فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،36خرداد و تیر 1399

تأثیر پوترسین و نیترات کلسیم بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدانی و پایداری غشا سلول

سمیرا قلیپور ،غالمرضا زمانی* و مجید جامی االحمدی
گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
(تاریخ دریافت ،1398/06/25 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/09/23 :

چکیده
به منظور بررسی اثرات کاربرد پوترسین و نیترات کلسیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کنجد تحت تنش رطوبتی آزمایشی
بهصورت اسپلیت پالت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامالً تصادفی با سه تکرار در سال  1397در مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد .در این آزمایش سطوح رطوبتی در سه سطح شامل  75 ،100و  50درصد نیاز آبی کنجد بهعنوان
فاکتور اصلی و محلولپاشی نیترات کلسیم در سه سطح صفر 5 ،و 10میلیموالر و پوترسین در دو سطح ( 0/5میلیموالر و محلولپاشی با
آب) بهعنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که برهمکنش تنش رطوبتی ،نیترات کلسیم و پوترسین روی فعالیت
آنزیم کاتاالز و پلیفنل اکسیداز معنیدار بود .بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز در محلولپاشی نیترات کلسیم  10میلیموالر و با مصرف
پوترسین در تنش رطوبتی  %50بهدست آمد .بیشترین مقدار آنزیم پلیفنل اکسیداز در محلولپاشی نیترات کلسیم  5میلیموالر و با مصرف
پوترسین در تنش رطوبتی  %75نیاز آبی بهدست آمد .برهمکنش نیترات کلسیم و پوترسین ،تنش رطوبتی و پوترسین و همچنین تنش رطوبتی
و نیترات کلسیم بر آنزیم پراکسیداز و پایداری غشا معنیدار بود .بهطور کلی محلولپاشی نیترات کلسیم و پوترسین بهترین تیمار در جهت
کاهش تأثیرات تنش رطوبتی در گیاه کنجد بود که نشاندهنده وجود رابطه همافزایی بین آنها در کاهش اثرات ناشی از تنش رطوبتی است.
کلمات کلیدی :پراکسیداز ،پلیفنل اکسیداز ،کاتاالز ،گونههای فعال اکسیژن و محلولپاشی

مقدمه

رطوبتی بسیار حساس است (خواجهپور )1383 ،و در طی

 Seasamum indicumاز قدیمیترین دانههای روغنی است و

دوره رشد خود با تنشهای متعدد محیطی از جمله تنش

بهعلت داشتن روغن با کیفیت ،پروتئین و آنتیاکسیدان بهطور

خشکی و شوری مواجه میگردد .هر یک از این تنشها

گستردهای در تهیه غذا و دارو استفاده میشود (.)Wang, 2007

میتواند بسته به میزان حساسیت در مرحله رشد گیاه ،اثرات

تحمل خوبی به خشکی و گرما دارد و در انواع خاکها

متفاوتی بر رشد ،متابولیسم و عملکرد آنها

داشته باشد ( Reddy

بهخوبی رشد میکند .سیستم ریشهای توسعهیافته در کنجد آن

 .)et al., 2004تنش رطوبتی از مهمترین تنشهای محیطی

را تا حدی به خشکی مقاوم نموده است ،اما در مراحل رشد

است که رشد و تولید گیاهان را از طریق تحت تأثیر قراردادن

گیاهچهای ،مرحله گلدهی و اوایل دانهبندی نسبت به تنش

خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آنها محدود میسازد.

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيgzamani@birjand.ac.ir :
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گیاهان برای کاهش اثر مخرب گونههای اکسیژن فعال که تحت

تحقیق با هدف بررسی تأثیر محلولپاشی بر صفات

تأثیر تنش رطوبتی تولید میشوند ،مکانیسمهای متفاوتی دارند

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کنجد تحت تنش رطوبتی اجرا

ازجمله این مکانیسمها میتوان به سیستم دفاع آنتیاکسیدانی

گردید.

اشاره کرد ( .)Yeganeh poor et al., 2017کلسیم بهعنوان
تنظیمکننده واکنشهای دفاعی گیاه در شرایط تنشهای محیطی

این آزمایش در سال زراعی  1397در مزرعه تحقیقاتی دانشکده

است ( )Delian et al., 2014و همچنین از طریق افزایش

کشاورزی دانشگاه بیرجند روی گیاه کنجد انجام گرفت.

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و از بینبردن گونههای اکسیژن

آزمایش بهصورت اسپلیت پالت -فاکتوریل در قالب طرح پایه

فعال ،موجب بهبود فتوسنتز گیاه در شرایط تنشهای محیطی و

بلوکهای کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .در این آزمایش

کاهش خسارت گونههای واکنشگر اکسیژن میشود

سطوح رطوبتی در سه سطح شامل  75 ،50و  100درصد نیاز

( )Ebrahim et al., 2016و میتواند میزان پراکسیداسیون غشا

آبی گیاه بهعنوان فاکتور اصلی و محلولپاشی نیترات کلسیم در

را بهوسیله افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی کاهش دهد

سه سطح صفر 5 ،و  10میلیموالر و محلولپاشی با پوترسین

( .)Tan et al., 2011کاربرد کلسیم تحت تنش خشکی با توجه

در دو سطح (صفر و  0/5میلیموالر) بهعنوان فاکتور فرعی بود.

