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  زیست شناسی گروه آموزشی

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

 فیزیولوژي گیاهی گرایشزیست شناسی  يرشتهدر

 

  

  عنوان:

بررسی اثرات آللوپاتیک گزانتوتوکسین روي گیاه کاهو از برخی جنبه هاي 

 و بیوشیمیایی مولکولی، فیزیولوژیکی 

  

  :استادراهنما

  دکترسیدمهدي رضوي

  

 :استادمشاور

  دکترصابر زهري

  

 :پژوهشگر

  زینب قربانی

  

  

  94پاییز

  

   



 
 

  زینب: نام                           قربانی  : دانشجو خانوادگی نام

  : نامهپایان عنوان

  و بیوشیمیایی مولکولی، بررسی اثر آللوپاتیک گزانتوتوکسین روي گیاه کاهو از برخی جنبه هاي فیزیولوژیکی  

  دکتر سیدمهدي رضوي :استادراهنما

  دکتر صابر زهرير: استادمشاو

  زیست شناسی:  رشته                                                                کارشناسی ارشدی:تحصیل مقطع

  اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                فیزیولوژي گیاهی:  گرایش

  52ات:تعدادصفح                            27/8/94  دفاع: تاریخ                           علوم:دانشکده

  :چکیده

. در این پژوهش پاسخ ترکیبات آللوکیمیکال با روش هاي مختلف بر رشدو فیزیولوژي گیاهان اثرمی گذارند

میلی گرم برمیلی لیتر  0.001و  0.0001گیاه کاهو از جنبه هاي فیزیولوژي،بیوشیمیایی و مولکولی  به غلظت هاي 

ماده گزانتوتوکسین موردارزیابی قرارگرفته است.جنبه هاي موردارزیابی شامل:جوانه زنی،وزن تروخشک ریشه و اندام 

لروفیل و فعالیت آنزیم هایی چون آنزیم کاتاالز،فنل پلی اکسیداز،آسکروبات هوایی،محتوي کلروفیل،فلورسانس ک

درژل آکریل آمیداست.پژوهش حاضرنشان داد که  DNAپراکسیدازو آنزیم پروتئازو نیز الگوي الکتروفورز پروتئین و 

ماده میزان جوانه زنی،وزن تروخشک،محتوي کلروفیل و میزان پروتئین گیاه کاهو کاهش یافت.همچنین 

د.فلورسانس کلروفیل تغییرمحسوسی نداشت،فعالیت ویژه شو میگزانتوتوکسین بطورمعنی دارمانع ریشه زایی بذرکاهو 

آنزیم هاي کاتاالز،پروتئاز،فنل پلی اکسیداز و آسکروبات پراکسیداز افزایش یافت وتغییرات آرایش باند هاي  الکتروفورز 

آرایش  با این حالي پاسخ گیاه کاهو نسبت به ماده گزانتوتوکسین است. پروتئین بین گروه شاهدوتیمارنشان دهنده 

  تغییرات قابل توجه اي نداشت. DNAباند هاي الکتروفورزي 

  

  ، گزانتوتوکسین، فیزیولوژي ، مولکولی ، بیوشیمیایی آللوکیمیکال: هاکلیدواژه
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 و تاریخچه آللوپاتی مقدمه - 1- 1

بکارگرفته شد.این واژه  1937در سال  Hans Molishکلمه آللوپاتی براي نخستین بارتوسط یک محقق آلمانی به نام 

به معناي آسیب و در فارسی  (pathos) به معناي دیگري و پاتوزallelon ) در اصل مشتق شده از دو کلمه یونانی آللون(

  )Sodaeizadeh& et al,2012 د.(شو میکلمه دگرآسیبی به معناي آللوپاتی در نظرگرفته 

م، امروزه، اثرات مهاري و هم تحریکی یک گیاه بر گیاه دیگر. اغلب گیاهان براي در هر حال مفهوم مورد پذیرش عمو

