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مقاله پژوهشی

تأثیر پیشتیمار اسید استیک بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و مولکولی گیاه بادرنجبویه

مریم دهجیپور حیدرآبادی1٭ ،محمدرضا دهقانی ،1فاطمه مرادی اندوهجردی ،1خلیل ملکزاده 1و فاطمه
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سروش

 1گروه ژنتیک و تولید گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،رفسنجان
 2گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،رفسنجان
(تاریخ دریافت ،1399/05/31 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/11/07 :

چکیده
مقاومت به تنش شوری ،یکی از دغدغههای اساسی در مناطق خشک و نیمهخشک است .در این پژوهش تأثیر پیشتیمار اسید استیک در
تنش شوری بر پارامترهایی مانند محتوی نسبی آب ،نشت یونی ،میزان پرولین ،مالون دیآلدئید ،ترکیبات فنلی ،پروتئین کل ،رنگیزههای
فتوسنتزی ،فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز و بیان ژن آنزیمهای مهم در بیوسنتز اسید رزمارینیک (فنیلآالنین آمونیالیاز و اسید رزمارینیک
سینتاز) در کشت هیدروپونیک گیاه بادرنجبویه بررسی شد .به این منظور گیاهان بادرنجبویه رشدیافته در محلول هوگلند ،در معرض
پیشتیمار اسید استیک با غلظت  10میکروموالر قرار گرفتند .پس از حذف اسید استیک تیمار شوری با استفاده از کلرید سدیم با غلظت 35
میلیموالر بهمدت  11روز اعمال شد .نتایج نشان داد که پیشتیمار اسید استیک ،موجب کاهش درصد نشت یونی و میزان مالون دیآلدئید
و افزایش میزان پرولین و فنل کل در تنش شوری شده است .همچنین میزان رنگیزههای فتوسنتزی با پیشتیمار اسید استیک نسبت به گیاهان
کنترل کاهش کمتری نشان داد .افزایش فعالیت و بیان ژن آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز در تنش شوری مشاهده شد .بیان نسبی ژن اسید
رزمارینیک سینتاز و بههمراه آن میزان اسید رزمارینیک در تنش شوری افزایش یافت .همچنین میزان اسید رزمارینیک در گیاهچههای
بادرنجبویه ارتباط مثبت و معنیداری با فعالیت و بیان ژنهای کلیدی در سنتز اسید رزمارینیک داشت .با توجه به نتایج بدست آمده ،استفاده
از پیشتیمار اسید استیک ،با به راه انداختن مکانیسمهای حمایتی مانند کاهش پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی ،افزایش میزان پرولین،
ترکیبات فنلی و رنگیزههای فتوسنتزی ،در تعدیل تنش شوری نقش بسزایی داشته است.
واژههای کلیدی :اسید استیک ،اسید رزمارینیک ،بادرنجبویه ،شوری ،فنیلآالنین آمونیالیاز

محیطی ،بدون تأثیرگذاری بر فرآیندهای سلولی ،فیزیولوژیکی

مقدمه
از

آنجاییکه

گیاهان

موجودات

غیرمتحرکی

هستند،

سازوکارهای بیشماری را جهت سازگاری با تغییرات ایجاد
شده در شرایط رشد خود اتخاذ کردهاند تا تحت تأثیر عوامل
*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيm.dahaji@vru.ac.ir :

و نموی ،انعطافپذیری الزم را در پاسخ به تغییرات محیطی
نشان دهند (.)Yang et al., 2018
تنش شوری از مهمترین و متداولترین تنشهای محیطی

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 14:40 IRST on Sunday September 26th 2021

( )Melissa officinalis L.تحت تنش شوری

230

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،10شماره  ،42سال 1400

در جهان و از جمله ایران است که باعث کاهش بهرهوری

آنتیاکسیدان و حذف گونههای فعال اکسیژن ،بهبود فعالیت

محصول در مناطق خشک و نیمهخشک میشود .شوری به

فتوسیستم  IIدر فتوسنتز و رشد گیاه ،حفظ وضعیت آبی

دلیل اثرگذاریهای اسمزی بر دامنه گستردهای از واکنشهای

مناسب و پایدارنمودن ساختار درشت مولکولها در غشا،

سوختوسازی ،موجب کمبود آب در گیاه و اختالل در طیف

تحمل به تنش را در گیاهان افزایش میدهد (

گستردهای از فرآیندهای فیزیولوژیکی و متابولیسم سلولی

.)al., 2010

Ben Ahmed et

رشدونمو گیاه ،مهار فعالیتهای آنزیمی و کاهش میزان

و استروئیدها ،فنولیکها و فالونوئیدها و آلکالوئیدها در تنش

فتوسنتز مشاهده میشود .تنش شوری با تولید گونههای فعال

سلولی و پاسخ دفاعی ،با حذف رادیکالهای آزاد ،بهعنوان یک

( Isayenkov,

سازگاری با شرایط تنش ،در گیاهان تولیدکننده این ترکیبات

اکسیژن ( ،)ROSبه تنش اکسیداتیو منجر میشود
.)2012

محسوب میشوند .شواهد نشان داده است که متابولیتهای

تنش شوری بهدلیل اثرات سوء بر پایداری غشا تیالکوئیدها

ثانویه در دفاع غیرآنزیمی گیاهان در برابر تنشها نقش دارند

و کاهش میزان کلروفیل ،بهشدت فتوسنتز را تحت تأثیر قرار

( .)Edreva et al., 2008سنتز و تجمع ترکیبات فنلی بهعنوان

میدهد .از آنجاییکه رنگیزههای فتوسنتزی دارای نقش کلیدی

آنتیاکسیدان در پاسخ به تنشهای محیطی تحریک میشود.

در فتوسنتز هستند کاهش در میزان فتوسنتز درنتیجه تنش

این ترکیبات قادرند اثرات منفی تنش اکسیداتیو ناشی از تنش

شوری با کاهش در میزان رنگیزههای فتوسنتزی مرتبط است

شوری را با حذف گونههای فعال اکسیژن ( )ROSتا حدودی

( .)Taibi et al., 2016گونههای فعال اکسیژن تولیدشده در

کاهش دهند (.)Das and Roychoudhury, 2014

نتیجه تنش شوری از طریق پراکسیده کردن لیپیدهای غشایی،

بادرنجبویه با نام علمی  Melissa officinalis L.گیاهی با

افزایش میزان مالون دیآلدئید ،نفوذپذیری غشا و نشت یونی را

خواص دارویی از جمله تسکیندهنده ،تببر ،ضداسپاسم،

موجب میشوند .بنابراین اندازهگیری میزان مالون دیآلدئید و

آنتیاکسیدان ،ضدباکتری ،ضدویروس ،کاهشدهنده ضربان

نشت یونی از غشای پالسمایی بهعنوان یکی از شاخصهای

قلب و آرامبخش است ( .)Moradkhani et al., 2010اسید

مهم جهت تعیین تحمل تنش در گیاهان ،مورد استفاد قرار

رزمارینیک فراوانترین ترکیب فنلی موجود در گیاه بادرنجبویه،

میگیرد (.)Ashraf and Ali, 2008

استر اسید کافئیک و  -3،4دیهیدروکسی فنیل الکتیک اسید

مکانیسمهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مختلفی توسط

است .بیوسنتز اسید رزمارینیک از طریق مسیر بیوسنتزی فنیل

گیاهان بهمنظور بقا در شرایط تنش شوری بکار گرفته میشود.

