زیستشناسی گیاهی ،سال پنجم ،شماره شانزدهم ،تابستان  ،9312صفحه 57-75
تاریخ دریافت مقاله9319/73/39 :
تاریخ بررسی مجدد9319/70/22 :
تاریخ پذیرش نهایی9319/70/25 :

اثر ساليسيليك اسيد بر برخي شاخصهای فيزيولوژيك و بيوشيميايي
گياه درمنه كوهي ) (Artemisia aucheri Boiss.تحت تنش شوری
زهرا رضایتمند  ،*9رمضانعلی خاورينژاد  9و غالمرضا اصغري

2

 9گروه زیستشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 2گروه فارماكولوژي ،دانشكده داروسازي ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکيده
در این پژوهش ،اثر سالیسیلیك اسید ) (SAخارجی در غلظت  7/7میلیگرم در لیتر بر برخی فرآیندهاي فیزیولوژیكك و
بیوشیمیایی گیاه درمنه كوهی تحت سكه سك ش شكوري (صكفر 77 ،و  )977میلكیمكورر بررسكی شكد .شكوري بكه تنهكایی
شككاخ

هككاي رشككد گیككاه ماننككد وزن خشككك و اككول بيككش هككوایی و ریشككه گیككاه و همكنككین ،مقككدار كلروفیك كك و

كاروتنوئیدها و محتوي پتاسیم گیاه را كاهش داد ،در حالی كه تیمار گیاهان بكا  SAتحكت تكنش شكوري باعكز افكزایش
آنها شد .مقدار پراكسیداسیون لیپیدهاي غشا و درصد نشت غشا و مقدار پراكسكید هیكدروژن و محتكوي سكدیم گیكاه نیكز
تحت تیمارهاي شوري افزایش یافت ،در حالی كه حضور  SAخارجی باعز كاهش این مقادیر شد .این نتایج مكیتوانكد
گویاي اثر تعدی كننده  SAبر فرآیندهاي فیزیولوژیك گیاه درمنه كوهی تحت تنش شوري باشد.
واژههای كليدی :تنش شوري ،درمنه كوهی ،سالیسیلیك اسید

مقدمه
مسأله شوري خكا

مواد غذایی و آثار یونهاي ویژه (تكنش شكوري) اسكت.
و آ  ،عمكدهتكرین اكالش در

ای تنش شوري در گیاهان فرآیندهاي مهمكی از جملكه

منااق مرتعكی و نیمكه مرتعكی اسكت ككه باعكز محكدود

فتوسنتز ،سنتز پروتئین و متابولیسم اربیهكا تحكت تكأثیر

ككككردن رشكككد و تولیكككد محنكككول گیاهكككان مكككیشكككود

قرار میگیرد .به نظر می رسد كه گیاهان با مكانیسمهاي

) .(Allakhverdiev et al., 1998به اور معمول ،تكنش

پیكیكككدهاي ككككه در آنهكككا بیكككان بسكككیاري از ژنهكككا و

شوري با نمك سدیم و به ویژه  NaClایجكاد مكیشكود.

مكانیسم هاي فیزیولوژیك دخالت دارد بكه تكنش پاسكخ

آثار تيریبی تنش شكوري بكر گیاهكان بكه علكت ككاهش

مككیدهنككد ) .(Parida and Das, 2005راهكككارهككاي

(تنش آبی) ،عكدم تعكادل

بیوشیمیایی شام انباشتن انتيابی یا دفع یكونهكا ،تنظكیم

پتانسی اسمزي محلول خا
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جذ یون توسط ریشه و انتقال به برگها ،تجمع یونها

