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 .1دانشجوي کارشناسی ارشد گروه اصالح و بيوتکنولوژي گياهی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه اروميه
 .2دانشيار گروه اصالح و بيوتکنولوژي گياهی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه اروميه
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چكيده
به منظور بررسی اثر نلظتهای م تلح متیلجاسمورات (صفر  0/1و  0/5میلیموالر) بر لعا یت آرزیمهای پلیلنلاکسی اا لنیلآالرین-
آموریا یاا کاتاالا آسیوربات پراکسی اا گایاکول پراکسی اا و میزان پروتئین کل در ریحان آامایشی در قا ب طرح ککامالً تصکادلی بکا
سه تیرار در گل اره دارشگاه ارومیه در سال  1392اجرا ش  .میزان لعا یت آرزیمها صفر  48 24و  72ساعت بع اا محلولپاشی متیل
جاسمورات بر برگهای گیاهان سا م در مرلله گل هی کامل ار ااهگیری ش  .تجزیکه آمکاری دادههکا بکا در رظکر گکرلتن نلظکت متیکل
جاسمورات به عنوان عامل اصلی و امان بع اا محلولپاشی به عنوان عامل لرعی به صورت طرح اسپلیت پالت در امان ارجام گرلت.
رتایج تحقی لاضر رشان داد بیشترین لعا یت آرزیمهای لنیل آالرین آموریا یاا و گایاکول پراکسی اا به ترتیب در نلظتهکای  0/5و 0/1
میلیموالر و  48و  72ساعت بع اا محلولپاشی میباش  .اثر نلظتهای م تلح متیل جاسمورات بر میزان لعا یت آرزیمهکای کاتکاالا
آسیوربات پراکسی اا و پلیلنول اکسی اا و پروتئین ککل معنکیدار بکود ( .)P≤ 0/01براسکا

رتکایج مقایسکات میکارگین نلظکت 0/5

میلیموالر بیشترین تثثیر را در الزایش لعا یت آرزیمهای کاتاالا آسیوربات پراکسی اا و پروتئین کل داشت .لعا یکت آرکزیم کاتکاالا در
امانهای م تلح پ

اا محلولپاشی اختالا معنیداری رشان داد ( )P≤ 0/05بهطوریکه  48و  72ساعت پ

اا محلولپاشی میکزان

لعا یت این آرزیم الزایش معنیداری داشت .بنابراین میتوان بیان رمود که کاربرد متیلجاسمورات با نلظت  0/5میلیمکوالر در الکزایش
لعا یت آرزیمهای آرتیاکسی ارت و پروتئین کل مؤثر است.
كلیدواژهها :آسیوربات پراکسی اا ریحان لنیل آالرین آموریا یاا کاتاالا گایاکول پراکسی اا گل هی کامل
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 .1مقدمه

محرکها ترکیباتی با منشان ایستی (پلکیسکاکاری ها و
1

ریحان ( )Ocimum basilicum L.بکه راسکته المیکالهکا و

گلییوپروتئینها) و نیرایسکتی (سا سکیلیآ اسکی و متیکل

تیرهرعناعیان تعل دارد و به عنوان گیاه دارویی ادویکهای و

جاسمورات) هست که اا طری ا قکای پاسکخهکای دلکاعی

همچنین به صورت سبزی تااه مورد استفاده قرار میگیکرد.