پروپانوئیدی با استفاده از پیشماده فنیلآالنین صورت میگیرد

این مکانیسمهای شامل هموستازی و کدهبندی یون ،انتقال و

که با دخالت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ( )PALبه اسید

جذب یون ،بیوسنتز مواد آلی اسموپروتکتانت و محلولهای

سینامیک تبدیل میشود .آنزیم رزمارینیک اسید سینتاز (،)RAS

سازگار ،فعالسازی آنزیمهای آنتیاکسیدان و سنتز ترکیبات

آخرین واکنش را در مسیر بیوسنتزی اسید رزمارینیک کاتالیز

آنتیاکسیدان ،سنتز پلیآمینها ،تولید نیتریک اکسید و تنظیم

میکند (شکل .)1

هورمونی است ( .)Gupta and Huang, 2014تجمع پرولین

در بررسی ترنسکریپتوم گیاهان تولیدکننده اسید

معیاری شناختهشده برای تعدیل تنش شوری است .پرولین

رزمارینیک ،ارتباط سنتز اسید رزمارینیک با بیان ژنهای دخیل

تجمعیافته در طی تنش شوری نه تنها تحمل در طول تنش را

در مسیر بیوسنتزی آن از جمله ژنهای فنیلآالنین آمونیالیاز و

موجب میشود بلکه بهعنوان ذخیره نیتروژن آلی در زمان بهبود

رزمارینیک اسید سینتاز تأیید شده است (

تنش نیز عمل میکند .پرولین از طریق بهبود فعالیت آنزیمهای

.)Petersen, 2011

Weitzel and
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فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ( ،)PALآنزیمی کلیدی در

به گیاهان وحشی نشان داد که گیاهان جهشیافته با افزایش

شروع مسیر فنیل پروپانوئیدی ،جهت سنتز ترکیبات فنلی که

میزان اسید استیک درونی ،از طریق هدایت جریان متابولیسمی

نقش مهمی در دفاع گیاهان در مقابل تنشها به عهده دارند

از گلیکولیز به سمت سنتز اسید استیک با تحریک مسیر

ضروری است .فنیلآالنین آمونیالیاز پیشماده مشترک (اسید

پیامرسانی جاسمونات در گیاه ،نسبت به تنش مقاوم بودهاند.

سینامیک) برای بیوسنتز محصوالت مختلف فنیل پروپانوئیدی

براساس این نتایج پیشنهاد شد که اضافهکردن اسید استیک به

را فراهم میکند .بنابراین ،فنیلآالنین آمونیالیاز یکی از

محیطکشت گیاهان قبل از قرارگرفتن در معرض تنش میتواند

آنزیمهای کلیدی است که جریان متابولیتهای اولیه را به کانال

آنها را در بقا در شرایط تنش حمایت کند (.)Kim et al., 2017

متابولیسم ثانویه هدایت و کنترل میکند .افزایش بیان ژن و

در این پژوهش تأثیر پیشتیمار اسید استیک در تنش

فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز در بسیاری از گیاهان به

شوری بر پارامترهایی مانند محتوی نسبی آب ،نشت یونی،

علت القای تولید ترکیبات فنلی بهویژه در تنشهای گوناگون

میزان پرولین ،مالون دیآلدئید ،ترکیبات فنلی ،پروتئین کل،

گزارش شده است (.)Sahu et al., 2013

رنگیزههای فتوسنتزی ،فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز و بیان

نقش حمایتی اسیدهای آلی در بهبود اثرات منفی تنشها

ژن آنزیمهای مهم در بیوسنتز اسید رزمارینیک (فنیلآالنین

بر فیزیولوژی و متابولیسم سلولی در چندین مطالعه گزارش

آمونیالیاز و اسید رزمارینیک سینتاز) در کشت هیدروپونیک

شده است .بهعنوان مثال بررسی گیاهان هالوفیت نشان داد که

گیاه دارویی بادرنجبویه بررسی شد.

این گیاهان با افزایش میزان اسید سیتریک درونی از طریق
بهبود فتوسنتز ،سرعت رشد نسبی و افزایش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدان ،نسبت به شوری مقاومت نشان دادند (

Sun and

 .)Hong, 2011در همین راستا کاربرد خارجی اسید سیتریک،
اثر تنش غیرزیستی بر میزان کلروفیل ،نشت یونی ،میزان مالون
دیآلدئید را تعدیل نموده و نقش حمایتی اسید سیتریک در
تنش غیرزیستی در گیاهان را تأیید کرده است (

Hu et al.,

 .)2016; El-Tohamy et al., 2013همچنین پیشتیمار گیاهان
با اسید سالیسیلیک با تقویت سیستم آنتیاکسیدان گیاه اثر منفی
تنش بر فتوسنتز ،رشد و نشت یونی را بهبود داد ( Janda et al.,

 .)1999بررسی گیاهان جهشیافته مقاوم به تنش خشکی نسبت

مواد و روشها
جوانهزنی بذرهای گیاه بادرنجبویه بعد از ضدعفونی کردن
سطحی آنها با هیپوکلریت سدیم  20درصد و اتانول 70
درصد ،در تاریکی انجام شد .بعد از انتقال دانهرستهای با
طول یکسان به ظروف کشت مخصوص کشت هیدروپونیک
حاوی محیط هوگلند تغییریافته شامل (برحسب میلیموالر):
2/5 ،Ca(NO3)2. 4H2O؛ 2/5 ،KNO3؛ 1/0 ،MgSO4. 7H2O؛
0/5 ،KH2PO4؛ 0/032 ،Fe-EDTA؛ 0/045 ،H3BO3؛

MnCl2.

0/0091 ،4H2O؛ 0/00076 ،ZnCl2؛ 0/00031 ،CuCl2. 2H2O؛
 ،0/00021 ،NaMoO4. 2H2Oبا اسیدیته  ،6گیاهان بهمدت 45
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تاریکی ،دمای  25˚Cو شدت نور  60µmolm-2S-1قرار داده

نشت یونی با استفاده از دستگاه اندازهگیری هدایت

شدند .بهمنظور تأمین اکسیژن ،هوادهی بهطور پیوسته و جهت

الکتریکی ( ECمتر :مدل  Eco Metساخت کشور کره) در

تأمین یکنواخت مواد مغذی ،تعویض محلول غذایی هر  2تا 3

محلول آبی محتوی قطعات برگ اندازهگیری شد که میزان مواد

روز یکبار صورت گرفت .پس از گذشت مدت زمان  45روز

محلول را در محلول آبی نشان داده و معیاری از آسیب وارد

از رشد گیاهچهها ،پیشتیمار اسید استیک با غلظت 10

شده به غشاء سلول و خروج مواد محلول از غشاء سلولی به

میکروموالر بهمدت  9روز صورت گرفت .سپس تیمار شوری

محلول آبی است.

با استفاده از کلرید سدیم با غلظت  35میلیموالر اعمال گردید.

سنجش میزان رنگیزههای فتوسنتزی :برای سنجش میزان

نمونهبرداری در زمانهای  6ساعت 24 ،ساعت و  11روز پس

کلروفیل و کاروتنوئید برگ از روش  )1949( Arnonاستفاده

از آغاز تنش از قسمتهای هوایی گیاه انجام و نمونههای

شد 0/1 .گرم از نمونه برگی را در  5میلیلیتر استون  80درصد

گیاهی پس از انجماد با ازت مایع تا هنگام بررسیهای بعدی

درون هاون چینی ساییده شد .پس از صافکردن محتوای هاون

به فریزر  -80˚Cمنتقل شدند .این آزمایش بهصورت طرح

توسط کاغذ صافی واتمن شماره  ،1حجم کلی نمونه با استفاده

کامالً تصادفی با سه تکرار اجرا شد.

از استون  80درصد به  10میلیلیتر رسانیده شد .شدت جذب

تعیین محتوی نسبی آب و نشت یونی :برای اندازهگیری

محلول توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  )Analytik Jenaدر

این صفت  0/5گرم ( )FWاز جوانترین برگ توسعهیافته هر

طولموجهای  645و  663نانومتر برای کلروفیلهای  aو  bو

گیاه را جدا و سپس بهمدت  24ساعت در آبمقطر شناور و

طولموج  470نانومتر برای کاروتنوئید خوانده شد .میزان

در تاریکی (جلوگیری از فتوسنتز) قرار داده شد .پس از

کلروفیل و کاروتنوئید با استفاده از روابط زیر برحسب

گذشت این مدت وزن اشباع برگ ( )TWاندازهگیری شد.

میلیگرم بر گرم وزن تر برگ محاسبه گردید.