گزارش شده است ككه تركیبكات فنلكی در سكلول بكا

در سلولها ،سنتز محلكولهكاي سكازگار ،تغییكر در مسكیر

انتقال الكترون به آنزیمهاي تیپ پراكسیداز و سمزدایی

فتوسككنتز ،اصككال در سككاختار غشككا ،القككاي آنككزیمهككاي

آ اكسیژنه تولید شده میتوانند به عنوان آنتیاكسیدان

آنتی اكسیدان و القاي هورمونهاي گیاهی است .شوري

عمك كننكد ) .(Sakihama et al., 2002همكه گیاهكان

متابولیسم گیاه و تقسیم سلولی را كاهش داده ،در نتیجه

تنوع وسیعی از متابولیتهاي ثانویه را تولید میكنند ككه

از رشد ابیعی جلوگیري مكیكنكد (Shakirova et al.,

از مهمترین آنهكا مكیتكوان بكه گكروه تركیبكات فنلكی یكا

).2003

فنلیككككهكككا اشكككاره ككككرد .سالیسكككیلیك اسكككید یكككا

در تنش شوري فعالیت فتوسنتزي گیاه از یك ارف

ارتوهیدروكسی بنزوئیك تركیبی فنلی است كه به اور

به علت دهیدراته شدن غشا سلولی كه نفوذپذیري CO2

ابیعی در برخی از بافتهكاي گیكاهی بكه مقكدار فكراوان

را كككاهش مككیدهككد و از سككوي دیگككر بككه علككت ورود

یافكت مكیشكود ) .(Zhang et al., 2005همكنكین ،ایكن

یونهاي  Na+به سلول كه به غیر فعال شدن سیستمهكاي

تركیب به عنوان یك پیام اندوژن (داخلی) گیاهی باعز

انتقال الكترون در فتوسنتز منجر میشود ،باعكز ككاهش

افزایش تحم گیاه به تنشهاي شوري ،خشكی ،سرما و

فرآیند فتوسنتز در گیكاه مكیشكود (Allakhveldiev et

گرمككا مككیشككود .سالیس كیلیك اسككید خككارجی در تنظككیم

).al., 1998

فرآیندهاي فیزیولوژیك در گیاهان ماننكد رشكد و نمكو،

تنظیم هموستازي یونها در گیاه براي مقاومت گیكاه

فتوسككنتز ،جكككذ و انتقكككال یكككون و نفوذپكككذیري غشكككا

و حفظ حالت پایداري در سكلولهكاي گیكاهی در برابكر

تأثیرگككككذار اسككككت ) .(Raskin, 1992بسككككیاري از

تنش شوري رزم است .در شكوري بكار ،یكون سكدیم بكا

بررسككیهككاي انجككام شككده نشككان داده اسككت كككه كككاربرد

سایر یونها به ویژه پتاسیم رقابت میكنكد و بكه ككاهش

سالیسیلیك اسید ) (SAبه صكورت خكارجی در گیاهكان

پتاسككیم در گیككاه منجككر مككیشككود (Parida and Das,

تحت تنش شوري میتواند آثكار تيریبكی ناشكی از ایكن

) .2005نسككبت  K+/Na+در اككی تككنش شككوري كككاهش

تككنش را كككاهش دهككد و فرآینككدهاي رشككد را سككریعا بككه

مییابد و این كاهش در گونكههكاي حسكاس بكه شكوري

حالت اول برگرداند )Arfan et al., 2007؛ Eraslan et

بیشتر است ).(Sairam et al., 2002

al., 2007؛ Yusuf et al., 2008؛ Misra and

یكی از مكانیسم هكاي مقاومكت در برابكر تكنشهكاي

Saxena, 2009؛ ) .Szepesi et al., 2009گیكاه درمنكه

محی ی مانند شوري و تنش كم آبی وابسكته بكه دو ریكه

كوهی از یك سو بكه واسك ه تركیبكات مهكم دارویكی و

لیپیدي و اسیدهاي ار غیر اشباع آن است كه در ای

آثار درمانی درخور توجه به عنوان داروي ضد مارریكا،

تنش ،پایداري غشا را تضمین میكنند .در تنش شكوري

ضد باكتري ،ضد قارچ،آنتیاكسیدان و سمیت سلولی و

میزان  H2O2گیاه افزایش مییابد كه بكه پراكسیداسكیون

از سوي دیگر به عنوان گیكاه مرتعكی سكازگار بكا منكااق

لیپیدها وآسیب غشكایی منجكر مكیشكود (Erdal et al.,

شور و خشك ایران حایز اهمیت است .با توجكه بكه ایكن

).2011

كه تاكنون در زمینه آثار شوري روي گیاه درمنه كوهی

اثر سالیسیلیك اسید بر برخی شاخ
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م العهاي صورت نگرفته است و سالیسكیلیك اسكید نیكز

سنجش وزن خشك و طول اندام هوايي و ريشه گياه

می تواند در این راستا به عنوان یك القا كننده با افزایش

وزن خشككك انككدام هككوایی و ریشككه گیككاه بككا انتقككال

تحمك ك بكككه شكككوري در گیكككاه از یكككك سكككو و القكككاي

نمونهها به دماي  27درجه سانتیگراد به مدت  52سكاعت

متابولیتهاي ثانویه از سوي دیگر عم نماید ،بنكابراین،

اندازهگیري شد .اول ساقه و ریشه گیاه نیز با خطككش

در ایكن پككژوهش اثكر سالیسككیلیك اسككید بكر گیككاه درمنككه

محاسبه شد .براي هر گروه تیمكار سكه تككرار محاسكبه و

كوهی بكه عنكوان یكك گیكاه مكدل مرتعكی تحكت تكنش

میككانگین بككه ترتیككب بككر اسككاس گككرم و واحككد میلككیمتككر

شوري بررسی شد.

گزارش شد.
سنجش سديم و پتاسيم

مواد و روشها

 7/79گككرم از پككودر خشككك ریشككه و بيككش هككوایی

گیاهكككههككاي گونككه Artemisia aucheri Boiss.