باعث بیوسنتز و ارباشت متابو یتهای ثارویه میشور [.]28

مواد مؤثره پییره رویشی این گیاه برای معا جه رفخ شیم و

متیل جاسمورات به عنکوان یکآ محکرک مکیتوارک تو یک

بیاشتهایی کمآ به هضم نذا و همچنین برای درمان برخی

آرزیمهکای آرتکیاکسکی ارت را در گیاهکان ا قکان کنک  .یکآ

ریحان خاصکیت

ویژگی تقریباً بیرظیر پاسکخهکای گیکاهی بکه پکاتو نهکای

رارالتیهای قلبی استفاده میشود .اسار

ض قارچی و ض باکتریایی داشته و کنترلکنن ه لشرات ریکز

راسااگار یا محرکها لعال ساای متابو یسم لنیل پروپاروئی

آن در صنایع نکذایی آرایشکی و

میباش که در آن لنیل آالرین آموریا یکاا 2او کین مرللکه اا

به اشتی و عطرساای کاربردهای لراواری دارد [ .]22ریحان

مسیرهای کلی ی متابو یسم تو ی لنیل پروپاروئی را کاتکا یز

در میان گیاهکان معطکر بکه خکاطر لضکور ترکیبکات لنیکل

میکن  .مسیرهای لرعی منجر به سنتز ترکیباتی میشود ککه

پروپاروئیک ی رظیککر اسککتراگول او رککول و مشتقاتشککان یککا

عملیردهای متفاوتی در گیاهان دارر بهویژه در دلاع رظیر

ترپنوئی هایی مارن موروترپن ا یل ینا ول متیل سینامات و

تقویت و ترمیم دیواره سلو ی لعا یکت ضک مییروبی و بکه

یمورن اا اراد اقتصکادی بکاالیی برخکوردار اسکت [.]28

عنوان ترکیبات پیام رسان مارن سا سیلیآ اسی عمکل مکی-

بزرگترین محل تجارت اسیموم باسیلییوم ایکاالت متحک ه

کنن [ .]16آرزیم لنیلآالرین آموریا یاا در اثر دآمیناسیون بکه

میباش  .همچنین اسار

اپن و کشورهای اروپایی میباش [.]18

اسی تکرار

سکینامیآ تبک یل مکیشکود و سکپ

توسکط

هرگاه مسیر اصلی ارتقال ا یتکرون در مواجهکه گیکاه بکا

سینامات -4هی روکسیالا اسی -pکوماریکآ ایجکاد مکی-

تنشهای محیطی مس ود گردد ارتقکال ا یتکرون در مسکیر

شود اسی -pکوماریآ طی مراللی به چاوییول و او رول

اکسکیژن و تو یک

ریحکان

لرعی جریان یالته و سبب الیکای رکاق

تب یل میشود که اا اجزای تشییلدهنک ه اسکار

ارواع اکسیژن لعال میگردد .ارواع اکسکیژن لعکال بکرخالا

محسوم میشود .در لال لاضر مطا عکات وسکیعی روی

اکسیژن اتمسفری اا میل ترکیبی بسیار ایادی جهت واکنش

سیسککتمهککای دلککاع ض اکسککن ه در امککان پیککری و شککرایط

با تمامی بیومو یولهای لیاتی سلول برخوردارر [.]1

رامساع محیطی صورت گرلتکه اسکت امکا رتکایج لاصکل

سلولهای گیاهی جهت مقابله با اثکرات م کرم ارکواع

متفاوت میباش  .ذا لعا یت تعک ادی اا ض اکسکن ههکا در

اکسیژن لعال اا یآ سری میاریسمهای دلاعی بهره میبرر

بعضی اا گورهها کاهش مییاب لعا یت همان ض اکسن هها

که آرها را قادر میسااد تا با جمعآوری کامل ارواع اکسکیژن

در گورههای دیگر الکزایش یالتکه و یکا بک ون تغییکر بکاقی

لعال و الیای آرها به آم اا آسیب به بیومو یولهای لیاتی

میمار  .تیمار با متیکل جاسکمورات باعکث تسکریع تجمکع

پککیشگیککری رماینک  .میاریسککمهککای دلککاعی سککلول اا

هی رو ن پراکسی  3در برگهای گوجهلررگی میشود [.]25

آرتیاکسی انها (رظیر اسیوربات گلوتاتیون کاروتنوئی ها)

جاسموریآ اسی و مشتقات و پیشسکااهای آن تحکت

و آرزیمهای آرتیاکسی ان (رظیر کاتاالا گایاکول پراکسکی اا

عنوان جاسکموراتهکا شکناخته مکیشکور  .در دهکه 1960

و اسیوربات پراکسی اا) تشییل ش ه است [.]5
2. Phenylalanine ammonia lyase
3. Hydrogen peroxide

1. Lamiales
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جاسمورات به عنوان متابو یتهای ثارویکه در اسکار
گل یا

(گورهای اا جن

مواد و روشها

گیکاه

جاسمین) 1شناسایی ش  .متیکل

کشت گياه و تيمار متيل جاسمونات

جاسمورات با لرمول شیمیایی  C13H20O3به صورت مایعی

به منظور بررسی اثر نلظتهای م تلح متیکل جاسکمورات

بی ررگ میباش که به عنوان ییی اا هورمونهکای گیکاهی

بر لعا یت آرزیمهای کاتاالا پلیلنل اکسی اا لنیکل آالرکین

در تنظیم بیان ن تنظیم مسیر متابو یتها ایجاد پاسخهای

آموریا یکاا آسکیوربات پراکسکی اا گایکاکول پراکسککی اا و
4

میککزان پککروتئین کککل در رقککم ’کشککینی و ککوی’ ریحککان

دلاعی و تو ی مثل مؤثر میباشن [.]27
در بررسی گیاه مورین ا ا یپتییا 2در اثکر تیمکار بکا متیکل

(اسیموم باسیلییوم) و بررسی لعا یت آرزیمها در امانهای

جاسمورات  50مییروموالر لعا یت آرکزیم کاتکاالا بعک اا

م تلح بع اا محلولپاشی آامایشی گلک اری بکه صکورت

یآ روا الزایش و سکه و شکش روا بعک ککاهش یالکت

طرح اسپلیت پکالت در امکان در قا کب طکرح پایکه ککامالً

درلا یکه لعا یت آسکیوربات پراکسکی اا روا اول بعک اا

تصککادلی در سککه تیککرار در گل ارککه تحقیقککاتی دارشککی ه

محلولپاشی تغییر ایکادی رشکان رک اد و کی در روا سکوم

کشاورای دارشکگاه ارومیکه در تابسکتان سکال  1392اجکرا

الزایش و در روا ششم لعا یت این آرزیم کاهش رشان داد.