ند. ترکیبات شیمیایی پدید شو میرقابت از ترکیبات آللوشیمیایی استفاده کرده و مانع جوانه زنی و رشد سایر گیاهان 

  آورنده اثرات آللوپاتی را آللوکمیکال یا آللوشیمی می گویند

ر مفهوم تداخل شیمیایی یک گونه گیاهی با جوانه زنی ، رشد وتکوین سایر گونه هاي گیاهی بیش پدیده آللوپاتی ، د

  ..(Singh& et al,2001)سال است که شناخته شده است.  2000از 

و بررسی پدیده   مینه شناسایی زپدیده آللوپاتی از هزاران سال پیش وجود داشته است و تحقیقات علمی زیادي در 

ده سال اخیر انجام شده است .این فعالیت ها پیش بینی هاي معنی داري را در مورد کاربرد آللوپاتی نشان آللوپاتی در 

تاکنون تعداد زیادي از ترکیبات آللوپاتیک نظیر اسیدهاي فنولیک ، ترپنوئیدها، کوماربن ها، تانن ها، ترپن ها،  اند. داده

الل تستقیم یا غیر مستقیم در سیر طبیعی رشد و نمو گیاهان اخکینون ها شناخته شده است که می توانند به صورت م

  .کنندایجاد 

فرآیندهایی شامل تولید و آزاد سازي    «انجمن بین المللی آللوپاتی ،آللو پاتی را چنین تعریف کرد:  1996در سال 

سیستم هاي کشاورزي و  متابولیت هاي ثانوي توسط گیاهان ، میکروارگانیسم ها، ویروسها و قارچها که رشد و تکوین

  ».دهند. این اثرات ممکن است مثبت یا منفی باشند بیولوژیکی (به غیر از جانوري) را تحت تاثیر قرار می

بعدها آللوپاتی به صورت وسیع تر تعریف شدبدین گونه که آللوپاتی هرگونه فرایندي است که درآن متابولیت هاي 

یسم ها،ویروس ها و قارچ ها،رشدوگسترش سیستم هاي زراعی و زیستی ثانویه تولیدشده توسط گیاهان،میکروارگان

  )(Sampietro & et al,2009 هد.د میدیگرراتحت تاثیرقرار

نقش آللوپاتی در مدیریت علف هرز سودمند است و توجه زیادي را در دو دهه اخیر به خود جلب کرده است. 

بازدارندگی رشد علف هرز توسط آللوپاتی محصوالت زراعی در دوران استقرار اولیه می تواند نیاز به علف کش هاي تجاري و 
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زراعی با تشدید کردن رقابت، علف هرز را کنترل کند. نتایج  کاربرد آنها را در اوایل فصل کاهش دهد و پس از آن گیاه

پژوهش هاي آللوپاتی در زمینه علوم کشاورزي و جنگلداري، حفظ نباتات، تولید گیاه، شیمی، میکروبیولوژي، بیوشیمی، 

ه بر آن، علوم خاك، شیمی فراورده هاي طبیعی، علوم طبیعی، آسیب شناسی گیاهی و حشره شناسی، کاربرد دارد. عالو

امروزه  .گردد  آللوپاتی بعنوان استراتژي کاهش آلودگی محیط و افزایش تولیدات کشاورزي در کشاورزي پایدار، مطرح می

آللوپاتی به عنوان یک علم استراتژیک درکاهش آلودگی هاي محیطی باتولیدعلف کش ها،حشره کش ها و آفت کش هاي 

لذادراین پژوهش پاسخ هاي زیستی گیاه کاهوتحت اثرماده Sampietro & et al,2009).  ت(ارگانیک مطرح اس

  گزانتوتوکسین از جنبه هاي فیزیولوژي و مولکولی و بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.

