فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39آذر و دیماه 1399

مقاله پژوهشی

اثرات دگرآسیبی بقایای کینوا ( )Chenopodium quinoa willdبر نشت الکترولیتها ،محتوای

*

علی منصوری ،نسیم امرایی و حشمت امیدی

گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
(تاریخ دریافت ،1399/01/27 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/04/03 :

چکیده
گونههای مختلف خانواده اسفناجیان ( )Chenopodiumبهواسطه دارا بودن ترکیبات فعال ترپنی و فنولی اثرات دگرآسیبی دارند .کینوا یکی
از گیاهان متعلق به این خانواده است که محتوای مواد فنولی در قسمتهای مختلف آن بسیار باالست و میتواند دارای این ویژگی باشد .به
همین منظور اثر دگرآسیبی عصاره آبی بقایای این گیاه بر نشت الکترولیتها ،محتوای بیوشیمیایی ،آنتیاکسیدانی و رنگیزههای فتوسنتزی
گیاهچه گندم نان مورد ارزیابی قرار گرفت .این پژوهش بهصورت فاک توریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در چهار تکرار به اجرا در
آمد .عصاره آبی اندامهای گلآذین ،برگ ،ساقه و ریشه گیاه کینوا در غلظتهای صفر (شاهد) 75 ،50 ،25 ،5 ،و  100درصد عوامل
آزمایشی بودند .صفات مورد مطالعه شامل میزان نشت الکترولیتها ،غلظت مالون دیآلدئید ،محتوای کلروفیل  b ،aو کل ،کاروتنوئید،
پروتئین ،آنتوسیانین ،سوپراکسید دسموتاز ،پراکسیداز و کاتاالز کل گیاهچه گندم بود .نتایج این پژوهش نشان داد که اثر نوع اندام بر تمامی
صفات مورد مطالعه بجز پروتئین کل معنیدار بود .همچنین غلظت عصاره و برهمکنش نوع اندام و غلظت عصاره بر تمامی صفات اثر
معنیداری داشت .غلظتهای باالی عصاره اندامهای مختلف باعث افزایش نشت الکترولیت و مالون دیآلدئید شد .همچنین محتوای
آنتوسیانین ،سوپراکسید دسموتاز ،پراکسیداز و کاتاالز افزایش یافت .در این آزمایش محتوای کلروفیل  58( aدرصد) ،کلروفیل 68( b
درصد) ،کلروفیل کل ( 67درصد) ،کاروتنوئید ( 62درصد) و پروتئین ( 10درصد) تحت تأثیر عصاره اندامهای کینوا کاهش یافتند .الزم به
ذکر است که اثر غلظتهای پایین عصاره بر میزان نشت الکترولیتها و کلروفیل  aمثبت ارزیابی شد اما اثر غلظتهای باال منفی بود.
کلمات کلیدی :آللوپاتی ،آنتوسیانین ،پراکسیداز ،پروتئین ،سوپراکسید دسموتاز ،کاتاالز ،کلروفیل

مقدمه

باشد ( .)Gangopadhyay et al., 2009کینوا از نظر تغذیهایی

کینوا با نام علمی ( )Chenopodium quinoa willdگیاهی شبه

بسیار غنی است و دانه این گیاه تنها ماده غذایی است که

غله از خانواده اسفناج ( )Chenopodiaceaeو بومی منطقه آند

میتواند تمامی آمینواسیدهای مورد نیاز بدن را تأمین نماید

در آمریکای جنوبی است ( .)FAO, 2011این گیاه دولپهای،

( .)Bhargava et al., 2006بذر این گیاه  16تا  22درصد

نشاستهای ،سه کربنه و دارای ریشه بسیار قدرتمند است که

پروتئین ،بیشتر از نوع آلبومین و گلوبولین ،دارد و سرشار از

باعث شده نسبت به طیف وسیعی از شرایط محیطی مقاوم

لیزین و آمینواسیدهای سولفوردار است که در غالت بسیار

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيOmidi@shahed.ac.ir :
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بیوشیمیایی ،آنتیاکسیدانی و رنگیزههای فتوسنتزی گندم ()Triticum aestivum L.
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اثرات مثبت تغذیهایی داشته و از بروز ناراحتیهای قلبی و

و یوالف را نشان داد .همچنین تاکنون اثرات منفی گیاهان

عروقی جلوگیری میکنند و در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش

گاوپنبه ،سلمه تره ،تاجخروس ،داتوره ،ترشک و لباشیر بر

مؤثر دارند ( .)Abugoch and James, 2009اهمیت این گیاه تا

گندم مشخص شده است (.)Beres and Kazinczi, 2000

بدان جاست که سازمان خاروبار جهانی ،سال  2013را به نام

اثرات آللوپاتیک برخی اعضای خانواده اسفناج در پژوهشهای

کینوا نامگذاری کرده است.

