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- میزان فعالیت آنزیمهای آنتی، نسبت به تغییرات ارتفاعیFagus orientalis Lipsky  بهمنظور درک سازوکار سازگاری اکوفیزیولوژی راششرقی.چکیده
 متر ارتفاع از سطح117  متر و1277 ، متر177(  کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز در برگهای درختان راش شرقی در ارتفاعات مختلف،اکسیدانی شامل پراکسیداز
 نتایج تجزیه. نمونهبرداری از برگهای واقع در نیمۀ شمالی و جنوبی تاج درختان سالم و بالغ راش شرقی انجام شد.دریا) در جنگلهای گیالن تحتمطالعه قرار گرفت
، وجود داشت و با افزایش ارتفاع7/70 واریانس نشان داد که اختالف معنیداری در میان و درون جمعیت برای فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز در سطح احتمال
 اما فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ابتدا افزایشی بود و از ارتفاع میانه با افزایش ارتفاع میزان فعالیت آن کاهش،میزان فعالیت کاتاالز و پراکسیداز افزایش یافت
 همچنین نتایج نشان داد که فعالیت آنزیمی پراکسیداز و کاتاالز در برگهای جمعآوری شده از نمیه شمالی درختان نسبت به برگهای جمعآوری شده از نیمۀ.یافت
.جنوبی درختان بیشتر بود
 شاخصهای اکوفیزیولوژی، سازگاری، تغییرات اقلیم، ایران، اکسیژن فعال.واژههای کلیدی
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Abstract. To understand the Eco physiological adaptation mechanisms of Fagus orientalis Lipsky to altitude changes,
the activities of Peroxidase (POD), Catalase (CAT), and Ascorbate peroxidase (APX) in leaves of Fagus orientalis in
different altitudes (A1: 700 m, A2: 1200 m, A3: 1700 m above sea level) was studied in the forests of Guilan. Samples
of leaves were collected from southern and northern parts of the crown of healthy and mature trees. The results of
analysis variance showed that there was a significant difference between and within the population for the activity of
catalase and peroxidase enzymes at the probability level of 0.05. With the increase of altitude, the activity of catalase
and peroxidase increased but the activity of Ascorbate peroxidase enzyme initially increased and subsequently
decreased as the elevation went higher from the middle altitude. Also, the results showed that the enzymatic activity of
peroxidase and catalase in the leaves gathered from the tree-crown of the northern part was more than those of the
southern part.
Keywords. adaptability, climate change, Iran, physicoecological indices, reactive oxygen
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مقدمه

) .2011; Espahbodi, 2005پراکسیدازها در بسیاری از

همراه با افزایش ارتفاع عوامل محیطی ازجمله دما ،رطوبت ،فشار

فرایندهای یاختهای مانند متابولیسم اکسین ،تشکیل چوب ،اتصاالت

هوا و میزان تابش نور خورشید تغییر میکند .همراه با تغییرات

عرضی در دیوارۀ یاختۀ گیاهی ،پاسخ به تنشهای محیطی و مانند

عوامل محیطی ،تغییر در ساختار و فیزیولوژی گیاهان در طول

آن شرکت میکنند ( .)Yamasaki et al., 1997کاتاالزها برای

گرادیان ارتفاعی مشاهده شده است .در ارتفاعات باالتر نسبت به

سمزدایی ROSها در مدت شرایط تنش ضروری است.

