فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،10شماره  ،42خرداد و تیرماه 1400

مقاله پژوهشی

بررسی اثر گالیک اسید بر رشد گل جالیز و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در گیاه گوجهفرنگی

اعظم سلیمی٭ ،اسرین عرشی و مریم چاوشی
گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران
(تاریخ دریافت ،1398/07/20 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/10/23 :

چکیده
گل جالیز علف هرز انگلی است که باعث کاهش رشد و عملکرد بسیاری از گیاهان زراعی از جمله گوجهفرنگی میشود .هدف از این
پژوهش ،ایجاد ممانعت در برقراری ارتباط بین میزبان و انگل توسط ترکیبات بازدارنده مانند گالیک اسید است .در پژوهش حاضر گالیک
اسید در سه غلظت صفر 1 ،و  3میلیموالر و در سه دوره زمانی  25 ،20و  30روز پس از کاشت نشاء گوجهفرنگی در خاک حاوی بذور
گل جالیز به ریشه گیاه اعمال گردید .آزمایش در قالب فاکتوریل و بر پایه طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار انجام شد .نتایج بهدست آمده
از این پژوهش نشان داد که گالیک اسید  3میلیموالر در  25و  30روز پس از کاشت باعث کاهش رشد گل جالیز شده است .گالیک اسید (1
میلیموالر) باعث افزایش معنیدار پروتئین برگ و کاهش معنیدار پروتئین ریشه گردید .در  25روز پس از کاشت ،گالیک اسید ( 1میلیموالر)
باعث افزایش معنیدار فعالیت آنزیم کاتاالز برگ شده و فعالیت آنزیم کاتاالز ریشه را کاهش معنیداری داده است .در  30روز پس از کاشت،
غلظت  3میلیموالر گالیک اسید باعث افزایش معنیدار فعالیت آسکوربات پراکسیداز برگ و ریشه آنزیم آسکوربات پراکسیداز شده است .غلظت 3
میلیموالر گالیک اسید باعث افزایش معنیدار محتوای فنل و آنتوسیانین برگ شده است .بهنظر میرسد ،گالیک اسید بهعنوان یک ترکیب فنلی
مهم ،جوانهزنی و یا اتصاالت جوان گل جالیز به گیاه میزبان را کنترل میکنند و در بازدارندگی رشد گل جالیز نقش مؤثری داشته

باشد.

واژههای کلیدی :کاتاالز ،پراکسیداز ،فنل و آنتوسانین ،گوجه فرنگی ،گل جالیز

مقدمه

هرمزگان و آذربایجان شرقی بهشمار میرود (نصوحی.)1381 ،

بیماریهای گیاهی ،آفات و علفهای هرز از عوامل زیانآوری

گل جالیز بهعنوان علف هرز گوجهفرنگی مهمترین عامل

هستند که به محصوالت کشاورزی خسارت وارد میکنند

زیستی در فرایند تولید گوجهفرنگی در جنوب غرب آسیا است

( .)Culotta and Koshland Jr, 1992یکی از مهمترین

(.)Li et al., 2013

محصوالت زراعی که توسط علفهای هرز آلوده میشود

 3500گونه گیاه گلدار ،در طی تکامل ،مرحله اتوتروفیک

Lycopersicum

از چرخه زندگی خود را از دست داده و برای زندگی انگلی و

 ،esculentum. Millاز تیره سیبزمینی  Solanaceaeاست و از

بهرهبردن از سایر گیاهان ،جهت تأمین آب و مواد معدنی

مهمترین محصوالت زراعی در فارس ،خراسان ،خوزستان،

سازگار شدهاند .این گیاهان برای بقاء خود ،در کل یا بخشی از

گوجهفرنگی است .گوجهفرنگی به نام علمی

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيSalimi@khu.ac.ir :
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میکنند .انگلهای گلدار یکی از مشکالت مهم کشاورزی در