به اثرات متقابلی که با فسفات و پروتئینهای غشا سلولی دارد،

عالوه بر این در هر کرت اصلی یک کرت فرعی بهعنوان شاهد

استحکام غشا و دیواره سلولی را بهبود داده و خاصیت

بدون تیمار لحاظ شد (شمس .)1388 ،نمونهگیری از خاک

کشسانی پروتوپالست را حفظ کرده و غشا را در برابر از

مزرعه قبل از کاشت انجام شد و سپس مورد تجزیه شیمیایی

دستدادن آب حفاظت میکند و باعث کاهش خسارت به غشا

قرار گرفت .نتایج فیزیکی و شیمیایی خاک در جدول  1ارائه

و بهبود محتوای نسبی آب میشود (.)Shao et al., 2008

شده است.

پلیآمینهای معمول که در هر سلول گیاهی یافت میشوند،

کاشت بذور کنجد با فواصل بین ردیف  50سانتیمتر و

عبارت از پوترسین (دیآمید) ،اسپرمیدین (تریآمین) و

روی ردیف  5سانتیمتر و تراکم کاشت  40بوته در متر مربع

اسپرمین (تتراآمین) هستند؛ که توسط پلیآمین اکسیداز با

در اواسط خرداد انجام شد (بهروز و شیرزادی .)1388 ،فاصله

اکسیدکردن آمینهای استیلهشده باعث تبدیل پلیآمینهای برتر

بین کرتهای اصلی (تیمار رطوبتی) سه خط نکاشت (1/5

(اسپرمین ،اسپرمیدین ،پوترسین) به پلیآمینهای کوچکتر

متر) تا از نشت رطوبت به کرت مجاور جلوگیری شود و

میشوند ( .)Lilio and Kyrriakidis, 2004پوترسین میتواند

فاصله بین کرتهای فرعی یک خط نکاشت ( 0/5متر) در نظر

با تحریک فعالیت سیستمهای آنتیاکسیدانت باعث افزایش

گرفته شد پس از استقرار کامل بوتهها ،تیمارهای آبیاری

مقاومت به تنش و با جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدها و

براساس  75 ،50و  100درصد نیاز آبی کنجد انجام گرفت.

تخریب ماکرومولکولها منجر به افزایش کاروتنوئیدها و میزان

محلولپاشی با پوترسین و نیترات کلسیم در غلظتهای مذکور

Yiu et al., 2009; Tang and

در دو نوبت  40روز بعد از کاشت (دوره رشد رویشی) و

 .)Newton, 2005از آنجا که تنش رطوبتی از موانع اصلی در

فواصل بین دو محلولپاشی حداقل یک هفته در نظر گرفته شد

تولید محصوالت زراعی و باغی در بسیاری از نقاط دنیا بهویژه

( .)Bakry et al., 2012بهمنظور کاهش تبخیر و جذب بیشتر،

در مناطق خشک و نیمهخشک همچون ایران محسوب میشود،

محلولپاشی یک ساعت قبل از غروب آفتاب انجام شد .نیاز

از اینرو ارائه راهکارهای مؤثر در کاهش آثار منفی خشکی از

آبی گیاه براساس میزان آب مورد نیاز کنجد با استفاده از

اهداف مهم پژوهشهای زراعی بهشمار میرود .بنابراین ،این

نرمافزار ( )CROPWATدر شرایط بیرجند تعیین شد .حجم

گلوتاتیون در گیاهان شوند (
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جدول  -1تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در عمق  0-30سانتیمتری خاک
منیزیم

بافت

سدیم

کلسیم

پتاسیم

)(Meq/lit

شنی لومی

4/4

2/15

حجمی کنترل شد.

%

%

24/5

0/38

8

)(dS/m-1

5/2

گونههای واکنشگر اکسیژن توسط این آنزیم از میزان آسیب

اندازهگیری فعالیت آنزیمها :استخراج عصاره آنزیمی برای

سلولی ناشی از تنش رطوبتی ،کاسته است .نتایج نشان داد که

اندازهگیری فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پلیفنل اکسیداز و

برهمکنش تنش رطوبتی ،نیترات کلسیم و پوترسین در سطح

پراکسیداز به روش  sudhakarو همکاران ( )2001و فعالیت

احتمال  1درصد بر آنزیم کاتاالز معنیدار است (شکل .)1
نشان داده شد که در صورت محلولپاشی نیترات کلسیم

آنها به روش  Karoو  )1976( Mishraاندازهگیری شد.
اندازهگیری پایداری غشا :با استفاده از روش

Saneoka

 10میلیموالر و با مصرف پوترسین و باالترین سطح تنش
رطوبتی  50درصد نیاز آبی بیشترین میزان ( 170/349تغییرات

