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 خلاصه

هیای برخیی از آنیمیمو اسید آسکوربیک بر براسینواستروئید آبیاری، کم به منظور بررسی تاثیر تنش

آزمایشی در ممرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیلیی در  ،همیشه بهارپروتئین  اکسیدان وآنتی

های کامیل تایادفی در سیه اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکآزمایش به صورت اجرا شد.  1131سال 

 155میلی متر تبخییر از تشیتک تبخییر )شیاهد  و  05آبیاری در دو سطح )کمشد. تیمار تنش  انجامتکرار 

-7آبیاری   به عنوان عامل اصلی و تیمارهیای براسینواسیتروئید )کممیلی متر تبخیر از تشتک تبخیر )تنش 

  نیم باورت فاکتوریل بیه عنیوان میلی مولار و صفر)شاهد  15و صفر مولار  و آسکوربیک اسید )  8-15، 15

آسیکوربیک موجیب  نتایج نشان داد که کیاربرد براسینواسیتروئید و اسیید .ندعوامل فرعی در نظرگرفته شد

پیروتئین را کیاهش و  مییمان ،آبیاریکم . همچنین تنشهای کاتالاز و پراکسیداز شدندافمیش فعالیت آنمیم

 آسکوربیک توانست با این حال کاربرد براسینواستروئید و اسید داری افمایش داد. نشتی غشا را به طور معنی

و مییمان فعالییت  پیروتئینمحتیوای  های ناشی از تنش را تخفیف داده وآسیب از طریق کاهش نشتی غشا

 اسیید مولیارمیلیی 15 رسید اسیتفاده ازوجه به نتایج به نظر می. با تافمایش دهداکسیدان را های آنتیآنمیم

سیستم دفاعی افیمایش تحمیل تقویت هترین تیمار برای ببراسینواستروئید  مولار 15-7به همراه آسکوربیک 

   .بودبه تنش خشکی 

 

 کاتالاز، پراکسیداز، نشتی غشا، پروتئین: کلمات کلیدی

 
 

  مقدمه .1

 

انواع اکسیژن   .را دارد  ROS) انواع اکسیژن فعال توانایی تولید مازادباشدکه میهایی تنش خشکی از جمله تنش

در نهایت، منجر به شودکه ایجاد می عدم توازن بین فرآیند جذب انرژی و مارف آن توسط اندام فتوسنتمیبه دلیل  فعال

ها یسم مقاومت یا تحمل در برخی از تنشمکان .شودم ناشی از صدمات اکسیداتیو میئبروز تنش در غشای سلول و بروز علا

های از مکانیمم یهای گیاهسلول .[3] ریمی هماهنگ و پیچیده استبه صورت یک ارتباط درونی و نتیجه یک برنامه

که از  . [2]دهند کاهشها را  ROSباشند که قادرند تنش اکسیداتیو ایجاد شده ناشی ازحفاظتی و بازسازی برخوردار می

 .[19] اشاره کردآسکوربات پراکسیداز و کاتالاز  ،اکسیدان شامل سوپراکسید دیسموتازهای آنتیآنمیم توان به آن جمله می

 . [4] شودموجب مهار انواع اکسیژن فعال میاکسیدان های آنتیفعالیت آنمیم
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اکسیدان عنوان یک آنتیتوانند به و اسید آسکوربیک می [8] براسینواستروئیددر این میان سایر ترکیبات از جمله 

های آزاد ناشی از تنش کاهش رادیکالباشد که به اکسیدان قوی مییک آنتی اسید آسکوربیک. کمک کنند ROS به مهار

 ها در برابر پراکسید هیدروژنسلولظت از فحامآسکوربیک  نقش اسید. همچنین مهمترین [18]کند کمک میاکسیداتیو 

 . [17]باشدمی

رشد و  اند. و درها ایجاد شدهاستروئیدباشند که از میهای رشد گیاهی کنندهتنظیمیدها گروهی از براسینواستروئ

کیفیت و برای افمایش عملکرد آنهاتوانایی  براسینواستروئیدها، های مهماز ویژگی به تنش نقش دارند.و پاسخ ان توسعه گیاه

 . [15] باشدبه طور همممان می محاولات

موجب  پراکسیداز و کاتالاز  از طریق افمایش فعالیت براسینولیداپی-22کاربرد داده است که ها نشان بررسی

 [5]به بهبود رشد کمک کرد پروتئین محلولهمچنین کاربرد براسینواستروئید از طریق اقمایش  .[13]تحجمل به تنش شد 

. 
و موجیب کیاهش عملکیرد و کیفییت های موجو در جچهان است با توجه به این که خشکی یکی از مهمترین تنش

شود. هدف از این بررسی استفاده از راهکارهایی برای کاهش آثار مخیرب تینش خشیکی در سیطح سیلولی و محاولات می

 فیمیولوژیک بود.
 