ارتفاعات پایینتر گیاهان در معرض تابش بیشتر ،نوسانات دمایی

آسکوربات پراکسیداز ضروریترین نﻘش را در مﻬار ROS

زیاد ،سرعت باد بیشتر ،و همچنین فشار جزیی گازها و محدودیت

برعﻬده دارد و سلولها را در گیاهان عالی ،جلبکها Euglena ،و

آب و مواد مغذی قرار میگیرند و این ممکن است پاسخهای

دیگر موجودات محافظت میکند .آسکورباتپراکسیداز میل

ریختشناسی و فیزیولوژیکی درختان را تحتتاثیر قرار دهد

ترکیبی بیشتری به ( H2O2در محدودۀ میلیموالر) نسبت به

( .)Karner, 1998ترکیبات استرسزای زیستمحیطی (درجۀ

کاتاالز و پراکسیداز (درمحدوده میلیموالر) دارد و ممکن است

حرارت پایین ،شدت نور و خشکی) در ارتفاعات باال میتواند

نﻘش مﻬمی در مدیریت  ROSدر طول تنش داشته باشد ( & Gill

باعث افزایش تولید گونههای اکسیژن فعال شود که محتوای زیاد و

 Zhua .)Tuteja, 2010و همکاران ) ،(2010با مطالعۀ

سمی آن به تخریب پروتئینها ،چربیها ،کربوهیدراتها و DNA

بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی روی گونه

Calligonum

و سرانجام به مرگ سلولی منجر میشود که نتیجه تنش اکسیداتیو

 roborovskiiدر ارتفاعات مختلف نشان دادند که میزان

است ( .)Gill & Tuteja, 2010تمام گیاهان برای زندهماندن باید

پارامترهای اندازهگیریشده در ارتفاعات مختلف متغیر است و

با استرس اکسیداتیو روبرو شوند و از استراتژیهای دفاعی مختلفی

آنزیمهای آنتیاکسیدانی نﻘش اساسی در حفاظت سلولها در برابر

برای کاهش اثرات مضر تولیدات اکسیژن فعال ( )ROSاستفاده

محصوالت اکسیژن فعال ایفا میکنند Babaei .و همکاران

کنند .کاهش و یا افزایش فعالیتهای آنزیمی ،یکی از راههای

) (2016ویژگیهای بیوشیمیایی نﻬالهای Quercus C.A.Mey

مﻘابله و یا تحمل تنشها است .همراه با تغییرات تدریجی ارتفاع،

 castaneifoliaدر پروونانسهای مختلف را بررسی کردند و بیان

گیاه خود را با این تغییرات سازگار میکند .سازگاری میتواند با

کردند که میزان محتوای آنزیم پراکسیداز بازتاب دقیﻘی از میزان

تغییر در محتوای بسیاری از متابولیتها و نیز آنزیمهایی مثل

نور دریافتی در ارتفاعات مختلف را نشان میدهد Lykholat .و

پراکسیداز ،کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز باشد .گونههای

همکاران ) (2016پاسخهای سیستمهای آنتیاکسیدانی و فتوسنتزی

اکسیژن فعال ،با آنزیمهای آنتیاکسیدانی مانند کاتاالز و پراکسیداز

برگ درختان گونههای  Quercus robur L.و Fraxinus

و همچنین با مولکولهای آنتیاکسیدانی مانند آسکوربات خنثی و

 excelsior L.را در پاسخ به تغییرات ارتفاعی تحت بررسی قرار

غیرفعال میشوند .از آنجایی که ظرفیت و پاسخ سیستمهای آنتی-

دادند و نتایج نشان داد که میزان محتوای آنزیمهای کاتاالز و

اکسیدانی به توانایی گیاهان برای مﻘاومت در برابر استرسهای

پراکسیداز و همچنین محتوای کلروفیل برگ در طول تغییرات

اکسیداتیو کمک میکند ،تحﻘیق درباره اقدامات حفاظتی بهویژه

ارتفاعی ،تغییر میکند Everest .و  (2008) Kelesو

دربارۀ نوسانات شرایط محیطی در گونههای درختان مورد توجه

 Zolfaghariو همکاران ) (2010در نتایج مطالعات خود بیان

قرار گرفته است ( .)Polle, 1996طبق مطالعات انجامشده،

داشتند که سطوح باالتری از ترکیبات آنتیاکسیدانی و محتوای

آنزیمهایی همچون پراکسیداز ،کاتاالز ،سوپراکسیددیسموتاز در

آنزیمهای آنتیاکسیدانی برای سازگاری با ارتفاعات باال در

تعداد زیادی از گونههای جنگلی مثل بارانک ،ﺻنوبر ،راش ،افرا،

گونههای درختی و درختچهای مورد نیاز است .سازوکار سازگاری

بلوط ،سدر و نظایر اینﻬا با هدفهای مختلفی همچون بررسی تنوع،

متابولیسم درختان با عوامل محیطی جنبه مﻬمی از مسائل حفاظت از

انتخاب پایهها یا اکوتیﭗهای مﻘاوم به تنش در درون یا میان

جنگل است .این موضوع در سالهای اخیر به شدت تحتمطالعه

جمعیتها و غیره مورد استفاده قرار گرفته و کارایی آنﻬا مطلوب

قرار گرفته است Sofo .و همکاران ) (2005با مطالعهی اثر استرس

ارزیابی شده است (Babaei et al., 2012; Raeisi et al.,

خشکی بر فعالبت آنتیاکسیدانی آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز،
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کاتاالز ،پراکسیداز و آسکورباتپراکسیداز درختان زیتون نشان

از جمعآوری در نیتروژن مایع ذخیره شده و به آزمایشگاه منتﻘل و

دادند که با افزایش شدت خشکی میزان فعالیت آنزیمهای

در دمای  -47نگﻬداری شد.

