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پلی آمینها گروهی از تنظیمكنندههای رشد گیاهی میباشند و نقش مهمی در فرآیندهای حیاتی گیاهان بر عهده دارند .هدف از
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گلدانی و در محیط باز بهصورت فاكتوریل در قالب طرح كامالً تصادفی با چهار تکرار انجام شد .فاكتور اول تیمار با اسپرمیدین در سه سطح
صفر 1 ،و  2میلیموالر و فاكتور دوم دوره آبیاری در سه سطح  3روز در میان (شاهد) 5 ،روز در میان و  7روز در میان بود .نتایج نشان داد
دوره آبیاری  7روز در میان نسبت به گروه شاهد  ،باعث افزایش در صفات محتوای پرولین ،فعالیت آنزیمهای پراكسیداز و آسکوربات
پراكسیداز و شاخص پایداری غشاء و كاهش در صفات قندهای محلول ،كلروفیل  aو  bشد .گیاهان با دور آبیاری هفتروزه ،با مصرف
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موالر اسپرمیدین باالترین میزان را دارا بود ) .(77.75%تیمار اسپرمیدین بر صفات محتوای كلروفیل  aو  bاثر معنیدار نداشت .در این
آزمایش بهطوركلی تیمار اسپرمیدین  2میلیموالر در گیاهان با دور آبیاری هفتروزه ،باعث شد تا صفات محتوای پرولین ( 1.11
) ،mM/g.FWقندهای محلول ) ،(0.96 mg/gFWفعالیت آنزیمهای پراكسیداز ) (0.91 OD.g-1.FW.min-1و آسکوربات پراكسیداز ( 0.98
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تنشهای مختلف مشارکت دارند ( Kaur-Sawhney et al.,

مقدمه
گیاهان در دوران رشد با انواعی از تنشهای زیستی و غیر

 .)2003تحقیقات ،نقش احتمالی این مولکولها را در پاسخ به

زیستی مواجه میشوند .گیاهان مکانیسمهای پیچیدهای برای

تنشهای زنده و غیرزنده نشان داده است ( Yamaguchi et al.,

سازگاری و بهبود تنشهای محیطی دارند .این سازگاریها شامل

 .)2007به نظر میرسد اهمیت پلی آمینها در رویارویی با تنشها

تنظیم اسمزی توسط برخی تنظیمکنندههای اسمزی مثل پرولین،

میتواند به دلیل نقش آنها در تنظیم اسمزی ،پایداری غشاء و

قندهای محلول و بتائین هستند (.)Munns and Tester, 2008

جاروکنندگی رادیکالهای اکسیژنی فعال از محیط سلولها باشد

پرولین یکی از تنظیمکنندههای اسمزی است .اسیدآمینه پرولین

(.)Liu et al., 2007

در بسیاری از گیاهان عالی شناسایی شده است و معموالً در

گزارشهایی در مورد نقش پلی آمینها در کاهش اثرات

مقادیر زیاد در پاسخ به تنشهای محیطی تجمع مییابد

حاصل از تنش وجود دارد .بهعنوانمثال ،گزارش شده است که

( .)Hellmann et al., 2000تجمع پرولین بهعنوان یک

محلولپاشی اسپرمیدین بر روی گیاهچههای برنج قرار گرفته در

تنظیمکننده اسمزی بسیار فعال ،بهطورمعمول در سیتوسول رخ

معرض تنش شوری ،موجب کاهش آسیب به غشاء و افزایش

میدهد و بهطور قابلمالحظهای به تنظیم اسمزی سیتوپالسمی،

مقاومت به تنش شوری این گیاه شد (.)Roy et al., 2005

ثبات غشاء و فرآیندهای غشایی کمک میکند ( Abraham et

ماهیت پلی کاتیونی این مولکولها در  pHفیزیولوژیک از

 .)al., 2003قندهای محلول که معموالً تحت عنوان

صفات مهمی است که در فعالیتهای بیولوژیک آنها تأثیر می-

مونوساکاریدها و دیساکاریدها تعریف شدهاند ،نقش عمدهای

گذارد .پلی آمینهای معمولی به مولکولهای آنیونی از جمله

در ساختار و عملکرد سلولهای زنده دارند .گلوکز و فروکتوز

پروتئینها ،گروه فسفات اسیدهای نوکلئیک ،فسفولیپیدهای غشاء

منابع عمده کربن و انرژی برای سلولهای حقیقی هستند .در

و پلیساکاریدهای پکتینی متصل میشوند .همچنین پلی آمینها

موجودات فتوسنتز کننده ،بهویژه در گیاهان عالی ،ساکارز و

میتوانند در کلروپالست پیوند کوواالنس بین کمپلکسهای

مجموعه آنزیمها و پروتئینهای مربوطه دارای نقش اساسی در

پروتئینی کلروفیل و روبیسکو در استروما ایجاد کنند .پلی آمینها

فرآیندهای فتوسنتز ،انتقال و مصرف هستند ( Couée et al.,

مولکول  DNAرا از تجزیه آنزیمی و نیز تخریب در اثر

.)2006

رادیکالهای آزاد اکسیژن تولیدشده در شرایط تنش محافظت

پلی آمینها ،پلی کاتیونهای مهمی هستند که معموالً در

میکنند .همچنین این ترکیبات خاصیت بافری داشته و از تغییرات

گیاهان به شکل دی آمین (پوترسین) ،تری آمین (اسپرمیدین) و

شدید  pHجلوگیری مینمایند (.)El-Lethy et al., 2010

تتراآمین (اسپرمین) یافت میشوند ( )Pang et al., 2007که

گزارششده که کاربرد پلی آمینها به شکل اگزوژن سبب به

دارای وزن مولکولی پایین هستند و بهعنوان تنظیمکنندههای

حداقل رساندن اثر تنش بر کاهش رشد میشود .بهعنوانمثال ،این

اسمزی نقش ایفا میکنند ( .)Gill and Tuteja, 2010این مواد

تنظیمکنندگان رشد موجب کاهش تجمع  Na+و  Cl-در تنش

در دامنه وسیعی از فرایندهای فیزیولوژیکی از جمله رشد و نمو

شوری میگردند.

