برمیلی لیترعصاره
گیاهی تعیین گردید .داده های جامعه با استفاده از نرم افزار  mstst-cمورد آنالیز و تجزیه واریانس قرار گرفتند و توسط آزمون
چند دامنه ای دانکن مقایسه میانگین ها انجام گرفت .برای رسم نمودارها از نرم افزار  EXCELاستفاده گردید.

نتایج و بحث
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نمودار شماره  -1اثر شوری بر کلروفیل  aگیاه آفتابگردان
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر شوری برکلروفیل aدر سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار
بود (جدول شماره  .)1بیشترین کلروفیل aاز تیمار عدم کاربردشوری با (  3/222میلی گرم بر گرم وزن تر) و کمترین
کلروفیل aاز تیمار کاربرد 20میلی موالر کلرید سدیم با ( 2/333میلی گرم بر گرم وزن تر)ب دست آمد (نمودار شماره .)1
یکی از مهمترین دالیل کاهش کلروفیل ها تخریب آنها به وسیله گونه های فعال اکسیژن می باشد (نواری ایزو و همکاران،4
 .)1990یکی دیگر از عوامل کاهش کلروفیل ها ،رقابت وپیشی گرفتن آنزیم گلوتامیل کیناز (آنزیم کاتالیزکننده پرولین) به

هنگام تنش ازآنزیم گلوتامات لیگاز (اولین آنزیم مسیربیوسنتز کلروفیل) می باشد که باعث می شود تاپیش

سازگلوتامات بیشتر به مصرف پرولین برسد و بنابراین بیوسنتزکلروفیل با محدودیت مواجه می شود(هندای و همکاران،5
.)2010

جدول شماره  -1تجزیه واریانس صفات بیوشیمیایی در گیاه آفتابگردان
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** و  nsنشان دهنده معنی دار بودند در سطح یک درصد و عدم اختالف معنی
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نمودار شماره  -2اثر آسکوربیک اسید بر کلروفیل  aگیاه آفتابگردان

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر آسکوربیک اسید بر کلروفیل aدر سطح احتمال آماری یک درصد
معنی دار بود (جدول شماره  .)1بیشترین کلروفیل aاز تیمار کاربرد  30میلی موالر آسکوربیک اسید با ( 2/989میلی گرم بر
گرم وزن تر) و کمترین کلروفیل aاز تیمارعدم کاربرد آسکوربیک اسید با ( 2/576میلی گرم بر گرم وزن تر) بدست آمد
(نمودار شماره  .)2علت ا فزایش کلروفیل تحت تاثیر آسکوربیک اسید را می توان به خاصیت آنتی اکسیدانت آن ارتباط داد.
پس آسکوربیک اسید به عنوان یک آنتی اکسیدانت با حذف پراکسیدهای هیدروژن که در اثر احیای نوری اکسیژن در فتوسیم
در واکنش مهلر تشکیل می شوند عمل کند که این واکنش به وسیله آسک وربات پراکسید از کاتالیز می شود .بعضی از آنها به
تیالکوئید متصل می شوند که در آنجا می توانند پراکسید های هیدروژن را به محض تشکیل شدن الشه خواری کند(سمیر
نوف ،)1996 ،6که تمام این موارد باعث افزایش میزان کلروفیل میشود.
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نمودار شماره  -3اثر متقابل شوری و آسکوربیک اسید بر کلروفیل  aگیاه آفتابگردان

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر متقابل شوری و آسکوربیک اسید معنی دار نبود (جدول شماره
 .)1بیشترین کلروفیل aاز تیمار عدم کاربرد شوری به همراه 30میلی موالر آسکوربیک اسید با ( 3/4میلی گرم بر گرم وزن
تر) و کمترین کلروفیل aاز تیمار 20میلی موالر شوری و عدم آسکوربیک اسید با ( 2/23میلی گرم بر گرم وزن تر) بدست
آمد (نمودار شماره  .)3غلظت های باالی آسکوربیک اسید تاثیر معنی داری بر کاهش کلروفیل ندارد .احتماال این غلضت ها از
اسیدآسکوربیک نتوانسته اثرات شوری را در ناحیه ریشه و اندام هوایی تعدیل کند ،و در واقع بر فرآیندهای تقسیم سلولی و
رشد سلولی در این نواحی بی تاثیر بوده است .در ادامه باید برای فلظت های دیگر بیان کرد که آنزیم پراکیسیداز نقش مهمی
را در جاروب کردن پراکسید هیدروژن دارد که این عمل باکمک اسیدآسکوربیک به عنوان یک دهنده الکترون برای احیای
پراکسیدهیدروژن به آب صورت می گیرد .درطی این واکنش اسیدآسکوربیک به مونودهیدروآسکوربات تبدیل می شود(کاکمک
و هرست .)1991 ،7چنین به نظرمی آیدکه کاهش یون سوپراکسید توسط اسیدآسکوربیک تولید این ماده راتوسط
سوپراکسیددیسموتاز کاهش داده و در نتیجه فعالیت آنزیم پراکسیداز برای تجزیه پراکسید هیدروژن کاهش می یابد .به
طورکلی می توان نتیجه گرفت که کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ناشی از مصرف اسیدآسکوربیک ،به اثر غیر
مستقیم اسیدآسکوربیک برر وی آنزیم ها برمی گردد بدین ترتیب که اسیدآسکوربیک با کاهش اثر مخرب تنش از افزایش
فعالیت آنزیم ها جلوگیری کرده است (دولت آبادیان وهمکاران .)1388 ،دولت آبادیان و همکاران ( )1388گزارش کردند که
درگیاه ذرت دانه ای وکلزا تحت تنش شوری محلول پاشی آسکوربیک اسید سبب کاهش در میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز
گردید ،که به همین دلیل در تنشهای کم می تواند آسکوربیک اسید مفید باشد.
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نمودار شماره  -4اثر شوری بر کلروفیل  bگیاه آفتابگردان
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نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر شوری برکلروفیل  bدر سطح احتمال آماری یک درصد معنی
دار بود (جدول شماره  .)1بیشترین کلروفیل  bاز تیمار عدم کاربرد شوری با( 2/28میلی گرم بر گرم وزن تر) و کمترین
کلروفیل  bاز تیمار کاربرد 20میلی موالر کلرید سدیم با ( 1/85میلی گرم بر گرم وزن تر)بدست آمد(.نمودار شماره  .)4دلیل
کاهش کلروفیل احتماال ناشی از فعال شدن مسیر کاتابولیسمی کلروفیل می باشد .تحقیقات اولیه نشان دادکه در تنش شوری
فعالیت کلروفیالز افزایش یافته است .اثر شوری بر جذب بعضی یونها مثل  Fe,Mgکه در ساختمان کلروپالست به کار رفته
اند ،ثابت شده؛ پس به دنبال کاهش این یون ها ،کلروفیل برگ کاهش یافته و در نتیجه فتوسنتز کاهش می یابد(هنفی و
همکاران.)2002 ،8

