فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،33آذر و دی 1398

اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در گیاه گلرنگ تحت تنش خشکی
مریم چاوشی* ،1فرزانه نجفی ،1اعظم سلیمی 1و سید عبدالحمید انگجی
 1گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی
 2گروه علوم سلولی و ملکولی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی
(تاریخ دریافت ،1397/06/25 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/11/02 :

چکیده
خشکی یکی از تنشهای غیرزیستی است که رشد و تولید محصول گیاه را محدود میکند .سالیسیلیک اسید ( )SAنیز یکی از تنظیمکنندههای رشد است که در
پاسخ به تنش زیستی و غیرزیستی نقش اساسی دارد .هدف از بررسی پژوهش حاضر تأثیر سالیسیلیک اسید بر کاهش تنش خشکی در گیاه گلرنگ
( )Carthamus tinctorius L.است .بدین منظور اثر سالیسیلیک اسید (صفر و  0/25میلیموالر) و خشکی (در سطوح  %50 ،%75 ،%100و  %25ظرفیت
مزرعهای) بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و بیان ژن زیر واحدهای آنزیم سوپراکسید دیسموتاز مورد بررسی قرار گرفت .اسید سالیسیلیک به گیاهان در مرحله
سه برگی اسپری شد و پس از دو روز گیاهان تحت تیمار خشکی قرار گرفتند .دومین تیمار  ،SAیک هفته پس از اولین مرحله محلولپاشی صورت گرفت.
گیاهان پس از دو هفته تنش خشکی جهت بررسی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و مولکولی برداشت شدند .نتایج نشان داد که تنش خشکی  %25 FCباعث
افزایش فعالیت آنتیاکسیدانها ،محتوای آب اکسیژنه و مالون دیآلدهید برگ و ریشه ،بیان  Fe-SOD ،Mn-SODبرگ و ریشه شده است .در حالیکه تیمار
همزمان خشکی و  SAباعث افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان ریشه و کاهش آنزیمهای آنتیاکسیدان برگ ،بیان  Fe-SODریشه ،Mn-SOD ،برگ،
محتوای آب اکسیژنه و مالون دیآلدهید برگ و ریشه شده است .بهنظر میرسد سالیسیلیک اسید در رفع آسیبهای ناشی از تنش خشکی نقش مؤثری در گیاه
گلرنگ داشته باشد.
واژههای کلیدی :آنتی اکسیدانها ،تنش آبی ،تنش اکسیداتیو ،گلرنگ

مقدمه

فتوسنتز ،هدایت روزنهاي ،بيوماس (زیستتوده) ،كاهش ميزان

تنش خشکی یکی از تنشهاي چند بعدي و مهمترین عامل

رشد ،محتواي نسبی آب ،پتانسيل آب برگ ،گسترش سلولی

محدودكننده رشد و توليد محصول ( )Eslam et al., 2010در

( )Rahbarian et al., 2011و در نهایت كاهش عملکرد گياه

سراسر دنيا بهشمار میآید و با توجه به نوع گياه تحت تنش

( )Eraslan et al., 2007میشود .شدت خسارت خشکی به

اثرات متفاوتی مشاهده میشود ( .)Gunes et al., 2006تنش

طول دوره خشکی ،شدت كمبود آب ،مرحله رشد و نمو گياه،

خشکی تأثير خود را از طریق ایجاد تغييرات تشریحی ،ریختی،

نوع گونه گياهی ( )Rampino et al., 2006و بيان ژنی گياه

فيزیولوژیك و بيوشيميایی از جمله بهصورت تغيير برخی

بستگی دارد (.)Ahmadizadeh, 2013

ساختارها در گياه ،تغيير سرعت رشد ،پتانسيل اسمزي بافت و

گلرنگ از گياهان قدیمی است كه كشت آن در ابتدا به

دفاع آنتیاكسيدانی اعمال میكند .تنش خشکی باعث كاهش

منظور استخراج رنگ از گلبرگهاي آن جهت رنگآميزي

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيChavoosh_m@yahoo.com :
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توليد روغن ،كنجاله ،مواد دارویی ،لوازمآرایشی و زینتی كشت

نيمهخشك جهان قرار دارد كه این خود نشاندهنده ضرورت توجه به

میشود ( .)Camas, 2005كشور ما از لحاظ ذخایر ژنتيکی این

بهينهسازي مصرف آب و كاربرد هورمونهاي گياهی جهت مقاومسازي

گياه یکی از غنیترین مناطق جهان به شمار میرود .بيشترین

گياهان در بخش كشاورزي است .ساليسيليك اسيد ()Salicylic acid

سطح كشت گلرنگ مربوط به استانهاي اصفهان ،خراسان و

مادهاي بدون رنگ و داراي ساختار كریستالی است كه بهعنوان

یزد است ( .)Foroozan, 2005در گلرنگ نيز تنش خشکی

تنظيمكننده فرایندهاي فيزیولوژیکی مختلف مانند رشد ،تکامل گياه،

باعث كاهش رشد ،سطح برگ ،تعداد دانه ،تعداد گل ،كاهش

جذب یون ،جوانهزنی ،نمو ،رسيدن ميوه ،گلدهی و پاسخ به دفاع

عملکرد روغن ،زردي و ریزش زودرس برگها میشود

زیستی و غيرزیستی نقش دارد ( .)Miura and Tada, 2014افزایش

( .)Hussain et al., 2016آنزیم سوپراكسيد دیسموتاز در اواخر

رشد ،فتوسنتز ،توليد محصول و فعالشدن آنزیمهاي آنتیاكسيدان

سال  1960شناخته شد و در همه موجودات هوازي وجود

توسط ساليسيليك اسيد در نخود تحت تيمار كادميوم ( Alyemeni et

داشته و بهعنوان اولين خط دفاعی در برابر ROSها است كه

 )al., 2014و لوبيا در تنش خشکی (

یون سوپراكسيد را به  H2O2تبدیل میكند .آباكسيژنه حاصل

 )2012گزارش شده است.