قبلی به اثبات رسیده است .عصاره اندامهای گیاه تاجخروس

همواره بعد از ورود یک گیاه جدید به محیط نگرانیها در

( )Amaranthus retroflexusمیتواند تنفس ،سرعت رشد

مورد طغیان گیاه مذبور یا اثرات رقابتی و شیمیایی آن بر روی

نسبی ( ،)RGRسرعت جذب خالص ( ،)NARوزن تر ریشه،

سایر موجودات محیط مورد توجه قرار میگیرد .در طبیعت بین

تثبیت نیتروژن در گرهها ،محتوای کلروفیل و تولید زیستتوده

گیاهان مختلف عمدتاً روابط رقابتی وجود دارد .این رقابت بر

در سویا را به میزان قابل توجهی کاهش دهد (

سر جذب منابع یا واردکردن مواد شیمیایی به محیط که

 .)al., 2006همچنین گزارش شده که عصاره این گیاه تأثیر

آللوپاتی نام دارد ،رخ میدهد ( .)Kabir et al., 2010آللوپاتی

منفی بر جوانهزنی گندم ،جو ،ذرت ،سویا ،آفتابگردان،

نتیجهی تولید مولکولهای فعال بیولوژیکی توسط گیاهان در

چغندرقند ،کلزا ،کاهو و سورگوم دارد (.)Costea et al., 2003

حال رشد یا بقایای آنها است که ممکن است پس از تغییر

مشاهده شده که وجود باقیماندههای تاجخروس ،عملکرد

شکل و ورود به محیط بر رشد و توسعهی افراد همانگونه یا

گلرنگ را از  16تا  20درصد در سالهای بعد کاهش داد

گونههای دیگر تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم مثبت یا منفی بگذارد

( .)Williams et al., 2005عصاره اندامهای گیاه سلمک

( .)Machdo, 2007ترکیبات بازدارنده مستقیماً از اندامهای

( )Chenopodium albumنیز باعث کاهش جوانهزنی

مختلف گیاهان مانند ریشه ،ریزوم ،ساقه ،برگ ،گل ،گرده ،بذر

چغندرقند ،ذرت ،سویا و گندم میشود (

ترشح شده و یا در طی فرایند تجزیه بقایای گیاهی به محیط

 .)2000از ترکیبات شیمیایی با خاصیت آللوپاتیک خانواده

;RashedMohasel et al., 2009

اسفناج میتوان فنولها را نام برد که از گسترش دیواره سلولی،

 .)Costea et al., 2003روشهای فراوانی برای ورود مواد

نفوذپذیری غشا ،جذب مواد غذایی ،سنتز کلروفیل ،فتوسنتز و

آللوپاتیک به محیط وجود دارد که میتوان به ترشح از ریشهی

فعالیتهای آنزیمی جلوگیری میکند (انصوری و همکاران،

زنده ،آبشویی از روی برگها ،ساقهها و میوهها یا آزادشدن

 .)1391تحقیقات نشان میدهد که محتوای مواد فنولی در

گازهای سمی به اتمسفر اشاره کرد (محمدی و همکاران،

قسمتهای مختلف کینوا بسیار باالست ( 71میلیگرم در هر

 .)1391اثرات منفی یا مثبت مواد شیمیایی میتواند بر

 100گرم) که میتواند اثرات آللوپاتیک داشته باشد

(Alvarez-

جوانهزنی ،رشد ،میزان رنگیزهها ،کربوهیدراتها ،ماده خشک

.)Jubete et al., 2010

اطراف افزوده میگردد (

Chaniago et

Szarnyas et al.,

و غیره اثرگذار باشد (مکیزاده و همکاران .)1391 ،عصاره آبی

یکی از روشهای زیستسنجی تهیه عصاره آبی برگ،

اندامهای خردل وحشی ( )Sinapis arvensisدرصد جوانهزنی،

ریشه یا سایر قسمتهای گیاه و مطالعه تأثیر آنها بر جوانهزنی

سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،ساقهچه ،وزن خشک

بذر ،رشد و صفات فیزیولوژیک گیاهچهها است .از آنجایی که

ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه ارقام گندم را بهطور معنیداری

کینوا قبل از گندم کاشته میشود و در زمان کاشت گندم بقایای

کاهش داد (رضوانی و همکاران .)1393 ،نتایج مطالعه کاظمی

آن در زمین وجود دارند ،تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثر

و همکاران ( )1396اثرات منفی شش گیاه دارویی سنبلالطیب،

عصاره آبی بقایای این گیاه بر صفات فیزیولوژیک گیاهچه گندم

رزماری ،افسنطین ،بادرنجبویه ،گردو و زرینگیاه بر صفات

نان به اجرا در آمده است.
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کمیاب است .کینوا دارای اسیدهای چرب غیراشباع است که

مورفوفیزیولوژیک چغندرقند و دو علف هرز پیچک صحرایی

اثرات دگرآسیبی بقایای کینوا ( )Chenopodium quinoa willdبر نشت...
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مواد و روشها

آمادهسازی گیاهچه :جهت اندازهگیری صفات فیزیولوژیک

پژوهش حاضر در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی

گیاهچه گندم رقم پیشتاز (تهیهشده از مؤسسه تحقیقات اصالح

دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران بهصورت فاکتوریل دو

و تهیه نهال و بذر کرج) تحت اثر عصاره آبی اندامهای مختلف

عاملی در قالب طرح کامالً تصادفی و در چهار تکرار اجرا شد.