سپس نمونهها بهمدت  24ساعت در آون با دمای  70˚Cقرار

-1

 a (mg g ) = [12/7 (A663) - 2/69 (A645)] × V /کلروفیل

داده و پس از گذشت این مدت وزن خشک ()DW

)(1000W

اندازهگیری شد .محتوی نسبی آب ( )%RWCبا استفاده از

-1

 b (mg g ) = [22/9 (A645) - 4/68 (A663)] × V /کلروفیل
)(1000W

رابطه زیر محاسبه شد (.)Ritchie et al., 1990
RWC (%) = [(FW- DW) / (TW- DW)] ×100

 a+b (mg g-1) = [20/2 (A645) - 8/02 (A663)] × V /کلروفیل

اندازهگیری نشت یونی به روش  Luttsو همکاران ()1996

)(1000W

انجام شد .به این منظور ابتدا  0/3گرم نمونه توزین و با آب

) -کلروفیل (mg g-1) = [1000 (A470) - 1/82 (aکاروتنوئید

مقطر شستوشو داده شد .سپس درون لولههای آزمایش حاوی

))] /198 × V / (1000Wکلروفیل85/02 (b

 20میلیلیتر آبمقطر در دمای  25˚Cو بهمدت  24ساعت با

در رابطههای باال V ،حجم نمونه استخراجشده برحسب

استفاده از شیکر تکان داده شد و پس از آن نشت یونی محلول
 L1اندازهگیری شد .در مرحله بعد به نمونهها  20سیسی آب

میلیلیتر و  Wوزن تر نمونه برحسب گرم است.
سنجش مالون دیآلدئید :سنجش مالون دیآلدئید بهعنوان

مقطر اضافه و بهمدت  20دقیقه در دمای  121˚Cاتوکالو و در

فرآورده نهایی پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء به روش

پایان نشت یونی محلول  L2اندازهگیری شد و میزان کل نشت

و همکاران ( )1991انجام شد .ابتدا به میزان  0/2گرم از

یونی ( ECخسارت وارده به غشاء سلولی) از رابطه زیر

نمونهها سه میلیلیتر تریکلرو استیک اسید ( )TCAده درصد

محاسبه گردید.

اضافه و مخلوط حاصل بهمدت ده دقیقه در 5000 ×g

De Vos

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 14:40 IRST on Sunday September 26th 2021

روز در اتاق رشد با دوره نوری  16ساعت نور و  8ساعت

EC(%) = [L1/(L1+L2)] ×100

تأثیر پیش¬تیمار اسید استیک بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی...

233

پیچ شیشهای منتقل و به آن یک میلیلیتر تیوباربیتوریک اسید

هر نمونه در طولموج  765نانومتر بهوسیله اسپکتروفتومتر

( )TBAنیم درصد اضافه گردید .سپس مخلوط آزمایش

(مدل  )Analytik Jenaخوانده و مقدار فنل کل برحسب

بهمدت نیم ساعت درون بنماری تحت دمای  100˚Cقرار

منحنی استاندارد اسید گالیک با غلظت صفر تا  500میکروگرم

گرفت .بالفاصله پس از خروج از بنماری نمونهها روی یخ

بر میلیلیتر و معادله خط ()Y=0.0062X+0.148; R2=0.9734

منتقل و با دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  )Analytik Jenaجذب

محاسبه شد.

آنها در طولموج  532و  600نانومتر خوانده شد .میزان مالون

سنجش پروتئین تام :سنجش پروتئین تام براساس روش

دیآلدئید با استفاده از ضریب خاموشی ()ε=155 mM-1cm-1

 )1976( Bradfordانجام گرفت .پروتئین تام با استفاده از بافر

محاسبه شد.

پتاسیم بورات  0/1موالر با اسیدیته  8/8حاوی بتا-

سنجش پرولین :بهمنظور اندازهگیری میزان پرولین0/2 ،

مرکاپتواتانول  2میلیموالر استخراج شد .به 100میکرولیتر

گرم از جوانترین برگها را با  10میلیلیتر سولفوسالسیلیک

عصاره یک میلیلیتر معرف برادفورد اضافه ،بعد از مخلوط

اسید  )W/V( 3%ساییده و بهمدت  10دقیقه با دور 13000×g

شدن ،جذب نمونهها در طولموج  595نانومتر توسط دستگاه

سانتریفیوژ شد .سپس به روشناور بدست آمده ،دو میلیلیتر

اسپکتروفتومتر (مدل  )Analytik Jenaخوانده شد .غلظت

معرف ناینهیدرین و دو میلیلیتر اسید استیک گالسیال افزوده

پروتئین در نمونهها با استفاده از رسم منحنی استاندارد آلبومین

و بهمدت یک ساعت در دمای  100˚Cقرار داده شد .پس از

سرم گاوی ( )Bovin Serum Albuminبا غلظت صفر تا 100

سردکردن مخلوط واکنش روی یخ ،به آن چهار میلیلیتر

میکروگرم بر میلیلیتر و معادله خط (

تولوئن اضافه و سپس جذب نمونهها در طولموج  520نانومتر

 )R2=0.9976محاسبه شد.

;Y=0.0026X+0.065

خوانده شد .غلظت پرولین برحسب میلیگرم بر گرم وزن تر

سنجش فعالیت ویژه آنزیم  :PALفعالیت آنزیم  PALبه

با استفاده از منحنی استاندارد پرولین و معادله خط

عنوان آنزیمی کلیدی در متابولیسم ترکیبات فنلی اندازهگیری

( )y=0.0021x-0.0285; R2=0.9544تعیین شد .از غلظتهای

شد 0/2 .گرم نمونه برگی منجمد را درون هاون توسط بافر

صفر تا  100میکروگرم بر میلیلیتر پرولین بهعنوان استاندارد

 50 Tris-HClمیلیموالر با اسیدیته  8/8حاوی مرکاپتواتانول

استفاده شد (.)Bates et al., 1973

دو میلیموالر ساییده و سپس با سرعت  9000×gبهمدت 10

سنجش ترکیبات فنلی تام :میزان ترکیبات فنلی براساس

دقیقه در دمای  4˚Cسانتریفیوژ و روشناور برای سنجش

روش رنگسنجی فولین -سیوکالتیو و برحسب منحنی

فعالیت آنزیم استفاده گردید .مخلوط واکنش شامل فنیلآالنین

استاندارد اسید گالیک در طولموج  765نانومتر اندازهگیری شد

( 10میلیموالر) به میزان  0/5میلیلیتر ،بافر 50 Tris-HCl

( 0/2 .)Singleton and Rossi, 1965گرم نمونه با سه میلیلیتر

میلیموالر به میزان یک میلیلیتر با اسیدیته  ،8/8آبمقطر به

متانول  80درصد ساییده و بهمدت  3ساعت در حمام آب گرم

میزان  0/4میلیلیتر و عصاره استخراجی به میزان  0/1میلیلیتر

با دمای  70˚Cقرار داده شد .سپس مخلوط را با سرعت

بود .نمونهها بهمدت یک ساعت در دمای  37˚Cنگهداری و

 9000×gبهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ و عصاره متانولی جهت

برای توقف واکنش آنزیمی از اسید کلریدریک  6موالر استفاده

اندازهگیری ترکیبات فنلی مورد استفاده قرار گرفت .به 20

شد .اسید سینامیک موجود ،سه مرتبه توسط اتیل استات

میکرولیتر عصاره متانولی 100 ،میکرولیتر معرف فولین-

استخراج و با جریانی از هوای تصفیهشده خشک گردید .میزان

سیوکالتیو اضافه شد .به مخلوط حاصل بعد از  5دقیقه300 ،

اسید سینامیک پس از حلکردن در  0/05 NaOHموالر ،در

میکرولیتر محلول کربنات سدیم  % 7/5اضافه و بهمدت 1/5

طولموج  290نانومتر مورد سنجش قرار گرفت .فعالیت آنزیم
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برحسب میزان اسید سینامیک به ازای میلیگرم پروتئین در

 9600 plusشرکت  ،Bioerبرای بررسی بیان ژنها به روش

مدت زمان یک ساعت بیان شد.

