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 3گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكده علوم کشاورزی ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران
 1گروه زراعت ،پژوهشكده ژنتيك و زيستفناوری کشاورزی طبرستان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری ،ساری ،ايران
 1گروه مهندسي کشاورزی ،پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 7گروه باغباني ،دانشكده علوم کشاورزی ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران

چکیده
با هدف بررسي نقش نيتريك اکسيد برون زاد به عنوان يك آنتي اکسيدان مؤثر در کاهش آثار تنش اکسيداتيو ناشیي
از شوری ،آزمايشي به صورت فاکتوريی در قالی

طیرح کیامالا تصیادفي بیا سیه تكیرار در آزمايشیگاه فيزيولیوژی

پژوهشكده ژنتيك و زيست فناوری طبرستان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری در سال  3133اجرا شید
تيمارهای آزمايشي ،شام دو سطح پيش تيمار بذر (آب خالص استري و نيتريك اکسيد) و سیطوح مختلی

شیوری

( 315 ،333 ،45 ،53 ،3و  353ميلي موالر محلول کلريد سديم) بود نتايج نشیان داد کیه پیيش تيمیار دهنیده نيتريیك
اکسيد در تحم تنش شوری ،افزايش معنيداری بر درصد نهايي جوانهزني داشت سیطوح مختلی

شیوری موجی

کاهش بسيار معني دار سرعت جوانه زني ،بنيه و شاخص جوانه زني بذور سیرخارگ شید اسیتفاده از نيتريیك اکسیيد
خارجي در محیي شیور ،موجی

افیزايش فعاليیت آنیزيم هیای سیوپر اکسیيد ديسیموتاز ،پراکسیيداز و آسیكوربات

پراکسيداز در مقايسه با شراي عدم استفاده از آن شد ،به طوری که بيشينه ميزان فعاليت آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز
( 336/1ميكرومول برگرم بافت تیازه) در غلظیت  315ميلیي میوالر کلريید سیديم و بیرای پراکسیيداز و آسیكوربات
پراکسيداز (به ترتي  3/4 :و  53/3ميكرومول برگرم بافت تازه در دقيقه) در غلظت های  53و  315ميلي میوالر کلريید
سديم به دست آمد نيتريك اکسيد تأثير معني دار و معكوسي بر فعاليت آنزيم کاتاالز داشت عالوه بر ايین ،اسیتفاده
از نيتريك اکسيد خارجي به عنوان يك آنتي اکسيدان ،پراکسيده شدن ليپيدهای غشا را کاهش داده ،سیب

تیأخير در

تجزيه پروتئين ها شد به طور کلي ،مي توان نتيجه گرفت که سديم نيترو پروسیايد بیه عنیوان دهنیده نيتريیك اکسیيد
ميتواند با پاکسازی راديكالهای آزاد موج

بهبود ويژگيهای جوانهزني بذر سرخارگ در شراي شور و افیزايش

نسبي تحم در اين مرحله شود
واژههای کلیدی :آنزيمهای آنتياکسيدان ،پروتئين ،سديم نيترو پروسايد ،مالون دی آلدهيد

*نويسنده مسؤول :نشاني پست الكترونيك ،mzavareh@guilan.ac.ir :شماره تماس33136633333 :
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مقدمه

روزافییزون صیینايع دارويییي بییرای اسییتفاده از ايیین گيییاه،

شوری يكي از تنشهای غيرزيستي مهم و فراگير در

ضییییییرورت کشییییییت گسییییییترده آن را در جهییییییان

کشاورزی امروزی است که رشد و عملكرد بسیياری از

) (Stanisavijevic et al., 2009و در ايییران برجسییته

گياهان شيرينرُست را کیاهش میيدهید (Parida and

مي کند با وجود اين ،گر چه مطالعاتي در شراي شوری

) Das, 2005پيشبينیي شیده اسیت کیه تیا سیال 1353

روی اين گياه انجام شده است ولي چندان زياد نيست

احتماالا بيش از  53درصد زمينهای فارياب جهان تحت

بییرای نمونییه ،در دو پژوهشییي کییه تحمیی شییوری

تأثير شوری قرار خواهند گرفت )(Wang et al., 2003

سرخارگ با چند گياه ديگیر مقايسیه شید ،بیا توجیه بیه

که نشان دهنده تهديدی جیدی بیرای توليید پايیدار غیذا

شراي محي رشد گياهیان (از نظیر دمیا و شیدت نیور)

بیییهويیییژه در منیییاط خشیییك و نيمیییهخشیییك اسیییت

تحم ی متوسیی ) (Zollinger et al., 2007و پییايين

)(Paranychianakis and Chartzoulakis, 2005

) (Niu and Rodriguez, 2006برای اين گياه گیزارش

جییین

 Echinaceaگيیییاهي علفیییي و چندسیییاله از

شیید در ايیین دو پییژوهش ،گياهییان در معییر

ترکيی

خانواده گ ستاره ) (Asteraceaeاست کیه خاسیتگاه آن

کلريد سیديم ) (NaClو کلريید کلسیيم ) (CaCl2قیرار

شمال آمريكا است و تاکنون  3گونیه و چهیار رقیم از آن

گرفتند بنابراين ،با توجه به تأثير کلسيم بر کاهش برخي

معرفي شیده اسیت ) (Stanisavijevic et al., 2009سیه

از آثار نامطلوب شوری در برخي گياهیان (Cramer et

گونه E. pallida ،E. angustifolia :و  E. purpureaبیه

) ،al., 1985تأييد اثر کلريد سديم بیر گيیاه سیرخارگ

عنوان گونه های مهم دارويي از اين جن

شناخته شده اند

که از ريشه و اندام هوايي آنها به عنوان داروهیای گيیاهي
استفاده ميشود )(Bauer and Wagner, 1991

گونه  E. purpureaگيیاهي بیا گی هیای مخروطیي

در اين دو مطالعه دشوار بوده است
بذر سیرخارگ تیوان رويشیي انیدکي دارد و رشید
اوليییه آن نيییز بسییيار کنیید اسییت )(Omidbaigi, 2002

بنابراين ،وجود بستر مناس

برای رشد و جوانه زني بیذر

ارغیییواني تیییا صیییورتي اسیییت

آن ضروری به نظر مي رسد از آن جا کیه تیأثير شیوری

) (Mrozikiewicz et al., 2010کییه در فلییور ايییران

عمدتاا بر جوانه زني بیذر و ابتیدای رشید گياهچیه اسیت

وجود ندارد ولي به دليی اهميیت گسیتردهای کیه دارد،

) ،(Grim and Campbell, 1991اين موضوع ميتوانید

بذر آن در سیال  3141بیه ايیران وارد و نیام سیرخارگ

ضرورت تعيين آستانه تحم اين گيیاه بیه شیوری بیرای

برای آن برگزيده شد ) (Omidbaigi, 2002اين گيیاه،

جلوگيری از تأخير در آغاز جوانه زني و بهبیود اسیتقرار

تحم بااليي به دامنه گسترده ای از شراي آب و هوايي

گياهچه را ايجاب نمايد

شیییك و بیییه رنییی

و اقليمي ،درجات مختلی

رطیوبتي و دمیايي و شیراي

تنش شوری با خسیارت اکسیيداتيو القیا شیده توسی

محيطي خاکي از جمله خشكي نشان داده است (Sabra

ROSها ،ميتوانید اخیتالل در متابوليسیم سیلول از طريی

) et al., 2012aايیین ويژگییيهییا در کنییار تقاضییای

پراکسيداسييون ليپيدهای غشا ،اکسيداسیيون پیروتئين هیا،

تأثير نيتريك اکسيد برونزاد بر جوانهزني و برخي ويژگيهای بيوشيميايي گياه دارويي سرخارگ ) (Echinacea purpurea L.در شراي شوری
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بازدارنییدگي فعاليییت آنییزيمهییا و خسییارت بییه نوکلئيییك