گیاهان ،تحریک تقسیم سلولی ،سنتز  DNAو پروتئینها ،کنترل

پلی آمینها برخی فرآیندهای فیزیولوژیک مانند رشد رویشی

ریشهزایی و واکنش به تنشهای محیطی مانند سرما ،گرما،

و فعالیتهای فتوسنتزی را تحریک میکنند ( Chattopadayay

خشکی و شوری نقش ایفا میکند ( Liu et al., 2007; Tang

 .)et al., 2002پلی آمینها ممکن است بهعنوان یک برداشت

 .)and Newton, 2005پلی آمینها ترکیبات آلی نیتروژنداری

کننده مؤثر گونههای فعال اکسیژن ( )ROSتولیدشده در آنزیمها

هستند که در کلیه یوکاریوتها و پروکاریوتها حضور دارند.

عمل کنند ( .)Mahros et al., 2011گزارشهای متنوعی نشان

پلی آمینها بهعنوان مواد تنظیمکننده رشد گیاهی در محدوده

دادند که کلروفیل در واکنش به تنشهای محیطی یا پیری برگ

وسیعی از فرآیندهای رشد و نمو ،شامل :تقسیم سلولی ،رویان-

کاهش پیدا میکند .این در حالی است که پلی آمینها باعث

زایی ،ریختزایی ،گلدهی ،رسیدن میوهها ،تکوین ریشه ،تأخیر

کاهش تخریب کلروفیل شده و منجر به دریافت بیشتر نور برای

در پیری ،پایداری غشاء ،جمعآوری رادیکالهای فعال و تحمل

بهبود سرعت فتوسنتز میشوند؛ اما مکانیسم مولکولی آنها دقیقاً
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مشخص نیست ( .)Chattopadayay et al., 2002بهطورکلی

تنظیم گردید .پس از آن به حجم  500رسانیده شد) 0/5 .گرم از

هدف از انجام این آزمایش مطالعه اثر تیمار با اسپرمیدین بر

نمونه گیاهی با  2میلیلیتر بافر به مدت  10دقیقه سانتریوفیوژ شد و

گیاهان کدو در شرایط دوره آبیاری و بررسی فعالیت آنزیمهای

سپس فاز رویی جهت سنجش فعالیت آنزیمی جدا شد.

آنتیاکسیدانی پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز و نیز تجمع

سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز ( Chance and Maehly,

ترکیبات اسمز نگهدار (پرولین و قند) ،نشت یون و همچنین

 :)1995یک میلیلیتر بافر فسفات به همراه یک میلیلیتر گایاکول

کلروفیلهای  aو  bمیباشد.

 1درصد و  300میکرو لیتر عصاره آنزیمی خوب باهم مخلوط
شد و در کووت اسپکتروفتومتر مدل ( LABoMeD, INC.

مواد و روشها

 )UVD-2960ریخته شد .در آخرین مرحله  1میلیلیتر  H2O2به

این تحقیق در سال  1394در دانشگاه آزاد اسالمی واحد

کووت اضافه شد .در طولموج  420نانومتر طی یک دقیقه دو بار

شیراز با عرض جغرافیایی  29درجه و  45دقیقه شمالی و طول

خوانده شد.

جغرافیایی  52درجه و  28دقیقه شرقی و ارتفاع  1759متر از سطح

سنجش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ( Nakano and

دریا ،بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار

 2/5 :)Asada, 1987میلیلیتر بافر فسفات و آسکوربات سدیم با

تکرار در شرایط گلدانی و در محیط باز انجام شد.

غلظت  1میلیموالر مخلوط و  pHبر روی  7تنظیم شد0/2 .

تیمارهای آزمایشی شامل دوره آبیاری (آبیاری تکمیلی) و

میلیلیتر  H2O2و  0/1میلیلیتر از عصاره استخراجی درون

تیمار با اسپرمیدین بود .فاکتور اول دوره آبیاری در سه سطح

کووت اسپکتروفتومتر مدل (LABoMeD, INC. UVD-

آبیاری به فاصله سه روز در میان ،پنج روز در میان و هفت روز در

 )2960ریخته و در طولموج  240نانومتر قرائت گردید و در

میان و فاکتور دوم کاربرد اسپرمیدین بهصورت محلولپاشی در

نهایت تغییرات میزان جذب بر  28تقسیم شد.

