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Abstract
Nowadays, one of the environmental problems is the production and release of
persistent organic pollutants, including polycyclic aromatic hydrocarbons such as
phenanthrene, into the environment. In this study, the effect of different concentrations
of phenanthrene (0, 50 and 100 mg/L) on growth parameters, photosynthetic pigments,
some antioxidant enzymes, and some biochemical activities of the sunflower plant were
investigated. Sunflower seeds were cultivated in pots containing perlite and different
concentrations of phenanthrene. The water content of pots was adjusted to field capacity
using distilled water and kept in the dark for one week. Seedlings were transferred to
growth chambers with controlled conditions (25–30 °C, 16/8 h light/dark photoperiod,
and relative humidity of 50-60% and light intensity of 80 μmol/m2/s). After 50 days,
plants were harvested and the mentioned parameters were evaluated. Growth parameters
of sunflower were decreased at the level of 100 mg/L of phenanthrene. Phenanthrene
treatment increased the concentration of chlorophyll a and b as well as carotenoids in
sunflower compared to control plants. Concentrations of non-enzymatic antioxidant
compounds in treated plants with phenanthrene showed significant changes. The
activity of antioxidant enzymes including superoxide dismutase (SOD), ascorbate,
peroxidase (APX) and peroxidase (POX) was significantly increased especially in the
root. In conclusion, it seems that phenanthrene toxicity induces oxidative stress in the
sunflower, and plants improve their enzymatic antioxidant system to moderate the stress
condition. In addition, damage of cell membranes by phenanthrene leads to weakening
of plants root system as well as disordering in water and nutrient uptake and finally
reduction in the plant growth
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اثر فتانترن بر شاخصهای فیزیولوژیک و القای تنش اکسیداتیو درگیاه
آفتابگردان )(Helianthus annuus
مريم نعمتی ،سید يحیی صالحی لیسار ،*2علی موافقی ،روح اهلل متفکرآزاد
گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران

چکیده
درحالحاضر ،يکی از مشکالت زيستمحیطی ورود ترکیبات آالينده آلی پايدار نظیر ترکیبات آروماتی ک
چندحلقهای مانند فنانترن به محیطزيست است .در اين پژوهش اثر غلظتهای  5 ،0و 100میلیگرم بر لیتر از
فن انترن ب ر ش ا

های رش د ،رنگیزهه ای فتوس نتزی ،فعالی ت بر ی آنزيمه ای پاداکس اينده و بر ی

فعالیتهای بیوشیمیايی گیاهچههای  50روزه آفتابگردان بررس ی ش د .ب ذرهای آفت ابگردان در گل دانهای
حاوی پرلیت دارای غلظتهای مختلف از فنانترن کشت شدند .سپس ،گل دانها ب ه ح د فرفی ت مزرع های
توسط آب مقطر آبیاری شدند و بهمدت  1هفته در تاريکی قرار گرفتند .پس از جوان هزنی ،دانهرس تها در
فتوپريود  16ساعت روشنايی و  8ساعت تاريکی ،دمای  ،30-25oCرطوبت  60-50درصد و شدت ن ور 80
میکرومول بر مترمربع ب ر ثانی ه ق رار گرفتن د و پ س از  50روز برداش ت ش دند .ش ا

های رش دی گی اه

آفتابگردان در سطح  100میلیگرم بر لیتر فنانترن کاهش معنیداری نشان دادند .تیمار فنانترن باعث اف زايش
غلظت کلروفیل  aو  bو همچنین ،کارتنوئیدها در گیاهان تیمارشده نسبت به نمون ههای ش اهد ش د .غلظ ت
ترکیبات پاداکسانیده غیرآنزيمی نیز در گیاهان تیمارشده با فن انترن تییی رات معن یداری نش ان داد .فعالی ت
آنزيمهای پاداکساينده سوپراکسیدديسموتاز ،آسکورباتپراکسیداز و پراکس یداز ب هويژه در ريش ه اف زايش
معنیداری داشت .در مجموع ،به نظر میرسد که سمیّت فنانترن باعث القای تنش اکسیداتیو در آفت ابگردان
میشود و گیاه سیستم پاداکسايشی آنزيمی را ب ه منظ ور تع ديل ش رايط ت نش اف زايش میده د .همچن ین،
فنانترن از طريق آسیب رساندن به غشاهای سلولی در ريشه به تضعیف سیستم ريشهای منجر میشود و باعث
ا تالل در جذب آب و مواد غذايی میگ ردد و در نهاي ت موج ب ک اهش ش ا

های رش دی در گی اه

آفتابگردان میشود.
واژههای کلیدی :پراکسیداز ،پراکسیداسیون لیپیدی ،کاتاالز ،هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای
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مقدمه.