( )2004اندازه گرفته شد.
 = })1-T1/T2) / (1-c1/c2)}×100درصد آسیب غشا

در جذب در میلیگرم پروتئین در دقیقه) آنزیم کاتاالز بهدست

)(MSI

آمد .کمترین مقدار آنزیم کاتاالز ( 15/15تغییرات در جذب در

C2

میلیگرم پروتئین در دقیقه) در صورت محلولپاشی با آب در

بهترتیب  ECنمونه شاهد قبل و بعد از اتوکالو است .تجزیه

کمترین سطح تنش رطوبتی  100درصد نیاز آبی بهدست آمد

آماری دادهها توسط نرمافزار  Macro،SAS9.3مقایسه میانگین

که نسبت به کمترین مقدار  11/2برابر افزایش نشان داد بدین

با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد انجام شد .رسم

صورت که در تنش رطوبتی  50و  75درصد نیاز آبی با

نمودارها با استفاده از  Excel 2013صورت گرفت.

محلولپاشی نیترات کلسیم  10میلیموالر و با مصرف پوترسین

درصد آسیب غشا  -1-درصد پایداری غشا

 T1و  T2بهترتیب  ECنمونه قبل و بعد از اتوکالو و  C1و

و در تنش رطوبتی  75و  100درصد نیاز آبی و با محلولپاشی
نتایج و بحث
آنزیم کاتاالز :مقایسه میانگین ترکیبهای تیماری  18گانه با
شاهد نشان داد که تمامی تیمارهای اعمالشده بهاستثنا
محلولپاشی با آب نسبت به شاهد دارای آنزیم کاتاالز بیشتری
بودند (جدول  .)2حداکثر آنزیم کاتاالز ( 170/3496تغییرات
در جذب در میلیگرم پروتئین در دقیقه) در شرایط تنش
رطوبتی  50درصد نیاز آبی با محلولپاشی نیترات کلسیم  10و
با مصرف پوترسین  0/5میلیموالر و حداقل میزان آنزیم کاتاالز
( 14/312تغییرات در جذب در میلیگرم پروتئین در دقیقه) در
شرایط تنش رطوبتی  50درصد نیاز آبی عدممحلولپاشی به-
دست آمد که نسبت به تمامی تیمارها اختالف معنیدار داشتند.
بهنظر میرسد که کاربرد نیترات کلسیم و پوترسین باعث
تحریک تولید آنزیم کاتاالز شده و در اثر افزایش حذف

نیترات کلسیم  5میلیموالر و با مصرف پوترسین بیشترین
آنزیم کاتاالز را بههمراه داشت (جدول .)3
بهنظر میرسد که افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت
در اثر محلولپاشی پوترسین و نیترات کلسیم موجب کاهش
تنش اکسیداتیو و پاکسازی ROSها (گونههای فعال اکسیژن)
توسط آنزیمهای آنتیاکسیدانت و همچنین باعث جلوگیری از
واردشدن آسیبهای اکسیداتیو به سلولها و افزایش تحمل به
کمآبی در کنجد شود .گیاهان برای کاهش اثر مخرب گونههای
اکسیژن فعال ،مکانیسمهای متفاوتی دارند از جمله این
مکانیسمها میتوان به سیستم دفاع آنتیاکسیدانی اشاره کرد ( Li

 .)et al., 2013; Shan and Liang, 2010کلسیم از طریق
افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدان و از بینبردن گونههای اکسیژن
فعال ،موجب بهبود فتوسنتز گیاه در شرایط تنشهای محیطی
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جدول  -2تجزیه واریانس کاتاالز ،پلیفنل اکسیداز ،پراکسیداز و پایداری غشا
منابع تغییر
بلوک

2

21/95ns

82/77ns

40/305ns

9/31ns

تنش رطوبتی

2

**16593/68

5096/59

**222293/43

**1031/2

خطای (الف)

4

110/49

223/42

561/94

23/55

محلولپاشی نیترات کلسیم

2

**4384/91

**7846/22

**52177/66

**6725/98

محلولپاشی پوترسین

1

**

**

**

**

59991/45

7558/65

57529/42
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درجه آزادی

کاتاالز

پلیفنل اکسیداز

پراکسیداز

پایداری غشا

7591/51

تنش × نیترات کلسیم

4

**3615/1

**320/14

**5692/60

**173/73

تنش × پوترسین

2

**4604/12

**637/15

**1544/23

97/3

نیترات کلسیم × پوترسین

2

3615/1ns

198/21

*7449/73

**448/86

تنش × نیترات× پوترسین

4

**840/87

*207/07

1039/95ns

52/54 ns

خطای (ب)

30

83/24

59/89

397/46

19/84

ضریب تغییرات

_

13/48

9/18

8/94

11/61

* و ** بهترتیب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  5درصد 1 ،درصد و  nsمعنیدار نیست.

