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دانشجوی کارشناس ارشد مؤسسه غیر انتفاعی سنا ،ساری 2 ،عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی مازندران ،ساری 3 ،عضو هیئت علمی موسسه غیرانتفاعی سنا  4مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران 5 ،کارشناس ارشد بیوتکنولوژی موسسه سنا ایران
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چکیده
به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید ( )SNPبه عنوان دهنده نیتریک اکساید ( )N0بر برخی ویژگیهای
بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل طی تنش شوری ،آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامال تصادفی انجام گرفت.
تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح 0/2 ،0/1 ،0( SNPو  0/4میلیموالر) و سه سطح شوری ( 55 ،0و  150میلیموالر
کلرید سدیم) بود .نتایج این مطالعه نشان داد که تیمار  0/4میلی موالر  SNPسبب افزایش میزان کلروفیل و کارتنوئید تحت
تنش شوری و شرایط نرمال گردید و با افزایش شوری از میزان کلروفیل و کارتنوئید کاسته شد .بیشترین مقدار فنل کل و
 MDAدر باالترین سطح شوری به دست آمد .در کل میتوان استفاده از  SNPرا به عنوان دهنده  NOبرای بهبود آثار
منفی شوری در این مرحله از رشد گیاه (گیاهچهای) به کار برد.
کلمات کلیدی :سدیم نیتروپروساید ،کارتنوئید ،فنول

مقدمه
سرخارگل ( )Echinaceae purpureaگیاهی علفی و چندساله متعلق به تیره  Asteraceaeبوده که منشأ آن شمال
آمریکا گزارش شده است [ .]1در آمریکا ،از سرخارگل برای تقویت سیستم ایمنی بدن به ویژه پیشگیری یا درمان
سرماخوردگی استفاده میشود.
تنش شوری مراحل مختلف رشد گیاه را تحت تأثیر قرار میدهد .حساسترین مرحله رشد از نظر تنش شوری در بیشتر
گونههای گیاهی ،مراحل اولیه رشد می باشد و بیشتر پژوهشهای مربوط به این زمینه نیز ،در همین مرحله از رشد انجام
گرفته است [ .]2سدیم نیتروپروساید )SNP( 1یک ترکیب رهاکننده نیتریکاکساید )NO( 2است که نقش آن در گیاهان،
موضوع پژوهشهای مهم قرار گرفته است NO .یک رادیکال آزاد فعال زیستی و یک مولکول پیامرسان است که در بسیاری از
واکنشهای گیاهان مانند واکنش به پاتوژنها ،جوانهزنی دانه ،پیری و رسیدگی میوه نقش برجستهای داشته است [.]3
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کلروپالست از اجزای مهم گیاه است که تحت تأثیر تنش شوری و خشکی قرار میگیرد و این تنشها میتوانند موجب
هیدرولیز شدن پروتئینهای تیالکوئیدی و کاهش مقدار کلروفیل شوند [ .]4کارتنوئیدها هم از رنگیزههای کلیدی و مهم
آنتیاکسیدانی در گیاهان به شمار میروند که به تخریب اکسیداتیو حساس هستند [ .]5ترکیب آلدهیدی ناشی از پراکسیده
شدن لیپیدهای غشا ،با اندازهگیری مالوندیآلدهید ( )MDAسنجش و برآورد شده است که به عنوان یک معرف برای بررسی
میزان خسارت به غشا در شرایط تنش مورد استفاده قرار میگیرد [ .]6از طرفی ،ترکیبات فنلی جزیی از مواد محلول سلولی
هستند که اثرهای خسارتزای تنش را تعدیل میکنند .تجمع این ترکیبات در گیاهان متحمل به شوری ،از راهکارهای مهار
فعالیت رادیکالهای فعال اکسیژن و محافظت غشای سلول از آسیب هایتنش شوری محسوب میشود [ .]6با توجه به بررسی-
های انجام شده ،پژوهش کنونی به منظور بررسی تأثیر  NOخارجی بهعنوان یک آنتیاکسیدان مؤثر و تأثیر مطلوب آن در
کاهش تنش اکسیداتیو در افزایش مقاومت گیاهچههای سرخارگل در بستر شور ،اجرا شد.