نمودار شماره  -5اثر آسکوربیک اسید بر کلروفیل  bگیاه آفتابگردان

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر آسکوربیک اسید برکلروفیل  bدر سطح احتمال آماری یک درصد
معنی دار بود (جدول شماره  .)1بیشترین کلروفیل  bاز تیمار کاربرد  30میلی موالر آسکوربیک اسید با ( 2/333میلی گرم بر
گرم وزن تر) و کمترین کلروفیل  bاز تیمارعدم کاربرد آسکوربیک اسید با (  1/846میلی گرم بر گرم وزن تر) بدست آمد
(نمودار شماره  .) 5علت افزایش کلروفیل تحت تاثیر آسکوربیک اسید را مونود هیدرو آسکوربات که به وسیله آسکوربات
پراکسید از تشکیل می شود می تواند بعنوان یک پذیرنده مستقیم الکترون در فتو سیستم  Iعمل کند ،که باعث افزایش
راندمان گی اه و در ادامه افزایش کلروفیل می شود .همچنین آسکوربیک اسید یک کوفاکتوربرای ویالکسانتین داپواکسید از می
باشد .در نور زیاد یا زمانیکه دمای پایین و خشکی تثبیت دی اکسید کربن را محدود کرده است .انرژی تهییچ شده اضافی به
وسیله زاکسانتین در آنتن های برداشت کننده ن ور پراکنده می شود زاکسا نتین به وسیله داپو کسیداسیون رنگدانه های زانتو
فیل وپالکساتین وآنتروکسانتین راتشکیل می دهد .داپوکسید از که به لبه لومن غشاء تیالکوئید متصل می شود وابسته به
آسکوربیک اسید به عنوان کوفاکتوراست ،که بر افزایش میزان کلروفیل تاثیر دارد.
8
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نمودار شماره  -6اثر متقابل شوری و آسکوربیک اسید بر کلروفیل  bگیاه آفتابگردان

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر متقابل شوری و آسکوربیک اسید بر کلروفیل  bدر سطح احتمال
آماری یک درصد معنی دار بود (جدول شماره  .)1بیشترین کلروفیل  bاز تیمار عدم کاربردشوری به همراه  30میلی موالر
آسکوربیک اسید با ( 2/6میلی گرم بر گرم وزن تر) و کمترین کلروفیل  bاز تیمار 20میلی موالر شوری و عدم آسکوربیک
اسید با ( 1/57میلی گرم بر گرم وزن تر) بدست آمد (نمودار شماره  .)6در گزارشی مشخص شده است که همزمان با کاربرد
برون زای اسید آسکوربیک در گیاهانی که تحت تنش شوری قرار داشتند فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نیز افزایش مییابد (
عطار و همکاران .)2008 ،9یک نقش آسکوربیک اسید افزایش فعالیت چرخه آسکوربات –گلوتاتیون در میتوکندری وپراکسی
زوم (جیمنز و همکاران )1997 ،10و در نتیجه افزایش جاروب کننده های  H2O2و بعد افزایش فعالیت کاتاالزاست که به این
ترتیب با تنش اکسیداتیو مقابله می کند و باعث حفظ ساختارماکرو مولکولها از جمله پروتئین ها میشود(دیکسیت و
همکاران 2001 ،11کاتاالز یکی از مهمترین جاروب کننده های  H2O2محسوب می شود که این عمل را با تبدیل H2O2
به آب و  O2انجام می دهد ،کاتاالز به همراه آسکوربات پراکسیداز جاروب کننده  H2O2و در نتیجه تنظیم کننده سطح
 H2O2در سلول می باشد(دیکسیت و همکاران.)2001 ،
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