شکل  -1اثر تیمارهای اعمالشده بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز .اختالف ستونهایی که دارای حروف الفبایی مشابه هستند ازلحاظ آماری
در سطح احتمال  5درصد ) (LSDمعنیدار نیست.
،نیترات کلسیم  10میلیموالر = ، N10نیترات کلسیم  5میلیموالر = ، N5محلولپاشی با آب = ، Waterبدون محلولپاشی
نیترات کلسیم  10میلی، N10 Put0.5 =-نیترات کلسیم  5میلیموالر و پوترسین  0/5میلیموالر = ، N5 Put0.5پوترسین 0/5

= Control

میلیموالر = Put0.5

موالر و پوترسین  0/5میلیموالر

میشود ( .)Tan et al., 2011همچنین محلولپاشی برگی

تحمل به تنش هستند (.)Takahama and Takayuki, 1997

پلیآمینها بهعلت توانایی آنها بهعنوان تنظیمکننده رشد ،قادر

آنزیم پلیفنل اکسیداز :نتایج مقایسه میانگین تیمارها با شاهد

به تعدیلنمودن متابولیسم گیاه و تولید متابولیتهای درگیر در

بهاستثنا

نشان

داد

که

تمامی

تیمارهای

اعمالشده
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جدول  -3مقایسه میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس دادههای کاتاالز و پلیفنل اکسیداز
تنش رطوبتی

نیترات کلسیم

%50

5
10
0

%75

5
10
0

%100

5
10

عدممصرف
مصرف
عدممصرف
مصرف

(تغییرات در جذب در

(تغییرات در جذب در

میلیگرم پروتئین در دقیقه)

میلیگرم پروتئین در دقیقه)

)17/06 h(e

)54/40 ghi(c

)b(b

137/67

)29/64 fgh(d
)c(c

91/78

)ef(c

76/10

)84/98 de(c
)b(a

111/67

عدممصرف

)88/62 c(c

)96/56 cd(bc

مصرف

)170/34 a(a

)96/11 cd(ab

عدممصرف

)19/78 gh(c

)49/64 hi(e

مصرف

)86/91 c(b

)85/09 de(d

عدممصرف

)65/48 d(b

)92/07 cd(cd

مصرف
عدممصرف
مصرف

)b(a

139/90

)a(b

129/22

)34/34 fg(c

)101/59 bc(c

)b(a

)a(a

138/58

141/10

عدممصرف

)15/15 h(c

)46/73 i(e

مصرف

)41/98 ef(b

)49/27 hi(d

عدممصرف

)15/54 h(c

)60/94 gh(c

مصرف

)51/96 de(a

)91/08 cd(a

عدممصرف

)23/21 gh(c

)65/01 fg(b

)e(ab

)de(b

مصرف

49/67

85/24

ستونهای دارای حروف الفبایی مشابه از لحاظ آماری در سطح حداقل  5درصد ( )LSDمعنیدار نیستند .حروف بیرون پرانتز مقایسه
میانگین اثرات متقابل کلی و حروف درون پرانتز مقایسه میانگین به روش برشدهی را نشان میدهد.

محلولپاشی با آب نسبت به شاهد دارای آنزیم پلیفنل اکسیداز

(جدول  .)2بیشترین آنزیم پلیفنل اکسیداز ( 141/10تغییرات

بیشتری بودند (شکل  .)2حداکثر مقدار آنزیم پلیفنل اکسیداز

در جذب در میلیگرم پروتئین در دقیقه) در صورت

( 129/22تغییرات در جذب در میلیگرم پروتئین در دقیقه) در

محلولپاشی با نیترات کلسیم  5و با مصرف پوترسین در تنش

شرایط تنش رطوبتی  75درصد نیاز آبی با محلولپاشی نیترات

رطوبتی  %75نیاز آبی بهدست آمد .کمترین آنزیم پلیفنل

کلسیم  10و پوترسین  0/5میلیموالر و حداقل میزان آنزیم

اکسیداز ( 46/73تغییرات در جذب در میلیگرم پروتئین در

پلیفنل اکسیداز ( 46/73تغییرات در جذب در میلیگرم

دقیقه) در صورت محلولپاشی با آب در تنش رطوبتی %100

پروتئین در دقیقه) در شرایط تنش رطوبتی  100درصد نیاز

نیاز آبی بهدست آمد که نسبت به کمترین مقدار  3برابر افزایش

آبی ،محلولپاشی با آب اختصاص یافت.

