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تأثیر محلولپاشی پرولین بر ویژگیهای بیوشیمیایی بابونه آلمانی
( )Matricaria chamomilla L.در شرایط تنش آبی
حکیمه درويژه ،*1محسن زواره ،2محمود قاسمنژاد

5

1دانشجوی دکترای گروه زراعت ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن
3دانشیارگروه علوم باغبانی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن
تاریخ دریافت 1331/2/3 :؛ تاریخ پذیرش1331/5/22 :

چکیده
مقدمه :تنش کمآبی یکی از مهمترین تنشهای غیرزنده است که بهطور جدی تولید گیاهان را کاهش میدهد.
بههمین دلیل ،راهکارهای مختلفی برای کاهش آسیبهای سلولی ایجاد شده در طی تنش و بهبود تحمل به
کمآبی پیشنهاد می شود .بنابراین ،هدف از این تحقیق بررسی اثر محلولپاشی پرولین بر عملکرد کمی و کیفی
بابونه آلمانی در شرایط تنش کم آبی میباشد.
مواد و روشها :آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور تنش کم آبی ( صفر،25 ،
 55و  55تخلیه از حد ظرفیت زراعی) و محلولپاشی پرولین (صفر 55 ،و  155میلیگرم در لیتر) و با سه تکرار
در دانشگاه گیالن در سال  1331انجام شد .مقدار پرولین درونزاد ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی مانند
کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز ،میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل ،کلروفیل  a/bو
کاروتنوئیدها اندازهگیری شدند.
پراکسیداز و پرولین درونزاد تاثیر معنیدار داشت .همچنین کاربرد پرولین برونزاد بر همه ویژگیهای
اندازهگیری شده تاثیر معنیدار داشت .در این آزمایش کلروفیل  ،aکلروفیل کل ،کلروفیل  ،a/bفعالیت کاتاالز و
*نویسنده مسئولhdarvizhe@yahoo.com :

53

] [ Downloaded from arpe.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

نتايج :نتایج نشان داد که ،کمآبی به تنهایی روی مقدار کلروفیل  ،aفعالیت کاتاالز ،پراکسیداز ،آسکوربات

تأثیر محلولپاشي پرولین بر ويژگيهای بیوشیمیايي بابونه آلماني...

پراکسیداز تحت تاثیر معنیدار برهمکنش کمآبی و کاربرد پرولین قرار گرفت .مقایسه میانگین اثر متقابل تنش
کمآبی و پرولین نشان داد که ،بیشترین مقدار کلروفیل  ،aکلروفیل کل و کلروفیل  a/bمربوط به تیمار 155
میلیگرم در لیتر پرولین در شرایط عدم تنش (شاهد) بود .همچنین بیشترین میزان آنزیم کاتاالز و پراکسیداز در
تنش خشکی  55درصد ظرفیت زراعی با کاربرد  155میلیگرم بر لیتر پرولین بدست آمد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که ،با افزایش شدت کمآبی فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز،
پراکسیداز و میزان پرولین زیاد شده؛ در حالیکه مقدار کلروفیل برگها کاهش مییابد .همچنین مشاهد شد که
افزایش شدت کمبود آب مقدار پرولین درونزاد را هم بیشتر میکند که یک پاسخ دفاعی در برابر کمبود آب
میباشد .در کل ،افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در کنار افزایش مقدار پرولین درونزاد در شرایط کمآبی
و با کاربرد پرولین برونزاد بیانگر آن است که کاربرد پرولین برونزاد میتواند اثرات نامطلوب کمآبی را تا
حدودی جبران کند.
واژههای کلیدی :آنزیمهای آنتیاکسیدان ،تنش کمآّبی ،عملکرد کمی و کیفی ،پرولین ،بابونه