گیاهان درون لولههكاي آزمكایش جداگانكه ریيتكه و 97

پككا از دریافككت از بيككش گیاهككان دارویككی ،دانشكككده

میلیلیتر محلول سولفوسالیسیلیك اسید  3درصد بكه هكر

داروسازي ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به ق عكههكاي

كدام اضافه شد .در لولهها با پارافیلم محكم بسته و به

 9/7تا  2سانتیمتري تقسكیم و بكه فكرفهكاي حكاوي37

مككدت  20سككاعت داخكك یيكككال در دمككاي  0درجككه

میلیلیتر محیطكشكت (Murashige and Skoog, MS

سككانتیگراد انكوبككه شككد .پككا از  20سككاعت نمونككههككا از

) 1962داراي  3درصد سوكروز و یكك درصكد آگكار،

یيكال خارج و با كاغذ واتمن شماره یك صكاف شكد.

بدون هورمون با اسیدیته  7/5منتق شد .فروف در اتاق

پا از آماده كردن محلولهاي استاندارد جكذ سكدیم

كشت با دمكاي  27 9درجكه سكانتیگراد و دوره نكوري

و پتاسیم محلكولهكاي اسكتاندارد و عنكارههكاي سكلولی

 92ساعت روشكنایی و  5سكاعت تكاریكی و شكدت نكور

آماده به كمكك دسكتگاه شكعلهسكنج (مكدل Sherwood

 07 μM photon m-2s-1منتقك شكدند .گیاهكان پكا از

 )410اندارهگیري شد .مقدار هر كدام از این عناصكر در

یككك هفتككه ریشككهدار شككدند و پككا از  0هفتككه از رشككد

عنارههاي گیاهی بر حسكب میلكیمكورر در گكرم وزن

گیاهان ،اعمال تیمارها آغاز شد.

خشك بافكت بكا توجكه بكه منحنكی اسكتاندارد محاسكبه و

ق عه هاي  9/7تا  2سكانتی متكري از سكاقه بكه همكراه
یك جوانه جانبی جدا و بكه هكر محكیط كشكت  7ق عكه

گزارش شد.
سنجش رنگدانههای گياهي

گیاه در شرایط سترون انتقال داده شد .براي هكر تیمكار

بككراي انككدازهگیككري مقككدار رنگدانككههككاي گیككاهی

سككه تكككرار در نظككر گرفتككه شككد .سالیسككیلیك اسككید در

(كلروفیكككك و كاروتنوئیككككد) از روش )9101( Arnon

غلظتهاي صفر و  7/7میلكی گكرم در لیتكر و نمكك در

استفاده شكد .ابتكدا 7/9 ،گكرم از بافكت تكازه بكرگهكاي

غلظت هاي صفر 77 ،و  977میلی مورر به محیط كشت

جوان گیاه توزین و با استون  57درصد در هكاون اینكی

هاي فیزیولوژیك و

روي یخ و به دور از نور مستقیم ساییده شد .ميلكو بكه

افزوده شد .پا از  2هفته ،شاخ

بیوشیمیایی گیاهان اندازهگیري شد.

دسككت آمككده بككا كمككك كاغككذ صككافی درون بككالن ژوژه
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صاف و حجم عناره به دست آمده با استون  57درصد

 27درصد كه حكاوي  7/7درصكد تیكو باربیتوریكك اسكید

به  97میلی لیتر رسانده شد .سپا ،جكذ محلكولهكا بكا

) (TBAبود به یك میلیلیتر از محلكول رویكی حاصك از

اسككپكتروفتومتر در اككول مككوجهككاي  207و  223نككانومتر

سانتریفیوژ اضافه شد .ميلو حاص بكه مكدت  37دقیقكه

ثبت شد .سپا ،میزان كلروفیك كك و كاروتنوئیكد بكر

در دماي  17درجه سكانتیگراد حمكام آ گكرم قكرار داده

حسب میلیگرم در گرم بافت گیاهی محاسبه شد.

شد .سپا ،ميلو موجود بالفاصله در یخ سرد و دوباره

سنجش ميزان نشت الکتروليتي غشا پالسمايي

به مدت  97دقیقه در  97777gسانتریفیوژ و شدت جكذ

براي سنجش میزان آسیب بكه غشكا ،از میكزان نشكت

این محلول با اسكپكتروفتومتر در اكول مكوج  732نكانومتر

یككككونی از روش  Ben Hamedو همكككككاران ()2775

ثبت شد( .ماده مورد نظر براي جذ در ایكن اكول مكوج

استفاده شد 7/2 .گرم از بافت سالم و تازه انكدام هكوایی

كمكككپلكا قرمزرنك ك

) (MDA-TBAاسكككت) .بكككراي

گیاه پا از شستشو با آ مق ر براي حكذف یكونهكاي

محاسبه غلظت ) (MDAاز ضریب خاموشی معكادل μM-

احتمالی از سك ش گیكاه درون لولكه آزمكایش درپكی دار

 977 1cm-1استفاده شد و نتایج حاص از اندازهگیكري بكر

قرار داده 97 ،میلیلیتكر آ دو بكار تق یكر بكه آن اضكافه

حسككب میكرومككول بككر گككرم وزن تككر و بككر اسككاس راب ككه

شد .سپا ،لولههاي آزمایش بكه مكدت  2سكاعت درون

 A=ε×b×cمحاسبه شكد ( =Aجكذ  =b ،عكر

ككوت،

حمام آ گرم با دماي  32درجكه سكانتیگراد قكرار داده،

 =cغلظت محلول مورد نظر و  =εضریب خاموشی).