سن گیاه میزبان بستگی دارد ( .)Bussmann et al., 2020کنترل

اغلب نقاط جهان بهشمار میروند .عالوه بر این بهدلیل تولید

گل جالیز بهدلیل ارتباط مستقیم با میزبان ،زندگی طوالنی مدت

بذر فراوان موجب آلودگی شدید مزرعه شده و به لحاظ دوام

در زیر خاک و تعداد زیاد بذور ریز و پایدار ،بسیار مشکل

طوالنی که این بذور در خاک دارند ،زمین را برای مدت

میباشد .روشهای دیگر کنترل شامل یافتن گیاه میزبان مقاوم،

مدیدی از بهرهبرداری خارج ساخته و زارع را مجبور به کشت

وجین دستی ،خاکورزی ،استفاده از گیاهان تله ،آفتابدهی

نباتاتی میکنند که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

خاک و مهار زیستی است .استفاده از سموم شیمیایی بهدلیل

غالت به استریگا و صیفیجات ،گیاهان جالیزی ،یونجه ،توتون

صدمهدیدن گیاهان میزبان بسیار مشکل و در مواردی غیرممکن

و باقال به گل جالیز آلوده میشوند (رستگار.)1381 ،

است ( .)Munns, 2002; Habimana et al., 2014جستجو

گل جالیز به نام علمی  Orobancheزندگی انگلی داشته و

برای روشهای جدید دوستدار محیطزیست بهویژه در زمینه

متعلق به تیره  Orobanchaceaeاست .این انگل از طریق ریشه

افزایش مقاومت گیاهان به تنشهای زیستی و غیرزیستی از

میزبان را آلوده میکند .بذر گل جالیز با ذخیره غذایی مختصر،

عوامل کلیدی در کشاورزی پایداراست .در میان روشهای

زمانی جوانه میزند که مواد محرک شیمیایی تولیدشده توسط

مقاومسازی گیاه گوجهفرنگی به گل جالیز میتوان به کاربرد

ریشه میزبان را دریافت نماید ( .)Zottini et al., 2002پس از

گالیک اسید نیز اشاره کرد Mabrouk .و همکاران ( )2007در

جوانهزنی و تشکیل اندام مکنده به ریشههای میزبان نفوذ

بررسی رابطه همزیستی نخود و

میکند .از آنجاییکه گل جالیز فاقد رنگیزههای فتوسنتزی و

بهدلیل تولید گالیک اسید و نارنژنین توسط گیاه ،آلودهشدن گیاه

ریشه حقیقی است کامالً به میزبان وابسته است و آب و مواد

نخود به گل جالیز کاهش یافته است (

غذایی خود را از میزبان دریافت میکند .گل جالیز بدون اینکه

 Chen .)2007و همکاران ( )2009نیز کاهش فعالیت آنزیم

میزبانش را از بین ببرد ،فرایندهای فیزیولوژیک و متابولیک

پکتین متیل استراز انگور را به افزایش غلظت گالیک اسید

میزبان را تخریب میکند و از طریق مصرف مواد معدنی مانند

مرتبط میدانند ( .)Chen et al., 2009بررسی اثر استرهای

پتاسیم ،فسفر ،پروتئین ،کربوهیدرات کل و اسید گلوتامیک که

گالیک اسید در پاتوژن قارچی  Aspergillus flavusبر مخمر

منجر به کاهش آنها در گیاه میزبان میشود ،با کاهش مقدار

متیلوتروپ  Pichia pastorisنیز حکایت از کاهش فعالیت

کربوهیدراتها در گیاه میزبان موجب ضعف و ناتوانی آن شده

آنزیم پکتین متیل استراز دارد که با کاهش این آنزیم اثرات

و درنتیجه توانایی جذب آب توسط گیاه میزبان کاهش مییابد

ناشی از تنش زیستی کاهش مییابد (.)Jiang et al., 2014

و این کمبود آب باعث بستهشدن روزنهها و درنتیجه کاهش

عالوه بر این ،تیمار با اسید گالیک و مشتقات آن بهطور قابل

مقدار گاز کربنیک در گیاه شده و درنهایت فتوسنتز ،عملکرد و

توجهی باعث افزایش اجزای عملکرد گیاهان گوجهفرنگی

کیفیت محصول گیاه میزبان کاهش مییابد .عمل نفوذ انگل به

آلوده به  Alteraria solaniشده است (

داخل میزبان توسط آنزیم پکتین متیل استراز ( )PMEصورت

.)2020

Rhizobium leguminosarum

Mabrouk et al.,

El-Nagar et al.,

میگیرد .این آنزیم در همه گیاهان یافت میشود و در طول

از آنجاییکه تاکنون روش کاربردی مؤثر و طوالنی مدتی

دوره رشد گیاه در متابولیسم پکتین نقش دارد .از جمله

برای کنترل این انگل گیاهی مشخص و معرفی نگردیده است،

ترکیبات بازدارنده پکتین متیل استراز ،گالیک اسید است.

لذا یکی از راههای قابل توصیه و امیدبخش برای کنترل گل

کاربرد ترکیباتی مانند گالیک اسید در خاک جوانهزنی و یا

جالیز ،ممانعت از برقراری ارتباط بین میزبان و انگل است.

اتصاالت جوان گل جالیز به گیاه میزبان را کنترل میکنند که

استفاده از ترکیبات بازدارنده با منشأ طبیعی یا شیمیایی میتواند
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میزبان انجام شد.

گالیک بررسی شد و اثر این ترکیبات را بر شاخصهای

کشت گیاه از خاک لومی -ماسهای (شامل  25%ماسه40% ،

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گوجهفرنگی مورد بررسی قرار

سیلت و  35%رس) آلوده به بذر گل جالیز استفاده شد .آزمایش

دادهایم.

در گلدانهایی با قطر دهانه فوقانی  30سانتیمتر ،قطر تحتانی
 20سانتیمتر و ارتفاع  30سانتیمتر است که با نسبت مساوی

مواد و روشها

رس ،ماسه و خاکبرگ پر شدند در هر گلدان سه گیاه کاشته
گوجهفرنگی:

شد .گیاهان در دمای  18/24˚Cو دوره نوری  16ساعت نور و

بذرهای گل جالیز از مزارع گوجهفرنگی آلوده به گل جالیز در

 8ساعت تاریکی با شدت نور 200 µmol -2 S1در گلخانه رشد

روستای کوسه کهریزه از توابع شهرستان مهاباد با طول

کردند .آزمایش در قالب فاکتوریل و بر پایه طرح کامالً تصادفی

جغرافیایی  45درجه و  43دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 36

با چهار تکرار در دانشگاه خوارزمی انجام شد.

جمعآوری و تهیه بذر گل جالیز و گیاه

درجه و  46دقیقه شمالی ،در شهریورماه جمعآوری گردید.

گل جالیز از طریق ریشه میزبان را آلوده میکند .طبق

Lycopersicum esculentum.

پژوهشهای پیشین حداقل زمان الزم برای جوانهزنی و نفوذ

بذرهای گیاه گوجهفرنگی (

 )Millاز مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر کرج تهیه شد.

انگل به داخل گیاه  20روز پس از کاشت نشاء در خاک آلوده

کاشت بذور گل جالیز و گوجهفرنگی در ظروف پتری:

به انگل میباشد و از آنجایی که  90درصد دوره رشد این انگل

تعدادی بذر یکنواخت و همگن از گل جالیز و گوجهفرنگی

در زیر خاک است و عالوه بر این ارتباط مستحکم

انتخاب و برای جلوگیری از آلودگی با هیپوکلریت سدیم  %1به

فیزیولوژیکی -مورفولوژیکی بین انگل و میزبان وجود دارد.