Sadeghipour and Aghaei,

در اثر فعاليت سایر آنتیاكسيدانها نظير كاتاالز و پراكسيداز به

هدف از این پژوهش بررسی اثر  SAدر كاهش اثرات ناشی از

آب تبدیل میشود SOD .در همه قسمتهاي گياه بهویژه در

تنش خشکی بر گياه گلرنگ بوده است .با وجود ارزشمندبودن گياه

مناطقی كه یون سوپراكسيد وجود دارد ،یافت میشود .سه نوع

گلرنگ از نظر دارویی و صنعتی و مواجهشدن مناطق زیر كشت این

MnSOD ،Cu /ZnSOD

گياه با شرایط كمآبی ،از اینرو تأثير خشکی و ساليسيليك اسيد بر ميزان

و  FeSODوجود دارد كه محل سنتز هركدام متفاوت بوده

فعاليت آنزیمهاي آنتیاكسيدان ،هيدروژن پراكسيد و مالون ديآلدهيد و

است .همه ایزوفرمهاي آنزیم سوپراكسيد دیسموتاز توسط

بررسی بيان ژن زیر واحدهاي آنزیم  SODبراي درک بهتر سازوكار

هسته كد میشود و با توجه به اسيدهاي آمينههاي موجود در

تحمل گياه در مرحله رویشی بررسی شد .علت انتخاب زیر واحدهاي

توالی هدف به قسمتهاي مختلف سلول منتقل میشوند

آنزیم  SODبهدليل توليد رادیکالهــاي آنيــون سوپراكســيد در تنش

( .)Zhao et al., 2007طبق مطالعات انجامشده ،تاكنون

خشکی و تبدیل بــه هيــدروژن پراكســيد بوده كــه بعــداً توســط

تحقيقات بر روي آنزیمهاي آنتیاكسيدان در سطح فعاليت

كاتاالز و پراكسيداز تجزیــه مــیشــود و بدیــن ترتيــب ســلولها

آنزیمی و متابوليتها بوده و در سطح بيان ژن مطالعاتی انجام

را از خطــرات و آســيبهاي اكســيداتيو حفاظــت مــیكند.

آنزیم سوپراكسيد دیسموتاز با نامهاي

نشده است .به عالوه هيچ نتيجهاي مبنی بر تأثير خشکی و
ساليسيليك اسيد در گياه گلرنگ در سطح مولکولی گزارش

مواد و روشها

نشده است .ژنهاي  MnSODو  FeSODمربوط به زیر

بذرهاي گياه گلرنگ رقم گلدشت از مؤسسه تحقيقات اصالح

واحدهاي آنزیم  SODاست كه با توجه به اهميت آنزیم

و تهيه نهال و بذر كرج بخش دانههاي روغنی تهيه شد .به

سوپراكسيد دیسموتاز و بهدستآوردن اطالعات دقيقتر از

منظور بررسی اثر ساليسيليك اسيد بر پارامترهاي فيزیولوژیکی

مکانيسم اثر ساليسيليك اسيد در خشکی در گياه گلرنگ ،بيان

گياه گلرنگ آزمایشی گلدانی بهصورت فاكتوریل با دو فاكتور

ژنهاي مربوط به این آنزیم در این تحقيق مورد بررسی قرار

تنش خشکی و ساليسيليك اسيد در قالب طرح بلوک كامالً

گرفته است .آگاهی از تغييرات آنزیمها در گياه تحت تنش و

تصادفی با سه تکرار و سه گياه در هر واحد آزمایشی از اواسط

ارتباط آنها با الگوي بيان ژن درک روشنی از متابوليسم گياه را

شهریور تا اوایل آبان سال  1394در گلخانه آموزشی -پژوهشی

براي ما ارائه میدهد.

دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی تهران انجام شد.
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جوانهزده به گلدانهاي حاوي ماسه ،رس و خاكبرگ به نسبت