مقدمه
گیاهان در طول دوره رشد خود با تنشهای مختلفی روبهرو میشوند که اثر آنها بر رشد و عملکرد
گیاه بسته به شدت تنش ،حساسیت و مرحله رشد گونه گیاهی متفاوت خواهد بود .تنش خشکی
بهعنوان یکی از عوامل مهم محدودکننده زراعت و رشد گیاهان مناطق خشک و نیمهخشک از جمله
ایران محسوب میشود که بر مقدار تولیدات کشاورزی تأثیر منفی میگذارد ،در چنین شرایطی کشت
گیاهان دارویی ممکن است با تولید ماده مؤثره بیشتر ،بازده اقتصادی باالتری داشته باشد ( Askari
.)and Ehsanzadeh, 2015
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رادیکالهای آزاد ،واکنشگرهای بسیار قوی هستند که در طی تنش افزایش یافته و موجب آسیب
به مولکولهای دیگر شده و یا عملکرد آنها را تغییر میدهند .گیاهان برای مقابله با تنش اکسیداتیو
ناشی از تنشهای غیرزنده ،دارای سیستم دفاعی با کارایی باالیی هستند که میتواند رادیکالهای آزاد
را از بین برده و یا خنثی کنند ( .)Smirnoff, 2005این سیستم دفاعی شامل آنتیاکسیدانهایی مانند
آسکوربات ،گلوتاتیون ،توکوفرول و کاروتنوئیدها و آنزیمهای سمیتزدایی مانند سوپر اکسید دیسموتاز،
کاتاالز ،آسکورباتپراکسیداز و پراکسیداز میباشد ( .)Smirnoff, 2005علت تنوع سیستمهای دفاعی
به این خاطر است که ،انواع اکسیژنهای واکنشزا در سلولها و بخشهای مختلف تولید شده از نظر
ویژگیهایی ،چون توانایی انتشار ،حاللیت و تمایل به شرکت در واکنش با مولکولهای بیولوژیک باهم
متفاوت هستند.
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تحقیقات نشان داده است که ،ارتباط بسیار قوی بین میزان تحمل به تنشهای اکسیداتیو ایجاد
شده توسط تنشهای محیطی و افزایش میزان غلظت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در گیاهان فتوسنتز
کننده وجود دارد ( .)Sairam and Srivastava, 2002کاتاالز و پراکسیداز دو آنزیم مهم در مقابله با
پراکسید هیدروژن میباشند .گزارش شده که پراکسیداز پس از کاتاالز در درجه دوم اهمیت در حذف
پراکسید هیدروژن قرار دارد ( .)Cook et al., 2004تولید کاتاالز در گیاهانی که تحت شرایط تنش
قرار گرفتهاند افزایش مقاومت گیاهان به شرایط تنش را بهدنبال خواهد داشت (.)Guan et al., 2009
در شرایط تنش خشکی میزان کاتاالز در گوجهفرنگی ( ،)Sanchez-Rodriguez et al., 2010یونجه
( )Wang et al., 2009و بادامزمینی ( )Akcy et al., 2010افزایش پیدا کرده است.
آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز ،کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز نیز از مهمترین آنزیمهای درگیر در
تبدیل پراکسید هیدروژن به آب میباشند .آنزیم آسکوربات پراکسیداز در چرخه گلوتاتیون-آسکوربات
حضور دارد که این چرخه معموالً در کلروپالست ،سیتوسل ) ،)Mittler, 2002پراکسی زوم ( Del Rio
 )et al., 2006و میتوکندری فعال میباشد .گیاهان برای مقابله با تنشهای اکسیداتیو مقدار آنزیم
آسکوربات پراکسیداز را افزایش میدهند .افزایش مقدار این آنزیم در شرایط تنش خشکی در گندم
( ،)Abdullah and Ghamdi, 2009زیتون ( )Sofo et al., 2008گزارش شده است .همچنین در
شرایط تنش میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز نیز افزایش پیدا کرده و از گیاه در برابر آسیبهای ناشی از
رادیکالهای آزاد اکسیژن محافظت میکند ( .)Moussa and Abdel-Aziz, 2008افزایش میزان
آنزیم پراکسیداز در مواجهه با تنش در علف تال (گیاه آرابیدوبسیس) ( )Jung, 2004و گندم ( Shao
 )et al., 2007گزارش شده است.
کلروفیلها و رنگیزههای کمکی جمعآوریکننده نور ،در غشای تیالکوئیدی قرار دارند که انتقال
انرژی به مجموعههای جمعآوریکننده و انتقال در مرکز واکنشی را تسریع میکند .همچنین فتوسنتز
تنها فرآیند زیستی مهمی است که قادر است از این انرژی بهرهبرداری کند (.)kafi et al., 2009
مقدارکلروفیل برگ بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای تعیینکننده فشار محیطی وارد بر گیاهان است
که در شرایط تنش مقدار آن کاهش یافته و به دنبال آن میزان جذب نور توسط گیاه روند کاهشی پیدا
خواهد کرد ( .)Zarco-Tejada et al., 2000کاروتنوئیدها نیز بهعنوان رنگدانههای فرعی ،نقش
جمعکننده نور فتوسنتز را بر عهده دارند و تا حدود زیادی از سلولها در مقابل آثار زیانبار تنش نوری
محافظت میکنند ( .)Carter and Knapp., 2001این رنگدانهها نقش مهمی در جذب نور و همچنین
بازتاب نور از سطح برگ را برعهده دارند (.)Arnon and Sairam, 2002
بابونه آلمانی گیاهی از تیره کاسنی و از قدیمیترین گیاهان دارویی شناخته شده است که بومی
منطقه مدیترانه ،اروپا و آسیای صغیر میباشد .اسانس آن آرامبخش و تحریککننده گلبولهای سفید
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خون ،تقویتکننده سیستم دفاعی بدن ضد باکتری گرم مثبت (استرپتوکوکوک و الکتوباسیل) ،ضد
حساسیت ،ضد اسپاسم از بین برنده نفخ و کولیک میباشد (.)Alexandra, 2005
میزان کلروفیل در گیاه بابونه آلمانی در شرایط تنش خشکی به مقدار قابل توجهی نسبت به شرایط
بدون تنش کاهش یافت ( .)Pirzad et al., 2009نتایج نشان میدهد که ،تنش خشکی ،توانایی کاهش
غلظت کلروفیلها و کاروتنوئیدهای بافت را دارد و این کاهش بهطور عمده با تولید رادیکالها در
تیالکوئید در ارتباط میباشد ( .)Jaleel et al., 2009صفیخانی و همکاران (et al., 2007
 )Safikhaniدر تحقیقات خود با اعمال تیمارهای  15 ،05و  155درصد ظرفیت زراعی در گیاه
بادرشبو نتیجه گرفت که بیشترین عملکرد اسانس ،قند محلول ،کلروفیل  aو کلروفیل کل به ترتیب
مربوط به تیمارهای  15 ،05و  155درصد ظرفیت زراعی بود .مطالعه فاتیان ( )Fathian, 2008بر روی
گیاه گلرنگ ،نشان داد که تنش خشکی منجر به افزایش  23درصدی پرولین نسبت به حالت شاهد
شده است،که این افزایش به تداوم رشد گیاه تا پایان دوره رشد کمک میکند.
راهکارهای متعددی برای کاهش میزان آسیب سلولی ناشی از تنشهای غیرزنده و افزایش تحمل به
آن وجود دارد که یکی از این راهکارها استفاده از مواد اسمولیت مانند پرولین ،گالیسین بتائین ،ترهالوز
و غیره بهصورت محلولپاشی میباشد؛ که بهطور چشمگیری باعث کاهش اثرات مخرب تنش در