میككزان هككدایت الكتریكككی نمونككههككا ) (EC1بككا ECمتككر

سنجش پراكسيد هيدروژن )(H2O2

اندازهگیري شد .لولههاي آزمایش در دماي  929درجكه

سككنجش پراكسككید هیككدروژن بككا روش  Velikovaو

سانتیگراد بكه مكدت  27دقیقكه اتكوكالو پكا از ككاهش

همكاران ( )2777انجام شد .اندام هوایی گیكاه در حمكام

دمككاي لولككههككا تككا  27درجككه سككانتیگراد ،میككزان هككدایت

یخ با تري كلرو استیك اسكید  7/9درصكد سكاییده شكد.

الكتریكككی نمونككههككا ) (EC2مجككددا انككدازهگیككري و بككا

عنكككاره حاصكك در سكككانتریفیوژ یيككككالدار )5415R

استفاده از فرمول زیر درصد نشت یونی محاسبه شد.

 (Eppendorfدر  97777gبككراي  97دقیقككه در  0درجككه

 = (EC1/EC2)×100درصد نشت یونی
سنجش ميزان پراكسيداسيون ليپيدها

سانتیگراد سانتریفیوژ شد .سپا 7/7 ،میلیلیتر از محلول
رویی به  7/7میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم  97میلیمكورر

بككه منظككور بررسككی پراكسیداسككیون لیپیككدهاي غشككا از

با اسیدیته  5و یك میلیلیتكر یكدور پتاسكیم یكك مكورر

روش  Heathو  )9125( Parckerاستفاده شكد 7/2 .گكرم

اضافه شد و جذ در اول موج  317نانومتر ثبكت شكد.

از بافككت تككازه بككرگ و ریشككه بككراي انككدازهگیككري غلظككت

مقككدار پراكسككید هیككدروژن در هككر نمونككه بككا اسككتفاده از

مكككالونديآلدهیكككد ) (MDAتككوزین و بكككا  7میلكككیلیتكككر

ضریب خاموشی  7/25 M-1 cm-1و بر حسب میكرومول

تككريكلككرو اسككتیك اسككید ) 7/9 (TCAدرصككد در هككاون

بر گرم وزن تر بر اساس راب ه  A=ε×b×cمحاسكبه شكد

اینی ساییده شد .عناره حاص به مدت  7دقیقكه در دور

كوت =c ،غلظت محلكول مكورد

 97777gسككانتریفیوژ شككد 7 .میلككیلیتككر محلككول TCA

( =Aجذ  =b ،عر

نظر و  =εضریب خاموشی).

اثر سالیسیلیك اسید بر برخی شاخ

هاي فیزیولوژیك و بیوشیمیایی گیاه درمنه كوهی ) (Artemisia aucheri Boiss.تحت تنش شوري

سنجش تركيبات فنلي كل

محتككواي تركیبككات فنلككی ككك بككا روش  Ronaldو
 )9111( Laimaان كدازهگیككري شككد 7/9 .گككرم از انككدام
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وزن خشك گیاه تنها در انكدام هكوایی و افكزایش اكول
بيككش هككوایی و ریشككه گیككاه شككد كككه در غلظككت 77
میلیمورر  NaClمعنیدار است.

هوایی گیاه در  7میلیلیتر اتانول  17درصكد سكاییده ،بكه

تككنش شككوري باعككز كككاهش میككزان رنگدانككههككاي

مدت  20تا  52ساعت در تاریكی نگهداري شد .سپا،

فتوسككتنزي گیككاه شككده اسككت (شككك هككاي  3و  )0و ایككن

به یك میلیلیتر محلول رویی یك میلكیلیتكر اتكانول 17

كاهش در میزان كلروفی ك از نظكر آمكاري معنكیدار

درصد اضافه و با آ مق ر حجم محلول به  7میلكیلیتكر

است .كاربرد  SAهمراه با  NaClباعز افزایش معنیدار

رسانده شد .سپا 7/7 ،میلیلیتر معرف فولین  77درصد

میككزان كاروتنوئیككدها و كلروفی ك ك ك گیككاه نسككبت بككه

و یك میلیلیتر كربنكات سكدیم  7درصكد بكه آن اضكافه

شرایط عدم اعمال تیمار  SAشد كه از نظر آماري براي

شد .ميلو حاص بكه مكدت یكك سكاعت در تكاریكی

میزان كاروتنوئیدها معنیدار است.