 Relative Quantitative PCRمورد استفاده قرار گرفت .مراحل

خشک با استفاده از متانول انجام شد .برای سنجش میزان اسید

 15دقیقه ،مرحله دوم 40،چرخه  95˚Cبهمدت  15ثانیه60˚C ،

رزمارینیک مخلوط آزمایش شامل  200میکرولیتر از عصاره

بهمدت  30ثانیه و  72˚Cبهمدت  25ثانیه و مرحله سوم،

ZrOCl2

منحنی ذوب از  55تا  95˚Cبا فاصلههای افزایشی  0/5˚Cدر

در غلظت نهایی  0/5موالر بود .مخلوط حاصل بهمدت  5دقیقه

مدت  15ثانیه بود .در بررسی کمی بیان ژنهای مورد نظر از

در تاریکی نگهداری و سپس جذب نمونهها در طولموج 362

 EF1αبهعنوان شاهد داخلی استفاده شد .با استفاده از روش

نانومتر اندازهگیری و غلظت اسید رزمارینیک در هر نمونه ،با

 2-ΔΔCTتعداد نسخههای تکثیرشده برای هر ژن محاسبه گردید.

استفاده از استاندارد اسید رزمارینیک برحسب میلیگرم بر گرم

مقدار نسخههای هر ژن در هر نمونه نسبت به مقدار نسخههای

وزن خشک محاسبه شد (.)Ozturk et al., 2010

تکثیرشده ژن کنترل داخلی در همان نمونه نرمالیزه و سپس

صافشده 3 ،میلیلیتر اتانول و زیرکونیوم اکسیکلراید

استخراج  RNAو ساخت رشته اول  :cDNAاستخراج

دادهها در نمونههای تیمار نسبت به شاهد کالیبره گردید.

Column RNA isolation kit

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .برای

براساس دستورالعمل شرکت سازنده (دنا زیست آسیا) انجام و

بررسی تفاوتهای معنیدار ،مقایسه میانگینها در سطح

پس از حذف  DNAژنومی با استفاده از آنزیم ،DNase1

احتمال پنج درصد با آزمون دانکن صورت گرفت .محاسبه

RNA

میانگین و انحراف معیار و رسم نمودارهای مربوط با استفاده از

 RNAنمونهها با استفاده از کیت

محصول شرکت  ،Thremo Scientificکمیت و کیفیت

استخراجی با استفاده از دستگاه نانودراپ و الکتروفورز در ژل

بسته نرمافزاری  Excelنسخه  2013انجام شد.

آگارز تأیید شد .ساخت رشته اول  cDNAاز  0/5میکروگرم
 RNAکل با استفاده از کیت

RevertAid First Strand cDNA

نتایج و بحث

 Synthesis kitشرکت  Thermo Scientificانجام و بعد از

محتوی نسبی آب و نشت یونی :درصد محتوی نسبی آب در

رقیقسازی بهعنوان الگو در واکنشهای  Real-time PCRمورد

زمان  11روز ( 264ساعت) پس از اعمال تنش شوری تفاوت

استفاده قرار گرفت.

معنیداری نسبت به شاهد نشان نداد (جدول .)2

سنجش بیان نسبی ژنهای فنیلآالنین آمونیالیاز و

اگر چه کاهش درصد محتوی نسبی آب برگ در تنش

رزمارینیک اسید سینتاز :برای بررسی کمی بیان ژنهای

شوری در گیاهان زیادی گزارش شده است؛ اما در تنش

فنیلآالنین آمونیالیاز و رزمارینیک اسید سینتاز ،از آغازگرهای

اسمزی مالیم ایجادشده در کشت هیدروپونیک گندم تفاوت

اختصاصی با طول قطعه تکثیرشونده حدود  130جفت باز

معنیداری در محتوی نسبی آب برگ مشاهده نشد

استفاده شد (جدول  .)1ساخت آغازگرها توسط شرکت

( .)Marcinska et al., 2013نتایج این تحقیق در راستای نتایج

ماکروژن کره جنوبی به سفارش شرکت دنا زیست آسیا

این پژوهش بود .براساس نتایج  Galeanoو همکاران (،)2019

صورت گرفت.

درصد محتوی نسبی آب در گیاهان ساج که در معرض تنش

مخلوط واکنش شامل  4میکرولیتر  cDNAرقیقشده0/25 ،

مالیم قرار گرفته بودند  %11بیشتر از گیاهان شاهد بود .دلیل

میکرولیتر آغازگرهای رفت و برگشت و  10میکرولیتر

عدم کاهش در محتوی نسبی آب برگ در تنش شوری این

مسترمیکس سایبرگرین ( )RealQ Plus Master Mix Greenبا

است که کاهش در جذب آب ،به کاهش در مقدار آب برگ

حجم نهایی  20میکرولیتر بود .دستگاه  Real-timeمدل

منجر میشود .درنتیجه گیاه برای حفظ وضعیت آبی خود
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جدول  -1فهرست آغازگرهای اختصاصی برای واکنشهای )Doring et al., 2014( RT-PCR
ژن
MoPAL

MoEF1α

رفت:

'

'

5 GCCGAAGTCATGAACGGAAAGC 3

برگشت:

'

رفت:

'

'

5 CGCAGCCTTAACATAACCGCTC 3
'

5 ACGCCCCGACCTCAACCTTATC 3
'

برگشت:

'

5 AAGTGGTGCTCGTTTGCCACG 3

رفت:

'

برگشت:

'

'

5 TTGCTGCTGCAACAAGATGGAC 3
'

5 GGGACGAATGCGATTTTGTCGG 3

جدول  -2میزان محتوی نسبی آب و نشت یونی در گیاهچههای بادرنجبویه تحت تنش شوری
تیمار
شاهد
تنش شوری
اسید استیک  +تنش شوری

محتوی نسبی آب

نشت یونی

(درصد)

(درصد)

80/53 ± 2/71a

59/63 ± 2/98b

a

a

80/42 ± 4/15

82/18 ± 2/66a

70/21 ± 6/74

57/94 ± 4/73b

دادهها میانگین حداقل سه تکرار مستقل  ±انحراف استاندارد است .حروف غیریکسان ،معرف تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد
براساس آزمون دانکن است.

روزنهها را به حالت نیمهباز درآورده و با افزایش هدایت

تنش را بههمراه داشته است (

هیدرولیکی ،جریان آب از ریشه به ساقه و درنهایت محتوی

Maivan et al., 2017; Hu et al., 2016; Chaparzadeh and
;Hosseinzad-Behboud, 2015; El-Tohamy et al., 2013
 .)Janda et al., 1999بر این اساس در این پژوهش نیز ،استفاده

.)al., 2019

از پیشتیمار اسید استیک با ترمیم آسیب غشایی ناشی از تنش

نسبی آب را در شرایط تنش افزایش داده است (

Galeano et

تنش شوری به تنهایی درصد نشت یونی در زمان  11روز

Ma et al., 2017; Soltani

شوری درصد نشت یونی را کاهش داده است.

پس از اعمال تنش را ،به میزان  %17/74نسبت به شاهد افزایش

میزان رنگیزههای فتوسنتزی :میزان کلروفیل  ،aکلروفیل

داد .درحالیکه ،در گیاهان با پیشتیمار اسید استیک همراه با

و کلروفیل کل تحت تأثیر اثر اصلی تنش شوری ،زمان پس از

تنش شوری درصد نشت یونی نسبت به شاهد تفاوت

اعمال تنش شوری و اثرات متقابل این دو عامل در سطح

معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)2نفوذپذیری انتخابی غشا

احتمال یک درصد قرار گرفت .اثر اصلی تنش شوری و اثر

در سلول مانع ایجاد تعادل بین سلول و محیط خارج سلولی

متقابل آن با زمان پس از اعمال تنش شوری بر میزان

میگردد .افزایش میزان آسیب به غشای سلولی در شرایط تنش،

کاروتنوئید در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول .)3

b

کاهش نفوذپذیری انتخابی غشا و افزایش نشت یونی را موجب

بررسی اثر تنش شوری بر میزان کلروفیل  ،aکلروفیل ،b

میشود ( .)Ashraf and Ali, 2008نتایج مطالعات زیادی نشان

کلروفیل کل و کاروتنوئید نشان داد که در زمان  24ساعت پس

داده است که کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید سیتریک در

از اعمال تنش ،تغییرات میزان رنگیزههای فتوسنتزی نسبت به

تنشهای محیطی ،کاهش معنیدار نشت یونی در گیاهان تحت

شاهد معنیدار نبود؛ اما در زمان  11روز پس از اعمال تنش،
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جدول  -3تجزیه واریانس اثرات تنش شوری و زمان پس از اعمال تنش شوری بر میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و کاروتنوئید
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادی

کلروفیل

تنش شوری

2

**0/574

**0/055

**0/944

**0/055

0/005

0/002

0/009

0/002

اشتباه 1

6

زمان

1

**

0/240

**

0/061

**

0/544

ns

0/013

تنش شوری × زمان

2

**0/447

**0/081

**0/904

**0/013

اشتباه 2

6

0/016

0/001

0/014

0/001

0/97

0/96

0/98

0/95

R Square

* و **بهترتیب اختالف معنیدار در سطح آماری  5و  1درصد و عدم تفاوت معنیدار
ns

B

A

C

D

شکل  -2تأثیر پیشتیمار اسید استیک بر میزان کلروفیل  ،)A( aکلروفیل  ،)B( bکلروفیل کل ( )Cو کاروتنوئید ( )Dدر گیاهچههای
بادرنجبویه تحت تنش شوری .دادهها میانگین حداقل سه تکرار مستقل  ±انحراف استاندارد (میلههای عمودی) است .میانگینهایی که
دارای حداقل یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  P≤ 0/05اختالف معنیداری ندارند.

کاهش معنیداری (در سطح احتمال  )P≤ 0/05در میزان

افزایش معنیداری در میزان رنگیزههای فتوسنتزی شده است

رنگیزههای فتوسنتزی نسبت به شاهد مشاهده شد .این در

(شکل .)2A-D

حالی است که پیشتیمار اسید استیک در تنش شوری ،موجب

کاهش کلروفیل به فعالیت آنزیم کلروفیالز و تولید

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 14:40 IRST on Sunday September 26th 2021

a

کلروفیل b

کلروفیل کل

کاروتنوئید

تأثیر پیش¬تیمار اسید استیک بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی...

237

گونههای فعال اکسیژن در زمان تنش شوری نسبت داده شده

پیشتیمار اسید استیک تحت تنش شوری افزایش معنیداری

است .گونههای فعال اکسیژن موجب برهمزدن ساختار غشایی

نسبت به تنش شوری نشان داد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج

کلروپالستها میشوند .از آنجاییکه رنگیزههای فتوسنتزی

کاربرد اسید سالیسیلیک در کدو تنبل که افزایش میزان

مانند کلروفیل  aو  ،bدر فتوسنتز دارای نقش کلیدی هستند

کاروتنوئید را موجب شده است ،سازگاری دارد (

کاهش در میزان فتوسنتز درنتیجه تنش شوری با کاهش در

.)et al., 2017

Norshazila

Ociumum basilicm

مالون دیآلدئید ،پرولین ،فنل و پروتئین تام تحت تأثیر معنیدار

 )L.تحت تنش شوری نشان داد که تنش شوری عالوه بر

اثرات اصلی تنش شوری و زمان پس از اعمال تنش شوری و

کاهش رشد گیاهان ،محتوای کلروفیل  aو  bرا نیز کاهش داد.

اثر متقابل آن دو در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت

بهرغم اینکه پژوهشهای زیادی کاهش محتوای کلروفیل را

(جدول .)4

 )2012( Heidariبر روی گیاه ریحان (

تحت شرایط شوری گزارش کردهاند ،افزایش سطح کلروفیل

میزان مالون دیآلدئید در تنش شوری نسبت به گیاهان

برگ در شرایط تنش در گیاه چغندر ()Beta vulgaris L.

شاهد در  24ساعت و  11روز بهترتیب  %80و  %91افزایش

مشاهده شد ( .)Jamil et al., 2006بهطورکلی افزایش محتوای

نشان داد .این درحالی است که میزان مالون دیآلدئید در تنش

کلروفیل برگ در شرایط تنش نشاندهنده افزایش کلروپالست

شوری با پیشتیمار اسید استیک در زمان  24ساعت  %28و در

بهمنظور حفظ فتوسنتز گیاه است که خود از عالئم مقاومت

زمان  11روز  %20نسبت به تنش شوری کاهش نشان داده

گیاه به تنش میباشد ( .)Yang et al., 2006از طرفی ،کاهش

است (شکل .)3

در میزان کلروفیل در شرایط تنش به تخریب رنگدانههای

مالون دیآلدئید ،محصول نهایی پراکسیداسیون لیپیدهای

کلروفیل ،بیثباتی در میزان پروتئین رنگدانه و همچنین تداخل

غشایی است .تنشهای غیرزیستی با ایجاد گونههای فعال

یونهای نمکی با ستنز پروتئین که مربوط به جزء ساختاری

اکسیژن ،باعث افزایش میزان مالون دیآلدئید میشوند

( Jaleel et

( .)Labudda, 2013نتایج این پژوهش نشان داد که پیشتیمار

 .)al., 2008با توجه به نتایج پژوهش ،استفاده از پیشتیمار

اسید استیک با کاهش میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشا،

اسید استیک در تنش شوری با افزایش محتوای کلروفیل در

اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از تنش شوری را کاهش داده

شرایط تنش از طریق بهبود فتوسنتز ،مقاومت به تنش را

است .نتایج  Jamal Omidiو همکاران ( )2018نشان داد که

موجب گردیده است.

تنش خشکی افزایش میزان مالون دیآلدئید را در گیاه

کلروفیل است نه تخریب آن ،نسبت داده شده است

بررسیها نشان داده است که عوامل محیطی میزان

بادرنجبویه بهدنبال داشت .استفاده از اسید سالیسیلیک در تنش

کاروتنوئید را از نظر کمی و کیفی تحت تأثیر قرار میدهند .در

خشکی بهطور معنیداری میزان مالون دیآلدئید را کاهش داد.

تنش شوری عدم تعادل بین جذب نوری فتوسنتز و تثبیت

همچنین نقش حمایتی اسید سالیسیلیک در تنش غیرزیستی ،از

کربن در چرخه کالوین منجر به تحریک و برانگیختگی بیش از

طریق کاهش میزان مالون دیآلدئید در گیاه بادرنجبویه نشان

حد الکترونها و صدمه به دستگاه فتوسنتزی میشود .اتالف

(.)Soltani Maivan et al., 2017

داده شده است

انرژی مازاد الکترونها با واسطه کاروتنوئید ،از مکانیسمهای

براساس نتایج پژوهش حاضر ،میزان پرولین با اعمال تنش

مؤثر برای دفع انرژی مازاد و حفاظت از برگ در برابر اثرات

شوری در گیاهان تحت تنش نسبت به شاهد افزایش یافت.

Muller et al.,

افزایش میزان پرولین در تنش شوری با پیشتیمار اسید استیک

 .)2001براساس نتایج این بررسی میزان کاروتنوئید در

نسبت به شاهد در تنش  24ساعت حدود سه برابر بود.

مخرب انرژی برانگیختگی الکترونها است (
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جدول  -4تجزیه واریانس اثرات تنش شوری و زمان پس از اعمال تنش شوری بر میزان مالون دیآلدئید ،پرولین تام ،فنل تام و پروتئین تام
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه

تنش شوری

2

**0/476

**266/777

**163054/793

**446736/303

0/004

0/7082

1901/264

63015/465

اشتباه 1

6

زمان

1

**

**

0/097

51/545

**

23439/012

**

770255/622

تنش شوری × زمان

2

*0/022

**137/164

**54619/386

**168704/273

اشتباه 2

6

0/002

1/301

1153/211

14851/314

0/99

0/98

0/98

0/90

R Square

* و **بهترتیب اختالف معنیدار در سطح آماری  5و  1درصد و عدم تفاوت معنیدار
ns

شکل  -3تأثیر پیشتیمار اسید استیک بر میزان مالون دیآلدئید در گیاهچههای بادرنجبویه تحت تنش شوری .دادهها میانگین حداقل سه
تکرار مستقل  ±انحراف استاندارد (میلههای عمودی) است .میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن
در سطح احتمال  P≤ 0/05اختالف معنیداری ندارند.

