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اثر متقابل شوری و اسیدآسکوربیک بر برخی از ویژگیهای بیوشیمیایی مرزۀ خوزستانی
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Satureja (  پرولین و پروتئین گیاه مرزۀ خوزستانی، قند محلول، به منظور مطالعۀ اثر برهمکنش شوری و اسیدآسکوربیک بر مقدار رنگیزههای فتوسنتزی.چکیده
 کیلوگرم خاك100  گرم در120  و80 ،40 ، آزمایشی بهصورت فاکتوریل درقالب طرح کامالً تصادفی با چهار سطح شوری با غلظتهای صفر،)khuzestanica
 نتایج نشان داد که مقدار رنگیزههای فتوسنتزی با افزایش شوری از. تکرار ا نجام شد6  میلیموالر با2  و دو سطح اسیدآسکوربیک با غلظتهای صفر (شاهد) وNaCl
 کیلوگرم خاك افزایش نشان داد و در100  گرم در80  در غلظت، کیلوگرم خاك در تیمارهای فاقد اسیدآسکوربیک کاهش یافت و سپس100  گرم در40 صفر به
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 کیلوگرم خاك100  گرم در40  پرولین و پروتئین با افزایش شوری از صفر به، اما میزان قند محلول، کیلوگرم خاك مجدد ًا کاهش یافت100  گرم در120 غلظت
 در حالیکه در. کیلوگرم خاك مجدداً افزایش یافت100  گرم در120  کیلوگرم خاك کاهش نشان داد و در غلظت100  گرم در80 افزایش یافت و سپس در غلظت
 گرم80  کیلوگرم خاك افزایش یافت و سپس در غلظت100  گرم در40  میزان رنگیزههای فتوسنتزی با افزایش شوری از صفر به،تیمارهای دارای اسیدآسکوربیک
 با افزایش شوری از صفر، پرولین و پروتئین، کیلوگرم خاك افزایش یافت و میزان قند محلول100  گرم در120  کیلوگرم خاك کاهش نشان داد و در غلظت100 در
 کیلوگرم خاك کاهش100  گرم در120  افزایش یافت و در غلظت، کیلوگرم خاك100  گرم در80  کیلوگرم خاك کاسته شد و سپس در غلظت100  گرم در40 به
.نشان داد
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Abstract. In order to study the interactive effects of salinity and ascorbic acid with the quantity of photosynthetic
pigments, soluble sugar, proline and protein in Satureja khuzestanica plant, a factorial experiment was conducted in a
completely randomized design (salinity at four levels of 0, 40, 80 and 120g in 100kg soil and ascorbic acid at two levels
of 0 and 2 mM) with 6 replicates. The results showed that photosynthetic pigments amount was decreased by the
increase of the soil salinity from 0 to 40g NaCl in 100kg soil, then increased by the salinity level of 80g NaCl in 100kg
soil and then decreased by the salinity level of 120g NaCl in 100kg soil again. The amount of soluble sugar, proline and
protein was increased by the soil salinity levels of 0 to 40g in 100kg soil and then decreased by the salinity level of
80gNaCl in 100kg soil, and showed an increase at the salinity level of 120g NaCl in 100 kg soil. In the presence of
ascorbic acid, the amount of photosynthetic pigments was increased by the increase of the soil salinity from 0 to 40g
NaCl in 100kg soil and then decreased by the salinity level of 80g NaCl in 100kg soil and then increased by the salinity
level of 120g NaCl in 100kg soil. However, the quantity of soluble sugar, proline and protein was decreased by the
increase of salinity level from 0 to 40g in 100kg soil, then increased by the salinity level of 80g NaCl in 100kg soil, and
finally decreased by the salinity level of 120g NaCl in 100kg soil.
Keywords. salt stress, vitamin, protein, proline, chlorophyll