کینوا ،تعداد  50عدد بذر بر روی محیطکشت کاغذ واتمن

عامل اول شامل عصاره آبی اندامهای مختلف گیاه کینوا ،رقم

شماره یک در پتریدیش قرار گرفت .به هر پتریدیش میزان

( Giza 1گلآذین ،برگ ،ساقه و ریشه) و عامل دوم شامل شش

 10میلیلیتر عصاره اضافه شد .بهمنظور کاهش تبخیر آب،

سطح غلظت عصاره آبی اندامهای مختلف (صفر،50 ،25 ،5 ،

درب پتریها با پارافیلم کامالً بسته شد .پتریها به ژرمیناتور با

 75و  100درصد) بود .جهت تهیه عصاره آبی ،اندامهای

دمای  22±1درجه سانتیگراد (محسن نسب و همکاران،

مختلف گیاه کینوا در مرحله رسیدگی برداشت از مزرعه

 ،)1389رطوبت نسبی  70درصد 16 ،ساعت روشنایی و 8

پژوهشی دانشگاه شاهد تهران جمعآوری شد .مزرعه کینوا در

ساعت تاریکی انتقال داده شدند .جهت تولید بیوماس بیشتر

محل مزارع پژوهشی دانشگاه شاهد تهران قرار دارد .بذر

برای اندازهگیری صفات فیزیولوژیک ،پس از گذشت چهار

کاشتهشده در این مزرعه از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه

روز ،گیاهچههای تشکیلشده از پتریدیش خارج شده و به

نهال و بذر کرج تهیه شده بود .بذور کینوا در مردادماه با فاصله

مدت هفت روز (تا مرحله  2برگی) به ظروف حاوی محلول

خطوط  30سانتیمتر ،فاصله روی خط  15سانتیمتر کشت

هوگلند (محیطکشت هیدروپونیک) انتقال داده شدند.

شده بود .دور آبیاری هر هشت روز یکبار بود .این گیاه در

گیاهچهها به نحوی در محلول قرار گرفتند که ریشه آنها در

اواسط آبانماه به مرحله رسیدگی برداشت رسیده بود .اندامهای

محلول هوگلند غوطهور باشد و ساقهچه بیرون از محلول قرار

مختلف کینوا در سایه ،دمای اتاق ،بهمدت  72ساعت ،کامالً

بگیرد .جهت تأمین اکسیژن برای ریشه ،محلول هوگلند با پمپ

خشک شدند .پس از خشکشدن ،اندامهای مختلف توسط

هوا ،هوادهی شد.

آسیاب کامالً پودر شدند .سپس از پودر هر اندام مقدار 200

سنجش نشت الکترولیتها :جهت سنجش میزان نشت

گرم توزین شده و در یک لیتر آبمقطر کامالً خیسانده شد.

الکترولیتها 0/2 ،گرم برگ تازه از هر تکرار را بهدقت شسته و

مخلوط بهدستآمده بهمدت  24ساعت در روشنایی و سپس

در ظروف شیشهای درپوشدار محتوی  10میلیلیتر آب یونیزه

 24ساعت در تاریکی روی شیکر قرار گرفت .سپس مخلوط از

قرار داده شد .این ظروف بهمدت  24ساعت در دمای اتاق قرار

کاغذ صافی عبور داده شده و بهعنوان عصاره با غلظت 100

گرفتند و سپس هدایت الکتریکی ( )ECآنها با استفاده از

درصد در نظر گرفته شد و سایر غلظتهای مورد نیاز از آن

متر اندازهگیری شد .سپس شیشههای محتوی نمونه برگی را

تهیه گردید (شکل  .)1محلولهای تهیهشده تا پایان آزمایش در

بهمدت  15دقیقه در حمام بنماری ،در دمای  95درجه

دمای  4درجه سانتیگراد و در شرایط تاریکی نگهداری شدند.

سانتیگراد قرار داده و برای بار دوم هدایت الکتریکی آنها پس

EC
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شکل  -1عصارههای تهیهشده از اندامهای مختلف گیاه کینوا (غلظت  100درصد)

18

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39سال 1399

میزان نشت الکتریکی مواد از غشا است که مطابق رابطه زیر

از بافت برگی گیاهچه گندم با بافر استخراج (بافر فسفات

محاسبه میگردد EC1 .و  EC2هدایت الکتریکی محلولها

پتاسیم  0/5موالر با اسیدیته  )7/8در داخل یخ کامالً ساییده

Sairam and

شد .مخلوط حاصل در دمای  -4درجه سانتیگراد با سرعت

بهترتیب قبل و بعد از جوشیدن است (
.)Srivastava, 2001
رابطه ()1

 13000دور در دقیقه بهمدت  20دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس
EC% = (EC1/EC2) ×100

