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 1گروه مهندسی فضای سبز ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مالیر
 2گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه مالیر
(تاریخ دریافت ،1396/11/26 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/05/15 :

چکیده
تغذیه تکمیلی با تأثیر بر سامانههای محافظت کننده آنزیمی و غیرآنزیمی قادر به تعدیل تنش اکسایشی القاشده توسط شوری میباشد .در
این پژوهش برهمکنش شوری (صفر 50 ،25 ،و  100میلیموالر سدیم کلرید) و کاربرد برگی پتاسیم (صفر و  1/5درصد پتاسیم سولفات)
بر شاخصهای تخریب غشا ،پاسخهای فیتوشیمیایی ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و همچنین عناصر غذایی برگ بوتههای یکساله انگور
بیدانهسفید ،بهصورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی بررسی شد .با افزایش شوری محتوای مالون دیآلدهید و هیدروژن
پراکسید در برگ تاکهای تحت تنش افزایش یافت .درحالیکه کاربرد پتاسیم سولفات  1/5درصد ،محتوای این شاخصها را بهترتیب  20و
 27درصد کاهش داد .با افزایش شوری محتوای فنول کل و فالونوئید کل برگ در تاکها افزایش یافت ،با این حال این افزایش در
تاکهای تیمارشده با پتاسیم سولفات  1/5درصد بیشتر بود .در تاکهای تیمارشده با پتاسیم سولفات  1/5درصد محتوای پروتئینمحلول
حتی در غلظتهای باالی سدیم کلرید روند افزایشی نشان داد .فعالیت آنزیمهای کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز برگ تا شوری 50
میلیموالر سدیم کلرید افزایش یافت با این حال تیمار پتاسیم  1/5درصد تا شوری  100میلیموالر توانست فعالیت این آنزیمها را افزایش
داد .کاربرد پتاسیم هم موجب افزایش فعالیت این آنزیمها در همه سطوح شوری شد .همچنین ،برهمکنش شوری و پتاسیم منجر به افزایش
فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز شد .غلظت آهن ،روی و منگنز برگ در اثر برهمکنش شوری و پتاسیم افزایش یافت .در کل پتاسیم با
تجمع پروتئینهایمحلول ،فالونوئید و فنول کل و همچنین افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در نهایت منجر به کاهش تنش اکسایشی
القاشده توسط شوری در برگ تاکها شده است.
کلمات کلیدی :انگور ،تغذیه ،ریزمغذیها ،فنول کل ،کاتاالز

مقدمه

زمینهای کشاورزی میشود .تجمع نمک در محیط ریشه باعث

تنش شوری یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد ،نمو و میزان

ایجاد یک فضای رقابتی در جذب کاتیونها شده و پیشرفت

عملکرد محصوالت باغی و زراعی است که هر ساله منجر به

این شرایط باعث ایجاد اخالل در جذب بهینه عناصر ضروری

تحمیل زیانهای اقتصادی زیاد و همچنین غیرقابل کشتشدن

و تجمع بیش از حد برخی از عناصر در گیاه میشود ( Kaya et
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سدیم و کلر در بافت گیاهان در معرض خاک با غلظت باالی

از فرایندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی از قبیل فتوسنتز،

سدیم کلرید است ( .)Hu and Schmidhalter, 2005ورود این

ساخت پروتئین ،ساخت و انتقال قند ،فعالسازی بیش از 60

یونهای به سلولها باعث برهمزدن تعادل عناصر و تجمع زیاد

نوع آنزیم ،تنظیم پتاسیل اسمزی و یونی ،تنظیم باز و بستهشدن

یون سدیم و بهدنبال آن سبب اختالل فیزیولوژیکی قابل

روزنهها و تشکیل آوند آبکش نقشهای کلیدی دارد

توجهی میشود .در غلظت زیاد سدیم ،جذب پتاسیم به شدت

( .)Cakmak, 2005; Marschner, 2012; Karimi, 2017پتاسیم

کاهش مییابد و سدیم میتواند از طریق کانالهای پتاسیمی به

همچنین سبب بهبود تحمل به شرایط نامساعد و تنشزا شده و

Kaya et al.,

با افزایش سطح برگ و باالبردن مقدار کلروفیل موجب افزایش

سیتوپالسم راه یابد و ایجاد مسمومیت کند (

 .)2006; Kholova et al., 2009بنابراین حفظ تعادل

Na+/K+

ظرفیت فتوسنتر و در نهایت عملکرد میشود (

Cakmak,

سلولی برای بقای گیاه در محیطهای شور امری ضروری است.

 .)2005کاربرد خاکی یا برگی منابع کودی پتاس در ذرت

تحت شرایط تنش شوری ،بهدلیل تغییر در موازنه بین نور

( ،)Abbasi et al., 2012جو ( )Fayez and bazeid, 2014و

دریافتشده و کارایی جذب نور در برگ طی فرایند فتوسنتز،

ارزن ( )Heidari and Jamshidi, 2011باعث افزایش تحمل به

معموالً تنش اکسایشی رخ میدهد که این پدیده با افزایش

شوری شده است .همچنین کاربرد برگی پتاسیم سولفات از

نشت الکترونها ،تشکیل گونههای واکنشپذیر اکسیژن از قبیل

طریق تجمع بیشتر ترکیبات فنولی ،اسید آبسیزیک و قندهای

سوپراکسید ( ،)O−2هیدروژن پراکسید ( ،)H2O2رادیکالهای

محلول در بافتهای جوانه بوتههای تیمارشده با این عنصر

( Foyer

باعث کاهش اثرات سرما بر بوتههای انگور شده است

 .)and Noctor, 2003تجمع گونههای واکنشپذیر اکسیژن برای

( .)Karimi et al., 2016بهدلیل تشابه شعاع یونی و انرژی

سلولها سمی و مخرب است زیرا باعث ایجاد صدمه به

هیدراسیون سدیم و پتاسیم که دو عامل تعیینکننده چگونگی

غشاهای سلولی ،کلروپالست ،پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک

ورود این دو یون از طریق پروتئینهای غشایی به درون سلول

Mittler,

هستند و همچنین بهعلت روابط ترمودینامیکی مشابه ،این

 .)2002بهمنظور غلبه بر تنش شوری و کاهش صدمات

یونها میتواند بر روی جذب هم مؤثر باشند و معموالً بین

گونههای فعال اکسیژن ،گیاهان مجهز به یکسری سامانههای

جذب سدیم و پتاسیم رقابت شدیدی وجود دارد (

محافظتکننده آنزیمی از قبیل سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز،

 .)al., 2006; Kholova et al., 2009بنابراین ،استفاده از

گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز و متابولیتهای

کودهای پتاسیمی در شرایط تنش شوری بسیار ضروری

غیرآنزیمی از قبیل آسکوربیک اسید ،ترکیبات فنولی و

میباشد .چرا که با افزایش شوری مقدار پتاسیم اندامهای هوایی

گلوتاتیون هستند ( .)Jiang and Zhang, 2004همچنین ،گیاهان

بهشدت کاهشیافته و منجر به کاهش عملکرد در تاکستان

با تغییر در متابولیسم سلولی و بهکارگیری مکانیسمهای دفاعی

میشود.