گردی  .گل انهای مورد استفاده اا روع پالسکتییی بکا قطکر

در گزارشی دیگر در همین گیاه نلظکت  100مییرومکوالر

دهاره  30و ارتفاع  25سارتیمتر بودر  .در کح گل انهکا بکه

متیل جاسمورات تا روا سوم میزان لعا یت آرزیم کاتاالا را

مق ار مساوی اا شن درشت (جهت ارجام اهیشی) ری ته

الزایش داد [ .]27همچنین تیمار بکا متیکل جاسکمورات بکا

ش و اا سوراخ بودن ته گل ان اطمینان لاصل ش  .سکپ

نلظت یآ مییروگرم در میلی یتر در کشکت سوسپارسکیون

گل انها با رسبت دو رسبت خاک مزرعکه ا کآ شک ه یکآ

سلو ی گیاه پیوراریا میریفییا 3لعا یت آرکزیم کاتکاالا را در

رسبت ماسه و یآ رسبت گیاخاک پر ش  .پ

اا یآ آبیاری

روا سوم بع اا محلولپاشی به لک اکثر میکزان آن رسکار

سطحی با اسپری که به منظور مرطوم شک ن سکطح خکاک

[ .]29متیل جاسمورات بر لعا یت آرزیمهای آرتی اکسی ارت

بود تع اد  20تا  30سکوراخ در سکطح خکاک ایجکاد شک و

کلزا و بادام امینکی مکؤثر بکوده اسکت

اا کشت

در گیاه آرابی وپسی

بذرها در عم یآ سارتیمتری لرو برده ش و پ

[ .]5اا آرجاییکه تحقیقات ارک کی در رابطکه بکا رقکش متیکل

آبیاری ارجام ش  .تا امان جوارهاری گل انها هر روا آبیاری

جاسموراتها به عنکوان ا قانکننک ه مقاومکت و لعکالسکاای

می ش ر و پ

اا جوارهاری هکر دو روا یکآ بکار آبیکاری

آرزیمهای آرتیاکسی ارت و پروتئین کل در ریحان ارجام ش ه

ارجام گرلت .دمای روااره گل اره  25تا  30و دمکای شکباره

است و متیل جاسمورات به عنوان یکآ مو یکول لیکاتی در

 20تا  25و لشار ل ود  830پاسیال و ش ت رور  8000تا

گیاهان بسیاری اا واکنش های لیزیو کو ییی گیکاه را تغییکر

 10000وک

میده  .بنابراین ه ا اا ارجام پژوهش لاضر بررسی تثثیر

مرلله تنآ گردی ه و رهایتاً در داخل هر گل ان هفت بوتکه

نلظتهای م تلح متیل جاسمورات بر میزان لعا یت آرزیم-

رگه اری ش .

 45روا پ

های آرتی اکسی ارت و پروتئین کل در امانهای م تلح بعک

بود .پ

اا سبز ش ن بوتهها در طکی چنک

اا رش هنگکامی ککه گیاهکان بکه مرللکه

گل هی کامکل رسکی ر سکه نلظکت اا متیکل جاسکمورات

اا محلولپاشی در گیاه ریحان میباش .

(صفر  0/1و  0/5میلیموالر) بهطور ج اگاره در بطری یآ

1. Jusmin Sp.
2. Morinda elliptica
3. Pueraria mirifica

4. Keshkeni luvelou
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یتککری تهیککه ش ک  .تقریب کاً هککر بطککری ی کآ یتککری بککرای

استفاده اا رود آدیزل 2ارجام گرلت [ .]6م لوب واککنش

محلولپاشی  8گل ان استفاده ش  .محلولهای تهیه ش ه به

شامل  2/5میلی یتر بالر لسفات ( 50میلیموالر بکا اسکی یته

صورت اسپری بکر روی بکرگهکای گیاهکان پاشکی ه شک

 0/2 )7میلی یتکر هیک رو ن پراکسکی یکآ درصک و 0/3

بککهطککوریکککه کککل بوتککه بککه محلککول آنشککته ش ک  .بککرای

میلی یتر عصاره است راجی بود .لعا یکت آرکزیم کاتکاالا در

محلککولپاشککی شککاه اا آم دو بککار تقطیککر اسککتفاده ش ک .

طول موج  240رارومتر محاسبه ش  .بکرای سکنجش میکزان

رمورهبرداری اا برگهای ارتهایی و جوان در  4امان صفر

لعا یت اا ضریب خاموشی  43/6میلیموالر بکر سکارتیمتکر

 48 24و  72ساعت پ

استفاده ش .