امیری و موذنی .اثر شوری و اسید اسکوربیک بر مرزه

طیف وسیعی از تنشهای محیطی ،مانند افزایش یا کاهش دما،
خشکی ،شوری ،اشعۀ ماوراءبنفش و میکروبها ،برای گیاهان
مضر هستند ( .)Van Breusegem et al., 2001شوری آب و
خاك یکی از مشکالت جدی در کشاورزی است .کمبود منابع
آبشیرین ،استفاده از آبهای شور یا با کیفیت پایین برای
آبیاری باعث افزایش شوری خاك میشود که این مسئله میزان
تولید محصول را تحت تأثیر قرار میدهد ( Silva et al.,

 .)2008بنابراین ،بهدلیل توسعه و افزایش زمینهای شور و
دارویی مقاوم به شوری یا عواملی که بتوانند اثر شوری را
کاهش دهند اهمیت زیادی دارد .پاسخ گیاهان به افزایش شوری
پیچیده است و باعث تغییراتی در ویژگیهای مورفولوژیکی،
فیزیولوژیکی و متابولیسم گیاه میشود ( Parida & Das,
.)2005

شوری ناشی از سدیمکلراید از رایجترین انواع شوری در
خاكهای زراعی ایران است که قابلیت تولید بسیاری از گیاهان
زراعی و دارویی مهم را دچار محدودیت میکند .شوری باعث
ایجاد تنش اسمزی در ریشۀ گیاه میشود .دراین زمینه اثر ناشی
از تنش آب باعث میشود غلظت نمک محیط اطراف ریشه
بیشتر از غلظت نمک درون ریشه شود و پژمردگی و نهایتاً
کاهش شادابی و رشد را بهدنبال دارد (.)Munns et al., 2006

در زمین شور ،گیاهان نیاز به سازههای ویژهای برای تنظیم
وضعیت اسمزی داخلی و تغییر فشار در محیط ریشه دارند.
گیاهان تحت تنش ازطریق تجمع اسیدهای آمینۀ آزاد ،قندهای
محلول و پروتئینها ،پتانسیل اسمزی خود را کاهش میدهند و
بدینطریق تنظیم اسمزی حاصل میشود .یکی از روشهای
مؤثر مقابله با مشکل شوری ،کشت واریتههای گیاهان مقاوم به
شوری است .ازاینرو ،لزوم بهکارگیری معیارهای مناسب برای
گزینش ژنوتیپهای مقاوم به شوری ضروری است ( Jones,
.)1983

اسیدآسکوربیک مولکول کوچک فراوانی در گیاهان و مادهای
کلیدی در شبکۀ آنتیاکسیدانی شامل آسکوربات ،گلوتاتیون،
آلفاتوکوفرول و مجموعهای از آنزیمهای آنتیاکسیدانی است.
گزارشهای متعددی مبنی بر اثر مثبت اسیدآسکوربیک بر جنبه-

میتوان به نقش آن در آرابیدوپسیس ()Huang et al., 2005
در زمینه افزایش محتوا کلروفیل و کاروتنوئید و همچنین در
سویا درخصوص افزایش میزان پرولین اشاره کرد که نشان می-
دهد گیاهان تیمارشده با اسیدآسکوربیک در مقایسه با دیگر
گیاهان بردباری بیشتری دربرابر شوری از خود نشان میدهند.
مرزۀ خوزستانی ( )Satureja khuzestanica Jamzadمتعلق
به خانواده نعناعیان ( )Lamiaceaeو یکی از گونههای اندمیک
حوزۀ جنوب ایران است (عصری .)1386 ،این گیاه دارویی
اولینبار در سال  1994به منزلۀ گونهای جدید در فلور ایران
(رویشگاه اصلی این گیاه دارویی ارزشمند زاگرس میانی و
مناطق جنوب لرستان ،شرق ایالم و شمال خوزستان است)
گزارش شد (1994