نشان داد (جدول  )3نیز مشخص کرد که تنش رطوبتی 50

برهمکنش تنش رطوبتی ،نیترات کلسیم و پوترسین در

و 100درصد نیاز آبی محلولپاشی نیترات کلسیم  0/5میلی-

سطح احتمال  5درصد بر آنزیم پلیفنل اکسیداز معنیدار شد

موالر و با مصرف پوترسین و تنش رطوبتی  75درصد نیاز آبی
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احتمال  5درصد ( )LSDمعنیدار نیستند.
،نیترات کلسیم  10میلیموالر = ، N10نیترات کلسیم  5میلیموالر = ، N5محلولپاشی با آب = ، Waterبدون محلولپاشی
نیترات کلسیم  10میلی، N10 Put0.5 =-نیترات کلسیم  5میلیموالر و پوترسین  0/5میلیموالر = ، N5 Put0.5پوترسین 0/5

= Control

میلیموالر = Put0.5

موالر و پوترسین  0/5میلیموالر

نیترات کلسیم  10میلیموالر و با مصرف پوترسین بیشترین

محلولپاشی با آب نسبت به شاهد دارای آنزیم پراکسیداز

مقدار آنزیم پلیفنل اکسیداز را بههمراه داشت .نتایج پژوهش

بیشتری بودند (شکل  .)3حداکثر مقدار آنزیم پراکسیداز

نشان میدهد که کاربرد نیترات کلسیم و پوترسین در گیاه

( 367/02تغییرات در جذب در میلیگرم پروتئین در دقیقه) در

کنجد باعث فعالیت آنتیاکسیدانی مانند کاتاالز ،سوپراکسید

شرایط تنش رطوبتی  50درصد نیاز آبی با محلولپاشی نیترات

دیسموتاز ،پراکسیداز و ظرفیت آنتیاکسیدانی کل شده است که

کلسیم  10و پوترسین  0/5میلیموالر و حداقل میزان آنزیم

بهنوبه خود گیاهان را در برابر تولید ( ROSگونههای فعال

پراکسیداز ( 135/04تغییرات در جذب در میلیگرم پروتئین در

اکسیژن) و پراکسیداسیون لیپیدی حفاظت میکند .کاربرد

دقیقه) در شرایط تنش رطوبتی  100درصد نیاز آبی ،بدون

نیترات کلسیم و پوترسین موجب افزایش فعالیت آنزیم پلیفنل

محلولپاشی اختصاص یافت .فعالیت آنزیم پراکسیداز در

اکسیداز شد .بهنظر میرسد محلولپاشی نیترات کلسیم و

شرایط عدم محلولپاشی و مصرف پوترسین بهشدت کاهش

مصرف پوترسین نقش آنتیاکسیدانی ایفا کرده و سلولهای

یافت ،اما با کاربرد نیترات کلسیم و پوترسین ،فعالیت این

برگ کنجد را از صدمه واکنشهای اکسیداتیو محافظت نموده

آنزیمها بهطور چشمگیری افزایش یافت.

است .براساس مطالعات دیگری سطوح باالی پلیآمین موجب

تنش رطوبتی ،موجب افزایش تولید انواع اکسیژن

افزایش مقاومت به تنشهای غیرزنده شده و بهطور مستقیم

واکنشگر و درنتیجه افزایش دفاع آنتیاکسیدانی میشود .آنزیم

بهعنوان یک آنتیاکسیدان موجب حذف رادیکالهای آزاد

پراکسیداز نقش بسیار مهمی در غیرفعالکردن رادیکالهای آزاد

اکسیژن گردیده است (.)Duan et al., 2007

اکسیژن در سلول گیاه دارند .بسته به گونه گیاهی و شدت

آنزیم پراکسیداز :مقایسه میانگین ترکیبهای تیماری 18
گانه با شاهد نشان داد که تمامی تیمارهای اعمالشده بهاستثنا

تنش ،میزان فعالیت آنها در گیاه تغییر میکند

( Apel and Hirt,

 .)2004برهمکنش تنش رطوبتی و نیترات کلسیم و همینطور
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درصد ( )LSDمعنیدار نیستند.
،نیترات کلسیم  10میلیموالر = ، N10نیترات کلسیم  5میلیموالر = ، N5محلولپاشی با آب = ، Waterبدون محلولپاشی
نیترات کلسیم  10میلی، N10 Put0.5 =-نیترات کلسیم  5میلیموالر و پوترسین  0/5میلیموالر = ، N5 Put0.5پوترسین 0/5

= Control

میلیموالر = Put0.5

موالر و پوترسین  0/5میلیموالر

برهمکنش نیترات کلسیم و پوترسین در سطح احتمال  1درصد

پرولین افزایش دادند ( .)Ozturk and Demir, 2003کلسیم

و برهمکنش تنش رطوبتی و پوترسین در سطح احتمال 5

بهطور غیرمستقیم موجب فعالشدن پراکسیداز میشود .الزم به

درصد بر آنزیم پراکسیداز معنیدار بودند (جدول  .)2مقایسه

ذکر است که این کاتیون موجب ایجاد پیوند بین پلی

میانگین برهمکنش نیترات کلسیم و پوترسین (جدول  )4نشان

گاالتوریونها و ایجاد ساختاری میشود که توسط پراکسیداز

داد که با محلولپاشی نیترات کلسیم  5و در صورت مصرف

قابل شناسایی است ( .)Penel et al., 1999تنش رطوبتی و

پوترسین باعث شد بیشترین آنزیم پراکسیداز ( 309/36تغییرات

پوترسین (جدول  )5نشان داد که بیشترین مقدار آنزیم

در جذب در میلیگرم پروتئین در دقیقه) بهدست آمد .کمترین

پراکسیداز ( 283/87تغییرات در جذب در میلیگرم پروتئین در

مقدار اسیدآمینه پراکسیداز ( 147/625تغییرات در جذب در

دقیقه) در تنش رطوبتی  %75نیاز آبی و با مصرف پوترسین

میلیگرم پروتئین در دقیقه) محلولپاشی با آب بهدست آمد که

بهدست آمد که با مصرف پوترسین و تنش رطوبتی  50درصد

نسبت به کمترین مقدار  2/09برابر افزایش نشان داد.