سه سطح صفر 1 ،و  2میلیموالر بود .در ابتدا بذور ضدعفونی و

سنجش محتوای پرولین :محتوای پرولین طبق روش بتس و

شستشو شدند و سپس در گلدانهای سایز ( 14قطر دهانه 14

همکاران ( )Bates et al., 1973با استفاده از دستگاه

سانتیمتر و ارتفاع  11سانتیمتر) حاوی مخلوطی از کوکو پیت و

اسپکتروفتومتر مدل ()LABoMeD, INC. UVD-2960

پرلیت به نسبت ( )1:2کاشته و تا زمان ظهور دومین برگ حقیقی

اندازهگیری گردید .به این منظور ،پس از توزین برگها و

با آب مقطر آبیاری و پس از آن طی دو نوبت در شبانهروز با

همگنسازی آنها در  10میلیلیتر اسید سولفاسالیسیلیک 3

محلول هوگلند تغذیه شدند .دورههای مختلف آبیاری (در سه

درصد ،نمونهها سانتریفوژ شده و معرف نینهیدرین و اسید-

سطح :سه روز در میان ،پنج روز در میان و هفت روز در میان)

استیک خالص به آن افزوده شد .پس از قرار دادن نمونهها در

بعد از گسترده شدن دومین برگ حقیقی اعمال شد .تیمار با

حمام آب گرم به مدت یک ساعت 4 ،میلیلیتر تولوئن اضافه و

اسپرمیدین در سه سطح صفر (شاهد) 1 ،و  2میلیموالر بهصورت

محلول باالیی جدا گردید و در طول  520نانومتر قرائت شد.

محلولپاشی برگها اعمال شد .محلولپاشی با اسپرمیدین یک

وزن خشک × 1/مقدار تولوئن ×  × 5غلظت قرائتشده

مرتبه و همزمان با اعمال دوره آبیاری انجام پذیرفت .دوره آبیاری

پرولین = عدد بهدستآمده (PPM) 1000 /

طی دو هفته اعمال شد و در شروع هفته سوم یعنی مرحله شش

سنجش قندهای محلول :سنجش قندهای محلول طبق روش

برگی گیاه ،جهت مطالعه صفات مورد نظر شامل :پرولین ،قند،

فنل اسید سولفوریک با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

فعالیت آنزیم پراکسیداز ،فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز،

( )LABoMeD, INC. UVD-2960ساخت کشور آمریکا

پایداری غشاء و محتوای کلروفیل  aو  bاز برگهای سه و چهار

صورت گرفت .جهت اندازهگیری کربوهیدراتهای محلول به

نمونهبرداری انجام گرفت.

نمونههای خشک برگ ،الکل  80درصد افزوده شد .سپس یک

سنجش فعالیت آنزیمی :جهت سنجش فعالیت آنزیمهای

میلیلیتر از محلول رویی برداشته 1 ،میلیلیتر فنل  5درصد و 5

پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز بافر استخراج ،آماده شد

میلیلیتر اسیدسولفوریک غلیظ به نمونهها اضافه گردید و با

( 6/07گرم  Trisبا  0/5گرم  PVPمخلوط و  pHآن بر روی 8
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دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج  485نانومتر عمل

دستگاه سانتریفیوژ با سرعت  6000دور در دقیقه به مدت 10

اسپکتروفتومتری انجام گرفت.

دقیقه قرار داده شد .عصاره فوقانی حاصل از سانتریفیوژ به بالن

اندازهگیری شاخص پایداری غشاء برگ :جهت اندازهگیری

شیشهای منتقل شد .در مرحله بعد ،مقداری از نمونه داخل بالن را

شاخص پایداری غشاء برگ ،از دستگاه هدایت الکتریکی استفاده

در کووت اسپکتروفتومتر ریخته و سپس بهطور جداگانه در

شد و روش کار به این صورت بود که از هر تکرار تعدادی برگ

طولموجهای  663نانومتر برای کلروفیل  ،aو  645نانومتر برای

نمونهگیری شد و از هر برگ چهار قطعهی یک سانتیمتری جدا

کلروفیل  bو  470نانومتر برای کاروتنوئیدها توسط

گردید و قطعهها سه مرتبه با آب مقطر شسته و در شیشههای

اسپکتروفتومتر مقدار جذب قرائت شد.
در نهایت با استفاده از فرمولهای زیر میزان کلروفیل  aو b

کوچک  10میلیلیتری آب مقطر نگهداری شدند .سپس برای 24
ساعت دردمای اتاق ( )º25 Cدر دستگاه تکاندهنده گذاشته

بر حسب میلیگرم بر گرم وزن تر نمونه محاسبه گردید.

شدند و  EC1قرائت گردید .همان نمونهها را در اتوکالو و در

)Chlorophyll a = (19.3 × A663 - 0.86 × A645
V/100W
)Chlorophyll b = (19.3 × A645 - 3.6 × A663
V/100W
 )Carotenoides = 100(A470) - 3.27(mg chl. a104(mg chl. b)/227
 =Vحجم محلول صافشده

دمای  º120 Cو به مدت  20دقیقه قرار داده و پس از خنک
کردن محلول و رساندن دمای آن به  EC2 ،º25 Cنیز قرائت
شد .سپس هدایت الکتریکی بهصورت درصد با استفاده از روش
زیر محاسبه شد:

 =Aجذب نور در طولموجهای  645 ،663و  470نانومتر

 = ]Ec1 / Ec2[× 100شاخص پایداری غشاء برگ ()%

 =Wوزن تر نمونه بر حسب گرم

اندازهگیری کلروفیل  aو  :bاندازهگیری رنگدانههای

از نرمافزار  SASبرای تجزیه آماری دادهها استفاده شد و

کلروفیل aو bبا استفاده از روش ارائهشده توسط آرنون

مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح احتمال  %5صورت

( )Arnon, 1967انجام گرفت.

گرفت و جهت رسم نمودارها ،نرمافزار  Excelمورد استفاده قرار

مقدار  0/5گرم از ماده تر برگ در هاون چینی ریخته ،سپس

گرفت.