 .)Jamzad,فارسام و همکاران

()2004کارواکرول را ترکیب اصلی اسانس مرزۀ خوزستانی
گزارش کردند .اسانسهای محتوی کارواکرول دارای فعالیت
آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی هستند و از این جهت حائز
اهمیتاند ( .)Wagner et al., 1986در این تحقیق اثر متقابل
شوری و اسیدآسکوربیک بر گیاه مرزۀ خوزستانی بهمنظور
تخفیف اثر تنش شوری بررسی شده است.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی تغییرات میزان رنگیزهها ،پرولین ،قندهای محلول
و پروتئین گیاه مرزۀ خوزستانی تحت تنش شوری در حضور و
غیبت اسیدآسکوربیک آزمایشی بهصورت کشت گلدانی و با
استفاده از بوتههای مرزۀ خوزستانی که از شرکت داروسازی
خرمان لرستان تهیه گردید در آزمایشگاه تحقیقاتی زیست-
شناسی دانشگاه لرستان انجام شد .گلدانهای هشت کیلوگرمی با
مخلوط خاك زراعی ،ماسه و کود حیوانی با نسبتهای  1:1:3پر
شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل درقالب طرحی کامالً
تصادفی ،در  6تکرار انجام شد .فاکتور اول شامل  4سطح شوری
صفر(شاهد) 80 ،40 ،و  120گرم نمک  NaClدر 100
کیلوگرم خاك و فاکتور دوم شامل سطح اسیدآسکوربیک
شامل صفر(شاهد) و  2میلیموالر بودند .جهت جلوگیری از
اعمال تنشهای شوری شدید و ناگهانی به گیاهان تحت تیمار،
اعمال تنشهای شوری باالتر بهصورت تدریجی و مطابق جدول
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کاهش زمین کشاورزی مطلوب برای کشت ،شناسایی گیاهان

های مختلف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی وجود دارد ،ازجمله
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 1انجام شد NaCl .مورداستفاده برای اعمال تنشها ابتدا در آب
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نظر به گیاهان تحت تیمار اضافه شد.

آبیاری بهصورت کامل حل شد و هفتهای یکبار به میزان مورد
جدول  -1برنامه هفتگی اعمال تیمارهای شوری
Table 1. Weekly program of administration salinity treatment

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفتهچهارم چرم

تیمار

*

40

0

40

0

0

80

0

40

40

0

120

0

40

40

40

* سدیم کلراید (گرم در  100کیلوگرم خاك)
)NaCl (gr/100kg soil

تیمار اسیدآسکوربیک همزمان با اجرای هفتگی تیمار شوری

=کلروفیلb

بهصورت محلول پاشی برگی با غلظت  2میلیموالر انجام شد،
بهطوری که سطح برگها با محلول اسیدآسکوربیک کامالً
خیس میشد.

روش استخراج و سنجش قند محلول
سنجش قند محلول اندام هوایی به روش کوچرت ( )1987انجام

روش استخراج رنگیزهها

شد .بدینصورت که  0/1گرم از نمونهها در الکل  70درصد به-

اندازهگیری میزان کلروفیل و کاروتنوئیدها در برگهای مرزۀ

مدت یکهفته قرار داده شد؛ سپس  1میلیلیتر از محلول رویی

خوزستانی بهترتیب با استفاده از روش آرنون  ،1949و لیختن

برداشته و به آن  1میلیلیتر فنل  5درصد و  5میلیلیتر

تالر  1987انجامشد .مطابق با این روش 0/1 ،گرم از بافت تر

اسیدسولفوریک غلیظ اضافه شد و پساز نیمساعت جذب نوری

برگ وزن شد و رنگیزهها با استون  80درصد و با کمک

آنها در طول موج  485نانومتر بهوسیلۀ اسپکتروفتومتر خوانده

سانتریفوژ یخچالدار در دمای  4درجۀ سانتیگراد ،بهمدت 20

شد .رسم منحنی استاندارد با استفاده از گلوکز و تعیین میزان قند

دقیقه و با سرعت  4000gاستخراج شدند.

برحسب گرم در هر گرم وزن خشک نمونهها محاسبه شد.