تنشهای زيستی و غیرزيس تی ب ا الق ای تولی د و
ای يک ی از عوام ل ايج اد

انباش ت گون ههای فع ال اکس یژن س بب ايج اد

ا تالل در محیطزيست به شمار میرود (Naderi et

آس یبهای اکس یداتیو ب ه پروتئینه ا ،اس یدهای

و

نوکلئیک و سیستمهای غش ايی میش وند و ب ا مه ار

طرناکی از آاليندهها در محیطزيس ت هس تند ک ه

انتقال الکت رون و ک اهش فعالی ت فتوس نتزی باع ث

تجمع آنها در زنجیرههای غذايی نگران ی وس یعی را

سمیّت در گی اه میگردن د .بن ابراين ،س ازوکارهای

در سطح جهانی ايج اد ک رده اس ت .ازطر ديگ ر،

کاهش تنش اکس یداتیو در گیاه ان نق ش مهم ی در

بر ی از اين ترکیبات حتی در مقادير کم نی ز س مّی

ايج اد تع ادل می ان تولی د و ح ذ

گون ههای فع ال

هستند ) (Abd-elsalam et al., 2009و دارای آث ار

اکس یژن دارن د ).(Anil-kumar et al., 2009

منفی شنا تهشده بر موجودات زن ده از جمل ه ت وان

بافتهای گیاهی به منظور بقا در شرايط ت نشزا ،در

سرطان زايی میباش ند ).(Nikolaeva et al., 2021

طول تکام ل سیس تم دف اعی آنزيم ی و غیرآنزيم ی

هی دروکربنهای آروماتی ک چندحلق های )(PAHs

ود را برای مقابله با تنشه ای اکس یداتیو گس ترش

از جمله آاليندههای آلی هستند که عمدتاً از احتراق

دادهان د ) .(Esrefoglu, 2012ترکیب ات فنل ی از

ترکیبات آلی تولید میشوند (Arslan et al.,

اج زای سیس تم پاداکس اينده غیرآنزيم ی ب ا وزن

ای 500

مولک ولی ک م ج زو متابولیته ای ثانوي ه هس تند و

میلیگ رم درکیل وگرم نی ز گ زارش ش ده اس ت

نقش مهم ی در ب رهمکنش ب ین گی اه و مح یط ايف ا

) .(Naderi et al., 2012در میان آنه ا 16 ،ترکی ب

میکنن د .در مطالع ه  Posmykو همک اران ()2007

بهعلت سرعت کم تجزيه توس ط میکروارگانیس مها

مشخ

شده است ک ه تولی د اي ن ترکیب ات تح ت

و ايجاد سمیّت در محیطزيست ،بیشتر مطرح هس تند

تنشهای ش ديد اف زايش میياب د و آنه ا احتم االً از

آل ودگی ب رای اي ن ترکیب ات

گیاه محافظت میکنند .اما در بر ی گون هها ،تیم ار

مطرح شدهاند ک ه از ب ین آنه ا میت وان ب ه نفت الین،

گیاهان با غلظتهای باالی ترکیبات س مّی میتوان د

فنانترن ،پیرن و آنتراسن اشاره کرد (Tolosa et al.,

تولی د متابولیته ای ثانوي ه را ک اهش ده د .اي ن

) .2004فنانترن در سا تار ود  3حلق ه آروماتی ک

کاهش میتواند بهعلت سرکوبی آن زيم فنی لآالنین

دارد و نسبت به بر ی ديگ ر از ان واع  PAHsدارای

آمونیالی از باش د ) .(Creasy, 1976فالونوئی دها

وزن ملکولی پ ايینتر و س میّت کمت ری اس ت .اي ن

عمدهترين ترکیبات پلیفنلی هستند که از مسیر فنیل

ترکی ب م ادهای جام د و بیرن و و تقريب اً در آب

پروپانوئی د س نتز میش وند و تولی د آنه ا در ش رايط

نامحلول است ،اما در تع دادی از حالله ای آل ی از

ت نش اکس یداتیو اف زايش میياب د و نق ش حف افتی

قبیل اتانول ،بنزن ،مت انول ،تتراکلري د ک ربن و اس ید

مهمی را در مقاب ل راديکاله ای آزاد ايف ا میکنن د

استیک سرد حل میشود ).(Pradhan et al., 2003

) .(Rice-evans et al., 1996در تمام ارگانیسمهای

آل ودگی آب و

) .al., 2012هیدروکربنهای نفت ی گ روه ب زر

ناق

) .2017غلظ ت اي ن ترکیب ات در

و ب هعنوان ش ا

ه وازی سوپراکسیدديس موتاز میتوان د ب ا تب ديل

های فیزيولوژيک و القای تنش اکسیداتیو درگیاه آفتابگردان ) (Helianthus annuusمريم نعمتی و همکاران

اثر فتانترن بر شا
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راديک ال سوپراکس ید ب ه هیدروژنپراکس ید نق ش

گ لدهی ،رنوپري دگی و پدي دار ش دن نقط ههای

حی اتی در س ازوکارهای دف اعی س لول ايف ا کن د

ها میش وند (Zhang et al.,

زيم

) .2010عدم وجود سیستم پاداکس ايندگی ق وی در

آسکورباتپراکس یداز ب ا اس تفاده از آس کوربیک

گیاه سبب میشود که گیاه ان بهش دت تح ت ت أثیر

اس ید در کلروپالس ت ،س یتوزول ،میتوکن دری و

آثار زيانبار هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای

پراکس یزوم س لولهای گی اهی واک نش تب ديل

قرار گیرند ) .(Kummerova et al., 2012اف زايش

هیدروژنپراکس ید ب ه آب را کات الیز میکن د .اي ن

روز افزون فعالیتهای صنعتی سبب آزادس ازی اي ن

آنزيم هیدروژن الزم برای احیای هیدروژنپراکس ید

ترکیب ات ب ه محیطزيس ت و موج ب آس یب ب ه

را از آسکوربات ت أمین میکن د و ب هترتیب موج ب

گونههای گیاهی و در نهايت محصوالت کش اورزی

ید و

از اي ن مطالع ه ،بررس ی

)1992

تش

al.,

et

کیل مونودهیدروآس

 .(Bowlerآن

سفید رنو روی بر

کوربات اس

در آينده واهد شد .هد

دهیدروآس کوربات میگ ردد و آس کوربیک اس ید

تأثیر غلظتهای مختل ف فن انترن ،ب هعنوان يک ی از

برای شروع چر ه توسط آس کورباتردوکتاز احی ا

فراوانترين  PAHsدر محیطه ای آل وده ،ب ر رش د و

میشود ).(Mittler, 2002

پاس خهای بیوش یمیايی و فیزيولوژي ک گی اه

تحقیق ات  Liuو همک اران ( )2009ب ر گون ه

آفتابگردان است.