محلول رویی جدا شده و میزان جذب نوری با استفاده از سرم

سنجش غلظت مالون دیآلدئید :مقدار  0/5گرم بافت

آلبومین گاوی در طولموج  595نانومتر توسط دستگاه

برگ در محلول  20درصد تیوکلرو استیک اسید (حاوی 0/5

اسپکتوفتومتر اندازهگیری شد (.)Bradford, 1976

درصد تیوباربیتوریک اسید) کامالً ساییده شد .سپس بهمدت 5

آنتوسیانین :جهت اندازهگیری مقدار آنتوسیانین برگ0/1 ،

دقیقه با سرعت  6000دور در دقیقه در درون سانتریفیوژ قرار

گرم بافت برگ تازه در هاون چینی با  10میلیلیتر متانول

گرفت و محلول صافشده ،جدا شده و بهمدت  25دقیقه در

اسیدی ( 99میلیلیتر متانول خالص بهعالوه یک میلیلیتر اسید

حمام بنماری با دمای  95درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از

کلریدریک خالص) کامالً ساییده و عصاره در لوله آزمایش سر

آن محلول توسط حمام یخ سرد شده و میزان جذب نوری در

پیچدار ریخته شده و بهمدت  24ساعت در تاریکی ،در دمای

طولموج  532نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر اندازهگیری

 25درجه سانتیگراد قرار گرفت .سپس بهمدت  10دقیقه با

شد (.)Valentovic et al., 2006

سرعت  4000دور در دقیقه سانتریفیوژ شده و جذب محلول

محتوای کلروفیل و کاروتنوئید :جهت اندازهگیری

رویی در طولموج  550نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر

محتوای کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئید گیاهچه 0/2 ،گرم

اندازهگیری شد .غلظت آنتوسیانین با استفاده از رابطه زیر و با

بافت تازه برگ به همراه  20میلیلیتر متانول  %90بهطور کامل

درنظرگرفتن ضریب خاموشی ( 3300 )ɛسانتیمتر بر مول

ساییده شد .مخلوط حاصل بهمنظور جداسازی بافت برگ به

محاسبه شد (.)Tasgin et al., 2003

مدت  10دقیقه با سرعت  10000دور در دقیقه سانتریفیوژ شد.

رابطه ()6

پس از آن محلول باالیی جدا شده و میزان جذب نور در

در این رابطه  Aعدد جذب b ،عرض کووت و  Cغلظت

طولموجهای  665/2 ،652/4و  470نانومتر توسط دستگاه

محلول مورد نظر است.

A = ɛbc

اسپکتوفتومتر اندازهگیری شد .محتوای کلروفیل و کاروتنوئید

سوپراکسید دسموتاز :میزان جذب مخلوط 1 EDTA

برگ توسط روابط زیر در واحد میلیگرم بر گرم وزن تازه

میلیموالر ،بافر فسفات  50میلیموالر ( ،)pH=7/8ال متیونین

برگ محاسبه شد (.)Hartmat et al., 2001

 12میلیموالر ،%75 NBT ،کربنات سدیم  50میلیموالر،

رابطه ()2

Chla = 16.72B - 9.16A

ریبوفالوین  1میکروموالر و  300میکرولیتر عصاره آنزیمی،

رابطه ()3

Chlb = 34.09A - 15.28B

بهطوریکه حجم نهایی محلول  3میلیلیتر باشد ،در طولموج

رابطه ()4

Chlt = Ca + Cb

 560نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر اندازهگیری شد و

رابطه ()5

Car = (1000C-1.63Ca -104.96Cb) / 221

فعالیت سوپراکسید دسموتاز بهصورت میزان آنزیم مورد نیاز

در این روابط A ،میزان جذب نور در  B ،652/4میزان جذب

برای مهار  50درصد فعالیت  NBTمحاسبه شد

نور در  C ،665/2میزان جذب نور در  470نانومتر،

Chla

محتوای کلروفیل  Chlb ،aمحتوای کلروفیل  bو  Chltمحتوای
کلروفیل کل است.

(.)Giannopolitis and Reis, 1977
پراکسیداز :مقدار  100میکرولیتر عصاره آنزیمی500 ،
میکرولیتر گایاکول  28میلیموالر و  2میلیلیتر بافر فسفات
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پراکسید  5میلیموالر به محلول اضافه و میزان جذب نور در

یکی از مهمترین اثرات مواد آللوپاتیک تولید گونههای فعال

طولموج  470نانومتر ،در مدت  3دقیقه هر  10ثانیه یکبار با

اکسیژن و بروز تنش اکسیداتیو در گیاهان است

( Bohm et al.,

دستگاه االیزا اندازهگیری شد (.)Ghanati et al., 2002

 .)2006از اثرات بارز گونههای فعال اکسیژن میتوان به کاهش

کاتاالز :مقادیر  1/5سیسی بافر فسفات  100میلیموالر

سالمت سلول و تخریب غشای سلولی اشاره کرد (

Farhoudi

( 200 ،)pH=7میکرولیتر عصاره آنزیمی و  500میکرولیتر

 .)and Lee, 2013تخریب غشای سلولی توسط گونههای فعال

هیدروژن پراکسید  75میلیموالر و با هم مخلوط شده و میزان

اکسیژن باعث نشت الکترولیتها به خارج از سلول میگردد.

جذب نوری در طولموج  240نانومتر توسط دستگاه االیزا
خوانده شد

(.)Aebi, 1984

تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار

مالون دیآلدئید :اثر نوع اندام ،غلظت و اثر متقابل آنها بر
محتوای مالون دیآلدئید گیاهچه گندم در سطح احتمال یک

SAS

درصد معنیدار بود (شکل  .)2bوجود عصارههای اندامهای

نسخه  9/4و مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی با آزمون

مختلف کینوا در محیط رشد گیاهچههای گندم موجب افزایش

دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام شد.