با استفاده از نیتروژن مایع خرد و بهخوبی له شد .پسازآن 20
میلیلیتر استون  80درصد به نمونه اضافه گردید ،سپس در

جدول  -1تجزیه واریانس صفات مورد بررسی
Table 1- Variance analysis of the characteristics studied
میانگین مربعات)(MS
شاخص پایداری

آنزیم

آنزیم

قندهای

محتوای

پراکسیداز
Peroxidas
e

محلول
Soluble
sugars

پرولین
Proline
content

آزادی
df

**0.1606

**0.1288

**0.2575

**0.2791

2

**0.2773

**0.0330

**0.3571

2

**0.0779

*0.0080

4

0.0023

27

6.63

_

کلروفیلb
Chlorophyll
b

کلروفیلa
Chlorophyll
a

0.0055ns

**0.0080

**953.69

**0.0234

**0.1553

**793.02

**0.7616

0.0030ns

0.0012ns

**72.94

*0.0069

*0.0025

0.0016

0.0013

12.36

0.0013

0.0006

0.0025

6.69

6.57

5.28

5.54

4.12

6.42

غشا
Membrane
stability

آسکوربات
پراکسیداز
Ascorbate
peroxidase

درجه

منابع تغییر
S.O.V
اسپرمیدین
)Spermidine (A
دوره آبیاری
Irrigation period
)(B
اثر متقابل
)(A×B
خطا
Error
ضریب تغییرات ()%
)Cv (%

 nsو* و ** به ترتیب بیانگر تفاوت غیر معنیدار و معنیدار در سطح پنج و یک درصد میباشد.
** * ns

, , : non-significant and significant at 5 and 1%, respectively
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نتایج

بررسی برهمکنش دوره آبیاری و اسپرمیدین بر قندهای

محتوای پرولین

محلول نشان داد ،در شرایط آبیاری سه روز در میان تیمار با

طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،اثر ساده دوره آبیاری و

اسپرمیدین صفر و  2میلیموالر با یکدیگر تفاوت معنیدار

اسپرمیدین بر محتوای پرولین از لحاظ آماری در سطح احتمال 1

نداشتند و نسبت به غلظت  1میلیموالر اسپرمیدین ،میزان بیشتری

درصد و برهمکنش آنها در سطح احتمال  5درصد اثر معنیدار

از قندهای محلول را دارا بودند .در آبیاری پنج روز در میان و

داشت (جدول .)1

هفت روز در میان ،با افزایش غلظت اسپرمیدین میزان قندهای

در بررسی برهمکنش دوره آبیاری و اسپرمیدین مشاهده

محلول افزایش یافت .باالترین میزان قندهای محلول در شرایط

گردید ،در شرایطی که آبیاری بهصورت سه روز در میان انجام

آبیاری هفت روز در میان و تیمار با اسپرمیدین  2میلیموالر

گرفت ،غلظت  2میلیموالر اسپرمیدین نسبت به غلظتهای  1و

مشاهده گردید (شکل .)2

صفر میلیموالر از محتوای پرولین بیشتری برخوردار بود .در
آبیاری پنج روز در میان ،باالترین میزان تجمع پرولین در گیاهان
تیمار شده با غلظت  2میلیموالر اسپرمیدین مشاهده گردید .در
غلظتهای  1و صفر میلیموالر اسپرمیدین به ترتیب از میزان
تجمع پرولین کاسته شد .در آبیاری هفت روز در میان ،تیمار با
اسپرمیدین  2میلیموالر باعث افزایش محتوای پرولین شد.
باالترین تجمع پرولین در این گروه از گیاهان مشاهده گردید .در
آبیاری هفت روز در میان غلظتهای  1و صفر میلیموالر
اسپرمیدین نیز با یکدیگر تفاوت معنیدار نداشتند و از نظر تجمع

شکل  -2برهمکنش دوره آبیاری و اسپرمیدین بر قندهای محلول
Fig 2- Interaction effect of irrigation period and
spermidine on the soluble sugars

پرولین در رتبه دوم قرار داشتند (شکل .)1

فعالیت آنزیم پراكسیداز
مطابق با نتایج ارائهشده در جدول تجزیه واریانس  ،1اثر ساده
دوره آبیاری و اسپرمیدین بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در سطح
احتمال  1درصد و برهمکنش آنها در سطح احتمال  5درصد
معنیدار شد .بررسی برهمکنش دوره آبیاری و اسپرمیدین نشان
داد که در شرایط آبیاری سه روز در میان ،تیمار با اسپرمیدین
سبب افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز شد ،بهنحویکه با افزایش
غلظت از صفر به  1و سپس  2میلیموالر ،فعالیت این آنزیم
افزایش یافت .این نتایج در آبیاری پنج روز در میان نیز مشاهده

شکل  -1برهمکنش دوره آبیاری و اسپرمیدین بر محتوای پرولین
Fig. 1- Interaction effect of irrigation period and
spermidine on the proline content

گردید؛ اما میزان افزایش فعالیت این آنزیم نسبت به شرایط
آبیاری سه روز در میان ،بیشتر بود .در آبیاری هفت روز در میان،

قندهای محلول

غلظتهای صفر و  1میلیموالر اسپرمیدین با یکدیگر تفاوت

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،بین اثر ساده دوره

معنیداری نداشتند و نسبت به غلظت  2میلیموالر در رتبه دوم

آبیاری و اسپرمیدین و همچنین برهمکنش آنها بر محتوای

قرار داشتند .باالترین حد فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرایط

قندهای محلول از لحاظ آماری اختالف معنیدار در سطح

آبیاری هفت روز در میان و اسپرمیدین  2میلیموالر مشاهده

احتمال  1درصد مشاهده شد.