آرابیدوپس یس ) (Arabidosis thalianaنش ان داده
اس ت ک ه تیم ار فن انترن س بب اف زايش فعالی ت
آنزيمه

ای آسکورباتپراکس

یداز،

سوپراکسیدديس موتاز و پراکس یداز میش ود ،ول ی
اث ری ب ر فعالی ت آن زيم کات االز ن دارد .همچن ین،
ترکیب ات آروماتی ک چندحلق های در غلظته ای
 0/02تا  2میکروموالر موجب کاهش جوان هزنی در
گیاه ان

ردل ،گن دم و لوبی ا میگردن د

).(Banaszkiewicz et al., 2011
گیاه ان میتوانن د هی دروکربنهای آروماتی ک
چندحلقهای را از محیط ج ذب کنن د (Yin et al.,

مواد و روشها
تهیه بذر:
بذر گیاه آفت ابگردان (Helianthus annuus L.

رقم هیبريد فرخ) از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهی ه
نه ال و ب ذر ک ر تهی ه ش د .ب رای جل وگیری از
آلودهش دن گیاه ان ب ه ق ار ب ههنگام کش ت در
پرلی ت ،ابت دا ب ذرها ب ا ق ار کش توپس ین ام %70
آغشته ش دند و ت ا زم ان کاش ت در دم ای  4درج ه
يخچال نگ هداری گرديدن د (Salehi-lisar et al.,

).2015
تیماردهی پرلیت و کشت و برداشت گیاهان:

) 2021و تحقیقات نشان داده است گیاه انی ک ه در

برای تهیه غلظتهای مورد نظر از فنانترن (50 ،0

حضور ترکیبات آروماتی ک در دا ل ي ا ار از

و 100میلیگرم بر لیتر) ،مقدار الزم از آن در ات انول

من اطق ص نعتی رش د يابن د از لح ا تک وينی و

حل شد و سپس محلولهای بهدست آمده به پرلی ت

فیزيولوژيک دچ ار ا تالالت ی از قبی ل تییی ر ش کل

اس پری گرديدن د .پ س از مخل وپ ک ردن ،پرلی ت

کریه ا ،ک اهش رش د ريش ه و س اقه ،ت أ یر در

بهم دت  48س اعت در ه وای آزاد ق رار گرف ت ت ا
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اتانول موجود در آن تبخیر شود .عمل تیم ار ک ردن

در ط ول م و  532ن انومتر توس ط اس پکتروفتومتر

تنها يکبار و در شروع آزمايش انجام شد .ب ذرهای

م ورد س نجش ق رار گرف ت (Boominathan and

آفت ابگردان ضدعفونیش ده در گل دانهای ح اوی

).Doran, 2003

پرلیت تیمارشده با فنانترن و شاهد کشت شدند .پس

اندازهگیری فنل و فالونوئید کل:

از جوان هزنی ،دانهرس تها در ش رايط فتوپري ود 16
ساعت روشنايی و  8ساعت تاريکی ،دم ای 25 -30
درجه س انتیگراد ،رطوب ت  60-50درص د و ش دت
ن ور  80میکروم ول ب ر مترمرب ع ب ر ثانی ه ق رار داده
ش دند .گیاه ان پ س از  50روز ب رای انج ام
سنجشهای مورد نظر برداشت شدند (Salehi-lisar

).et al., 2015
وزن ت ر ان دامهای ه وايی و ريش ه گیاه ان
آفت ابگردان بهوس یله ت رازوی ديجیت ال ب ا دق ت
میلیگ رم ان دازهگیری ش د و وزن ش ک آنه ا ب ا
ترازوی ديجیتال حساس اندازهگیری شد.
 0/1گ رم از باف ت ان دام ه وايی گیاه ان در 5
میلیلیتر استون  %80در هاون چینی له شد تا عص اره
تهیه شود .سپس طیف جذب نوری عص ارهها ،پ س
از صا کردن ب ا کاغ ذ ص افی ،در ط ول مو ه ای
 645 ،662و  470ن انومتر نس بت ب ه ش اهد توس ط
دس تگاه اس پکتروفتومتر (م دل  ،Spekolش رکت
Jena

دقیق ه در  10000gس انتريفیوژ گردي د و روش ناور
ب رای س نجش فن ل ک ل ) (Meda et al., 2005و
فالونوئید کل بر اساس روش رنوسنجی آلومینی وم
کلريد ) ،(Chang et al., 2002م ورد اس تفاده ق رار
گرفت.
کاتاااااااااااسز ،سوپراکسیددیسااااااااااموتاز و
آسکورباتپراکسیداز):

برای تهیه عص اره آنزيم ی نمون ههای گی اهی ب ا
اس تفاده از ب افر فسفاتپتاس یم  50میلیم والر و
اس یديته  7هم وژن ش دند و بهم دت  10دقیق ه در

سنجش رنگیزههای فتوسنتزی:

 ،Analyticآلم

در يک هاون چین ی س ايیده ش د .س پس بهم دت 5

سنجش فعالیت آنزیمهای پاداکساینده (پراکسیداز،

اندازهگیری شاخصهای رشد:

ان) قرائتتتتت ش

 0/1گرم از نمونه گی اهی در  5میلیلیت ر مت انول

د

).(Lichtenthaler, 1987
سنجش مالوندیآلدئید:

 10000gس انتريفیوژ گرديدن د .فعالی ت آن زيم
پراکس یداز ) (EC1.11.1.7مط ابق روش Chance

و )1995( Mehlyو از طري ق تس ت گاي اکول و
اندازهگیری میزان تبديل آن به تتراگاياکول س نجش
ش د .در نهاي ت فعالی ت آن زيم ب ر اس اس ض ريب
اموشی تتراگاي اکول ( )25/5 mM-1cm-1محاس به
گرديد .فعالیت آنزيم کاتاالز ) (EC1.11.1.6مطابق
روش  Chanceو )1995( Mehlyو بر اساس کاهش
جذب ن وری پراکس یدهیدروژن در ط ول م و 240

عص اره گی اهی در محل ول  )W/V( %0/1از

ن انومتر س نجش ش د .در نهاي ت فعالی ت آن زيم ب ر

تریکلرواستیک اس ید ) (TCAاس تخرا گردي د و

اس اس ض ريب اموش ی پراکس یدهیدروژن

بهم دت پ نی دقیق ه در  10000gس انتريفیوژ ش د.

