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بررسی اثر تغذیه سیلیکون در تخفیف کمبود آهن در گیاه برنج )(Oryza sativa L.

با تأکید بر رشد و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان
زهرا کیانی چلمردی ،احمد عبدلزاده و حمیدرضا صادقیپور
گروه زیستشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران

چکیده
آهن ،یكی از عناصر ضروری برای همه گیاهان است که کمبود آن باعث کاهش قابل توهله رشلد گیلاه ملیشلود.
سیلیكون در گیاهان تكلپه از همله برنج به عنوان عنصری ضروری اسلت کله ممكلن اسلت در کلاهش تلنشهلای
زیستی و غیرزیستی در گیاهان مؤثر باشد .در این تحقیق ،برهمکنش تغذیه آهن و سیلیكون در گیاه برنج رقلم طلارم
بررسی شد .گیاهان در گلخانه تحت تیمارهای صفر 0 ،و ( 97شاهد) میلیگرم آهن در لیتر به صلور  Fe-EDTAو
سیلیكون در دو سطح صفر و  9/1میلیموالر به صور سلیلیكا سلدیم کاشلته شلدند .آزملایش پل

از سله هفتله

تیماردهی خاتمه یافت و گیاهان برای بررسی رشد و تجزیه بیوشیمیایی برداشت شدند .کمبود آهلن بله کلاهش وزن
تر ،میزان کلروفی  ،کاروتنوئیدها و میزان آهن بخش هوایی گیاه منجر شلد .همچنلین ،فعالیلت آنلزیمهلای کاتلاالز،
گایاکول پراکسیداز محلول و دیوارهای ،پلی فن اکسیداز در بخش هوایی ،آسكوربا پراکسیداز در ریشه و بخلش
هوایی در شرایط کمبود آهن کاهش و میزان پراکسید هیدروژن در ریشه و پر اکسیداسیون لیپید در بخش هلوایی در
همین شرایط افزایش یافت؛ در حالی که تغذیه سیلیكون به افزایش وزن تر گیاه ،میزان کلروفی  ،کاروتنوئید و میزان
آهن گیاه منجر شد .اثر تغذیه بهینه آهن و کلاربرد سلیلیكون در رشلد گیلاه افزایشلی بلود .تغذیله سلیلیكون فعالیلت
گایاکول پراکسیداز محلول و دیوارهای ریشه و بخشهوایی و کاتاالز بخشهوایی را افزایش داد .بنابراین ،با کلاربرد
سیلیكون میزان پراکسید هیدروژن ریشه و پراکسیداسیون لیپیدی بخشهوایی کاهش یافت .این نتایج نشلان ملیدهلد
که تغذیه سیلیكون میتواند آثار زیانبار کمبود آهن را در گیاه برنج در مرحله رشد رویشی کاهش دهد.
واژههای کلیدی :آنزیمهای آنتیاکسیدان ،برنج ،تغذیه سیلیكون ،کمبود آهن

مقدمه

درصد تخمین زده میشلود ) .(Lindsay, 1979آهلن در

آهن یكی از عناصر ضروری برای همه گیاهلان علالی

هم له موهللودا زنللده بلله عنللوان کوفللاکتوری مهللم در

اسللت کلله مقللدار آن در خللا هللا بلله طللور متوسللط 3/0

مسللیرهللای متللابولیكی زیسللتی نقش لی تعیللینکننللده دارد

*نویسنده مسؤول :نشانی پست الكترونیك ،a.abdolzadeh@gu.ac.ir :شماره تماس79490071000 :
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) .(Audebert, 2006ایلن عنصلر ،در ترکیل سلاختمانی

فتوسنتزی اختتل ایجاد کنند .گیاهان برای پلاالیش ROS

مولكللولهللای دارای هلم ماننللد :پللورفیرین ،سللیتوکروم و

دارای مكانیسللم آنزیمللی شللام کاتللاالز ،پراکسللیداز،

مولكولهای فاقد هم ماننلد :فرودوکسلین و پلروتيینهلای

آسللللكوربا پراکسلل لیداز ،سوپراکسلل لیددیسللللموتاز و

آهلللن-گلللوگرد وهلللود دارد کللله در واکلللنشهلللای

گلوتللاتیون ردوکتللاز و غیللرآنزیمللی شللام گلوتللاتیون،

اکسیداسللیون و احیللا تنفسللی و فتوسللنتز نقللش دارنللد.

آسلكوربا

و کاروتنوئیلدها هسلتند .(Tiryakioglu et

همچنللین ،آهللن در سیسللتمهللای آنزیمللی ،سللیتوکروم

) al., 2006کمبللود عناصللر بللا ایجللاد تللنش اکسللیداتیو

اکسیداز ،کاتاالز ،پراکسیداز ،اکونیتلاز ،غیراشلبا کلردن

پراکسیداسیون لیپید در گیاه را افزایش میدهد (Tewari

اسیدهای چلر ،،سلنتز کلروفیل و  ...شلرکت ملیکنلد.