 

 هامواد و روش .4

 

صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طیرح بلیوک جهت بررسی تاثیر براسینواستروئید و اسید آسکوربیک آزمایشی به 

در ممرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه دانشگاه محقیق اردبیلیی اجیرا شید.  1131های کامل تاادفی در سه تکرار در سال زراعی 

آبیاری در دو سطح )شاهد یا آبیاری کامیل و تینش آبییاری  بیه عنیوان عامیل اصیلی و کمتنش  تیمارهای آزمایشی شامل 

  نییم صیفر بیه عنیوان شیاهد و  میلی مولار 15ار  و آسکوربیک اسید ) و صفر مول 15-8، 15-7تیمارهای براسینواستروئید )

 گلدهی انجام شد.  %05برداری در زمان نمونه باورت فاکتوریل به عنوان عوامل فرعی در نظرگرفته شد.

تئین برای سنجش پروو  [12]کار و میشرا  روشاز کاتالاز و پراکسیداز اکسیدان های آنتیآنمیمگیری اندازهبرای : 

 انجام شد [16]سانوکا با استفاده از  روش غشاء، نشتی تعیین همچنین  شد.استفاده   [7]براد فورد روش کل از 

 %0در سیطح احتمیال  LSDها نیم به روش مقایسه میانگینانجام و   SPSSو  SASنرم افمار تجمیه آماری بوسیله 

 انجام شد.
 

 

 نتایج و بحث .3

 

 کاتالاز پراکسیداز و

قرار گرفت )جدول  براسینولید و اسید آسکوربیکتحت تاثیر تنش خشکی،  کاتالاز های پراکسیداز والیت آنمیمفع 

های کاتالاز و پراکسیدازرا افمایش دهد. همچنین تاثیر کاربرد اسید اسکوربیک به همراه براسینولید توانست فعالیت آنمیم . 1

به طوری که در شرایط تنش شدید و کسیداز در شرایط تنش تشدید کننده بود. این تیمارها بر افمایش فعالیت کاتالاز و پرا

 های کاتالاز و پراکسیداز آنمیممولار براسینواستروئید بیشترین میمان فعالیت  15-7آسکوربیک و  مولار اسیدمیلی 15کاربرد 

مولار براسینولید بدون  15-8ش و کاربرد . در حالی که کمترین فعالیت کاتالاز و پراکسیداز به شرایط بدون تنمشاهده شد

های کننده  از مهمترین خنثیCATپراکسیداز و کاتالاز افمود. کاتالاز ).  2جدول )کاربرد اسید آسکوربیک تعلق گرفت 

 .[9]شود می فعال 2O2Hبالای  هایغلظت باشد که درمی 2O2Hمولکول 
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گیمارش  آب کمبیود تینش شیرایط  درکاتالاز و پراکسیداز جمله از  اکسیدانآنتی هایآنمیم فعالیت میمان تغییرات

-به نظر می آسکوربیک اسیددر اثر کاربرد براسینواستروئید و کاتالاز و پراکسیداز با توجه به افمایش فعالیت  .[1] شده است

 براسینولیداپی و  [8]وربیکآسک اسیدای در حفاظت گیاه در برابر تنش اکسیداتیو دارند. کاربرد رسد این دو ماده نقش ویژه

اکسییدان را هیای انتییتوانید فعالییت انیمیم. زیرا مییدنهای غیرزنده باشتواند یک راهبرد برای بهبود تحمل تنشمی [10]

 افمایش دهند.

 
ار در شرایط همیشه به ها و عملکرد اسانسمیزان کلروفیلهای رشد بر کنندهنتایج تجزیه واریانس تاثیر برخی از تنظیم -1جدول 

 تنش خشکی

 نشتی غشا کاتالاز پروتئین پراکسیداز زادیآدرجه  منابع تغییر

 22/1 12/1 18/2 77/1 2 بلوک

 1257 181 1027 1813 1 تنش خشکی

 53/1 32/5 0/2 32/5 2 تنش خشکی× بلوک

 17 07/2 8/121 113 2 براسینواستروئید

 3/183 27 1777 112 1 اسید آسکوربیک

 03/02 10/2 15 27/5 2 براسینواستروئید ×تنش خشکی

 20/33 57/22 713 50/27 1 اسید آسکوربیک ×تنش خشکی

 77/11 82/5 210 8/17 2 اسید آسکوربیک×براسینواستروئید 

 17/13 02/1 83 2/0 2 اسید آسکوربیک ×براسینواستروئید ×تنش خشکی

 27/58/3 8/15 18/7 8/3 25 خطا

  50/3 11/1 2/2 - ضریب تغییرات )% 
 دارو غیرمعنی %0و  %1داری در سطح احتمال نشان دهنده معنی ترتیببه  nsو  *، **

 

 پروتئین کل

بر میمان پروتئین کل  براسینولید و اسید آسکوربیکنتایج تجمیه واریانس نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی،  

کل در شرایط بدون تنش و در اثر کاربرد بیشترین میمان پروتئین  ها . با توجه به مقایسه میانگین1دار بود )جدول معنی

به شرایط عدم کاربرد کمترین میمان پروتئین  مولار براسینولید مشاهده شد و 15-7مولار اسید آسکوربیک و میلی 15

-های جبرانیبقادرند آس انواع اکسیژن فعالتیمارهای اسید آسکوربیک و براسینولید در شرایط تنش خشکی تعلق گرفت. 