واکیینش بییا ROSهییا و افییزايش فعاليییت آنییزيمهییای

اسيدها را به دنبال داشیته باشید (Turkan and Demiral,

آنتییياکسییيدان ،نقییش مهمییي در محافظییت گياهییان از

) 2009ترکيیی آلدهيییدی ناشییي از پراکسییيده شییدن

تنشهیای اکسیيداتيو داشیته باشید (Arasimowicz and

ليپيدهای غشا ،با اندازه گيری مالون دی آلدهيید )(MDA

Floryszak-Wieczorek, 2007؛ Li et al., 2008؛

سیینجش و بییرآورد شییده اسییت )(Xu et al., 2008

) Zheng et al., 2009در رابطه با تیأثير  NOدر کیاهش

خسارت اکسيداتيو بیه پیروتئين هیا شیام تغييیرات آمينیو

آثار تنش شوری Uchida ،و همكاران ( )1331با کیاربرد

اسيدها در جايگیاه هیای ويیژه ،قطعیه قطعیه شیدن زنجيیر

غلظت يك ميكروموالر  SNPدر گياهچه های برنجLei ،

پپتيییدی ،تغييییر بییار الكتريكییي و در نهايییت مسییتعد شییدن

و همكییاران ( )1334بییا کییاربرد غلظییت  3/1ميلییيمییوالر

پروتئين برای پروتئوليز گزارش شده است (Noctor and

 SNPدر گياهچه های گنیدم و  Liو همكیاران ( )1330بیا

) Foyer, 1998با وجود اين ،گياهیان بیرای کیاهش ايین

کاربرد غلظت  53ميكرو موالر  SNPدر گياهچه های جو،

آثییار مخییرب ،سییازوکارهای مختلفییي را در خییود ايجییاد

محافظت در برابر خسارت اکسيداتيو و افزايش تحم بیه

کییرده و توسییعه دادهانیید کییه نمونییهای از آنهییا توليیید

تیینش اسییمزی را گییزارش کردنیید  Nasibiو همكییاران

آنزيم های حذف کننده  ROSهیا از جملیه سیوپر اکسیيد

( )1333در بررسییي گيییاه گوجییهفرنگییي تحییت تیینش

ديسییموتاز ) ،(SODکاتییاالز ) (CATو پراکسییيدازهای

خشكي ،کاهش فعاليت برخیي از آنیزيمهیا نظيیر،SOD :

متنییوعي نظيییر آسییكوربات پراکسییيداز ) (APXاسییت

 PODو  APXرا در غلظییییت  3/1ميلییییيمییییوالر SNP

) (Tanou et al., 2009با توجیه بیه ماهيیت ايین مشیك

گزارش کردند و اين کاهش را احتماالا به تنش نيتروزاتيو

گسترده در گيیاه ،يیافتن روشیي کیه بتوانید گياهیان را از

ايجییاد شییده در ايیین غلظییت مربییو دانسییتند برخییي

تجمع  ROSو خسارت هیای اکسیيداتيو بعیدی محافظیت

پژوهش ها نشان داده اند کیه  NOبیا جانشیيني اثیر نیور يیا

کند ،از اهميت ويژهای برخوردار است

شكست خواب بذر سب افزايش جوانه زنیي شیده اسیت

سديم نيترو پروسايد ) (SNPيك ترکي رهیا کننیده

)Misra and Dwivedi, 2004؛ Besson-Bard et al.,

نيتريك اکسيد ) (NOاست کیه نقیش آن در گياهیان بیه

) 2008با توجه به اهميت درک پاسخ های فيزيولوژيیك

عنییوان ترکيب یي مهییم در پییژوهشهییا مییورد توجییه اسییت

و بيوشيميايي سرخارگ به تنش شوری در ارزيابي امكان

)Beligni and Lamattina, 2001؛ Arasimowicz and

استفاده از آب يا خاک شور در توليد ايین گيیاه (Sabra

Floryszak-Wieczorek, 2007؛ Lei et al., 2007؛

) et al., 2012a, bو همچنين ،نقیش زيیاد خسیارتهیای

 (Li et al., 2008راديكال آزاد  ،NOيك مولكول فعال

اکسيداتيو ناشي از وجود تنش شیوری ،ايین آزمیايش بیا

زيستي است که در تنظيم بسياری از کارکردهای سیلولي

هییدف بررسییي نقییش  NOخییارجي بییه عنییوان يییك

متنوع در گياه از محدوده رشد ريشه تا پاسخ های سازشي

آنتياکسيدان مؤثر در کاهش آثار تنش اکسیيداتيو ناشیي

به تنش هیای زيسیتي و غيرزيسیتي نقیش دارد (Besson-

از شوری و تحريك يا فعیال سیازی پاسیخ هیای حفیاتتي

) Bard et al., 2008گزارش شده که  NOمیيتوانید بیا

گياه در شراي شوری انجام شد
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مواد و روشها

در پايییان جوانییهزنییي ،بییرای محاسییبه درصیید نهییايي

پژوهش حاضر در سال  3133به صیورت فاکتوريی
در قالی ی

طیییرح کیییامالا تصیییادفي در سیییه تكیییرار در

جوانه زني ،سرعت جوانه زني ،بنيه (قدرت) جوانه زنیي و
شییاخص جوانییهزنییي از رابطییههییای زيییر اسییتفاده شیید

آزمايشییییگاه فيزيولییییوژی پژوهشییییكده ژنتيییییك و

)Ellis and Roberts, 1981؛ :(Bi and Dai, 1993

زيسییتفنییاوری طبرسییتان ،دانشییگاه علییوم کشییاورزی و

رابطه :3

منابع طبيعي ساری اجرا شد تيمارهای آزمايشي ،شیام

درصد نهايي جوانه زني = تعداد ک بذرهای جوانه زده /

دو سطح پيش تيمار بیذر (آب خیالص اسیتري و سیديم

تعداد ک بذرهای آزمايش شده × 333

نيترو پروسايد يا  SNPبیه عنیوان دهنیده  NOبیا غلظیت
 333ميكروموالر) و شش بستر جوانهزني با شیوریهیای

رابطه :1

متفیییاوت ( 315 ،333 ،45 ،53 ،3و  353ميلیییيمیییوالر

سرعت جوانیهزنیي = تعیداد بیذور جوانیهزده  /روز اول

محلییول کلريیید سییديم) بییود در ايیین آزمییايش ،از آب

شمارش  +تعداد بذور جوانهزده  /روز آخر شمارش

خالص استري به عنوان شاهد برای سیطح صیفر شیوری
رابطه :1

(بستر جوانهزني غير شور) استفاده شد
پيش از آغاز آزمايش ،بذرها به مدت  33دقيقیه در
محلییول  1/5درصیید هيپوکلريییت سییديم ضییدعفوني