غلظت مالون دیآلدئید شد .اعمال عصارههای  100درصد
گلآذین و برگ بهترتیب باعث افزایش  3/9و  4/4برابری و

نتایج

اعمال عصارههای ساقه و ریشه بهترتیب باعث افزایش  2/1و

نشت الکترولیتها :اثر غلظت عصاره آبی ،نوع اندام و

 1/7برابری محتوای مالون دیآلدئید شد .بیشترین افزایش

برهمکنش آنها بر درصد نشت الکترولیتها از غشا سلولی

مالون دیآلدئید با اعمال عصاره برگ بهدست آمد .فرهودی

گیاهچههای گندم در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود

( )1394گزارش کرده که اثرات آللوپاتی عصاره اکالیپتوس

(جدول  .)1با افزایش غلظت تا سطح  25درصد ،درصد نشت

باعث افزایش محتوای مالون دیآلدئید در گیاهچه توق شد که

الکترولیتها در گیاهچههای گندم کاهش یافت .اما با افزایش

با نتایج این پژوهش همخوانی دارد .مواد آللوپاتیک با ایجاد

غلظت عصاره آبی میزان نشت افزایش یافت (شکل .)2a

گونههای فعال اکسیژن باعث تخریب غشای سلولی میشوند

بیشترین میزان نشت الکترولیتها نسبت به شاهد با اعمال

که منجر به افزایش محتوای مالون دیآلدئید میگردد؛ زیرا این

عصاره آبی اندام ریشه ( 32درصد افزایش) و گلآذین (30

ترکیب بر اثر تخریب و پراکسیداسیون چربیهای غشای

درصد افزایش) بهدست آمد .این نتیجه با نتایج پژوهش

سلولی آزاد میشود (.)Valentovic et al., 2006

 Ebrahimiو همکاران ( )2017با موضوع بررسی اثر آللوپاتیک

کلروفیل و کاروتنوئید :اثر غلظت عصاره آبی ،نوع اندام و

شبدر بر گیاه دارویی اسپند ( )Peganum harmalaهمخوانی

برهمکنش آنها بر کلروفیلهای  aو  bو کل گیاهچههای گندم

دارد .کاهش میزان نشت الکترولیت غشای سلولی میتواند به

در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)1اعمال

علت تقویت غشای سلولی در حضور مواد معدنی مفید موجود

غلظتهای پایین عصاره ریشه و ساقه اثر مثبتی بر محتوای

در عصاره آبی باشد .این در حالی است که عصارههای با

کلروفیل گیاهچه گندم داشت .اعمال غلظتهای  5و  25درصد

غلظت باال باعث افزایش میزان نشت الکترولیتها شدند.

عصاره ریشه باعث افزایش کلروفیل  65( aدرصد) ،کلروفیل

فرهودی ( )1384گزارش کرد که مواد آللوپاتیک موجود در

( 6درصد) و کلروفیل کل ( 7درصد) شد .اعمال غلظتهای 5

عصاره اکالیپتوس باعث افزایش میزان تخریب غشای سلولی

و  25درصد ساقه نیز باعث افزایش کلروفیل  49( aدرصد)،

در گیاهچههای توق شد .اثر مواد آللوپاتیک انتخابی بوده و به

کلروفیل  6( bدرصد) و کلروفیل کل ( 7درصد) شد .افزایش

غلظت و نوع ماده آن بستگی دارد و ممکن است منجر به

غلظت عصاره ساقه و ریشه از  25درصد باعث بهوجودآمدن

b
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جدول  -1تجزیه واریانس اثر نوع اندام و غلظت مختلف عصاره آبی کینوا بر صفات فیزیولوژیک گیاهچه گندم
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه

اندام ()A

3

**480/502

**0/073

**0/309

غلظت ()B

5

**

869/862

**

0/054

**

0/232

A×B

15

**

287/497

**

0/006

**

0/077

خطا

72

ضریب تغییرات ()%

**296/611

**313/961

**56/806

459/901ns

**

**

669/131

**

0/073

690/852

**

16/699

**

129/894

**

2/882

**

352/702

**

252/102

2486/261

0/001

0/142

313/009

326/624

52/001

2134/301

14/521

17/421

16/287

11/238

11/301

9/328

22/411

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

شکل  -2اثر نوع اندام و غلظت عصاره آبی کینوا بر میزان نشت الکترولیت ( )aو محتوای مالون دیآلدئید ( )bگیاهچه گندم

روند نزولی در محتوای کلروفیل گیاهچه گندم شد .اعمال

شدند .همچنین غلظتهای  5و  25درصد عصاره ساقه

عصاره گلآذین و برگ باعث کاهش محتوای کلروفیل شد.

بهترتیب باعث افزایش  14و  6درصدی محتوای کاروتنوئید

افزودن عصاره  100درصد گلآذین به محیط رشد گیاهچه

شدند .افزایش غلظت عصاره ریشه و ساقه از  25درصد باعث

گندم باعث کاهش  63درصدی کلروفیل  aو کاهش 80

کاهش محتوای کاروتنوئید نسبت به شاهد شد .اعمال

درصدی کلروفیل  bو کلروفیل کل نسبت به تیمار شاهد شد.

عصارههای گلآذین و برگ اثرات منفی بر محتوای کاروتنوئید

اثرات عصاره برگ تا حدودی شدیدتر از عصاره گلآذین بود.

گیاهچه داشتند بهطوریکه اعمال غلظتهای  100درصد

اعمال عصاره  100درصد برگ باعث کاهش  70درصدی

عصاره برگ و گلآذین ،محتوای کاروتنوئید را بهترتیب  77و

کلروفیل  ،aکاهش  84درصدی کلروفیل  bو کاهش 83

 74درصد کاهش دادند .غلظتهای پایین عصاره کینوا باعث

درصدی کلروفیل کل شد (شکل .)3

افزایش میزان رنگیزههای گیاهچههای گندم شد اما غلظتهای

اثر نوع اندام و غلظت عصاره و برهمکنش آنها بر محتوای

باالی عصاره اثراتی منفی را نشان داد .گیاهچههای گندم تیمار

کاروتنوئید گیاهچه گندم در سطح احتمال یک درصد معنیدار

شده با عصاره بقایای زردینه ( )Xanthium italicumکاهش

شد (جدول  .)1غلظتهای  5و  25درصد عصاره ریشه

معنیداری در محتوای کلروفیل برگ نشان

دادند ( Shao et al.,

بهترتیب باعث افزایش  8و  6درصدی محتوای کاروتنوئید

 .)2013افزایش غلظت عصاره آکاسیا باعث کاهش رنگیزههای
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آزادی