گیاهان میشوند .از این میان کاربرد پرولین (برونزاد) ،روش کارآمدی برای کاهش اثرات نامطلوب
تنشها بوده و میزان تأثیر محلولپاشی پرولین بر گیاهان ،به گونه گیاهی ،مرحله رشد گیاه ،زمان
استفاده و میزان غلظت پرولین بستگی دارد ( .)Ashraf and Foolad, 2007استفاده از اسید آمینه
پرولین بهصورت محلولپاشی در غلظتهای کم تا حدود بسیار زیادی تحمل گیاهان به تنشهای
محیطی را بهبود میبخشد ( .)Deivanai et al., 2011درعینحال غلظت باالی پرولین در بسیاری از
موارد برای گیاهان بوده و در مواردی نیز بر روی متابولیسمهای حیاتی گیاهان اثرات منفی و
جبرانناپذیر را بر جای میگذارد و باعث مهار رشد میشود (.)Nanjo et al., 2003
کارایما و همکاران ( )Karima et al., 2005در آزمایشی دریافتند که محلولپاشی اسیدهای آمینه
باعث افزایش قابل توجه ارتفاع بوته ،تعداد ساقههای فرعی ،وزن تر و خشک گیاه بابونه میشود که این
یافته مشابه یافتههای ( )Attoa et al., 2002در گیاه بابونه است .محلولپاشی پرولین در شرایط تنش
خشکی بهطور قابل توجهی درصد و عملکرد اسانس را در گیاهان ریحان و بابونه افزایش داد ( et al.,
 .)Gamal EL-Din 2005محلولپاشی پرولین بهطور قابل توجهی اثرات منفی تنش شوری بر درصد
جوانهزنی ،رشد و محتوای کلروفیل دو رقم گندم را کاهش داد ( .)Talat et al., 2013خلیل و
النومنی ( )Khalil and El-Noemani., 2012در مطالعه دیگری که بر روی رشد ،عملکرد و برخی از
فعالیتهای متابولیک در گیاه ( )Lepidium sativum L.تحت فواصل مختلف آبیاری ( 15 ،5و 15
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روز) و محلولپاشی پرولین ( 5 ،1و  15میلیموالر) در افزایش تحمل به خشکی انجام دادند ،دریافتند
که محلولپاشی پرولین باعث بهبود مقاومت گیاهان تحت سطوح مختلف کمآبی میشود .آزمایشی که
کایا و همکاران ( )Kaya et al., 2007بر روی گیاه خربزه در شرایط تنش شوری انجام دادند نشان داد
که کاربرد پرولین خارجی تا حدود بسیار زیادی اثر تنش شوری را کاهش میدهد؛ و باعث افزایش
عملکرد میوه ،وزن خشک بوته ،مقدار کلروفیل ،تعداد روزنه و محتوای آب نسبی نسبت به شرایط تنش
و عدم مصرف پرولین شده است .هوکو و همکاران ( )Hoque et al., 2007در آزمایشی که بر روی
تنباکو انجام دادند ،دریافتند که استفاده از پرولین برونزاد بهعلت افزایش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی ،نقش مهمی در کاهش اثرات تنش ایفا میکند .علی و همکاران ( )Ali et al., 2007در
پژوهشی که بر روی ذرت انجام شد ،بیان داشتند که تنش خشکی باعث کاهش رشد ،میزان کلروفیل a
و  bشد .اما محلولپاشی پرولین در شرایط تنش خشکی ،بهبود رشد و افزایش رنگدانههای فتوسنتزی
را بهدنبال داشت.
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش کمآبی و کاربرد پرولین برونزاد بر
ویژگیهای بیوشیمیایی بابونه آلمانی و تعیین میزان مقاومت این گیاه در برابر سطوح مختلف کمآبی و
اینکه آیا کاربرد پرولین برونزاد میتواند بهعنوان روشی کارآمد برای کاهش اثرات نامطلوب تنشها در
گیاهان ،مورد استفاده قرار گیرد .صورت پذیرفت.
مواد و روشها
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این آزمایش در بهار و تابستان سال  1331در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن با عرض
جغرافیایی  35درجه و  11دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  51درجه و  3دقیقهی شرقی از نصف النهار
گرینویچ با ارتفاع  5متر از سطح دریای آزاد با هدف بررسی اثر چهار سطح رژیم آبیاری (صفر55 ،25 ،
و  55درصد تخلیه رطوبت ظرفیت زراعی) و محلولپاشی با پرولین در سه سطح (صفر 55 ،و 155
میلیگرم بر لیتر) بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار بهصورت گلدانی اجرا شد.
بذور تهیه شده از شرکت پاکان بذر اصفهان با قوه نامیه حدود  35درصد ،سال  1335در گلدانهای
کوچک (خاک گلدان مخلوطی به نسبت  1:1:2از خاک رس ،کمپوست و ماسه و بافت لومی رسی با
چگالی ظاهری  1/03گرم بر سانتیمتر مکعب و رسانایی الکتریکی  1/22دسیزیمنس بر متر و
همچنین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی خاک بهترتیب  23و  15درصد وزنی) با قطر متوسط شش و
ارتفاع هشت سانتیمتر کشت و سپس نشاءها در اردیبهشت  1331به گلدانهای با ارتفاع و قطر
متوسط  35سانتیمتر منتقل شدند .بوتههای اضافه از استقرار کامل نشاءها تنک شدند؛ بهگونهای که
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در هر گلدان دو بوته باقی گذاشته شد .میزان رطوبت و دمای محیط به کمک دستگاه رطوبتسنج و
دماسنج استفاده شد.
تیمار محلولپاشی پرولین از شرکت مرک با درصد خلوص  35درصد به شکل پودر (محلول در
آب) ،در دو مرحله 35 ،روز پس از کشت بذر (مرحله دو تا سه برگی) قبل از انتقال به گلدان اصلی و
پس از اعمال تنش کمآبی در مرحله ساقهروی ،در عصر و در هوای مالیم و صاف با استفاده از سمپاش
دستی اعمال گردید؛ بهطوری که برگهای گیاه کامالً خیس شده و بهمنظور بهبود جذب برگی پرولین،
از تریتون  X100با غلظت  5/51درصد ( )Arab et al.,2017استفاده شد .همچنین تیمار کمآبی تا
مرحلهی پایان گلدهی ادامه داشت .برای تعیین وضعیت رطوبتی خاک از  TDRاستفاده استفاده
گردید .نمونهبرداری نیز در مراحل گلدهی کامل انجام شد.
میزان پرولین به روش بتیس و همکاران ( )Bates et al., 1973با استفاده از اسکپتروفتومتر در
طول موج  525نانومتر اندازهگیری شد .برای تعیین میزان مقدار کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل و
کاروتنوئید برگ از روش لیچتنتالر و ولبورن ( )Lichtenthaler and Wellburn, 1983استفاده
گردید .بدین منظور  5/1گرم بافت تازه با کمک نیتروژن مایع در داخل هاون چینی آسیاب شده و به
آن یک میلیلیتر استون  25درصد اضافه گردید .محلول حاصل صاف شده و حجم آن به یک میلیلیتر
رسانده شد و سپس جذب محلول صاف شده در طول موجهای  113/2 ،101/2و  055نانومتر با
اسپکتروفتومتر اندازهگیری گردید ،و با استفاده از روابط زیر مقدار کلروفیل و کاروتنوئید محاسبه شد.
(رابط )1
(رابطه )2