بنيه جوانهزني = تعداد بذرهای جوانهزده در روز چهارم
 /تعداد ک بذرهای آزمايش شده × 333

شدند دقيقاا پيش از جوانه زني ،بیذرها در آب خیالص
استري و سیديم نيتیرو پروسیايد  333ميكرومیوالر بیه
مدت  13ساعت خيسانده شدند پ

از طي اين مدت،

برای محاسبه شاخص جوانهزني از رابطه  7استفاده شد:
j t

رابطه :7

t

 Gi
i 1

بذرها تا رسيدن به وزن اوليه در دمیای اتیا و شیراي

که در آن  Giتعداد بذر جوانه زده در روز iام و  tتعیداد

تییاريكي خشییك شییدند بییرای هییر تكییرار 53 ،بییذر

ک روزهای جوانهزني است

خییي خییورده در داخی پتییریديییشهییايي بییا قطییر نییه
سییانتيمتییر قییرار داده شیید و سییپ

 37روز پ

از جوانه زني ،همه گياهچیه هیای جیوان

 33ميلییيليتییر از

موجود در پتری ديش ها جمع آوری شد و به سیرعت در

محلول های شوری آماده شده به پتری ديیش هیا اضیافه

نيتروژن مايع قرار گرفت گياهچه های جمع آوری شیده

شیید پتییریديییشهییا بییا پییارافيلم بییرای حفی رطوبییت

پ

از خرو از نيتروژن میايع ،در يخچیال  -03درجیه

پوشانده شدند و در دمای  16±3درجه سانتيگراد برای

سانتيگراد نگهداری شد تا ميزان پراکسيده شدن ليپيدها،

 31روز در ژرميناتور قرار گرفتند بیذرهای جوانیه زده

اکسيداسیییيون پیییروتئينهیییا و فعاليیییت آنیییزيمهیییای

از روز دوم در  31روز متوالي (هر دو روز در ميان) در

آنتیییياکسیییيداني سیییوپر اکسیییيد ديسیییموتاز )،(SOD

ساعتي معين شمارش شدند معيیار جوانیه زنیي خیرو

پراکسیییيداز ) ،(PODکاتیییاالز ) (CATو آسیییكوربات

ريشهچه به اندازه دو ميليمتر بود

پراکسيداز ) (APXموجود در آنها اندازهگيری شود
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سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیددهای غشدا:

کمك نيتروژن مايع در هاون چيني آسياب شد و پ

53

از

بییرای سیینجش پراکسيداسییيون ليپيییدهای غشییا ،غلظییت

آن به بافت آسياب شده ،يك ميلي ليتر بیافر فسیفات 53

مالون دی آلدهيد بیه عنیوان محصیول پراکسیيده شیدن

ميلییيمییوالر (اسییيديته= )4حییاوی  3/5 EDTAمییوالر و

اسیییيدهای چیییرب غشیییاها بیییا روش  Heathو Packer

 1 PVPPدرصد اضافه گرديد محلول حاص در دمیای

( )3360اندازه گيری شد به طور خالصه ،در ابتیدا3/5 ،

چهییار درجییه سییانتيگراد بییه مییدت  13دقيقییه بییا سییرعت

گرم از بافت تازه برگي با نيتروژن مايع در هیاون چينیي

 37333دور در دقيقییه سییانتريفيوژ شیید سییپ  ،محلییول

آسياب شد و به آن  5ميلي ليتر تری کلیرو اسیتيك اسیيد

رويي بیرای بررسیي فعاليیت آنیزيم هیای ،POD ،SOD

) 3 (TCAدرصد اضافه شد عصاره بیه دسیت آمیده بیه

 CATو  APXو همچنییين ميییزان پییروتئين کیی مییورد

مدت  13دقيقیه بیا دسیتگاه سیانتريفيوژ (میدل ،5417R

استفاده قرار گرفت

شرکت  ،Ependorfآلمیان) بیا سیرعت  37333دور در

اندازهگیری فعالیت آنزیمها

دقيقه در دمای چهار درجیه سیانتيگراد سیانتريفيوژ شید

فعالیت آنزیم  :SODسنجش فعاليت آنزيم  SODبا

سپ  ،به  3ميلي ليتر از محلول رويي 5 ،ميلي ليتر محلول

روش  Raoو  )1333( Srestyاندازه گيری شید محلیول

 13درصد  TCAحاوی  3/5درصد تيوباربيتوريك اسيد

واکنش آنزيمي شیام  315ميكروليتیر بیافر فسیفات 53

) (TBAافزوده شد مخلو حاص بیه میدت  13دقيقیه

ميلي موالر حاوی  3/3 EDTAميلیي میوالر ،متيیونين 31

در دمای  35درجه سانتيگراد قرار گرفت و بالفاصیله در

ميلییيمییوالر و  45 NBTميكرومییوالر و  35ميكروليتییر

يخ سرد شد سپ  ،نمونه هیا مجیدداا در  33333دور در

ريبییوفالوين  3/31ميلییيمییوالر و  53ميكروليتییر عصییاره

دقيقه به مدت پنج دقيقیه سیانتريفيوژ شیدند میاده قرمیز

آنزيمي استخرا شده بود کووت های حیاوی مخلیو

مالون دی آلدهيد-تيوباربيوتريك اسیيد (MDA-

واکنش به مدت  35دقيقه در حالي که بیه آرامیي تكیان

رن

) TBAتوليد شده در طول مو  511نیانومتر بیا اسیتفاده

قیرار گرفتنید،

داده مي شدند در معر

نور فلورسیان

از اسیییپكتروفتومتر (میییدل  ،T80+UV/VISشییییرکت

سپ

 ،PG Instrumentانگلستان) اندازهگيری شید و جیذب

برای سنجش فعاليت اين آنزيم عیالوه بیر کیووت هیای

ساير رنگيزه های اختصاصي در  633نانومتر خوانده شد

نمونه و بالنك از کووت شاهد نيیز اسیتفاده شید بیرای

تعيییين غلظییت مییالون دی آلدهيیید از ضییري خاموشییي

خوانیدن نمونیههیا،کووت شیاهد همیراه بیا نمونیههیا در

نانومول بر گرم بافت

نور قرار گرفته ،کووت بالنك در تاريكي قیرار

معادل  ،355 mM-1 cm-1بر حس
تازه بر اساس رابطه  5محاسبه شد
رابطه :5

معر

جذب نمونهها در طول مو  563نانومتر ثبت شد

داده مي شود سپ  ،جذب آن با دستگاه اسپكتروفتومتر

[(A532-A600)/155]×100

در طول مو  563نانومتر خوانده و فعاليیت آنزيمیي بیر
حس ميكرومول بر گرم بافت تازه محاسبه شد

استخراج آنزیمها 3/5 :گیرم بافیت تیازه بیر

بیا

فعالیت آندزیم  :PODبیرای سینجش فعاليیت آنیزيم
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 PODاز روش  Nickelو  )3363( Cunninghamاستفاده