نشت الکترولیت

مالون دیآلدئید

کلروفیل

a

کلروفیل b

کلروفیل کل

کاروتنوئید

پروتئین

اثرات دگرآسیبی بقایای کینوا ( )Chenopodium quinoa willdبر نشت...
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Lorenzo et al.,

هستند .درنتیجه اثرات آللوپاتیک بیشتری نسبت به سایر اندامها

فتوسنتزی در  11گونه مورد مطالعه شد (

 .)2011عصاره آبی اکالیپتوس موجب کاهش میزان کلروفیل در

دارند ( .)Ntombizanele, 2006بررسیها نشان داده که کاهش

دو گیاه سورگوم و لوبیا شد (محمدی و همکاران.)1391 ،

رشد گیاه در حضور مواد آللوپاتیک مرتبط با کاهش کلروفیل

استفاده از مواد آللوپاتیک موجب کاهش رنگیزههای فتوسنتزی

است و کاهش کلروفیل ممکن است یک اثر ثانویه باشد که در

مانند کاروتنوئید در برگ خیار شد ( .)Yu et al., 2003در

اثر پدیده آللوپاتی ایجاد میشود (محمدی و همکاران.)1391 ،

پژوهش حاضر مشاهده شد که شیب کاهش کلروفیل  bبسیار

سازوکار دقیق کاهش کلروفیل در گیاهان تحت اثر آللوپاتی

بیشتر از کلروفیل  aاست .بهداد و همکاران ( )1394نتایج

مشخص نیست اما دلیل این کاهش در غلظتهای باال ممکن

مشابهی را ارائه دادند و معتقدند این پدیده میتواند بهدلیل

است تجزیه کلروفیل توسط آنزیم کلروفیالز یا کاهش سنتز

تبدیل کلروفیل  bبه  aتحت اثر مواد آللوپاتیک باشد .در

آنها باشد ( .)Shalinder and Batish, 2010از دالیل کاهش

مطالعه حاضر مشاهده شد که اثرات کاهشدهنده عصاره آبی

سنتز کلروفیل میتوان به تغییر متابولیسم نیتروژن اشاره کرد.

برگ نسبت به سایر اندامها شدیدتر بود .در پدیده فتوسنتز که

گلوتامات پیشساز مشترک کلروفیل و پرولین است .تنشهای

در برگها اتفاق میافتد پیشمادههای الزم برای ساخت

زیستی و غیرزیستی میتوانند باعث کاهش تمایل گلوتامات

بسیاری از ترکیبات گیاهی فراهم میگردد .بنابراین برگها

برای حضور در مسیر سنتز کلروفیل شوند (

جایگاه سنتز ترکیبات متنوع بهخصوص متابولیتهای ثانویه

 .)2009نوع واکنش کلروفیل  aبه عصاره آبی اندامهای مختلف

Singh et al.,
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نسبت به سایر رنگیزهها متفاوت بود و در واکنش به حضور

( .)Blokhina et al., 2003ثابت شده که مواد فنولی موجود در

عصارههای آبی ساقه و ریشه کینوا با غلظت پایین در محیط

ترکیبات آللوپاتیک از طریق جلوگیری از اتصال آمینواسیدها،

رشد ،به میزان باالیی افزایش پیدا کرد .این مسأله میتواند

مانع تولید پروتئینهای جدید میشوند (

بهعلت وجود ترکیبات خاص در ساقه و ریشه و تفاوت در

 .)2010در پژوهش حاضر مشاهده شد که در غلظتهای پایین

حساسیت فتوسیستمهای یک و دو و مسیرهای سنتز

عصاره ،میزان پروتئین کاهش مییابد .اما این کاهش محتوا در

رنگیزههای مختلف به شرایط تنشهای محیطی باشد .برای

غلظتهای باال بهمراتب کمتر بود .این اتفاق میتواند بهعلت

توجیح این نتیجه باید مطالعات دقیقتری بر روی ترکیبات

تولید پروتئینهای جدید ،مانند آنزیمهای آنتیاکسیدانی برای

موجود در اندامهای مختلف کینوا صورت گیرد.

کاهش اثرات تنش بهوجود آمده باشد (.)Yang et al., 2011

Zhao-Hui et al.,

پروتئین :با توجه به نتایج جدول  ،1اثر نوع اندام بر

آنتوسیانین :اثر غلظت عصاره آبی ،نوع اندام و برهمکنش

محتوای پروتئین گیاهچه گندم معنیدار نبود اما اثر غلظت

آنها بر محتوای آنتوسیانین گیاهچههای گندم در سطح احتمال

عصاره و برهمکنش آن با نوع اندام بر محتوای پروتئین گیاهچه

یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2عصارههای اندامهای

در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .تیمارهای اعمالشده

مختلف کینوا باعث افزایش میزان آنتوسیانین در گیاهچه گندم

بهجز عصاره  100درصد ساقه و گلآذین ،باعث کاهش میزان

شدند (شکل  .)5aعصاره برگ تا غلظت  75درصد باعث

پروتئین نسبت به شاهد شدند (شکل  .)4ذکر این نکته الزم که

افزایش میزان آنتوسیانین نسبت به شاهد شد ( 3/1برابر بیشتر)