نگهداري و سپا جذ هكر نمونكه در اكول مكوج 527

نتكككایج مكككالوندي آلدهیكككد بكككه عنكككوان شكككاخ

نانومتر ثبت شد و با استفاده از منحنی اسكتاندارد غلظكت

پراكسیداسیون لیپیدهاي غشا در شك  7نشان میدهكد

تركیبات فنلی ك بر حسب میلیگكرم بكر گكرم وزن تكر

كككه بككا افككزایش میككزان شككوري افككزایش معنككیداري در

محاسبه و گزارش شد .براي تهیه محلولهكاي اسكتاندارد

 MDAریشه و بيش هوایی گیاه درمنه ككوهی ایجكاد

از غلظتهكاي  77 ،27 ،97 ،97 ،7و  977میلكیگكرم بكر

شده است .بكه ككارگیري  SAخكارجی تحكت شكرایط

لیتر گالیك اسید استفاده شد.

تككنش شككوري باعككز كككاهش میككزان  MDAدر بيككش
هوایی گیاه نسبت به شاهد شده است كه از نظر آماري

تحليل دادهها

این ككاهش معنكیدار اسكت .ككاهش میكزان  MDAدر

این پژوهش ،در قالب ار كامال تنادفی انجام شد

ریشه گیاهانی كه در غلظت  77میلیمورر نمك همراه

و تحلی دادهها با استفاده از مقایسكه میكانگینهكا توسكط

با  7/7میلی گرم در لیتر  SAقكرار گرفتكه انكد نسكبت بكه

آزمكككون دانككككن در سك ك ش احتمكككال  P≤0.05و رسكككم

تیمار شكوري تنهكا نیكز از نظكر آمكاري معنكی دار اسكت

نمودارها با نرمافزار  Excelانجام شد.

(شك .)7
مقدار پراكسید هیدروژن نیز در شرایط تیمار شوري

نتايج

افزایش معنیداري در بيش هوایی و ریشه گیكاه درمنكه

با توجه شك هاي  9و  2مشاهده میشود كه شوري

كوهی نسبت به شكرایط فاقكد تیمكار نشكان داده اسكت و

به ویژه در غلظت  977میلیمورر  NaClباعكز ككاهش

كككاربرد  SAخككارجی همككراه بككا تككنش شككوري  H2O2را

شدید وزن خشك و اول بيش هوایی و ریشه شكد ،در

كاهش داده است و این ككاهش در بيكش هكوایی گیكاه

حالی كه كاربرد  SAباعز تعدی اثر شوري و افكزایش

معنیدار است (شك .)2
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نتایج آزمكایشهكاي مربكو بكه بررسكی نشكت غشكا

بيش هوایی و ریشه افزایش معنیداري نسبت بكه شكاهد

سیتوپالسمی در گیاه درمنه كوهی نشان میدهكد ككه بكا

دارد (شك  .)5كاهش میزان  ECدر تیمار گیكاه بكا SA

افزایش تنش شوري درصد نشت غشكا سیتوپالسكمی در

در شرایط تنش شوري بیانگر نقش حفافتی سالیسیلیك

اثر سالیسیلیك اسید بر برخی شاخ
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هاي فیزیولوژیك و بیوشیمیایی گیاه درمنه كوهی ) (Artemisia aucheri Boiss.تحت تنش شوري

اسید بر غشا سلولی بكه ویكژه در غلظكت  77میلكیمكورر

همزمان شوري و  SAكاهشی در میكزان سكدیم ریشكه و

نمك است.

سككاقه مشككاهده شككد كككه ایككن كككاهش در غلظككت 977

بررسی مقادیر تركیبات فنلی ك گیاه درمنه ككوهی

میلیمورر شوري معنیدار است (شك .)1

در شرایط تنش شوري در شك  5ارایكه شكده اسكت .بكا

همزمان با افكزایش تكنش شكوري كاهشكی در میكزان

توجه به شك مشاهده میشود كه میزان تركیبكات فنلكی

پتاسیم گیاه نسبت به شاهد مشاهده شد كه از نظر آماري

ك گیاه تحت تنش شوري در ریشه كاهش و در برگ

معنی دار است .كاربرد  SAخارجی باعز افزایش میزان

افزایش یافته و كاربرد سالیسلیك اسكید خكارجی باعكز

پتاسككیم سككاقه نسككبت بككه شككاهد شككد كككه از نظككر آمككاري

افزایش میكزان تركیبكات فنلكی كك در بيكش هكوایی و

معنیدار است .تیمار گیكاه بكا  SAباعكز افكزایش میكزان

ریشه گیاه نسبت به گیاهان شاهد شده اسكت ككه از نظكر

پتاسیم ریشه و ساقه گیاهان تحت تنش شده ككه از نظكر

آماري این افزایش در غلظت  77میلكیمكورر  NaClدر

آماري در غلظت  77میلیمورر نمكك معنكیدار اسكت،

بيش هوایی معنیدار است.