( )40mM-1cm-1محاسبه گرديد .يک واحد فعالیت،

همزمان ،محلولهای استاندارد با استفاده از  1و 1و3

مق دار آن زيم الزم ب رای احی ا ي ک میکروم ول

و-3تترا اتوکسی پروپان تهیه ش د و ج ذب نمون هها

پراکس یدهیدروژن در دقیق ه در نظ ر گرفت ه ش د و

اثر فتانترن بر شا

های فیزيولوژيک و القای تنش اکسیداتیو درگیاه آفتابگردان ) (Helianthus annuusمريم نعمتی و همکاران
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فعالیت ويژه آن زيم ب ه ص ورت واح د ب ر میلیگ رم

مختلف فنانترن کاهش نش ان داد و در تیماره ای 50

پ روتئین گ زارش گردي د .فعالی ت آن زيم

و  100میلیگرم بر لیت ر از فن انترن ک اهش معن یدار

سوپراکسیدديسموتاز ب ر اس اس ان دازهگیری می زان

ب هترتیب  85/3و  92/9درص دی نس بت ب ه گیاه ان

ممانع ت از احی ا ن وری نیتروبلوتترازولی وم ()NBT

شاهد مشاهده شد ( .)p≤0/05وزن شک اندامهای

توس ط عص اره آنزيم ی ب ا کم ی تییی رات ص ورت

هوايی نیز کاهش معنیداری در گیاهان تیماريافته ب ا

گرفت ) .(Wang et al., 2012يک واح د فعالی ت

فنانترن نش ان داد .بیش ترين ک اهش در وزن ش ک

آنزيمی مقداری از پروتئین آنزيم است ک ه موج ب

اندامهای هوايی در غلظت  100میلیگرم بر لیت ر ب ه

ممانعت  50درصدی از احیا ن ور  NBTمیش ود ،در

میزان  38/9درصد مشاهده شد (جدول  .)1اف زايش

نظر گرفته شد .فعالیت آنزيم آسکورباتپراکس یداز

غلظت فنانترن باعث کاهش وزن تر ،وزن ش ک و

ب ر اس اس ان دازهگیری می زان اکسیداس یون

طول ريشه ش د (ج دول  .)1بیش ترين ک اهش ط ول

اسیدآس کوربیک و ک اهش ج ذب در ط ول م و

ريش ه در غلظ ت  100میلیگ رم ب ر لیت ر فن انترن ب ه

 290ن انومتر س نجش ش د (Boominathan and

میزان  45درصد مشاهده شد .هرچن د ب ین دو تیم ار

) .Doran, 2003فعالیت آنزيم با اس تفاده از ض ريب

معن یدار وج ود نداش ت .وزن ت ر

فن انترن ا تال

اموش ی آس کوربیک اس ید ()2/8 mM-1cm-1

ريشه با افزايش غلظ ت فن انترن ،ک اهش معن یداری

محاسبه گرديد .يک واحد فعالیت آن زيم بهص ورت

نشان داد و بیشترين کاهش در غلظت  100میلیگرم

مق دار آن زيم الزم ب رای احی ا ي ک میکرولیت ر

ب ر لیت ر ( 71/6درص د) مش اهده ش د ()p≤0/05

آسکوربیک اسید در دقیقه در نظر گرفته شد.

(جدول  .)1درب اره وزن ش ک ريش ه نی ز ک اهش

تجزیه و تحلیل آماری دادهها:

معن یدار  68/3و  85/4درص دی ب ه ترتی ب در

تجزي ه دادهه ا (تجزي ه واري انس و مقايس ه
میانگینه ا) توس ط نرماف زار  SPSSنس خه  16ب ا

تیمارهای  50و  100میلیگرم بر لیتر فن انترن نس بت
به گیاه شاهد مشاهده شد (( )p≤0/05جدول .)1

استفاده از روش دانکن با ضريب اطمینان  95درص د

يکی از نخستین پاسخهای گیاه ان ب ه تنشه ای

( )p≤0/05انج ام گرف ت و ب رای رس م نموداره ا از

محیط ک اهش رش د اس ت (.(Zhang et al., 2011

نرمافزار  Excelنسخه  2016استفاده شد.

در اين مطالعه مشخ

شد که فنانترن باعث ک اهش

در ور توج ه رش د گی اه آفت ابگردان میش ود و
نتایج و بحث
شاخصهای رشدی:

تیم ار فن انترن موج ب ک اهش رش د گی اه
آفتابگردان شد (جدول  )1بهطوریکه کاهش 44/4
درصدی در ط ول ان دامهای ه وايی در غلظ ت100
میلیگرم بر لیتر در مقايسه با گیاه شاهد مشاهده شد.
وزن تر اندامهای هوايی نیز تح ت ت أثیر غلظته ای

بیش ترين ک اهش ش ا

های رش د در غلظ ت100

میلیگرم بر لیتر مش اهده ش د .در اي ن می ان ک اهش
طول ريشهچه ح اکی از اث ر بازدارن دگی در ج ذب
آب توس ط ب ذر آفت ابگردان اس ت .در حقیق ت،
فنانترن ممکن است با ا تالل تدريجی در رش دونمو
و متابولیس م گی اه باع ث ک اهش ط ول ريش هچه و
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ج ذب آب و م واد غ ذايی ش ود (Askari-