درحالیکه این افزایش در تنش  11روز نسبت به شاهد 1/5

گیاهان مقاوم به تنش باالتر از گونههای حساس به تنش بوده

برابر بود که از لحاظ آماری با تنش شوری به تنهایی تفاوت

است .برای مثال ،در ریشههای گیاه یونجه مقاوم ،پرولین با

معنیداری نشان نداد (شکل .)4

سرعت خیلی زیادی در تنش شوری نسبت به گیاهان حساس

انباشتهشدن پرولین در پاسخ به تنشهای محیطی گوناگون

به تنش شوری تجمع یافت (.)Petrusa and Winicov, 1997

و در برخی فرآیندهای نموی به خوبی نشان داده شده است.

در گندم نیز تجمع پرولین در گونههای متحمل به تنش در

نقش پرولین خارجی در محافظت از گیاه در مقابل تنشهای

مقایسه با گونههای حساس بیشتر بوده است (

غیرزیستی مانند شوری ،خشکی ،فلزات سنگین و گرما به

 .)Walia, 2003نتایج  Ahmadiو همکاران ( )2019نشان داد

اثبات رسیده است ( .)Takahashi et al., 2004همچنین نتایج

پیشتیمار گیاهچههای بادرنجبویه با نور  ،LEDرشد و کیفیت

زیادی ارتباط بین انباشتهشدن پرولین و تحمل تنش را در

گیاهچههای بادرنجبویه را با افزایش میزان پرولین نسبت به

گیاهان نشان داده است .در بسیاری از موارد میزان پرولین در

گیاهان بدون پیشتیمار تحت تنش خشکی بهبود داده است .در

Nayyar and
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مستقل  ±انحراف استاندارد (میلههای عمودی) است .میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن در
سطح احتمال  P≤ 0/05اختالف معنیداری ندارند.

نتایج این بررسی نیز تجمع باالی پرولین در پیشتیمار اسید

و تحت تنش شوری افزایش معنیداری نشان داد (شکل .)5

استیک مشاهده شد که تأییدی بر نقش حمایتی اسید استیک در

بررسیها نشان داده است که سنتز ترکیبات فنلی بهرغم کاهش

تنش شوری است .نتایج بهدست آمده با نتایج سایر

رشد گیاه در شرایط تنش شوری ،بهصورت یک مکانیسمی

Man et al., 2011; Fu et al.,

دفاعی در برابر تنش عمل کرده و به مانند سدی دفاعی ،گیاه را

پژوهشگران سازگاری دارد (

 .)2017بهنظر میرسد گیاهانی که با پیشتیمار اسید استیک در

در مقابل تنشهای محیطی حمایت میکنند (

شرایط تنش شوری قرار گرفتهاند با افزایش سنتز پرولین به

.)Roychoudhury, 2014

نوعی میزان اسمولیتها را در خود افزایش داده تا با تنظیم
اسمزی بهتر بتواند شرایط تنش را تحمل کنند.

Das and

براساس نتایج نشان داده شده در شکل  6میزان پروتئین تام
با اعمال تنش شوری نسبت به شاهد افزایش یافت .درحالیکه

براساس شکل  5میزان فنل تام با اعمال تنش شوری در
گیاهان بادرنجبویه افزایش یافت .بیشترین افزایش میزان فنل در

میزان پروتئین تام ،در تنش شوری با پیشتیمار اسید استیک
نسبت به شاهد اختالفی نشان نداد.

تنش شوری با پیشتیمار اسید استیک در زمان  24ساعت

نتایج پژوهشهای صورتگرفته ،تخریب اکسیداتیو

مشاهده شد .با افزایش مدت زمان تنش ( 11روز) میزان فنل

پروتئینها و کاهش میزان آنها در حضور تنشهای مختلف را

تام نسبت به شاهد افزایش نشان داد ولی پیشتیمار اسید

نشان داده است .به عبارتی با افزایش تولید گونههای فعال

استیک میزان فنل تام را تحت تأثیر قرار نداد (شکل .)5

اکسیژن در زمان تنش و با تغییر بار الکتریکی خالص

ترکیبات فنلی گروه بزرگی از ملکولهای آلی هستند که به

پروتئینها ،حساسیت آنها را در مقابل شناسایی توسط

عنوان آنتیاکسیدان در پاسخ به تنشهای محیطی ،قادر به

سیستمهای پروتئولیزکننده داخل سلولی مانند پروتئازها و

حذف رادیکالهای آزاد هستند .از اینرو ترکیبات فنلی بهعنوان

پپتیدازها افزایش میدهد ( .)Jaleel et al., 2008از طرف دیگر،

Das and

افزایش میزان پروتئین کل را در تنشهای مختلف بهدلیل

 .)Roychoudhury, 2014براساس نتایج این پژوهش ،میزان

افزایش سنتز پروتئینهایی مانند دهیدرینها ،پروتئینهای

ترکیبات فنلی در پیشتیمار اسید استیک نسبت به گیاهان شاهد

شوک حرارتی و آنزیمهای آنتیاکسیدان گزارش شده است.

یک عالمت برای تنش در نظر گرفته شدهاند (
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مستقل  ±انحراف استاندارد (میلههای عمودی) است .میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن در
سطح احتمال  P≤ 0/05اختالف معنیداری ندارند.

شکل  -6تأثیر پیشتیمار اسید استیک بر میزان پروتئین کل در گیاهچههای بادرنجبویه تحت تنش شوری .دادهها میانگین حداقل سه تکرار
مستقل  ±انحراف استاندارد (میلههای عمودی) است .میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن در
سطح احتمال  P≤ 0/05اختالف معنیداری ندارند.

( .)Landi et al., 2019افزایش میزان پروتئینها در تنش شوری

فنیلآالنین آمونیالیاز و رزمارینیک اسید سینتاز در زمانهای ،6

در این پژوهش ،در راستای یافتههای سایر محققین است که

 24ساعت و  11روز پس از اعمال تنش شوری اندازهگیری

افزایش میزان پروتئین در تنش غیرزیستی را گزارش کردهاند

شد .فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ،میزان بیان نسبی

(.)Gengmao et al., 2014; Ebrahimian and Bybordi, 2011

ژنهای فنیلآالنین آمونیالیاز و رزمارینیک اسید سینتاز تحت

میزان فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز و بیان نسبی

تأثیر اثرات اصلی تنش شوری و زمان پس از اعمال تنش

ژنهای فنیلآالنین آمونیالیاز و رزمارینیک اسید سینتاز:

شوری و اثرات متقابل دو عامل در سطح احتمال یک درصد

فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز و بیان نسبی ژنهای

قرار گرفت (جدول .)5
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جدول  -5تجزیه واریانس اثرات تنش شوری و زمان پس از اعمال تنش شوری بر فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز و میزان بیان نسبی ژن
فنیلآالنین آمونیالیاز و رزمارینیک اسید سینتاز

آزادی

فعالیت آنزیم

بیان نسبی ژن فنیلآالنین

بیان نسبی ژن رزمارینیک

فنیلآالنین آمونیالیاز

آمونیالیاز

اسید سینتاز

تنش شوری

2

**48303/792

اشتباه1

6

**

1/015

**

0/887

890/749

0/068

0/121

زمان

2

**68245/669

**3/347

**2/260

تنش شوری×زمان

4

**

**

**

اشتباه 2

12

R Square

86443/250

2/399

0/792

1190/760

0/070

0/070

0/98

0/96

0/92

* و ** بهترتیب اختالف معنیدار در سطح آماری  5و  1درصد و  nsعدم تفاوت معنیدار

شکل  -7تأثیر پیشتیمار اسید استیک بر فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز در گیاهچههای بادرنجبویه تحت تنش شوری .دادهها میانگین
حداقل سه تکرار مستقل  ±انحراف استاندارد (میلههای عمودی) است .میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند براساس
آزمون دانکن در سطح احتمال  P≤ 0/05اختالف معنیداری ندارند.

فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز در زمان  6ساعت پس از

معنیدار را نشان نداد .با ادامه تنش بهمدت  11روز افزایش

اعمال تنش شوری در گیاهان تحت تنش شوری نسبت به

معنیداری در فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز با تنش شوری

گیاهان شاهد کاهش معنیداری نشان داد (شکل  .)7در زمان

نسبت به گیاهان شاهد مشاهده شد .اما فعالیت آنزیم فنیلآالنین

 24ساعت پس از اعمال تنش شوری ،تنش شوری فعالیت

آمونیالیاز در گیاهان با پیشتیمار اسید استیک در تنش شوری

آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز را نسبت به شاهد بهطور معنیداری

نسبت به گیاهان شاهد تفاوت معنیداری نشان نداد (شکل .)7

کاهش داد درحالیکه افزایش فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز

فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ،آنزیمی کلیدی در شروع

در گیاهان با پیشتیمار اسید استیک و تنش شوری نسبت به

مسیر فنیل پروپانوئیدی ،جهت سنتز ترکیبات فنلی که نقش

تنش شوری بهگونهای بود که نسبت به گیاهان شاهد تفاوت

مهمی در دفاع گیاهان در مقابل تنشها به عهده دارند ضروری
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تنشهای گیاهی عمل میکند ( .)Sahu et al., 2013براساس

فنیلآالنین آمونیالیاز توسط تنشهای گوناگون القا و بیان

نتایج این تحقیق در ساعات اولیه تنش ،کاهش فعالیت آنزیم

متفاوت ایزوفرمهای فنیلآالنین آمونیالیاز ،سنتز و تجمع

فنیلآالنین آمونیالیاز مشاهده شد .با گذشت  24ساعت از

ترکیبات فنلی را در بافتهای مختلف موجب میشود (

شروع تنش گیاهان تحت پیشتیمار اسید استیک فعالیت

 .)et al., 1994همچنین فنیلآالنین آمونیالیاز بهعنوان یک پل

آنزیمی بیشتری نسبت به گیاهان تحت تنش شوری نشان دادند

بین متابولیسم اولیه و بیوسنتز ترکیبات ثانویه ،یک محل بالقوه

که نشاندهنده مقابله بهتر این گیاهان با تنش شوری از طریق

برای تنظیم مسیر فنیل پروپانوئیدی است .بنابراین ،بررسی

سنتز ترکیبات فنلی است .درحالیکه با افزایش زمان تنش به

الگوی بیان ژن فنیلآالنین آمونیالیاز در تولید ترکیبات فنیل

مدت  11روز ،کاهش فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز در

پروپانوئیدی بهمنظور درک بهتر مکانیسمهای دفاعی در مقابل

پیشتیمار اسید استیک نسبت به گیاهان تحت تنش شوری،

تنشهای مختلف در گیاهان دارویی بهطور قابل توجهی مفید

نشاندهنده نقش تعدیلکننده پیشتیمار اسید استیک در شدت

خواهد بود .نتایج کاربرد اوزون بر بیان ژن فنیلآالنین آمونیالیاز

تنش میباشد که کاهش فعالیت را بهدنبال داشته است.

در گیاه بادرنجبویه ،افزایش دو برابری بیان این ژن را در زمان

بیان نسبی ژن فنیلآالنین آمونیالیاز در شروع تنش شوری
نسبت به شاهد تفاوت معنیداری را نشان نداد؛ درحالیکه
پیشتیمار اسید استیک در تنش شوری ،افزایش بیان نسبی این

Bate

 24ساعت نسبت به شاهد نشان داد (.)Doring et al., 2014
همچنین افزایش بیان ژن فنیلآالنین آمونیالیاز در تحمل بیشتر
به شرایط تنش در گیاهان زیادی گزارش شده است

( Nag and

ژن را به میزان  2/38برابر نسبت به شاهد موجب گردید (شکل

Kumaria,
;2018
Soleimani
et
al.,
;2017
.)Mohammadkhani et al., 2016; Valifard et al., 2015

نسبت به شاهد کاهش معنیدار ( )P ≤ 0/05بیان نسبی ژن

براساس نتایج این پژوهش بیان نسبی ژن فنیلآالنین آمونیالیاز

فنیلآالنین آمونیالیاز مشاهده شد بهگونهای که این کاهش بیان

بهعنوان یک شاخص شرایط تنش بلند مدت در گیاهان تأیید

در پیشتیمار اسید استیک بیشتر بود .در زمان  11روز پس از

میشود .به عبارتی بررسی بیان ژن فنیلآالنین آمونیالیاز

تنش شوری ،بیان نسبی ژن فنیلآالنین آمونیالیاز در تنش

میتواند یک گزینه مناسب برای فناوری مهندسی ژنتیک

شوری و پیشتیمار اسید استیک و تنش شوری نسبت به شاهد

محصوالت کشاورزی در جهت تحمل به تنش باشد .نتایج بیان

بهترتیب  3/13و  1/82برابر افزایش یافت (شکل .)8

نسبی ژن فنیلآالنین آمونیالیاز نیز نشان داد با افزایش زمان

 .)8با گذشت زمان  24ساعت پس از اعمال تنش شوری

فنیلآالنین آمونیالیاز آنزیمی تترامر است که با خانواده چند

تنش ،کاهش بیان این ژن در پیشتیمار اسید استیک مشاهده

ژنی کوچکی در گیاهان بیان میشود (.)Olsen et al., 2008

شده است که با فعالیت آن مطابقت داشت .این نتایج نیز نقش

مطالعات زیادی نشان دادهاند که فعالیت و بیان ژن فنیلآالنین

حمایتی اسید استیک را در مقابله با تنش شوری تأیید میکنند.

آمونیالیاز در برابر تنشهای مختلف ،از قبیل زخم ،خشکی،

بیان نسبی ژن اسید رزمارینیک سینتاز در زمان  6ساعت

شوری ،فلزات سنگین و حمالت ویروسی ،باکتریایی یا قارچی

پس از اعمال تنش شوری ،نسبت به گیاهان شاهد از لحاظ

تغییر میکند؛ بنابراین این آنزیم در پاسخهای دفاعی سلولهای

آماری کاهش معنیداری نشان داد (شکل  .)9با افزایش مدت

گیاهی دخالت دارد ( .)Gao et al., 2008بررسیها نشان داده

زمان تنش شوری ،بیان نسبی ژن اسید رزمارینیک سینتاز در

است ژنهای کدکننده آنزیمهای بعد در مسیر بیوسنتزی فنیل

تنش شوری نسبت به شاهد به میزان  1/6و  2برابر بهترتیب در

پروپانوئیدی اغلب در هماهنگی با بیان ژن فنیلآالنین آمونیالیاز

زمانهای  24ساعت و  11روز پس از تنش افزایش یافت.

تنظیم میشوند که به تجمع محصوالت فنیل پروپانوئیدی

درحالیکه با پیشتیمار اسید استیک در تنش شوری بیان نسبی
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حداقل سه تکرار مستقل  ±انحراف استاندارد (میلههای عمودی) است .میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند براساس
آزمون دانکن در سطح احتمال  P≤ 0/05اختالف معنیداری ندارند.

شکل  -9تأثیر پیشتیمار اسید استیک بر میزان بیان نسبی ژن رزمارینیک اسید سینتاز در گیاهچههای بادرنجبویه تحت تنش شوری .دادهها
میانگین حداقل سه تکرار مستقل  ±انحراف استاندارد (میلههای عمودی) است .میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند
براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  P≤ 0/05اختالف معنیداری ندارند.

ژن اسید رزمارینیک سینتاز نسبت به شاهد تفاوت معنیداری

پژوهشها در تنش خشکی در گیاه آویشن ،افزایش بیان ژن

نشان نداد.

 RASمشاهده شد ( .)Trocsanyi et al., 2015بیان ژن  RASبا

نتایج بررسی  DNAژنومی و ساترنبالت در بادرنجبویه

استفاده از اسید آبسیزیک بهعنوان یک هورمون تنش در کشت

نشان داده است که ژن اسید رزمارینیک سینتاز در بادرنجبویه

شاخه بادرنجبویه افزایش یافت (

فاقد اینترون است و تنها یک نسخه از این ژن در بادرنجبویه

 .)2019تابش اوزون در گیاه بادرنجبویه ،بیان ژن اسید

حضور دارد ( .)Weitzel and Petersen, 2011بنابراین

رزمارینیک سینتاز را پس از  24ساعت از شروع تابش نسبت

بادرنجبویه یک گیاه مدل دارویی مناسب جهت پژوهشهای در

به شاهد  1/5برابر افزایش داد ( .)Doring et al., 2014افزایش

زمینه تنظیم بیوسنتز اسید رزمارینیک است .براساس نتایج

بیان ژن رزمارینیک اسید سینتاز در تنش خشکی و شوری

Mousavi and Shabani,
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استاندارد (میلههای عمودی) است .میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال
 P≤ 0/05اختالف معنیداری ندارند.