مدت  5دقیقه ضدعفونی گردید .سپس بذرهای گل جالیز و

یکی از راههای قابل توصیه و امیدبخش برای کنترل این انگل،

گوجهفرنگی چندین بار با آبمقطر شستشو داده شد و در

ممانعت از برقراری ارتباط بین میزبان وانگل میباشد .با توجه

درون ظروف پتری استریل حاوی یک الیه کاغذ صافی

به این نکات که گل جالیز از طریق ریشه به گیاه میزبان وارد

مرطوب و  6میلیلیتر آبمقطر قرار داده شده سپس پتریها در

میشود ،گالیک اسید بهصورت تیمار خوراکی اعمال شد تا

دمای  24درجه سانتیگراد در تاریکی قرار داده شد .بذر گل

نتیجه بهتری بدست آید ،لذا تیمار گالیک اسید در سه غلظت

جالیز  10روز در این شرایط نگهداری شد که این مرحله دوره

صفر 1 ،و  3میلیموالر ( )Sasikumar et al., 2006به و در سه

آمادهسازی گل جالیز است .بذرهای گوجهفرنگی نیز پس از 5

دوره زمانی  25 ،20و  30روز پس از کاشت نشاء گوجهفرنگی

روز جوانه زدند.

گیاه اعمال گردید بدین صورت که مقداری از خاک اطراف

تحریک جوانهزنی بذر گل جالیز با جوانههای بذر
گوجهفرنگی :بهمنظور پیگیری جوانهزنی بذرهای گل جالیز،
پس از طی دوره آمادهسازی پتریهای حاوی بذر گل جالیز از
تاریکی خارج شده ،این بار بهمنظور تحریک جوانهزنی
بذرهای گل جالیز ،جوانههای ایجادشده از گوجهفرنگی به
پتریهای حاوی بذرهای گل جالیز منتقل شدند و بهمدت دو
هفته در دمای  24درجه سانتیگراد در روشنایی قرار داده
شدند ،پس از دو هفته جوانهزنی بذرهای گل جالیز در حضور

نشاء را کنار گذاشته و تیمارها به اطراف ریشه گوجهفرنگی
اعمال گردید.
پس از سه ماه ،ریشهها و اندامهای هوایی گیاهان برداشت
شدند و جهت سنجش برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی به
آزمایشگاه منتقل و در فریزر در دمای  -20و  -80درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .اندازهگیری برخی صفات ریختی
در گیاه گوجهفرنگی مانند وزن تر اندامهای گیاهی و ریشه گیاه
گوجهفرنگی بالفاصله بعد از برداشت صورت گرفت.
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گوجهفرنگی :برای اندازهگیری وزن تر ،ابتدا اندام هوایی از

با بررسی کاهش مقدار پراکسید هیدروژن در  240نانومتر انجام

ریشه جدا شده و وزن تر ریشه و اندام هوایی ،برحسب گرم با

شد .سه میلیلیتر مخلوط واکنش که شامل  2800میکرولیتر

TE313s

بافر فسفات پتاسیم  50میلیموالر ( 100،)pH=6/8میکرولیتر

استفاده از ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال (مدل
 ،Sartoriusآلمان) اندازهگیری شد.

پراکسید هیدروژن  15میلیموالر و  100میکرولیتر عصاره

تهیه عصاره پروتئینی 0/5 :گرم ریشه و برگ تازه گیاهان

آنزیمی است به عصاره آنزیمی اضافه شد و تغییرات جذب در

پس از توزین ،با دو میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم ( )pH=6/8بر

 240نانومتر بهمدت سه دقیقه با دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل

روی یخ بهصورت هموژن در آمد .پس از همگنسازی نمونهها

 ،2100شرکت  ،unicoآمریکا) ثبت شد .سپس فعالیت آنزیم

به ویالهای دو میلیلیتری انتقال داده شد و در دمای  4درجه

برحسب واحد آنزیم بهازای هر میلیگرم پروتئین برای همه

سانتیگراد در سرعت  15000 gبهمدت  12دقیقه سانتریفیوژ

نمونهها محاسبه شد(.)Dhindsa et al., 1981

(مدل  ،Smart R17شرکت  ،hanilکره) شد .سپس فاز باالیی

سنجش فعالیت آسکوربات پراکسیداز در این روش

جدا و در فریزر  -20°Cذخیره شد .این عصاره برای

مخلوط واکنش حاوی بافر فسفات پتاسیم  50میلیموالر

سنجشهای آنزیمی و سنجش پروتئین کل نیز مورداستفاده قرار

( ،)pH=7آسکوربات  0/5میلیموالر ،آب اکسیژنه 0/1

گرفت

(.)Bradford, 1976

میلیموالر 0/1 EDTA ،میلیموالر و  150میکرولیتر عصاره

سنجش غلظت پروتئین کل :این سنجش به روش

آنزیمی بود .فعالیت آسکوربات براساس اکسیداسیون

برادفورد به شرح زیر صورت گرفت ،ابتدا معرف برادفورد

آسکوربیک اسید و کاهش در جذب ،در طولموج  290نانومتر

بهصورت زیر تهیه شد 25 .میلیگرم کوماسی برلیانت بلو در

بهمدت یک دقیقه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل

 12/5میلیلیتر اتانول  96درصد حل شد .سپس  25میلیلیتر

 ،2100شرکت  ،unicoآمریکا) اندازهگیری شد .یک واحد

اسید ارتوفسفریک  85درصد به آن اضافه شد و درنهایت حجم

فعالیت آنزیمی بهعنوان مقدار آنزیمی است که  1میکرومول

کل را با آبمقطر به  250میلیلیتر رسانیدیم و معرف تهیهشده

آسکوربیک اسید را در مدت یک دقیقه اکسید کند .سپس

(برادفورد) در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شد .برای

فعالیت آنزیم برحسب واحد آنزیم بهازای هر میلیگرم پروتئین

سنجش پروتئین برگ و ریشه هر نمونه 100 ،میکرولیتر از

برای همه نمونهها محاسبه شد (.)Nakano and Asada, 1981

عصاره بدست آمده را بههمراه  200میکرو لیتر آبمقطر در یک

سنجش میزان آنتوسیانین :برای سنجش آنتوسیانین 0/1

لوله آزمایش ریخته و  5میلیلیتر از معرف برادفورد تهیهشده به

گرم از بافت تر برگ توسط محلول متانول اسیدی در هاون

آن اضافه شد .دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  ،2100شرکت

چینی ساییده شد .عصاره حاصل به فالکون منتقل و بهمدت 24

 ،unicoآمریکا) توسط محلول شاهد که حاوی محلول برادفورد

ساعت در تاریکی در دمای  4 ˚Cقرار داده شد .نمونه فوق

و آبمقطر بود تنظیم گردید سپس در طولموج  595نانومتر

بهمدت  10دقیقه در  4000 gسانتریفیوژ (مدل  )LC06شدند.