  مشخصات گیاه کاهو- 2- 1

است. کاهو بیشتر به صورت  )Asteraceae(کاسنیاناز خانواده گل مینا یا گل آفتابگردان  یک سالهکاهو گیاهی 

کاهوگیاهی یک ساله که داراي شود.  یابد ولی در مواقعی به صورت ساقه یا بذر نیز یافت می پرورش می برگ مانندگیاه 

دارد، یعنی  راست اي یاه کاهو سیستم ریشه)گ1379د.(دانشور،باش میبرگهاي پهن و درازوسبز روشن و باطعم کمی شیرین 

هاي آمریکا و  ها، مخصوصا گونه باشد. برخی از گونه هاي کوچکتر فرعی می و ریشه عمودي اصلیریشه ي  شامل

هاي فرعی  هاي عمودي بلند و ریشه هاي فرعی دارند. ریشه هاي بلند و باریک عمودي و تعداد کمی ریشه غربی، ریشه اروپاي

  )1386شهرزاد قاسمی نژاد،( کامبیز رادو.شوند هاي آسیایی مشاهده می پهناور در گونه

پژوهش هاي مربوط به آللوپاتی،گیاه هدف و مدل هست،یعنی گیاه کاهو به عنوان یک گیاه استاندارد درپاسخ به در

  آزمایشات مربوط به آللوپاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

  تاریخچه گیاه کاهو -1- 2- 1

شد. با استناد به شواهد موجود  هاي آن کشت می براي تولید روغن از دانه مصر باستانکاهو براي نخستین بار در 

توسط مصریان کشت هاي خوردنی آن نیز  قبل از میالد مسیح، این گیاه هم چنین براي استفاده از برگ 2680مربوط به 

هاي سالیانه حمل و در کنار تصاویر آن قرار داده  چنین به عنوان نماد تولیدمثل الهه ي  مین، در جشن شد. کاهو هم می

سال  50حدود  .هاي دیواري شکل گیرد شد. استفاده از آن در مراسمات مذهبی سبب شد تا تصاویر آن در غارها و نگاره می

که بعضی از آنان اجداد  - هاي کاهو را تشریح کرده است چندین نوع از گونه کالیه ملهرز رومی بعد از میالد مسیح، کشاو

از اروپا به آمریکا آورده  15در قرن  کریستف کلمباهو براي نخستین بار توسط کآیند. کاهوهاي امروزي به حساب می
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ند پرورش داده شدند. انواع مختلفی از کاهو در اروپا و مخصوصا در هل 18تا اوایل قرن  16هاي آخر قرن  شد.بین سال

  )1386(کلمبیز رادوشهرزاد قاسمی نژاد،

  ساختار شیمیایی مواد آللوپاتی - 3- 1

با توجه به تعداد بسیار زیاد متابولیتهاي ثانویه، براي مطالعه آسانتر و بهتر، طبقه بندي آنها ضروري به نظر می رسد. 

گروه اصلی  5این مواد را در )1971(ست. ویتاکر و فینی اساس طبقه بندي دانشمندان مختلف نیز در این مورد متفاوت ا

  : )Reiogosa et al,2006(زیر طبقه بندي کرده اند

  فنیل پروپان ها  -1

  استوژنین ها  -2

  ترپنوئید ها -3

  استروئید ها -4  

  آلکالوئید ها -5  

گروه اصلی بصورت زیر  13در این محققان مواد آللوشیمیایی تولید شده توسط گیاهان عالی و میکروارگانیسمها را 

  طبقه بندي می کنند:

  اسید هاي آلی ساده محلول در آب، الکلهاي با زنجیره خطی، کتون ها و آلدئیدهاي چربی دار -1

  نفتوکوئینونها، آنتروکوئینون ها و کوئینون هاي کمپلکس شده  -2

  فنل هاي ساده، اسید بنزوئیک و مشتقات آنها -3

  شده سادهالکتون هاي اشباع ن -4

  پلی استیلن ها و اسید هاي چرب زنجیره بلند -5
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  اسید سینامیک و مشتقات آنها  -6