سوپراکسید دیسموتاز ،آسکوربات پراکسیداز ،کاتاالز و پراکسیداز

بررسی آنزیمها

در برگ و ریشههای گونههای زیتون افزایش یافت .برگها مﻬم-

در این مطالعه فعالیت آنزیمهای پراکسیداز ،آسکوربات-

ترین اندام های فتوسنتز گیاهان هستند که واکنش سریع و حساس

پراکسیداز وکاتاالز اندازهگیری شد .بهمنظور استخراج ،برگهای

نسبت به تغییرات محیطی از خود نشان میدهند .بنابراین ،پاسخ

فریزشدۀ راش شرقی ( )F. orientalisدر هاون چینی ریخته و

ویژگیهای عملکردی برگ و فعالیتهای آنزیمی میتواند

نیتروژن مایع به آن اضافه شد .سپس برگها بهخوبی کوبیده تا

سازوکارهای انطباقپذیری ویژه گیاهان را در شرایط خاص

کامالً خرد شوند .به مﻘدار  7/0گرم از پودر برگ آسیابشده به

محیطی نشان دهد .گونۀ راش شرقی ( Fagus orientalis

میکروتیوبهای  2میلیلیتری منتﻘل و با افزودن یک میلیلیتر از

 )Lipskyازجمله گونههای ﺻـنعتی ارزشـمند جنگـلهـای شمال

بافر فسفات  07میلی موالر ورتکس و سپس بهمدت  10دقیﻘه با

ایران است که در چرخۀ توالی و تکاملی این جنگلهـا نﻘــش

دور  11777 rpmدر دمای  1درجۀ سانتیگراد ،سانتریفوژ شد .پس

مﻬمــی دارد ،بــهطــوری کــه در دامنــههــای ارتفــاع -2777

از اتمام سانتریفوژ عصاره رویی با استفاده از سمپلر برداشته و به

 177متر از سطح دریـا ،یکـی از گونـههـای اﺻـلی وکلیماکس

میکروتیوبهای  1/0میلیلیتری منتﻘل شدند و مجدد بهمدت 17

جنگلهـای شـمال محـسوب مـیشـود .بنابراین با توجه به مباحث

دقیﻘه با دور  11777 rpmدر دمای  1درجۀ سانتیگراد ،سانتریفوژ

فوق در این مطالعه روند تغییرات آنزیمهای آنتیاکسیدانی در

شدند .پس از اتمام سانتریفوژ عصاره رویی با استفاده از سمپلر

نمونههای برگ گونه راش شرقی در پاسخ به تغییرات ارتفاعی

برداشته و به میکروتیوبهای با همان حجم منتﻘل شد.

بررسی شد.

میکروتیوبهای حاوی عصاره در زمان سایش برگها و سانتریفوژ
نمونههای دیگر در داخل ظرف یخ نگﻬداری شد ( Beauchamp

مواد و روشها

 .)& Fridovich, 1971از این عصاره برای سنجش محتوای

برای انجام این تحﻘیق سه رویشگاه درختان راش در طول یک

آنزیمهای پراکسیداز ،آسکورباتپراکسیداز و کاتاالز استفاده شد.

ترانسکت ارتفاعی درجنگلهای ماسال در استان گیالن انتخاب

فعالیت آنزیم پراکسیداز با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ،با

شد .این منطﻘه بین عرض جغرافیایی ˝ 91˚ 11ʹ 77و ˝91˚ 13ʹ 27

استفاده از روش  Cesarو همکاران ( )2010در طول موج 117

و طول جغرافیایی ˝ 14˝ 00ʹ 13و ʹ 13˚ 72واقع شده است .از

نانومتر بهمدت  2دقیﻘه تحت سنجش قرار گرفت .محتوای آنزیم

آنجایی که هدف از این تحﻘیق بررسی تغییرات بیوشیمیایی در

آسکوربات پراکسیداز ( )APXبه روش  Nakanoو Asada

طول گرادیان ارتفاعی بود ،بنابراین با توجه به دامنۀ ارتفاعی گونۀ

( )1999با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 237

راش شرقی سه ارتفاع  1277 ، 177و  1177متر از سطح دریا

برای  1دقیﻘه ثبت شد .محتوای آنزیم کاتاالز ( )CATدر طول

مشخص شد ( جدول  .)1میانگین درجۀ حرارت سالیانه این منطﻘه

موج  217nmبرای  1دقیﻘه به روش چنس و ماهلی ( & Chance

 21/9درجۀ سانتیگراد و میانگین بارش ساالنه  321میلیمتر و

 )Maehly, 1955انجام شد .از آزمون Kolmogorov-Sm-

میانگین درجۀ حرارت هوا در طول دورۀ رویش  21/1درجۀ

 irnovبرای نرمالکردن دادهها استفاده شد و تجزیه وتحلیل آماری

سانتیگراد و میزان بارندگی در این دوره  931میلیمتر است .در هر

دادهها در قالب یک طرح آماری آشیانهای ()Nested ANOVA

ارتفاع  17پایه درختی سالم بهطور تصادفی انتخاب شد و در مرداد
ماه ،روی هر پایه درخت  27برگ سالم و بالغ از قسمت میانی
( )Bayramzadeh, 2011و از ناحیه بیرونی تاج درختان (شمالی
و جنوبی) جمعآوری شد (.)Hatziskakis et al., 2011
نمونههای برگ بهطور جداگانه برای هر اﺻله درخت بالفاﺻله بعد