جذب نوری هر یک از نمونههای مورد آزمایش در مقابل شاهد

سپس  100میکرولیتر کلروفرم جهت حذف کلروفیل به آن

دستگاه خوانده شد ( .)Bradford, 1976مقدار پروتئین نمونهها

افزوده و جذب محلول رویی در طولموج  530نانومتر توسط

با استفاده از نمودار استاندارد بهازای میلیگرم در گرم وزن تر

اسپکترفتومتر (مدل  ،2100شرکت  ،unicoآمریکا) خوانده شد.

ماده گیاهی با فرمول ( )Y = 0.0033X-0.0003محاسبه شد.

جهت سنجش آنتوسیانین از نمودار استاندارد آنتوسیانین،

 :Yمیزان جذب در طولموج  595نانومتر :X ،غلظت
پروتئین

سیانیدین -3-گلوکوزید استفاده شد و غلظت نمونهها برحسب
میلیگرم در گرم ماده تر نمونه محاسبه گردید (

Diaz et al.,
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سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز :میزان فعالیت آنزیم کاتاالز

بررسی اثر گالیک اسید بر رشد گل جالیز و فعالیت آنزیمهای...

 .)2006از معادله منحنی استاندارد ()Y = 31.25X+1.3258
استفاده شد.
 :Yمیزان جذب در طولموج  530نانومتر :X ،غلظت

نسبت به شاهد افزایش داده است .در  30روز پس از کاشت
غلظتهای

1

و

3

میلیموالر از گالیک اسید اثر معنیداری بر وزن تر اندام هوایی نداشته
است.

سنجش ترکیبات فنل کل :با استفاده از معرف فولین-

در  20روز پس از کاشت ،غلظت  1میلیموالر از گالیک اسید بر

سیکالته ترکیبات فنل کل به روش  Singletonو )1965( Rossi

وزن تر ریشه اثر معنیداری نداشته ولی غلظت  3میلیموالر از گالیک

اندازهگیری شد .در این روش  0/5گرم بافت تر برگ با 3

اسید باعث افزایش  1/7درصدی وزن تر ریشه شده است .در  25روز

میلیلیتر متانول  85%ساییده شد 300 .میکرولیتر از عصاره

پس از کاشت ،غلظتهای  1و  3میلیموالر از گالیک اسید بهترتیب

حاصل با  1500میکرولیتر معرف فولین رقیقشده (با نسبت 1

باعث افزایش  1/05و  2/5درصدی در وزن تر ریشه شده است .در 30

به  )10ترکیب شد .پس از  5دقیقه  1200میکرولیتر کربنات

روز پس از کاشت غلظت  1میلیموالر از گالیک اسید اثر معنیدار بر

سدیم  7%به آن اضافه شد و پس از  90دقیقه جذب نوری

وزن تر ریشه نداشته و غلظت  3میلیموالر گالیک اسید باعث افزایش

نمونه با دستگاه اسپکترفتومتر (مدل  ،2100شرکت ،unico

 0/82درصدی آن شده است.

آمریکا) در طولموج  760نانومتر اندازهگیری شد و با استفاده

تعداد گل جالیز :تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر

از منحنی استاندارد گالیک اسید ( )Y = 0.0122X-0.1398و با

زمان ،گالیک اسید و اثر متقابل زمان و گالیک اسید بر تعداد

توجه به وزن تر برگ و حجم عصاره ترکیبات فنل کل براساس

گل جالیز معنیدار بوده است (جدول  .)1شمارش تعداد گلها

میلیگرم اسید گالیک در گرم عصاره بیان گردید.

در هر تیمار نشان داد که در  20روز پس از کاشت غلظتهای  1و

 :Yمیزان جذب در طولموج  760نانومتر :X ،غلظت فنل

 3میلیموالر گالیک اسید اثر معنیداری بر تعداد گل جالیز نداشته است.

برای تجزیه آماری از نرمافزارهای  Excelو  SPSSویرایش

در  25روز پس از کاشت ،غلظت  1میلیموالر گالیک اسید باعث

 16استفاده شد .نرمالبودن دادهها از شاخصهای  kurtosisو

افزایش  0/66درصدی تعداد گل جالیز شده این در حالی است

 skewnessبررسی شد .مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون

که در غلظت  3میلیموالر گالیک اسید تعداد گل جالیز کاهش

دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام گردید.

داشته است .در  30روز پس از کاشت غلظت  1میلیموالر
گالیک اسید اثر معنیداری بر تعداد گل جالیز نداشته ،این در

نتایج

حالی است که در غلظت  3میلیموالر تعداد گل جالیز کاهش

پارامترهای رشد گیاه گوجهفرنگی :تجزیه واریانس دادهها

معنیدار داشته است (جدول .)3

نشان داد که اثر زمان ،گالیک اسید و اثر متقابل زمان و گالیک

محتوای پروتئین گیاه گوجهفرنگی :تجزیه واریانس دادهها

اسید بر وزن تر اندام هوایی و وزن تر ریشه معنیدار بوده است

نشان داد که اثر گالیک اسید و اثر متقابل زمان و گالیک اسید بر

(جدول  1و شکل  1و  .)2نتایج مقایسه میانگینهای حاصل از

محتوای پروتئین برگ معنیدار بوده ولی اثر زمان بر صفات

تیمار گالیک اسید بر وزن تر اندام هوایی گوجهفرنگی در جدول 3

مذکور معنیدار نگردید (جدول  .)1مقایسه میانگینها نشان

نشان داده شده است .وزن تر اندام هوایی در نمونههای تیمارشده در 20

میدهد که در  20روز پس از کاشت ،تیمار گالیک اسید 1

روز پس از کاشت در غلظتهای  1و  3میلیموالر از گالیک اسید

میلیموالر بر پروتئین برگ اثر معنیداری نداشته درحالیکه

نسبت به شاهد بهترتیب  0/66و  0/36درصد افزایش معنیدار نشان

غلظت  3میلیموالر گالیک اسید باعث افزایش معنیدار (0/35

داده است .در  25روز پس از کاشت ،غلظتهای  1و  3میلیموالر از

درصد) پارامتر نامبرده شده است .در  25و  30روز پس از کاشت،

گالیک اسید به ترتیب  0/53و  0/50درصد وزن تر اندام هوایی را

تیمار گالیک اسید  1میلیموالر باعث افزایش معنیدار پروتئین برگ
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شکل  -1تأثیر تیمار  1میلیموالر گالیک اسید بر رشد گیاه گوجهفرنگی و گل جالیز در زمانهای مختلف

