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    ايرانعلوم باغبانيمجله 

  )۶۷‐۷۶( ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹وره د
  

  و رشد يات فتوسنتزي بر خصوصي اکسيدانت و شورير مواد آنتيتاث
  تون رقم زرديرويشي ز

  
  ۵ و نادر چاپارزاده۴، مريم سيفي كلهر۳، جعفر حاجيلو۲، سيد جالل طباطبايي۱*ساسان علي نيايي فرد

   و،  دانشيار، استاديار۴، ۳، ۲ ن دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران  عضو باشگاه پژوهشگران جوا،۱

  ، استاديار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان۵  دانشگاه تبريزكارشناسي ارشد،دانشجوي سابق  

  )۱/۸/۸۷:  تاريخ تصويب‐۴/۱۲/۸۶: تاريخ دريافت(

  
  چکيده

  
وامل مهم در کاهش فتوسنتز و به دنبال آن کاهش رشد  از عيدانت در اثر تنش شوريد مواد اکسيتول

 و رشد نهال يات فتوسنتزيدانت و شوري بر خصوصي اکسير مواد آنتيبه منظور مطالعه تاث. باشد مياه يگ

ش فاكتور ين آزمايدر ا.  انجام شد٨٦شي در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه تبريز در سال يتون، آزماي زيها

دانت و فاكتور ي اکسيبه عنوان مواد آنت) mM٣(اء شده يون احيگلوتاتو ) mM٢(ک يد اسکوربياس

 با ي کامل تصادفيدر قالب طرح بلوکهابصورت فاکتوريل )  موالريلي م١٠٠ و ٠( در دو سطح يشور

ج نشان داد که اثر متقابل مواد ينتا. تون رقم زرد استفاده گرديدي يك ساله زيچهار تكرار بر روي نهال ها

 و تيمار اسيد آسكوربيك در شرايط باشد ميدانت و شوري براي فتوسنتز خالص معني دار آنتي اكسي

د يمار اسين تيهمچن. ه استبدون شوري باعث افزايش مقدار فتوسنتز نسبت به بقيه تيمارها شد

د ير اسي تحت تاثيشيات رويخصوص.  و تعرق گرديديت روزنه ايش هدايک باعث افزايآسکورب

ل و نسبت وزن برگ و يش نسبت سطح برگ، کلروفيرفت بطوريكه اين ماده سبب افزاک قرار گيآسکورب

در حالت عكس . ژه برگ و مقدار آب برگ در واحد سطح شدي کاهش مقدار آب برگ، سطح ويياز سو

ل، نسبت وزن برگ، ي موجب کاهش فتوسنتز خالص، تعرق، نسبت سطح برگ، شاخص کلروفيشور

ش ي سبب افزاين شوريهمچن. داز شديم پراکسيت آنزيب شاخه و فعالمقدار آب شاخساره، مقدار آ

ج گرفته شده يبا توجه به نتا. ديژه برگ و مقدار آب برگ در واحد سطح گرديمقدار آب برگ، سطح و

ر شور يط شور و غيتون در شراي بهبود عمل فتوسنتز و رشد زيک برايد آسکوربيدانت اسي اکسيماده آنت

  . بهتر عمل نموده است و شاهداء شدهياحون ينسبت به گلوتات

  

  .تون، فتوسنتزي، زياء شده، شوريون احيک، گلوتاتيد آسکوربي اس:يدي کليها واژه

  

  مقدمه
 نييپاشه سبز با سرعت رشد يک درخت همي تونيز    
 ييايرافجغ يها ا در عرضي دنيريگرمس مهي ن يها ميدر اقل
 يل مهم براک محصوي و ابدي يپرورش م درجه ۴۵ تا ۳۰

ن ي ا.)۱۳( شود محسوب مي يا ترانهي مدياکثر کشورها
 .)۵،۳۱( شناخته شده است يمه مقاوم به شوريدرخت ن

 ي با غلظت بااليها طيتون در محيکاهش رشد و نمو ز
در اين گونه شرايط د فتوسنتز ي با کاهش شد مرتبطيشور
  .)۳۱، ۵(باشد  مي

ن عوامل ير از مهمتيکي يميد سدي نوع کلر ازيشور
 .)۸(باشد  ي ميد محصوالت باغبانيمحدود کننده رشد و تول

 باال به همراه ير و تعرق فراوان و دمايبارش کم، تبخ
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مه خشک ي خشک و ني در نواح خاکف آب ويت ضعيريمد
شده اهان يد گي و کاهش رشد و توليباعث شور شدن اراض

 سبب ي توسط تنش شورها روزنهبسته شدن  ).۲۱(است 
ژن در برگها و ممانعت يدکربن به اکسياکس يش نسبت دکاه