با استفاده از رویه  GLMنرمافزار( SAS )var 9انجام شد.
تعیین شاخص پالستیسیتی فیزیولوژیکی

شاخص پالستیسیتی فیزیولوژیکی با استفاده از فرمول زیر محاسبه
شد (al., 2008

:)Qipeng et
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جدول  -1مشخصات منطﻘهی تحتمطالعه.
Table 1. Specifications of the study areas.
طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

شیب ()%

جﻬت

( 177پایین)

˝91˚ 11ʹ 97

ʹ14˚ 01

20-97

شمال -شمال شرقی

ارتفاع از سطح دریا (متر)
( 1277میانه)

˝91˚ 11ʹ 17

ʹ14˚ 01

90-17

شرقی -جنوب شرقی

( 1177باال)

˝91˚ 14ʹ 17

˝14˚ 04ʹ 97

17-10

شمال -شمال شرقی

جدول  -2تغییرات میزان فعالیت آنزیمهای تحت مطالعۀ برگ درختان راش شرقی در جﻬتهای شمالی و جنوبی تاج درختان در طول تغییرات ارتفاعی.
Table 2. Changes in the activity of the enzymes studied in the beech leaves in northern and southern axes of the tree

crown along different altitudinal gradient.
آنزیم

ارتفاع از سطح دریا

جﻬت جغرافیایی

پراکسیداز
کاتاالز
آسکوربات پراکسیداز

177m a.s.l.

1277m a.s.l.

1177m a.s.l.

شمالی

7/7723±7/77723

7/773±7/7713

7/794±7/7747

جنوبی

7/7724±7/77711

7/771±7/7710

7/713±7/7709

شمالی

7/771±7/7772

7/7711±7/7723

7/711±7/7790

جنوبی

7/779±7/7771

7/7711±7/7713

7/7711±7/7721

شمالی

7/7799±7/7771

7/7791±7/7779

7/7723±7/7772

جنوبی

7/7797±7/7771

7/7791±7/7779

7/7721±7/7772

جدول  -3نتایج تحلیل واریانس با طرح آشیانهای فعالیت آنزیمی در طول تغییرات ارتفاعی.
Table 3. Results of nested crossed analysis of variance for enzyme activity along different altitudinal gradient.
میانگین مربعات

منبع تغییرات

درجۀ آزادی

جمعیت

2

*7/771

جﻬت

1

*7/771

جمعیت × جﻬت

2

*7/771

*0/113

خطا

7/773

7/779

0/779

ضریب تغییرات

42/14

44/03

23/17

ns

آسکوربات پراکسیداز

پراکسیداز

کاتاالز
*7/77

1/174ns

*1/142

1/111ns
1/210ns

و * بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح %0

ns and * respectively not significant and significant at 5% level

در این فرمول  PPIپالستیسیتی آنزیم مورد نظر Xmax ،و Xmin

جنوبی تاج درخت بود (جدول  ،2شکل  .)9فعالیت آنزیم

حداکثر و حداقل مﻘدار آنزیم در ارتفاعات و جﻬات مختلف است.

آسکورباتپراکسیداز در نیمۀ شمالی تاج درختان همراه با افزایش
ارتفاع کاستهشد و در نیمۀ جنوبی تا ارتفاع  1277متر روند افزایشی

نتایج

داشته و سپس همراه با افزایش ارتفاع مجدداً کاسته شد (جدول .)2

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که فعالیت آنزیم پراکسیداز

اختالف معنیداری در میزان فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز

اختالف معنیداری را در میان و درون جمعیت دارد .همچنین

در میان و درون جمعیت مشاهده نشد ( جدول  .)9نتایج میزان

اختالف معنیداری در میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در میان و درون