جذب در طول موجهای  645 ،663و  470نانومتر با

روش استخراج و سنجش پروتئین

اسپکتروفتومتر (مدل )6405 JENWAYخوانده و مطابق با
رابطههای زیر میزان رنگیزههای یادشده برحسب میلیگرم در هر
گرم وزن تر بافت گیاهی بر اساس فرمولهای ذیل محاسبه شد.
=کاروتنوئید
=Vحجم عصاره

=Wوزن بافت گیاهی

سنجش پروتئین به روش الوری و همکاران ( )1951صورت
گرفت .برای سنجش میزان پروتئین مراحل کار بهاینترتیب بود:
همگنسازی نمونهها در بافر  1موالر تریساسیدکلریدریک،
سانتریفوژکردن نمونهها ،تهیۀ معرفهای ( Aکربناتسدیم و
سود  /5نرمال)( B ،سولفات مس  1درصد)( C ،تارتارات-
سدیم-پتاسیم  2درصد)( D ،شامل معرفهای  Aو  Bو ،)C

=کلروفیلکل
=کلروفیلa

معرف ( Eمعرف فولین 2نرمال) ،افزودن  1میلیلیتر معرف  Dبه
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در طول موج  750نانومتر درمقابل شاهد .درنهایت ،منحنی

و سپس با افزایش بیشتر نمک تا  80گرم در  100کیلوگرم

استاندارد با استفاده از سرم آلبومین گاوی رسم شد و میزان

خاك از میزان رنگیزهها کاستهشد و با افزایش شوری تا 120

پروتئین برحسب گرم در گرم وزن تر گیاه محاسبه شد.

گرم در  100کیلوگرم خاك بر میزان رنگیزهها افزوده شد.

روش استخراج و سنجش پرولین

دربارۀ رنگیزهها اختالف بین کلیۀ تیمارها در سطح احتمال 95
درصد نسبت به شاهد معنیدار بود .براساس نتایج بهدستآمده،

مراحل انجام شد :توزین نمونههای تر و همگنسازی آن در 10

در  100کیلوگرم خاك در حضور اسیدآسکوربیک کاهش

میلیلیتر اسیدسولفوسالسیلیک  3درصد ،سانتریفوژکردن نمونهها

نشان داد ،درحالیکه با افزایش بیشتر غلظت شوری تا  80گرم

و اضافهکردن معرف نینهیدرین و اسیداستیک خالص و

در  100کیلوگرم خاك در حضور اسیدآسکوربیک این مقادیر

اسیدفسفریک  6موالر ،قراردادن در بنماری بهمدت  1ساعت،

افزایش یافت .طی روند افزایش شوری تا  120گرم در 100

افزودن تولوئن ،جداسازی محلول باالیی و خواندن جذب آن در

کیلوگرم خاك از میزان این مؤلفهها کاسته شد که تفاوتها

طول موج  520نانومتر درمقابل شاهد .درپایان منحنی استاندارد

دربارۀ قند محلول و پروتئین در سطح احتمال  95درصد نسبت به

پرولین رسم شد و میزان پرولین اندامهای گیاه برحسب

شاهد معنیدار اما در بارۀ پرولین این افزایش معنیدار نبود

میکرومول بر گرم وزن تر نمونه محاسبه شد.

(شکل  7 ،6 ،5و  .)8براساس نتایج این مطالعه ،مقدار قند

تجزیه و تحلیل آماری

محلول ،پروتئین و پرولین با افزایش شوری از صفر به  40گرم
در  100کیلوگرم خاك افزایش یافت و با افزایش شوری تا 80

مقایسۀ میانگین دادهها به وسیلۀ آزمون دانکن و با استفاده از نرم-

گرم در  100کیلوگرم خاك از مقدار این مؤلفهها کاسته شد .با

افزار مینیتب نسخۀ  16انجام شد .شکلها نیز با استفاده از اکسل

افزایش تنش شوری تا سطح  120گرم در  100کیلوگرم خاك

رسم شد.

بر میزان قند محلول ،پروتئین و پرولین افزوده شد که تفاوتها

نتایج

در بارۀ قند محلول و پروتئین در سطح احتمال  95درصد نسبت

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش تنش شوری از صفر
به  40گرم در  100کیلوگرم خاك ،از مقدار رنگیزهها

به شاهد معنیدار اما درمورد پرولین این افزایش معنیدار نبود.
بحث

(کلروفیل ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و کاروتنوئیدها ) کاسته -

یافتههای این مطالعه نشان میدهد که در غلظت شوری 80گرم

شد و در ادامه ،با افزایش شوری تا  80گرم در  100کیلوگرم

در  100کیلوگرم خاك بر میزان رنگیزههای گیاه افزوده شد و

خاك مقدار رنگیزهها افزایش یافت و در غلظت  120گرم در

درغلظت  40و  120گرم در 100کیلوگرم خاك از میزان آنها

 100کیلوگرم خاك نمک از مقدار رنگیزهها مجدداً کاسته شد.