 يطين شراي تحت چنشود ميدکربن ياکس يت دياز تثب
ش انتقال يق افزايژن فعال شده از طري اکسانواعل يتشک

ش ي افزايتوکندريژن در کلروپالست و ميالکترون به اکس
 د ممکني شديها ط تنشيتحت شرااز طرفي  .)۹(ابدي يم
اه جهت به حداقل رساندن ي گيدانتياکس يت آنتيست ظرفا

ن يا که .)۳۲( نباشد يو کافيداتي اکس آسيب ازيصدمات ناش
ون يداسي و پراکسDNA، نهايب به پروتئيت موجب آسيوضع
  .)۹ (شود ميدها يپيل

اه يدانت در گي اکسين آنتيک فراوانتريد آسکوربياس    
 در اءاحيجاد کننده حالت ين عوامل اي از مهمتريکيو بوده 

دامنه   الكترون درانتقالتوانايي  ).۲۹، ۷(است سلول 
نزيمي و غيرآنزيمي باعث شده آهاي  اي از واكنش گسترده

زدا  است كه اسيد آسكوربيك به عنوان يك تركيب سميت
، همچنين از طريق توليد توكوفرول از اه عمل نمايدي گيبرا

 طرفي و از كند يمراديكال توكوفروكسيل از غشاء محافظت 
اسيد ). ۳ (داردتوسعه سلولي  در تنظيم تقسيم سلولي و

ها يافت  هاي ميلي موالر در برگ آسكوربيك در غلظت
داراي نقش مهمي در تحمل گياه به تنشها به   وشود مي

ن يهمچن .باشد عنوان جزئي از سيستم آنتي اكسيدانت مي
 توسعه سلول، طويل  آسكوربيك در تنظيم فتوسنتز، اسيد

 باشد انتقال الكترون در عرض غشاء سهيم مي يشه وشدن ر
)۱۲.(  

اهان، جانوران و پرو ين گيون در بيتاد گلوتي پپتيتر    
اهان همانند آسکوربات ي داشته و در گيعيع وسيوتها توزيکار

 .باشد ميشتر ي بيغلظت آن در کلروپالست به طور نسب
 (GSH)و احياء  (GSSG)د يون به دو شکل اکسيگلوتات
اء شده آن ي که شکل احشود ميده يها د در درون سلولده ش

 يوندهايل پي غالب بوده و از تشکياهي گيها در همه بافت
ند ك يها ممانعت م ني در پروتئي درون ملکوليديسولف يد

 ها ساختار و عملکرد متعارف خود را داشته باشند نيتا پروتئ
اشد كه ب  يك متابوليت مهم مياء شدهيون احيگلوتات .)۲۲(

 براي حفاظت گياه در مقابل تنش اكسيداتيو ايجاد شده در

). ۱۶ (باشد مياثر تنشهاي مختلف محيطي ضروري 
جمع  به طور مستقيم راديكالهاي آزاد را تواند ميگلوتاتيون 

 كرده و يا به عنوان سوبسترا براي گلوتاتيون پراكسيداز آوري
 پراكسيداز  يزدائ  سميتجهتترانسفراز  ـ  S ـگلوتاتيون و

 ليپيد و تركيبات الكتروفيل اسيونپراكسيدهيدروهيدروژن، 
  .)۱۸ (عمل كند

 ير مواد آنتي در مورد تأثیکه اطالعات ياز آنجائ
ر يا تأثي و يتون به شوريش مقاومت زيدانت بر افزاياکس
تون در ي زيکيولوژيزيات في بهبود خصوصينگونه مواد رويا

 در ين گزارشات کمي همچنط بدون تنش وجود ندارد ويشرا
تون موجود ي زيکيولوژيزي صفات في بروير شوريمورد تأث

 اسيدر ي تأثيش بررسين آزمايل هدف از اين دلياست به هم
 يات فتوسنتزي بر خصوصاء شدهيون احي گلوتاتوآسكوربيك 

  .باشد ميط شور يتون در شرايو بهبود مقاومت ز
  

  مواد و روشها
   اعمال تيمارهاط رشد ويگياهي، شرامواد 

 دانشكده تحقيقاتي هيدروپونيکآزمايش در گلخانه 
ب ي از ترک. انجام شد۱۳۸۶ در سالكشاورزي دانشگاه تبريز 

جهت ) ۵۰:۲۵:۲۵ به نسبت(پراليت، شن و ورميكواليت 
مواد گياهي شامل . ديه بستر کشت استفاده گرديته

   حساس به شوري زرد زيتونرقمهاي يك ساله  نهال
(Olea europaea  L. cv. Zard)که از مزرعه )۳۱ ( بود 