  آمینواسید ها وپلی پپتید ها -7

  فالونوئید ها -8

  تانن ها -  9

  ترپنوئید ها و استروئید ها  -10

  آلکالوئید ها و سیانوهیدرین ها -11

  سولفید ها و گلوکوزید ها -12

  نوکلئوتید هاپورین ها و  -13  

  انواع آللوپاتی -1- 3- 1 

        allelopathy   True    ) آللوپاتی حقیقی1

  .گیاه به شکل فعال ترکیباتی را در محیط رها سازي می کند که خاصیت آللوپاتی دارند   

  .Funication  allopathy   ) آللوپاتی کاربردي2

  .میکروارگانیزم ها تبدیل به شکل فعال آللو کمیک می شوندترکیبات رها شده توسط گیاه در نتیجه فعالیت 

  .هردونوع آللوپاتی در محیط مهم هستند

  روشهاي آللوپاتیک -2- 3- 1

) که Junglas nigraبراي مثال درخت گردوي سیاه (    )run off  and leaching(آبشویی ازبرگها وساقه ها  -

  .دارندگردند و سایه انداز درخت گردو را بدون گیاه نگه میوارد زمین میبوسیله آب باران مواد آللوکمیکال شسته شده و 

  .Salvia  leucophyllaرترکیبات سمی فرار که از سطح سبز گیاه آزاد می شوند از جمله د -
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) که می تواند به عنوان Secale  cerealeآزاد شدن ترکیبات سمی گیاهی از مواد تجزیه شده مانند چاودار ( -

   .ی بسیار موثر درو شده یا به صورت سبز بکار رود ومانع از جوانه زنی و رشد علفهاي هرز شودخاکپوش

)که می تواند بصورت Oryza sativaمانند برنج (   ترکیبات مسموم کننده گیاهی آزاد شده از ریشه هاي گیاه -

  .انتخابی مانع رشد علفهاي هرز شود

  متابولیت هاي ثانویه - 4- 1

گیاهان د. ي در رشد و نمو موجود زنده ندارنمتابولیتهاي ثانویه ترکیباتی آلی هستند که نقش ضرور در مفهوم کلی،

براي بیوسنتز این مواد انرژي زیادي را به کار میبرند. زمانی که این ترکیبات اثري بر رشد و تمایز گیاه نداشته باشند، 

وظایف این ترکیبات در گیاهان، یک موضوع جذاب و مهم براي  قاعدتاً باید منافع دیگري داشته باشند. مطالعه در زمینه

بسیاري از پروژههاي تحقیقاتی شده است و نقشهاي اکولوژیکی تعدادي از این ترکیبات مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته 

طبیعی، نقشهاي است. با مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته است، به نظر میرسد که متابولیتهاي ثانویه، به عنوان موادي 

اکولوژیکی مهمی در واکنشهاي دفاعی گیاهان و همچنین گردهافشانی و انتشار دانههاي گیاهان به وسیله حشرات و 

  )1387(رضافرزان پی،.حیوانات دارند

این ترکیبات موجب محافظت از گیاهان دربرابر خورده شدن توسط گیاهخواران و آلوده شدن آنها به عوامل 

ند. و همچنین این ترکیبات به عنوان ترکیبات جاذب(ازنظر رنگ و بو و طعم)حشرات گرده شو میوبی بیماریزاي میکر

 گیاه–افشان و حیوانات پراکنش دهنده بذور گیاهان عمل می کنندو گروهی از این ترکیبات به عنوان عوامل رقابت گیاه 

  )2006ند.(تایز زایگر،شو میدي ایفاي نقش می کنند،که ترکیبات آللوکیمیکال جزواین گروه تقسیم بن

  آللوکیمیکال ها - 5- 1

ترکیبات شیمیایی پدیدآورنده اثرات آللوپاتی را آللوکیمیکال یاآللوشیمی می گویند.بازدارندگی آللوپاتیک درواقع 

 مواد باشد.ي اثرات بازدارنده موادآللوکیمیکال برفرایندهاي فیزیولوژیکی گیاهان دریافت کننده این مواد مینتیجه

شدن  پس از آزاد و ها دارنداند که کنش فیزیولوژیکی یاسمی برگیاهان و میکروبآللوکیمیکال نوعی ازترکیبات بیوشیمیایی