ک اهش ط ول ريش هچه میش ود (Meudec et al.,

) .mehrabadi et al., 2011تأثیر منفی فنانترن ،پیرن

) .2007به نظر میرسد فن انترن نی ز ب ا ک اهش ط ول

و نفت الین ب ا دوز ب اال ب ر گی اه (س ازو) (Juncus

ريش هچه باع ث ک اهش س اير ش ا

های رش دی

) subsecundusپ یش از اي ن توس ط س اير محقق ان

نظیر وزن شک ،وزن تر ريش هچه و س اقهچه ش ده

گ زارش ش ده اس ت (Askari-mehrabadi et al.,

است .کاهش نرخ رش د در گیاه ان ج و ،ماش ک و

) .2011در مطالعه ديگ ری ت أثیر هی دروکربنها ب ر

سورگوم تحت تیمار آنتراسن نی ز گ زارش گردي ده

چن دين گی اه مختل ف (ک اهو ،گن دم ،ج و ،لوبی ا و

است ) .(Ahmadi et al., 2013همچنین ،سبحانی و

گردي ده اس ت ک ه

های رشدی تح ت

ش بدر) بررس ی ش د و مش خ

واآ آبگري زی هی دروکربنهای نفت ی باع ث
کاهش فراهمی آب و مواد غذايی برای گیاه و نهايتاً
جدول  -1تأثیر فنانترن بر شا

همکاران ( )2020کاهش شا

تیمار فن انترن و پی رن را در گیاه ان گن دم گ زارش
کردهاند ).(Sobhani et al., 2020
های رشدی گیاه آفتابگردان.

Table 1- Effect of phenanthrene on growth parameters of sunflower.

تیمار

ريشه

اندامهای هوايی
طول

وزن تر

وزن شک

طول

وزن تر

وزن شک

(سانتیمتر)

(میلیگرم)

(میلیگرم)

(سانتیمتر)

(میلیگرم)

(میلیگرم)

شاهد

1±18/4a

1/0±84/11a

0/0±18/03a

8/0±83/28a

0/0±67/02a

0/0±41/02a

فنانترن ( 50میلیگرم در لیتر)

1±12/5 b

0/0±27/12b

0/0±14/01b

5/0±03/05b

0/46 0±/05b

0/0±13/01b

فنانترن ( 100میلیگرم در لیتر)

0±10/5b

0/0±13/02b

0/0±11/01b

4/0±86/31b

0/ 0±19/02c

0/0±06/02b

دادهها میانگین سه تکرار  ±طای استاندارد هستند .حرو

يکسان در هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سطح احتم ال %5

است.
Data are the mean of 3 replications ± standard error. Similar letters in each column indicate no significant difference
(p ≤ 0.05).

رنگیزهای فتوسنتزی:

نداشت ،اما در تیمار  100میلیگرم ب ر لیت ر اف زايش

تیم ار فن انترن در حال ت کل ی باع ث اف زايش

معن یداری نش ان داد .محت وای کاروتنوئی د ک ل در

غلظ ت رنگیزهه ای فتوس نتزی در گی اه آفت ابگردان

تیماره ای  50و  100میلیگ رم ب ر لیت ر از فن انترن

نس بت ب ه گیاه ان ش اهد ش د (ج دول  .)2ب االترين

بهترتیب افزايش  136/43و 81/35درصدی نسبت به

غلظ ت کلروفی ل  aدر تیم ار 100میلیگ رم ب ر لیت ر

گیاه ان ش اهد نش ان داد (ج دول .) 2تییی رات در

مشاهده شدکه نسبت به ش اهد  118/9درص د بیش تر

محت وای رنگیزهه ا ب هويژه کلروفی ل ،اطالع ات

بود .غلظت کلروفیل  bاف زايش  18/38درص دی در

ارزشمندی در مورد وض عیت فیزيولوژي ک گیاه ان

تیمار 50میلیگرم بر لیتر نسبت به گیاهان شاهد نشان

میده د ) (Shen et al., 2019و يک ی از

داد .محتوای کلروفیل کل در تیمار  50میلیگرم ب ر

عم ومیترين آث ار ناش ی از آلودگیه ا در گیاه ان،

لیت ر از فن انترن تف اوت چن دانی ب ا گیاه ان ش اهد

اثر فتانترن بر شا

های فیزيولوژيک و القای تنش اکسیداتیو درگیاه آفتابگردان ) (Helianthus annuusمريم نعمتی و همکاران
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زرد شدن بر ها است ) .(Liu et al., 2009در اين

وف ايف ديگ ری از قبی ل حفاف ت از سیس تم

پژوهش ،تیم ار ب ا فن انترن موج ب اف زايش غلظ ت

فتوسنتزی ،کمک ب ه پاي داری پ روتئین جمعکنن ده

رنگیزههای فتوسنتزی شد که با نتايی پژوهش  Aliو

نور و همچنین ،حفافت در مقابل راديکاله ای آزاد

 )2010( El-Yemeniبر گیاه ق ی ک ه در پاس خ ب ه

را بر عه ده دارن د ) .(Joshi and Swami, 2009در

آل ودگی ه وا مق دار کلروفی ل  b ،aو ک ل اف زايش

اين پژوهش ،می زان کارتنوئی دها در گیاه ان تح ت

ياف ت ،همس و ب ود .اف زايش غلظ ت رنگیزهه ای

تیمار در مقايسه با ش اهد رون د افزايش ی داش ت ک ه

فتوس نتزی احتم االً ب هعلت ک اهش رش د گیاه ان

میتوان د بهت رين توجی ه ب رای حفاف ت رنگی زه

تیمارشده با فن انترن اس ت (Alidadi-Khaliliha et

کلروفیل باشد.