گردید (شکل .)3
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نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر ساده دوره آبیاری و
اسپرمیدین و همچنین برهمکنش آنها در سطح احتمال  1درصد
بر شاخص پایداری غشا تأثیر معنیداری داشت (جدول  .)1در
بررسی برهمکنش دوره آبیاری و تیمار با اسپرمیدین مشاهده شد،
باالترین میزان شاخص پایداری غشا در گیاهانی مشاهده شد که
در معرض آبیاری هفت روز در میان و اسپرمیدین صفر میلیموالر
قرار داشتند .کمترین میزان شاخص پایداری غشا در گیاهانی
مشاهده شد که در معرض آبیاری سه روز در میان بودند و با

شکل  -3برهمکنش دوره آبیاری و اسپرمیدین بر فعالیت آنزیم پراکسیداز

اسپرمیدین  2میلیموالر تیمار شده بودند (شکل .)5

Fig 3- Interaction effect of irrigation period and
spermidine on the peroxidase enzyme activity

فعالیت آنزیم آسکوربات پراكسیداز
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده دوره آبیاری و
اسپرمیدین در سطح احتمال  1درصد و برهمکنش آنها در سطح
احتمال  5درصد معنیدار شد (جدول .)1
برهمکنش دوره آبیاری و تیمار با اسپرمیدین نشان داد ،در
شرایط آبیاری سه روز در میان با افزایش غلظت اسپرمیدین،
فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز افزایش یافت .در آبیاری
شکل  -5برهمکنش دوره آبیاری و اسپرمیدین بر شاخص پایداری غشا

پنج روز در میان نیز همین روند مشاهده گردید اما نسبت به

Fig 5- Interaction effect of irrigation period and
spermidine on the membrane stability

آبیاری سه روز در میان ،افزایش فعالیت آنزیم آسکوربات
پراکسیداز بیشتر بود .در آبیاری هفت روز در میان غلظتهای  1و

كلروفیل a

 2میلیموالر اسپرمیدین با یکدیگر تفاوت معنیدار نداشتند اما

طبق نتایج ارائهشده در جدول تجزیه واریانس ،اثر ساده دوره

نسبت به غلظت صفر ،فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز بیشتر

آبیاری و اسپرمیدین بر محتوای کلروفیل  aدر سطح احتمال 1

بود (شکل .)4

درصد معنیدار شد اما برهمکنش آنها تأثیر معنیداری بر این
رنگیزه مهم فتوسنتزی نداشت( .جدول )1؛ بنابراین نمودار اثر
ساده دوره آبیاری و اثر ساده اسپرمیدین رسم و مورد بررسی قرار
گرفت (شکل  .)6مطابق با نتایج ارائهشده در شکل  ،6در شرایط
دوره آبیاری سه روز در میان ،باالترین میزان کلروفیل  aمشاهده
گردید و با افزایش فواصل دور آبیاری ،از میزان این رنگیزه
کاسته شد .غلظتهای  1و  2میلیموالر اسپرمیدین با یکدیگر
تفاوت معنیداری نداشتند و باالترین میزان این رنگیزه مهم
فتوسنتزی در همین گیاهان بود .غلظت صفر میلیموالر اسپرمیدین

شکل  -4برهمکنش دوره آبیاری و اسپرمیدین بر فعالیت آنزیم آسکوربات

در رتبه دوم قرار داشت (شکل .)6

پراکسیداز
Fig 4- Interaction effect of irrigation period and
spermidine on the ascorbate peroxidase enzyme activity

شاخص پایداری غشا
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در غلظت باال سمی نبوده و با تولید اسمولیتهای آلی با وزن
مولکولی کمتر همراه میباشد .در بین مواد محلول سازگار،
احتماالً پرولین رایجترین اسمولیت سازگار به شمار میآید.
گرچه پرولین در طی تنش در قسمتهای مختلف گیاه تجمع
مییابد ،اما بیشترین مقدار آن در برگها به وجود میآید
( .)Pritsa and Voyiatzis, 2005پرولین عمل حفاظتی و
کاهش پتانسیل اسمزی ،حفاظت ماکرو مولکول و غشاء ،ثبات
 ،pHمنبع نیتروژن و واکنشهای اکسیداسیون و احیاء را به عهده

شکل  -6اثر دوره آبیاری و اسپرمیدین بر کلروفیل a

دارد .همچنین پرولین با غیرفعال کردن آنیون هیدروکسیلها

Fig 6- Effect of irrigation period and spermidine on the
chlorophyll a

( )OHخاصیت ضد اکسیدانی دارد ( Roussos and Pontikis,

كلروفیل b

.)2003; Pritsa and Voyiatzis, 2005

همانگونه که نتایج جدول تجزیه واریانس نشان میدهد ،اثر

انباشت پرولین در گیاه واکنش سریع در مقابل کاهش

ساده اسپرمیدین و برهمکنش اسپرمیدین و دوره آبیاری ،بر

محتوای نسبی آب ( )RWCبرگها میباشد .در این پژوهش ،در

محتوای کلروفیل  bمعنیدار نشد؛ اما اثر ساده دوره آبیاری بر

گیاهانی که تحت تیمار با اسپرمیدین قرار نگرفته بودند ،خشکی

محتوای کلروفیل  bدر سطح احتمال  1درصد تأثیر معنیداری

باعث تجمع پرولین شد و تیمار با اسپرمیدین نیز ،سبب تشدید

داشت (جدول )1؛ بنابراین نمودار اثر ساده دوره آبیاری رسم و

تجمع پرولین شد .بهنحویکه باالترین میزان تجمع پرولین در

مورد بررسی قرار گرفت (شکل  .)7مطابق با نتایج ارائهشده در

دوره آبیاری هفت روز در میان و اسپرمیدین  2میلیموالر مشاهده

شکل  7گیاهانی که سه روز در میان آبیاری شده بودند ،این

شد .نتایج تحقیقات انجامگرفته روی ارقام گیاهی تحت تنش،
بیان نمود که پرولین آزاد در بافتهای گیاهی تحت تأثیر تنش-

رنگیزه را در باالترین حد خود داشتند و بعدازآن به ترتیب

های محیطی افزایش مییابد (.)Pritsa and Voyiatzis, 2005

دورهای آبیاری پنج و هفت روز در میان قرار داشتند.