نیاز آبی تفاوت معنیداری نداشت .کمترین مقدار آنزیم

بنابراین میتوان در صورت محلولپاشی نیترات کلسیم و

پراکسیداز ( 160/371تغییرات در جذب در میلیگرم پروتئین

مصرف پوترسین میزان پراکسیداز را در گیاه کنجد افزایش داد؛

در دقیقه) در تنش رطوبتی  %100نیاز آبی و بدون مصرف

اینطور بهنظر میرسد که محلولپاشی نیترات کلسیم و مصرف

پوترسین بهدست آمد که نسبت به کمترین مقدار  1/77برابر

پوترسین از لحاظ سطوح فعالیت آنزیم پراکسیداز موجب

افزایش نشان داد .نتایج بهدست آمده نشان داد که فعالیت آنزیم

شکستهشدن هیدروژن پراکسید در سلول خواهد شد و درنتیجه

پراکسیداز در تیمار استفاده پوترسین در شرایط تنش رطوبتی

از تولید گونههای فعال اکسیژنی جلوگیری میکند و بنابراین

 50و  75درصد نیاز آبی افزایش یافت در حالی که چنین

افزایش فعالیت این آنزیم در شرایط تنش میتواند موجب

افزایشی در تیمار عدممصرف پوترسین مشاهده نشد درنتیجه با

افزایش تحمل به تنش در گیاه کنجد شود .کاربرد پلیآمینهای

مصرف پوترسین از پر اکسیداسیون لیپیدها و تخریب

خارجی فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز را همراه با

ماکرومولکولها جلوگیری کرده و تحمل به تنش رطوبتی را
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جدول  -4مقایسه میانگین برهمکنش نیترات کلسیم و پوترسین برای آنزیم پراکسیداز و پایداری غشا
پوترسین
عدممصرف
مصرف
مصرف
عدممصرف
مصرف

f

0
5
10

147/62

f

9/58

173/93 e

28/03 d

201/86 d

21/16 e

a

c

309/36

56/39

221/35 c

48/73 c

283/93 b

66/18 a

ستونهای دارای حروف الفبایی مشابه از لحاظ آماری در سطح حداقل  5درصد ( )LSDمعنیدار نیستند.
جدول  -5مقایسه میانگین برهمکنش تنش رطوبتی و پوترسین برای آنزیم پراکسیداز و پایداری غشا
پوترسین
عدممصرف
مصرف
عدممصرف
مصرف
عدممصرف
مصرف

تنش رطوبتی
50

75

100

پراکسیداز

پایداری غشا

195/19 c

21/46 e

277/12 a

42/81 b

215/28 b

25/76 d

283/87 a

46/48 b

160/37 d

32/24 c

205/69 bc

61/31 a

ستونهای دارای حروف الفبایی مشابه از لحاظ آماری در سطح حداقل  5درصد ( )LSDمعنیدار نیستند.

افزایش دهد .کاربرد پلیآمین روی برنج تحت تنش کمآبی

محلولپاشی نیترات کلسیم افزایش یافت که بهنظر میرسد

باعث فعالسازی آنزیمهای پاکسازی هیدروژن پراکسید شد و

یکی از مکانیسمهای گیاه در مقابله با خشکی افزایش فعالیت

از این طریق ،ضمن جلوگیری از تخریب پروتئینها و

این آنزیم است .کلسیم از طریق افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدان

پراکسیداسیون غشا ،تحمل به کمآبی را افزایش داد ( Farooq et

و از بینبردن گونههای اکسیژن فعال ،موجب بهبود فتوسنتز

.)al., 2009

گیاه در شرایط تنشهای محیطی میشود (.)Tan et al., 2011

مقایسه میانگین برهمکنش تنش رطوبتی و نیترات کلسیم

اثر مثبت کلسیم بر افزایش ظرفیت آنتیاکسیدان بهعلت حضور

(جدول  )6نشان میدهد که بیشترین مقدار آنزیم پراکسیداز

کلسیم و کلسیم-کالمودولین ،در گیاه تحت تنش محیطی که

( 307/699تغییرات در جذب در میلیگرم پروتئین در دقیقه)