ها ابتدا  پس از کشت، نهال. فدك واقع در استان قم تهيه شد
شه با آب يه ري خروج امالح از ناحيک هفته برايمدت ه ب
مدت سه هفته با نصف غلظت ه  شدند پس از آن بياريآب

 شدند در ادامه ياريآب) ۱۴( هوگلند ياستاندارد محلول غذائ
 بطور cm۲۰‐۱۵ از ارتفاع يا ها بصورت تک شاخه نهال
 يکنواختي ياهيکسان هرس شدند تا از لحاظ اندازه مواد گي
 يک هفته بعد از انجام هرس روي يمار شوريت. جاد شوديا

اين آزمايش به صورت .  مورد نظر انجام شديها نهال
هاي کامل تصادفي با  فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوك

  شوري صفر و تيمارها شامل دو سطح.انجام شدچهار تکرار 
دانت ي اکسي ميلي موالر نمك كلريد سديم و مواد آنت۱۰۰
اء شده يون احيو گلوتات  mM ۲ د آسكوربيك  با غلظتياس

بودند كه در  )تيمار با آب مقطر (و شاهد mM ۳ با غلظت
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 يروي رشدهار  ماه بعد از انجام هرس ب۲ ماه و۵/۱زمان 
  . انجام شديا به صورت محلول پاشه جديد نهال

  ي صفات فتوسنتزگيري اندازه

  ميزان فتوسنتز خالص و ها ماه پس از اعمال تيمار۵/۲
ن يها ب ک از نهاليها و ميزان تعرق هر  اي برگ هدايت روزنه

متر قابل حمل  با استفاده از دستگاه فتوسنتز۹‐۱۲ساعت 
(HCM-100, Walls, Mess-undergeltechnik, 

Germany)ماه ۵/۲ ها ل برگيمقدار کلروف.  محاسبه گرديد 
، SPADپس از اعمال تيمارها با دستگاه كلروفيل سنج 

  . شديريگ اندازه
 و مقدار يشيات روي صفات مربوط به خصوصيريگ اندازه

  آب برگ

اهان سه ماه بعد ي نسبت سطح برگ، گيريگ جهت اندازه
شت شده و پس دانت برداياکس ي با مواد آنتياز محلول پاش

  قرار گرفتنديريگ مورد اندازهجدا و  آنها يها  برگ،نياز توز
ها توسط دستگاه سطح برگ  به دنبال آن سطح برگ نهال

 گيري اندازه (Li-Cor, Model Li-1300, USA)سنج 
 ساعت ۴۸مدت ه ن وزن خشک، نمونه ها  بييجهت تع. شد

مقدار آب  قرار گرفتند  درجه سانتيگراد۸۰ در دماي در آون
، نسبت سطح برگ (LWCA1)برگ در واحد سطح 

(LAR2) نسبت وزن برگ ،(LWR3) مقدار آب برگ ،
(LWC4)ژه برگ ي، سطح و(SLA5) و مقدار آب شاخساره 
(SWC6)۶: (ر محاسبه شدندي زيها  با استفاده از فرمول(  

Dwt
LALAR =                        

LFwt
LDwtLFwtLWC −

=  

LDwt
LASLA =   

Dwt
LDwtLWR =  

LA
LDwtLFwtLWCA −

=
 

SFwt
SDwtSFwtSWC −

=    

                                                                               
1. Leaf Water Content per unit Area 
2. Leaf Area Ratio 
3. Leaf Weight Ratio 
4. Leaf Water Content 
5. Specific Leaf Area 
6. Shoot Water Content 

LA :سطح برگ  
Dwt :اهيوزن خشک گ  

LDwt :وزن خشک برگ  
LFwt :وزن تر برگ  
SFwt :وزن تر شاخساره  
SDwt : وزن خشک شاخساره  
 دازيم پراکسيفعاليت آنز
داز با استفاده از روش يم پراکسيت آنزي فعالگيري اندازه
تغييراتي كه در آن انجام شد با ) ۶(  و همکارانچاپارزاده

 شش را در ي گرم بافت برگ۵/۰ابتدا . صورت گرفت
 ي چهار درصد پلي که حاوmM۱۰تر بافر فسفات يل يليم
 سپس هموژنه حاصل در .دون بود هموژنه شديروليل پينيو

 ه شد و دور قرار داد۱۵۰۰۰قه در ي دق۲۰مدت ه وژ بفيسانتر
د،  استفاده شيميسوپر ناتانت بدست آمده بعنوان عصاره آنز

 ۷۰ ،ميتر بافر فسفات پتاسيل يلي شامل دو ميمخلوط واکنش
 بود% ۱اکول يتر گايکرولي م۳۵۰ و يميتر عصاره آنزيکرو ليم