پروتئين محلول بیا روش  )3346( Bradfordبیا دسیتگاه

شد  733ميكروليتر هيدروژن پراکسيد  115ميلیي میوالر و

اسپكتروفتومتر و در طول مو  535نانومتر خوانده شد

 733ميكروليتییر محلییول گايییاکول  75ميلییيمییوالر بییا هییم

تحلیل داده هدا :بیرای تجزيیه آمیاری داده هیای بیه

مخلو و به آن  13ميكروليتر عصاره آنزيمي اضیافه شید

دسییت آمییده ،از نییرمافییزار  SASنسییخه  3اسییتفاده شیید

تغييرات جیذب در طیول میو  743نیانومتر بیا اسیتفاده از

مقايسییه ميییانگين تيمارهییا بییا آزمییون  LSDانجییام شیید و

دسییتگاه اسییپكتروفتومتر خوانییده شیید در محلییول بالنییك

 P>3/35به عنوان سطح معني دار بودن تفاوت هیا در نظیر

بهجای عصاره آنزيمي ،بافر فسفات  53ميليموالر اسیتفاده

گرفته شد نمودارها ،بیا نیرم افیزار  SigmaPlotنسیخه 31

شد فعاليت آنزيمي بر حس ميكرومول بر گرم بافت تازه

رسم شد

در دقيقه محاسبه شد
فعالیت آندزیم  :CATبیرای سینجش فعاليیت آنیزيم
 CATاز روش  Cakmakو  )3331( Marschnerاستفاده

نتایج
نتايج تجزيه واريان

داده ها نشان داد که برهم کنش

شد  13ميكروليتیر عصیاره آنزيمیي بیا  303ميكروليتیر از

تيمارهای شوری × پيش تيمیار بیذرها بیر درصید نهیايي

بییافر فسییفات حییاوی هيییدروژن پراکسییيد  1ميلییيمییوالر

جوانه زني بیذر سیرخارگ معنیي دار اسیت (جیدول )3

مخلو شدند و تغييرات جذب آنهیا در طیول میو 173

نتايج برش دهي بیا اسیتفاده از پیيش تيمیار نشیان داد کیه

نانومتر با استفاده از دسیتگاه اسیپكتروفتومتر خوانیده شید

درصد نهايي جوانه زني در پيش تيمار بیا آب خیالص در

فعاليت آنزيمي بر حس ميكرومول هيدروژن پراکسيد بر

سطح احتمال يك درصید و در پیيش تيمیار بیا نيتريیك

گرم بافت تازه در دقيقه محاسبه شد

اکسيد (سديم نيترو پروسايد  3/3ميليمیوالر) در سیطح

فعالیت آنزیم  :APXبیرای سینجش فعاليیت آنیزيم

احتمال پینج درصید معنیي دار اسیت (جیدول  )1نتیايج

 APXاز روش  Aonoو همكاران ( )3335استفاده شید

برش دهي با تيمارهای شوری هیم نشیان داد کیه درصید

 443ميكروليتر بافر فسفات  53ميليموالر با اسيديته= 4با

نهايي جوانهزني به غير از تيمار شوری صیفر (بسیتر غيیر

 333ميكرو ليتر  3/3 EDTAميلي موالر 333 ،ميكروليتیر

شور) که در سطح احتمال پنج درصد معنیي دار بیود ،در

آسیییكوربيك اسیییيد  5ميلیییيمیییوالر و  33ميكروليتیییر

ساير بسترهای شور معنيدار نيسیت (جیدول  )1مقايسیه

هيدروژن پراکسيد  3/3ميليموالر مخلو شدند سپ ،

ميانگين داده های برهم کنش پيش تيمیار و شیوری نشیان

با افزودن  13ميكروليتر عصاره آنزيمي ،منحني تغييرات

داد کییه بيشییترين درصیید جوانییهزنییي ( 66/4درصیید) بییه

جذب در طول مو  133نیانومتر خوانیده شید فعاليیت

پيش تيمار با آب خیالص در شیراي عیدم شیور (تيمیار

آنزيمي بر حس ميكرومول آسكوربيك اسيد بیر گیرم

شییاهد) مربییو اسییت (شییك  )3پییيشتيمییار بییذرهای

بافت تازه در دقيقه محاسبه شد

سرخارگ با نيتريك اکسيد (سديم نيتیرو پروسیايد 3/3

سددنجش میددزان پددروتنی کددل :سیینجش غلظییت

ميليموالر) توانست تنهیا در غلظیتهیای بیاالتر شیوری
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( 353-333ميلي موالر  ،)NaClموج افیزايش درصید

ميلییيمییوالر محلییول کلريیید سییديم بییه دسییت آمیید کییه

جوانه زني بذرها نسبت به پيش تيمار با آب خالص شیود

آماده سازی بذور با  NOتوانسیت ميیزان آن را بیه 17/4

به طوری که کمترين درصد جوانه زني ( 30درصید) در

درصد در اين غلظت از بستر شور افزايش دهید (شیك

پيش تيمار بیذور بیا آب خیالص (شیاهد) در سیطح 353

)3

جدول  -3نتايج تجزيه واريان

تأثير تيمارهای آزمايشي بر ويژگيهای جوانهزني مطالعه شیده  =nsعیدم تفیاوت معنیيدار * ،و **= بیهترتيی

معنيدار در سطح احتمال پنج و يك درصد
منابع تغيير

درجه آزادی

پيشتيمار

3

شوری

5

ميانگين مربعات
درصد نهايي جوانهزني

سرعت جوانهزني

بنيه جوانهزني

شاخص جوانهزني

30/0ns

56/1ns

341/7ns

31/3ns

**

3166/6

**

**

633/3

**

3100/0

313/3

پيشتيمار × شوری

5

*164/5

11/7ns

06/3ns

33/0ns

خطای آزمايش

17

33/6

13/1

330/1

4/0

-

35

34

13

33

ضري

پراکندگي

جدول  -1برشدهي برهمکنش تيمارهای شوری × پيشتيمار با استفاده از پيشتيمار روی درصد نهايي جوانهزني
تيمار

درجه آزادی

سطح معنيدار

پيشتيمار با آب خالص

5

>/3333

پيشتيمار با نيتريك اکسيد )(SNP 0.1

5

3/311

جدول  -1برشدهي برهمکنش تيمارهای شوری × پيشتيمار با استفاده از شوری  :FGPدرصد نهايي جوانیهزنیي :MDA ،میالون دی آلدهيید،
 :PROپروتئين :SOD ،آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز :POD ،آنزيم پراکسيداز :CAT ،آنزيم کاتاالز :APX ،آنزيم آسكوربات پراکسيداز
تيمارهای شوری
(ميليموالر)

درجه آزادی

سطح معنيدار
FGP

MDA

PRT

SOD

POD

CAT

APX

3

3

3/376

>/3333

>/3333

>/3333

>/3333

3/336

>/3333

53

3

3/363

>/3333

>/3333

>/3333

>/3333

>/3333

>/3333

45

3

3/146

>/3333

>/3333

3/351

>/3333

>/3333

3/135

333

3

3/316

>/3333

>/3333

>/3333

>/3333

3/374

3/315

315

3

3/336

>/3333

>/3333

>/3333

>/3333

3/3333

>/3333

353

3

3/770

>/3333

>/3333

>/3333

>/3333

>/3333

>/3333
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شك  -3اثر برهم کنش سديم نيترو پروسايد و شوری بر درصد نهايي جوانه زني بذر سیرخارگ مقیادير ،ميیانگين سیه تكیرار ( SE ±انحیراف
معيار) است حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار با استفاده از آزمون  LSDاست