هیدروکسیل ( )OH−و اکسیژن منفرد ( )O−همراه است

شده و متابولیسم عادی سلولها را مختل میکند (

Kaya et

مختلف از قبیل تجمع مواد محلول ،انسجام دیواره سلولی و

پتاسیم یکی از عناصر پرمصرف در تاکستانهاست که

تولید پروتئینها و نیز افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی

میتواند ضمن بهبود شاخصهای کمی و کیفی میوه باعث القا

و تولید ترکیبات فنولی ( )Karimi et al., 2016تحمل شوری

تحمل به شوری در بوتههای انگور شود ( .)Karimi, 2017از

را در بافتهای خود افزایش میدهند.

طرفی با توجه به حساسیت نسبتاً باالی بوتههای انگور به تنش

یکی از راههای کاهش اثرات تنش شوری استفاده از

شوری ( ،)Maas and Hoffman, 1977استفاده از روشهای

ترکیباتی است که قادر به تعدیل اثرات مخرب شوری هستند.

مدیریتی از قبیل کاربرد پتاسیم میتواند در کاهش اثرات شوری
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زمان اندازهگیری (دو هفته بعد) در فریزر  -80نگهداری شد.

غیرآنزیمی و رفتار فیتوشیمیایی تاکهای تیمارشده با

در هاون چینی حاوی  5میلیلیتر محلول تری-کلرو استیک

غلظتهای مختلف نمک (سدیم کلرید) و اثرات آن بر پایداری

اسید 20درصد  -حاوی 0/5درصد تیوباربیتوریک اسید-

غشا و تحمل شوری انجام شد .همچنین اثر پتاسیم بر غلظت

آسیاب شده و عصاره بهدست آمده بهمدت  15دقیقه با دور

برخی عناصر و ارتباط آنها بهعنوان کوفاکتور برخی آنزیمهای

 6000سانتریفوژ شد .محلول رویی بهمدت  25دقیقه در حمام

آنتیاکسیدان و فعالیت آنها بحث شده است.

آبگرم با دمای  80درجه سانتیگراد گذاشته شده و پس از

g

کاهش فوری دمای آن با یخ خردشده ،بهمدت  5دقیقه با همان
مواد و روشها

سرعت قبل سانتریفوژ شد .برای حذف اثر ترکیبات مزاحم،

مواد گیاهی و تیمارها :این پژوهش در سال  1395بهصورت

جذب نمونهها ابتدا در طولموج  600نانومتر ( )A600خوانده

آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با سه

شد و از مقدار جذب آنها در طولموج  532نانومتر ( )A532کم

تکرار (دو گلدان در هر تکرار) در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه

شد .غلظت مالون دیآلدئید (شاخص آسیب بیوشیمیایی غشا)
-1

-1

مالیر اجرا شد .قلمههای یکساله انگور ()Vitis vinifera L.

با استفاده از ضریب خاموشی  0/155 μ mol cmمحاسبه و

رقم بیدانهسفید در گلدانهای  6لیتری (حاوی ماسه ،خاک و

بر اساس واحد میکرومول بر گرم وزن تر بیان شد (

کوددامی به نسبت مساوی) در گلخانه با دامنه دمایی  22تا 25

.)and Aust, 1978

Buege

درجهسانتیگراد و رطوبت نسبی  80درصد و طول روز تحت

هیدروژن پراکسید :برای اندازه گیری هیدروژن پراکسید

شرایط نوری اردیبهشت تا مردادماه ( 14-12ساعت) قرار

 0/3گرم از نمونه تازه برگ توزین و در  3میلیلیتر تریکلرو

گرفتند .در طول دوره رشد نهالها جهت تغذیه پایه از کود

استیک یک درصد هموژن گردید .سپس نمونهها به لولههای

 )NPK( 20-20-20با غلظت  0/5گرم در لیتر بهصورت

سانتریفیوژ منتقل و بهمدت  10دقیقه در دمای  4درجه سانتی-

هفتگی تا رسیدن به مرحله  15برگی استفاده شد .دو ماه پس از

گراد با  6000دور دردقیقه سانتریفیوژ شدند .پس از آن به 0/75

کاشت تیمارهای تنش شوری بهصورت هفتگی تا چهار هفته با

میلیلیتر محلول شناور 0/75 ،میلیلیتر محلول بافر فسفات

غلظتهای صفر 50 ،25 ،و  100میلیموالر سدیم کلرید اعمال

پتاسیم  10میلیموالر با  pHمعادل  7و  1/5میلیلیتر پتاسیم

شد .از زمان اعمال تنش شوری پتاسیم سولفات (صفر1/5 ،

یدید یک موالر اضافه شد .غلظت هیدروژن پراکسید نمونهها به

درصد) طی دو مرحله در اولین روز هفتههای اول و سوم تنش

وسیله مقایسه جذب آنها در طولموج  390نانومتر و منحنی

روی برگ محلولپاشی شد .آبیاری در ماه اول ،هر چهار روز

استاندارد آن در طیفی از  100تا  1000میکرومول بر میلیلیتر

یکبار و در ماههای بعدی بهدلیل افزایش شاخ و برگ و

محاسبه شد (.)Velikova and Loreto, 2005

افزایش نیاز آبی گیاه ،هر سه روز یکبار انجام شد .در انتهای

فنول کل :برای اندازهگیری محتوای فنول کل موجود در

هفته چهارم از برگهای باالیی کامالً توسعهیافته تاکها برای

برگها ابتدا نیم گرم نمونه تازه برگ را در  4میلیلیتر اتانول

اندازهگیری شاخصهای پراکسیداسیون لیپیدهای غشا،

کامالً کوبیده و محلول همگنی تهیه و پس از  20دقیقه

هیدروژن پراکسید ،فالونوئید کل ،فنول کل ،پروتئینهای

سانتریفیوژ در دور  9500بردقیقه محلول شفاف رویی جدا

(کاتاالز،

گردید .میزان  300میکرولیتر عصاره با  1200میکرولیتر کربنات

گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز) و عناصر غذایی

سدیم  7درصد و نیم سیسی فولین  10درصد مخلوط و

استفاده شد .نمونههای مربوط به آنزیمهای آنتیاکسیدان تا

بهمدت  20دقیقه در محل تاریک قرار داده شد .پس از

محلول

و

فعالیت

آنزیمهای

آنتیاکسیدان
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اسپکتروفتومتر در طولموج  725نانومتر اندازهگیری شد و

شد .پس از عبور از صافی عصاره تهیهشده بهمدت  15دقیقه

سپس با استفاده از نمودار استاندارد گالیک اسید ،میزان فنول

با سرعت  10000دور در دقیقه و دمای  4ºCسانتریفیوژ و

برحسب میلیگرم گالیک اسید بر وزن تر بهدست آمد

محلـول شفاف بـاالیی بهآرامی جدا گردید .از این محلول

(.)Velioglu et al., 1998

جهت اندازهگیری فعالیت هر یک از آنزیمهای آنتیاکسیدان به

فالونوئید کل :برای سنجش میزان فالونوئید کل از روش

شرح ذیل استفاده گردید:

Chang et al.,

کاتاالز :برای تعیین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز ،ابتدا مقدار

 .)2002در این روش ابتدا  0/1میلیلیتر آلومینیوم کلرید

 50میکرولیتر از عصاره گیاهی با  3میلیلیتر بافر استخراج که

10درصد در لوله آزمایش ریخته شد سپس  0/1میلیلیتر پتاسیم

شامل سدیم فسفات  50میلیموالر ( )pH 7و حاوی 2

استات یکموالر به لولهها اضافه و با آن مخلوط گردید و

میلیموالر اتیلن دیآمین تترا استیک اسید بود آمیخته شد.