غلظتهای پایین عصاره اندامهای مختلف ،محتوای پروتئین را

اما با افزایش غلظت روند نزولی پیدا کرد .عصارههای ریشه و

به میزان بیشتری کاهش دادند .عصاره آبی جو خودرو باعث

ساقه در غلظت  5و  25درصد باعث کاهش محتوای

کاهش محتوای پروتئین گندم شد (حسینزاده و همکاران،

آنتوسیانین در گیاهچه گندم شدند .اما با افزایش غلظت عصاره

 .)1388همچنین گزارش شده عصاره گلمحمدی باعث کاهش

ساقه و ریشه میزان محتوای آنتوسیانین افزایش یافت .اثر

پروتئین گیاهچه گندم میشود که با نتایج پژوهش حاضر منطبق

افزایشی عصاره ساقه به نسبت عصاره ریشه بیشتر بود.

است (محمدخانی و زادهمبارک .)1398 ،همانطور که گفته شد

آنتوسیانین یکی از مهمترین متابولیتهای آنتیاکسیدانی

یکی از اثرات سو مواد آللوپاتیک تولید گونههای فعال اکسیژن

تولیدشده در گیاه است .پژوهشها نشان میدهند که در شرایط

در سلولها است .افزایش تولید گونههای فعال اکسیژن باعث

نامساعد محیطی مانند بروز تنشها میزان آنتوسیانین در گیاه

تخریب ساختار پروتئینها و نوکلئیک اسیدها میشود

افزایش مییابد (لطیفی و امیدی1398 ،؛ مهدویان.)1396 ،
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جدول  -2تجزیه واریانس اثر نوع اندام و سطوح مختلف غلظت عصاره آبی کینوا بر محتوای آنتیاکسیدانی گیاهچه گندم
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه

اندام ()A

3

**0/0013

**2032/47

**103937/53

**0/534

**

**

1/041

**

0/074

**

غلظت ()B

5

A

15

**

72

×B
خطا

ضریب تغییرات ()%

0/001

0/0001

**

11221/46

**

4292/35

319818/84

**

17382/03

0/00001

362/01

1318/28

0/004

16/774

13/19

14/37

11/885

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

شکل  -5اثر نوع اندام و غلظت عصاره آبی کینوا بر آنتوسیانین ( )aو آنزیم سوپراکسید دسموتاز ( )bگیاهچه گندم

تحقیقات پیشین نشان میدهند که میزان آنتوسیانین در آویشن

آنزیم سوپراکسید دسموتاز با اعمال عصاره  50درصد برگ

( ،)Thymus pannonicusهمیشهبهار ()Calendula officinalis

کینوا ( 2/2برابر نسبت به شاهد) بهدست آمد که میتواند

و مریمگلی ( )Salvia officinalisتحت اثر مواد آللوپاتیک

بهعلت باالبودن میزان مواد آللوپاتیک در برگ کینوا باشد

افزایش یافته است ( )Balah and Latif, 2013که با نتایج

( .)Ntombizanele, 2006با افزایش غلظت عصاره برگ میزان

پژوهش حاضر مطابقت دارد.

سوپراکسید دسموتاز کاهش یافت که میتواند بهعلت تخریب

سوپراکسید دسموتاز :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان

ساختار پروتئینی آنزیم بر اثر حضور مقدار بسیار باالی

داد که اثر نوع اندام و غلظت عصاره بر تغییرات فعالیت آنزیم

گونههای اکسیژن فعال حاصل از فعالیت مواد آللوپاتیک باشد

سوپراکسید دسموتاز در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود

( .)Blokhina et al., 2003طاهری ( )1394گزارش کرد که

(جدول  .)2اضافهکردن عصاره اندامهای مختلف کینوا باعث

اعمال عصاره آبی کمای بینالودی باعث افزایش فعالیت آنزیم

افزایش فعالیت این آنزیم شد .الزم به ذکر است که افزایش

سوپراکسید دسموتاز در گیاهچههای قدومه شد .همچنین

غلظت عصاره برگ کینوا از غلظت  50درصد و افزایش غلظت

گزارش شده که میزان این آنزیم در خیار در پاسخ به اثرات

عصاره گلآذین کینوا از  75درصد باعث کاهش میزان فعالیت

آللوپاتیک افزایش یافته است ( )Yu et al., 2003که با نتایج

آنزیم سوپراکسید دسموتاز شد (شکل  .)5bبیشترین فعالیت

مطالعه حاضر همخوانی دارد .تنشهای مختلف باعث ایجاد
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آزادی

آنتوسیانین

سوپراکسید دسموتاز

پراکسیداز

کاتاالز
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گونههای فعال اکسیژن در سلولهای گیاهی میشوند .در پیکره

گندم شد(شکل  .)6bعصاره برگ و گلآذین اثرات شدیدتری

گیاهان مختلف ،آنزیمهای آنتیاکسیدانی نقش حفاظتی در

بر محتوای کاتاالز گیاهچه داشتند و بهترتیب باعث افزایش  5و

گیاهان دارند و باعث افزایش مقاومت در آنها میشوند

 4/56برابری کاتاالز نسبت به شاهد شدند .گزارش شده که

( .)Mittler et al., 2004آنزیم سوپراکسید دسموتاز مهمترین

عصاره آبی سورگوم و تلخه فعالیت آنزیم کاتاالز را در گندم،

عامل در حذف رادیکالهای سوپراکسید در گیاهان است که

چغندر قند ،سلمه تره و تاجخروس افزایش داد (حاتمی همپا و

سوپراکسید را به آب و اکسیژن تبدیل میکند و با این کار از

همکاران .)1397 ،تحقیقات  Yuو همکاران ( )2003بر روی

آسیب به سلولها جلوگیری میکند (.)singh et al., 2006

خیار نیز نتایج مشابهی با پژوهش حاضر را نشان میدهند.