( ،)pH 7آسکوربات  0/5ميلیموالر ،آباكسيژنه 0/1

( )3:1:2منتقل شدند .گياهان در دماي  18/26˚Cو دوره نوري

ميلیموالر 0/1 EDTA ،ميلیموالر و  150ميکروليتر عصاره

 16ساعت نور و  8ساعت تاریکی رشد كردند .گياهان 23

آنزیمی بود .فعاليت آسکوربات براساس اكسيداسيون

روزه در مرحله سه برگی تحت تيمار  SAبهصورت اسپري

آسکوربيك اسيد و كاهش در جذب در طولموج  290نانومتر

برگی با غلظتهاي (صفر و  0/25ميلیموالر) قرار گرفتند و

با اسپکتروفتومتر (مدل  ،2100شركت  Unicoآمریکا) بهمدت

(FC

یك دقيقه اندازهگيري شد .یك واحد فعاليت آنزیمی بهعنوان

 %50،%25،75%و  )100%بهمدت دو هفته به گونهاي اعمال شد

مقدار آنزیمی است كه  1ميکرومول آسکوربيك اسيد را در

كه هر روز گلدانها وزن شده و به اندازه ظرفيت زراعی

مدت یك دقيقه اكسيد كند .سپس فعاليت آنزیم بر حسب

ذكرشده گياهان آبياري شدند .تيمار  SAبا غلظت صفر و 0/25

واحد آنزیم بهازاي هر ميلیگرم پروتئين براي همه نمونهها

ميلیموالر براي بار دوم یك هفته پس از اولين مرحله

محاسبه شد (.)Nakano and Asada, 1981

پس از دو روز تيمار خشکی در چهار سطح

محلولپاشی صورت گرفته سپس گياهان برداشت شدند.

سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (:)SOD

تهیه عصاره آنزیمی :ریشه و برگ تازه گياهان پس از

سنجش فعاليت آنزیم سوپراكسيد دیسموتاز با استفاده از

توزین با دو ميلیليتر بافر فسفات پتاسيم  50ميلیموالر

سنجش مهار احياء نوري متيلتيازول تترازوليوم ( )MTTدر

( )pH 6/8بهصورت هموژن در آمد .پس از همگنسازي

طولموج  560نانومتر انجام شد .بدین منظور ابتدا محلول بافر

نمونهها به ویالهاي  2ميلیليتري انتقال داده شده و در دماي 4

فسفات پتاسيم  50ميلیموالر ( )pH 7/4تهيه شد .سپس براي

درجه سانتیگراد در سرعت  15000 gبهمدت  12دقيقه

تهيه مخلوط واكنش بهترتيب متيونين  13ميلیموالر،

سانتریفيوژ (مدل  ،Smart R17شركت  Hanilكره) شدند .سپس

 0/1ميلیموالر 75 MTT ،ميکروموالر و ریبوفالوین 4

فاز باالیی جدا شد كه این عصارهها براي سنجشهاي آنزیمی

ميکروموالر اضافه شد .سپس از هر نمونه عصاره 100

نيز استفاده شد (.)Bradford, 1976

ميکروليتر در هر لوله آزمایش ریخته و  3ميلیليتر از محلول

EDTA

سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز ( :)CATميزان فعاليت آنزیم

فوق به آن اضافه گردید و با قراردادن آنها تحت روشنایی

كاتاالز با بررسی كاهش مقدار هيدروژن پراكسيد در 240

المپ فلورسنت ( )40 Wبالفاصله واكنش آغاز گردید .پس از

نانومتر انجام شد .سه ميلیليتر مخلوط واكنش شامل 2800

گذشت  15دقيقه جذب نمونهها در طولموج  560نانومتر با

ميکروليتر بافر فسفات پتاسيم  50ميلیموالر (100 ،)pH 6/8

اسپکتروفتومتر (مدل  ،2100شركت  Unicoآمریکا) خوانده

ميکروليتر هيدروژن پراكسيد  15ميلیموالر و  100ميکروليتر

شد .بهعنوان شاهد  3ميلیليتر از محلول فوق كه فاقد عصاره

عصاره آنزیمی است .واكنش با افزودن عصاره آنزیمی آغاز شد

بود بدون آنکه نور ببيند درون كووت ریخته و دستگاه با آن

و تغييرات جذب در  240نانومتر با اسپکتروفتومتر (مدل ،2100

صفر شد .براي سنجش فعاليت آنزیم سوپراكسيد دیسموتاز

شركت  Unicoآمریکا) بهمدت سه دقيقه ثبت شد .سپس

عالوه بر این شاهد نياز به نمونه كنترل نيز بود .این نمونه كه

فعاليت آنزیم بر حسب واحد آنزیم بهازاي هر ميلیگرم

شاهد روشنایی ناميده شد ،شامل  3ميلیليتر از محلول واكنش

Chance and

(فاقد عصاره) است كه زیر نور فلورسنت قرار گرفت .ميزان

 .)Maehly, 1955محتواي پروتئين بهروش برادفورد محاسبه

فعاليت آنزیم  SODدر نمونهها در مقایسه با شاهد روشنایی

گردید (.)Bradford, 1976

سنجيده شد .بهدليل عدموجود آنزیم در شاهد روشنایی ،احياء

پروتئين براي همه نمونهها محاسبه شد (

سنجش فعالیت آسکوربات پراکسیداز ( :)APXدر این

 MTTدر حضور نور بطور  100درصد انجام گرفته است.
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ميزان جذب نمونه شاهد در  560نانومتر نشاندهنده