بر پايه نتايج تجزيه واريان
شوری موج

دادهها ،سطوح مختلی

کاهش خطیي و بسیيار معنیي دار سیرعت

در تيمار شاهد بیه دسیت آمید افیزايش شیوری تیا 353
کییاهش سییرعت

ميلییيمییوالر کلريیید سییديم ،سییب

جوانییهزنییي ،بنيییه بییذر و شییاخص جوانییهزنییي بییذور

جوانهزني ،بنيه جوانهزني و شاخص جوانهزني به ترتيی

سییرخارگ شیید (جییدول  )3بییر پايییه نتییايج مقايسییه

به ميزان 33/5 ،5/5 :و  1/0نسیبت بیه تيمیار شیاهد شیده

ميییانگينهییا (جییدول  ،)7بيشییترين سییرعت جوانییهزنییي

است (جدول  )7در پژوهش حاضر آمیاده سیازی بیذور

( ،)17/1بنيه بذر ( )51/4و شیاخص جوانیه زنیي ()34/1

با دهنده  ،NOتأثير معنيداری بر اين شاخصها نداشت

جدول  -7اثر پيشتيمار نيتريك اکسيد بر ويژگيهای جوانهزني بذر سرخارگ در بستر شور مقادير ،ميانگين سه تكرار ( SE ±انحراف معيیار)
است حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار با استفاده از آزمون  LSDاست
ويژگيهای جوانهزني

تيمار شوری
(ميليمول کلريد سديم)
3

سرعت جوانهزني
a

17/1±7/63

بنيه جوانهزني
a

51/4±6/35

شاخص جوانهزني
a

34/1±1/17

53

17/1±1/11b

71/0±1/33ab

31/1±3/00b

45

bc

bc

bc

33/1±3/30

14/5±7/60

31/1±3/31

333

37/5±3/63cd

10/1±7/33cd

3/1±3/31cd

315

31/5±3/31d

11/0±1/53d

0±3/76d

353

e

5/5±3/36

e

33/5±1/15

e

1/0±3/63
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با توجه به نتايج به دسیت آمیده از تجزيیه واريیان

در شك  1مشاهده ميشیود کیه در سیطوح مختلی

داده ها ،برهمكنش تيمارهای شوری و پيشتيمار بیذرها

تنش شوری ،مقیدار پیروتئين بیذور سیرخارگ بیه طیور

سییب افییزايش معنییيدار محتییوای  MDAبییه عنییوان

چشمگيری کاهش يافتیه اسیت کمتیرين ميیران پیروتئين

محصییول نهییايي پراکسيداسییيون ليپيییدی غشییا در بییذر

( 0/1ميلییيگییرم بییر گییرم بافییت تییازه) در شییوری 353

سییرخارگ شییده اسییت (جییدول  )5بییرشدهییي ايیین

ميليموالر کلريد سديم به دسیت آمید کیه در مقايسیه بیا

بییرهمکیینش بییا اسییتفاده از شییوری نشییان داد کییه ميییزان

تيمار شاهد (عدم شوری) برابر با  11/5ميليگرم بیر گیرم

 MDAدر همه بسیترهای شیور در سیطح احتمیال يیك

پروتئين در بافت تازه 54 ،درصد کاهش داشیت اسیتفاده

درصد معني دار شده است (جدول  )1ميیانگين هیای بیه

از نيتريك اکسيد در تمامي بسترهای شور ،سب افیزايش

دست آمده از داده های برهم کنش بين تيمار ها نشان داد

معنيدار محتوای پروتئين بر ها شد (جیدول  5و شیك

که بيشترين مقدار  MDAبرابر با  6نانومول بر گرم بافت

 )1نتايج برشدهي با استفاده از تيمارهای شوری نشان داد

تازه مربو به پيش تيمار با آب خیالص در غلظیت 353

که مقیدار پیروتئين در تمیام غلظیتهیای شیور و در بیين

ميليموالر کلريد سديم بود (شك  )1بیر اسیاس نتیايج

شيوههای پيشتيمار بسيار معنيدار شده است (جدول )1

مقايسه ميانگين دادههای برهمکنش ،پيشتيمار نيتريیك

با توجه به نتايج مقايسیه ميیانگين دادههیا ،مقیدار پیروتئين

اکسيد برونزاد سب کاهش در اکسيداسیيون ليپيیدهای

موجود در عصاره نمونههیايي کیه بیا نيتريیك اکسیيد در

غشییای سییلول و محتییوای مییالون دی آلدهيیید در بییذور

شراي شور تيمار شدند نسبت به بذوری که تيمار آنها بیا

سرخارگ شد بیه طیوری کیه بيشیترين کیاهش MDA

آب خییالص (سییديم نيتییرو پروسییايد صییفر) بییوده اسییت،

( 7/0نانومول بر گرم بافت تیازه) مربیو بیه پیيشتيمیار

افزايش نشان داد؛ بيشترين افزايش 46 ،درصد مربیو بیه

بذور با سديم نيترو پروسايد در سطح شوری زيیاد (353

غلظت  353ميليمیوالر محلیول کلريید سیديم نسیبت بیه

ميليموالر کلريد سديم) بود (شك )1

پيشتيمار با آب خالص بود (شك )1

جدول  -5نتايج تجزيه واريان

تأثير تيمارهای آزمايشي بر ويژگيهای بيوشيميايي مورد مطالعه  =nsعدم تفاوت معنيدار * ،و **= بیهترتيی

معنيدار در سطح احتمال پنج و يك درصد  :MDAمالون دی آلدهيید :PRO ،پیروتئين :SOD ،آنیزيم سیوپر اکسیيد ديسیموتاز :POD ،آنیزيم
پراکسيداز :CAT ،آنزيم کاتاالز :APX ،آنزيم آسكوربات پراکسيداز
منابع تغيير

ميانگين مربعات

درجه
آزادی

MDA

PRO

SOD

POD

CAT

APX

پيشتيمار

3

**6/46

**630/4

**543/1

**3/35

**3/17

**733/5

شوری

5

**1/14

**173/3

**740/3

**3/35

**37/5

**771/1

پيشتيمار×شوری

5

**

**

**

**

خطای آزمايش
ضري

پراکندگي

3/17

**

13/5

333/1

3/30

3/75

**

70/0

17

3/336

3/07

3/03

3/33330

3/334

3/463

-

1

1/4

3 /1

3/7

1/1

1/3
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شك  -1اثر برهمکنش سديم نيترو پروسايد و شوری بر تغييرات مالون دی آلدهيد بذر سرخارگ مقادير ،ميانگين سه تكیرار ( SE ±انحیراف
معيار) است حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار با استفاده از آزمون  LSDاست

شك  -1اثر برهم کنش سديم نيترو پروسايد و شوری بر تغييرات پروتئين بذر سرخارگ مقیادير ،ميیانگين سیه تكیرار ( SE ±انحیراف معيیار)
است حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار با استفاده از آزمون  LSDاست