) .et al., 2007; Miao et al., 2010محققلان متعلددی

نقش اصلی آهن زمانی خودش را بهتر نشان ملیدهلد کله

تخفیللف تللنش اکسللیداتیو ایجللاد شللده در اثللر عواملل

کمبود آن باعث زردی برگهای هوان میشلود .کمبلود

تنشزای مختلف با تغذیه سیلیكون را گزارش کردهاند.

آهن در مرکبا و غلت مشلك عملده تغذیله گیلاه در

سیلیكون به عنوان دوملین عنصلر سلاختمانی پل

خا

های آهكلی محسلو ،ملیشلود (Perez-Sanz et

اکسیژن در پوسلته زملین و خلا

از

اسلت (Richmond

) .al., 2002عتی لم کمبللود آهللن ابتللدا در هللوانتللرین

) and Sussman, 2003که در گیاهان به عنوان عنصری

برگهلا بله صلور زردی بلین رگبرگلی و سلرانجام در

بوده ،ضروری تلقی نمیشود وللی بسلیاری

پهنك برگ بله رنل

غیرمتحر

زرد و حتلی سلفید بلروز ملیکنلد

از گیاهان علالی از هملله بلرنج بلرای رشلدونمو طبیعلی

) .(Marschner, 1995این نشانهها معملوالا ملیتواننلد در

خللود بلله سللیلیكون نیللاز دارنللد (Richmond and

مراح مختلف رشلد ماننلد هوانلهزنلی ،رشلد رویشلی و

Sussman, 2003؛ Ma, 2004؛ Currie and Perry,

مرحله زایشلی در بلرنج بلروز کننلد ;(Sahrawat, 2004

کمتللر از  9تللا 71

) .2007میللزان سللیلیكون در خللا

اسلت ،بلا ایلن وهلود ،تنهلا

) .Becker and Asch, 2005کمبللود آهللن بللا کللاهش

درصد وزن خشلك خلا

کلروفی و آسی به واکنشهای اکسیداسلیون و احیلا بله

 7/1-7/9میلللیمللوالر آن بلله صللور محلللول اسللت

فتوسلللنتز آسلللی مللیزنلللد .علللتوه بلللر ایللن ،یكللی از

) ،(Sommer et al., 2006که به شك سیلیسیك اسلید

مكانیسمهای اصلی کلاهش رشلد در کمبلود آهلن تولیلد

( Si(OH)4یا شك یونیزه شده  Si(OH)3O-در اسلیدیته

گونللههللای فعللال اکسللیژن ) (ROSاسللت کلله شللام

بیشتر از  )1توسط گیاهان قابل هلذ ،اسلت .میلزان آن

رادیكللالهللای سوپراکسللید ) ،(O2-پراکسللید هیللدروژن

در گیاهان از  7/9تا  97درصلد از وزن خشلك گیلاه را

) (H2O2و هیدروکسلی ) (OH-اسلت (Laspina et al.,

شام میشود که تقریابا برابر با عناصلر پرمصلر

اسلت

) .2005افزایش میزان پراکسید هیدروژن و رادیكلالهلای

) .(Hodson et al., 2005تلليثیر مفیللد سللیلیكون در

آزاد اکسیژن در کمبود پتاسیم در گیلاه سلویا (Miao et

گیاهللان بیشللتر بلله افللزایش مقاومللت گیاهللان در برابللر

) al., 2010گللزارش شللده اسللت .رادیكللالهللای آزاد

تنشهای زیستی و غیرزیسلتی مربلو اسلت (Ma and

مللیتواننللد کلروفیلل را اکسللید و در انتقللال الكتلللرون

) .Yamaji, 2006; Liang et al., 2007سلیلیكون از

بررسی اثر تغذیه سیلیكون در تخفیف کمبود آهن در گیاه برنج ) (Oryza sativa L.با تيکید بر رشد و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان
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و مهلار انتقلال فللزا سلنگین از

) .2005با توهه به اهمیت روز افزون برنج به عنوان ماده

ریشه به بخش هلوایی ،بخلشبنلدی یلونهلای فللزی در

غذایی ارزشمند در هیره غذایی انسان ،تحقیق در ملورد

درون گیاه و تحریك سیستم آنتیاکسلیدان در گیاهلان،

کمبود آهن که در مزار برنج باعلث کلاهش عملكلرد

سللمیت برخلی از فلللزا سللنگین را در گیاهللان کللاهش

محصول میشود ،اهمیت زیلادی دارد .تغذیله سلیلیكون

مللیدهللد (Neumann and Zur Nieden, 2001

ممكن است در کاهش آسی های کمبود آهن در گیلاه

)Shi et al., 2005a, 2005b؛  .Gong et al., 2005اثر

برنج مؤثر باشد .بنابراین ،در این پژوهش گیلاه بلرنج در

تخفیفللی سللیلیكون در گیاهلللان در برابلللر تلللنشهلللای

شرایط کمبود آهن در فقدان و حضور سیلیكون کاشته،

با تغییر فعالیلت آنلزیمهلای اکسلیداتیو

عللللواملی ماننللللد میلللزان کلروفیللل  ،کاروتنوئیلللدها،

غیرزیستی اغل

همراه است ،هرچند مكانیسمهلای درگیلر در ایلن عمل
چندان شناخته شده نیست (Liang et al., 2007; Miao

پراکسیداسیون لیپید ،پراکسید هیدروژن و فعالیت برخی
آنزیمهای آنتیاکسیدان ارزیابی شد تلا در

) .et al., 2010سیلیكون با تغییر در فعالیلت آنلزیمهلای

راههای آسی

آنتیاکسلیدان نقلش مهملی در افلزایش تحمل شلوری

کمبود آهن با تغذیه سیلیكون فراهم شود.