کاسته شد .برخی از تنشهای محیطی ،مقدار کلروفیل و

در باب رنگیزهها اختالف بین کلیۀ تیمارها در سطح احتمال 95

محصول را کاهش میدهند و این کاهش بستگی به ژنوتیپ گیاه

درصد نسبت به شاهد معنیدار بود (شکل  3 ،2 ،1و .)4نتایج

دارد ( .)Colom & Vazzana, 2001اکبری و همکاران نشان

حاصل از گیاهانی که تحت تیمار شوری در حضور

دادند که در مرزۀ تابستانی ( ،)Satureja hortensisمیزان

اسیدآسکوربیک بودند نشان داد که با افزایش شوری از صفر به

کلروفیل  aاز شوری صفر تا  2دسیزیمنس افزایش یافت.
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برای تعیین میزان پرولین با روش بیتس و همکاران ( )1973این

مقدار قند محلول ،پروتئین و پرولین با افزایش شوری تا  40گرم
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Fig. 1. Alterations in chlorophyll a level at different concentrations of salinity in the presence and absence of ascorbic
acid.

. در غلظتهای مختلف شوری در حضور و غیبت اسیدآسکوربیکb تغییرات مقدار کلروفیل-2شکل
Fig. 2. Alterations in chlorophyll b level at different concentrations of salinity in the presence and absence of ascorbic
acid.
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. در غلظتهای مختلف شوری در حضور و غیبت اسیدآسکوربیکa+b تغییرات مقدار کلروفیل-3شکل
Fig. 3. Alterations in chlorophyll a+b level at different concentrations of salinity in the presence and absence of
ascorbic acid.
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. تغییرات مقدار کاروتنوئید در غلظتهای مختلف شوری در حضور و غیبت اسیدآسکوربیک-4شکل
Fig. 4. Alterations in carotenoid levels at different concentrations of salinity in the presence and absence of ascorbic
acid.

. تغییرات مقدار پرولین در غلظتهای مختلف شوری در حضور و غیبت اسیدآسکوربیک-5 شکل
Fig. 5. Alterations in proline level at different concentrations of salinity in the presence and absence of ascorbic acid.

. تغییرات مقدار پروتئین در غلظتهای مختلف شوری در حضور و غیبت اسیدآسکوربیک-6 شکل
Fig. 6. Alterations in protein levels at different concentrations of salinity in the presence and absence of ascorbic acid.
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Fig. 7. Alterations in soluble sugar of aerial parts at different concentrations of salinity in the presence and absence of
ascorbic acid.

شکل  -8تغییرات قند محلول در غلظتهای مختلف شوری در حضور و غیبت اسیدآسکوربیک.
Fig. 8. Alterations in soluble sugar at different concentrations of salinity in the presence and absence of ascorbic acid.

این در حالی است که شوری  4دسیزیمنس کاهش و با افزایش

اسیدآسکوربیک را مربوط به کاهش زیانهای ناشی از

شوری تا  6دسیزیمنس مجدداً افزایش یافت .میزان کلروفیل b

رادیکالهای آزاد واکنشگر نسبت به ماکرومولکولهای زیستی

از شوری صفر تا  2دسیزیمنس کاهش پیدا کرد و بعد در 4

( )Noctor & Foyer, 1998ازجمله پروتئینهای ضروری یا

دسیزیمنس افزایش یافت و در  6دسیزیمنس کاهش نشان

نوکلئیکاسیدها میدانند (. )Inze &Van Montagu, 1995

داد؛ میزان کلروفیل کل از شوری صفر تا  2دسیزیمنس افزایش

چنانکه مشاهده میشود ،در این مطالعه حفظ محتوای کلروفیل

داشت ،در شوری  4دسیزیمنس کاهش یافت و در شوری شش

در غلظت شوری  40و  120گرم در  100کیلوگرم خاك که

دسیزیمنس افزایش نشان داد که این نتایج تاحدودی با نتایج

ازطریق تیمار اسیدآسکوربیک حاصل شده است ،به ثبات

این مطالعه مطابقت دارد .بیشتر گزارشهای ارائهشده اثر حمایتی

فتوسنتز در این وضعیت کمک میکند .تیمار اسیدآسکوربیک
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شکل  -7تغییرات مقدار قند محلول اندام هوایی در غلظتهای مختلف شوری در حضور و غیبت اسیدآسکوربیک