سپس  2/8میلیلیتر آبمقطر به لولهها اضافه شد .در مرحله

واکنش آنزیم کاتاالز با اضافهنمودن  5میکرولیتر هیدروژن

آخر  0/5میلیلیتر از محلول عصاره متانولی برگ به مخلوط

پراکسید  30درصد به مخلوط فوق آغاز گردید .ثبت تغییرات

اضافه شد .نمونهها بهمدت  30دقیقه در محیط تاریک قرار

جذب نور نمونهها در طولموج  240نانومتر بهمدت یک دقیقه

گرفتند و در نهایت جذب نمونهها در طولموج  415نانومتر

انجام گردید .هر واحد از فعالیت آنزیم کاتاالز بهعنوان مقداری

توسط دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین گردید .مقدار فالونوئید کل

از آنزیم در نظر گرفته شد که موجب کاهش یک میکرومول

برای هر کدام از عصارهها بهصورت میلیگرم کوئرستین بر گرم

هیدروژن پراکسید در هر دقیقه میشود .میزان فعالیت آنزیم بر

رنگ سنجی آلومینیوم کلرید استفاده شد (

وزنتر محاسبه شد.
پروتئینهای محلول :نیمگرم بافت تازه برگ با  5میلیلیتر

حسب واحد در میلیگرم پروتئین برگ بیان شد

( Bergmeyer,

.)1970

بافر استخراج (تریس با غلظت یک میلیموالر و  ،)pH 7در

گایاکول پراکسیداز :برای اندازهگیری فعالیت آنزیم

هاون چینی کامالً له شده و این مخلوط بهمدت  20دقیقه با

گایاکول پراکسیداز ابتدا مقدار  50میکرولیتر از عصاره گیاهی

دور  6000سانتریفوژ شد .سپس  100میکرولیتر از محلول

با  3میلیلیتر بافر استخراج که حاوی سدیم فسفات 50

شفاف باالیی با  5میلیلیتر معرف بیورد [( 10درصد گالیسیال

میلیموالر ( )pH 7و  2میلیموالر اتیلن دیآمین تترا استیک

استیک اسید  25 +درصد اتانول  65 +درصد آبمقطر0/1 +

اسید بود آمیخته شد .واکنش آنزیم گایاکول پراکسیداز با

درصد (حجم/وزن) محلول کوماسی بریلیانت بلوجی ])250

اضافهنمودن  5میکرولیتر هیدروژن پراکسید  30درصد و مقدار

مخلوط و جذب آن با دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج 595

 5میکرولیتر ماده گایاکول به مخلوط فوق آغاز گردید ثبت

نانومتر خوانده شد ( .)Bradford, 1979با استفاده از منحنی

تغییرات جذب نور نمونهها در طولموج  465نانومتر که بیانگر

استاندارد تهیهشده از غلظتهای مختلف آلبومین گاوی ،غلظت

میزان تخریب و کاهش غلظت هیدروژن پراکسید است ،به

پروتئینهای محلول بهصورت میلیگرم در گرم وزن تر

مدت یک دقیقه انجام گردید .هر واحد از فعالیت آنزیم

محاسبه شد.

گایاکول پراکسیداز بهعنوان مقداری از آنزیم در نظر گرفته شد

آنزیمهای آنتیاکسیدان :برای اندازهگیری فعالیت

که در هردقیقه موجب کاهش یک میکرومول هیدروژن

آنزیمهای آنتیاکسیدان ابتدا عصاره آنزیمی تهیه شد .برای این

پراکسید در هر میلیلیتر میشود .میزان فعالیت آنزیم بر حسب

منظور ابتدا بافت منجمدشده برگ در حضور ازت مایع در

واحد در میلیگرم پروتئین برگ بیان شد (

هاون چینی آسیاب شد و مقدار  0/1گرم آن به یک تیوب

.)Fahimi, 1973

Herzog and
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آسکوربات پراکسیداز :برای اندازهگیری فعالیت آنزیم
آسکوربات پراکسیداز ابتدا مقدار  50میکرولیتر از عصاره
گیاهی با  3میلیلیتر بافر استخراج که حاوی سدیم فسفات 50

249

حاصل از غلظتهای مختلف برای هر یک از عناصر مورد نظر
بر حسب میلیگرم بر گرم وزن خشک محاسبه شد.
تحلیل دادهها :تجزیه واریانس با نرمافزار آماری 9/1

SAS

اسید ،پلیوینیلپیرولیدین 1 40-درصد (وزن به حجم)،

 5درصد انجام شد .نمودارها با برنامه اکسل (صفحهگسترده)

تریتون ( 0/1 100-حجم به حجم) و آسکوربات یک

ترسیم شد.

میلیموالر بود ،آمیخته شد .واکنش آنزیم کاتاالز با اضافه
نمودن  4/5میکرولیتر هیدروژن پراکسید  30درصد به مخلوط

نتایج و بحث

فوق آغاز گردید .ثبت تغییرات جذب نوری نمونهها در

پراکسیداسیون لیپیدهای غشا :اثر پتاسیم ،شوری و اثر متقابل

طولموج  290نانومتر که بیانگر میزان اکسیداسیون و کاهش

آنها بر غلظت مالون دیآلدئید بهعنوان شاخص بیوشیمیایی

غلظت آسکوربات است ،بهمدت یک دقیقه انجام گردید .هر

حاصل از پراکسیداسیون لیپیدهای غشا در سطح یک درصد

واحد فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز بهعنوان مقداری از

معنیدار شد (جدول  .)1تنش شوری باعث افزایش

آنزیم در نظر گرفته شد که موجب اکسیدهشدن یک میکرومول

اکسیداسیون لیپیدهای غشا شد .بیشترین مقدار تولید مالون

آسکوربات در هر دقیقه میشود .میزان فعالیت آنزیم بر حسب

دی_آلدئید افزایش در تیمار  100میلیموالر شوری مشاهده

Nakano and

شد .تنش شوری در گوجهفرنگی ( )Koca et al., 2006و

واحد در میلیگرم پروتئین برگ بیان شد (
.)Asada, 1981

توتفرنگی ( )Yildirim et al., 2009ضمن افزایش

عناصر برگ :بهمنظور استخراج و اندازهگیری غلظت

پراکسیداسیون لیپیدهای غشا و برهمزدن نفوذپذیری آن باعث

عناصر ،از برگهای میانی شاخهها ،نمونههای برگی سالم

نشت مواد محلول و خسارت به گیاه شد .در واقع تجمع سدیم

جمعآوری و درآزمایشگاه با آب مقطر شستشو شد .نمونهها در

در بافتهای گیاهی در گیاهان در معرض تنش شوری منجر به

دمای  75درجه سانتیگراد برای مدت  72ساعت خشک و

افزایش شاخصهای تنش اکسایشی از قبیل نشتیونی،

آسیاب شدند .سپس غلظت عناصر سدیم ،پتاسیم ،آهن ،روی و

پراکسیداسیون لیپیدهای غشا و تولید گونههای فعال اکسیژن

منگنز بهطور جداگانه و به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت.