. داده شد نانومتر قرار ۴۷۰که در دستگاه اسپکتروفتومتر در 
ژنه يتر آب اکسيل يلي م۲/۰سپس واکنش با اضافه کردن 

صورت  ين حالت در سه زمان متواليشروع شده و قرائت در ا
ر ييداز بصورت تغيم پراکسيت آنزيت فعاليدر نها. گرفت
  .قه محاسبه شدي در گرم ماده تر در دق(A470∆)جذب 
  

  جينتا
مار ي که تش نشان دادي آزمايها داده يه آماريج تجزينتا

  ويات فتوسنتزيک باعث بهبود خصوصيد آسکوربياس
ن ي اکهيبه طور) ۱جدول(تون شده است يط رشد زيشرا
زان شش يباً به ميش فتوسنتز خالص تقريمار باعث افزايت

 ي از طرف.)۱شکل(مارها شده است يت هيبه بق برابر نسبت
 يزان شد و ميت روزنه ايش هدايک باعث افزايد آسکوربياس
ا يون احي شده با گلوتاتياهان محلول پاشي گ درصفتن يا

ب سه و پنج برابر کمتر از يترته اهان شاهد بيشده و گ
 .)۲شکل(ک بود يد آسکوربي شده با اسياهان محلول پاشيگ

زان تعرق يش ميک با افزايد آسکوربيمار اسين تيهمچن
 ياهان محلول پاشي که مقدار آن در گينحوه همراه بود ب

 اهانيباً سه برابر مقدار آن در گيک تقريد آسکوربياسشده با 
اهان شاهد يا شده و گيون احي شده با گلوتاتيمحلول پاش

  .)۳شکل(بود 
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   شدهگيري اندازه صفات يانس برايه واري جدول تجز‐ ۱جدول
  اتمنابع تغيير

  گيري شده صغات اندازه
   شوري ×مواد آنتي اکسيدانت  شوري  مواد آنتي اکسيدانت

  µmol m-2 s-1(  *۰۱۸/۰  **۰۰۷/۰  *۰۱۷/۰(توسنتز خالصف

  ۰۰۱/۰  **۰۰۳/۰  ns ۱۰۹/۰**  (mmol m-2 s-1)تعرق

  ۰۴۹/۰  ns ۴۴۰/۰  ns۹۷۰/۰*  (mmol m-2 s-1)هدايت روزنه اي

  SPAD(  **۰۰۰۱/۰  **۰۰۰۱/۰  ns۶۵۱/۰(کلروفيل

  min-1 g-1 Fwt ∆A470(  ns۴۴۰/۰  *۰۴۷/۰  ns۳۰۳/۰(آنزيم پراکسيداز
LWC(%)  **۰۰۱/۰  **۰۰۰۱/۰  ns۰۹۱/۰  

LWCA[g(H2O) m2] **۰۰۱/۰ **۰۰۰۱/۰ ns۳۱۹/۰ 
SWC(%)  ns۱۰۱/۰  **۰۰۲/۰  ns۱۱۷/۰  

SWC(%)در حالت بدون برگ   ns۲۴۶/۰  **۰۰۰۱/۰  ns۴۴۷/۰  
(m2 kg-1) LAR *۰۲۴/۰ **۰۰۰۱/۰ ns۹۲۰/۰ 

LWR(g g-1) *۰۲۴/۰ **۰۰۰۱/۰ ns۵۳۰/۰ 
SLA(cm2 g-1)  *۰۴۷/۰  *۰۲۹/۰  ns۰۶۲/۰  

  داري  غير معنيns          ؛  %۱داري در سطح   معني**      ؛% ۵داري در سطح   معني*               
  

  
 در مورد يدانت با شوري اکسي اثر متقابل مواد آنت‐۱شکل

  فتوسنتز خالص
  

  
يا ت روزنهينت بر هداداي اکسير مواد آنتي تأث‐۲شکل  

  
  دانت بر تعرقي اکسير مواد آنتي تأث‐۳شکل

  
د ير اسيداً تحت تأثيز شديل ني کلروف طرفياز
ن يل در اي و مقدار کلروف(P≤0.01)ک قرار گرفت يآسکورب
ون يمار گلوتاتيشتر از مقدار آن در تي درصد ب۲۰ط يشرا
 بودشتر از مقدار آن در شاهد ي درصد ب۲۷اء شده و ياح
ن ماده ير مثبت اين اطالعات نشان دهنده تأثي ا.)۳جدول(
. باشد ميتون ي زيات فتوسنتزي خصوصيدانت روي اکسيآنت