با توجه به نتايج آزمايش ،غلظت هیای متفیاوت تینش

ميلي موالر افزايش يافت (شك  )7آماده سیازی بیذور بیا

شوری افزايش معني داری بر فعاليیت آنیزيم  SODداشیته

سديم نيترو پروسیايد ( 3/3 SNPميلیيمیوالر) در شیراي

است (جدول  5و شك  )7به طوری که با افزايش غلظت

شور و نتايج برهم کنش آنها ،افزايش فعاليت آنزيم SOD

محلول کلريد سديم به  353ميليموالر ،فعاليت اين آنزيم

را نسبت به تيمار آب خالص نشیان داد (شیك  )7نتیايج

نسبت به شراي عدم شوری (شاهد) به جیز در غلظیت 45

برش دهي به وسيله شوری بيانگر اين است که فعاليت ايین

تأثير نيتريك اکسيد برونزاد بر جوانهزني و برخي ويژگيهای بيوشيميايي گياه دارويي سرخارگ ) (Echinacea purpurea L.در شراي شوری
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آنییزيم در تمییام سییطوح شییوری بییه غيییر از غلظییت 45

معنيداری وجود دارد (جدول  )1روند ميانگين دادههیا

ميلي موالر نمیك (بیا سیطح احتمیال پینج درصید) بسیيار

نشان داد که بیا افیزايش غلظیت شیوری در بسیتر بیذور

از ثبییت بيشییترين

سرخارگ  ،فعاليت آنزيم  PODتا غلظت  45ميليموالر

فعاليت اين آنزيم ( 336/1ميكرومول برگیرم بافیت تیازه)

کلريد سديم افزايش يافیت و پی

از آن رونید کیاهش

در غلظت  315ميليموالر کلريید سیديم ،فعاليیت بیااليي

فعاليت آنزيم نسبت به شاهد (بستر غير شور) ديیده شید

( 333/1ميكرومییول برگییرم بافییت تییازه) در غلظییت 53

به طوری کیه کمتیرين فعاليیت ايین آنیزيم در بيشیترين

ميليموالر کلريد سديم به دسیت آمید کیه در مقايسیه بیا

غلظت نمك کلريد سديم ( 353ميليمیوالر) ثبیت شید

شراي عدم شور (شاهد) بیه ترتيی  14/5درصید و 13/3

(شك  )5همچنين NO ،اضافي ( 3/3 SNPميليموالر)

معنییيدار بییوده اسییت (جییدول  )1پی

درصد افزايش داشت (شك )7

در محي شور موج

افزايش ميزان فعاليت ايین آنیزيم

بییر اسییاس نتییايج بییه دسییت آمییده از جییدول تجزيییه

در مقايسه با پیيش تيمیار بیا آب خیالص شیده اسیت بیه

واريییان  ،بییرهمكنش پییيشتيمییار  NOدر غلظییتهییای

طییوری کییه بيشییينه ميییزان فعاليییت ايیین آنییزيم (3/4

تيمییار شییوری بییر فعاليییت آنییزيم  PODبسییيار

ميكرومول بر گرم بافیت تیازه در دقيقیه) در غلظیت 53

معنيدار بود (جدول  )5برشدهي اين اثر با غلظتهای

ميليموالر کلريد سديم در مقايسه با شراي عیدم شیور

شوری گويای ايین اسیت کیه در هیر دو شیيوه

( 3/1ميكرومول برگرم بافیت تیازه در دقيقیه) بیه دسیت

مختل ی
مختل

پيش تيمیار ،از نظیر فعاليیت ايین آنیزيم اخیتالف بسیيار

آمد (شك )5

شك  -7اثر برهمکنش سديم نيترو پروسايد و شوری بر فعاليت آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز ) (SODدر بذر سیرخارگ مقیادير ،ميیانگين سیه
تكرار ( SE ±انحراف معيار) است حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار با استفاده از آزمون  LSDاست

زيستشناسي گياهي ايران ،سال ششم ،شماره بيستم ،تابستان 3131

66

شك  -5اثر برهم کنش سديم نيترو پروسايد و شوری بر فعاليت آنزيم پراکسيداز ) (PODدر بذر سرخارگ مقادير ،ميانگين سیه

تكیرار SE ±

(انحراف معيار) است حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار با استفاده از آزمون  LSDاست

بر اساس يافته های پژوهش حاضیر ،فعاليیت آنیزيم
 CATدر سطوح مختلی

نمیك کلريید سیديم رونید

آنزيم  CATوجود دارد (جدول )1
همچنییين در ايیین آزمییايش ،تیینش شییوری موجی

معنییيدار و معكوسییي را نشییان داد بییه طییوری کییه بییا

افییزايش معنییيدار فعاليییت آنییزيم  APXشییده اسییت

افزايش غلظت نمك ،فعاليت اين آنزيم در مقايسیه بیا

(جدول  5و شك  )4عالوه بر افزايش فعاليیت آنیزيم

شاهد (صفر ميلي موالر نمك) کاهش يافت (جیدول 5

 APXدر بستر شور بذرها ،کاربرد  SNPبیرون زاد نيیز

و شییك  )6در ايیین آزمییايش در بررسییي بییرهمکیینش

فعاليت اين آنزيم را القیا نمیود (شیك )4؛ بیرشدهیي

شیوری بیا شیيو هیای پیيش تيمیار

برهم کنش ها به وسيله شوری نشان داد (جدول  )1کیه

بذرها ،مشیاهده شید کیه پیيش تيمیار  NOبیرون زاد در

در تمییامي غلظیییتهییای نمیییك بییهجیییز غلظیییت 45

بسییتر شییور بییذرها ،نتوانسییت بییه غيییر از غلظییت 315

ميلي موالر ،دو شيوه پيش تيمار بذرها به ايجاد اختالف

ميلي موالر (افزايش اندک اين آنیزيم نسیبت بیه تيمیار

معني دار در فعاليت آنزيم  APXمنجر شیده اسیت کیه

شاهد) ،فعاليت آنزيم  CATرا به مانند سیاير آنیزيم هیا

در غلظت  333ميلي موالر با سطح احتمال پینج درصید

نسبت به پيش تيمار با آب خالص افزايش دهید (شیك

و در سییاير غلظییت هییا در سییطح احتمییال يییك درصیید

 )6برشدهي به وسيله شوری نشان داد که بهجز غلظت

معني دار بوده است (جدول  ) 1بر اساس رونید مقايسیه

 333ميلي میوالر نمیك (عیدم معنیي دارشیدن فعاليیت

ميانگين داده ها ،فعاليت آنزيم  APXبه بيشترين مقیدار

آنییزيم) در ديگییر غلظییتهییای بسییتر شییور در بییين

خود ( 53/3ميكرومول برگرم بافت تازه در دقيقیه) در

پيش تيمار بذرها اختالف بسيار معني دار از نظر فعاليت

غلظت  315ميلي موالر تيمارهای شوری رسيد

غلظت هیای مختلی

تأثير نيتريك اکسيد برونزاد بر جوانهزني و برخي ويژگيهای بيوشيميايي گياه دارويي سرخارگ ) (Echinacea purpurea L.در شراي شوری

شك  -6اثر برهم کنش سديم نيترو پروسايد و شوری بر فعاليت آنزيم کاتاالز ) (CATدر بیذر سیرخارگ مقیادير ،ميیانگين سیه

64

تكیرار SE ±

(انحراف معيار) است حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار با استفاده از آزمون  LSDاست

شك  -4اثر برهم کنش سديم نيترو پروسايد و شوری بر فعاليت آنزيم آسكوربات پراکسيداز ) (APXدر بذر سرخارگ مقیادير ،ميیانگين سیه
تكرار ( SE ±انحراف معيار) است حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار با استفاده از آزمون  LSDاست