نسبت به گیاهان شاهد در گیاه بادرنجبویه نیز گزارش شده

تولیدکننده این ترکیبات نقش دارند (.)Edreva et al., 2008

است (.)Vafadar et al., 2020; Ahmadi et al., 2019

چنانچه در نتایج این پژوهش مشاهده میشود پیشتیمار اسید

با توجه به مسیر بیوسنتزی اسید رزمارینیک در گیاه
بادرنجبویه (شکل  ،)1آنزیم رزمارینیک اسید سینتاز آخرین

استیک در تنش شوری با تعدیل تنش کاهش میزان اسید
رزمارینیک را نسبت به تنش شوری موجب شده است.

مرحله را در این مسیر متابولیسمی کاتالیز میکند .لذا در

بررسیهای اولیه ارتباط تغییرات میزان اسید رزمارینیک را

بررسی بیان نسبی ژن این آنزیم ،نتایج این پژوهش نشان داد که

با فعالیت و بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی آن در گیاه

بیان نسبی ژن رزمارینیک اسید سینتاز با افزایش زمان تنش

بادرنجبویه مرتبط نشان دادهاند که در این میان فعالیت و بیان

شوری ،افزایش نشان داده است .به عبارت دیگر سنتز متابولیت

اختصاصی دو ژن فنیلآالنین آمونیالیاز و رزمارینیک اسید

ثانویه اسید رزمارینیک پس از سنتز پیشمادههای الزم برای این

سینتاز با میزان اسید رزمارینیک نسبت به سایر آنزیمهای مسیر

ترکیب توسط آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز صورت میگیرد.

بیوسنتزی بارزتر است ( .)Weitzel and Petersen, 2011در

میزان اسید رزمارینیک :چنانچه در شکل  10نشان داده

این راستا افزایش میزان اسید رزمارینیک درنتیجه افزایش بیان

شده است میزان اسید رزمارینیک در تنش شوری به میزان %60

ژن رزمارینیک اسید سینتاز در گیاه بادرنجبویه تحت تنش

نسبت به گیاهان شاهد افزایش یافته است .اگرچه پیشتیمار

شوری مشاهده شده است ( .)Vafadar et al., 2020براساس

اسید استیک در تنش شوری میزان اسید رزمارینیک را نسبت به

نتایج این پژوهش افزایش فعالیت و بیان ژنهای فنیلآالنین

شاهد  %11افزایش داد ولی این افزایش مقدار از لحاظ آماری

آمونیالیاز و رزمارینیک اسید سینتاز به افزایش میزان ترکیبات

( )P ≤ 0/05معنیدار نبود (شکل .)10

فنلی از جمله اسید رزمارینیک در شرایط تنش شوری در بلند

اثر تنش شوری بر افزایش متابولیتهای ثانویه مانند

مدت منجر گردیده است.

فالونوئیدها ،پلیفنلها ،تروپان آلکالوئیدها ،آنتوسیانینها و

از آزمون همبستگی پیرسون جهت آزمون رابطه میزان اسید

Akula

رزمارینیک با فعالیت فنیلآالنین آمونیالیاز و بیان نسبی ژن

 .)and Ravishankar, 2011این ترکیبات با حذف رادیکالهای

فنیلآالنین آمونیالیاز و رزمارینیک اسید سینتاز استفاده شد.

آزاد ،بهعنوان یک آنتیاکسیدان غیرآنزیمی در گیاهان

تحلیل همبستگی ،نشاندهنده ارتباط مثبت و معنیداری بین

پلیآمینها در گیاهان مختلف نشان داده شده است (
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جدول  -6ضرایب همبستگی بین میزان اسیدرزمارینیک با فعالیت فنیلآالنین آمونیالیاز و بیان نسبی ژنهای فنیلآالنین آمونیالیاز و
رزمارینیک اسید سینتاز
٭0/765

٭٭0/901

٭٭0/823

* و **بهترتیب اختالف معنیدار در سطح آماری  5و  1درصد

میزان اسید رزمارینیک و فعالیت فنیلآالنین آمونیالیاز و

محصوالت کشاورزی در جهان ،پژوهشگران همواره بهدنبال

همچنین بیان نسبی ژنهای فنیلآالنین آمونیالیاز و رزمارینیک

راههایی مقرون بهصرفه ،آسان و مطمئن برای مقابله با این تنش

اسید سینتاز بود (جدول  .)6بیشترین میزان همبستگی را میزان

در سراسر دنیا بودهاند .بهرغم اینکه کشور ما در سطح وسیعی

اسید رزمارینیک و بیان نسبی ژنهای فنیلآالنین آمونیالیاز و

با اثرات تنش شوری مواجه است ،پژوهشهای کافی در این

رزمارینیک اسید سینتاز با هم دارند .گزارشهایی مبنی بر

زمینه انجام نشده است .بر طبق نتایج بهدست آمده از این

وجود همبستگی بین فعالیت و بیان آنزیمهای درگیر در

پژوهش پیشتیمار اسید استیک با تنظیم اسمزی و حفاظت از

بیوسنتز اسید رزمارینیک در گیاهان تحت تنش وجود دارد

ساختارهای گیاه ،بازسازی و حفظ نفوذپذیری غشا در گیاهان

( .)Doring et al., 2014در تأیید نتایج این پژوهش همبستگی

در شرایط تنش ،آسیبهای وارده به غشای سلولی را کاهش و

مثبت بیان ژن  RASبا تجمع اسید رزمارینیک در گیاهان در

با بهبود فتوسنتز نقش حمایتی در شرایط تنش شوری را فراهم

معرض تنش خشکی و شوری گزارش شده است

کرده است .بنابراین استفاده از پیشتیمار اسید استیک میتواند

(.)Vafadar et al., 2020; Trocsanyi et al., 2015

بهعنوان راهکاری ارزان و آسان جهت سازش گیاهان با شرایط
تنش شوری مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد تا با افزایش

نتیجهگیری

زمینههای پژوهشی در این خصوص ،گامی در جهت کاهش

با توجه به اهمیت تأثیر تنش شوری بر کشاورزی و کیفیت

اثرات سوء این تنش برداشته شود.
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Abstract
Salinity resistance is one of the main concerns in arid and semi-arid regions. In this study, the effect of acetic acid
pretreatment in salinity stress was investigated on parameters such as relative water content, electrolyte leakage,
proline, malondialdehyde, phenolic compounds, as well as protein and photosynthetic pigments content, phenylalanine
ammonialyase enzyme activity and expression of important enzymes in rosmarinic acid biosynthesis (phenylalanine
ammonialyase and rosmarinic acid synthase) in hydroponic culture of Melissa officinalis L. The seedlings which were
grown in Hoagland’s solution were pre-treated with acetic acid (10 µM) and then the salinity stress was carried out with
NaCl (35 mM) for 11 days. The results indicated that electrolyte leakage percent and malondialdehyde content were
decreased, whereas, proline and phenol content were increased in acetic acid pretreated plants in salinity stress. Also,
photosynthetic pigments content showed less reduction in acid acetic pretreated plants compared to the control plants.
Phenylalanine ammonia lyase activity and gene expression increased in salinity stress. Increasing in rosmarinic acid
synthase gene expression resulted in increasing rosmarinic acid content. Also, the amount of rosmarinic acid had a
positive and significant relationship with the activity and the expression of key genes in its biosynthesis. The results
suggested that the use of acetic acid pretreatment, by initiating support mechanisms such as decreasing in peroxidation
of membrane lipids, increasing in proline, phenolic compound, activity and expression of genes involved in phenolic
compound and photosynthetic pigments played an important role in salinity stress modulation.
Keywords: Acetic acid, Lemon balm, Phenylalanine ammonialyase, Rosmarinic acid, Salinity
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