اا محلولپاشکی ارجکام گرلکت و

سنجش لعا یت آرزیم پلیلنل اکسکی اا (: 1.14. 18. 1

رمورهها به دمای  -80درجه سارتیگراد ارتقال داده ش [27

 )PPO;ECبا استفاده اا رود اوپ هیا 3با ارک کی تغییکرات

و .]29

ارجام ش ] .[30یآ گرم اا بالت تکر بکرگ بکه همکراه رکه
سنجش ميزان پروتئين کل

میلی یتر بالر لسفات  0/1موالر بکا اسکی یته  8/6در هکاون

تعیین میزان پروتئین محلول با رود برادلورد ارجام گردی

سرد سایی ه ش  .همو رکات لاصکل بکا اسکتفاده اا پارچکه

[ .]10به منظور تهیکه محلکول اسکتار ارد اا آ بکومین سکرم

تنظیح چهار الیه صاا و به م ت  20دقیقه در دمای چهار

گاوی استفاده ش و میزان جذم رمورههکا و محلکولهکای

درجه سارتیگراد و در  10000دور سارتریفیو شک  .سکپ

استار ارد در طول موج  595رارومتر توسط اسکپیترولتومتر

عصاره است راج ش ه بکرای سکنجش مکورد اسکتفاده قکرار

قرائت ش  .میزان پروتئین خام پ

اا

گرلککت .م لککوب سککنجش لعا یککت آرککزیم محتککوی 1/95

رسم منحنی اسکتار ارد بکهدسکت آمک ه و بکه صکورت

میلی یتر بالر لسفات با اسی یته  8/6یآ میلی یتر کالئیکآ

میلیگرم درص گرم وان تر بیان گردی .

اسی  20میلیموالر و  50مییرو یتر عصاره اسکت راج شک ه
بود .جذم رمورهها پ

اندازهگيری فعاليت آنزيمها

اا اضاله کردن عصکاره طکی یکآ

دقیقه در طول موج  420رارومتر خوار ه ش  .برای سکنجش

1

برای تهیه عصاره گیکاهی اا رود کنکگ و سکا تیویت بکا

میزان لعا یت آرزیم ضریب خاموشی  24/9میلکیمکوالر بکر

ار کی تغییرات استفاده ش [ .]19اا سه میلی یتر بالر شامل

سارتیمتر دررظر گرلته ش .

(بالر تری -اسکی هیک روکلریآ  0/05مکوالر بکا اسکی یته

سنجش لعا یت آرزیم لنیل آالرین آموریا یکاا (:4.3.1.5

 7/5کلریکک منیککزیم سککه میلککیمککوالر و  EDTAیککآ

 )PAL;ECبککا اسککتفاه اا رود کککار و میشککرا 4بککا ار ک کی

میلیموالر) و  0/5گرم بالت برگی استفاده ش و همو رات

تغییرات ارجام ش [ .]20دو گرم اا رمورکههکای برگکی بکه

 20دقیقه با سرعت  5000دور در دقیقه سارتریفیو گردیک .

همراه هشت میلی یتر بالر بورات  50میلیموالر با اسکی یته

محلککول رویککی لاصککله بککه عنککوان عصککاره خککام بککرای

 8/5محتوی پنج میلی موالر بتا مرکاپتواتارول و پلکیوینیکل

ار ااهگیری لعا یت آرزیم کاتاالا مورد استفاده قرار گرلکت.

پیرو ی ین دو درص در هاون سرد سایی ه شک  .همو رکات

سنجش لعا یکت آرکزیم کاتکاالا ( )CAT; EC: 1.11.1.6بکا

2. Adigzel
3. Upadhya
4. Kar and Mishra

1. Saltiveit and Kang
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لاصل با استفاده اا پارچه تنظیح چهار الیه صاا گردیک

تجزيه دادهها

و به م ت  20دقیقه در دمای چهار درجه سارتیگکراد و در

برای آرا یز دادهها نلظت متیل جاسمورات به عنوان لکاکتور

عصاره اسکت راج شک ه

اا محلولپاشی به عنکوان لکاکتور لرعکی

 10000دور سارتریفیو ش  .سپ

اصلی و امان پ

برای سنجش مورد استفاده قرار گرلت .به پنج میلی یتکر اا

دررظر گرلته ش  .بنابراین تجزیکه دادههکا براسکا

محلول رویی -L 0/55لنیل آالرین  100میلیمکوالر اضکاله

اسپلیت پالت در امان ارجام گرلت .قبکل اا ارجکام تجزیکه

ش و به م ت  60دقیقه در دمای  40درجه سارتیگراد قرار

واریار

ررمال بودن دادهها و اشتباهات م ل بکا اسکتفاده اا

گرلت و با تشکییل سکینامیآ اسکی مکورد سکنجش قکرار

ررمالزار ( MINITABرس ه  )14مورد بررسی قرار گرلت.

گرلت .لعا یت آرزیم با اسکتفاده اا تغییکر جکذم در طکول

و مقایسه میارگین دادهها بکه رود داریکن

تجزیه واریار

در سطح التمال یآ درص با استفاده اا رکرمالکزار آمکاری

موج  290رارومتر و با استفاده اا ضریب خاموشی سینامیآ
اسی و برلسب مییروموالر ترر

( SASرس ه  )9/1ارجام گرلت.

سینامیآ اسی در دقیقه

به ااای یآ میلیگرم پروتئین محاسبه گردی .