چنین نتایجی در آزمایش حاضر نیز مشاهده شد.
در سالهای اخیر رابطه مستقیمی بین کاربرد پلی آمینهای
برونزاد و افزایش تحمل به خشکی در گیاهان مشاهده شده
است .در چندین گیاه تراریخته مانند برنج ،سیبزمینی ،تنباکو و
آرابیدوپسیس تالیانا مشاهده شد که استفاده از ژنهای بیوسنتز
کننده پلی آمینها سبب افزایش تحمل به خشکی و شوری می-
شود (.)Wi et al., 2006
کاربرد پلی آمینها به شکل برونزاد سبب به حداقل رسانیدن
شکل  -7اثر دوره آبیاری بر کلروفیل b

کاهش رشد در شرایط تنش میشود .همچنین تحقیقات نشان

Fig 7- Effect of irrigation period on the chlorophyll
b

داده است که اثرات حفاظتی پلی آمینها متفاوت است.
بهعنوانمثال اسپرمین و اسپرمیدین بیشتر از پوتریسین سبب بهبود

بحث

پاسخ گیاه به تنش خشکی و شوری میشود ( Liu et al.,

محتوای پرولین

 .)2006این ترکیبات ممکن است دارای اثرات چندگانه باشند.

هنگامیکه گیاه با تنش خشکی و شوری مواجه میشود،

بهعنوانمثال این ترکیبات عالوه بر اینکه سبب حذف رادیکال-

غلظت اسمولیتهای خود را افزایش میدهد تا با تنظیم اسمزی

های آزاد ثبات غشاء میگردند ،میتوانند بر فعالیت آنزیمهای

به جذب آب ادامه دهد .این پدیده با تجمع یونهای غیر آلی که

آنتیاکسیدانی (کاتاالز ،پراکسیداز ،سوپراکسید و دیسموتاز) و
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نیز پرولین مؤثر واقع شوند .همچنین این مواد تنظیمکننده رشد

تنش خشکی ،به دلیل اثرات اسمزی سبب کمبود آب در

موجب کاهش تجمع  Na+و Cl-در زمان تنش خشکی میگردند

گیاهان میشود .کمبود آب به تشکیل انواع اکسیژنهای دوبار

( .)Nemat et al., 2001در پژوهش حاضر نیز ،اسپرمیدین

فعال شده ( )ROSنظیر سوپراکسید ( ،)O2پراکسیدهیدروژن

باعث تجمع پرولین در شرایط تنش خشکی شد و زمانی که

) ،(H2O2رادیکال هیدروکسیل ( )OH-و اکسیژن منفرد منجر

گیاهان با غلظت  2میلیموالر اسپرمیدین تیمار شده بودند،

میشود .انواع اکسیژنهای فعال شده بهطور جدی به متابولیسم-

باالترین میزان تجمع پرولین دیده شد.

های طبیعی گیاه آسیب وارد نموده و سبب خسارت به لیپیدها،

قندهای محلول

پروتئینها و اسیدهای هستهای میشوند .افزایش فعالیت آنزیم
آسکوربات پراکسیداز در شرایط تنش مانند آنزیم

در شرایط خشکی و شوری حاصل از تنش اسمزی ،قندهای

سوپراکسیددیسموتاز و گویاکول پراکسیداز براثر افزایش گونه-

محلول نقش عمدهای در تنظیم اسمزی دارند .در پژوهش حاضر،

های فعال اکسیژن است که با فعال کردن مسیرهای ترارسانی پیام

تنش خشکی سبب تجمع قندهای محلول شد .همچنین ،تیمار با

باعث افزایش بیان ژنهای آنزیمهای آنتیاکسیدان و افزایش

اسپرمیدین باعث شد تا قندهای محلول تجمع بیشتری داشته باشند

فعالیت این آنزیمها میشود ( .)Mittler, 2002نتایج

و باالترین میزان تجمع قندهای در دوره آبیاری هفت روز در میان

بهدستآمده از یافتههای خاناکوپرا و سلوت (Khanna-

و اسپرمیدین  2میلیموالر مشاهده شد .در شرایط تنش ،هگزوزها

 )Chopra and Selote, 2007و امجد و همکاران ( Amjad et

نظیر قندهای فروکتوز و گلوکز عمدهترین ترکیبات اسمزی به

 )al., 2011نشان دادند تنش خشکی سبب افزایش معنیدار

شمار میآیند .افزایش قندها در شرایط تنش همانند پرولین

فعالیت آسکوربات پراکسیداز در ارقام گندم میگردد.