در حالی كه در غلظت  977میلیمكورر نمكك كاهشكی

محتواي سدیم ریشه و ساقه با افزایش تكنش شكوري
در محیط افزایش معنیداري را نشكان داد .در تیمارهكاي
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زیستشناسی گیاهی ،سال پنجم ،شماره شانزدهم ،تابستان 9312

20

بحث

است .واس هگري  SAدر ارتبا با افزایش رشكد تحكت

شوري باعز ایجاد آثار منفكی در ارتبكا بكا رشكد و

تنش شوري ممكن اسكت بكه علكت اثكر حمكایتی آن در

نمو گیاه میشود .كاهش در میكزان فعالیكت سكلولهكاي

فرآینككدهاي بیوشككیمیایی و فیزیولوژیككك باشككد .بككر ایككن

مریستمی و جلوگیري از اوی شدن سلولها نتیجه تغییر

اساس پیشنهاد شده ككه واسك هگكري  SAدر ارتبكا بكا

در روابط آبكی گیاهكان تحكت تكنش شكوري اسكت ككه

افزایش رشد میتواند به علت اثر القایی  SAدر افكزایش

هككاي رشككدي گیاهككان اسككت

میزان فتوسنتز تحت شرایط تنش شوري باشد (Noreen

) .(Idress et al., 2011تنش شوري باعز عكدم تعكادل

) .et al., 2010عككالوه بككر ایككن SA ،باعككز القككا سككنتز

پتانسی آبی بین آپوپالست و سیمپالست و كاهش فشار

پروتئین كینازها تحت تنش شوري میشكود ككه ممككن

تككورگر مككیشككود كككه نتیجككه آن كككاهش رشككد اسككت

است نقش مهمی در تنظیم تقسیم سلولی و تمایز و رشد

) .(Bohnert et al., 1995گزارشهكاي متعكددي مبنكی

گیاه داشته باشد ) .(El-Tayeb, 2005نتایج ایكن تحقیكق

بر كاهش بیوماس گیاه تحت تنش شكوري عنكوان شكده

نیز آثار تعدی كننده  SAبر وزن خشك و اول ریشه و

است .در تحقیقی روي گیاه كتان كاهش ارتفكاع بيكش

بيش هوایی گیاه را نشان میدهد.

مسككؤول كككاهش شككاخ

هوایی و وزن گیاه تحت شرایط تكنش شكوري گكزارش

یكككی از عالیككم تككنش شككوري در گیاهككان كككاهش

شده است ) .(Meloni et al, 2004در این پكژوهش نیكز

رنگدانككههككاي فتوسكنتزي ماننككد كلروفیك و كاروتنوئیككد

تنش شوري باعز ككاهش میكزان وزن خشكك و اكول

است كاهش كلروفی گیاه میتواند به علت فعال شكدن

ریشه و بيش هوایی در گیاه درمنكه ككوهی شكد ككه بكا

مسیر كاتابولیسكمی كلروفیك و یكا عكدم سكنتز كلروفیك

نتایج گزارش شده در ایكن زمینكه توسكط سكایر محققكان

باشككد ) .(Sairam et al., 2002تحككت تككنش شككوري،

م ابقت دارد.

مقدار رنگیزههاي كلروفی و كارتنوئیدهاي گیاه هكویج

هاشككمی و همكككاران ( )9351گككزارش كردنككد كككه

كككاهش پیككدا كككرده اسككت ).(Eraslan et al., 2007

پیشتیمار بذر شاهی با سالیسیلك اسید اثر مثبتی بر رشد

همكنین ،گزارش شده كه میزان كلروفی هاي  aو  bدر

ریشه و ساقه گیاهكه داشته است ،در حكالی ككه در ایكن

گیككاه جككو بككا بككه كككارگیري  NaClكككاهش مككییابككد

تحقیق كاربرد  SAبه تنهایی اثكر معنكیداري روي رشكد

) .(El-Tayeb et al., 2005نتایج این تحقیق نیز گویاي

گیاه نشان نمی دهد ككه شكاید بكه علكت تفكاوت غلظكت

كككاهش رنگدانككههككاي فتوسككنتزي تحككت شككرایط تككنش

سالیسیلیك اسید منرف شده باشد.

شوري است كه با كاربرد سالیسكیلك اسكید خكارجی تكا

گزارشهاي متعددي مبنی بر تأثیر سالیسكیلك اسكید

حككدودي تعككدی شكده اسككت .بككه كككارگیري  SAباعككز

بر افزایش رشد گیاه تحت شرایط تنش شوري در گیكاه

افككزایش محتككوي رنگدانككههككاي فتوسككنتزي گیككاه سككویا

گنككدم (shakirova et al., 2003; Hayat et al.,

) ،(Zhao et al., 1995ذرت ) (Khodary, 2004تحت

) ،2010جو ) ،(EL-Tayeb, 2005ذرت (Hussein et

تنش شوري شده است .افزایش رنگیكزههكاي فتوسكنتزي

) al., 2007و سكویا ) (Khan et al., 2003ارایكه شكده

تحت تیمار  SAرا میتوان به علت اثر  SAبكر تحریكك

اثر سالیسیلیك اسید بر برخی شاخ
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مسیر سنتزي ایكن رنگدانكههكا دانسكت (Gharib et al.,