بهتلری از

و مسلیرهای احتملالی افلزایش تحمل بله

)،(Zhu et al., 2004; Al-Aghabary et al., 2005
خشكی ) ،(Gong et al., 2005سلمیت منگنلز (Shi et

مواد و روشها

) ،al., 2005bسللمیت بللور ) (Gunes et al., 2007و

کشت گیاهان

سلمیت کلادمیوم (Vaculik et al., 2009; Shi et al.,

بلذرهای گیلاه بلرنج رقلم طلارم ) (O. sativa L.از

) 2010ایفا میکند ،تاکنون پژوهش چنلدانی در ارتبلا

مرکز تحقیقا برنج آمل تهیله و بلا اسلتفاده از الكل و

با نقش تغذیله سلیلیكون در کمبلود عناصلر ضلروری از

هیپوکلریت سدیم ضدعفونی شد .بذرها برای هوانهزنی

همله آهن صور نگرفته است و تنهلا نقلش مفیلد ایلن

در داخ حوله کاغذی مرطو ،در اتاقلك کشلت قلرار

عنصر در کمبود پتاسیم در گیاه سویا گزارش شده است

گرفتنللد .پ ل

از گذشللت  7روز بللذرها هوانلله زده ،بلله

).(Miao et al., 2010

کامت شسلته شلده منتقل
ا
گلدانهای حاوی شن غربال و

برنج ) (Oryza sativa L.از مهلمتلرین محصلوال

شدند .هر  7گلدان در یك تشتك قرار داده و بلا  0لیتلر

زراع لی در ههللان اسللت کلله غللذای اصلللی  77درصللد

محلول غذایی غرقا ،شدند .سطح و کف گللدانهلا بلا

همعیت دنیا را تشكی میدهلد .ایلن محصلول دو سلوم

فواص  0سانتیمتری سوراخ شد تا تبادل محلول غذایی

کالری مورد نیاز برای حدود دو میلیارد نفلر را در آسلیا

بین تشت و گلدان تسهی شلود .محللول ملورد اسلتفاده

تيمین میکند و منبع اصلی پلروتيین بلرای ایلن همعیلت

برای کشت ،یوشیدا ) (Yoshida et al., 1976بلود کله

است .با توهه به اینكه برنج گیاه انباشته کننده سلیلیكون

بر اساس تیمارهای آهن و سلیلیكون تعلدی شلد .طلر

محسو ،می شود ،به عنوان گیاه مدل در هذ ،و انتقلال

آزمایش بلو های کام تصادفی و در قال فاکتوری

و تغذیه سیلیكون استفاده ملیشلود (Mitani and Ma,

بللود .عامل آهللن در سلله سللطح صللفر 0 ،و ( 97شللاهد)
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میلللیگللرم در لیتللر بلله صللور  Fe-EDTAو عاملل

توسط بافر فسفا  17میلیموالر با اسلیدیته  1/1حلاوی

سیلیكون در دو سطح صفر و  9/1میلیموالر به صلور

هیدروکسللی آمللین  9میلللیمللوالر در دمللای  7درهلله

 Na2SiO3بلله گیللاه داده شللد .تیمللاردهی از هفتلله دوم

سانتیگراد انجام شد .اندازهگیری پراکسلید هیلدروژن بلا

کشت شرو شد .اسیدیته محللول غلذایی تشلتكهلا بله

استفاده از معلر

کلریلد تیتلانیوم (کلریلد تیتلانیوم 7/9

صور روزانه بین  1/1تلا  1تنظلیم شلد و در پایلان هلر

درصد (حجم/حجم) ح شده در سولفوریك اسلید 07

هفته ،محلول درون تشتكها تعویض شد .در طول دوره

درصد) ،در طول موج  797نلانومتر انجلام شلد .ضلری

آزمایش بیشینه و کمینه دمای روز و ش

بله ترتیل

30

خاموشللی بللرای محاسللبه مقللدار کمللپلك

تیتللانیوم-

و  91درهلله سللانتیگراد و میللانگین رطوبللت نسللبی 47

پراکسللید هیللدرژن  (µmol-1cm-1) 7/00اسللت .بللرای

از سله هفتله تیملاردهی بلرای

سللللنجش میلل لزان کلروفیلل ل و کاروتنوئیلل لد از روش

درصد بلود .گیاهلان پل

بررسی رشد و تجزیه بیوشیمیایی برداشت شدند.

 )9104( Lichtenthalerاستفاده شد.

عناصر سیلیکون و آهن

فعالیت آندزیمهدای کاتداز  ،پراکسدیدا محلدو و

غلظت آهن با دستگاه هذ ،اتمی مدل Shimadzu

 AA 7000پ

از استخراج بافتهای گیاهی با نیتریلك

اسللید و پرکلریللك اسللیدتعیین شللد .اسللتخراج یللون
سیلیسللللل لیوم بللللل لا روش  Elliotو  )9119( Synderو
اندازهگیری با روش رن

سلنجی  Narayanaswamyو

 )0771( Prakashانجام شد.