واکنش سریعی در مقابل کاهش محتوای نسبی آب برگها می-

برخی ویژگیهای پلی آمینها مشابه عمل آنتیاکسیدانتها

باشد ( .)Pakniat et al., 2003طبق اظهارات پژوهشگران در

در رابطه با پایداری غشاء سلولها و کاهش تنش اکسیداتیو می-

شرایط تنش اسمزی ،قندها زودتر از پرولین واکنش نشان می-

باشد .استفاده از پوترسین سبب افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدانی

دهند .احتمال دارد افزایش قندهای ساده حاصل از تجزیه نشاسته

نظیر سوپراکسیددیسموتاز ،کاتاالز ،پراکسیداز ،آسکوربات

در شرایط کمآبی باشد .قندها در شرایط تنش عالوه بر حفظ

پراکسیداز و گلوتایتونردوکتاز گردیده و سبب کاهش اثر

پتانسیل اسمزی آب ،ضمناً موجب حفظ پروتئینهای غشاء سلولی

پراکسیدهیدروژن تولیدشده حاصل از تغییر ژنهای بیوسنتتیک

نیز میشوند (.)Pakniat et al., 2003

پلی آمینها به پلی آمینهای بیوسنتزی باشد .نقش القاء تحمل به

پژوهشی در زمینه نقش قندهای محلول و افزایش آنها تحت

تنش از طرف پلی آمینها به ویژگیهای آنتیاکسیدانی کاتیون-

شرایط تنشهای گوناگون صورت پذیرفته است که بر نقش

های طبیعی پلی آمین در  pHفیزیولوژیکی و یا بهبود توازن یونی

ترکیبات مذکور در تنظیم اسمزی سلول داللت دارند ( Verma

میباشد .تولید زیاد پلی آمین میتواند نتیجه واکنشهای متقابل

 .)and Mishra, 2005نمت و همکاران ( Nemat et al.,

پلی آمینها که بیشتر بهصورت آزاد با مولکولهای آنیونیک

 )2001گزارش کردند که تنش میتواند منجر به تغییراتی در

مانند  DNAو  ،RNAپروتئین و غشای لیپیدی هستند ،میباشد و

تولید کربوهیدراتها شود .بهعنوانمثال محتوای گلوکز ،فروکتوز

در شرایط تنش از سیستم غشایی بهصورت غیرطبیعی محافظت

و پلیساکاریدها در اندام هوایی و ریشه گیاه لوبیا در شرایط تنش

میکنند .همچنین پلی آمینها در شرایط تنشزا نظیر خشکی،

شوری کاهش مییابد .گفته شده است تحت شرایط تنش شدید

شوری و دمای غیرعادی ،تولید میشوند .میزان سنتز پلی آمینها

مقدار ساکارز و هگزوزها افزایش یافته و میزان نشاسته کاهش

به گونه گیاه ،شدت و مدت تنش بستگی دارد .چنانکه ذکر شد

مییابد .افزایش در مقدار ساکارز و هگزوز به دلیل افزایش

پوترسین ،اسپرمیدین و اسپرمین از پلی آمینهای عمده در گیاه به

هیدرولیز نشاسته و سنتز ساکارز بوده و انباشته شدن این دو ماده

شمار میآیند.

نقش مهمی در تنظیم اسمزی گونههای انتقال دهنده ساکارز دارد

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در گیاهان تحت تنش،

(.)Pakniat et al., 2003

فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز افزایش
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یافت .تیمار این گیاهان با اسپرمیدین سبب افزایش معنیدار

قندهای مختلف و الکلهای قندی نظیر مانیتول و سوربیتول،

آنزیمهای آنتیاکسیدانی شد .نقش پلی آمینها در کاهش

کربوهیدراتهای محلول ،موجب حفاظت پروتئینها و غشای

صدمات اکسیداتیو حاصل از تنشهای متعدد گزارش شده است.

سلولی میشوند ( Applewhite et al., 2000; Pritsa and

بهطور مثال یو و همکاران ( )Yiu et al., 2009گزارش کردند

.)Voyiatzis, 2005

که پوتریسین برونزاد ،تخریب اکسیداتیو القاشده در گیاه

پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهند که پلی آمینها

 Allium fistulosumرا از طریق افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی

ساختار و اعمال غشاءهای سلولی را تحت تأثیر قرار میدهند و

گیاه ،کاهش میدهد .آنها دریافتند که کاربرد برونزاد

این امر از طریق برهمکنش پلی آمینها با بارهای منفی

پوتریسین منجر به کاهش رادیکال سوپراکسید و مقدار H2O2

فسفولیپیدهای موجود در بین دو الیه لیپیدی یا پروتئینهای متصل

میگردد و در نهایت تنش اکسیداتیو گیاه را کاهش میدهد.

به غشاء صورت میگیرد .مولکول پلی آمین با اتصال به سطح

گزارش شده است در گیاه  Brassica junceaتنش شوری

غشاء باعث استحکام آن میشود که در نهایت به تغییر در

باعث کاهش رشد و میزان بیوماس و افزایش سطح  O2-و H2O2

نفوذپذیری غشاء و انتقال فعال مواد از طریق آن منجر میشود.

گردیده است و پلی آمینها این اثرات مخرب را خنثی نموده و با

همچنین ،تشکیل کمپلکسهای پلی آمین ،فسفولیپید و  Fe3+مانع

کاهش رادیکالهای آزاد باعث تحمل این گیاه در برابر تنش

از فعالیت پراکسیدازها شده و به پایداری غشاء منجر میشود.

گردیده است .همچنین پلی آمینها فعالیت آنزیمهای آنتی-

شواهد موجود حاکی از آن است که پلیآمینهای طبیعی باعث

اکسیدان را در بافت برگ این گیاه تحت تنش افزایش دادهاند

پایداری غشاءهای سلولی شده و بدین ترتیب پیری را به تأخیر

( .)Verma and Mishra, 2005این نتایج پیشنهاد میکنند که

میاندازند ( Kasukabe et al., 2004; Pritsa and

پلی آمینها ممکن است آنزیمهای آنتیاکسیدانی را افزایش دهند

.)Voyiatzis, 2005

و تولید رادیکالهای آزاد را کنترل نمایند و در نهایت از

كلروفیل  aو b

پراکسیداسیون غشاء و تخریب مولکولهای زیستی ممانعت کند

طبق نتایج بهدستآمده در این تحقیق کاهش آبیاری سبب

و باعث بهبود رشد گیاهچههای تحت تنش گردند ( Verma

کاهش محتوای کلروفیل  aو  bشد .معموالً یکی از اثرات

 .)and Mishra, 2005در این پژوهش نیز تیمار با اسپرمیدین

مستقیم خشکی ،تخریب کلروفیل است که در تحقیقاتی از جمله

باعث افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی شد.