نتايج و بحث

سنجش لعا یت آرزیم آسکیوربات پراکسکی اا ( ;ASC

رتایج تجزیه واریار

 )EC: 1.11.1.11با استفاده اا رود آسادا و راککارو 1ارجکام

رشان داد ککه اثکر متقابکل نلظکت در

امان بر میزان لعا یت آرزیمهکای لنیکل آالرکین آموریا یکاا و

ش [ .]7برای سکنجش میکزان لعا یکت آرکزیم اسکیوربات

گایاکول پراکسی اا معنکیدار و بکر سکایر صکفات معنکیدار

پراکسی اا  2500مییرو یتر بکالر لسکفات  100مییرو یتکر

ریست (ج ول  .)1اثر نلظتهای م تلح متیل جاسمورات

بالر اسیوربات پراکسی اا  200مییرو یتکر کاتکاالا و 100

بر میزان لعا یت آرزیمهای کاتاالا آسیوربات پراکسی اا و

مییرو یتر اا عصاره گیاهی را در سل ری ته و میزان جذم

پلی لنول اکسی اا و پروتئین کل معنیدار بود .اثر امانهای

طی م ت یآ دقیقه در طکول مکوج  290رکارومتر محاسکبه

م تلح پ

گردی  .در این رود ضریب خاموشی  2/8میلیمکوالر بکر

اا محلولپاشکی متیکل جاسکمورات بکر میکزان

لعا یت آرزیم کاتاالا معنیدار ( )P≤ 0/05و بر سایر صفات

سارتیمتر در رظر گرلته ش .

تثثیر معنیداری ر اشت.

بککرای بررسککی لعا یککت آرککزیم گایککاکول پراکسککی اا

در گیاهککان تیمککار ش ک ه بککا متیککل جاسککمورات میککزان

(  )G-POX ; EC 1.11.1.7اا رود آسکادا اسکتفاده شک

پروتئین کل الزایش یالت .بهطوریکه اخکتالا معنکیداری

[ .]8در این رود اا  2500مییرو یتر بکالر لسکفات 50

بین نلظتها وجود داشت .بیشترین میزان پروتئین ککل در

میلی موالر با اسکی یته  100 7مییرو یتکر گایکاکول یکآ
درصکک

طکرح

نلظت  0/5میلیموالر متیل جاسمورات مشاه ه ش (شیل

 100مییرو یتککر کاتککاالا یککآ درصکک و 100

 .)1الزایش میزان پروتئین کل ممین است به خاطر تجمکع

مییرو یتر عصاره گیاهی استفاده و میزان جذم در م ت

پروتئینهای پاسخدهن ه به استر

یآ دقیقه در طول موج  420رارومتر محاسبه ش  .در این

یا تنش باش ایرا گیاه

متیل جاسمورات را به عنوان تنش یا استر

رود ضریب خاموشی  6/2میلی موالر بر سکارتی متکر در

مکیشناسک و

بسته به نلظت و ار ااه تنش به آن پاسخ میده [.]9

رظر گرلته ش .

1. Nakano and Asada
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جدول  .1تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف متیل جاسمونات و زمان پس از محلولپاشی بر میزان پروتئین كل و فعالیت
آنزیمهای آنتیاكسیدان در ریحان
منبع تغییرات

لنیل آالرین

آسیوربات

گایاکول

آموریا یاا

پراکسی اا

پراکسی اا

**0/16

**10/86

0/0006

0/163

درجه آاادی

پروتئین کل

کاتاالا

پلیلنل اکسی اا

نلظت

2

**5/04

**2/06

**65/02

**55/24

اشتباه اصلی

6

0/0189

0/0034

0/188

0/082

امان

3

ns

*

0/0009

0/71

نلظت × امان

6

0/156ns

0/007ns

1/06ns

**0/0178

0/0008ns

**0/55

اشتباه لرعی

18

0/0021

0/00013

0/055

0/0091

0/0004

0/133

ضریب تغییرات ()%

-

1/48

3/2

10/35

1/61

12/34

12/81

* ** و

ns

0/196

ns

0/0166

0/072

ns

0/144

ns

**

به ترتیب معنیداری در سطح پنج درص یآ درص و ع م معنیداری را رشان میده .

0.5

0.1

0

 پروت ین کل)(mg/%Fw

a

b

c

120
100
80
60
40
20
0

متیل جاسمونات )(mM

شکل  .1تأثیر غلظتهای متیل جاسمونات بر میزان پروتئین كل در ریحان
(حروف غیریکسان نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح یک درصد میباشد).

آرزیمهای آرتیاکسی ارت جزن پروتئینهای پاسکخدهنک ه

در سیستم دلاعی سلول باش [ .]11بر طب دیگکر مطا عکات

به تنش محسوم میشور و الزایش نلظکت آرهکا منجکر بکه

الزایش محتوای پروتئین به وسیله تنظیمکنن گان رش گیاهی

الزایش پروتئین کل میشود [ .]18در گیکاه آگاسکتاکه تیمکار

رظیر متیل جاسمورات ممین است به علت الکزایش تشکییل

متیل جاسمورات با نلظکت  1و  0/1میلکیمکوالر بعک اا 24

شبیه آر وپالسمی خشن باش ککه محکیط مناسکبی را بکرای

ساعت محتوای پروتئین کل را رسبت به گیاه شکاه الکزایش

الزایش پلیریبواوم  mRNAلراهم میکن [.]21

داد [ .]1همچنین الزایش محتوای پروتئین ککل تحکت تکنش

محلولپاشی با متیل جاسمورات لعا یت کاتکاالا را ریکز

میتوار به علت الکزایش سکنتز بعضکی آرکزیمهکا اا جملکه

الزایش داد و بیشکترین میکزان لعا یکت آن در نلظکت 0/5

آرزیمهای آرتیاکسی ارت و همچنین سنتز پروتئینهای درگیر

میلیموالر متیل جاسمورات مشاه ه ش (شیل  - 2ا کح)
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بهطوریکه در این نلظت میزان لعا یکت آرکزیم کاتکاالا بکه