پالستیسیتی فیزیولوژیکی ( )PPIنشان داد که آنزیم پراکسیداز

جمعیت مشاهده شد .پاسخ درختهای تحتمطالعه نسبت به

بیشترین میزان پالستیسیتی ( )7/110را از خود نشان داد و آنزیم

تغییرات ارتفاعی یکسان نبود .فعالیت آنزیم پراکسیداز برگهای

آسکوربات پراکسیداز هم کمترین میزان پالستیسیتی ()7/133

درختان راش روند افزایشی را در دو نیمۀ تاج درخت نشان داد و

فیزیولوژیکی را از خود نشان داد .نتایج بهدستآمده نشان داد که

این افزایش بهنحوی بود که فعالیت آنزیم در نیمۀ شمالی تاج

در هر سه آنزیم پراکسیداز ،کاتاالز و آسکورباتپراکسیداز نمونه-

درختان بیشتر از نیمۀ جنوبی مشاهده شد (جدول  ،2شکلهای  1و

های جمعآوریشده از نیمۀ شمالی و رشدکرده در سایه،

 .)2فعالیت آنزیم کاتاالز نیز با افزایش ارتفاع دچار تغییرات شد و

پالستیسیتی بیشتری (بهترتیب  7/119 ،7/471و  )7/111نسبت

همانند فعالیت آنزیمی پراکسیداز ،در نیمۀ شمالی بیشتر ار نیمۀ

نمونههای جمعآوریشده از نیمۀ جنوبی دارند (جدول .)1

98/59

99/55
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 معرف درختان نمونهبرداریشده در ارتفاعT10  تاT1(  فعالیت آنزیم پراکسیداز در برگهای جﻬت شمالی تاج درختان راش شرقی در ارتفاعات مختلف-1 شکل
.)متر) به همراه اشتباه معیار مﻘادیر اندازهگیریشده1177( متر) و ارتفاع سوم1277(  ارتفاع دوم، ) متر177( اول
Fig. 1. Peroxidase enzyme activity in the northern direction leaves of the F. orientalis trees crown at different altitudes
(T1 to T10 represents the trees sampled at the first altitude (700 m), the second altitude (1200 m) and the third altitude
(1700 m), with the standard error of measured values).

 معرف درختان نمونهبرداریشده در ارتفاعT10  تاT1(  فعالیت آنزیم پراکسیداز در برگهای جﻬت جنوبی تاج درختان راش شرقی در ارتفاعات مختلف-2 شکل
.)متر) به همراه اشتباه معیار مﻘادیر اندازهگیریشده1177( متر) و ارتفاع سوم1277(  ارتفاع دوم، )متر177( اول
Fig. 2. Peroxidase enzyme activity in the Southern direction leaves of the F. orientalis trees crown at different altitudes
(T1 to T10 represents the trees sampled at the first altitude (700 m), the second altitude (1200 m) and the third altitude
(1700 m), with the standard error of measured values).

 معرف درختان نمونهبرداریشده در ارتفاع اولT10  تاT1(  فعالیت آنزیم کاتاالز در برگهای جﻬت شمالی تاج درختان راش شرقی در ارتفاعات مختلف-3 شکل
.)متر) به همراه اشتباه معیار مﻘادیر اندازهگیریشده1177( متر) و ارتفاع سوم1277(  ارتفاع دوم،)متر177(
Fig. 3. Catalase enzyme activity in the northern direction leaves of the F. orientalis trees crown at different altitudes
(T1 to T10 represents the trees sampled at the first altitude (700 m), the second altitude (1200 m) and the third altitude
(1700 m), with the standard error of measured values).
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 معرف درختان نمونهبرداریشده در ارتفاع اولT10  تاT1(  فعالیت آنزیم کاتاالز در برگهای جﻬت جنوبی تاج درختان راش شرقی در ارتفاعات مختلف-4 شکل
.)متر) به همراه اشتباه معیار مﻘادیر اندازهگیریشده1177( متر) و ارتفاع سوم1277(  ارتفاع دوم، )متر177(
Fig. 4. Catalase enzyme activity in the Southern direction leaves of the F. orientalis trees crown at different altitudes
(T1 to T10 represents the trees sampled at the first altitude (700 m), the second altitude (1200 m) and the third altitude
(1700 m), with the standard error of measured values).

 معرف درختان نمونهبرداریشدهT10  تاT1(  فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در برگهای جﻬت شمالی تاج درختان راش شرقی در ارتفاعات مختلف-5 شکل
.)متر) به همراه اشتباه معیار مﻘادیر اندازهگیریشده1177( متر) و ارتفاع سوم1277(  ارتفاع دوم، )متر177( در ارتفاع اول
Fig. 5. Ascorbate peroxidase enzyme activity in the northern direction leaves of the F. orientalis trees crown at different
altitudes (T1 to T10 represents the trees sampled at the first altitude (700 m), the second altitude (1200 m) and the third
altitude (1700 m), with the standard error of measured values).

 معرف درختان نمونهبرداریشدهT10  تاT1(  فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز در برگهای جﻬت جنوبی تاج درختان راش شرقی در ارتفاعات مختلف-6 شکل
.)متر) به همراه اشتباه معیار مﻘادیر اندازهگیریشده1177( متر) و ارتفاع سوم1277(  ارتفاع دوم، )متر177( در ارتفاع اول
Fig. 6. Ascorbate peroxidase enzyme activity in the southern direction leaves of the F. orientalis trees crown at
different altitudes (T1 to T10 represents the trees sampled at the first altitude (700 m), the second altitude (1200 m) and
the third altitude (1700 m), with the standard error of measured values).
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جدول  -4میزان پالستیسیتی فیزیولوژیکی ( )PPIراش شرقی در ارتفاعات مختلف.
Table 4. Physiological plasticity (PPI) of F.orientalis at different altitudes.