) .al., 2016کارتنوئیدها عالوه ب ر نق ش س ا تاری
جدول  -2اثر غلظتهای مختلف فتانترن بر غلظت رنگیزههای فتوسنتزی گیاه آفتابگردان.
Table 2- Effect of different phenanthrene concentrations on photosynthetic pigments contents of sunflower.

تیمار

شاهد

اندامهای هوايی
کارتنوئید کل

کلروفیل کل

کلروفیلb

کلروفیلa

(میلیگرم بر گرم وزن تر)

(میلیگرم بر گرم وزن تر)

(میلیگرم بر گرم وزن تر)

(میلیگرم بر گرم وزن تر)

52/0±45/68b

409/0±45/5b

232/2±12/64 b

191/5±94/6b

فنانترن
a

b

a

b

( 50میلیگرم در لیتر)

124/1±01/42

413/1±45/36

264/8±13/30

204/11±32/8

فنانترن

95/00±12/0a

648/1±09/98a

245/7±94/42b

402/0±15/9a

( 100میلیگرم در لیتر)

دادهها میانگین سه تکرار  ±طای استاندارد هستند .حرو

يکسان در هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سطح احتم ال %5

است.
Data are the mean of 3 replications ± standard error. Similar letters in each column indicate no significant difference
(p ≤ 0.05).

غلظت مالوندیآلدئید:

اکسیداسیون لیپیدها از جمله آس یبهايی اس ت ک ه

غلظ ت مالوندیآلدئی د در ان دامهای ه وايی

در اث ر ت نش اکس یداتیو ايج اد میش ود و يک ی از

گیاه ان تیمارش ده ب ا فن انترن بهص ورت معن یداری

محصوالت نهايی آن يعنی مالوندیآلدئید ،بهعنوان

ک اهش ياف ت ( .)p≤0/05می زان اي ن ک اهش در

شا صی برای ارزي ابی ش دت ت نش در نظ ر گرفت ه

تیماره ای  50و  100میلیگ رم ب ر لیت ر ب هترتیب

میشود .ا تالل در متابولیسم که ب ه ع دم تع ادل در

 52/06و  86/9درصد ب ود .فن انترن در ريش ه باع ث

تولید و مصر

راديکالهای آزاد در سلولها منج ر

اف زايش معن یدار  99/45درص دی غلظ ت

میشود ،بهتدريی باعث افزايش غلظت اين ترکیبات

مالوندیآلدئید در تیمار 100میلیگرم بر لیتر نسبت

میگ ردد ) .(Panda and Choudhury, 2005در

ب ه گیاه ان ش اهد ش د (( )p≤0/05ش کل .)1

اي ن پ ژوهش ،مش اهده ش د ک ه تییی ر غلظ ت
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مالوندیآلدئید در ريشه و اندامهای هوايی گیاه ان

داراس ت و م انع از س ارت اکس یداتیو ب ه گی اه

آفتابگردان تیمارشده با فنانترن کامالً متفاوت اس ت.

میش ود ،درحالیک ه تجم ع ب االی گون ههای فع ال

بهعبارتديگر ،در ريش ه ب ا اف زايش غلظ ت فن انترن

اکسیژن آزاد در غلظتهای باالی فنانترن ب ر سیس تم

محت وای مالوندیآلدئی د اف زايش ياف ت و در

پاداکسايش ی گی اه غلب ه ک رده و ب ه پراکسیداس یون

اندامهای ه وايی ک اهش نش ان داد (ش کل  .)1اي ن

لیپیدهای غشايی منجر شده است .نت ايی مش ابهی در

نتايی مؤيد اين مطلب است که سیس تم پاداکسايش ی

مطالع ه ت أثیر فن انترن روی گلس رخ گ زارش ش ده

ريش ه گی اه آفت ابگردان در غلظ ت پ ايین فن انترن

است ).(Bhuyan et al., 2020

ب ه وبی توان ايی از ب ین ب ردن راديکاله ای آزاد را

b
100

50

0

گرم وزن تر)

b

10
9
8
7
6
5
4
3
2

b

غلظت فنانترن (میلی گرم در لیتر)

مالون دی آلدئید(میکرومول بر گرم وزن تر)

( )

مالون دی آلدهید (میکرومول بر

a

6
5
4
3
2
1
0

c
شکل -1محتوای مالوندیآلدئید در ريشه (الف) و اندام هوايی (ب) گیاه آفتابگردان .دادهها میانگین س ه تک رار  ±ط ای اس تاندارد

هستند .حرو

يکسان در هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %5است.

Figure 1- Malondialdehide content in roots (A) and shoot (B) of sunflower.
Data are the mean of 3 replications ± standard error. Similar letters on each column indicate no significant difference
(p ≤ 0.05).

محتوای فنل کل:

محت وای ترکیب ات فنل ی ب هطور معن یداری در

محت وای اي ن ترکیب ات در ريش ه  75درص د و در
اندامهای هوايی 50درصد کاهش يافت (شکل .)3

گیاهان تیمارشده با فنانترن کاهش ياف ت ()p≤0/05

ترکیب ات فنل ی و فالونوئی دی از متابولیته ای

بهطوریک ه در ريش ه و ان دامهای ه وايی گیاه ان

ثانويه هس تند ک ه ب ه فراوان ی در بافته ای گی اهی

تیمارشده با 100میلیگرم بر لیتر از فن انترن محت وای

يافت میش وند و دارای نقشه ايی از قبی ل ش رکت

آنها بهترتیب  27/73و  22/35درصد نسبت به شاهد

در مکانیس مهای دف اعی گی اه ،د ی ل در س ا ت

کاهش يافت (شکل .)2

ديوارهی سلولی و در ويژگیهايی مانند رنو ،عط ر

محتوای فالونوئید کل:

تیم ار فن انترن باع ث ک اهش معن یدار محت وای
فالونوئید کل در ريش ه و ان دامهای ه وايی گیاه ان
تیمارشده نس بت ب ه گیاه ان ش اهد ش د (،)p≤0/05
بهطوریکه در تیمار  100میلیگرم بر لیتر از فن انترن