٪100

ميکروليتر بافر فسفات پتاسيم  10ميلیموالر ( )pH 7و  1ميلیليتر

KI

میباشد؛ بنابراین یك واحد آنزیمی سوپراكسيد دیسموتاز

اسپکتروفتومتر (مدل  ،2100شركت  Unicoآمریکا) خوانده شد و با

مقدار آنزیمی است كه از احياء  50درصد  MTTممانعت

استفاده از منحنی استاندارد  H2O2مقدار  H2O2نمونهها بهصورت

میكند .اختالف جذب نمونهها و شاهد روشنایی در 560

 µmg-1 FWبيان گردید (.)Alexieva et al., 2001

نانومتر نشاندهنده مهار احياء نوري  MTTدر حضور آنزیم

بررسیهای مولکولی :استخراج  RNAبا مينیكيت گياهی

 SODموجود در نمونه بود .با استفاده از این اختالف جذب،

 )Cat. No: TGK2004( TOPAZ GENEبا توجه به دستورالعمل كيت

واحد آنزیمی نمونهها محاسبه و فعاليت آنزیمی بر حسب

صورت گرفت .پس از استخراج  RNAكيفيت  RNAبا ژل آگارز  ٪1و

واحد آنزیم بهازاي هر ميلیگرم پروتئين براي همه نمونهها

با استفاده از الکتروفورز (مدل  ،EPS-600Zشركت پایا پژوهش پارس،

محاسبه شد (.)Giannopolitis and Ries, 1977

ایران) بررسی شد .براي بررسی و ارزیابی خلوص و تعيين غلظت

سنجش مقدار پراکسیداسیون لیپیدها :براي سنجش مقدار

 RNAاز روش اسپکتوفتومتري استفاده شد .پس از بررسی سالمبودن

پراكسيداسيون ليپيدهاي غشا غلظت مالون ديآلدهيد حاصل از

 RNAاستخراجشده مرحله سنتز  cDNAانجام شد .در این قسمت با

این واكنش اندازهگيري شد .طبق این روش بافت تازه برگی در

استفاده از آنزیم نسخهبرداري معکوس ،رشته  cDNAاز روي

هاون چينی حاوي  5ميلیليتر تريكلرو استيك اسيد 0/1

ساخته میشود .بدین منظور از كيت سنتز  cDNAشركت Pars Tous

( )TCAدرصد سائيده شد .عصاره حاصل بهمدت  5دقيقه در

استفاده شد .واكنش  PCRدر دستگاه ( ،Multigeneشركت ،Labnet

 10000gسانتریفيوژ شد .به  1ميلیليتر از محلول رویی حاصل

آمریکا) توليد  DNAدو رشتهاي جهت تشخيص بيان ژنهاي خاص

از سانتریفيوژ  4ميلیليتر محلول  40 TCAدرصد كه حاوي 0/5

با استفاده از  cDNAبراساس آغازگرهاي ویژه صورت گرفت

درصد تيوباربيتوریك اسيد ( )TBAبود اضافه شد .مخلوط

(.)Sambrook and Russell, 2001

حاصل بهمدت  30دقيقه در دماي  95درجه سانتیگراد حمام

آغازگرهاي

Mn-SOD

(ميتوكندري)،

RNA

Fe-SOD

آبگرم حرارت داده شد .سپس بالفاصله در یخ سرد شد و

(كلروپالست) و ( β actinكنترل) بعد از طراحی توسط

دوباره مخلوط بهمدت  10دقيقه در  10000 gسانتریفيوژ گردید.

نرمافزار  primer 3و بررسی آنها در برنامه  BLASTمورد

شدت جذب این محلول با اسپکتروفتومتر در طولموج 532

استفاده قرار گرفت.

نانومتر با اسپکتروفتومتر (مدل  ،2100شركت  Unicoآمریکا)

براي شناسایی ژن زیر واحدهاي آنزیم سوپراكسيد

خوانده شد .ماده موردنظر براي جذب در این طولموج

دیسموتاز از  RT-PCRاستفاده شد .واكنش  PCRبهمنظور

كمپلکس قرمز ( )MDA-TBAاست .جذب سایر آلدهيدها

تکثير  cDNAبراساس آغازگرهاي ساختهشده در توليد

مانند پروپانال و غيره در  600نانومتر تعيين و از این مقدار كسر

دو رشتهاي جهت تشخيص بيان ژن صورت میگيرد .جهت

گردید .براي محاسبه غلظت  MDAاز ضریب خاموشی معادل

انجام كار  1ميکروليتر از آغازگرها6( 2x tag premix ،

 155 mM-1cm-1استفاده شد .نتایج حاصل از اندازهگيري بر

ميکروليتر) ،آب استریل ( 1/8ميکرليتر) و 2/8( DNA

حسب وزن تر محاسبه شد (.)Heath and Packer, 1968

ميکروليتر) استفاده شد .پس از اضافهنمودن تركيبات كيت به

DNA

سنجش محتوای آباکسیژنه :بافت تر برگ یا ریشه ( 0/5گرم)

داخل ميکروتيوبها و قرارگرفتن آنها در دستگاه  ،PCRطبق

درون هاون با  5ميلیليتر تريكلرو استيك اسيد  0/1درصد در حمام یخ

برنامه  ،PCRژنهاي مربوطه تکثير شدند .پس از اتمام مراحل

سایيده شد .همگناي بهدست آمده بهمدت  15دقيقه با سرعت 12000

 PCRنمونهها آماده بارگيري روي ژل الکتروفورز شدند .در

دور سانتریفيوژ شد .سپس  500ميکروليتر از محلول رویی با 500

این مرحله جهت تفکيك بهتر  cDNAاز الکتروفورز ژل آگارز
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جدول  -1توالی نوکلوتیدهای پرایمرهای  Fe-SOD ،Mn-SODو β actin