بیشترین میزان لعا یت این آرزیم  48و  72سکاعت پک

میزان  43/9درص رسبت بکه گیکاه شکاه الکزایش یالکت.

محلولپاشی بود (شیل  - 2م) که التماالً به خکاطر بکاال

کاتاالا او ین آرزیم پاد اکساین ه اسکت ککه شناسکایی شک ه

بودن میزان رادییالهای آااد در گذر امان لعا یکت آرکزیم

است .آرزیمهای کاتاالا به صورت هموتترامریآ هسکتن و

الزایش پی ا میکن  .با اعمال تیمار متیل جاسمورات میکزان

باعث تجزیه پراکسی هی رو ن به آم و اکسیژن میشکور .

پراکسی اسیون نشان الزایش یالته و رادییالهای آااد ایکاد

کاتاالاهکا بکه طکور عمک ه در سکیتواول میتوکنک ری و

میشور [ ]4و الزایش لعا یکت آرکزیم کاتکاالا گیکاه را اا

پراکسکیزومهکا یالکت مکیشکور [ .]12در تحقیک لاضکر

اثرات مضر آرها محفو رگه میدارد.

10.5

a

8.5
72

زمان پ

48

24

)(mM/min

9

فعالیت آنزیم کاتا ز

b

9.5

a

c

10
0

0

از محلول پاشی)(h

b

20

)(mM/min

b

10

30

فعالیت آنزیم کاتا ز

a

اا

0.5

( )

0.1

0

متیل جاسمونات )(mM

(ال )

شکل  .2شکل الف :تأثیر غلظتهای متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم كاتاالز
شکل ب :تأثیر زمانهای مختلف پس از محلولپاشی بر فعالیت آنزیم كاتاالز در ریحان
(حروف غیریکسان نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح یک درصد میباشد).

همه ارواع مو یولهای ایسکتی را مکورد تهکاجم قکرار دهنک

الککزایش لعا یککت ایککن آرککزیم بککه خککاطر عملیککرد
آرتیاکسی ارتی آن ریکز مکیباشک ایکرا هنگکام تکنش میکزان

[ .]13در گیاهچههای شیرین بیان متیل جاسمورات با نلظت

رادییالهای آااد گیکاه الکزایش یالتکه و گیکاه بکرای لکرار اا

دو میلیموالر طی  24ساعت در ار ام هوایی و نلظت یکآ و

سککیمت رادییککالهککای آااد لعا یککت ایککن آرککزیم را الککزایش

دو میلیموالر متیل جاسمورات در  48ساعت پ

اا تیمار در

میده  .در شرایط تیمارهایی رظیر متیل جاسمورات الزایش

ریشهها لعا یت کاتاالا را الزایش میده [.]4

لعا یککت آرککزیمهککای آرتککیاکسککی ارت و محتککوای بککاالی

متیل جاسمورات بر لعا یت آرزیم پلیلنول اکسی اا اثکر

آرتیاکسی انهای نیرآرزیمی برای تحمل گیاه به تکنش بسکیار

مثبت دارد و لعا یت آنرا الزایش میده  .بیشترین لعا یکت

مهم است تا گیاه را اا اثرات مضکر آنهکا در امکان رگکه دارد

این آرزیم در نلظکت  0/1میلکیمکوالر مشکاه ه شک و بکا

[ .]23ارواع اکسیژنهای لعال تحت شکرایط تکنش و لعا یکت

الزایش نلظت لعا یت آرزیم کاهش یالت (شیل .)3

اکسی اتیو قوی تو ی میشور و به طور معمکول مکیتوارنک
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a

100
)(mM/min

b

80
c

60

40
20
0
0

0.1

0.5

فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز

120

متیل جاسمونات)(mM

شکل  .3تأثیر غلظتهای مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم پلیفنول اكسیداز در ریحان
(حروف غیریکسان نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح یک درصد میباشد).

التماالً این آرزیم در مرالل او یه مسیر پاسخ بکه متیکل

(شیل  .)4اا آرجاییکه متیل جاسکمورات مکیتوارک تو یک

جاسمورات در گیاه لعال ش ه و بکا الکزایش نلظکت متیکل

گورههای لعال اکسیژن را در گیاهان ا قان کن  .بنابراین یآ

جاسمورات آرزیمهای دیگر شروع به لعا یت میکننک و اا

سیسککتم آرتککیاکسککی ان مککؤثر بککرای لفککظ عملیردهککای

میزان لعا یت ایکن آرکزیم کاسکته مکیشکود [ .]15در قکارچ

متابو ییی در شرایط تنش و نیکرتنش موردریکاا مکیباشک .