دیددوارهای ،پلددی فنددل اکسددیدا و آسددکوربا
پراکسیدا

عصللاره آنزیمللی الزم بللرای انللدازهگیللری فعالیللت
آنللزیمهللای کاتللاالز ،پراکس لیداز محلللول و دی لوارهای و
پلیفن اکسیداز با استفاده از بافر فسفا  977میلیملوالر
با اسیدیته  1/0از بافت تر گیاهان استخراج شد (Liu and

 .Huang,فعالیلللللت آنلللللزیمهلللللا از روش

اندددا هگیددری پراکسیداسددیون لیپیددد ،پراکسددید

)2000

هیدروژن ،کلروفیل و کاروتنوئید

اسللپكتروفتومتری و بللا دسللتگاه )(Shimidzo UV-160

انللدازهگیلری مقللدار مللالوندیآلدهیللد ) (MDAبلله

اندازهگیری شد .فعالیلت آنلزیم کاتلاالز و پراکسلیداز بلا

پراکسیداسللیون لیپیللد بلاروش  Heathو

اسلللتفاده از روش  Karو  )9141( Mishraانجلللام شلللد.

 )9110( Packerانجللام شللد .عصللاره گیاهللان توسللط 0

فعالیت این آنلزیم در ملد سلینتیك و در طلول ملوج 077

میلیلیتر تری کلرواسلتیك اسلید  7/9درصلد اسلتخراج

نانومتر اندازهگیری شد 3 .میلیلیتر مخلو واکنش شلام

عنللوان شللاخ

شللد .بللرای انللدازهگیللری از معللر

تیوباربیتوریللك

بافر فسفا  17میلیملوالر بلا اسلیدیته  ،1/0آ ،اکسلیژنه

اسللید/تللری کلللرو اسللتیك اسللید ) (TBA/TCAشللام

 91میلیموالر و  977میكرولیتلر عصلاره آنزیملی بلود .بلا

 7/01 TBAدرصللد در  97 TCAدرصللد در دمللای 11

اضللافه کللردن عصللاره بلله مح لیط واکللنش تجزی له H2O2

درهه سانتیگراد استفاده شلد .هلذ ،محللول بله دسلت

توسط آنزیم شرو میشلود .بلرای انلدازهگیلری فعالیلت

آمده به روش فتومتریك و در سه طول ملوج 130 ،777

آنزیم پراکسلیداز محللول و دیلوارهای ،مخللو واکلنش

و  177نللانومتر ثبللت شللد .عملل اسللتخراج پراکسللید

شللام بللافر فسللفا  01میلللیمللوالر بللا اسللیدیته ،1/0

هیللدروژن بللر طبللق روش  Chenو همكللاران ()0777

گایاکول 07میلیموالر ،آ ،اکسیژنه  77میللیملوالر و97

بررسی اثر تغذیه سیلیكون در تخفیف کمبود آهن در گیاه برنج ) (Oryza sativa L.با تيکید بر رشد و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان

میكرولیتر عصاره آنزیمی بود .فعالیلت ایلن آنلزیم در ملد

نداشت .تفاو معنیداری در تعداد برگ بین تیمارهای

سینتیك و در طول ملوج  747نلانومتر انلدازهگیلری شلد.

صفر 0 ،و  97میلیگرم در لیتر آهن مشاهده نشد ،با ایلن

برای اندازهگیری آنزیم پلی فن اکسیداز مخلو واکنش

وهود ،کاهش معنیدار تعداد پنجه در تیمارهای صلفر و

شام بافر فسفا  01میلیموالر با اسیدیته  ،1/0پیروگال

 0میلیگرم در لیتر آهن نسبت به تیمار  97میلیگلرم در

 97میلیموالر و  977میكرولیتر عصلاره آنزیملی اسلتفاده

لیتر آهن مشاهده شد .حضور سیلیكون در تملام تیمارهلا

شلللد ) .(Resende et al., 2002اسلللتخراج آنلللزیم

بلله اف لزایش تعللداد پنجلله و بللرگ نسللبت بلله گی لاه فاقللد

آسللكوربا پراکسللیداز بللا اسللتفاده از بللافر فسللفا 017

سیلیكون منجر شد (شك .)9

میلللیمللوالر بللا اسللیدیته  4از روش  Nakanoو Asada

میزان عناصر سیلیکون و آهن

( )9109بود 0 .میلیلیتر مخلو واکنش برای اندازهگیری

تفللاو معن لیداری ب لین تیمارهللای صللفر 0 ،و 97

آسكوربا پراکسیداز شام بافر فسفا  017میلیملوالر

میلیگرم در لیتر آهن در میزان سیلیكون ریشه و بخش

با اسلیدیته  7/9 EDTA ،4میللیملوالر ،آسلكوربا 7/1

هوایی گیاه مشاهده نشد ،با این حال ،حضور سلیلیكون

موالر و  9/0 H2O2میلیموالر بود .عم اندازهگیلری در

باعللث افللزایش معنللیدار میللزان سللیلیكون در تمللام

طول موج  017نانومتر انجام شد.