590

58

50

193

57/3

50

228

57

45/5

'5

CAGGGAGAAGATGACCCAAATC
'3
'AGCAATGCCAGGGAACATAG 5
5
''ACAAGTGAAGGTGGTGGTGA 3
3
'GGTCCTGGTTTGCAGTTGTT5
'5
'GTCTCTGAGTCATTGCTCTTGT 3
'3
'GCATGCCTACTACCTCGATTT 5

Beta actin
Mn-SOD
Fe-SOD

استفاده شد .پهناي باند ژنهاي مورد مطالعه توسط نرمافزار

پژوهش حاضر با افزایش تنش خشکی افزایش مالون ديآلدهيد برگ و

;Franzellitti and Fabbri, 2005

ریشه مشاهده شده است .مالون ديآلدهيد برگ و ریشه در تيمار

 .)Jubelin et al., 2005; Hassanpour et al., 2014توالی

همزمان  SAو خشکی  %25و  %50كاهش معنیداري داشته است

نوكلوتيدهاي پرایمرهاي نامبرده در جدول  1آورده شده است.

(جدول  5و .)3

 Total labاندازهگيري شد (

براي تجزیه آماري از نرمافزارهاي  Excelو  SPSSویرایش 16

آباکسیژنه برگ و ریشه :آباكسيژنه برگ و ریشه در تنش

استفاده شد .مقایسه ميانگينها با استفاده از آزمون دانکن در

خشکی  %25و  %50نسبت به شاهد ( )%100 FCافزایش یافته است.

سطح احتمال  5درصد انجام گردید.

 SAتوانسته آباكسيژنه برگ و ریشه را در خشکی  %25و  %50كاهش

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان برگ و ریشه :بررسی نتایج

دهد (جدول .)3

حاصل از پژوهش حاضر نشان داد كه با افزایش تنش خشکی افزایش

بیان زیر واحدهای سوپراکسید دیسموتاز در ریشه و

فعاليت آنزیم كاتاالز برگ و ریشه نسبت به شاهد ( )%100 FCمشاهده

برگ :نتایج حاصل از بررسی تيمار خشکی و ( SAجدول )5

شده است .فعاليت كاتاالز برگ در تيمار همزمان  SAو خشکی %25

نشان داد كه بيان زیر واحد  Mn-SODبرگ در خشکی

كاهش معنیداري داشته و در خشکی  %50افزایش داشته است .فعاليت

 %25نسبت به شاهد ( )%100 FCافزایش معنیداري داشته در

آنزیم كاتاالز ریشه در تيمار همزمان  SAو خشکی  %50كاهش و در

حاليکه خشکی  %50باعث افزایش بيان ژن  Mn-SODریشه

خشکی  %25افزایش یافته است (جدول  .)2فعاليت آنزیم آسکوربات

شده است SA .در خشکی  %25باعث كاهش بيان

پراكسيداز برگ در تيمار  %25و  %50نسبت به شاهد ()%100 FC

برگ شده و در ریشه اثر معنیداري نداشته است (شکل  1و

افزایش معنیداري داشته در حاليکه تيمار همزمان  SAو خشکی

 .)2تيمار خشکی  %25باعث افزایش بيان  Fe-SODبرگ و

فعاليت آسکوربات پراكسيداز برگ را كاهش داده است .فعاليت آنزیم

ریشه نسبت به شاهد شده است .تيمار همزمان خشکی و

آسکوربات پراكسيداز ریشه در خشکی  %25نسبت به شاهد افزایش

بر بيان زیر واحد  Fe-SODبرگ اثر معنیداري نداشته ولی در

معنیداري داشته و در تيمار همزمان  SAو خشکی %25افزایش

سه سطح  %50 ،%75و  SA %25باعث كاهش  Fe-SODریشه

معنیداري داشته است (جدول  2و .)3

شده است (شکل  3و .)4

FC

Mn-SOD

SA

فعاليت  SODبرگ و ریشه در خشکی  %25و  %50نسبت به شاهد
( )%100 FCافزایش داشته است .تيمار  SAو خشکی  %50باعث

بحث

افزایش فعاليت آنزیم  SODبرگ شده در حاليکه كاهش فعاليت SOD

با توجه به اهميت فعاليت آنتیاكسيدانها در شرایط تنش در

برگ در خشکی  %25مشاهده شده است .فعاليت  SODریشه در تيمار

تحقيق حاضر اندازهگيري فعاليت آنها تحت تنش خشکی و

همزمان خشکی %25و  %50و  SAافزایش معنیداري داشته است

ساليسيليك اسيد مد نظر بوده است .در تنش خشکی افزایش

(جدول  2و .)4

فعاليت آنزیم كاتاالز و پراكسيداز در آفتابگردان ( Manivannan

محتوای مالون دیآلدهید برگ و ریشه :براساس نتایج حاصل از

 )et al., 2007و آنزیم سوپراكسيد دیسموتاز در برنج
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طول محصول ()bp

دما º C

درصد GC

توالی
'3

نام پرایمر
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جدول  -2اثر تیمار خشکی و سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز برگ و ریشه و سوپراکسید دیسموتاز
برگ در گلرنگ
FC100 %