و طعم مؤثر هستند ) .(Hernandez et al., 2006در
ش رايط ت نش اکس یداتیو ،فالونوئی دها میتوانن د ب ه
تولید ترکیبات جاروبکننده مانن د س میکوئینونها
منجر ش وند و کات الیز واک نش ف وق در گیاه ان ب ر

اثر فتانترن بر شا

های فیزيولوژيک و القای تنش اکسیداتیو درگیاه آفتابگردان ) (Helianthus annuusمريم نعمتی و همکاران
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عه ده آنزيمه ای پلیفنلاکس یداز اس ت .در واق ع

شده است و اين افزايش به موازات کاهش ترکیبات

ترکیب ات فنل ی ب هعنوان سوبس ترای آنزيمه ای

فنلی است .احتماالً آنزيم پراکسیداز ب رای مقابل ه ب ا

ق رار

گونههای فعال اکسیژن آزاد ناش ی از ت نش فن انترن،

میگیرن د ) .(Paskova et al., 2006در پ ژوهش

از اکسیداس یون ترکیب ات فنل ی ب هعنوان سوبس ترا

حاضر ،ت نش فن انترن س بب اف زايش فعالی ت آن زيم

استفاده کرده و به کاهش اين ترکیب ات منج ر ش ده

پراکسیداز در اندام هوايی و ريشه گی اه آفت ابگردان

است.

پاداکساينده مانند پراکس یدازها م ورد مص ر

شکل  -2محتوای فنل کل در ريشه (الف) و اندامهای هوايی (ب) گیاه آفت ابگردان .دادهه ا می انگین س ه تک رار  ±ط ای اس تاندارد
هستند .حرو

يکسان در هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %5است.

Figure 2- Total phenol content in roots (A) and shoot (B) of sunflower.
Data are the mean of 3 replications ± standard error. Similar letters on each column indicate no significant difference
(p ≤ 0.05).

شکل -3محتوای فالونوئید کل در ريشه (الف) و اندامهای هوايی (ب) گیاه آفتابگردان .دادهها میانگین سه تکرار  ±طای اس تاندارد
هستند .حرو

يکسان در هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %5است.

Figure 3- Total flavonoids content in roots (A) and shoot (B) of sunflower.
Data are the mean of 3 replications ± standard error. Similar letters on each column indicate no significant difference
(p ≤ 0.05).

فعالیت آنزیمهای پاداکساینده:

با تیمار فتانترن افزايش يافت ،بهطوریکه فعالیت آن

فعالیت آنزيم سوپراکسیدديسموتاز در اندامهای

در ريشه و اندامهای هوايی گیاهان تیمارشده با 100

هوايی و ريشه گیاه آفتابگردان بهصورت معن یداری

میلیگرم بر لیتر از فن انترن نس بت ب ه گیاه ان ش اهد

اثر فتانترن بر شا

های فیزيولوژيک و القای تنش اکسیداتیو درگیاه آفتابگردان ) (Helianthus annuusمريم نعمتی و همکاران
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بهترتیب  74/1و  171/3درصد بیشتر بود (ش کل .)4

مکانیس م دف اعی مه م در گی اه آفت ابگردان باش د.

آنزيم پراکسیداز در ريش ه و ان دامهای ه وايی گی اه

افزايش فعالیت اين آنزيم در گیاهان برنی تیمارش ده

آفتابگردان تیمارشده با فنانترن در مقايسه ب ا گیاه ان

با فنانترن و پیرن نی ز گ زارش ش ده اس ت ک ه مؤي د

شاهد افزايش معنیداری نشان داد ولی ب ین تیماره ا

نتايی کار اي ن پ ژوهش اس ت ).(Lin et al., 2009

معن یدار وج ود نداش ت

تنشه ا عموم اً باع ث تجم ع پراکس یدهیدروژن در

( .)p≤0/05در تیمار  100میلیگ رم ب ر لیت ر فن انترن

گیاهان میشوند که در غلظتهای باال برای سلولها

فعالی ت آن زيم در ريش ه و ان دام ه وايی گیاه ان

س مّی اس ت ) .(Unyayar et al., 2005در گیاه ان

تیمارشده نسبت به گیاهان ش اهد ب هترتیب  53/59و

س میّتزدايی از پراکس یدهیدروژن نی از ب ه فعالی ت

 70/81درصد افزايش يافت (شکل  .)5فنانترن باعث

گ روه بزرگ ی از آنزيمه ای پاداکس اينده از قبی ل

کاهش معنیدار در فعالی ت آن زيم کات االز ريش ه و

پراکسیدازها دارد که واکنشهای اکسیداسیون-احیا

ان دام ه وايی گیاه ان آفت ابگردان ش د ،بهطوریک ه

را کاتالیز میکنند ).(Ghanati and Nemati, 2010

کمترين فعالیت آنزيم در تیمار  100میلیگرم بر لیتر

بنابراين ،با افزايش سطح فعالیت اين آنزيمها ک ه در

از فنانترن مشاهده شد که در مقايسه با گیاهان ش اهد

پراکس یزوم ،کلروپالس ت ،واکوئ ل و آپوپالس ت

در ريش ه  96/5درص د و در ان دامهای ه وايی 93/5

حضور دارند ،از آثار سمّی گون ههای اکس یژن آزاد

درص د ک اهش داش ت (ش کل .)6تیم ار فن انترن در

بر گی اه جل وگیری میش ود (Foyer and Noctor,

غلظت  50میلیگرم بر لیتر باع ث اف زايش معن یدار

) .2005ازاينرو ،در اي ن پ ژوهش اف زايش فعالی ت

فعالی ت آن زيم آسکورباتپراکس یداز ريش ه و

پراکس

ه

اندامهای هوايی گیاهان آفتابگردان نسبت به گیاهان

پراکس یدهیدروژن عم ل میکنن د ،منطق ی اس ت.