تیمارهای آهن بخش هوایی گیاه نسلبت بله گیلاه فاقلد

تحلیل آماری

سیلیكون شد (شك -0الف و .)،

محاسبه دادهها و رسم نمودارها در نلرمافلزار  Excelو

کاهش میزان آهن در تیمارهای صفر و  0میلیگرم

یلك علاملی

در لیتر آهن به کلاهش میلزان آهلن در ریشله و بخلش

و دو عاملی تجزیه شلدند .مقایسله میلانگینهلا بلا آزملون

هوایی گیاه نسبت به تیمار  97میلیگلرم در لیتلر آهلن

دانكن انجام شد.

منجر شد .این کاهش در بخش هلوایی مشلهودتر بلود.

 Sasانجام شد .همه دادهها با تجزیه واریان

حضور سیلیكون تنها در تیمار  0میلیگرم در لیتر آهلن
نتایج

باعث افزایش معنی دار میلزان آهلن در ریشله و بخلش

رشد

هوایی گیاه نسبت به گیاهان رشد یافته در محلیط فاقلد

در غیا ،سیلیكون ،بیشلترین میلزان وزن تلر ریشله و

سیلیكون شد (شك -0پ و ).

بخش هوایی گیاه در تیمار  97میلیگرم در لیتلر آهلن و

کمبود آهن در تیمارهلای صلفر و  0میللیگلرم در

کمترین میزان آن در تیمار صلفر مشلاهده شلد .کلاهش

لیتر به ترتی

باعث افزایش میلزان پراکسلید هیلدروژن

میزان آهن از  97میلیگرم در لیتر به  0و صفر میلیگلرم

در ریشلله و بخللش هللوایی شللد .حضللور س لیلیكون در

در لیتر به کاهش معنیدار وزن تر ریشه و بخلش هلوایی

تیمارهای  0و  97میلیگرم در لیتر آهن باعلث کلاهش

گیاه منجر شد .کلاربرد سلیلیكون در تیملارهلای  0و 97

و در تیمار صفر میلیگرم در لیتر آهلن باعلث افلزایش

میلیگرم در لیتر آهن به افزایش وزن تر ریشله و بخلش

میزان پراکسید هیدروژن ریشه و بخش هوایی گیاه شد

هوایی نسبت به گیاه فاقد سیلیكون منجر شلد ،در حلالی

(شك  -3الف و .)،

که حضور آن در تیمار صفر تيثیر معنیداری بر وزن تلر

11
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کمبللود آهللن در تیمللار صللفر میللیگللرم در لیتللر بلله

حضور سلیلیكون در ریشله تليثیر معنلیداری در فعالیلت

افزایش پراکسیداسلیون لیپیلد ریشله نسلبت بله تیملار 97

این آنزیم نشان نداد ،با ایلن حلال ،در بخلش هلوایی بله

میلیگرم در لیتر آهلن منجلر شلد .حضلور سلیلیكون در

افزایش معنیدار فعالیت این آنزیم در تیمارهلای  0و 97

تمام تیمارها میزان پراکسیداسلیون لیپیلد ریشله و بخلش

میلیگرم در لیتر آهن منجر شد (شك -1الف و .)،

هوایی را به مقدار درخور توههی کاهش داد (شك -3
پ و ).

کللاهش فعالی لت آنللزیمهللای پراکس لیداز محلللول و
دیوارهای با کاهش میلزان آهلن در تیمارهلای صلفر و 0

با کاهش میزان آهن در تیمار صفر میلیگلرم در لیتلر

میلیگرم در لیتر آهن نسبت بله تیملار  97میللیگلرم در

فعالیت آنزیم آسكوربا پراکسیداز ریشه و بخشهلوایی

لیتر آهن مشلاهده شلد .حضلور سلیلیكون در تیمارهلای

کاهش معنیداری را نسبت به تیمار  97میلیگلرم در لیتلر

صفر و  0میلیگرم در لیتر آهلن ریشله و در تیملار صلفر

آهن نشان داد .حضور سلیلیكون بله کلاهش فعالیلت ایلن

میلیگرم در لیتر آهن بخش هلوایی بله افلزایش فعالیلت

آنزیم در تیمار یاد شده منجر شد ،بلا ایلن حلال ،در تیملار

آنزیم پراکسیداز دیوارهای نسبت به گیاه فاقد سلیلیكون

 97میلیگرم در لیتر آهن فعالیت ایلن آنلزیم را در بخلش

منجر شد ،ولی فعالیت آنزیم پراکسیداز محلول در همله

هوایی افزایش داد (شك -7الف و .)،

تیمارها در ریشله و بخلش هلوایی در حضلور سلیلیكون

فعالیت آنزیم پلی فن اکسیداز با کاهش میزان آهلن

افزایش معنیداری را نشان داد (شك -1پ تا ج).