مواد و روشها
این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت .تیمارهای آزمایشی شامل چهار مقدار
سدیم نیتروپروساید ) (SNPبا غلظت 0/2 ،0/1 ،0و  0/4میلیموالر  SNPو سه بستر شوری  55 ،0و  150میلیموالر محلول
کلرید سدیم ( )NaClبود .از آب خالص استریل هم ،به عنوان شاهد برای سطح صفر  SNPو سطح صفر شوری استفاده شد.
گیاهچههای سرخارگل در گلدانهای پالستیکی یک لیتری حاوی پرلیت نشاکاری و  20میلیلیتر محلول غذایی هوگلند نیز
دوبار در هفته برای تأمین مواد غذایی به گلدانها اضافه شد .اعمال تیمارها اینگونه بود که پس از آمادهسازی محلولها برای
هر تیمار 10 ،میلیلیتر از محلول هوگلند را با  10میلیلیتر از تیمار مورد نظر ترکیب و به حجم  20میلیلیتر رسانده و سپس
یک روز در میان به گیاهان اضافه شدند .پس از دو هفته از اعمال تیمارها ،برگهای یکنواخت دو گیاه در هر تکرار برای ارزیابی
مقدار کلروفیل و کارتنوئید از روش  ،]5[ Lichtenthallerغلظت مالوندیآلدهید بهعنوان محصول پراکسیده شدن اسیدهای
چرب غشا بهروش  Heathو  ]8[ Packerو مقدار فنل کل با روش  Meyersو همکاران [ ]9جمعآوری شدند .محاسبات
آماری و رسم شکلها به ترتیب با استفاده از نرمافزار  SASو  Excelانجام شد .مقایسه میانگین تیمارها با آزمون حداقل
تفاوت معنیدار ( )LSDانجام و  P<0/05به عنوان سطح معنیدار بودن اختالفها در نظر گرفته شد.

نتایج و بحث
کلروفیل برگ:
با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها ،تنش شوری سبب کاهش معنیدار مقدار کلروفیل  aشده است .بر مبنای نتایج به
دست آمده از مقایسه میانگین دادهها ،بیشترین میزان کلروفیل  aمربوط به تیمار شاهد بود .کمترین میزان کلروفیل  aهم ،در
سطح باالی شوری ( 150میلیموالر) مشاهده شد (شکل -1الف).
با توجه به نتایج آزمایش ،اثر برهمکنش تیمارهای شوری ×  SNPبر محتوای کلروفیل  bمعنیدار شده است .بیشترین مقدار
کلروفیل  bدر تیمار برهمکنش ( S1N4سطح صفر شوری و  0/4میلیموالر  )SNPاندازهگیری شد (شکل  .)2کمترین مقدار
آن نیز ،در تیمار برهمکنش ( S3N2سطح  150میلیموالر شوری و  0/1میلیموالر  )SNPبه دست آمد .برپایه این نتایج،
شوری زیاد موجب کاهش و سطح باالی  SNPموجب افزایش مقدار کلروفیل برگ سرخارگل شد (شکل -1ب).
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شکل  -1الف) اثر ساده سطوح شوری بر محتوای کلروفیل  aبرگ .ب) اثر برهمکنش تیمارهای شوری و  SNPبر
محتوای کلروفیل  bبرگ ( S1تا  S3به ترتیب سطح  55 ،0و  150میلیموالر محلول NaCl؛  N1تا  N4به ترتیب
سطح  0/2 ،0/1 ،0و  0/4میلیموالر محلول )SNP

شکل  -2الف) اثر ساده تیمارهای شوری بر محتوای کلروفیل کل .ب)  SNPبر محتوای کلروفیل کل برگ ( S1تا
 S3به ترتیب سطح  55 ،0و  150میلیموالر محلول NaCl؛  N1تا  N4به ترتیب سطح  0/2 ،0/1 ،0و  0/4میلیموالر
محلول )SNP
با توجه به نتایج تجزیه واریانس ،اثر ساده تیمارهای شوری و  SNPبر محتوای کلروفیل کل معنیدار بود .بیشترین مقدار
کلروفیل کل در شرایط غیر شور (شاهد) و سطح  0/4میلیموالر  SNPبه دست آمد (شکل .)2در این راستا Tu ،و همکاران
[ ]10و  Boyarshinovو  ]11[ Asfovaدر گندم به افزایش میزان کلروفیل تحت تنشهای محیطی با کاربرد  SNPاشاره
کردند .ترکیب  0/1میلی موالر  SNPبا جلوگیری از تخریب کلروفیل و پروتئینهای محلول به خصوص روبیسکو پیری را در
برگهای جدا شده گندم به تأخیر انداخت [.]10
کارتنوئید برگ:
در این آزمایش ،برهمکنش شوری ×  SNPبر محتوای کاروتنوئید برگ معنیدار بود .تیمار  0/4میلیموالر  SNPتوانست اثر
شوری را بهبود ببخشد و بیشترین میزان کارتنوئید را در بین تیمارهای تنش دیده پس از شاهد (سطح صفر  )SNPبدست
آورد (شکل  .)3این افزایش میزان کار وتنوئید در سطوح باالی شوری بوده است .این نتایج موافق با نتایج  Yonisو همکاران
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[ ]12است که افزایش کاروتنوئید را با افزایش شوری بیان کردند .کارتنوئیدها نقش حفاظتی در مقابل تنش اکسیداتیو القا شده
دارند و باعث کاهش اثرات سمی رادیکالهای آزاد میشوند.