 يات فتوسنتزي خصوصي بر روير مخربيتأثشوري برعکس 
ط شور يزان فتوسنتز خالص در شرايکه ميداشت بطور
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 مواد آنتي اكسيدانت )

 اسيد اسكوربيك شدهگلوتاتيون احيا  شاهد 



 ۷۱  ...تأثير مواد آنتي اكسيدانت و شوري بر خصوصيات فتوسنتزي و : علي نيايي فرد و همکاران  

و ) ۱شکل(شور بود ر يط غي مقدار آن در شراتر از پائين
% ۶۸ل يو مقدار کلروف% ۴۳ط شور يمقدار تعرق در شرا

 .)۲جدول(ط شاهد بود يسه با شراين صفات در مقايمقدار ا
تون ي زيشيروات ي بر خصوصير مثبتيک تأثيد آسکوربياس

 نسبت سطح برگ در ي درصد۲۱ شيداشت و باعث افزا
 در يدرصد ۲۴اء شده و يون احيمار گلوتاتي با تمقايسه

 (P≤0.01)داً ي شدي شور.)۳جدول(د يشاهد گردسه با يمقا
ر قرار داد و نسبت سطح برگ و يتأث ن صفات را تحتيا

حدود دو برابر مقدار  ر شوري غيمارهاينسبت وزن برگ در ت
  .)۲جدول( شور بود يمارهايآن در ت

  

   شدهگيري اندازه بر صفات ير شوري تأث‐ ۲جدول
  )NaCl(شوري

  گيري شده صفات اندازه
 موالر صد ميلي صفرميلي موالر

  ۳۷/۰  ۱۶/۰  (mmol m-2 s-1)تعرق 

  ۴/۱۵  ۷/۱۰  (mmol m-2 s-1)اي  هدايت روزنه

  SPAD(  ۱/۷۵  ۳/۵۱(کلروفيل 

  min-1 g-1 Fwt ∆A470(  ۰۹/۰  ۰۶/۰(آنزيم پراکسيداز 

LWC(%) ۲/۶۶  ۸/۷۲  
LWCA[g(H2O) m2] ۲۴۴  ۷/۲۹۷  

SWC(%) ۴/۶۱  ۲/۵۹  
SWC(%)۷/۵۲  ۲/۵۷ ر حالت بدون برگ د  
(m2 kg-1) LAR ۹/۱  ۱  

LWR(g g-1) ۲۴/۰  ۱۲/۰  
SLA(cm2 g-1) ۵/۸۱  ۲/۹۳  

  
د ي که با اسياهانيدر مورد مقدار آب موجود در برگ، گ 
 نسبت به ي شده بودند مقدار کمتريک محلول پاشيآسکورب

ن مقدار آب برگ در يشتريکه بيمارها داشتند بطوريه تيبق
ک يد آسکوربيمار اسين مقدار آن در تيمترشاهد و ک

ن مقدار آب برگ يشترين بي همچن.)۳جدول(مشاهده شد 
شتر يب% ۱۸زان آن يدر واحد سطح مربوط به شاهد بود و م

شتر از مقدار يب% ۱۳ک و يد آسکوربيمار اسياز مقدار آن در ت
ن ي کمتر.)۳جدول(بود اء شده يون احيمار گلوتاتيآن در ت

ک مشاهده يد آسکوربيمار اسيژه برگ در تيمقدار سطح و
اء شده يون احيمار گلوتاتيژه برگ در تيشد و مقدار سطح و

ک بود يد آسکوربيمار اسيشتر از تيب%  ۱۰و در شاهد % ۱۶
 مقدار آب موجود يمار شوريعکس در تدر حالت  .)۳جدول(

 ي ول،)۲جدول(شتر از شاهد بود يب% ۹زان يدر برگ به م
و مقدار آب شاخه بدون  %۳زان يره به ممقدار آب شاخسا

 بود يمارهائيشتر از تير شور بيمار غيدر ت% ۸زان يبرگ به م
ن يهمچن. )۲جدول( قرار داشتند ير شوريکه تحت تأث

 قرار داشتند مقدار آب در ير شوري که تحت تأثياهانيگ
 بود ياهانيشتر از گيب% ۱۸زان يواحد سطح برگ آنها به م

 ي از طرف.)۲جدول( قرار نداشتند يط شوريکه تحت شرا
شتر يب% ۱۲ به مقدار يمار شوريژه برگ در تيمقدار سطح و

  .)۲جدول(از مقدار آن در شاهد بود 
 قرار ير شوريز تحت تأثيداز نيم پراکسيت آنزيفعال

زان يم به مين آنزيت اي باعث کاهش فعاليگرفت و شور
  .)۲جدول(سه با شاهد شد يدر مقا% ۳۴

  