باعث تحریک ،تنظیم و افزایش بیان ژنهای سیستمهای

در صورت محلولپاشی نیترات کلسیم در تنش رطوبتی %75

آنتیاکسیدان و کاهش گونههای اکسیژن فعال میشود (

نیاز آبی بهدست آمد .کمترین مقدار آنزیم پراکسیداز (147/474

.)et al., 2016; Yang et al., 2015

Erinle

تغییرات در جذب در میلیگرم پروتئین در دقیقه) عدم

پایداری غشا :نتایج مقایسه میانگین تیمارها با شاهد نشان

محلولپاشی نیترات کلسیم و تنش رطوبتی  %100نیاز آبی

داد که تمامی تیمارهای اعمالشده بهاستثنا محلولپاشی با آب

بهدست آمد که نسبت به کمترین مقدار  2/08برابر افزایش

نسبت به شاهد دارای پایداری غشا بیشتری بودند (شکل .)4

نشان داد .در این پژوهش فعالیت آنزیم پراکسیداز با

حداکثر مقدار پایداری غشا ( 76/93درصد) در شرایط تنش
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جدول  -6مقایسه میانگین برهمکنش تنش رطوبتی و نیترات کلسیم برای آنزیم پراکسیداز و پایداری غشا
تنش رطوبتی
50

100

0

177/76 ef

14/86 f

5

287/75 ab

34/29 d

10

242/95 c

47/27 c

0

157/11 fg

19/87 ef

5

283/92 b

31/18 d

10

307/69 a

57/3 b

0

147/47 g

21/67 e

5

195/152 de

50/86 c

10

206/47 d

67/80 a

ستونهای دارای حروف الفبایی مشابه از لحاظ آماری در سطح حداقل  5درصد ( )LSDمعنیدار نیستند.

رطوبتی  100درصد نیاز آبی با محلولپاشی نیترات کلسیم 10

نیترات کلسیم و مصرف پوترسین میزان پایداری غشا را در

و پوترسین  0/5میلیموالر و حداقل مقدار پایداری غشا

گیاه کنجد افزایش داد .بهنظر میرسد که محلولپاشی نیترات

( 4/077درصد) در شرایط تنش رطوبتی  50درصد نیاز آبی،

کلسیم و پوترسین مقادیر قابل توجهی از این ترکیبات توسط

بدون محلولپاشی اختصاص یافت.

سلول جذب و به دیواره و غشا آن متصل میشود .از اینرو

در شرایط تنش ،محتویات بیشتری از سلول در اثر تخریب

این ترکیبات باعث افزایش ثبات و پایداری سلول و جلوگیری

غشا به بیرون تراوش میکند .بهنظر میرسد بهعلت تخریب

از فعالیت آنزیمهای تجزیهکننده دیواره سلول میشوند.

غشاهای بیولوژیکی و غیرفعالشدن پروتئینهای غشا در

پلیآمینها میتوانند بهعنوان غیرفعالکنندههای رادیکالهای

شرایط تنش ،تولید انواع رادیکالهای فعال اکسیژن در محیط

آزاد عمل کرده و غشاهای سلولی را در برابر اکسیده شدن

سلول است که منجر به خسارت اکسیداتیو و کاهش پایداری

حفظ کنند ( )Tassoni et al., 1998بدین ترتیب مقاومت غشا

غشای سلول میشود .در ارتباط با برهمکنش تنش رطوبتی و

را افزایش دهند .برهمکنش تنش رطوبتی و پوترسین (جدول)5

نیترات کلسیم و همینطور برهمکنش نیترات کلسیم و

نشان داد که بیشترین مقدار پایداری غشا ( 61/31درصد) در

پوترسین در سطح احتمال  1درصد و برهمکنش تنش رطوبتی

تنش رطوبتی  %100نیاز آبی و با مصرف پوترسین بهدست آمد.

و پوترسین در سطح احتمال  5درصد بر آنزیم پراکسیداز

کمترین پایداری غشا ( 21/46درصد) در تنش رطوبتی %50

معنیدار بودند (جدول  .)2مقایسه میانگین برهمکنش نیترات

نیاز آبی و بدون مصرف پوترسین بهدست آمد ،بهطوری که

کلسیم و پوترسین (جدول  )4نشان داد که با محلولپاشی

نسبت به کمترین مقدار  2/8برابر افزایش نشان داد .نتایج به-

نیترات کلسیم  1و در صورت مصرف پوترسین باعث شد

دست آمده نشان داد که مقدار پایداری غشا در تیمار استفاده

بیشترین پایداری غشا ( 66/18درصد) بهدست آمد .کمترین

پوترسین در شرایط تنش رطوبتی  100درصد نیاز آبی افزایش

مقدار پایداری غشا ( 9/58درصد) عدممحلولپاشی پوترسین و

یافت در حالی که چنین افزایشی در تیمار عدممصرف پوترسین

نیترات کلسیم بهدست آمد که نسبت به کمترین مقدار  6/9برابر

و تنش رطوبتی  50درصد نیاز آبی مشاهده نشد .پلیآمینها با

افزایش نشان داد بنابراین میتوان در صورت محلولپاشی

تأثیر خود بر افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و کاهش
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درصد ( )LSDمعنیدار نیست.
،نیترات کلسیم  10میلیموالر = ، N10نیترات کلسیم  5میلیموالر = ، N5محلولپاشی با آب = ، Waterبدون محلولپاشی
نیترات کلسیم  10میلی، N10 Put0.5 =-نیترات کلسیم  5میلیموالر و پوترسین  0/5میلیموالر = ، N5 Put0.5پوترسین 0/5