میشود ( )Abdelgawad et al., 2016که با نتایج مطالعه حاضر

تر انجام گردید ( Abdel-Shafey et

همخوانی دارد .بهطور متوسط کاربرد برگی پتاسیم سولفات

 .)al., 1994برای این منظور به یک گرم پودر گیاه 10میلیلیتر

باعث کاهش  20درصد غلظت مالون دیآلدئید در تاکهای

نیتریک اسید غلیظ ( 65درصد) افزوده شد .نمونهها بهمدت دو

تیمارشده با پتاسیم  1/5درصد در مقایسه با تاکهای تیمارنشده

ساعت در دمای  65درجه سانتیگراد در حمام آب گرم قرار

در همین غلظت شوری شد (شکل .)1

تهیه عصاره به روش هضم

گرفت .سپس  2/6میلیلیتر هیدروژن پراکسید  20درصد به آنها

در مطالعهای روی انگور کاربرد پتاسیم سولفات باعث

اضافه شد ،پس از سردشدن نمونهها با کاغذ صافی واتمن 42

افزایش تحمل سرمای جوانهها شد که این افزایش در تحمل

صاف شده و با آبمقطر به حجم  50میلیلیتر رسانده شد.

سرما با افزایش پایداری غشا و کاهش تولید مالون دیآلدئید

اندازهگیری پتاسیم و سدیم به روش نشر شعلهای با استفاده از

مرتبط بود ( .)Karimi, 2017کاربرد نیترات پتاسیم در

دستگاه فلیم فتومتر (مدل  405 Gساخت آلمان) و اندازهگیری

گیاهچههای جو تحت تنش اسمزی باعث کاهش محتوای

عناصر آهن ،روی و منگنز با دستگاه جذب اتمی (مدل 220

مالون دیآلدئید و کاهش نسبت سدیم به پتاسیم برگ شده

واریان) انجام گرفت .در نهایت با استفاده از منحنی استاندارد

است ( .)Fayez and Bazaid, 2014در مطالعه حاضر کاهش
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میلیموالر ( 2 ،)pH 7میلیموالر اتیلن دیآمین تترا استیک

و مقایسه میانگینها بهروش آزمون چنددامنهای دانکن در سطح

250

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،32سال 1398

جدول  -1تجزیه واریانس اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات بر شاخصهای آسیب غشا و تجمع برخی متابولیتهای ثانویه برگ انگور
بیدانهسفید در تنش شوری
منبع تغییرات

میانگین مربعات

درجه

پتاسیم

1

0/480 

15/91 

** 48/1

0/014

شوری

3

0/577

57/05

پتاسیم  شوری

3





**

29/3



0/503

0/017 

0/27 

** 0/561

** 10/4

خطا

15

0/005

0/311

2/32

0/006

ضریب تغییرات

-

11/9

14/4

3/8

9/3

 و بهترتیب بیانگر اثر معنیدار در سطوح آماری یک و پنج درصد هستند.
1.2

b

1.0

b

0.8

c
d

0.6

e

ef

f

0.4
0.2

مالون دی آلدهید )(µmol g-1 FW

a

0.0
S4

S3

S2

S1

تیمارهای شوری
شکل  -1اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات بر میزان پراکسیداسیون لپیدهای غشا برگ انگور بیدانهسفید در تنش شوری .میانگینهای دارای
حروف مشترک در هر ستون براساس آزمون دانکن اختالف معنیداری با هم ندارند (در سطح  5درصد).
 NaCl =S1صفر میلیموالر 25 NaCl =S2 ،میلیموالر 50 NaCl =S3 ،میلیموالر 100 NaCl = S4 ،میلیموالر

اثرات شوری در تاکهای تیمارشده با غلظت  1/5درصد

هیدروژن پراکسید :اثر پتاسیم ،شوری و اثر متقابل آنها بر

پتاسیم سولفات با افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و

غلظت هیدروژن پراکسید در سطح آماری یک درصد معنیدار

کاهش پراکسیداسیون لیپیدها همراه بود .این نتیجه حاکی از

شد (جدول  .)1با افزایش سطح شوری غلظت هیدروژن

نقش پتاسیم در تحریک فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و

پراکسید در برگ همه تاکهای تحت تنش شوری روندی

کاهش تنش اکسایشی از یک طرف و نیز توانایی این عنصر در

افزایشی نشان داد .غلظت هیدروژن پراکسید در برگ تاکهای

افزایش تجمع اسمولیتهای سازگاری از قبیل قندها و پرولین

تیمارشده با پتاسیم سولفات  1/5درصد در مقایسه با

میباشد ( .)Karimi et al., 2016در واقع کاربرد برگی پتاسیم

عدمکاربرد پتاسیم سولفات بهطور معنیداری کمتر بود (شکل

و افزایش غلظت پتاسیم درون برگ ضمن حفظ تنظیم اسمزی

 .)2بهطوریکه غلظت هیدروژن پراکسید در تاکهای تیمارنشده

باعث افزایش پایداری غشا پالسمایی و حفظ نفوذپذیری و

با سولفات پتاسیم بهطور میانگین  27درصد بیشتر از تاکهای

تداوم عملکرد بهینه آن در راستای انتقال آب و امالح از غشا و

تیمارشده با این کود بود (شکل .)2

انجام واکنشهای بیوشیمیایی شده است.

یکی از اثرات سوء تنش شوری تجمع گونههای فعال
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آزادی

پراکسیداسیون لپیدهای غشا

هیدروژن پراکسید

فنول کل

فالونوئید کل

پاسخ¬های فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی¬اکسیدانی تاک¬های تیمار¬شده...

b

b
c
d

S4

S3

S2

تیمارهای شوری

((µmol g-1 FW

f

S1

شکل  -2اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات بر محتوای هیدروژن پراکسید برگ انگور بیدانهسفید در تنش شوری .میانگینهای دارای حروف
مشترک در هر ستون براساس آزمون دانکن اختالف معنیداری با هم ندارند (در سطح  5درصد).
 NaCl =S1صفر میلیموالر 25 NaCl =S2 ،میلیموالر 50 NaCl =S3 ،میلیموالر 100 NaCl = S4 ،میلیموالر