بحث

باشیید در گییزارشهییا بيییان شییده اسییت کییه پییيشتيمییار

در پژوهش حاضر ،افزايش درصد جوانه زنیي بیذور

نيتريك اکسيد خارجي از يك سو با افزايش فعاليت دو

سرخارگ با پیيش تيمیار  NOدر سیطوح بیاالتر شیوری

آنزيم آلفاآميالز و بتاآميالز و در نتيجه تبدي آسیان تیر

مي تواند نشیان دهنیده تیأثير مثبیت  NOدر شیوری زيیاد

نشاسته به قند و از سیوی ديگیر ،از راه تیأثير بیر سيسیتم
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آنتي اکسيداني و کاهش اثر سمّي و مخرب تنش شوری

شوری باشد اين طور به نظر مي رسد کیه نقیش  NOدر

سب بهبود درصد جوانیهزنیي بیذور در شیراي شیوری

جلوگيری از پراکسيداسيون ليپيدها ،مربیو بیه توانیايي

میيشیود ) Amiri (Zheng et al., 2009و همكیاران

 NOدر واکیینش بییا راديكییالهییای آلكوکسییي ) (LOو

( )1333در بررسي اثر شوری بر شاخص های جوانه زنیي

ليپيیید پراکسییي ) (LOOو در نتيجییه ،توقیی

زنجيییره

دو گياه دارويي سرخارگ و آرتيشو ،درصد جوانهزنیي

پراکسيداسيون ليپيدها باشد ) (Lei et al., 2007بیا ايین

 0و  45درصد در شوری  -5بار

حال ،نقش ايین میاده در کیاهش ميیزان پراکسيداسیيون

کلريد سديم گزارش کردند در نتايج آنها ،به حساسيت

ليپيد در مطالعات مربو به تنش فلز سنگين کادميوم نيز

سرخارگ نسبت به تنش شوری با کاهش شاخص هیای

گزارش شده اسیت )Hsu and Kao, 2004؛ Laspina

جوانه زني ،رشد و زيست توده گياهچه تأکيد شده است

) et al., 2005در مطالعات ديگر نيز بیه نقیش حفیاتتي

 Zhengو همكییاران ( )1333نيییز در مطالعییه خییود در

نيتريییك اکسییيد در برابییر تیینش اکسییيداتيو در گياهییاني

بررسي تأثير پيش تيمیار  NOبیر بهبیود جوانیه زنیي بیذر

نظيیر :جیو ) ،(Li et al., 2008گنیدم (Zheng et al.,

گندم در شراي شور به نتايج مشابهي دست يافتند

) 2009و خيییار ) (Shi et al., 2007در شییراي شییور

اين دو گياه را به ترتي

کاهش بنيه و شاخص جوانه زني بیذر سیرخارگ در

اشاره شده است

شوری زياد ممكن اسیت از دو راه کیاهش درصید سیبز

بر اساس نتیايج پیژوهش حاضیر ،ميیزان پیروتئين در

گياهچه ها و درنتيجه کاهش تراکم بوته به کمتر از حید

بستر شور بذرها کاهش نشان داد که اين کیاهش تحیت

معمول و همچنين کاهش سیرعت رشید گياهچیه هیا بیر

تنش شوری ميتواند به علت کاهش در سینتز پیروتئين،

عملكییرد و بییازده گيییاه اثییر بگییذارد بییه عییالوه ،رشیید

تسريع پروتئوليز و واسرشیت پیروتئين هیا ،اکسيداسیيون

گياهچه ها در محي های شور تحیت تیأثير آثیار سیميت

آمينو اسيدها به گیروه هیای کربونيی  ،افیزايش نيتیرات،

نمك و خشكي فيزيولوژيیك قیرار میي گيرنید کیه اثیر

آمونيیییوم و آمينیییو اسیییيدهای آزاد ،کیییاهش فعاليیییت

بییر اسییتقرار بوتییههییا دارد (Farooq et al.,

آنزيم های نيترات ردوکتاز و گلوتامين سینتتاز و تجزيیه

) 2006در پژوهش حاضر ،آمادهسازی بیذور بیا دهنیده

آنزيمهای درگير در سنتز پروتئينهیا باشید (Moran et

 NOتأثير معنيداری بر شاخصهای جوانهزني نداشت

al., 1994؛  (Sharma and Dietz, 2009با اين وجود،

نامناس ی

به نظر مي رسد پراکسيداسيون ليپيدهای غشا در تمام

استفاده از نيتريك اکسيد در تمیام بسیتر هیای شیور ايین

سطوح شوری بررسي شده در اين آزمايش و تأثير بيشتر

گياه ،سب افزايش معنيدار محتیوای پیروتئين بیر هیا

نيتريك اکسيد بر کیاهش در اکسيداسیيون چربیيهیای

شد به نظر ميرسد تيمار گياهان با  ،SNPنقش بهسزايي

غشای سلولي و درنتيجه کاهش معنيدار محتوی MDA

در حفاتت پروتئين ها تحت تینش داشیته باشید در ايین

بذرها ،احتمیاالا ناشیي از کیاهش خسیارت اکسیيداتيو و

پژوهش ،نيتريك اکسيد به عنیوان يیك آنتیي اکسیيدان

سالم تر ماندن غشاها در نتيجه سيستم های آنتياکسیيدان

مؤثر توانست با کاهش آسي هیای اکسیيداتيو ناشیي از

با کارآيي بيشتر در بذور تيمیار شیده بیا  NOدر شیراي

شوری و القای سنتز برخیي آنیزيم هیا ماننید آنیزيم هیای

تأثير نيتريك اکسيد برونزاد بر جوانهزني و برخي ويژگيهای بيوشيميايي گياه دارويي سرخارگ ) (Echinacea purpurea L.در شراي شوری
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تیأخير در تجزيیه پیروتئين هیا و

آنتییياکسییيداني و بییا دخالییت در پاکسییازی يییون سییوپر

افزايش تحمی شیوری شیود نتیايج بیه دسیت آمیده بیا

اکسییيد ،توليیید هيییدروژن پراکسییيد درون سییلولي را در

يافتیییههیییای  Shiو همكیییاران ( )1334در خيیییار و  Liو

شراي تنش کاهش دهد و سب افزايش فعاليت آنیزيم

همكاران ( )1330در جو هماهنگي دارد

 PODشود با اين وجود ،احتمال میيرود  NOبیرونزاد

به نظر ميرسد مهمترين تیأثير تینش شیوری پی

از

با تبدي آنيون سوپر اکسيد به هيدروژن پراکسيد توس

اختالل در وضعيت آب سلولي ،توليد آنيونهای مخرب

آنزيم  ،SODايین آنيیون را از سیلول حیذف کنید و از

از جمله آنيونهای سوپر اکسيد در ميتوکندری سیلول و

سوی ديگر ،بیا القیای آنیزيم پراکسیيداز و آسیكوربات

خسیارت اکسیيداتيو باشید ) (Mittova et al., 2004بیا

پراکسيداز ،سمّيت هيیدروژن پراکسیيد را کیاهش دهید

از

) (Kopyra and Gwozdz, 2003در تواف ی بییا ايیین

ايیین وجییود ،افییزايش فعاليییت آنییزيم  SODپیی
آمادهسازی بیذرها بیا سیديم نيتیرو پروسیايد در شیراي