0/025 ± 0/000ef

0/009 ± 0/00 d

0/01 ± 0/004 b

18 ± 0/9 d

28 ± 0/3 g

c

36 ± 1/2

d

149 ± 0/5

b

46 ±0/6

c

166 ± 0/4

b

37 ± 1/2

a

231 ± 1/3

d

12 ± 0/3

g

53/4 ± 1/2

FC75 %
FC50 %
FC25 %
FC100% + SA

d

0/032 ± 0/002

c

0/036 ± 0/000

a

0/046 ± 0/000

de

0/029 ± 0/000

0/024 ± 0/000 f

FC75% + SA
FC50% + SA
FC25% + SA

a

0/054 ± 0/001

d

0/030 ± 0/001

bcd

0/015 ± 0/00

bcd

0/019 ± 0/01

bc

0/04 ± 0/003

cd

0/008 ± 0/00
0/04 ± 0/00

a

0/22 ± 0/02

0/05 ± 0/00

a

0/14 ± 0/04

a
b

0/006 ± 0/00 d
b

b

0/19 ± 0/5

0/005 ± 0/00

0/014 ± 0/00 b

12 ± 0/7 d

62/6 ± 0/9 f

b

0/042 ± 0/02

d

19 ± 0/8

b

b

0/024 ± 0/00

a

66 ± 1/4

e

185 ± 0/6
71 ± 0/2

حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون دانکن است.
جدول  -3اثر تیمار خشکی و سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ریشه ،محتوای آباکسیژنه و مالون دیآلدهید برگ و
ریشه در گلرنگ
تيمار

مالون ديآلدهيد ریشه

مالون ديآلدهيد برگ

آباكسيژنه ریشه

آباكسيژنه برگ

سوپراكسيد دیسموتاز ریشه

FC100 %

5/2 ± 0/2 d

5/5 ± 0/4 c

0/04 ± 0/009 d

0/14 ± 0/03 e

/038 ± 0/00 c

FC75 %
FC50 %
FC25 %

c

10/5 ± 0/9

b

13/7 ± 0/6

24/1 ± 0/1 a
c

FC100 % + SA
FC75 % + SA
FC50 % + SA
FC25 % + SA

c

9/6 ± 0/9

12/2 ± 0/01

c

10/5 ± 0/6

c

10/3 ± 0/3

b

11/2 ± 0/1

b

12/3 ± 0/1

b

0/29 ± 0/05

b

0/33 ± 0/04

13/7 ± 0/1 a

0/53 ± 0/006 a

b

12/8 ± 0/2

b

a

13/2 ± 0/1

a

13/6 ± 0/05

b

12/9 ± 0/7

0/26 ± 0/009

c

0/15 ± 0/01

c

0/13 ± 0/03

c

0/10 ± 0/03

cd

0/53 ± 0/02

b

0/92 ± 0/1

bc

0/043 ± 0/001

b

0/055 ± 0/001

1/6 ± 0/1 a
bc

0/69 ± 0/04

bc

0/81 ± 0/06

de

0/35 ± 0/02

bcd

0/64 ± 0/09

0/068 ± 0/00 a
c

0/037 ± 0/001

a

0/067 ± 0/006

a

0/073 ± 0/002

a

0/077 ±/004 0

حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون دانکن است.

( )Srivalli et al., 2003مشاهده شده كه با نتایج حاصل از این

فعاليت آنزیم مشاهده میشود ( .)Shi and Zhu, 2008در

پژوهش مطابقت دارد.

پژوهش حاضر نتایج حاصل از بررسی تيمار همزمان خشکی و

گزارشهایی مبنی بر تغيير در الگوي فعاليت آنزیمهاي

 SAنشان داد كه فعاليت آنزیمهاي سوپراكسيد دیسموتاز،

آنتیاكسيدان در شرایط تنش زیستی و غيرزیستی تحت تيمار

پراكسيداز و كاتاالز ریشه افزایش مییابند كه با نتایج حاصل از

 SAگزارش شده است .در این پژوهش تيمار همزمان  SAو

اثر  SAدر تنش خشکی در لوبيا مطابقت دارد (

خشکی باعث كاهش فعاليت آنزیم كاتاالز برگ شده زیرا

Sadeghipour

SA

 .)and Aghaei, 2012با افزایش فعاليت سوپراكسيد دیسموتاز

بهعلت داشتن اكسيژن در گروه هيدروكسيل خود با پيوند با

آباكسيژنه بيشتري توليد شده و بهدنبال آن افزایش فعاليت

آنزیم كاتاالز باعث احيا حلقه بنزوئيك شده و قادر به

آنزیم پراكسيداز و كاتاالز ریشه موجب كاهش محتواي

كالتهكردن آهن موجود در كاتاالز شده كه بهدنبال آن كاهش

آباكسيژنه میشود SA .توانسته با القا آنزیمهاي آنتیاكسيدان
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تيمار