 هاي گیاهی از اندام و موادآللوکیمیکال تقریبا درتمام بافت فیزیکوشیمیایی شرکت می نمایند. متابولیزه و فرایندهاي در

 برحسب نوع اندام، هاالبته غلظت آن و دانه گرده و جوانه وجود دارد گل، بذر، ریزوم، ،میوه ساقه، ریشه، برگ، جمله در

  ) Maighany,2003متفاوت است.(
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سمیت ترکیبات آللوکیمیکال تابع غلظت،سن و مرحله ي متابولیسمی گیاه فصل،اقلیم و شرایط محیطی است.عالوه 

قم ونوع اندام ازنظرکمی و کیفی متغییراست(انتشاري و براین،تولیدآنها نه تنهادرطول سال،بلکه برحسب سن،ر

  ) غلظت ترکیبات آللوکیمیکال براثرتنش هاي زیستی و غیرزیستی افزایش می یابد1390اهرایی،

  مکانیسم عمل مواد آللوکیمیکال -1- 5- 1

یاتحریک الف)مهارتقسیم و طویل شدن سلول ب) مهاراثراکسین یااسیدجیبرلیک ج) کندي عمل فتوسنتز د) مهار

تنفس ه) مهاریاتحریک هدایت روزنه اي و) مهارسنتزپروتئین و متابولیسم اسیدهاي آلی ز) تغییرالت در تراوایی غشا ح) 

  ) Qiang,2007مهارفعالیت آنزیم هاي اختصاصی.(

  موادآللوکیمیکال و تولیدرادیکال هاي آزاد -2- 5- 1

) OH)،رادیکال هیدروکسیل(2H2O)،هیدروژن پراکسید(O2) ،مانندسوپراکسید(ROSگونه هاي فعال اکسیژن(

متابولیسم طبیعی سلول درگیاهان به شمارمی آیندکه طی فرایندهاي مختلف سلولی در  ازمحصوالت اجتناب ناپذیر

 ند.شو می تولیدهاي مختلف سلولی مانندکلروپالست،میتوکندري،شبکه آندوپالسمی، دیواره سلولی، پراکسی زوم و... بخش

هاي فعال اکسیژن داراي توانایی نامحدود دراکسیداسیون اجزائ سلولی مختلف بوده و رادیکال ف اکسیژن مولکولی،برخال

ي پلی ساکاریدها،اکسیداسیون پروتئین ها و غیرفعال شدن آن ها،ممانعت از تجزیه توانند منجربه آسیب به غشاها،می

سلول  در این رو از ).1387،همکاران،جلیلیان و 1389اري،گردند(اسفندی RNA و DNA فعالیت آنزیم هاو خسارت به

 وحذف گونه هاي فعال اکسیژن تعادل برقرار است.هرگاه بنابه دالیلی مسیراصلی انتقال الکترون مسدود گردد، بین تولید

دفاعی هاي نظیرزمان مواجه باتنش هاي محیطی و تنش هاي آللوکیمیکالی،تولیداکسیژن فعال برمیزان فعالیت سیستم

هاي وارده به غلبه کرده،دراین صورت تنش اکسیداتیودرسلول هاي گیاهی اتفاق خواهدافتاد.باافزایش شدت آسیب

- ی و ایجاداختالل متابولیسمی،درنهایت مرگ برنامه ریزي شده سلول اجراگشته و سلول ازبین میتبیومولکول هاي حیا

  ).Mitler,2002رود.(

  جوانه زنی اثرمواد آللوکیمیکال بر - 3- 5- 1

اثرات  ها،افزایش غلظت آللوکیمیکال با و هدد میاولیه نشان  زمان جوانه زنی و رشد بیشتر در را آللوپاتی خود

مکانیزمی که سبب کاهش جوانه زنی بذردراثرموادآللوکمیکال  .)1385د(عزیزي و همکاران،شو می بیشتر بازدارندگی آنها