تحقیق  Zarafsharو همکاران ( )2014در گونه چوبی گالبی

شاخص پایداری غشاء

وحشی نیز به آن اشاره شده است .تولید گونههای فعال اکسیژن

نتایج این آزمایش نشان داد تیمار با اسپرمیدین باعث کاهش

در زمان خشکی میتواند سبب تخریب سیستم فتوسنتزی و در

شاخص پایداری غشاء شد .غشاء سلولی بهطور وسیع بهوسیله یون

نهایت تجزیه کلروفیل شود .برخی از محققین علت تخریب

سدیم آسیب میبیند .گیاهان مقاوم سازگاری ویژهای برای حفظ

کلروفیل را افزایش فعالیت آنزیم کلروفیالز میدانند ( Jiang

الیه فسفولیپید غشاء دارند .در گیاهان متحمل فعالیت مواد

 .)and Huang, 2001برخی دیگر اختصاص یافتن گلوتامات

بازدارنده نقلوانتقال  ،Na+/H+از فعالیت ماده  K+/H+بیشتر می-

جهت سنتز پرولین که پیشساز مشترک پرولین و کلروفیل است،

باشد؛ اما یون نیترات و پتاسیم کمتر مشاهده میشود .موادی که

جهت مقابله با تنش اسمزی میدانند که گلوتامات کمتر در مسیر

در باال ذکر شد در انتقال یون در عرض غشاء دخالت دارند.

تولید کلروفیل شرکت میکند ( .)Bybordi, 2012در این

آنزیم  H+-ATPaseدر غشای سیتوپالسمی و H+-

تحقیق حاصل اثر متقابل دوره آبیاری و اسپرمیدین اثر معنیدار

 Pyrophosphataseدر تونوپالست (غشای واکوئلی) در تولید

نداشت؛ اما در پژوهشی که توسط کوه و همکاران ( Cohen et

اختالف الکتروشیمیایی وابسته به هیدروژن برای تبادل یونها در

 )al., 2004انجام شد ،به افزایش محتوای کلروفیل بعد از کاربرد

غشاء الزم میباشد .در تنشهای شوری ،خشکی ،یخزدگی و

پلی آمینها اشاره شده است و دلیل آن به خاطر ویژگی آنتی-

گرما اسیدهای آمینه و آمیدها (پرولین ،آالنین ،گلوتامین و

اکسیدانی آنهاست که از تخریب ساختار غشاء کلروپالست

آسپاراژین) بازهای نوع چهارم ،نمک آمونیوم نظیر بتایین،

جلوگیری میکند.
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پراکسیداز مشاهده گردید؛ اما در مورد آنزیم آسکوربات

طبق نتایج حاصل از این پژوهش ،در گیاهانی که آبیاری

پراکسیداز ،در شرایط آبیاری هفت روز در میان غلظتهای  1و 2

هفت روز در میان داشتند تیمار با غلظت  2میلیموالر اسپرمیدین

میلیموالر اسپرمیدین با یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند.

باعث شد که گیاهان بتوانند غلظت اسمولیتهای پرولین و قند

همچنین در این گیاهان تیمار با اسپرمیدن  2میلیموالر سبب

محلول را در باالترین سطح حفظ کنند که این امر به گیاه کمک

کاهش شاخص پایداری غشاء شد و اثر متقابل اسپرمیدین و دوره

میکند که شرایط کمآبی را بهتر طی کند .همچنین در این

آبیاری تأثیری بر محتوای کلروفیل aو  bنداشت.

گیاهان باالترین میزان فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و آسکوربات
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Abstract
Polyamine are a group of Plant Growth Regulators that have effects on metabolic activities in
many plants. In this study the effect of spermidine on proline, soluble sugars, peroxidase, ascorbate
peroxidase, membrane stability and chlorophyll a and b, under irrigation period were evaluated.
This study was conducted in pots and as a factorial completely randomized design in four
replications. Espermidine was applied at 0, 1 and 2 mM and irrigation period was imposed at three
days, five days and seven days in between. The Results showed irrigation period in seven days
compared to control group increases proline content, activity of peroxidase and ascorbate
peroxidase and membrane stability, and decrease in soluble sugars, chlorophyll a and b. The plants
that have been irrigated for seven days, treatment with 2mM spermidine (relative to concentrations
of 0 and 1 mM) increased proline content, soluble sugars, activity of peroxidase and ascorbate
peroxidase at the highest level (class a). The membrane stability in these plants the concentration of
0 mM spermidine was highest (77.75%). Spermidine had no significant effect on chlorophyll a and
b. Generally treatments with 2 mM spermidin in plants that were irrigated for seven days Increased
proline content (1.11 mM/g.FW), soluble sugars (0.96 mg/gFW), peroxidase activity (0.91 OD.g1
.FW.min-1) and ascorbate peroxidase activity (0.98 OD.g-1.FW.min-1) at the highest level (class a).
Key words: Cucurbit, Espermidine, Irrigation period, Peroxidase, Ascorbat peroxidase
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