در تیمار صلفر میللیگلرم در لیتلر آهلن ریشله و بخلش

کاهش میزان آهن در تیمارهای صفر و  0میللیگلرم

هوایی و تیمار  0میلیگلرم در لیتلر آهلن بخلش هلوایی

در لیتر به کلاهش معنلیداری در میلزان کلروفیل ،b ،a

کاهش معنیداری را نسلبت بله تیملار  97میللیگلرم در

ک و کاروتنوئید نسبت به تیملار  97میللیگلرم در لیتلر

لیتللر آهللن نشللان داد .حضللور سلیلیكون در تیمللار صللفر

منجلللر شلللد .حضلللور سللیلیكون در تیمارهلللای  0و 97

میلیگرم در لیتر آهن ریشه باعث افلزایش و در تیملار 0

میل لیگللرم در لیتللر آهللن بلله افللزایش و در تیمللار صللفر

میلیگرم در لیتر آهن ریشه باعث کاهش فعالیت آنلزیم

میلیگرم در لیتر آهن به تشدید کلاهش کلروفیل ،b ،a

پلی فن اکسیداز شد (شك -7پ و ).

ک و کاروتنوئید منجر شد (شلك  .)1نسلبت کلروفیل

فعالیت آنزیم کاتلاالز در بخلش هلوایی ،بلا کلاهش

 a/bدر فقدان آهن زیاد بود ،در حالی که این نسلبت در

میزان آهن در تیمارهای صفر و  0میلیگرم در لیتر آهن

تیمارهای  0و  97میلیگرم در لیتر آهلن افلزایش یافلت.

نسبت به تیمار  97میلیگرم در لیتر آهن کلاهش یافلت،

سیلیكون تنها در تیمار  0میلیگرم در لیتر آهلن کلاهش

در حالی که در ریشه تفاو معنلیداری بلین تیمارهلای

این نسبت را باعث شد.

صللفر 0 ،و  97میل لیگللرم در لیتللر آهللن مشللاهده نشللد.

بررسی اثر تغذیه سیلیكون در تخفیف کمبود آهن در گیاه برنج ) (Oryza sativa L.با تيکید بر رشد و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان

Si

Non-Si

Si

14

Non-Si

.
.
.
.

Non-Si

Si

Si

Non-Si

شك  -9مقایسه تيثیر تیمارهای آهن و سیلیكون بر صفا رشد الف و  )،وزن تر؛ پ) تعداد برگ؛ ) تعداد پنجه.
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شك  -0مقایسه تيثیر تیمارهای آهن و سیلیكون بر الف و  ) ،میزان سیلیكون؛ پ و ) میزان آهن.
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شك  -3مقایسه تيثیر تیمارهای آهن و سیلیكون بر الف و  )،میزان پراکسید هیدروژن؛ پ و ) میزان مالوندیآلدئید.
Si

Non-si

Si

Non-Si

Si

Non-si

.
.
.
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.
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شك  -7مقایسه تيثیر تیمارهای آهن و سیلیكون بر الف و  )،فعالیت آنزیم آسكوربا پراکسیداز؛ پ و ) فعالیت آنزیم پلی فن اکسیداز.

بررسی اثر تغذیه سیلیكون در تخفیف کمبود آهن در گیاه برنج ) (Oryza sativa L.با تيکید بر رشد و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان
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شك  -1مقایسه تيثیر تیمارهای آهن و سیلیكون بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان .الف و  )،فعالیت آنزیم کاتلاالز؛ پ و ) فعالیلت آنلزیم
پراکسیداز دیوارهای؛ ث و ج) فعالیت آنزیم پراکسیداز محلول.
Si
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.
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شللك  -1مقایسلله تلليثیر تیمارهللای آهللن و

.

.
a

.

.

b

.

.

سیلیكون بلر میلزان رنگدانلههلای فتوسلنتزی.
الف) میزان کلروفی a؛  )،میلزان کلروفیل
b؛ پ) میلللزان کلروفیل ل کل ل ؛ ) میلللزان
کاروتنوئید؛ ث) نسبت کلروفی .a/b
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بحث

سمزدایی به طور ناق

انجام میشلود .کمبلود آهلن بلا

نتایج حاص از انلدازهگیلری صلفا رشلد در دوره

کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز به افزایش میلزان پراکسلید