امیری و موذنی .اثر شوری و اسید اسکوربیک بر مرزه

Amiri & Moazzeni. Effect of salinity and acid ascorbic on Satureja

که ممکن است بهدلیل نقش کلیدی اسیدآسکوربیک در کاهش

کلرید سدیم میزان پرولین در تمام تیمارها نسبت به شاهد

آنتیاکسیدانها باشد.

افزایش یافت و در غلظتهای یکسان کلرید سدیم تیمارهایی

تنش شوری باعث افزایش رادیکالهای آزاد در کلروپالستها
میشود و تخریب کلروفیل و غشای کلروپالست را درپی دارد.
کاهش مقدار کلروفیل درپی تنشها میتواند بهعلت تخریب
کلروفیل ناشی از جداشدن فیتولی از حلقۀ پورفیرینی در اثر
گونههای فعال اکسیژن یا آنزیم کلروفیالز باشد .بررسیها بیان

که تحت تأثیر اسیدآسکوربیک قرار گرفته بودند ،در مقایسه با
گیاهانی که فقط تحت تأثیر کلریدسدیم بودند افزایش بیشتری
در میزان پرولین نشان دادند و بیشترین میزان اسیدآسکوربیک
در بیشترین مقدار شوری بود که با نتایج این تحقیق مطابقت
ندارد.

است.

نسبت به کمآبی و شوری ایجادشده در گیاهان رابطه مستقیم

کاهش مقدار کاروتنوئیدها در وضعیت تنش بهدلیل تجزیۀ
بتاکاروتن و تولید زآگزانتین در چرخۀ گزانتوفیل و یا اکسیده-
شدن مستقیم آن توسط اکسیژن یکتایی است ( Sultana et al.,

 .)1999آسکوربیکاسید نقش تعیینکنندهای در جاروبکردن
گونههای فعال اکسیژن و همچنین ،پراکندگی تشعشات بیش-
ازحد خورشید ایفا میکند ،زیر آسکوربیکاسید برای فعالیت
آنزیمهای چرخۀ گزانتوفیل ضروری است ( Loggini et al.,
.)1999

گزارش شده است که با بررسی کاربرد برونزای

دارد ( .)Saneoka et al., 2004تجمع پرولین در سیتوپالسم
سلول گیاهی مانند اسموتیکوم در حفاظت ساختمان
ماکرومولکولها در محیطی که تعادل یونی آن بههم خورده
است عمل میکند ( .)Nayyar, 2003افزایش پرولین به حفظ
تورم و کاهش خسارت غشا در گیاهان منجر میشود .بدین-
ترتیب با روش تنظیم اسمزی ،سازگاری به تنش کمآبی و
شوری افزایش مییابد ( .)Pandey & Agarwal, 1998قندها
سبب تنظیم اسمزی و نیز پایداری غشاها و پروتئینهای موجود
در سلول میشوند .این عمل میتواند ازطریق تشکیل پیوندهای
هیدروژنی بین گروههای کربوکسیل قندها و زنجیرههای قطبی