 Soltanipourهایی همچون آلفاآمیالز است که درجوانه زنی بذرنقش دارند(آنزیمگردد،احتماال مربوطبه کاهش فعالیت می

et al,2004 گزارش شده است که در اسانس زیره سیاه،سرعت جوانه زنی رادرسه گیاه علف هرز،علف پشمکی،گل گندم .(

  ).1385ي و همکاران،د(عزیزباش میو خاکشیربه صفررسانده که علت آن وجودموادآللوکیمیکال در اسانس زیره سیاه 
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  اثرمواد آللوکیمیکال بر کلروفیل -4- 5- 1

- هـــاي فتوســـنتزي یـــک گیـــاه مـــی هـــاي پروتئینـــی درگیردرفعالیـــتهـــا مهمتـــرین کمـــپلکسکلروفیـــل

ــند( ــد      Patterson,1981باش ــولیکی مانن ــویاباترکیبات فن ــاه س ــرگ گی ــار ب ــه تیم ــده ک ــان داده ش -ferulic,p). نش

comaric,vanillic acid هند.آللوکیمیکال هابه سه روش میـزان  د میچشمگیري مقدارکلروفیل برگی راکاهش  به میزان

  هند:د میتجمع کلروفیل رادریک گیاه تحت تاثیرقرار

  )بازداري از سنتزکلروفیل1

  )تاثیربرمیزان تحرك کلروفیل2

  )کاهش میزان فعالیت کلروفیل3

Rice یربرسنتزپورفیرین برمیزان سنتز کلروفیل کل می نشان دادبرخی از ترکیبات آللوکیمیکال باتاث 1984درسال

  توانندتاثیرداشته باشند.

  اثرمواد آللوکیمیکال بر فتوسنتز -5- 5- 1

ترکیبات آللوپاتیک باتاثیربرمیزان جذب اکسیژن،سنتزمیزان کلروفیل و بازداري اززنجیره انتقال الکترون و 

) درزنجیره انتقال الکترون l) و گیرنده الکترون(فتوسیستمllتمایجاداختالالت اساسی بین دو گروه دهنده الکترون(فتوسیس

  )Aro et al,1993برمیزان سرعت فرایندفتوسنتز تاثیرمی گذارد.(

  اثرموادآللوکیمیکال برسنتز پروتئین  -6- 5- 1

متابولیسم پروتئین ها براي عملکردهرموجودزنده اي ضروري است.آللوکیمیکال ها برسنتز پروتئین ها اثرمی گذارند 

ند. به عنوان مثال ترکیبات فنولی که عضوي ازآللوکیمیکال ها محسوب شو میو باعث افزایش یا کاهش میزان پروتئین 

هد بنابراین میزان سنتز پروتئین ها پایین د میئین را کاهش ند،پیوستگی اسیدهاي آمینه و تبدیل آنهابه پروتشو می

).همچنین گیاه باتغییردربیان پروتئین هاي درگیردرمسیرهاي سیگنالی تنش Baziramakenga et al,1997(آید می

  هد.د میآللوپاتی و پروتئین هاي مخصوص سم زدایی تنش اکسیداتیوبه ترکیبات آللوکیمیکال پاسخ 

  لروفیلفلورسانس ک - 6- 1

یکی از بارزترین پاسخ هاي گیاه نسبت به استرس و تنش هاي محیطی،کم شدن فتوسنتزناشی ازاختالل    

بدین معنی که بدنبال کاهش فتوسنتزوذخیره فراورده هاي انتقال  ). Long et al, 1983د(باش می ll درعملکردفتوسیستم

درواقع میزان مصرف انرژي الکترون برانگیخته شده ازطریق  کاهش یافته و  ll  الکترون،عملکرد کوانتومی فتوسیستم