(رابطه )3
(رابط . )0

)Cholorophyll a (mg/ml) = 12.25(A663.2)-2.79(A646.8
)Cholorophyll b (mg/ml) = 21.50(A646.2)-5.10(A663.2
Cholorophyll a+b(mg/ml) = Chla + Chlb
Carotenoid (µg/ml) = (1000(A470)-1.8(Chla) -85.02(Chlb))/198

در این روابط؛ رابطه  ،1رابطه  ،2رابطه  3و رابطه  0بهترتیب کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و
کاروتنوئید را نشان میدهد A646.8، A663.2 .و  A 470بهترتیب جذب در طول موجهای  101 ،113و 055
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نانومتر هستند.
فعالیت آنزیم کاتاالز به روش چینس و ماهلی ( )Chance and Maehly, 1955با اندکی تغییرات
اندازهگیری شد 25 .میکرولیتر عصاره آنزیمی (برای اندازهگیری فعالیت ویژهی آنزیمهای آنتیاکسیدان،
ابتدا  155میلیگرم از بافت گیاه در یک هاون سرد شده ،با یک میلیلیتر بافر استخراج مخلوط و بهطور
کامل یکنواخت شد .بافر استخراج از پلیوینیلپیرولیدون یک درصد ،تریتون  X100نیم درصد و بافر
فسفات پتاسیم  155میلیموالر ( )pH = 5تشکیل شده بود .عصارهی حاصل با سرعت  15555دور در
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دقیقه و در دمای چهار درجهی سانتی گراد به مدت  25دقیقه سانتریفیوژ شد .بخش شفاف واقع در
باالی عصاره برای سنجش آنزیمهای آنتیاکسیدانی به کار گرفته شد ،با  325میکرولیتر از بافر فسفات
حاوی پراکسید هیدروژن دو میلی موالر مخلوط و تغییرات جذب آنها در طول موج  205نانومتر از راه
اندازهگیری تجزیه پراکسید هیدروژن توسط اسپکتروفتومتر بهصورت تغییرات جذب بر زمان ثبت شد.
فعالیت آنزیمی با استفاده از قانون بیرالمبرت و با ضریب خاموشی کاتاالز  33/0 Mm-1cm-1محاسبه و
در نهایت بر حسب میکرومول بر گرم بافت تازه در دقیقه بیان شد.
برای سنجش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز از روش ناکانو و آسادا ( Nakano and Asada,
 )1981استفاده شد .مخلوط واکنش شامل 25 :میکرولیتر عصاره آنزیمی 555 ،میکرولیتر بافر فسفات
 55میلی موالر 155،میکرولیتر  5/1 EDTAمیلی موالر 155 ،میکرولیتر آسکوربیک اسید پنج
میلیموالر و  15میکرولیتر آب اکسیژنه  5/1میلی موالر بود .سرعت واکنش آنزیمی بهصورت تغییرات
جذب بر زمان ( )OD/minدر طول موج  235نانومتر در مدت یک دقیقه ثبت گردید .فعالیت آنزیمی با
استفاده از قانون بیرالمبرت و با ضریب خاموشی آسکوربات پراکسیداز  2/2 Mm-1cm-1محاسبه و در
نهایت بر حسب میکرومول بر گرم بافت تازه در دقیقه بیان شد.
سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز با استفاده از روش سزار و همکاران ( )Cesar et al., 2010با
کمی تغییرات اندازهگیری شد 035 .میکرولیتر بافر فسفات  5/5موالر و  035میکرولیتر پیروکاتکول
 5/25موالر به  25میکرولیتر عصاره ی آنزیمی اضافه شد .پس از بهم زدن مخلوط واکنش ،تغییرات
جذب در طول موج  025نانومتر در مدت یک دقیقه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد.
فعالیت این آنزیم با استفاده از قانون بیرالمبرت و ضریب خاموشی 21/1آنزیم پراکسیداز با پیش ماده
پیروکاتکول بر حسب میکرومول بر گرم بافت تازه در دقیقه محاسبه شد.
دادههای بهدست آمده با استفاده از رویههای برنامه  SASنسخه  3/2تجزیه شدند و مقایسه
میانگینها با استفاده از آزمون توکی ،ضریب همبستگی با نرمافزار  SPSSنسخه  11و رسم نمودارها با
استفاده از نرمافزار  Microsoft Excel 2010انجام شد.
نتايج و بحث
میزان کلروفیل  aتأثیر معنیداری داشت (جدول  .)1با افزایش سطح تنش کمآبی از مقردار کلروفیرل a