خککوراکی ریکز نلظککت  0/5میلکیمککوالر متیکل جاسککمورات

هیکک رو ن پراکسککی توسککط آسککیوربات پراکسککی اا در

لعا یت این آرزیم را الکزایش داد [ .]24تیمکار جاسکموریآ

سیتوپالسم میتوکن ری و کلروپالست سمادایی مکیگکردد

اسی در گیاه توتون ریز سبب الکزایش لعا یکت آرکزیمهکای

[ .]5لعا یت باالی آرزیم آسیوربات پراکسکی اا در نلظکت

پلیلنکول اکسکی اا و بااداررک ه پروتئینکاا شک  .همچنکین

 0/5میلیموالر به خاطر تو ی هیک رو ن پراکسکی در طکی

جاسموریآ اسی مقاومت علیه پکاتو نهکا را بکه میکزان دو

امانهای صفر  48 24و  72ساعت بع اا محلکولپاشکی

برابر در شرایط مزرعه الزایش میده [.]14
رتککایج لاصککل اا تجزیککه واریککار

متیککل جاسککمورات مککیباشکک ایککرا هیکک رو ن پراکسککی

رشککان داد کککه

سوبسترای آرزیم آسیوربات پراکسی اا میباشک  .تیمکار بکا

نلظتهای م تلح متیل جاسمورات بر روی لعا یت آرزیم

متیل جاسمورات لعا یت آرزیم آسیوربات پراکسی اا را در

آسیوربات پراکسی اا مؤثر بوده است بهطوریککه نلظکت

گیاهان آرابی وپسی

 0/5میلیموالر بیشترین تثثیر را بر لعا یت این آرزیم داشت

c

0.5

0.1

0

)(mM/min

b

فعالیت آنزیم آس وربات پراکسیداز

a

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

و کلزا ریز الزایش داده است [.]18

متیل جاسمونات)(mM

شکل  .4تأثیر غلظتهای مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراكسیداز در ریحان
(حروف غیریکسان نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح یک درصد میباشد).
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تحقیقککات بککر روی تیمککار گی کاه جینس کینگ بککا متی کل

متیل جاسمورات الزایش یالت .اثر متقابل عامل نلظکت در

جاسمورات و سا سیلیآ اسی  200مییرومکوالر رشکان داد

امان برای این آرزیم ریز معنیدار بود و با الکزایش نلظکت

که متیل جاسمورات لعا یت آرزیم آسیوربات پراکسی اا را

متیل جاسمورات لعا یت آرزیم الزایش مییاب (شکیل )5

در رواهای سوم پنجم و هفتم بع اا تیماردهی رسبت بکه

اما در هر سطح نلظت متیل جاسکمورات بکین امکانهکای

گیاه کنترل الزایش میده [ .]9همچنین در تحقی لاضکر

م تلح رمورهگیری تفاوت معنیداری وجود ر ارد .ا بته در

لعا یت آین آرزیم بع اا محلولپاشی با متیل جالسکمورات

سطح شاه بین امان  72سکاعت بعک اا محلکولپاشکی و

الزایش یالت و ی این الزایش معنیدار ربکود .شکای د یکل

امان شاه اختالا معنیداری مشاه ه ش (شیل .)5
لنیککل آالرککین آموریا یککاا او ککین آرزیمککی اسککت کککه در

تفاوت بین رتایج تحقی لاضکر بکا رتکایج لاصکل اا گیکاه
جینسینگ به خاطر امانهای متفاوت ار ااهگیکری لعا یکت

متابو یسم لنیل پروپاروئیک ی لعا یکت مکیکنک و در تو یک

آرزیم در دو تحقی باش  .التماالً درصورتیککه در تحقیک

انلب ترکیبهای دلاعی لنلی رقکش کلیک ی دارد [ .]17اا

لاضر لعا یت آرزیم پنج و هفت روا بع اا محلکولپاشکی

آرجایی که ایکن آرکزیم او کین مرللکه مسکیر بیوسکنتز لنیکل

ریز ار ااهگیری میش الکزایش معنکیداری در لعا یکت آن

پروپاروئی ها را کاتا یز میکن اعمال تنش بر گیاه منجر بکه

مشاه ه میش  .در گیاه آگروپیرون کریستاتوم 1جاسمورات

آااد کردن ترکیبات دلاعی و سنتز ترکیبکات م تلکح بکرای

با اثر بر لعا یت برخی آرکزیمهکای آرتکیاکسکی ان اا جملکه

مقاوم ساختن مسیرهای دلاعی مکیباشک  .در گیکاه شکیرین

آسیوربات پراکسی اا در ایجاد مقاومکت گیکاه مکذکور بکه

بیان لعا یت این آرزیم بهطور موقتی  24ساعت پ

اا تیمار

تنش خشیی مؤثر بود [.]5

با متیل جاسمورات الزایش یالت ککه بکا الکزایش معنکیدار
مق ار ترکیبات لنو یآ کل و لالوروئی ها پ