شکل  -2تأثیر تیمار  3میلیموالر گالیک اسید بر رشد گیاه گوجهفرنگی و گل جالیز در زمانهای مختلف
جدول  -1تجزیه واریانس خصوصیات رشد و صفات بیوشیمیایی گوجهفرنگی در تیمار گالیک اسید
منبع تغییرات

درجه

میانگین مربعات
وزن تر

پروتئین

پروتئین

ریشه

برگ

ریشه

زمان

2

** 1/3

** 0/42

** 1/00

375 ns

** 7910

* 0/00037

گالیک اسید

2

**

**

**

*

*

آزادی

تعداد گل
جالیز
7/5

وزن تر ساقه

0/62

4/27

**

55423

5066

کاتاالز برگ

0/00041

گالیک اسید × زمان

4

** 3/9

* 0/14

** 0/39

* 9259

1990 ns

0/00009 ns

خطا

27

0/03

0/04

0/02

3164

1474

0/00011

13/1

15

13/2

14

14

13/2

ضریب تغییرات

 nsعدم معنیداری ،٭ ،٭٭ و ٭٭٭ بهترتیب معنیداری در سطح احتمال  0/01 ،0/05و 0/001

شده ( 0/22و  0/33درصد) است ولی غلظت  3میلیموالر

گالیک اسید بر پارامتر نامبرده اثر معنیداری نداشته است.
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جدول  -2تجزیه واریانس صفات بیوشیمیایی گوجهفرنگی در تیمار گالیک اسید
میانگین مربعات

درجه

منبع تغییرات
زمان

2

0/0003 ns

گالیک اسید

2

**

برگ

ریشه

* 0/0002

** 0/41

ns

0/0026

0/00002

**

0/36

فنل

آنتوسیانین

747 ns

* 4111

**

25930

*

4572

گالیک اسید × زمان

4

0/00029 ns

* 0/00015

** 0/38

1902 ns

1559 ns

خطا

27

0/00059

0/0006

0/001

1176

901

13/2

7/6

14/8

13/7

12/4

ضریب تغییرات

 nsعدم معنیداری ،٭ ،٭٭ و ٭٭٭ به ترتیب معنیداری در سطح احتمال  0/01 ،0/05و 0/001
جدول  -3اثر گالیک اسید در سه غلظت صفر 1 ،و  3میلیموالر بر تعداد گل جالیز ،وزن تر اندام هوایی و ریشه و پروتئین برگ و ریشه
گوجهفرنگی در  20،25و  30روز پس از کاشت نشا گیاه گوجهفرنگی
زمان محلولپاشی
پس از کشت
(روز)
20

25

30

غلظت گالیک
اسید

)(mM

تعداد گل جالیز

وزن تر ساقه

وزن تر ریشه

محتوای پروتئین

محتوای پروتئین

گوجهفرنگی

گوجهفرنگی

برگ

ریشه

-1

-1

)(g

)(g

)(mg g FW

)(mg g FW

0

1/25b

1/06c

0/68d

316c

291ab

1

1/50b

1/77a

0/88d

394bc

236c

3

b

ab

b

a

bc

1/88

489

253

1/26

0

1/24b

1/06c

0/68d

316c

291ab

1

a

a

c

ab

ab

3/75

1/45

1/40

450

298

3

0/00c

1/63a

2/40a

399bc

320a

0

1/25b

1/06c

0/68d

316c

291ab

1

b

bc

d

ab

c

3

0/00c

1/25

1/60

1/13

1/10bc

0/87

478

229

1/24c

389bc

253b

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر گالیک اسید و زمان

فعالیت آنزیم کاتاالز گیاه گوجهفرنگی :تجزیه واریانس

بر محتوای پروتئین ریشه معنیدار بوده ولی اثر متقابل زمان و

دادهها نشان داد که اثر گالیک اسید و زمان بر محتوای فعالیت

گالیک اسید بر صفت مذکور معنیدار نگردید (جدول .)1

کاتاالز برگ معنیدار بوده ولی اثر متقابل زمان و گالیک اسید

مقایسه میانگینها نشان میدهد که در  20و  30روز پس از

بر صفت مذکور معنیدار نگردید (جدول  .)1نتایج حاصل از

کاشت ،تیمار گالیک اسید  1میلیموالر باعث کاهش معنیدار 0/23

تیمار گالیک اسید بر فعالیت آنزیم کاتاالز برگ نشان داد که در

و  0/21درصد پروتئین ریشه شده و گالیک اسید  3میلیموالر اثر

 20روز پس از کاشت ،غلظت  1و  3میلیموالر گالیک اسید بر

معنیداری بر آن نداشته است .پروتئین ریشه در  25روز پس از

فعالیت آنزیم کاتاالز برگ اثر معنیداری نداشته است .در 25

کاشت با دو غلظت گالیک اسید نسبت به شاهد تفاوت معنیداری

روز پس از کاشت ،غلظت  1میلیموالر گالیک اسید باعث افزایش

نداشته است (جدول .)3

 0/79درصدی فعالیت آنزیم کاتاالز برگ شده و غلظت 3
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جدول  -4اثر گالیک اسید در سه غلظت صفر 1 ،و  3میلیموالر و گل جالیز بر فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز برگ و ریشه و
محتوای فنل و آنتوسیانین برگ گوجهفرنگی
زمان
از کشت (روز)
20