کاسته شد؛ درحالیکه در همه سطوح تنش کمآبی بیشترین میزان کلروفیرل  aدر محلرولپاشری 155
میلیگرم بر لیتر پرولین بهدست آمد (شکل  .)1برشدهی فیزیکی برهمکنش پرولین و تنش کمآبی برر
صفت کلروفیل  aنشان داد که همه سطوح کمآبی اثر معنیداری در سطح احتمال یک درصرد داشرتند
01
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کلروفیل  :aتجزیه واریانس دادهها نشان داد که سطوح تنش کمآبی ،پررولین و بررهمکرنش آنهرا برر
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(جدولهای  2و  .)3همچنین محلولپاشی پرولین نیز در سطح احتمال یک درصرد معنریدار برود؛ کره
این امر نشان میدهد که محلولپاشی پرولین تا حدود زیادی میتواند اثر تنش خشکی را کراهش دهرد
(جردول  .)1نترایج همبسرتگی دادههرا (جردول  )0نشران داد کره ،برین کلروفیرل  aبرا کلروفیرل کرل
(** ،)r=0.990نسرربت کلروفیررل  )r=0.989**( a/bو کاروتنوئیررد (** )r=0.873همبسررتگی مثبررت و
معنیداری وجود دارد (جدول .)3

شکل  -1برهمکنش تنش کمآبی و پرولین بر میزان کلروفیل a
Figure 1- Interaction effects of water deficit×prolin application on chlorophyll a content