آنزیم

جﻬت

شمالی

پراکسیداز

جنوبی

شمالی

کاتاالز

جنوبی

شمالی
آسکوربات پراکسیداز
جنوبی

میزان پالستیسیتی ()PPI

ارتفاع
()m

مﻘدار

177

7/1921

1277

7/4912

1177

7/3110

177

7/1111

1277

7/4114

1177

7/3139

177

7/191

1277

7/39

1177

7/3113

177

7/2142

1277

7/311

1177

7/319

177

7/141

1277

7/1

1177

7/010

177

7/193

1277

7/011

1177

7/03

بحث

میانگین
7/471
7/110
7/121

7/119

7/111

7/111

7/111
7/133
7/949

های محیطی حساس است و قادر است  H2O2موجود در بافت گیاه

پوشش گیاهی در ارتفاعات باالتر شامل گیاهانی است که با

که در مواقع استرس تولید میشود را خنثی کند & (Saho

دمای پایینتر و شرایط تابش باال سازگار شدهاند .این سازگاریها

) .)1987; Sagisaka, 1985 Mishrah,شرایط نامطلوب محیطی

با تغییرات سریع متابولیک و بازسازی بیوشیمیایی که شامل

مانند کاهش رطوبت خاک ،کاهش بارندگی و افزایش خشکی و

ترکیبات و آنزیمهای آنتیاکسیدانی است ،همراه است ( Öncel et

تابش نور خورشید تغییراتی را در محتوای آنزیم پراکسیداز ایجاد

 .)al., 2004; Rundel et al., 1998وجود فرایندهای

میکند که باعث سازگاری گیاه با شرایط نامطلوب میشود .در

بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مختلف برای انعطافپذیری در برابر

مطالعۀ حاضر ،نتایج بررسی تغییرات آنزیم پراکسیداز در طول

این تغییرات ضروری است ( ;Germino & Smith, 2000

تغییرات ارتفاعی نشان داد که پایههای موجود در ارتفاع باال دارای

 .)Streb et al., 1998; Wildi & Lütz, 1996در این مطالعه

بیشترین فعالیت آنزیم و پایههای موجود در رویشگاه پایین دارای

همراه با افزایش ارتفاع ،میزان فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و

کمترین فعالیت آنزیم بودند و از این لحاظ ارتفاع  1277متر از

کاتاالز روند افزایشی را نسبت به تغییرات ارتفاعی از خود نشان

سطح دریا به عنوان گروه بینابینی معرفی شد ( جدول  .)2همچنین

دادند .تحت شرایط عادی ،سلولهای گیاهی قادر به حفظ تعادل

فعالیت پراکسیداز در برگهای برداشتشده از نیمۀ شمالی تاج

بین تولید  ROSو پخش آنﻬا هستند ،اما تحت استرس محیطی

درختان فعالیت بیشتری نسبت به برگهای جمعآوریشده از نیمۀ

طوالنی مدت ROS ،انباشته شده و به آسیب منجر میشودROS .

جنوبی تاج درختان را نشان داد (جدول  .)2افزایش فعالیت

شامل  O2و  OH-است ( .)Cadenas, 1989نتایج نشان داد که با

پراکسیداز پاسخی از جانب گیاه به افزایش ROSها است .آنزیم

افزایش ارتفاع بر فعالیت آنزیم پراکسیداز افزوده میشود .آنزیم

پراکسیداز یکی از آنزیمهای اکسیدکننده ترکیبات فنلی بوده و

پراکسیداز که در اغلب گونههای گیاهی یافت میشود ،شاخص

نﻘش مﻬمی را در افزایش دفاع آنتیاکسیدانی ( & Agarwal

تغییرات فیزیولوژیک در گیاهان است .این آنزیم نسبت به تنش-

 ،)Pandey, 2004چوبسازی ،متابولیسم اکسیداتیو ،تحمل
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شوری و تنش فلز سنگین دارد (.)Aslam et al., 2011

بنابراین ،نتایج حاکی از تغییرات متابولیکی قابل توجه در برگهای

 Lykholatو همکاران ) ،(2016در مطالعه روی برگهای زبان

راش شرقی در طول ارتفاعات است .احتماالً این تغیییرات میتواند

گنجشک ( )Fraxinus excelsior L.و بلوط ( Quercus

تجمع قندها و فنول ها را تخت تأثیر قرار دهد ،از آنجایی که

 )robur L.تغییر در میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز را در طول

 Allisonو  (2004) Schultzتأکید کردند که پراکسیدازها نﻘش

ارتفاعات مختلف نشان دادند و عنوان کردند که تغییر در فعالیت

مﻬمی در این مسیرهای سوختوساز دارند .نتایج نشان داد که

های متابولیکی بر اثر تغییر در فعالیتهای فتوسنتزی ظاهر میشود.