25

30

اسید

)(mM

برگ

)(mg g-1 FW

پراکسیداز ریشه پراکسیداز برگ

)(mg g-1 FW

)(ΔOD mg-1 protein

0

218bc

196b

0/042c

0/033bc

0/112a

0/016b

1

164c

248ab

0/037c

0/028cd

0/038b

0/037b

3

243b

279a

0/037c

0/028cd

0/033b

0/022b

0

218bc

196b

0/042c

0/033bc

0/112a

0/ 016b

1

229bc

296a

0/062b

0/033bc

0/05b

0/078a

3

278ab

255ab

0/300a

0/022d

0/021a

0/019b

0

218bc

196b

0/042c

0/033bc

0/112a

0/016b

1

281bc

308a

0/066b

0/037ab

0/023b

0/035b

3

318a

266a

0/053b

0/043a

/022b

0/031b

میلیموالر بر فعالیت آن اثر معنیداری نداشته است .در  30روز پس از

بررسی مقایسه میانگینها نشان داد که دو غلظت  1و 3

کاشت ،دو غلظت  1و  3میلیموالر گالیک اسید بر فعالیت آنزیم

میلیموالر گالیک اسید در  20روز پس از کاشت ،بر فعالیت آنزیم

کاتاالز برگ اثر معنیداری نداشته است.

آسکوربات پراکسیداز برگ و ریشه اثر معنیداری نداشته است.

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر گالیک اسید و زمان

در  25و  30روز پس از کاشت ،غلظت  1میلیموالر گالیک اسید بر

بر محتوای فعالیت کاتاالز ریشه معنیدار نبوده ولی اثر متقابل

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز برگ اثر معنیداری نداشته

زمان و گالیک اسید بر صفت مذکور معنیدار گردید (جدول

و غلظت  3میلیموالر گالیک اسید در روز  25باعث کاهش 0/33

 .)2فعالیت آنزیم کاتاالز ریشه در  20روز پس از کاشت ،در دو

درصدی و در  30روز پس از کاشت ،باعث افزایش معنیدار 0/23

غلظت  1و  3میلیموالر گالیک اسید کاهش معنیدار  0/66و 0/70

درصدی فعالیت آنزیم فوق شده است.

درصدی داشته است .در  25روز پس از کاشت ،غلظت  1میلیموالر

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر زمان ،گالیک اسید و

گالیک اسید باعث کاهش معنیدار  0/55درصدی فعالیت آنزیم

اثر متقابل زمان و گالیک اسید بر فعالیت آنزیم آسکوربات

کاتاالز ریشه شده و غلظت  3میلیموالر گالیک اسید اثر معنیداری

پراکسیداز ریشه معنیدار بوده است (جدول  .)2دو غلظت  1و

بر آن نداشته است .فعالیت آنزیم کاتاالز ریشه در  30روز پس از

 3میلیموالر گالیک اسید در  25روز پس از کاشت ،باعث افزایش

کاشت ،در دو غلظت  1و  3میلیموالر گالیک اسید کاهش معنیدار

معنیدار  0/32و  0/86درصدی فعالیت آنزیم آسکوربات

 0/79درصدی داشته است( .جدول .)4

پراکسیداز ریشه شده است .در  30روز پس از کاشت ،غلظت 1

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز گیاه گوجهفرنگی:

و  3میلیموالر گالیک اسید باعث افزایش معنیدار  0/36و 0/20

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر متقابل زمان و گالیک

درصدی فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ریشه شده است

اسید بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز برگ معنیدار ولی

(جدول .)4

اثر گالیک اسید بر صفت مذکور معنیدار نمیباشد (جدول .)2

محتوای فنل برگ گیاه گوجهفرنگی :تجزیه واریانس
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بر فنل برگ معنیدار نبوده و اثر گالیک اسید بر صفت نامبرده