اکسیژن در غشاها و ایجاد پراکسیداسیون لیپیدهای غشا

کلرید  100میلیموالر مشاهده شد (شکل  .)3کاربرد برگی

میباشد که همانطور که در نتایج این مطالعه مشخص شد در

پتاسیم سولفات  1/5درصد بهطور معنیداری محتوای فنول کل

بوتههای انگور تحت تنش شوری میزان پراکسید هیدروژن در

را در تاکهای تیمارشده افزایش داد و در مقایسه با عدمکاربرد

تاکهای تحت تنش شوری افزایش یافت .در مطالعهای اعمال

برگی پتاسیم سولفات میزان فنول کل را حدود 12درصد

تیمار شوری از صفر تا  140میلیموالر ضمن ایجاد تنش

افزایش داد (شکل .)3

اکسایشی در گیاهچههای ذرت منجر به افزایش تدریجی

در مطالعه حاضر کاربرد پتاسیم سولفات منجر به تجمع فنول

غلظت هیدروژن پراکسید در برگ گیاهان تحت تنش در

کل بیشتری نسبت به تاکهای تیمارنشده تحت تنش شوری

مقایسه با گیاهچههای بدون اعمال تنش شوری شد

شد .افزایش ترکیبات فنولی در این تاکهای ممکن است به-

( .)Abdelgawad et al., 2016در مطالعه حاضر مقادیر کمتری

عنوان یک مکانیسم سازگاری برای غلبه بر تنش اکسیداتیو

هیدروژن پراکسید در برگ تاکهای تیمارشده با پتاسیم

ناشی از شوری عمل نماید .کاربرد برگی پتاسیم سولفات در

سولفات مشاهده شد .یکی از نقشهای مهم پتاسیم فعالسازی

تاک ،تحمل به تنش سرما را از طریق افزایش ترکیبات فنولی

آنزیمهای آنتیاکسیدان از قبیل پراکسیداز ،کاتاالز و آسکوربات

افزایش داده است ( )Karimi, 2017که حاکی از دخالت پتاسیم

پراکسیداز است که در مطالعه حاضر اثبات شد .بهطوریکه القاء

در مسیرهای ساخت ترکیبات فنولی بهویژه در گیاهان تحت

فعالیت بیشتر این آنزیمها در اثر کاربرد برگی پتاسیم منجر به

تنش میباشد .در پژوهشی نیز ترکیبات فنولی موجب افزایش

تجمع کمتر گونههای فعال اکسیژن از قبیل هیدروژن پراکسید و

توانایی گیاه سویا در خنثیکردن رادیکالهای آزاد تحت تنش

بهدنبال آن پایداری بیشتر غشا شد (.)Cakmak, 2005

شده است (.)Peng and Zhou, 2009

فنول کل :اثر شوری ،پتاسیم و اثر متقابل آنها بر محتوای

فالونوئید کل :اثر شوری ( )P <0/01و اثر متقابل شوری و

فنول برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول

پتاسیم ( )P <0/05بر محتوای فالونوئید کل معنیدار بود

 .)1با افزایش شوری میزان فنول کل در برگ تاکها افزایش

(جدول  .)1با افزایش سطح شوری محتوای فالونوئید کل در

یافت بهطوریکه این افزایش وابسته به غلظت نمک بوده و

برگ همه تاکهای تحت تنش روندی افزایشی نشان داد که با

بیشترین محتوای فنول کل در تاکهای تیمارشده با سدیم

یافتههای قبلی مطابقت دارد (.)Peng and Zhou, 2009
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شکل  -3اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات بر محتوای فنول کل برگ انگور بیدانهسفید در تنش شوری .میانگینهای دارای حروف مشترک
در هر ستون براساس آزمون دانکن اختالف معنیداری با هم ندارند (در سطح  5درصد).
 NaCl =S1صفر میلیموالر 25 NaCl =S2 ،میلیموالر 50 NaCl =S3 ،میلیموالر 100 NaCl = S4 ،میلیموالر

محتوای فالونوئید کل در تاکهای تیمارشده با پتاسیم سولفات

روند افزایشی ( 67درصد در شوری  )100 mMنشان داد که

 1/5درصد تا سطح شوری  25میلیموالر در مقایسه با تاکهای

حاکی از نقش ویژه و مثبت پتاسیم بر میزان تولید پروتئین در

تیمارنشده با این کود (پتاسیم سولفات صفر درصد) بهطور

شرایط تنش شوری بود (شکل .)5 - a

معنیداری بیشتر بود ولی محتوای آن در سطح شوری  50و

محتوای پروتئینهای محلول یکی از شاخصهای مهم

 100میلیموالر بین تاکهای تیمارشده با پتاسیم سولفات صفر

نشاندهنده وضعیت فیزیولوژیکی در سلولهای گیاهی تحت

و  1/5درصد اختالف معنیداری نشان نداد (شکل .)4

تنش میباشد (قربانی و همکاران1395 ،؛

Karimi et al.,

فالونوئیدها نقشهای مهمی در سیستم دفاعی غیرآنزیمی

 .)2016در این مطالعه محتوای پروتئینهای محلول بعد از

گیاه ایفا میکنند ( .)Munns and Tester, 2008عوامل محیطی

اعمال تنش تا شوری  25میلیموالر افزایش و سپس تا شوری

تأثیر بهسزایی در فعالیت فالونوئیدها دارند و به محض دریافت

 100میلیموالر کاهش یافت .در حالیکه در تاکهای تیمارشده

سیگنالهای محیطی القاکننده تنش در گیاه ،میزان تجمع

با پتاسیم سولفات  1/5درصد غلظت این پروتئینها حتی تا

فالونوئیدها بهعنوان بخشی از سیستم دفاعی غیرآنزیمی گیاه به

شوری  100میلیموالر روند افزایشی داشت .این احتمال وجود

Munns and

دارد که پتاسیم بهعنوان عنصر ضدتنش با تحریک فعالیت

منظور مقابله با این تنشها افزایش مییابد (
.)Tester, 2008

آنزیمهای آنتیاکسیدان و کاهش رادیکالهای آزاد ضمن حفظ

پروتئین محلول :اثر شوری ،پتاسیم و اثر متقابل آنها بر

عملکرد پروتئینها از ساختار آنها محافظت و از تجزیه آنها در

محتوای پروتئین محلول در سطح آماری یک درصد معنیدار

این شرایط جلوگیری کند .زیرا تجمع رادیکالهای آزاد اکسیژن

شد (جدول  .)2در تاکهای تحت تنش شوری محتوای

باعث اکسیداسیون زنجیرههای پلیپپتیدی آمینواسیدها میشود

پروتئین محلول تا شوری  25میلیموالر روند افزایشی و پس

( .)Jiang and Zhang, 2004پتاسیم در آخرین مرحله فرایند

از آن روند کاهشی نشان داد (شکل  .)5 - aاین در حالی است

ساخت پروتئین شرکت دارد و آن را هدایت میکند .لذا در

که در تاکهای تیمارشده با پتاسیم سولفات  1/5درصد

داخل گیاه وقتی میزان پتاسیم کم میشود ،میزان پروتئین هم

محتوای پروتئین محلول حتی در غلظتهای باالی سدیم کلرید

کاهش یافته و بهجای آن غلظت آمیدها و اسیدهای آمینه
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شکل  -4اثر کاربرد برگی غلظتهای مختلف پتاسیم سولفات بر فالونوئید برگ انگور بیدانهسفید در تنش شوری .میانگینهای دارای
حروف مشترک در هر ستون براساس آزمون دانکن اختالف معنیداری با هم ندارند (در سطح  5درصد).
 NaCl =S1صفر میلیموالر 25 NaCl =S2 ،میلیموالر 50 NaCl =S3 ،میلیموالر 100 NaCl = S4 ،میلیموالر
جدول  -2تجزیه واریانس اثر کاربرد برگی سولفاتپتاسیم بر محتوای پروتئینمحلول و فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدانی برگ انگور
بیدانهسفید در تنش شوری
منبع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