شکل  -3اثر برهمکنش تیمارهای شوری و  SNPبر محتوای کارتنوئید برگ
میزان :MDA
نتایج آزمایش اثر معنیدار برهمکنش تیمارهای شوری ×  SNPرا بر میزان  MDAنشان داد .سطوح باالی شوری موجب
افزایش میزان  MDAشد به طوری که باالترین مقدار آن در سطح  150میلیموالر شوری بهدست آمد (شکل  .)4در این
آزمایش ،اثر  SNPبه عنوان دهنده  NOبر میزان  MDAقابلتوجه نبود .در دیگر پژوهشها هم ،با افزایش غلظت کلرید
سدیم در زیره سبز [ ]13و سیاهدانه [ ،]14میزان  MDAنسبت به شاهد افزایش یافت.

شکل  -4اثر برهمکنش تیمارهای شوری و  SNPبر محتوای کارتنوئید برگ
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فنل کل:
نتایج تجزیه واریانس این آزمایش ،افزایش معنی دار تنش شوری بر محتوای فنل کل برگ سرخارگل را نشان داد (شکل  .)5با
این حال برهمکنش تیمار شوری ×  SNPبر مقدار این ترکیب معنیدار نبود .رضایتمند و همکاران [ ]15گزارش کردند که،
میزان فنل کل گیاه درمنه کوهی تحت تنش شوری افزایش یافت .همچنین بیان شد که ،با افزایش غلظت  NOمیزان فنل کل
در گیاه بادرنجبویه نیز افزایش یافت [ .]16افزایش مقدار این ترکیب ،احتماال به دلیل نقش آنتیاکسیدانی آنها در برابر
ROSهاست .بسیاری از ترکیبات فنلی از پاالیندههای بسیار کارآمد پراکسید هیدروژن و رادیکالهای هیدروکسیل و متوقف
کننده زنجیرههای پراکسیداسیون لیپید هستند.

شکل  -5اثر ساده سطوح شوری بر محتوای فنل کل برگ ( S2 ،S1و  S3به ترتیب سطح  55 ،0و  150میلیموالر
محلول )NaCl

نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان نتیجه گرفت که گیاهچههای سرخارگل به تنش شوری تحمل پایینی دارد .بیشترین
میزان کلروفیل (کلروفیل  bو کل) و کارتنوئید در تیمار  0/4میلیموالر  SNPتحت تنش شوری و شرایط نرمال مشاهده شد.
بیشترین مقدار فنل کل و  MDAدر باالترین سطح شوری به دست آمد .در کل میتوان استفاده از  SNPرا به عنوان دهنده
 NOبرای بهبود آثار منفی شوری در این مرحله از رشد گیاه (گیاهچهای) بهکار برد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از جناب آقای دهقان به دلیل مساعدت ایشان در امر تدوین مقاله نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم.
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 اثر تنش شوری و بر همکنش آن با،1389 ، اعظم منفرد و غالمحسین بخشی خانیکی، فریده احمدی، مهلقا قربانلی-[13]
(Cuminum (  پرولین و مالوندیآلدهید در گیاه زیره سبز، آسکوربات پراکسیداز،آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز
،28  جلد، فصلنامه ی علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، چهار هفته بعد از جوانهزنیcyminum L.
.1 شماره
 اثر پرایمینگ بذر بر آنزیمهای آنتیاکسیدانی و پراکسیداسیون،1391 ، سوسن احمدپور دهکردی و حمیدرضا بلوچی-[14]
 مجله الکترونیک تولید گیاهان،) تحت تنش شوری و خشکیNigella sativa L.) لیپید غشای سلول گیاهچههای سیاهدانه
.4  شماره،5  جلد،زراعی
 اثر سالیسیلیک بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی و،1392 ، رمضانعلی خاورینژاد و غالمرضا اصغری، زهرا رضایتمند-]15[
.) تحت تنش شوریArtemisia aucheri Boiss( بیوشیمیایی گیاه درمنه کوهی
 اثر نیتریک اکساید بر میزان رشد و برخی،1392 ، آیتاله رضایی نودهی و شهال نجفی، صدیقه اسماعیلزاده بهابادی-[16]
.2  شماره،6  جلد، مجله سلول و بافت،In vitro شاخصهای فیزیولوژیک گیاهچههای بادرنجبویه کشت شده در شرایط
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