نفوذپذیري غشا و حفافت از غشا تیالكوئیدي در زمكان

) .2007افزایش رنگدانههاي فتوسنتزي تحت تیمكار SA

تنش شوري میشود و این اثر را احتمار با كاهش مقدار

گویاي اثر محافظتی این تنظیمكننده رشد بكر فتوسكنتز و

 H2O2انجام میدهد ).(Borsani et al., 2001

رنگدانه هاي فتوسنتزي گیاهان تحت تنش شوري اسكت

در ایكككن بررسكككی افزایشكككی در محتكككواي  H2O2در

) .(El-Tayeb, 2005سالیسیلیك اسید بكا افكزایش تكوان

گیاهكههاي تحت تیمار شوري مشاهده میشكود .مشكابه

آنتككیاكسككیدانی گیاهككان بككه واسكك ه مككوادي از جملككه

این نتایج توسط  Velikovaو همكاران ( )2777در گیاه

كاروتنوئیكككككدها باعكككككز ككككككاهش مقكككككدار  H2O2و

لوبیا گزارش شده است .تنش شوري بكا تكأثیر بكر انتقكال

پراكسیداسككیون لیپیككدها و حفافككت بیشككتر از غشككاهاي

الكترون در فرآیندهاي همانند فتوسنتز و تنفا میتواند

سلولی میشود (فاضلیان و اسرار.)9317 ،

باعز ایجاد  H2O2در گیاه شود .افزایش  H2O2در گیاه

رادیكالهاي سوپر اكسكید ایجكاد شكده تحكت تكنش

باعككز كككاهش میككزان رشككد گیككاه و همكنككین ،باعككز

شوري باعز پراكسیداسیون لیپیدهاي غشا (Sairam et

پراكسیداسیون لیپیكدها و آسكیبهكاي غشكایی مكیشكود

) al., 1998و افزایش میكزان  MDAو در نتیجكه آسكیب

) .(Erdal et al., 2011سالیسیلك اسید با تغییكر فعالیكت

غشا سلولی در ای تنش شوري مكیشكود (Borsani et

آنزیمهكاي متكابولیزهكننكده  H2O2سك ش آن را در گیكاه

al., 2001؛  .(Gunes et al., 2007پراكسیداسككیون

تنظككیم مككیكنككد .بنككابراین SA ،بككا كككاهش میككزان H2O2

لیپیدها كه باعز آسیب رساندن به عملكرد غشا میشود

باعز كاهش پراكسیداسیون لیپیدها و نشكت یكونی غشكا

قاب اندازهگیري است ( .)Sairam et al., 2002شواهد

میشود كه گیاه را در برابر شوري محافظت میكند.

نشككان مككیدهككد كككه مككالونديآلدهیككد محنككول تجزیكه

حفظ ثبات و سالمتی غشا تحت تنش شكوري یككی

اسیدهاي ار غیر اشباع اسكت ككه بكه عنكوان نشكانگر

از مكانیسمهاي سازگاري به شوري است .تیمار گیاهكان

زیستی براي اندازه گیري پراكسیداسیون لیپیدها اسكتفاده

با  SAدر شرایط تنش شوري باعز كاهش نشكت یكونی

میشكود ) .(Mittler, 2002در پكژوهش حاضكر ،میكزان

غشا سلولی میشكود .ككاربرد  SAباعكز ككاهش میكزان

 MDAدر گیككاه درمنككه كككوهی افككزایش معنككیداري در

نشككت یككونی غشككا سككلول در گیككاه ذرت (Kang and

گیاهانی كه با  NaClتیمار شده بودند نشان داد ككه ایكن

) ،saltveit, 2001گیكككاه جكككو ) (El-Tayeb, 2005و

نشان دهنده اثر تنش شوري بر تيریب غشاست.

همكنین ،گوجكهفرنگكی ) (Stevens et al., 2006شكده

گزارش شده اسكت ككه ككاربرد  SAتحكت شكرایط

است كه با نتایج حاص از این پژوهش م ابقت دارد.

شوري باعكز ككاهش میكزان  MDAدر گیكاه مكیشكود

تولیككد تركیبككات فنلككی تحككت اثككر شككوري در گیاهككان

)Sairam et al., 2005؛ Eraslan et al., 2007؛

ميتلف پیشنهاد شده است .این تركیبات آنتیاكسیدانهاي

) Gunes et al., 2007كه با نتایج ایكن تحقیكق م ابقكت

نیرومندي در بافتهاي گیاهی تحكت تكنش هسكتند و ایكن

دارد .بررسی ها نشكان داده اسكت ككه سالیسكیلیك اسكید

ویژگككی بككه علككت سككاختار اسكككلتی و گككروه فنلككی ایككن

باعز جلوگیري از صدمه به اسیدهاي اكر و ككاهش

متابولیتهاست .گكروههكاي هیدروكسكی آزاد متنك بكه
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حلقه آروماتیك توان جارو كردن رادیكالهاي آزاد را