پروتئین محلول

گایاکول پراکسیداز

کاتاالز

آسکوربات پراکسیداز

پتاسیم

1

4/036 

101/3 

61/20 

368/63 

شوری

3

2/833

156/3

21/81

163/22

پتاسیم × شوری

3



1/148 



4/65 



5/90 



12/41 

خطا

15

0/024

1/74

0/106

1/26

ضریب تغییرات

-

14/147

14/84

10/07

11/56

 و بهترتیب بیانگر اثر معنیدار در سطوح آماری یک و پنج درصد هستند.

افزایش مییابد ( .)Chakraborty et al., 2016حفظ نسبت مناسب

(شکل  .)5 - bدر بین تمام تیمارها ،کمترین میزان کاتاالز در

پتاسیم به سدیم جهت داشتن آماس ،تنظیم اسمزی سلول ،باز و

تیمار شوری و پتاسیم صفر و بیشترین مقدار آن در شوری

بستهشدن روزنهها ،بیوسنتز پروتئین و فتوسنتز ضروری است

 100 mMو پتاسیم  1/5درصد بود (شکل  .)5 - bهمانطور که

(.)Munns and Tester, 2008; Abbasi et al., 2012

بیان شد ،ســازگاری گیاه بــه شوری توسط افــزایش میــزان

آنزیمهای آنتیاکسیدان :بررسی جدول  2نشان میدهد که

آنتیاکسیدانها برای از بینبردن گونههای فعال اکسیژن

اثر تیمارهای شوری ،پتاسیم و بر همکنش آنها بر میزان فعالیت

صـورت مـیگیـرد .از جمله آنتیاکسیدانهای مهم گیاهی که

آنزیمهای کاتاالز ،گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز

در این راستا نقش مهمی ایفا میکنند ،کاتاالز است .بنابراین میزان

در سطح آماری یک درصد معنیدار بود .همراه با افزایش

آن با افزایش شوری باال رفته و این اثر در تیمارهایی که از

غلظت سدیم کلرید فعالیت آنزیم کاتاالز نیز افزایش نشان داد

پتاسیم استفادهشده بهدلیل نقش آن در تعدیلکنندگی شوری

که این افزایش در برگ تاکهای تیمارشده با پتاسیم  1/5درصد

بسیار واضحتر است .گزارشها حاکی از آن است که در انگور

در ترکیب با شوری  100 mMبه حداکثر مقدار خود رسید

(میرباقری )1396 ،و آفتابگردان ()Soleimanzadeh et al., 2010
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شکل  -5اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات بر غلظت پروتئین محلول ( )aو فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان کاتاالز ( ،)bگایاکول پراکسیداز
( )cو آسکوربات پراکسیدار ( )dبرگ انگور بیدانهسفید در تنش شوری .میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون براساس آزمون
دانکن اختالف معنیداری با هم ندارند (در سطح  5درصد).
 NaCl =S1صفر میلیموالر 25 NaCl =S2 ،میلیموالر 50 NaCl =S3 ،میلیموالر 100 NaCl = S4 ،میلیموالر

نیز کاربرد پتاسیم موجب افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز شده

شرایط تنش شوری میباشد .فعالیت اندک آنزیمهای

است که هم راستا با نتایج مطالعه حاضر میباشد.

آنتیاکسیدان نشاندهنده شرایط نرمال محیطی جهت رشد گیاه

با افزایش غلظت سدیم کلرید ،فعالیت آنزیم گایاکول

محسوب میشود .بنابراین افزایش آنها از این جهت بود که به

پراکسیداز برگ تا غلظت  50 mMافزایش و در غلظت

عنوان اسمولیت سازگاری و آنزیم ضدرادیکالهای آزاد

 100 mMکاهش یافت .اگرچه به لحاظ آماری مقدار فعالیت

اکسیژن ،ضمن محافظت از ماکرومولکولها و غشاهای سلول،

این آنزیم در دو غلظت اخیر سدیم کلرید اختالف معنیداری

آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد اکسیژن که در اثر ازدیاد

مشاهده نشد (جدول  .)2کاربرد برگی پتاسیم سولفات توانست

یون سدیم بهوجود آمده بود را خنثی کند (

فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز را حتی تا غلظت 100 mM

 .)Huang, 2014پتاسیم بر بسیاری از جنبههای فیزیولوژی

بهطور معنیداری افزایش دهد (شکل  .)5 - cاین واکنش

گیاهی از جمله فعالیت بیش از  60آنزیم شرکت دارد

نشأت گرفته از پاسخ انطباقی و تنظیم محافظتی گیاه در برابر

(.)Marschner, 2012

Gupta and
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غلظتهای مختلف سدیم کلرید افزایش یافت .اگرچه بین

پتاسیم هیومات منجر به افزایش فعالیت آنزیمهای سوپراکسید

فعالیت این آنزیم در غلظت  50و  100میلیموالر سدیم کلرید

دیسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز در ریشههای زنجبیل شده است

اختالف معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)2کاربرد برگی

( .)Liang et al., 2007در آزمایشی دیگر کاربرد خارجی

پتاسیم سولفات  1/5درصد باعث افزایش معنیداری در فعالیت

پتاسیم باعث راه اندازی سیستم آنتیاکسیدانی دانهالهای

آنزیم مذکور در همه سطوح شوری بهویژه در دو سطح آخر

آفتابگردان تحت تنش خشکی ()Soleimanzadeh et al., 2010

شوری شد (شکل  .)5 - dروند تغییرات آسکوربات پراکسیداز

و ارزن تحت تنش شوری ()Heidari and Jamshidi, 2011

با تیمارهای شوری و پتاسیم ،بسیار شبیه کاتاالز بود چرا که

شده است که مطالعات فوق با نتایج پژوهش حاضر همخوانی

این آنزیم نیز همانند کاتاالز یکی از آنتیاکسیدانهای مهم

دارد .احتماالً تغییرات متابولیکی ایجادشده با پتاسیم منجر به

گیاهی بوده که در شرایط تنش در سلولهای گیاهی برای

تغییر در سطوح رادیکالهای آزاد اکسیژن میشود که این

حفاظـت در مقابــل آســیبهــای اکســیداتیو تولید میشود

تغییرات زمینه ساز القا سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی میشود .در

(.)Sharma et al., 2012

کنار این تغییرات ،تجمع بیشتر پروتئینهای محلول و ترکیبات

بههمراه دیگر عناصر معدنی پتاسیم نقش مهمی در رابطه با

فنولی بهترتیب با افزایش پایداری فعالیت برخی پروتئینها و

میزان تحمل گیاهان تحت شرایط تنش شوری دارد

بهبود ظرفیت آنتیاکسیدانی گیاه منجر به کاهش تنش اکسایشی

( .)Marschner, 2012; Mengel, 2007این عنصر نقش مهمی

غشا و در نهایت افزایش توان تحملی نهالهای انگور در

در حفظ آماس سلول ،کنترل حرکت روزنهها و فعالسازی

مواجهه با تنش شوری شده است.