رویشی نشان داد که کمبود آهن در تیمارهای صلفر و 0

هیدروژن در ریشه گیاه منجلر شلد (شلك هلای  3و .)1

میلیگرم در لیتر آهن باعث کاهش معنلیدار وزن تلر و

کللاهش فعالیللت سللایر آنللزیمهللای سللمزدا نظیللر آنللزیم

خشك ریشه و بخش هوایی ،تعداد پنجه و تعلداد بلرگ

آسكوربا پراکسیداز باعلث افلزایش گونلههلای فعلال

گیاه برنج میشود .بیشترین وزن و رشلد بهینله در تیملار

اکسیژن ) (ROSدر کمبود آهن شلد (شلك  .)7آنلزیم

 97میلیگرم در لیتر آهن مشاهده شد (شك .)9

آسكوربا پراکسیداز از آنزیمهای کلروپتسلتی اسلت

کمبود آهن در تیمارهای صفر و  0میلیگرم در لیتلر

که در تجزیه پراکسید هیلدروژن کلروپتسلتی شلرکت

آهن به کاهش میزان آهن در ریشه و بخش هوایی گیلاه

دارد .در نتیجه کاهش فعالیت این آنزیم میزان پراکسلید

منجللر شللد (شللك -0پ و ) .در نتیجلله کمبللود آهللن

هیللدروژن در کلروپتسللت افللزایش یافللت و در نتیجلله

گونههای فعلال اکسلیژن ) (ROSتولیلد شلد .گیاهلان از

میزان کلروفی ها و کاروتنوئیدها در گیاه کلاهش یافلت

مكانیسللم آنزیمللی و غیللرآنزیمللی بللرای حللذ

انللوا

(شك  )1که احتماالا به کاهش میزان فتوسنتز منجر شده

اکسیژن فعال استفاده میکنند که مكانیسم آنزیملی آنهلا

اسلت .بللا توهلله بلا ایللن کلله آهلن در بیوسللنتز کلروفیل

شلللللام کاتلللللاالز ) ،(CATپراکسلللللیدازها )،(POD

دخالت دارد ،کمبود آهن به طور مستقیم نیز بله کلاهش

آسكوربا پراکسیداز ) ،(APXسوپراکسلید دیسلموتاز

میزان کلروفی در گیاه منجلر شلد McKeague .و Day

) ،(SODگلوتلللللاتیون ردوکتلللللاز ) (GRو مكانیسلللللم

( )9111نیز دریافتند که ارتبا ملبتی بین میزان کلروفی

غیللرآنزیمللی آنهللا شللام گلوتللاتیون ،آسللكوربا و

و میزان آهن در خا های آهكلی وهلود دارد .فقلدان

کاروتنوئیللد اسللت ) .(Tiryakioglu et al., 2006در

آهن ،افزایش نسبت کلروفی  a/bرا باعلث شلد کله در

شرایط طبیعی ،پراکسید هیدروژن و رادیكلالهلای آزاد

تنشهلای دیگلر نیلز گلزارش شلده اسلت (Ma et al.,

اکسیژن در بخشهای مختلف یاختههای گیاهلان تولیلد

) .1997کاهش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسلیداز (شلك

مللیشللوند ) .(Bhattacharjee, 2005بللرای ملللال ،در


 )7دخی ل در بیوسللنتز لیگنللین نیللز در نتیجلله ایللن تللنش

کلروپتست ،فردوکسین ممكن است به هلای NADP+

مشهود است .این نتایج آشكار میسازد که کمبود آهلن

الكترون خود را به اکسیژن ملكولی داده ،رادیكلال آزاد

با کاهش کلروفی و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان بله

اکسیژن تولید کند و یا پراکسید هیدروژن ممكلن اسلت

ویژه در کلروپتست ،احتملاالا فتوسلنتز را کلاهش داده،

در تنف

نوری با فعالیت سوپراکسلید دیسلموتاز ایجلاد

شود .هر چند در شرایط علادی ،سوپراکسلید دیسلموتاز

باعث کاهش رشد گیاه شده است.
حضور سیلیكون در فقدان آهن (صفر میللیگلرم در

رادیكال آزاد را از بین میبلرد و کاتلاالز و آسلكوربا

لیتر آهن) به افزایش میزان پراکسید هیدروژن نسلبت بله

پراکسللیداز بلله سللادگی پراکسللید هیللدروژن را تجزیلله

گیاه فاقد سیلیكون منجر شد .کاهش میزان کلروفیل در

میکنند ،اما در شرایط تنش ،مانند کمبود آهن ،فرآینلد

فقدان آهن و در حضور سیلیكون نسبت به عدم حضلور

بررسی اثر تغذیه سیلیكون در تخفیف کمبود آهن در گیاه برنج ) (Oryza sativa L.با تيکید بر رشد و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان

سیلیكون تشدید شد .فعالیت آنزیم گایاکول پراکسلیداز

کاهش دهد (شك  .)3این نتایج نشان میدهد که کاربرد

محلول و دیلوارهای و پللی فنل اکسلیداز در ایلن تیملار

سیلیكون تنش اکسیداتیو ناشی از کمبود آهلن را کلاهش

آهن در حضور سیلیكون نسبت به فقلدان آن افلزایش و

داده ،از ایللن طریللق در بهبللود کللارکرد غشللاهای زیسللتی

فعالیت آنزیم آسكوربا پراکسیداز و میزان کلروفی و

مؤثر بوده است .به عتوه ،کاربرد سیلیكون در این تیملار،

کاروتنوئید کاهش یافت .در نتیجه ،کاهش رشد گیاهان

میزان کلروفی را در گیاه افزایش و نسلبت کلروفیل a/b

در تیمللار صللفر میلللیگللرم آهللن در لیتللر در حضللور

را کاهش داد ،که این امر ممكلن اسلت بله کلاهش تلنش

سیلیكون نسبت به فقدان آن بیشتر بود .ایلن نتلایج نشلان

اکسللیداتیو مربللو باشللد (شللك  Miao .)1و همكللاران

میدهد که سیلیكون نمیتواند آثلار فقلدان کامل آهلن

( )0797نشللان دادنللد کلله سللیلیكون بللا افللزایش فعالیللت

در محیط ریشه را تخفیف دهد.