پس از کاشت نشا گوجهفرنگی گل جالیز رشد نکرده و رشد

معنیدار است (جدول  .)2نتایج حاصل از تیمار گالیک اسید بر

گوجهفرنگی نیز بهمراتب بهتر از نمونه شاهد بوده است .پس

محتوای فنل برگ نشان داد که غلظت  1میلیموالر گالیک اسید

میتوان نتیجه گرفت که افزایش غلظت گالیک اسید مانع از

در  20روز پس از کاشت ،بر فنل برگ اثر معنیداری نداشته و

رشد گل جالیز و افزایش رشد گیاه گوجهفرنگی شده و باعث

غلظت  3میلیموالر از گالیک اسید توانسته محتوای فنل برگ

کاهش میزان خسارت آن به میزبان میشود .ازآنجاییکه گل

را  0/29درصد افزایش دهد .در  25روز پس از کاشت ،غلظت 1

جالیز فاقد رنگیزههای فتوسنتزی و ریشه حقیقی است کامالً به

میلیموالر گالیک اسید باعث افزایش معنیدار  0/33درصدی فنل برگ

میزبان وابسته است و آب و مواد غذایی خود را از میزبان

شده و غلظت  3میلیموالر گالیک اسید بر آن اثر معنیداری نداشته

دریافت میکند .انتقال آب و مواد غذایی از میزبان به انگل به

است .دو غلظت  1و  3میلیموالر گالیک اسید در  30روز پس از

اثبات رسیده است .انتقال آب از طریق فشار اسمزی و بهدلیل

کاشت ،باعث افزایش معنیدار  0/36و  0/26درصدی محتوای فنل

تعرق شدید انگل صورت میگیرد .نتایج نشان داد که گل جالیز

برگ شود (جدول .)4

با جذب آب ،مواد غذایی و مواد معدنی از میزبان باعث

محتوای آنتوسیانین گیاه گوجهفرنگی :تجزیه واریانس

خسارت ظاهری ،پژمردگی و کوتولگی در گیاه میزبان میشود

دادهها نشان داد که اثر زمان و گالیک اسید بر محتوای

( .)Moreau et al., 2008کاهش وزن خشک ریشه و ساقه

آنتوسیانین معنیدار و اثر متقابل زمان و گالیک اسید بر

گوجهفرنگی در حضور گل جالیز توسط محققان دیگری نیز

آنتوسیانین برگ معنیدار نگردید (جدول  .)2نتایج حاصل از

گزارش شده است ( .)Tokasi et al., 2014در این پژوهش با

تیمار گالیک اسید بر محتوای آنتوسیانین برگ نشان داد که

کاهش رشد گل جالیز توسط گالیک اسید آب و مواد غذایی

غلظت  1و  3میلیموالر گالیک اسید در  20و  25روز پس از

بیشتری در دسترس گیاه قرار گرفته و رشد اندام هوایی و ریشه

کاشت ،بر آنتوسیانین برگ اثر معنیداری نداشته است .در روز

گوجهفرنگی افزایش داشته است .یکی از مکانیسمهای

 30غلظت  1میلیموالر گالیک اسید بر آنتوسیانین برگ اثر

بیماریزایی انگل ،تغییر ریخت شناختی و فیزیولوژی ریشه به

معنیداری نداشته ولی غلظت  3میلیموالر گالیک اسید در

نفع خود است .گالیک اسید از یکسو از نفوذ گل جالیز به

همین روز باعث افزایش معنیدار  0/31درصدی محتوای

ریشه گوجهفرنگی ممانعت کرده و باعث افزایش رشد

آنتوسیانین برگ شده است (جدول .)4

گوجهفرنگی و مهار رشد گل جالیز شده است و از طرفی
گالیک اسید بهعنوان یک ترکیب فنلی در دفاع در برابر

بحث

پاتوژنها مؤثر بوده که عالوه بر خاصیت آنتیاکسیدانی از

همزیستی بین گل جالیز و گیاه گوجهفرنگی از نوع رابطه

اکسیدشدن اکسین جلوگیری کرده و تجمع اکسین هم بر رشد

انگلی است و این رابطه اثرات فیزیولوژیک سوء را در گیاه

ریشه مؤثر بوده و هم باعث القا فالونوئیدها و سایر

گوجهفرنگی تحمیل میکند و یکی از روشهای مناسب برای

آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی میشود (

مهار این خسارت ایجاد اختالل در برقراری رابطه انگلی است

 .)2016در پژوهش حاضر در غلظت یک میلیموالر گالیک

و در این میان بازدارندههای متعددی وجود دارد که از میان

اسید در  25روز پس از کاشت ،تعداد گل جالیز افزایش داشته

آنها گالیک اسید انتخاب شد و در این پژوهش کارآمدی خود

است .رفتار آنزیم پکتین متیل استراز در گیاه از یک مدل

را بهصورت زیر به نمایش گذارد.

نمودار خطی پیروی نمیکند و رفتار آنزیم بهصورت یک

نتایج حاصل از بررسی گالیک اسید ،نشان داده با

Surmus and Ozen,

نمودار هذلولی میباشد .با توجه به اینکه در این کار آنزیم
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که گالیک اسید در این تیمار اثر بازدارندگی بر این آنزیم

خیار و ترکیبات آللوپاتیک را بر فتوسنتز و فعالیت آنزیمهای

نداشته است و در  30روز پس از کاشت ،گالیک اسید توانسته

آنتیاکسیدان بررسی کرده و نشان داد که گالیک اسید باعث

تعداد گل جالیز را کم کند که این نشاندهنده ظرافت عمل

افزایش فعالیت آنزیمها میشود که همسو با نتایج بدست آمده

بیولوژیکی گالیک اسید است.

در این پژوهش است ( .)Yu et al., 2003تحقیقات نشان داد

مقدار پروتئین برگ در غلظت  3میلیموالر گالیک اسید

که گالیک اسید توانسته محتوای آب اکسیژنه ،سوپراکسید و

نسبت به شاهد افزایش معنیداری نشان داد پس میتوان نتیجه

مالون دآلدهید گیاه برنج را کاهش بدهد که بهدنبال آن کاهش

گرفت که گالیک اسید با کاهش رشد گل جالیز باعث افزایش

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان مشاهدهشده این امر با کاهش

مقدار پروتئین برگ گیاه گوجهفرنگی شده است .ونگ و

آنزیمهای کاتاالز ریشه گوجهفرنگی مطابقت دارد (

همکاران در سال  2012افزایش یا کاهش پروتئین را ناشی از

 .)al., 2004در پژوهش حاضر از بررسی آنتیاکسیدانهای

وجود ترکیبات فنلی و تأثیر بر متابولیسم نیتروژن دانستند که

آنزیمی و غیرآنزیمی میتوان به این نتیجه دست یافت که در

بهدنبال آن تغییر محتوای پروتئین صورت گرفت .تغییر فعالیت

 30روز پس از کاشت ،فعالیت آسکوربات پراکسیداز برگ و

پروتئینها میتواند بهدلیل مهار سنتز پروتئین یا تحریک سنتز

ریشه و آنتوسیانین برگ بر شرایط سلولی به گونه اثر داشتهاند

پروتئین و یا تخریب پروتئین باشد (.)Wang et al., 2012

که ارتباط انگل با گیاه میزبان در حضور گالیک اسید کاهش

Parani et

فعالیت آنزیم کاتاالز برگ در  25روز پس از کاشت با غلظت

یابد .درصورتیکه در غلظت  1میلیموالر در  25روز پس از

یک میلیموالر گالیک اسید مشاهده شده و فعالیت آنزیم

کاشت ،تنها کاتاالز برگ و پراکسیداز ریشه افزایش داشته که

کاتاالز ریشه در  25روز پس از کاشت با غلظت  3میلیموالر

جهت مقابله با تنش زیستی و کاهش ارتباط گل جالیز و میزبان

گالیک اسید مشاهده شده است؛ اما آنزیم آسکوربات پراکسیداز

کافی نبوده و میتوان به نقش مهم و همزمان آنتوسیانین و

برگ در غلظت  3میلیموالر گالیک اسید ،در  25روز پس از

پراکسیداز در این راستا اشاره کرد.