آنزیمها دارد ( .)Cherel, 2004بنابرین تولید زیاد گونههای

عناصر برگ :اثر شوری ،پتاسیم و همچنین اثر متقابل آنها

فعال اکسیژن درنتیجه تنش شوری منجر به آسیب به غشاشده و

بر غلظت عناصر سدیم و پتاسیم در سطح آماری یک درصد

بهدنبال آن نشت پتاسیم از سلولها به خاطر فعالسازی

معنیدار بود (جدول  .)3با افزایش سطح شوری از صفر به

Cuin and

 100میلیموالر غلظت سدیم برگ روند افزایشی نشان داد و

 .)shabala, 2007پتاسیم با فعالکردن مسیرهای بیوسنتز

در غلظت  100میلیموالر سدیم کلرید به حداکثر رسید

آنزیمهای آنتیاکسیدان از جمله آسکوربات پراکسیداز و

(جدول .)4

کانالهای تراوش پتاسیم به خارج اتفاق می افتد (

افزایش فعالیت آن بهطور غیرمستقیم منجر به بیاثرکردن یا

در بین تیمارها بیشترین غلظت سدیم برگ مربوط به تیمار

حذف گونههای فعال اکسیژن از قبیل هیدروژن پراکسید از

سدیم کلرید  100میلیموالر بدون کاربرد پتاسیم سولفات بود.

;Grattana and Grieve, 1999

درحالیکه کاربرد برگی پتاسیم سولفات 1/5درصد ،موجب

دستگاه فتوسنتزی میشود (

.)Cakmak, 2005; Mengel, 2007

کاهش غلظت یون سدیم در گیاه گردید (جدول  .)4بنابراین

در مطالعه حاضر فعالیت هر سه آنزیم در نهالهای تحت

میتوان بیان کرد که کاربرد برگی پتاسیم سولفات تحت تنش

تنش در مقایسه با نهالهای بدون تنش بیشتر بود .تحت تنش

شوری با افزایش غلظت یون پتاسیم در سلولهای گیاهی و

شوری همراهی آنزیمهای کاتاالز ،گایاکول پراکسیداز و

ایجاد تعادل بین نسبت سدیم به پتاسیم تا حدودی توانسته

آسکوربات پراکسیداز با هم نقش مهمی در بهبود کارایی

است از غلظت باال و سمیت یون سدیم بکاهد .غلظت پتاسیم

Gill and

برگ تحت تنش شوری روند کاهشی نشان داد و با افزایش

 .)Tuteja, 2010کاربرد برگی پتاسیم از طریق افزایش فعالیت

غلظت کلرید سدیم تا  100میلیموالر ،غلظت یون پتاسیم به

آنزیمهای آنتیاکسیدان باعث تخفیف اثرات تنش شوری در

حداقل رسید (جدول  .)4با کاربرد برگی پتاسیم سولفات (1/5

فعالیت خنثیکنندگی گونههای فعال اکسیژن دارد (
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جدول  -3تجزیه واریانس اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات بر غلظت برخی عناصر برگ انگور بیدانهسفید در تنش شوری
منبع تغییرات

میانگین مربعات

درجه

پتاسیم

1

0/001 

6/35 

391 

16/33 

3136 

شوری

3

شوری × پتاسیم

3

0/820 

1/84 

0/058

2/32





11356 

** 0/55

3569

15/22





1564 


1935

خطا

15

0/0002

0/01

263

1/00

2/58

ضریب تغییرات

-

2/32

3/69

11

4/09

2/34

 و بهترتیب بیانگر اثر معنیدار در سطوح آماری یک و پنج درصد هستند.
جدول  -4اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات بر غلظت برخی عناصر برگ انگور بیدانهسفید در تنش شوری

سدیم

تیمارهای آزمایشی
شوری

پتاسیم

آهن

پتاسیم

روی

منگنز

mg kg-1 DW

% DW

0

0

0/35 f

1/96 d

103/0 e

22/0 e

45/3 a

25

0

d

0/59

d

1/81

d

121/2

e

24/0

d

37/3

50

0

b

0/87

e

1/44

d

130/7

c

31/3

c

34/7

100

0

0/93 a

1/14 f

136/7 c

25/2 d

22/1 d

0

1/5

0/28 g

2/73 a

126/0 cd

25/4 d

46/7 a

25

1/5

e

ab

b

c

b

0/41

2/61

145/7

34/7

42/0

50

1/5

0/73 c

2/33 c

160/7 a

55/1 b

38/2 c

100

1/5

0/81 b

2/05 d

147/3 b

64/1 a

33/3 c

در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح آماری  5درصد بر اساس آزمون دانکن اختالف معنیداری با هم ندارند:DW .
وزن خشک

درصد) و بهدنبال آن افزایش غلظت این یون در شیره سلولی،

فعالساری آنزیمها نیست (.)Grattan and Grieve, 1999

غلظت پتاسیم برگ تاکها افزایش یافت .بیشترین غلظت

اثر شوری ،پتاسیم و همچنین اثر متقابل آنها بر غلظت

پتاسیم موجود در برگ ،تحت شوری صفر میلیموالر و پتاسیم

عناصر آهن ،روی و منگنز در سطح آماری یک درصد معنیدار

 1/5درصد مشاهده شد( .جدول .)4

بود (جدول  .)3تیمار شوری باعث افزایش غلظت آهن برگ

محتوای یون پتاسیم در بافتهای گیاهی بیانگر وجود

تاکها شد و این افزایش وابسته به غلظت شوری بوده و در

کاتیونی مهم است که یکی از اجزا مهم در تنظیم اسمزی

شوری  100میلیموالر سدیم کلرید به حداکثر رسید (جدول

Mengel,

 .)4هم راستا با نتایج مطالعه حاضر ،اعمال تنش شوری در

سلولها و حفظ آماس سلولی بهشمار میرود (

 .)2007سدیم اگرچه ممکن است تا حدودی باعث نگهداری

توتفرنگی( )Yildirim et al., 2009و گوجهفرنگی (

آماس سلولی شود ولی قادر به جایگرینی و راهاندازی وظایف

 )and Grieve, 1999باعث افزایش غلظت آهن در برگ گیاهان

فیزیولوژیکی مرتبط با پتاسیم از قبیل ساخت پروتئینها و

تحت تنش شده است .کاربرد برگی پتاسیم سولفات  1/5درصد

Grattan
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هم در تاکهای بدون تنش شوری و هم در تاکهای تحت

سولفات شد (جدول  .)4در واقع پتاسیم از طریق تنظیم

تنش منجر به افزایش غلظت آهن برگ شد .بیشترین میزان

اسمزی اثر معنیداری بر جذب و جابجایی سایر عناصر از

آهن برگ در تیمار  50میلیموالر سدیم کلرید و کاربرد برگی

جمله منگنز در گیاه دارد ).)Karimi, 2017

کود پتاسیم بر بهبود جذب آهن در انگور ( )Karimi, 2017و

آهن ،روی و منگنز کم بوده و بسیاری از گیاهان رشدیافته در

توت فرنگی ( )Yildirim et al., 2009گزارش شده است.