  بحث
 سبب کاهش ي که شوردهد ميش نشان ين آزماي اجينتا

 عمل ي نامناسب برايفتوسنتز و بوجود آمدن برگها
 ماده يي اما از سوشود ميتون يفتوسنتز و کاهش رشد ز

 يک باعث بهبود پارامترهايد آسکوربيدانت اسي اکسيآنت
 ين ماده آنتي اطبق نتايج شود مي و رشد يفتوسنتز

ف با ماده خشک باال و ي لطيها جاد برگيدانت سبب اياکس
 مشخص شده .شدتون يز عمل فتوسنتز در يمناسب برا

 باشد ميآسكوربيك باال  ها مقدار اسيد است كه در مريستم
  و شواهد زيادي وجود دارد كه اسيد آسكوربيك)۲۸(

 مرتبط با ، ديواره سلول و آسكوربات اكسيدازموجود در
ن ماده ياكه  )۱۱ (ندباش ميمتابوليسم ديواره و توسعه سلول 

 .)۲۸ (باشد ميسهيم ز يندر تقسيم سلول دانت ي اکسيآنت
 در دمار شويتوقتي اسيد آسكوربيك روي برگهاي گياهان 

باعث  و به بافتهاي مخزن انتقال وفته بكش تجمع ياآآوند 
اسيد آسكوربيك در  .)۱۱ (شود ميرشد و تنظيم سلول 

 و باعث اشدب ميل يدختنظيم ژنهاي مرتبط با پيري 
 از تخريب ممانعتتاخير در پير شدن و  و  جلوگيري
 كه اسيد آسكوربيك در غلظت يوقت .)۲ (دگرد ميكلروفيل 

در   نقش مهميوجود داشته باشدبااليي در كلروپالست 
وارد  تواند ميبه سه طريق بيوشيميايي   وکردهفتوسنتز ايفا 
 به عنوان يك آنتي اكسيدانت تواند مياول اينكه . عمل شود

   1 نورياحيايكه در اثر  با حذف پراكسيدهاي هيدروژن

                                                                               
1. Photo reduction 



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره علوم باغبانيمجله   ۷۲

  ات برگيدانت بر خصوصي اکسير مواد آنتي تأث‐ ۳جدول

  LWC  مواد آنتي اکسيدانت
(%)  

LWCA  
[g(H2O) m2]  

LAR  
)m2 kg-1(  

LWR  
)m2 kg-1(  

SLA  
)cm2 g-1(  

  کلروفيل
)SPAD(  

  a۸/۶۵  a۸/۲۴۶  a ۷۵/۱  a ۲۲/۰  a ۲/۷۹  a ۲/۷۵   اسيد آسکوربيک
 b۹/۷۰ a۶/۲۶۲ b ۳۷/۱ b ۱۵/۰ b ۸/۹۴ b ۶/۵۹گلوتاتيون احياءشده      

  b۷/۷۱  b۱/۳۰۳  b ۳۳/۱  b ۱۶/۰  ab ۹۰  b ۹/۵۴  شاهد

  

 واكنش مهلر تشكيل ک دريستم ي فتوسدر اكسيژن
، عمل كند كه اين واكنش به وسيله آسكوربات شوند مي

بعضي از آنها به تيالكوئيد متصل  .شود ميز پراكسيداز كاتالي
آنجا مي توانند پراكسيدهاي هيدروژن را به   كه درشوند مي

دوم اينكه  ،)۲۸(  كنندآوري جمعمحض تشكيل شدن 
مونودهيدروآسكوربات كه به وسيله آسكوربات پراكسيداز 

 به عنوان يك پذيرنده مستقيم تواند مي شود ميتشكيل 
د ياسسوم اينكه . )۱۰ ( عمل كندکيم ستيفتوسالكترون در 

 يك كوفاكتور براي ويالكسانتين داپواكسيداز کيآسكورب
خشكي  ، در نور زياد يا زماني كه دماي پايين وباشد مي

 انرژي تهييج اند كرده را محدود د کربني اکسيدتثبيت 
ي برداشت كننده ها آنتنشده اضافي به وسيله زاكسانتين در 

 1داپوكسيداسيون ، زاكسانتين به وسيلهدشو مينور پراكنده 

 را تشكيل 3نتينگزاآنترو  و2تينايلوگزان زانتوفيل وها رنگدانه

داپوكسيداز كه به لبه لومن غشاء تيالكوئيد متصل . دهد مي
 به عنوان كوفاكتور است، کيآسكوربد ياس وابسته به شود مي

تشكيل   در جريان الكترون وکيآسكوربد ياسبنابراين 
كند،  عمل مي 5 كه به عنوان يك محافظ نوري4نتيناگززا