نتايج ،بسياری از پژوهش ها کیارکرد  NOرا در کیاهش

شور و نقش  NOدر کاهش تنش اکسيداتيو القا شده بیا

تنش اکسيداتيو به القای فعاليت آنزيم های حذف کننیده

شوری احتماالا مي تواند مربو به توانايي  NOدر القیای

راديكییالهییای آزاد نسییبت دادهانیید (Uchida et al.,

آنزيم  SODو تبیدي يیون سیوپر اکسیيد بیه هيیدروژن

2002؛ Li et al., 2008؛  (Zheng et al., 2009رونید

پراکسيد و اکسيژن مولكولي باشد زيیرا اگیر هيیدروژن

معنییيدار و معكییوس فعاليییت آنییزيم  CATبییا افییزايش

پراکسییيد توليیید شییده بییه موقییع از سییلول دفییع نشییود،

سطوح شوری در اين آزمايش ،مشابه بیا نتیايج  Sabraو

آنيون های سیوپر اکسیيد واکینش داده ،توليید راديكیال

همكییاران ( )1331bبییود کییه در بررسییي پاسییخهییای

هيدروکسي مي کننید کیه بسیيار سیمّي و واکینش پیذير

فيزيولوژيك و بيوشيميايي گياهچیههیای E. purpurea

است ) (Shi et al., 2007همچنیين NO ،میيتوانید بیه

به کاهش فعاليت آنزيم  CATو روند معكیوس فعاليیت

طور مستقيم با آنيون سوپر اکسيد ترکي شیده و توليید

آن نسبت به فعاليت ساير آنیزيم هیا در سیطوح مختلی

راديكال پراکسي نيتريت ) (ONOO-کنید کیه سیمّيت و

شییوری دسییت يافتنیید در بررسییي فعاليییت ايیین آنییزيم

خسارت های آن به سلول بسیيار کمتیر از راديكیال هیای

مشاهده شد که پيش تيمار سديم نيترو پروسايد به عنوان

اکسیيژن اسیت ) (Beligni and Lamattina, 2001در

دهنده  NOنتوانسیت فعاليیت ايین آنیزيم را ماننید سیاير

اين راستا Sabra ،و همكیاران ( )1331bنيیز در بررسیي

آنزيمها نسبت به آب خالص ) (SNP0افزايش دهد

پاسییخهییای بيوشییيميايي سییه گونییه ،E. angustifolia

افیزايش فعاليیت آنیزيم  APXبیذرها در بسیتر شیور

 E. pallidaو  E. purpureaدر غلظییتهییای مختلی

) (Momeni et al., 2012رونیید تقريبیاا مشییابهي را بییا

نمك کلريد سديم ،افزايش فعاليت آنزيم  SODرا تنهیا

فعاليیییت آنیییزيم  SODو همچنیییين بیییا نتیییايج  Sabraو

در گونه  E. purpureaگزارش کردند

همكاران ( ،)1331bدر بررسي اثر غلظت هیای مختلی

در پژوهش حاضر ،تيمار نيتريك اکسیيد در غلظیت
 3/3ميلیییيمیییوالر توانسیییت بیییا دارا بیییودن خیییوا

نمك کلريد سديم (صیفر 45 ،53 ،و  333ميلیي میوالر)
بییر فعاليییت آنزيمییي سییرخارگ داشییت کییه بییا افییزايش
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غلظییت نمییك ،افییزايش فعاليییت آنییزيم  APXرا تأکيیید

کییییاهش  MDAو افییییزايش فعاليییییت آنییییزيمهییییای

داشتند  SNPبرون زاد فعاليت اين آنزيم را نيز القا نمیود

آنتياکسيداني گياه اعمال شیده کیه در نهايیت توانسیته

که نتايج مشابه در ريشه کدو تحت تيمار شوری و ريشه

سب محافظت سیاختمان غشیای سیلولي ،کیاهش آثیار

لوبيیا تحیت تيمیار کیادميوم (Kopyra and Gwozdz,

نامطلوب تنش و تحم بیذرهای سیرخارگ در مرحلیه

گوجه فرنگیي تحیت تيمیار

جوانه زني در شراي بسیتر شیور شیود بیا ايین حیال ،بیا

) 2003و همچنين ،در بر

خشكي ) (Nasibi et al., 2009گزارش شده است

اسییتناد بییه يافتییههییای بییه دسییت آمییده از ايیین پییژوهش،
مي توان استفاده از  SNPرا بیه عنیوان دهنیده  NOبیرای

نتیجهگیری
به طور کلي ،با توجه به نتايج به دست آمده مي توان

بهبود آثار منفي شوری در مرحله جوانه زني سیرخارگ
پيشنهاد کرد

نتيجه گرفت که سرخارگ در مرحله جوانه زني به تنش
شوری تحم پاييني دارد در کنار ايین موضیوع ،بهبیود

سپاسگزاری

درصد نهايي جوانهزني بذر سرخارگ در تینش شیوری

نگارنییدگان از حمايییت و مسییاعدت مییالي دانشییگاه

زياد در اثر استفاده از تأثير سديم نيترو پروسايد به عنوان

گيالن و پژوهشكده ژنتيك و زيستفناوری کشیاورزی

دهنده  NOمي تواند بيانگر افزايش نسبي تحمی در ايین

طبرسییتان ،دانشییگاه علییوم کشییاورزی و منییابع طبيعییي

مرحله باشد يافتههای اين آزمیايش همچنیين ،نشیان داد

سییاری ،بییه خییاطر اجییرای ايیین پییژوهش سپاسییگزاری

که آثار مثبت  NOاحتماالا از راه اثر بر انباشت پروتئين،
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Abstract
To find out the role and effects of exogenous nitric oxide (NO) application in reducing
oxidative damage induced by salinity stress in purple coneflower (Echinacea purpurea L.)
seed germination, a compeletly randomized design in factorial arrangment with three
replications was conducted in Plant Physiology Laboratory of the Genetics and Agricultural
Biotechnology Institute of Tabarestan, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources
University in 2012. The crop seeds were pre-soaked in 0.1 mM of sodium nitroprusside (SNP
0.1; as nitric oxide donor) solution as well as in distilled water (SNP 0; as control) for 20 hs
just before the onset of the experiment. Then, pre-treated seeds were subjected to different
levels of salinity (0, 50, 75, 100, 125, 150 mM NaCl solution) to germinate. Results showed
that the SNP0.1 treatment in saline conditions had significant effect on germination
percentage. Different levels of salinity significantly reduced germination rate, germination
vigor and index. Pretreated with exogenous NO increased the activity of SOD, POD and APX
as compared with SNP0. Accordingly, the highest activity of SOD (116.3 μM g-1 FW), POD
(1.7 μM g-1 FW. min.) and APX (50.1 μM g-1 FW. min.) was related to the 125, 50 and 125
Mm NaCl, respectively. Significant and adverse effects of NO were seen on CAT activity.
Exogenous NO, as an antioxidant, also reduced peroxidation of membrane lipids (MDA) and
delayed the oxidation of proteins. Overall, it could be concluded that sodium nitroprusside as
NO donor could improve coneflower seed germination characteristics in saline condition and
increase salinity tolerance by means of scavenging of free ROS radicals.
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