ش اهد ش د ک ه ب هترتیب  93/4و  50/4درص د ب ود

دراينمی ان ،تماي ل آسکورباتپراکس یداز ب ه

(( )p≤0/05شکل .)7اما غلظت  100میلیگرم بر لیتر

پراکسیدهیدروژن زياد است ،زي را حت ی در غلظ ت

فنانترن باعث کاهش فعالیت اي ن آن زيم در ريش ه و

 50میلیگ رم ب ر لیت ر فن انترن ،پراکس یدهیدروژن

اندامهای ه وايی گیاه ان تیمارش ده گردي د ک ه در

تولیدی که طی فعالیت کاتاالز حذ

نشده اس ت را

اندامهای هوايی معنیدار بود (.)p≤0/05

ج اروب میکن د ).(Ghanati and Nemati, 2010

(در اندام هوايی) ا تال

یدازها ک

تای تجزي

ه در راس

سوپراکسیدديس موتاز يک ی از مهمت رين

در پ ژوهش حاض ر ،اف زايش معن یدار فعالی ت

آنزيمه ای فع ال در سیس تم دف اعی پاداکس ايندگی

آسکورباتپراکس یداز در ان دام ه وايی و همچن ین،

برای مقابله با تنش اکسیداتیو است (Shahid et al.,

ريش ه گی اه ب هويژه در تیم ار 50میلیگ رم ب ر لیت ر

) .2014در اين پژوهش ،میزان فعالیت آنزيم در اث ر

فنانترن بیانگر اين است که فعالیت آنزيم کات االز در

تیم ار فن انترن در ريش ه و ان دامهای ه وايی گی اه

پراکس

زان

افزايش نشان داد و به نظ ر میرس د اف زايش فعالی ت

پراکس

اي ن آن زيم در گیاه ان تیمارش ده ب ا فن انترن ي ک

سوپراکسیدديسموتاز غلب ه کن د و گی اه ب ا ب االبردن

یزوم نتوانس

ته اس

یدهیدروژن تولی

تب

ر می

دی توس

ط
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میزان فعالیت آسکورباتپراکسیداز حتی در غلظ ت

تحت تیمار فنانترن ،کاهش فعالیت کات االز گ زارش

کم به منظور س میّتزدايی م ؤثر پراکس یدهیدروژن

شده است ).(Salehi-lisar and Deljoo, 2015

عم ل ک رده اس ت .در گن دم ،يونج ه و آفت ابگردان

شکل -4فعالیت آنزيم سوپراکسیدديسموتاز در ريشه (الف) و اندام هوايی (ب) گیاه آفتابگردان .دادهها میانگین س ه تک رار  ±ط ای
استاندارد هستند .حرو

يکسان در هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %5است.

Figure 4- Superoxide dismutase (SOD) activity in roots (A) and shoot (B) of sunflower.
Data are the mean of 3 replications ± standard error. Similar letters on each column indicate no significant difference
(p ≤ 0.05).

شکل -5فعالیت آنزيم پراکسیداز در ريشه (الف) و اندام هوايی (ب) گیاه آفتابگردان .دادهها میانگین س ه تک رار  ±ط ای اس تاندارد
هستند .حرو

يکسان در هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %5است.

Figure 5- Peroxidase (POD) activity in roots (A) and shoot (B) of sunflower.
Data are the mean of 3 replications ± standard error. Similar letters on each column indicate no significant difference
(p ≤ 0.05).
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شکل -6فعالیت آنزيم کاتاالز در ريشه (الف) و اندام هوايی (ب) گی اه آفت ابگردان .دادهه ا می انگین س ه تک رار  ±ط ای اس تاندارد
هستند .حرو

يکسان در هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %5است.

Figure 6- Catalase (CAT) activity in roots (A) and shoot (B) of sunflower.
Data are the mean of 3 replications ± standard error. Similar letters on each column indicate no significant difference
(p ≤ 0.05).

شکل -7فعالیت آنزيم آسکورباتپراکسیداز در ريشه (الف) و اندام هوايی(ب) گیاه آفتابگردان .دادهها میانگین س ه تک رار  ±ط ای
استاندارد هستند .حرو

يکسان در هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %5است.

Figure 7- Ascorbate peroxidase (APX) activity in roots (A) and shoot (B) of sunflower.
Data are the mean of 3 replications ± standard error. Similar letters on each column indicate no significant difference
(p ≤ 0.05).

جمعبندی:
افزايش فعالی ت آنزيمه ای پاداکس اينده در اث ر

ايجاد کرده است و در نهايت به کاهش شا

های

رشد گیاه آفتابگردان منجر شده است.

تیمار فنانترن ،نش اندهنده ت نش اکس یداتیو ناش ی از
اين ترکیب است .اما کاهش میزان فعالیت کاتاالز و

سپاسگزاری:

از بین نرفتن پراکسیدهیدروژن تولیدی در اث ر ت نش

نگارندگان از دانشگاه تبريز برای ت أمین م الی و

حاکی از کاهش مقاومت گیاه آفتابگردان نس بت ب ه

امکان ات آزمايش گاهی در اج رای اي ن پ ژوهش

اي ن ترکی ب اس ت .ازطر ديگ ر ،ک اهش می زان

صمیمانه قدردانی مینمايند.

پراکسیداسیون لیپیدها در اندام هوايی و به دنب ال آن
افزايش میزان آن در ريشه نی ز نش اندهندهی تجم ع
بیشتر فنانترن در ريشه اس ت ک ه ب ا تض عیف سیس تم
ربشهای گیاه ،در جذب آب و م واد غ ذايی ا تالل
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