سوپراكسيد دیسموتاز برگ

آسکوربات پراكسيداز ریشه

آسکوربات پراكسيداز برگ

كاتاالز ریشه

كاتاالز برگ
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جدول  -4تجزیه واریانس خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه گلرنگ در تیمار خشکی و سالیسیلیک اسید
ميانگين مربعات
منبع تغييرات

df

خشکی

3

ساليسيليك اسيد

1

خشکی × ساليسيليك اسيد

3

خطاي آزمایش

14

كل

23

پراكسيداز

پراكسيداز

دیسموتاز

دیسموتاز

ديآلدهيد

برگ

ریشه

برگ

ریشه

ریشه

0/0001 ns

0/0001 ns

0/0001 ns

3/9 ns

٭٭٭

٭٭٭

٭٭٭

كاتاالز

كاتاالز

برگ

ریشه

22/2 ns

29/5 ns

0/0001 ns

٭٭٭

٭٭٭

٭٭٭
٭٭٭
٭٭٭

24020
18369
10610

19/3
6/1

ضریب تغييرات

٭٭٭

786

٭٭

5010

٭٭٭

847

0/038

٭٭٭

21/8
7/6

0/013
0/007

0/002
1/2

٭٭٭
٭٭٭

0/016
0/016
0/014

0/001
1/5

0/00

0/00003 ns
٭٭٭

0/00

٭٭٭
٭٭٭

0/00006

0/001
0/001
0/001

0/00
2/2

2/6

٭٭٭
٭٭٭

116
48/3

٭٭٭

101

2/3
4/9

 nsعدممعنیداری و ٭ ،٭٭ و ٭٭٭ بهترتیب معنیداری در سطح احتمال  0/001 ،0/05و  0/0001را نشان میدهد.
جدول  -2تجزیه واریانس خصوصیات فیزیولوژیکی و ملکولی گیاه گلرنگ در تیمار خشکی و سالیسیلیک اسید
ميانگين مربعات
منبع تغييرات

df

تکرار

2

خشکی

3

ساليسيليك اسيد

1

خشکی × ساليسيليك اسيد

3

خطاي آزمایش

14

كل

23

ضریب تغييرات

زیر واحد

زیر واحد

زیر واحد

زیر واحد

MnSOD

MnSOD

FeSOD

FeSOD

آباكسيژنه

آباكسيژنه

برگ

ریشه

برگ

ریشه

برگ

ریشه

0/02 ns

0/1 ns

0/02 ns

0/001 ns

0/01 ns

3/9 ns

٭٭٭ 0/053

0/056 ns

0/009 ns

٭٭٭ 0/45

٭ 0/70

0/021

0/043 ns

0/003 ns

0/31

*0/19

٭٭

٭٭٭

0/046

0/002
1/7

ns

0/029
0/02
1/6

٭

0/17

0/024
1/7

٭٭٭
٭٭٭

0/71

0/001
1/5

٭٭٭

0/56

0/02

مالون
ديآلدهيد
برگ
0/39 ns

٭٭٭ 0/033

٭٭٭ 21/4

0/082

50/2

٭٭٭
٭٭٭

0/094

0/003

6/1

6/4

٭٭٭
٭٭٭

14/2

0/76
2/1

 nsعدممعنیداری و ٭ ،٭٭ و ٭٭٭ بهترتیب معنیداری در سطح احتمال  0/001 ،0/05و  0/0001را نشان میدهد.
Sadeghipour

تغيير ساختار غشاء و درنتيجه از بينرفتن یکپارچگی غشاء و افزایش

پروتئينها را در برابر خشکی محافظت كند (

 .)and Aghaei, 2012در این تحقيق تيمار  SAدر تنش خشکی

مالون ديآلدهيد میشوند .افزایش سطح مالون ديآلدهيد در تنش

باعث كاهش آسکوربات پراكسيداز برگ شده كه این حالت

خشکی در گلرنگ با نتایج حاصل از اثر تنش خشکی در ذرت مطابقت

در خيار تحت تنش خشکی و  SAگزارش شده است

دارد (.)Sofo et al., 2005; Farooq et al., 2009

(.)Reddy et al., 2004
در تنش خشکی گونههاي فعال اكسيژن موجب اكسيدشدن ليپيدها،

در پژوهش حاضر ،مالون ديآلدهيد برگ و ریشه در تيمار همزمان
خشکی و  SAكاهش داشته است كه علت آن كاهش رادیکالهاي آزاد
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آسکوربات
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سوپراكسيد
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A

شکل  -1ژل آگارز ،محصول  PCRپرایمر  Mn-SODو کنترل مثبت در برگ ( )Aو ریشه ()B

شکل  - 2اثر تیمار خشکی و سالیسیلیک اسید بر بیان ژن  Mn-SODبرگ ( )Aو ریشه ( )Bدر گلرنگ

است .این حالت در عدس ( )Bandeoglu et al., 2004و خرفه

ساليسيليك اسيد با اثر بر  H2O2توان آنتیاكسيدانی را افزایش و از گياه در

( )Yazici et al., 2007گزارش شده است .طبق بعضی مدارک موجود

برابر تنشهاي اكسيداتيو حفاظت میكند (.)Posmyk et al., 2005
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FC25%+SA

FC50%+SA

FC75%+SA

FC100%+SA

FC25%

FC50%

FC75%

FC100%

FC25%+SA

B

شکل  -3ژل آگارز ،محصول  PCRپرایمر  Fe-SODو کنترل مثبت در برگ ( )Aو ریشه ()B

شکل  -4اثر تیمار خشکی و سالیسیلیک اسید بر بیان ژن  Fe-SODبرگ ( )Aو ریشه ( )Bدر گلرنگ

نتایج حاصل از بررسی تيمار خشکی بر گلرنگ نشان داد كه تحت

تنش خشکی افزایش قابل مالحظهاي در ميزان هيدروژن پراكسيد ریشه
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توانسته موجب كاهش هيدروژن پراكسيد برگ و ریشه شود .افزایش