براي   وشوند مي  در صبح بازها روزنه .)۲۸ (ددارشركت 
 اسيد لهيبه وسجلوگيري از كمبود آب در بعد از ظهر 

، اسيد آبسيزيك باعث افزايش شوند ميبسته  آبسيزيك 
 سيتوزول از طريق كانالهاي كلسيمي فعال مي کلسغلظت

ر درون يبه وسيله آزاد شدن از ذخا  وH2O2 توسط وندهش
، فعال شدن كانالهاي آنيوني واقع در غشاء شود ميسلولي 

موجب غيرقطبي   H2O2پالسمائي در اثر آبسيزيك اسيد و 

                                                                               
1. De epoxidation 
2. Xantophyle Violaxantine 
3. Antroxantine 
4. Zeaxantin 
5.  Photo protectant 

 محافظهاي  شدن سلول، خروج پتاسيم، كاهش تورم سلول
  .شود ميها   كه در نهايت باعث بسته شدن روزنهشود مي

  و اسيد آبسيزيكH2O2 ريقط از  روزنه بسته شدن 
  شودممانعت اسيد آسكوربيك خارجي  در اثر کاربردتواند مي
  وH2O2باعث كاهش حساسيت به دانت ي اکسين آنتياو 

 اسيد آسكوربيك خارجيكاربرد  .)۷ (اسيد آبسيزيك شود
 يلي م۳۰۰ يشوردر نهالهاي گوجه فرنگي كه تحت تنش 

اعث افزايش مقدار قرار گرفته بودند بم يد سديموالر کلر
همچنين ايجاد  ترميم سريعتر شاخساره و برگ و بافت تازه و

برگ و ريشه جديد بعد از قرار گيري در شرايط غير شور 
 ر استعمال اسيد آسكوربيك بني همچن.)۲۴ (ده استيگرد

ب ي از تخريري و جلوگ آنينگروي باميه باعث حفظ سبزي
فيل وربي بر كلرتنش شوري تاثير مخ .)۱ (شود مي ليکلروف
. گذارد  شوري بر جذب بعضي از يونها تاثير ميرايزدارد 

 زيرا شود مي باعث كاهش جذب آهن و منيزيم عنوان مثالب
اين دو عنصر در تشكيل كلروفيل نقش دارند بنابر اين 

اصر باعث ن از طريق تاثير روي جذب اين عتواند ميشوري 
كاهش قابل تنش باعث . )۲۰ (كاهش تشكيل كلروفيل شود

 ياز طرف، شود ميساقه   برگ و و خشکمالحظه وزن تر
 اكسيژن فعال شده، تغييرات هورموني، انواعباعث توليد 

تغيير در متابوليسم كربوهيدرات، كاهش فعاليت آنزيمهاي 
جه اين يدر نت  ورا به همراه داردممانعت از فتوسنتز  ويژه و

لولي كاهش تغييرات متابوليكي تقسيم سلولي و توسعه س
 شوند و باعث ممانعتكامل  يا ممكن است به طور مي يابد و

  .)۳۰ (تسريع در مرگ سلولي شود
انتقال در جريان رشد گياه، رشد برگهاي جديد از طريق 

بعضي از . شود ميكربن از برگهاي بالغ تامين  يدراتهايه
عالئم خسارت شوري در سطح برگها به صورت تغيير رنگ، 

  اي، آبدار گ، نابود شدن بافتهاي حاشيهسوختگي نوك بر



 ۷۳  ...تأثير مواد آنتي اكسيدانت و شوري بر خصوصيات فتوسنتزي و : علي نيايي فرد و همکاران  
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تعرق
مقدار آب برگ

  
   رابطه بين تعرق و مقدار آب برگ براي مواد آنتي اکسيدانت‐۵شکل

  
اطالعات موجود  .)۲۵ (شود مي شدن و پيچش برگ ديده 

 و  كه وزن ترروشن نمود در ارتباط با اثر شوري روي زيتون
 برگ در اثر قرار گرفتن در معرض شوري متوسط يا خشک

 زرد رقم ي رويقين در تحقيهمچن )۳۰ (باال كاهش مي يابد
 يميد سدي کلر برگ در اثر شوري و خشکزيتون وزن تر

   .)۳۱(فت  به شدت كاهش يا موالريلي م۱۵۰
 ک محلوليد آسکوربي که با اسياهانيش گين آزمايدر ا

مارها يه تي نسبت به بقي شده بودند مقدار آب کمتريپاش
جه ين مقدار آب برگ نتييبا توجه به فرمول تع. داشتند

ش مقدار ماده ين ماده از اين طريق باعث افزايکه ا شود مي
 مارها شده استيه تياهان نسبت به بقين گيخشک ا