این نتایج با یافتههای جونز و تاردیو ( )Jones and Tardieu., 1998و سارکر و همکاران ( Sarker
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 )et al., 2005مطابقت دارد .عباسزاده و همکاران ( )Abbaszadeh et al., 2008در پژوهشی به این
نتایج دست یافتند که تنش خشکی تأثیر معنیداری بر میزان کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل داشته
است ،بهطوریکه بیشترین مقدار کلروفیل  aدر شرایط بدون تنش (شاهد) بوده است .بهنظر میرسد
که کاهش میزان کلروفیل  aدر اثر تنش خشکی ،بهعلت افزایش تولید رادیکالهای اکسیژن باشد ،که
این رادیکالهای آزاد باعث پراکسیداسیون ( )Wise and Naylor, 1989و در نتیجه تجزیه این رنگیزه
میشوند .سانتوز ( )Santos, 2004گزارش کرد که ،در روزهای اول بعد از تنش ،فعالیت آنزیم
کلروفیالز که باعث تخریب کلروفیل میشود ،افزایش مییابد؛ ولی با گذشت زمان کاهش ساخت
کلروفیل عامل اصلی کاهش کلروفیل میباشد.
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در شرایط کمبود آب ،غلظت اسیدآمینه پرولین افزایش مییابد از آنجاییکه کلروفیل و پرولین هر
دو از پیش ماده مشترکی بهنام گلوتامات سنتز میشوند .بنابراین میتوان گفت افزایش سنتز پرولین در
شرایط تنش خشکی به کاهش سنتز کلروفیل منجر میشود .آسپینال وپیلگ ( Aspinall and Paleg.,
 )1981و همچنین اگرت و توینی ( )Egert and Tevini., 2002اظهار داشتند که کاهش کلروفیل که
در گیاهان تحت تنش خشکی مشاهده میشود ،یک عالمت مشخصهی تنش اکسیداتیو است.
کلروفیل  :bنتایج تجزیه وایانس دادهها حاکی از معنیداری اثر ساده سطوح مختلف محلولپاشی
پرولین بر میزان کلروفیل  bبود (جدول  .)1مقایسه میانگین میزان کلروفیل  bدر سطوح مختلف
محلولپاشی پرولین نشان داد که بیشترین مقدار کلروفیل  bدر سطح محلولپاشی  55میلیگرم در
لیتر بهدست آمده است (شکل  .)2نتایج همبستگی دادهها نشان داد که ،بین کلروفیل  bبا کاروتنوئید
(* )r=0.591همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد (جدول .)0
تنش خشکی باعث کاهش میزان کلروفیل  aو  bمیشود .تنش کمآبی ،با افزایش پراکسیداسیون در
غشاء کلروپالستها و تیالکوئیدها ،همچنین خسارت به پروتئینهای متصل به فتوسیستمها ( Lawlor,
 )2002تا حدود زیادی باعث کاهش میزان کلروفیل  b ،aو کاهش ظرفیت فتوسنتزی میشود .در واقع
کاهش میزان کلروفیل می تواند به واسطه کاهش سنتز کلروفیل و تخریب آن در گیاه باشد .تخریب
مولکولی کلروفیلها در گیاهان تحت شرایط تنش میتواند بهعلت جدا شدن زنجیره فیتولی از حلقه
پورفیرین در اثر تولید رادیکال های آزاد اکسیژن و یا فعالیت آنزیم کلروفیالز ( Parvaiz and
 )Satyawati., 2008و همچنین افزایش مقدار اتیلن در شرایط تنش باشد .در این پژوهش
محلولپاشی پرولین ،باعث افزایش رنگدانههای فتوسنتزی در گیاه شد،که با نتایج علی و همکاران ( Ali
 )et al., 2007مطابقت دارد .در واقع محلولپاشی پرولین باعث افزایش بیوسنتز رنگدانههای
فتوسنتزی و حفاظت از رنگدانههای فتوسنتزی در شرایط تنش میشود .همچنین محلولپاشی پرولین
در گیاهان باعث افزایش هدایت روزنهای شده و میزان دیاکسیدکربن را در فضای روزنه افزایش
میدهد که بهدنبال آن میزان فتوسنتز گیاه افزایش یافته و افزایش عملکرد را بهدنبال خواهد داشت
(.)Ali et al., 2007
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شکل  -2تأثیر سطوح محلولپاشی پرولین بر مقدار کلروفیل b
Figure 2- Effects of different levels prolin application on chlorophyll b content

کلروفیل کل :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد (جدول  )1که اثر پرولین و برهمکنش آن با ترنش
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کمآّبی بر کلروفیل کل معنیدار بوده است .با افزایش سطوح تنش کمآبی میزان کلروفیرل کرل کراهش
یافت و بیشترین مقدار کلروفیل کل در تیمار محلولپاشی  155میلیگرم بر لیتر بهدسرت آمرد (شرکل
 .)3برشدهی فیزیکی برهمکنش پرولین و تنش کمآبی بر صفت کلروفیرل کرل نشران داد کره سرطوح
کمآبی  25و  55درصد تخلیه از ظرفیت زراعی اثر معنیداری در سطح احتمال یک درصد داشته اسرت
(جدولهای  2و  .)3همچنین محلولپاشی  155میلیگرم پرولین در سطح احتمال  5درصرد معنریدار
بود که بیانگر این است که تا حدودی میتواند اثر تنش خشکی را کاهش دهد .نتایج همبستگی دادهها
نشان داد که برین کلروفیرل کرل برا نسربت کلروفیرل  )r=0.959**( a/bو کاروتنوئیرد (**)r=0.919
همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد (جدول .)0
در شرایط کمبود آب به طور قابل توجهی میزان کلروفیل و ظرفیت فتوسنتزی کاهش پیدا میکنرد.
که علت این کاهش در ظرفیت فتوسنتزی ،میتواند بهعلت بسته شدن روزنهها و یا از طریرق اخرتالل و
آسیب به پروتئینهای ساختاری کره در فتوسیسرتمهرا برهکرار رفترهانرد؛ باشرد ( ،)Lawlor, 2002در
حالیکه محلولپاشی پرولین ،میتواند باعث افزایش هدایت روزنهای شرده و میرزان دیاکسریدکرربن را
افزایش دهد و در نتیجه فتوسنتز افزایش یابد (.)Ali et al., 2007

تأثیر محلولپاشي پرولین بر ويژگيهای بیوشیمیايي بابونه آلماني...

شکل  -3برهمکنش تنش کمآبی و پرولین بر میزان کلروفیل کل
Figure 3- Interaction effects of water deficit × prolin application on chlorophyll a+b content

نسبت کلروفیل  :a/bتجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر تنش کمآبی ،پرولین و برهمکنش
سطوح کمآبی در پرولین بر نسبت کلروفیل  a/bمعنیدار بود (جدول  .)1کمترین میزان نسبت
کلروفیل  a/bدرسطح 55درصد تخلیه براساس ظرفیت زراعی بهدست آمد و محلولپاشی پرولین تا
حدود زیادی اثر تنش کمآبی را کاهش داد (شکل  .)0برشدهی فیزیکی برهمکنش پرولین و تنش
کمآبی بر صفت کلروفیل  a/bنشان داد که سطوح کمآبی  25و  55درصد تخلیه از ظرفیت زراعی در
سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد (جدولهای  2و  .)3نتایج همبستگی دادهها نشان داد که بین
نسبت کلروفیل  )r=0.959**( a/bبا کاروتنوئید (** )r=0.811همبستگی مثبت و معنیداری وجود
داشت (جدول  .)0در شرایط تنش خشکی نسبت کلروفیل  a/bافزایش یافت ،بهعبارت دیگر تنش
خشکی ،غلظت کلروفیل  bرا بیشتر از کلروفیل  aکاهش داد .نتایج این مطالعه با نتایج اشرف و
همکاران ( )Ashraf et al., 1994و استایل و همکاران ( )Estill et al., 1991مغایرت داشت.
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شکل  -0برهمکنش تنش کمآبی و پرولین بر نسبت کلروفیل a/b
Figure 4- Interaction effects of water deficit × prolin application on chlorophyll a/b
content