این خاکها اغلب کمبود این عناصر را تجربه می کنند (

Page

در مطالعه حاضر غلظت روی در برگ تاکهای تحت تنش

 .)et al., 1990تفاوت در پاسخ گیاهان بستگی به نوع گیاه،

شوری تا غلظت  50میلیموالر روند افزایشی و سپس کاهشی

سطح شوری ،غلظت عناصر کممصرف در بافتهای گیاه دارد.

نشان داد (جدول  .)4افزایش غلظت روی در بافت برگ با

درنتیجه ارتباط بین شوری و عناصر کممصرف پیچیده بوده و

افزایش تنش شوری در مرکبات ( )Ruiz et al., 1997و

شوری ممکن است باعث افزایش ،کاهش و یا حتی عدمتأثیر

گوجهفرنگی ( )Grattan and Grieve, 1999نیز گزارش شده

بر غلظت ریزمغذیها در بافتهای گیاه شود (

است که تأییدی بر یافتههای مطالعه حاضر است .افزایش

 .)Grieve, 1999افزایش در غلظت آهن ،روی و منگنز برگ در

غلظت روی ممکن است با تغلیظ این عنصر در گیاه تحت

اثر برهمکنش شوری و پتاسیم با افزایش فعالیت آنزیمهای

شوریهای باال با توجه به کاهش جذب آب در ارتباط باشد .از

آنتیاکسیدان مشاهدهشده در این تیمارها ارتباط مستقیمی دارد.

طرفی کاربرد پتاسیم سولفات  1/5درصد باعث تقویت این

آهن نقش مهمی در حذف رادیکالهای اکسیژن فعال دارد چرا

روند افزایشی حتی تا غلظت  100میلیموالر کلرید سدیم شد

که جز «هِم» ( )Hemeآنزیمهای آنتیاکسیدانی مانند کاتاالز،

(جدول  )4که حاکی از توانایی پتاسیم در تنظیم اسمزی و

پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز است که موجب تجزیه

درنتیجه جذب و انتقال بهتر عنصر روی در شرایط تنش شوری

آباکسیژنه به آب و اکسیژن میشود (

است .اثر مثبت منابع مختلف کود پتاسیم بر بهبود جذب روی

 .)2003از طرفی روی برای فعالیت بیشتر آنزیمهای

Yildirim et al.,

آنتیاکسیدان خنثیکننده هیدروژن پراکسید از قبیل کاتاالز،

 )2009گزارش شده است .زیرا این دو عنصر اثر هم افزایی بر

پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز الزم است و در گیاهان

روی هم داشته و جذب همدیگر را تشدید میکنند

دچار کمبود روی معموالً فعالیت این آنزیمها کاهش مییابد

(.)Marschner, 2012

( .)Cakmak, 2005همچنین افزایش فعالیت کاتاالز و گایاکول

غلظت منگنز برگ در پاسخ به تیمار شوری روند کاهشی نشان

پراکسیداز در پاسخ به غلظت باالی منگنز در درخت سپیدار به

داد .به این ترتیب که با افزایش شوری از میزان غلظت منگنز

عنوان گیاه چوبی گزارش شده است ()Lei et al., 2007

در انگور ( )Karimi, 2017و توتفرنگی (

Grattan and

Curie and Briat,

بهویژه در شوری  100میلیموالر سدیم کلرید کاسته شد
(جدول  .)4در بیشتر مطالعات انجامگرفته در محصوالت باغی

نتیجهگیری

از قبیل توتفرنگی ( ،)Yildirim et al., 2009کدو و

در مطالعه حاضر کاربرد برگی پتاسیم سولفات  1/5درصد

گوجهفرنگی ( )Grattan and Grieve, 1999شوری باعث

باعث ایجاد تعادل بین یونهای پتاسیم با سدیم و نیز بهبود

کاهش غلظت منگنز در ساقه و برگ شده است که با نتایج

جذب برخی ریزمغذیهای در برگ نهالهای انگور بیدانهسفید

مطالعه حاضر مطابقت دارد .تحت تنش شوری کاربرد برگی

تحت تنش شوری شد .تیمار پتاسیم سولفات ضمن تجمع

پتاسیم سولفات  1/5درصد باعث افزایش معنیدار غلظت

پروتئینهایمحلول ،فالونوئید و فنول کل و همچنین افزایش

منگنز برگ در مقایسه با تاکهای بدون کاربرد برگی پتاسیم

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان ،منجر به کاهش تولید مالون
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آنتیاکسیدانی گیاه باعث تخفیف اثرات تنش شوری در انگور

دیآلدئید و هیدروژن پراکسید در برگ نهالهای انگور تحت

 اگر چه بررسی اثر پتاسیم و دیگر عناصر بر تغییرات.شود

تنش شوری شد که از طریق کاهش صدمات اکسایشی وارده به

غلظت ابسیزیک اسید و پلیآمینهای درونزاد میتواند فهم ما

 توان تحملی گیاه را در مواجهه با تنش،غشا در اثر شوری

در رابطه با نقش این ترکیب در پاسخ تاکها به تنش شوری

 لذا کاربرد برگی پتاسیم سولفات میتواند از.شوری افزایش داد

.افزایش دهد
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Abstract
Supplemental nutrition through affecting both enzymatic and non-enzymatic protective systems can modulate the
oxidative stress induced by salinity. In this study, the interaction effect of foliar application potassium (0 and 1.5%
potassium sulfate; PS) and salinity (0, 25, 50 and 100 mM sodium chloride) on membrane degradation indices,
phytochemical responses and antioxidant enzyme activities and also leaf nutrient elements of Bidaneh-Sefid grapevine
were investigated as a factorial experiment based on a completely randomized design. By increasing salinity, hydrogen
peroxide and malondialdehyde were increased in vines leaves under salinity stress. However, the application of PS at
1.5% decreased the concentration of these indices 20 and 26 percentage respectively. As the salinity increased, the
phenolic and flavonoid content of the leaves increased in the vines, however, foliar application of PS at 1.5% increased
their content at the higher level in PS-treated vines. Moreover, in PS- treated vine at 1.5% soluble proteins increased
dramatically even in high NaCl levels. Catalase and ascorbate peroxides activity increased until 50 Mm salinity stress,
while with PS at 1.5% treated vine, the activities of these enzymes increased until 100 Mm NaCl. Potassium application
also increased these enzyme activities at all levels of salinity. Also, the interaction of salinity and PS increased guaiacol
peroxidase activity. Iron, zinc and leaf manganese concentrations increased due to the interaction of salinity and
potassium. Totally, PS through the accumulation of soluble proteins, flavonoids and phenol, as well as increasing the
activity of antioxidant enzymes finally reduced the oxidative stress induced by salinity in the vine leaves.
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