   .)۴شكل(

ز ماده فوق ي ندر مورد مقدار آب برگ در واحد سطح
 وزن خشک برگ دارد باعث کم ي که بر رويراتيل تأثيدلب

جه کاهش مقدار آب برگ در يشدن صورت کسر و در نت
ش ين ماده باعث افزايکه ا يي از آنجاشود ميواحد سطح 

رسد با  ينظر مه ب) ۳شکل(اه شده است يمقدار تعرق در گ
 مقدار تعرق سبب کاهش مقدار آب برگ شده ير بر رويتأث

شاخصي از ظرافت برگ ژه برگ يسطح و .)۵ شکل(است 
ل يدله ک بيد آسکوربيمار اسين رو تي از ا.)۱۵ (باشد مي

ژه برگ يداشتن وزن خشک برگ باالتر سبب کاهش سطح و
 فتوسنتز شده يف و مناسب براي ظريو بوجود آوردن برگها

 حفظ آب برگ در مواقع ي برايند اصلي فرا.)۴شکل(است 
 که باشد مي ها روزنهسته شدن ق بيتنش کاهش تعرق از طر

ه ن بيابنابر. )۱۷ (شود ميند موجب کاهش فتوسنتز ين فرايا
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 ياهان محلول پاشي رسد مقدار آب کمتر در برگ گينظر م
، )۱شکل(ل داشتن فتوسنتز يک بدليد آسکوربيشده با اس

در . باالتر باشد) ۳شکل(و تعرق ) ۲شکل (يا ت روزنهيهدا
 ي حفظ آب دروني براي زيشکاهان خيمواقع تنش اکثر گ

ها  پتيا کريدرم برگ ي اپي خود را در تورفتگيها روزنه
 ي گياهاني که تحت تنش هستند برا.)۴ (دهند ميل يتشک

 ير تجمع مواد اسمزي نظييکارهاراه  ازيحفظ آماس سلول
ها و فنولها  دراتي، کربوهي آليدهاينه، اسي آميدهايمثل اس

 ي در برگهايکي آناتوميراتژ است.)۱۹ (كنند ياستفاده م
ش تعداد يتون به منظور کاهش از دست دادن آب، افزايز

 در ين سلولي و کاهش حجم بيلي و مزوفيدرمي اپيسلولها
ش يو افزا)  از حرکت بخار آبيممانعت داخل(ل يمزوف

ممانعت  (يرترشحي غيها کول و تعداد فلسيضخامت کوت
ر آزمايشي كه روي د .)۴( باشد مي)  از حرکت بخار آبيبرون

برخي ارقام يونجه انجام گرفت، با افزايش شوري سلولهاي 
 در جمع نمودهتدر خود را  مزوفيل آب بيشتري واپيدرم 

 كه اين امر باعث افزايش هگوشتي شد  آبدار وجهينت
 .)۱۵( ديژه برگ گرديش سطح ويو افزاضخامت آنها 

قطر سلولهاي  در شرايط تنش شوري طول ون يهمچن
ژه يجه سطح وي و در نتدباني و قطر سلولهاي اسفنجينر

 که يشين در آزماي همچن.)۲۶ ،۲۳ (دياب  افزايش ميبرگ
انجام  Sesuvium portulacastrumت ياه هالوفي گيرو

 که تحت تنش ياهاني گ،راتييشد بدون توجه به روند تغ
اهان ي نسبت به گي باالتري بافت برگيبودند مقدار آب نسب

 يج گرفته شده ماده آنتي با توجه به نتا.)۲۷(د شاهد داشتن
ف و ي لطيک با بوجود آوردن برگهايد آسکوربيدانت اسياکس
 و به تبع آن ها روزنه طول مدت باز بودن شيفزا ايياز سو
ر يط غيش مقدار فتوسنتز در شرايش تعرق سبب افزايافزا

 يط شوريدر شرا. تون شده استيشور و بهبود رشد و نمو ز
ش يل افزايدانت بدلي اکسين ماده آنتي رسد اينظر مه ز بين

اه و يش مقدار فتوسنتز در کل گي برگ باعث افزاحسط
 باعث يبرعکس شور. تون شده استيش مقاومت زيافزا
 سبب کاهش مقدار يي و از سويم و آبکي ضخيجاد برگهايا

تون يفتوسنتز و به تبع آن کاهش رشد و نمو و مقاومت ز
  .شده است

  

  زاریسپاسگ

ن ي تامخاطره  بلندنظر از مزرعه فدک قم بياز جناب آقا
 و معاونت تحصيالت تکميلی دانشگاه توني زيها ه نهالي تهو

  . شود مي ي قدرداننامهتبريز به جهت تامين مالی پايان
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