اسیدآسکوربیک بر تحمل شوری نخود این نتیجه حاصل می-

پروتئینها و باالخره پایدارسازی پروتئینها صورت گیرد .برای

شود که همزمان با افزایش غلظت نمک تا  40میلیموالر،

مثال تجمع ساکارز موجب حفظ فسفولیپیدهای غشا میشود و از

محتوای کلروفیلی برگ کاهش مییابد ولی با کاربرد

تغییرات ساختاری در پروتئینهای محلول سلول نیز جلوگیری

اسیدآسکوربیک با غلظت  40میلیموالر این کاهش بهسرعت

میکند .گیاهانی که در تنش شوری حاوی قندهای محلول

جبران میشود که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد

بیشتری هستند تحمل شوری بیشتری از خود نشان میدهند .تغییر

) .(Mohamed, 2008در این مطالعه ،در غلظت شوری  40و

در متابولیسم و تبدیل قندها در وضعیت اسمزی در تحمل تنش

 120گرم در  100کیلوگرم خاك برای تنظیم اسمزی بر میزان

دارای نقش تعیینکنندهای است .افزایش غلظت قندها ،عالوهبر

پرولین ،قند و پروتئین افزوده میشود.

اینکه باعث منفیترشدن پتانسیل اسمزی در سیتوپالسم می

نجفی و همکاران ( )2010نشان دادند که قند محلول در مرزۀ
تابستانی ( )Satureja hortensisطی شوری از صفر تا 70
میلیموالر افزایش یافت و در  100میلیموالر کاهش نشان داد
که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .آنها همچنین نشان دادند که
در این گیاه طی تغییر شوری از صفر تا  100میلیموالر بر مقدار
پرولین افزوده شد که با نتایج این تحقیق مغایرت دارد .قربانلی و

شود ،در حفاظت اسمزی غشاها و نیز جاروب کردن رادیکال-
های آزاد اکسیژن نیز میشود (.)Kerepesi & Galiba, 2000

اسمیرنف معتقد است که آسکوربیک اسید بهمثابۀ یک ملکول
کوچک با توان فیزیولوژیک باال میتواند فرآیند مادهسازی و به
ویژه ساخت قندها را در جهتی القا کند که درنهایت به رشد
گیاه منجر شود .بهعبارت دیگر ،کاهش قندهای محلول در
حضور آسکوربیک اسید ممکن است بهدلیل افزایش رشد باشد.
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باالی ژن کلروفیالز در اثر تنش شوری و خشکی را نشان داده

تجمع پرولین یکی از شاخص هایی است که با افزایش مقاومت
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از پیامدهای مخرب تنش بر رشد و محتوای کلروفیل میکاهد

همکاران )1391( ،در زیرۀ سبز نشان دادند که با افزایش غلظت
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کاهش یابد و ضرورت افزایش قندهای محلول کاهش یافته

پروتئینها است .در پژوهش حاضر ،استفاده از اسکوربیک اسید

باشد .اغلب پروتئینهای گیاهی با شوری القا میشوند ،که آنها

به طور کلی باعث افزایش محتوی پروتئین شد .آسکوربیک-

را میتوان در دو گروه قرار داد :پروتئینهای مربوط به تنش

اسید با حذف مستقیم یا غیرمستقیم رادیکالهای آزاد از اکسید-

شوری ،که فقط در وضعیت شوری افزایش مییابند ،و

شدن و تخریب ساختارهای پروتئینها جلوگیری میکند .مشابه

پروتئینهای مربوط به دیگر تنشها مثل گرما ،سرما ،خشکی و

نتایج این تحقیق کاربرد آسکوربیکاسید خارجی مقدار پروتئین

غیره .پروتئینهای تجمعیافته در گیاهان تحت تنش شوری،

را در گیاه سیبزمینی تحت تنش افزایش داده است (دانشمند،

شکلی از نیتروژن ذخیرهای را فراهم میکنند که نهتنها در تنش

.)1392

شدید استفاده میشود بلکه در تنظیم اسمزی نقش دارد.
شوری میتواند بهعلت کاهش سنتز و افزایش هیدرولیز آنها طی
تنش باشد .تنش کمآبی سبب تخریب ساختار پروتئینها و
اسیدهای آمینه میشود .کاهش پتانسیل آب در برگهای
ذرت ،موجب نقصان درخور توجهی در پلیریبوزومها و

سپاسگزاری
مؤلفان بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از اعضاء
گروه زیستشناسی لرستان و شرکت داروسازی خرمان لرستان
بابت تأمین نهالهای مورد استفاده در این پژوهش اعالم می-
کنند.
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