آنللزیمهللای آنتللیاکسللیدان و کللاهش میللزان پراکسللید

سیلیكون پ

از هذ ،توسط ریشه بله بخلش هلوایی

هیللدروژن باعللث بهبللود برخللی از آثللار ناشللی از کمبللود

گیاه انتقال ملییابلد و روی دیلواره سللولهلا بله صلور

پتاسیم در گیاه سویا میشود .نتایج این پلژوهش نشلان داد

پلیمر هیدراته ،سیلیكای بیشك  ،الیله دوتلایی سلیلیكا-

که سیلیكون احتماالا با بهبود هذ ،آهلن از شلد تلنش

کوتیكول و الیه دوتایی سیلیكا-سلولز در سلطح بلرگ و

اکسیداتیو و کمبود کلروفی در گیاه کاسلته ،بهبلود رشلد

سللاقه تللهنشللین مللیشللود و از شللد تعللر مللیکاهللد

را در شرایط کمبود آهن باعث میشود.

) .(Prychid et al., 2004; Ma and Yamaji, 2006بله
عتوه ،حضور سیلیكون در آندودرم ریشله ممكلن اسلت

نتیجهگیری

هذ ،آپوپتسلتی آ ،و برخلی یلونهلا را کلاهش دهلد

نتایج این مطالعه نشان داد که حضور سلیلیكون قلادر

) .(Kidd et al., 2001با این حلال ،سلیلیكون در تیملار 0

اسللت آثللار زیللانبللار کمبللود آهللن بلله ویللژه القللا تللنش

میلللیگللرم در لیتللر آهللن انباشللتگی آهللن در گیاهللان را

اکسیداتیو را تخفیف داده ،به افلزایش رشلد گیلاه منجلر

افللزایش داد (شللك  .)0ایللن نتللایج نشللان مللیدهللد کلله

شللود ،هرچنللد در فقللدان آهللن ،ایللن عنصللر توانللایی

سللیلیكون احتمللاالا بللا افللزایش فعالیللت ATPaseهللا و در

هایگزین شدن به های آهن را ندارد و حتی آسی های

نتیجه بهبود عملكرد غشا توانست افزایش غلظت آهلن در

ناشی از نبود آهن را تشدید میکند.

گیاه را باعث شود و از شد تلنش کمبلود آهلن بكاهلد
) .(Liang, 1999تیمار سیلیكون با افلزایش غلظلت آهلن

سپاسگزاری

در گیللاه در غلظللت  0میلللیگللرم در لیتللر آهللن توانسللت

از معاونللت پژوهشللی دانشللگاه گلسللتان و ریاسللت

فعالیلت آنللزیمهلای آنتللیاکسللیدان ماننلد کاتللاالز بخللش

محتللرم دانشللكده علللوم بللرای فللراهم آوردن بودهلله

هوایی (شك  ،)1گایاکول پراکسیداز دیلوارهای ریشله و

پژوهشی سپاسگزاری میشود .همچنین ،نویسلندگان بلر

گایللاکول پراکسللیداز محلللول ریشلله و بخللش هللوایی را

خود الزم میدانند از زحما سرکار خلانم مقلدم بلرای

افللزایش و پراکسیداسللیون لیپیللد و پراکسللید هیللدروژن را

مساعد در کارهای آزمایشگاهی تشكر نمایند.
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Evaluation of the effects of silicon nutrition on alleviation of iron deficiency
in rice plants (Oriza sativa L.) with emphasis on
growth and antioxidant enzymes activity
Zahra Kiani Chalmardi, Ahmad Abdolzadeh * and Hamid Reza Sadeghipour
Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Golestan, Gorgan, Iran

Abstract
Iron is an essential element in all plants and its deficiency causes drastic growth retardation.
Silicon is also an essential element in Poaceae family including rice that may reduce biotic and
abiotic stresses in plants. In this research, the interactions of silicon and iron nutrition were
studied in rice (Oryza sativa L. cv. Tarem). The plants cultivated in greenhouse under iron
treatments of 0, 2 and 10 mg l-1 as a Fe-EDTA and silicon treatments of 0 and 1.5 mM as a
sodium silicate. The expeiment was teriminated after 3 weeks of iron treatments and then the
plants were harvested for assying growth and biochemical factors. Iron deficiency resulted in
reduction of fresh mass, contents of chlorophyll, carotenoides and iron in shoots. In addition,
the activity of catalase, cell wall and soluble guaiacol peroxidase, and polyphenol oxidase in
shoots decreased under iron deficiency. As a result, the amount of hydrogen peroxide in roots
and lipide peroxidation in shoots increased due to iron deficiency. Silicon nutrition, however,
increased the iron content and recovered the fresh mass, chlorophyll and carotenoides contents
as well. The effects of silicon application and optimal iron nutrition on plant growth were
synergetic. Silicon nutrition caused significant increase in the cell wall and soluble guaiacol
peroxidase activity in both roots and shoots and the catalytic activity in shoots. Consequently,
the hydrogen peroxide in roots and the lipide peroxidation in shoots decreased following silicon
application. The results indicated that silicon application could alivatie the harmful effects of
iron deficiency in vegetative growth stage in rice.
Key words: Antioxidant enzymes, Rice, Silicon nutrition, Iron deficiency
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