لعا یککت آرککزیم لنیککل آالرککین آموریا یککاا بککه عنککوان
کلی یترین آرزیم مسیر سنتز لنیل پروپاروئی ها تحت تیمار

ا قان هماهنگ بود [.]4

a b ab

10
bc

bc

bc

c

8
d

de

e

e

6
4
2

0
0.5

ل ت متیل

0.1
جاسمونات )(mM

(µmol cinnamic acid /mg protein/
)min

72

0

24

48

12

فعالیت آنزیم فنیل آ نین آمونیالیاز

a

a

اا  24ساعت

0

شکل  .5اثر متقابل غلظت در زمان بر فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز در ریحان
(حروف غیریکسان نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح یک درصد میباشد).

1

1. Agropyron cristatum
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مهالشاری داره رسکتهکای چهکاربرگی بکررج بکا متیکل

میکن و در سیتواول دیواره سلو ی و واکوئکل ریکز دیک ه

جاسمورات بعک اا  48سکاعت منجربکه تجمکع اسکی های

میشود .ترکیبات لنلی مثل گایاکول به عنواندهن ه ا یترون

لنو یآ و الزایش  80درص ی لعا یت آرکزیم لنیکل آالرکین

بککه پراکس کی هی ک رو ن عمککل م کیکنن ک [ 3و  .]26متیککل

آموریا ی کاا ش ک ه اسککت [ .]2همچنککین مککهالشککاری متیککل

جاسمورات باعث الزایش لعا یت آرزیم گایاکول پراکسی اا

جاسمورات یآ میلیموالر بر جواره تربچه بع اا گذشکت

در گیاه آرابی وپسی

گردی ه است [ .]18همچنین در گیاه

 24ساعت اا تیمار موجب الکزایش  60درصک ی لعا یکت

کرچآ متیل جاسکمورات لعا یکت ایکن آرکزیم را  24و 48

آرزیم لنیل آالرین آموریا یاا گردی [.]21

اا محلکولپاشکی الکزایش داد [ .]27تحقیقکات

ساعت پ

لعا یککت آرککزیم گایککاکول پراکسککی اا تحککت تککثثیر

روی نلظتهای متفاوت متیل جاسمورات در گیاهچههکای

محلولپاشی متیل جاسمورات الزایش یالت .اثر متقابل بین

ذرت تحت تکنش بکا علفیکش پکاراکوات رشکان داد متیکل

نلظت و امان برای این صفت معنیدار بود بکهطکوریککه

جاسمورات باعث الزایش لعا یت آرزیمهای آرتکیاکسکی ان

این آرزیم در نلظت  0/1میلیموالر و در امانهای 48 24

رظیر گایاکول پراکسی اا آسیوربات پراکسی اا و کاتاالا در

اا محلولپاشی بیشترین لعا یت را رشکان

آپوپالست سمیپالست ریشههای آلتابگردان مکیشکود [.]5

اا آن میزان لعا یت ایکن آرکزیم در نلطکت 0/5

تیمککار بککا متیککل جاسککمورات  200مییرومککوالر در گیککاه

میلیموالر در چهکار امکان بیشکترین الکزایش را رشکان داد

جینسینگ لعا یت این آرزیم را در روا سوم پنجم و هفکتم

(شیل  .)6گایاکول پراکسی اا اا اکسی اسیون ترکیبات لنلی

الزایش داد و در روا رهم به اوج لعا یت رسی [.]9

و  72ساعت پ
داد و پ

رظیر گایاکول برای سمادایی و تجزیه آم اکسیژره اسکتفاده

a

b

b

4
b

bc

c

c

c

3
c

2

1
0

0.5

0

0.1
متیل جاسمونات )(mM

شکل  .6اثر متقابل غلظت در زمان بر فعالیت آنزیم گایاكول پراكسیداز در ریحان
(حروف غیریکسان نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح یک درصد میباشد).
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)(mM/min

b

5

فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز

a

a

24

48

72

0

6
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سیگنالدهی  ROSو رقش آن در تکنشهکای محیطکی.

برخالا برخی گزارشات در مطا عه لاضر اثکر امکان

رتیآ در هزاره سوم.3603-3588 :2 .

برای صفات پروتئین کل و لعا یکت آرکزیمهکای پلکیلنکول
اکسی اا و آسیوربات پراکسی اا معنیدار ربود .شای ییکی

 .4شباری ل و السکانپکور ع ( )1388ا قکای آرکزیمهکای

اا دالیل التما ی آن تفاوت در گیاه مورد مطا عه نلظتها

آرتیاکسی ان ترکیبات لنو یآ و لالووروئی در کشت در

و امانهای مکورد بررسکی باشک  .اگکر امکانهکای بعک اا

شیشه شکیرین بیکان بکا اسکتفاده اا متیکل جاسکمورات و

محلولپاشی الزایش مییالت التماالً اثکر عامکل امکان بکر

سا سیلیآ اسی  .ایستشناسی ایران.703-691 :)4(22 .
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