گزارشی روي گیاه گوجهفرنگی نیز عنكوان شكده اسكت

داشته ،بدین لحاظ آسیبهاي اكسكیداتیو را ككاهش داده،

).(Amini and Ehsanpour, 2005

ساختارهاي سلولی را از تكأثیرات منفكی شكوري محافظكت

به كارگیري  SAتحت تكنش شكوري باعكز افكزایش

میكنند ) .(Al-Amier and Craker, 2006در این تحقیق

جذ پتاسیم وكاهش جذ سدیم وككاهش سكمیت آن

نیز میزان تركیبات فنولیك ك گیاه در ای تكنش شكوري

مكیشكود ) .(El-Tayeb, 2005; Gunes, 2007افكزایش

در بيش هوایی افزایش و در بيش ریشه كاهش نشان داد

نسبت  K+/Na+در گیاه میتواند نمادي از ایجاد مقاومكت

كه شاید دلی آن انتقال این تركیبات از ریشه به بيشهاي

نسككبت بككه شككوري باشككد ).(Hussein et al., 2007

هوایی گیاه باشد.

سالیسیلیك اسید با فعال كردن سیستمهاي آنتیاكسكیدانی

 Chanو  )2772( Tianتجمككككع تركیبككككات فنلككككی و

گیاه و كاهش آسیب به غشا سكلولی مكیتوانكد در نقك و

افزایش فعالیت آنزیم فنی آرنین آمونیولیكاز را در انگكور

انتقارت یونی غشكا تأثیرگكذار باشكد .اگكر اكه م العكات

پا از كاربرد سالیسیلیك اسید گزارش كردند .بكه دنبكال

انجام شده روي اثر  SAبر جكذ یكونهكا انكد

اسكت،

افككزایش فعالیككت آنككزیم فنی ك آرنككین آمونیولیككاز میككزان

لیكن نشان داده شده كه  SAمیتواند در ككاهش جكذ

تركیبات فنولیك در گیاه افزایش مییابد .پكا مكیتكوان

یون كلرید سدیم تحت شرایط شوري مؤثر باشد .كاربرد

نتیجه گرفت ككه  SAنقكش مهمكی در بیوسكنتز تركیبكات

 SAخارجی باعز كاهش میزان سكدیم و افكزایش میكزان

فنلی و بیان ژنهاي دفكاعی گیكاه ایجكاد مكیكنكد .در ایكن

پتاسیم در گیاه درمنه كوهی تحكت شكرایط تكنش شكوري

تحقیق نیز افزایش میزان تركیبكات فنلكی كك در اثكر SA

در این تحقیق شد كه میتواند باعكز ایجكاد مقاومكت در

تحت شرایط تنش شوري در بيش هوایی مشاهده شد.

این گیاه نسبت به تنش شوري اعمال شده باشد كه همسو

تنظیم تعادل یونی در گیاهان براي مقاومت گیكاه در

با نتایج سایر محققان است.

برابر تنش شوري رزم است .در تنش شوري یون سدیم
با یون پتاسیم رقابت میكند كه این امكر باعكز افكزایش

جمعبندی

یون سدیم وكاهش یون پتاسكیم مكیشكود .یكون پتاسكیم

بر اساس این پژوهش میتوان نتیجه گرفت كه تنش

براي حفظ پتانسی اسمزي و افزایش جذ آ توسكط

شوري باعز ایجكاد تغییكرات نكام لو فیزیولوژیكك و

گیاه ضروري است .در این تحقیق ،میزان سدیم ریشكه و

بیوشیمیایی در گیاه درمنه كوهی میشود و سالیسكیلیك

بيش هكوایی گیكاه درمنكه ككوهی تحكت تكنش شكوري

اسید به عنوان مولكول سیگنال میتوانكد بكا تعكدی ایكن

افككزایش و میككزان پتاسككیم آن كككاهش نشككان داده اسككت.

آثار مير  ،به القاي مقاومت نسبت به تنش شكوري در

انككین رفتككاري توسككط گیاهككان تحككت تككنش شككوري در

این گیاه كمك نماید.
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Abstract
In this study, the effects of 0.5 mg/l exogenous SA on some physiological and biochemical
processes of Artemisia aucheri Boiss. under tree levels of salt stress (0, 50 and 150 mm/l)
were investigated. The salt stress decreased the parameters of plant growth such as dry
weight, aerial parts and roots length, total chlorophyll, carotenoids and potassium content.
But, treatment of plant with SA under salt stress increased the above–mentioned parameters.
At the same time, peroxidation of membrane lipids, percentage of membrane leakage, the
amount of hydrogen peroxide and sodium content of the plant were increased under salt
stress. On the contrary, the presence of exogenous SA decreased the above parameters. The
obtained results indicated the modulator effects of salicylic acid on physiological processes of
the Artemisia aucheri Boiss. under salt stress.
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