= Control

میلیموالر = Put0.5

موالر و پوترسین  0/5میلیموالر

گونههای اکسیژن واکنشگر و بهتبع آن حفظ ثبات غشا ،باعث

غشا جلوگیری کرده و به حفظ سالمتی غشاهای زیستی کمک

کاهش میزان نشت یونی میگردند .پلیآمینها با اتیلن بر سر

میکنند کلسیم باعث افزایش محتوای کلسیم دیواره سلولی

یک پیشماده مشترک به نام  - S( SAMآدنوزین متیونین)

فرآوردهها میشوند ( .)Manganaris et al., 2007با توجه به

رقابت میکنند و در واقع پلیآمینها با کاهش تولید اتیلن از

نتایج این پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که کنجد در طی تنش

اثرات مرتبط با اتیلن از جمله پیری ،تجزیه کلروفیل ،زوال غشا

رطوبتی با فزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان تأثیرات تنش

Evans and

را کاهش میدهد بیشترین فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان با

 .)Malmberg, 1989مقایسه میانگین برهمکنش تنش رطوبتی و

کاربرد همزمان نیترات کلسیم و پوترسین مشاهده شد .تنش

نیترات کلسیم (جدول  )6نشان میدهد که بیشترین مقدار

کمآبی سبب کاهش میزان پایداری غشا شد که علت آن

پایداری غشا ( 67/80درصد) در صورت محلولپاشی نیترات

میتوان به افزایش رادیکالهای آزاد و کاهش میزان آنزیمهای

کلسیم در  %100نیاز آبی بهدست آمد .کمترین مقدار پایداری

آنتیاکسیدانت و همچنین پراکسیداسیون لیپیدها در طی تنش

غشا ( 14/86درصد) عدممحلولپاشی نیترات کلسیم و تنش

رطوبتی نسبت داد .همچنین نتایج نشان داد نیترات کلسیم و

رطوبتی  %50نیاز آبی بهدست آمد؛ که نسبت به کمترین مقدار

پوترسین دارای تأثیرات متفاوت است ولی در بیشتر صفات

 3/12برابر افزایش نشان داد .در این پژوهش مقدار پایداری

اندازهگیریشده استفاده همزمان از نیترات کلسیم و پوترسین

غشا با محلولپاشی نیترات کلسیم افزایش یافتند .با توجه به

بیشترین تأثیر را داشت که میتواند علت آن به استفاده همزمان

مطالب ذکرشده میتوان این گونه بیان نمود که کلسیم با داشتن

از نیترات کلسیم و پوترسین و باالرفتن کارایی گیاه در استفاده

بار مولکولی و اتصال به غشا باعث پایداری آنها میشوند و با

از کلسیم و پلیآمین نسبت داد.

و افزایش فعالیت پروتئاز جلوگیری میکنند (

این کار از اتصال رادیکالهای آزاد و گونههای فعال اکسیژن به
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Effect of putrescin and calcium nitrate on the activity of some antioxidant
enzymes and cell membrane stability in sesame (Seasamum indicum L.) under
moisture stress
*

Samira Gholipour, Gholam Reza Zamani , Majid Jami Alahmadi
Department of Agriculture and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Birjand University
(Received: 16/09/2019, Accepted: 14/12/2019)

Abstract
In order to study the effects of application of putrescin and calcium nitrate on some physiological and biochemical traits
of sesame under moisture stress, a split-plot factorial experiment was conducted based on block complete randomized
design with three replications in research farm of University of Birjand in 2018. In this experiment, moisture stress
treatments with tree levels included (100, 75, and 50) percent of sesame water requirement as main factor and foliar
application calcium nitrate at tree levels (0, 5, 10 Mm) and putrescine in two levels (0.5Mm, spray with water) as the
second factor were studied .Results showed that interaction of moisture stress, calcium nitrate and putrescine were
significant for catalase and polyphenol oxidase activity. The highest catalase activity was obtained in 10 Mm calcium
nitrate foliar application at 50% humidity stress and highest activity of polyphenol oxidase enzyme was obtained in 5
Mm calcium nitrate foliar application with 75% of putrescine. Interaction of calcium nitrate and putrescine, moisture
stress and putrescine as well as moisture stress and calcium nitrate on peroxidase enzyme and membrane stability were
significant. In general, foliar application of calcium nitrate and putrecine was the best treatment to reduce the effects of
moisture stress on sesame indicating that there is a synergistic relationship between them in reducing the effects of
moisture stress.
Keywords: Active species of oxygen, Catalase, Foliar solution, Peroxidas, Polyphenol oxidase
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