 %80).درگیاهان درشرایط نرمال باالي 1390غیرفتوشیمیایی یعنی گرماوفلورسانس افزایش می یابد(انتشاري و اهرابی ،
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به صورت فلورسانس ساطع شده و باقیمانده به صورت  %5-2د،شو میانرژي جذب شده درمسیر فتوشیمیایی مصرف 

 llد.باتوجه به این که طیف گسیل فلورسانس باطیف نورجذب شده متفاوت است عملکرد فتوسیستمشو میاپراکنده گرم

قابل اندازه گیري است.ازاین روتکنیک تعیین فلورسانس کلروفیل روش سریع و غیرتخریبی براي ارزیابی نحوه عملکرد 

).درحقیقت مقدارفلورسانس Maxwell& Johnson ,2000سیستم فتوسنتزي درطول و بعدازتنش محیطی است(

هد.هنگامی که د مینشان  lبه فتوسیستم llکلروفیل،سالم بودن غشا تیالکوئیدوکارایی نسبی انتقال الکترون راازفتوسیستم

نوردرشطح معمول بوده و مراکزواکنش کلروفیل کامالباز باشند،بخش غالب آندرفعالیت هاي فتوشیمیایی به مصرف می 

د که به آنفلورسانس کمینه یاپایه شو میرسدودرنهایت تنهابخش کمی ازانرژي نورانی به صورت فلورسانس بازتاب 

رون برانگیخته شده ازطریق فتوشیمیایی نزدیک به یک است.درمقابل )،دراین صورت فرونشاندن انرژي الکتFoگویند(

دست کم به صورت موقت به  Aهنگامی که برگ درمعرض نوراشباع قرارمی گیرد تمامی مولکول ها موسوم به کوئینون

سانس به ند،فلورشو میمراکزواکنش اشباع و بسته  llصورت اشباع درآمده وبهدلیل تداوم واکنش هاي شیمیایی فتوسیستم

د.درچنین حالتی فرونشاندن انرژي الکترون شو می) اطالق Fmمیزان باالیی افزایش می یابدکه به آن فلورسانس بیشینه(

دراثرتابش  Aبرانگیخته شده از طریق فتوشیمیایی نزدیک به صفراست.درحالتی که بخشی از کوئینون

).این Mishra et al ,2011د(شو مینامیده  Fv) :Fm-Foنوراحیاشودفلورسانس حاصل اصطالحا فلورسانس متغیر(

وانتقال  llمفیدباشد.اثرجدي برفتوسیستم  Fv/Fmیعنی llاطالعات می تواندبراي محاسبه کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم

  ) Mayer ,2006الکترون می تواند منجربه ازبین رفتن استحکام غشا تیالکوئیدودرنتیجه نشت موادازغشا باشد.(

  فورزالکترو - 7- 1

  مبانی الکتروفورز -1- 7- 1

ه اي بکالکتروفورز روشی است که درآن نمونه هایی که بارالکتریکی دارند،تحت تاثیر یک میدان الکتریکی ازمیان ش

متخلخل حرکت می کنند.سرعت حرکت مولکول ها دراین شرایط نه تنها تحت تاثیربارالکتریکی شان است بلکه عوامل 

دیگري نظیراندازه و شکل مولکول نیز دراین امردخیل هستند.معموال الکتروفورز براي جداسازي مولکولهاي بزرگی چون 

،اما درمواردي نیزبراي جداسازي مولکول هاي باردار کوچکتري دشو میپروتئین ها و اسیدهاي نوکلئیک به کاربرده 

نظیرقندها،اسیدهاي آمینه،پپتیدها و حتی یون هاي ساده مورداستفاده قرارمی گیرد.معموال براي الکتروفورز یک مخلوط 

د.پس شو میمولکولی ،الیه نازکی ازآن،برروي شبکه اي متخلخل که محلولی رادرون خودمحبوس کرده است،قرارداده 

ازبرقراري میدان الکتریکی بااعمال اختالف پتانسیل دردو سوي این شبکه،مولکول هاي موجود درنمونه باسرعت هاي 

  متفاوتی درون شبکه متخلخل شروع به حرکت می کنند.این اختالف سرعت مبناي جداسازي درالکتروفورز 
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