کاروتنوئید :نتایج تجزیه وایانس دادهها حاکی از معنیداری اثر پرولین بر کاروتنوئید بود (جدول .)1
مقایسه میانگین کاروتنوئید در سطوح مختلف محلولپاشی پرولین نشان داد که بیشترین مقدار در
سطح صفر (عدم) محلولپاشی و  55میلیگرم بر لیتر بهدست آمد (شکل  .)5در تنشهای شدید ،مقدار
کاروتنوئید که بهعنوان حمایت کنندهای برای کلروفیلها در برابر اکسیداسیون نوری بهشمار میروند؛
افزوده میشود تا مانع تخریب بیشتر کلروفیلها شود .از آنجائیکه محلولپاشی پرولین باعث افزایش
بیوسنتز رنگدانههای فتوسنتزی و حفاظت از رنگدانههای فتوسنتزی در شرایط تنش میشود ( Ali et
 .)al., 2007استنباط میشود؛ شاید محلولپاشی پرولین تا حدود زیادی اثر تنش کمآبی را کاهش داده
و در نتیجه میزان کاروتنوئید در سطوح مختلف کمآبی اختالف معنیداری را نشان نداده است.
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تأثیر محلولپاشي پرولین بر ويژگيهای بیوشیمیايي بابونه آلماني...

شکل  -5تأثیر سطوح مختلف محلولپاشی پرولین بر کاروتنوئید
Figure 5- Effects of different levels prolin application on carotenoid content

آنزيم کاتاالز :مقایسه میانگین دادههای برهمکنش تنش کمآبی در پرولین نشان داد که میزان آنزیم
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کاتاالز تحت شرایط کمآبی افزایش پیدا کرد (شکل  .)1برشدهی فیزیکی برهمکنش پرولین و تنش
کمآبی بر صفت آنزیم کاتاالز نشان داد که همه سطوح کمآبی اثر معنیداری در سطح احتمال یک
درصد بر میزان آنزیم کاتاالز داشته است و در این شرایط محلولپاشی پرولین تأثیر زیادی نداشت
(جدولهای  2و  .)3محلولپاشی در هر دو سطح ( 55و  155میلیگرم در لیتر) در سطح احتمال یک
درصد معنیدار شد (جدول  .)1نتایج همبستگی دادهها نشان داد که بین کاتاالز با آسکوربات
پراکسیداز (** ،)r=0.984پراکسیداز (** )r=0.988و پرولین (** )r=0.990همبستگی مثبت و
معنیداری وجود دارد (جدول .)0
میتلر ( ) Mittler, 2002گزارش کرد که سنتز آنزیم کاتاالز ،پاسخ سازگار یافته در برابر تنش
اکسیداتیو میباشد .برشدهی فیزیکی برهمکنش پرولین و تنش کمآبی بر صفت آنزیم کاتاالز نشان داد
که همه سطوح کمآبی اثر معنیداری در سطح احتمال یک درصد ،داشته است (جدول  .)3افزایش
پرولین درونزاد در شرایط تنش کمآبی ،عالوه بر حفاظت از آنزیمها ،ساختمان سه بعدی پروتئینها و
غشاء ،انرژی الزم برای رشد را در شرایط کمآبی تأمین کرده و به تحمل گیاهان در چنین شرایطی
کمک میکند (.)Hoque et al., 2007
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شکل  -1برهمکنش تنش کمآبی و پرولین بر مقدار کاتاالز
Figure 6- Interaction effects of water deficit × prolin application on catalase content

آنزيم آسکوربات پراکسیداز :نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده تنش کمآبی نشان داد که با افزایش
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سطوح تنش ،میزان آنزیم آسکوربات پراکسیداز افزایش یافته است (شکل  .)5همچنین با افزایش
سطوح محلولپاشی پرولین مقدار آنزیم آسکوربات پراکسیداز افزایش چشمگیری پیدا کرد (شکل .)2
نتایج همبستگی دادهها نشان داد که بین آسکوربات پراکسیداز با پراکسیداز (** )r=0.994و پرولین
(** )r=0.997همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد (جدول .)0
آنزیم های آسکوربات پراکسیداز ،پراکسیداز و کاتاالز نقش موازی و مشابهی را در سیستم دفاعی
گیاه ایفا میکنند و وظیفه هر سه آنزیم فوق سمزدایی و تجزیه پراکسید هیدروژن تولید شده در سلول
میباشد ) .)Ariano et al., 2005در مطالعه حاضر میزان آنزیم آسکوربات اکسیداز تحت شرایط تنش
افزایش یافت که با نتایج شارما و دوبی ( )Sharma and Dubey., 2005و سیرام و همکاران ( Sairam
 )et al., 2001مطابقت دارد .بهطورکلی در شرایط تنش خشکی رونویسی از برخی ژنهای مربوط به
آنزیمهای آنتی اکسیدانی مانند گلوتاتیون ردوکتاز یا آسکوربات پراکسیداز برای بهبود وضعیت گیاه در
چنین شرایطی ،افزایش پیدا میکند که نقش مهمی در کاهش گونههای اکسیژن فعال و آسیبهای
ناشی از آن ،ایفا میکند (.)Ratnayaka et al., 2003