فعالیت آنزیم کاتاالز برگها نیز مانند پراکسیداز با رشد ارتفاع

بنابراین ،نتایج بهدستآمده نشاندهندۀ متابولیسم قابل توجه برگ-

افزایش یافته است Lykholat .و همکاران ) (2016به بررسی اثر

های بلوط و زبان گنجشک برای مﻘابله با افزایش خشکی در طول

ارتفاع بر فعالیت آنزیمی کاتاالز برگهای بلوط و زبان گنجشک

شیب ارتفاعی است .احتماالً تغییرات ممکن است متأثر از تجمع

پرداختند و در مجموع ،نتایج افزایش دخالت کاتاالز را در

فنولها و قندها باشد ،نظر به اینکه که  AllisonوSchultz

فرایندهای آنتیاکسیدانی در برگهای بلوط و زبان گنجشگ

( )2004بر روی پراکسیدازها تأکید میکنند نﻘش مﻬمی در این

همراه با افزایش ارتفاع و افزایش خشکی نشان داد .بنابراین ،نتایج

مسیرهای متابولیکی بازی میکند .در همین رابطه  Khaksarو

مطالعه حاضر با نتایج تحﻘیق  Lykholatو همکاران ) (2016و

همکاران ) (2015با بررسی گونه افراپلت ( Acer velutinum

 Mhamdiو همکاران ) (2010همسو است .نتایج نشان داد که

 )Boiss.نشان دادند که فعالیت پراکسیداز با افزایش ارتفاع افزایش

دخالت آنزیم کاتاالز در فرایندهای آنتیاکسیدانی در برگهای

یافته و بر این اساس ،سه رویشگاه تحت بررسی از لحاظ فعالیت

راش با افزایش ارتفاع افزایش یافته است .نتایج این تحﻘیق با نتایج

کمی آنزیم تا حد زیادی قابل تفکیک از یکدیگر بودند و تفاوت

 Queval’sو همکاران ) (2007مطابﻘت دارد .افزایش قابل توجه

در میزان فعالیت کمی پراکسیداز در درون هر رویشگاه را ناشی از

میزان کاتاالز در برگها میتواند کلروپالست را تحت شرایط

تفاوتهای ژنتیکی بیان کردند و عنوان کردند که کاهش دما در

تنشهایی که تولیدکنندۀ اﺻلی گونههای اکسیژن فعال هستند

ارتفاعات باالتر باعث افزایش فعالیت کمی و کیفی آنزیم

محافظت کند ( .)Foyer & Shigeoka, 2011همچنین براساس

پراکسیداز برای تولید لیگنین شده است Parhizkar .و همکاران

دادههای بهدستآمده میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز برگهای نیمۀ

) (2009در بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در گونه اکالیپتوس

شمالی تاج درختان بیشتر از برگهای نیمۀ جنوبی مشاهده شد.

( )Eucalyptus viminalis Labillنشان داد که تغییرات فعالیت

نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در نیمۀ

پراکسیداز در پایههای مختلف متفاوت بوده است .نتایج بهطور

شمالی تاج درختان همراه با افزایش ارتفاع کاسته شد و در نیمۀ

کلی نﻘش پراکسیداز را در اعمال متابولیسمی و تغییرات

جنوبی تا ارتفاع میانی روند افزایشی داشته و سپس همراه با افزایش

فیزیولوژیک  E. viminalisنشان داد و افزایش فعالیت آنزیم

ارتفاع از میزان فعالیت آنزیم کاسته شد و اختالف معنیداری در

پراکسیداز طی فصلهای سرد سال را دلیلی بر نﻘش این آنزیم در

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در میان جمعیت و درون

مﻘابله با آسیبهای ناشی از سرما ) (Parhizkar et al., 2009و

جمعیت مشاهده نشد .نتایج این تحﻘیق با نتایج  Zhuaو همکاران

دلیلی برای جبران میزان کل فعالیت آنزیمﻬا در دمای پایین اظﻬار

) (2010همسو است Zhua .و همکاران ) (2010با مطالعۀ

کردند ( .)Han et al., 2004به عبارت دیگر پایههای واقع در

سازگاری اکوفیزیولوژی  Calligonum roborovskiiدر پاسخ

ارتفاعات باالتر برای مﻘابله با تنشهای محیطی از جمله سرمای

به تغییرات میزان آب و خاک در طول گرادیان ارتفاعی بیان

دیررس بﻬاره ،سرمای زودرس پاییزه تغییراتی در خود ایجاد کرده

کردند که با افزایش ارتفاع فعالیت آنزیم کاتاالز افزایش یافت و

و با فعالسازی آنزیم پراکسیداز سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی

فعالیت آنزیمهای سوپراکسیددیسموتاز و آسکورباتپراکسیداز و

پیدا می کنند Halliwell .و همکاران ) (2006بیان میدارد که

پراکسیداز در ارتفاع اول بیشتر از ارتفاع دوم و سوم بود و چنین

عملکرد آنزیم پراکسیداز جوامع گیاهی با حذف پراکسید اکسیژن

بیان کردند که تحت تنش خشکی ابتدا آنزیم سوپراکسید

بیش از حد طی فرایندهای مختلف فیزیولوژیکی ﺻورت میگیرد.