کاشت ،نسبت به شاهد افزایش معنیداری داشته است .غلظت 1

مقدار آنتوسیانین و فنل برگهای گیاه گوجهفرنگی در

و  3میلیموالر در  30روز پس از کاشت ،باعث افزایش آنزیم

تیمار با گالیک اسید افزایش داشته است .میزان آنتوسیانین و

آسکوربات پراکسیداز ریشه شده است.

فنل در نمونههایی که گل جالیز داشتند کاهش معنیداری

آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز و کاتاالز بهعنوان شاخص

داشته است پس میتوان نتیجه گرفت که گالیک اسید با ایجاد

مقاومت به تنش زیستی در گیاهان شناخته شدهاند.

مانع در برقراری ارتباط گل جالیز و گوجهفرنگی باعث افزایش

( .)Manivannan et al., 2007نتایج حاصل از تحقیق حاضر

محتوای فنل و آنتوسیانین شده است .ترکیبات فنلی با تنوع

نشان میدهد که تیمار گالیک اسید باعث افزایش فعالیت

زیاد شامل (سینامیک ،کوماریک ،کافئیک و فرولیک اسید) و

آنزیمهای آنتیاکسیدان در گیاه گوجهفرنگی شده ،این امر

فالونوئید ،آنتوسیانین ،تانن ،از جمله متابولیتهای ثانویه مهم

نشاندهنده مقاومت گیاه نسبت به گل جالیز و کاهش گونههای

هستند که در همه بافتهای گیاهی یافت میشوند .ترکیبات

فعال اکسیژن در حضور گالیک اسید است .بهنظر میرسد

فنلی که از مسیر شیکیمات و بهدنبال تولید فنیلآالنین ایجاد

آسکوربات پراکسیداز در کاهش رادیکالهای آزاد نقش اصلی

میشود .آنزیم فنیلآالنین آمونولیاز باعث دآمینهشدن فنیلآالنین

از خود نشان داده و تبدیل آب اکسیژنه به آب بیشتر تحت

و ساخت سینامیک اسید شده که اولین سوبسترای سنتز

تأثیر آنزیم آسکوربات پراکسیداز بوده از طرفی سایر

فالونوئیدها است .یکی از آنزیمهای مهم در مسیر فنیل

رادیکالهای آزاد توسط آنتوسیانین خاموش شدهاند .نتایج

پروپانوئیدها آنزیم فنیلآالنین آمونولیاز در سنتز ترکیبات فنلی
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شده و میتواند بهعنوان آنزیم آنتیاکسیدان در نظر گرفته شود،

چالکون سنتاز توانسته بر محتوای آنتوسیانین برگ مؤثر باشد از

زیرا دارای خاصیت بهداماندازی رادیکالهای اکسیژن از طریق

طرفی گالیک اسید بر فاکتور  WRKYکه بهعنوان عامل کلیدی

تولید ترکیبات فنلی است ( .)Michalak, 2006پلیفنلهای

در مسیر عالمتدهی جاسمونات ،سالیسیلیک اسید و اتیلن اثر

موجود در گیاه دارای ساختار شیمیایی مناسبی هستند که

داشته و توانسته در تنش زیستی و غیرزیستی ایفای نقش کند

براساس واکنش فنتون باعث از بینرفتن رادیکالهای اکسیژن

( .)Parani et al., 2004از طرفی با توجه به اینکه ساختار

حاصل از تنش زیستی و غیرزیستی و حفاظت گیاه میشود.

گالیک اسید یک ساختار فنل است این افزایش فنل میتواند

ترکیبات فنلی دارای آروماتیک و خاصیت نوکلئوفیل داشته و با

بهدلیل استفاده از گالیک اسید باشد .از طرفی افزایش فنل و

انتقال الکترون به آنزیمهای پراکسیداز در سلول بهعنوان

متابولیتهای ثانویه به محتوای قند نیز بستگی دارد .پیشماده

آنتیاکسیدان عمل میکنند .تا جایی که ترکیبات فنلی بهعنوان

اصلی برای سنتز فنلها در بافتهای گیاهی کربوهیدراتها

پایاندهنده زنجیره رادیکالهای آزاد مشهور هستند .با توجه به

بهویژه کربوهیدراتهای محلول هستند که منجر به تشکیل

اینکه پیشماده اصلی برای سنتز فنلها در بافتهای گیاهی

مواد ضروری مورد نیاز سنتز فنلها است .افزایش مواد قندی

کربوهیدراتها بهویژه کربوهیدراتهای محلول هستند که

در قطع ارتباط رابطه انگلی میتواند توجیهی جهت افزایش

منجر به تشکیل مواد ضروری مورد نیاز سنتز فنلها است

متابولیتهای ثانویه باشد (.)Gebaly, 2007

( .)Gebaly, 2007بنابراین افزایش ترکیبات فنلی ممکن است
ناشی از افزایش محتوای قند محلول باشد (دادههای مربوط به

نتیجهگیری
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مولکولی کم هستند که نه تنها رادیکالهای آزاد را از بین
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Abstract
Broomrapes are one of the plant parasites limiting the growth and crop production yield. The present research was
aimed to assess the potential of gallic acid in preventing the tomato plant host from interaction with this parasite. The
soil medium was supplemented with three gallic acid concentrations (0, 1 and 3 mM) at three time intervals (20, 25 and
30 days) after planting the tomato seedlings. This experimental design was done in a randomized complete block design
with four replications. The activities of the antioxidant enzymes in the roots and shoots as well as the leaf phenol and
anthocyanin contents were determined by spectroscopy techniques. During 25 days, the broomrape growth was
significantly deceased upon treatment with 3 mM gallic acid in 25 and 30 days. The 1 mM gallic acid increased the
protein contents and catalase activity in the leaves but decreased the protein contents and the catalase activities in the
roots. In 25 days, the 3 mM gallic acid increased the leaf and root ascorbate peroxidase activities as well as the phenol
and anthocyanin contents of the leaves. This treatment significantly reduced the broomrapes association with tomato
plants. These findings indicated gallic acid was one of the key phenolic compounds in controlling the germination or
blossom connections.
Keywords: Catalase, Peroxidase, Phenol, Anthocyanine, Lycopersicum esculentum, Broomrapes
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