...تأثیر محلولپاشي پرولین بر ويژگيهای بیوشیمیايي بابونه آلماني

 تأثیر سطوح مختلف تنش کمآبی بر مقدار آسکوربات پراکسیداز-5 شکل
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Figure 7- Effects of different levels water deficit on ascorbate peroxidase content

 تأثیر سطوح مختلف محلولپاشی پرولین بر مقدار آسکوربات پراکسیداز-2 شکل
Figure 8- Effects of different levels prolin application on ascorbate peroxidase content
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آنزيم پراکسیداز :تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر تنش کمآبی و پرولین و برهمکنش آنها بر
میزان آنزیم پراکسیداز معنیدار بوده است (جدول  .)1مقایسه میانگین دادههای برهمکنش تنش
کمآبی در پرولین نشان داد که میزان آنزیم پراکسیداز تحت شرایط کمآبی افزایش پیدا کرد (شکل .)3
برشدهی فیزیکی برهمکنش پرولین و تنش کمآبی بر آنزیم پراکسیداز نشان داد که همه سطوح
کمآبی اثر معنیداری در سطح احتمال یک درصد داشتهاند و در این شرایط محلولپاشی پرولین تأثیر
زیادی نداشته است (جدولهای  2و .)3
بین سطوح مختلف محلولپاش پرولین در هر سه سطح اختالف معنیداری وجود داشت (جدول
)5؛ که نتایج بهدست آمده با نتایج حیات و احمد ( ،)Hayat and Ahmad., 2007ژانگ ( Jung,
 )2004و بای و سوی ( )Bai and Sui., 2006مطابقت دارد .تنش خشکی موجب القاء تنش
اکسیداتیو در گیاهان شده که نتیجه آن افزایش ترکیبات گونههای اکسیژن فعال میباشد .که در این
شرایط فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان مانند پراکسیداز و کاتاالز افزایش مییابد .گیاهان میتوانند از
طریق القاء آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،به طیف وسیعی از تنشها پاسخ دهند .همچنین افزایش
پراکسیداز در شرایط تنش ،از طریق لیگینی شدن دیواره سلولی تا حدود زیادی میتواند خسارت ناشی
از تنش و آسیبهای اکسیداتیو را کاهش دهد (.)Moussa and Abdel-Aziz., 2008

Figure 9- Interaction effects of water deficit × prolin application on peroxidase
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شکل  -3برهمکنش تنش کمآبی و پرولین بر مقدار پراکسیداز

تأثیر محلولپاشي پرولین بر ويژگيهای بیوشیمیايي بابونه آلماني...

میزان پرولین :تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر تنش کمآبی و پرولین بر میزان پرولین معنیدار
بوده است (جدول  .)1نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده تنش کمآبی نشان داد که با افزایش شدت
تنش ،میزان پرولین افزایش پیدا میکند (شکل  .)15مقایسه اثرات ساده محلولپاشی پرولین نشان داد
که بیشترین میزان پرولین در سطح محلولپاشی  155میلیگرم پرولین بهدست آمده است (شکل .)11
عمده ترین راهکار تحمل به تنش در گیاهان تولید یکسری امالح آلی سازگار میباشد .این امالح با
وزن مولکولی کم ،ترکیبات بسیار مهمی هستند که حتی در غلظتهای باالی سیتوزولی هم برای
گیاهان غیرسمی هستند .در شرایط تنش میزان پرولین افزایش نشان داد که ،با نتایج عبدالعزیز و
همکاران ( )Abd EL-Aziz et al., 2006مطابقت دارد .نتایج نشان میدهد که افزایش پرولین در
شرایط تنش خشکی ،نیازمند مصرف انرژی میباشد که در صورت ادامه روند تولید پرولین ،میزان
عملکرد گیاه کاهش پیدا میکند .حبیبی و همکاران ( )Habibi et al., 2010اظهار داشتند که افزایش
پرولین در طی تنش خشکی ممکن است بهخاطر تجزیهی پروتئینها باشد .فاروق و همکاران ( Farooq
 )et al., 2009بیان نمودند که در شرایط تنش کمآبی و در نتیجه تجمع مواد محلول ،پتانسیل اسمزی
سلولها کاهش می یابد که این حالت آب را به داخل سلول جذب و به حفظ حالت تورگر کمک
میکند .با تدبیر تعدیل اسمزی ،فعالیتهای سیتوپالسمی و اندامکها ،به گیاه کمک میکند تا
به صورت کارآمدتری بتواند دوره رشد ،فتوسنتز و تسهیم آسمیالت را تا پر شدن دانه به انجام برساند.
افزایش غلظت و محتوای پرولین تحت شرایط تنش کمآبی ممکن است نشان دهنده نقش احتمالی این
اسید آمینه در تنظیم اسمزی باشد.

Figure 10- Effects of different levels water deficit on proline content
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شکل  – 15تأثیر سطوح مختلف تنش کمآبی بر محتوای پرولین
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شکل  -11تأثیر سطوح مختلف محلولپاشی پرولین بر محتوای پرولین
Figure 11- Effects of different levels prolin application on proline content
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