دیسموتاز فعال میشود و اتم پراکسیداز را به اکسیژن مولکولی و

)Nova Biologica Reperta 5 (2): 95-105 (2018
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 H2O2تبدیل میکند و سپس آنزیمهای پراکسیداز و آسکوربات

را میتوان برای شناسایی پایههای مﻘاوم نسبت به تنشهای محیطی

پراکسیداز  H2O2را از بین میبرند و کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز

استفاده کرد .همچنین نتایج حاﺻل از این مطالعه میتواند برای

در ارتفاع اول و دوم ممکن است بهدلیل انباشت  H2O2و یا به دلیل

ارزیابی انطباقی گونههای چوبی نسبت به تغییرات آب وهوایی مفید

روشنایی باشد .افزایش ارتفاع و تغییر در شرایط محیطی باعث

واقع شود.

افزایش استرس اکسیداتیو در ارتفاعات باالتر و تجمع گونههای
اکسیژن فعال و رادیکالهای آزاد در داخل بافتهای گیاهی می-

سپاسگزاری

شود .تحت این شرایط ،گیاه سیستم دفاعی خود را بهمنظور

نگارندگان از مسئولین آزمایشگاه دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه

باالبردن مﻘاومت در برابر تنشها افزایش میدهد .بنابراین،

گیالن بخاطر فراهم کردن امکانات و همکاری در انجام این تحﻘیق

پراکسیداز و کاتاالز برگ دارای فعالیت فیزیولوژیک بیشتری

قدردانی میکنند.

نسبت به افزایش ترکیبات اکسیژن فعال با افزایش ارتفاع ،به

Allison, S.D. and Schultz, J.C. 2004. Differential activity

خصوص ارتفاع باالتر از  1277متر بود .مﻘادیر میانگین پالستیسیتی
فیزیولوژیکی در آنزیمهای تحت بررسی نشان داد که آنزیمهای
پراکسیدار ،کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز باالترین میزان تغییرات
را در نیمۀ شمالی دارا بودند دارا بودند (بهترتیب 7/119 ،7/471 ،و
 .)7/111موقعیت قرارگیری برگها روی تاج درختان و همچنین
تفاوت در میزان نور دریافتی نیمۀ شمالی و جنوبی تاج درختان می-
تواند از عوامل تغییر در عملکرد آنزیمها باشند .همچنین فعالیت
بیشتر آنزیمها در نیمۀ شمالی نشان میدهد که سایه بهطور مثبتی بر
پاسخهای فیزیولوژیکی به تغییرات محیطی (آنزیمهای آنتی-
اکسیدانی) تأثیر میگذارد .مطالعات زیادی به قابلیت سازشپذیری
فیزیولوژیکی گونههای گیاهی به شرایط مختلف نوری پرداختهاند
( Han et al., 2004; Matos et al., 2009; Araujo et al.,

 .)2008عالوه بر شرایط نوری ،عوامل دیگری مانند دما و استرس
آبی نیز میتواند بر روی عملکرد برگ تأثیرگذار باشد (Carp-

 .)enter & Smith, 1981در مجموع ،تفاوت در میزان
پالستیسیتی فیزیولوژیکی در نیمۀ شمالی و جنوبی تاج درختان
نتیجۀ تغییر در ویژگیهای مورفولوژیکی ،بیوشیمیایی و
فیزیولوژیکی همراه با تغییرات ارتفاعی است .در این مطالعه
تغییرات عملکرد برگ درختان راش شرقی در امتداد گرادیان
ارتفاعی تحت بررسی قرار گرفت .نتایج مطالعۀ حاضر حساسیت
برگ درختان راش را نسبت به تفاوتهای محیطی در مﻘیاس
کوچک همراه با افزایش ارتفاع نشان میدهد .عالوه براین،
سازوکارهای بیوشیمیایی که شامل اجزای دفاعی آنتیاکسیدانی
هستند نﻘش مؤثری در تطبیق پاسخ گیاهان نسبت به تنشهای
اکسیداتیو در ارتفاعات باال دارند .نتایج بهدستآمده از این مطالعه
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