پراکسیداز :اثر عصارههای تهیه شده بر فعالیت آنزیم

افزایش میزان آنزیم کاتاالز در گیاهان به سبب بهوجودآمدن

پراکسیداز در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول )2

گونههای فعال اکسیژن بر اثر بروز تنشهای مختلف ،اتفاق

افزایش غلظت عصاره باعث افزایش آنزیم پراکسیداز در

میافتد ( .)Mahdavikia et al., 2017عدم فعالیت یا کمبود

گیاهچه گندم شد .بیشترین میزان آنزیم پراکسیداز ( 8/3برابر

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان مانند کاتاالز سبب آسیب به

شاهد) با اعمال عصاره  100درصد برگ بهدست آمد (شکل

رشتههای  DNAو لیپیدهای غشا توسط گونههای فعال اکسیژن

 .)6aگزارش شده که عصاره جو باعث افزایش میزان آنزیم

شده و ازهمپاشیدگی سلول را در پی خواهد داشت (

پراکسیداز در گیاهان چچم و یوالف وحشی شد (مکیزاده و

 .)al., 2003هیدروژن پراکسید از مهمترین گونههای فعال

فرهودی .)1396 ،فعالیتهای آللوپاتیک باعث افزایش

اکسیژن بوده و بهعنوان عالمت بروز تنش در گیاه تلقی میشود

گونههای فعال اکسیژن در گیاهچه میگردد .بهدنبال آن گیاه

( .)Oracz et al., 2007این ماده در پراکسیزوم سلول توسط

برای حفاظت از خود میزان آنزیمهای آنتیاکسیدانی را افزایش

آنزیم کاتاالز و در سیتوزول و کلروپالست با آسکوربات

میدهد .پراکسیداز یکی از مهمترین آنزیمهای آنتیاکسیدانی

پراکسیداز به آب تبدیل میشود (.)Anjum et al., 2010

Bais et

است که  H2O2تولیدشده در گیاه را به آب و اکسیژن تبدیل
میکند (.)Dixit et al., 2001

نتیجهگیری

کاتاالز :اثر عصارههای تهیهشده بر فعالیت آنزیم پراکسیداز

اثر عصارههای آبی تهیهشده از بقایای برگ و گلآذین کینوا،

در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  )2افزایش

اثرات منفی بر صفات مورد مطالعه در پژوهش حاضر داشت.

غلظت عصاره آبی کینوا باعث افزایش آنزیم کاتاالز در گیاهچه

بروز این نتایج میتواند بهعلت وجود مواد آللوپاتیک
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بهخصوص فنولها در ترکیب عصاره آبی کینوا باشد ذکر این

برای روشنتر شدن علت بروز این آثار الزم است با اجرای

مطلب الزم است که اثرات غلظتهای پایین عصاره آبی

آزمایشهای بیشتر ،ترکیب مواد موجود در عصاره آبی

اندامهای مختلف ،اثرات مثبتی داشتند که میتواند بهعلت

اندامهای مختلف کینوا مشخص و بررسی شود.
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) بررسی اثر آللوپاتی عصاره برگ اکالیپتوس بر پارامترهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک1391( . ح، و فهیمی. پ، رجایی،. ن،محمدی
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Abstract
Different species of the Chenopodiaceae family have allopathic effects because they contain active terpene and phenolic
compounds. Quinoa is one of the plants in this family that has a very high content of phenolic substances and it may
have this feature. In order to investigate the allopathic effects of aqueous extract of this plant residue on electrolyte
leakage, biochemical content, antioxidants and photosynthetic pigments of wheat seedlings, an experiment was carried
out in a factorial arrangement based on a completely randomized design with 4 replications. The studied factors
included the aqueous extract of the flowers, leaves, stems, and roots of quinoa at six concentrations 0 (control), 5, 25,
50, 75, and 100%. The measured traits were electrolyte leakage, malondialdehyde concentration, chlorophyll content a,
b and total, carotenoids, anthocyanin protein, superoxide dismutase, peroxidase and catalase. The results showed that
the type of organ had a significant effect on all the studied traits except the total protein. Also, the concentration of the
extract and the interaction of the type of organ and the concentration of the extract had a significant effect on all of the
traits of wheat seedlings. High concentrations of various organs extract increased electrolyte leakage and
malondialdehyde concentration. Also, it increased the content of antioxidants such as anthocyanins, superoxide
dismutase, peroxidase and catalase. In this experiment, the content of chlorophyll a (58%), chlorophyll b (68%), total
chlorophyll (67%), carotenoids (62%) and protein (10%) decreased under the influence of quinoa organ extract. It
should be noted that the effect of low concentrations of extracts prepared on the leakage rate of electrolytes and
chlorophyll a was positive, but the effect of high concentrations was negative.
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