مورد مطالعه همه زیر واحدها در تنش خشکی مؤثر ولی در

مقدار هيدروژن پراكسيد تحت شرایط تنش خشکی نتيجه اختالل در

تيمار همزمان خشکی و ساليسيليك اسيد فعاليت زیر واحد

تعادل توليد رادیکالهاي آزاد و فعاليت آنتیاكسيدانی است .تيمار

 Fe-SODبرگ و زیر واحد  Mn–SODریشه مؤثر بوده و سبب

ساليسيليك اسيد با افزایش فعاليت پراكسيداز و كاتاالز ریشه موجب

تحمل گياه نسبت به خشکی میشود .این افزایش در بيان زیر

كاهش مقدار پراكسيداسيون ليپيدها و مقدار هيدروژن پراكسيد و

واحد  Fe-SODدر برگ گياه رزماري تحت تنش شوري نيز

حفاظت بيشتر از غشاءهاي سلولی و رنگيزههاي فتوسنتزي میشود كه

گزارش شده ( )El-Esawi et al., 2017كه نشاندهنده اثر

در بابونه گزارش شده است (.)Reddy et al., 2004

ساليسيليك اسيد در بيان ژن و افزایش تحمل تنش اسمزي

با توجه به اهميت سوپراكسيد دیسموتاز بررسی بيان این

است .تنظيم عملکرد زیر واحدهاي سوپراكسيد دیسموتاز

ژن تحت تنش خشکی و ساليسيليك اسيد مد نظر بوده است.

عالوه بر بيان ژن به تغييرات پس از ترجمه نيز بستگی دارد كه

در تحقيق حاضر تغييــرات بيــان سه ایزوفرم ژن

به مکانيسم پينگپونگی معروف است كه اكسيد و احياشدن

سوپراكســيد دیســموتاز بهعنوان متالوآنزیم مهم در كاهش

پیدرپی فلز موجود در هر كدام از زیر واحدها باعث تغيير

ســميت واســطههــاي رادیکالهــاي اكســيژن مطالعه

فعاليت آنها میشود .نيتراتهشدن یا نيتروزیلهشدن اسيدآمينه

گردید .وجود فرمهاي مختلف این آنزیم در سلولها ،بافتها و

تيروزین موجود در آنها میتواند آنها را فعال یا غيرفعال كند

اندامهاي مختلف و در شرایط متنوع محيطی و تحت تنشهاي

(.)Arora and Bhatla, 2015

گوناگون ،نشاندهنده نقشهاي جداگانه این ایزوفرمها است
( .)Sfaxi et al., 2012رادیکال سوپراكسيد توليدشده در تنش

نتیجهگیری

اسمزي نمیتواند از عرض غشاي پالسمایی عبور كند و باعث

براساس پژوهش حاضر میتوان نتيجه گرفت كه تنش خشکی

پراكسيداسيون دو الیه ليپيدي شده و براي سلول سمی و مضر

در ابتداي رشد با افزایش آباكسيژنه و مالون ديآلدهيد باعث

است .بيان و سنتز زیر واحدهاي  SODهميشه الزم است اما

ایجاد تغييرات نامطلوب در گياه گلرنگ شده و استفاده از

در شرایط تنش این زیر واحدها مرتباً بهصورت جدید سنتز

ساليسيليك اسيد از طرفی در سطح نسخهبرداري و بيان ژن و

Zhu and Scandalios,

از سوي دیگر با تغيير فعاليت آنتیاكسيدانی توانسته

 .)1994در پژوهش حاضر در گياه گلرنگ تحت تنش خشکی

رادیکالهاي آزاد را جاروب و آسيبهاي ناشی از تنش

افزایش بيان زیر واحدهاي آنزیم  SODمشاهده شده است.

خشکی را كاهش داده و باعث سازگاري گياه به شرایط تنش

افزایش زیر واحدهاي  Fe-SODدر گونههاي مقاوم و حساس

شده است.

میشود تا حفاظت از گياه انجام شود (
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Abstract
Drought is one of the abiotic stresses that limits plant growth and crop production. Salicylic acid is one of growth
regulators which plays an important role in biotic and abiotic stresses. In this study, the effect of salicylic acid on
reduction of drought stress in safflower (Carthamus tinctorius L.) was studied. Also, the effect of the concentrations of
SA (0, 0.25 mM) and water stress (levels 100%, 75%, 50% and 25% FC) on antioxidant enzymes activities and
expression of the SOD gene were studied. When plants had three expanded leaves, they were sprayed with SA and after
2 days, and then they were exposed to drought. After seven days, plants again were sprayed by SA. After two weeks
plants were harvested for studying of physiological and molecular parameters. The results showed that drought stress
25%FC increased leaves and roots antioxidant enzyme activity, H 2O2 and malondialdehyde contents, leaf Mn-SOD and
leaf and root Fe-SOD. Interaction of SA and drought increased root antioxidant enzyme activity and reduced leaf
antioxidant enzyme activity, root and leaf gene expression of Fe-SOD and Mn-SOD, leaf and root H2O2 and
malondialdehyde contents. As a result, salicylic acid had a significant role in the reduction of damage of drought stress
in safflower plants.
Keywords: Antioxidant, Water stress, Oxidative strees, Safflower
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