وارد ها و نوکلوئیک اسیدها های اکسیداتیوی به لیپیدها، پروتئیناز جمله آسیبگیاهان متابولیسم طبیعی  ناپذیری را بر

احتمالا مواد  .[5] تحت تنش شوری در ارتباط با افمایش اسیدهای نوکلئیک و پروتئین محلول بودبراسینواستروئیدها  .کنند

[11]  اندها در ارتباط با تنظیم اسممی فعال طی تنش خشکی تجمع یافتهدها و پروتئینمحلول مانند آمینو اسی
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 همیشه بهار برخی صفات فیزیولوژیکبر  براسینولید و اسید آسکوربیکتنش خشکی،  مقایسه میانگین -4جدول 

 EBL AsA POX CAT ءغشا نشت روتئینپ   

 
 
 

 تنش خشکی
 

2/72 صفر صفر ±2 1/11 ± 3/5  81/17 ± 50/1  1/22 ± 0/5  

 15 mM 0/30 ± 1/1  8/11 ± 1/5  01/12 ± 51/1  8/02 ± 0/2  

15-8 M 3/72 صفر  ± 0/1  22± 2/1  10/11 ± 00/1  8/78 ±2 

15 mM 7/37  ± 8/2  3/25 ± 7/1  15/0 ± 01/5  3/75 ± 2/5  

15-7 M 1/158 صفر  ± 1/0  1/07 ± 7/8  51/0 ± 23/5  2/82 ± 1/0  

  15 mM 2/117  ± 0/1  7/07 ±2 2/8 ± 22/5  2/87 ±2 

 
شرایط بدون 

 تنش

1/10 صفر صفر ± 2/5  15±0 33/1 ± 8/5  3/82 ± 1/5  

 15 mM 1/23  ± 1/7  28± 1/2  71/1 ± 28/5  7/80 ± 1/1  

15-8 M 7/10 صفر  ± 1/1  7/22 ±1 17/2 ± 57/5  2/88 ± 1/1  

  15 mM 3/72  ± 7/1  2/12 ± 2/5  23/1 ± 20/5  1/80 ± 0/5  

 15-7 M 27 صفر ± 2/1  1/27 ± 8/5  52/2 ± 73/5  2/87 ±1 

 15 mM 1/71  ± 7/2  7/12 ± 3/1  11/2 ± 28/5  2/150 ± 1/1  

LSD - - 2/0  07/0  20/1  51/2  

 

 

 غشا نشت

براسینولید و اسید آسکوربیک غشا تحت تاثیر متقابل تنش خشکی،  ه نتایج تجمیه واریانس میمان نشتبا توجه ب

براسینولید و اسید  و عدم کاربرد تیمارهای خشکی . حداکثر میمان نشتی غشا در شرایط تنش 1قرار گرفت )جدول 

ن میمان کمتری کاستند به طوری که غشا از نشت کاربرد براسینولید و اسید آسکوربیکاختااص یافت. در میان آسکوربیک 

در اثر تنش خشکی افمایش   .2نشتی غشا در اثر کاربرد توام این دو ماده در شرایط بدون تنش قابل مشاهده بود )جدول 

. اهمیت پایداری غشا برای انجام [14]ب کاهش پایداری غشاها در شرایط تنش خشکی شدند یابند که احتمالا موجمی

های باشد و تنش خشکی بواسطه تخریب غشاها، تاثیر مخربی بر بسیاری از واکنشبهینه فرایندهای متابولیکی سلول می

 سوپراکسید، آنیون تولید میمان شکاه موجب شوری تنش تنش گیاه در براسینولید¬اپی کاربرد .[6] درون سلولی دارد

2O2H، MDA، فعالیت  افمایش اثر در و شد سلولی، غشای نفوذپذیری SOD و CAT گردید ها¬گیاهچه رشد بهبود باعث 

[13]. 
 

 

 گیرینتیجه .2

 کاهش اکسیدان و نشتی غشا وهای آنتیفمایش فعالیت انمیم نتایج نشان داد که تنش خشکی منجر به

از های ناشی از تنش کاسته و . در حالی که استفاده از براسینواستروئید و اسیدآسکوربیک از آسیبشد پروتئین کل

به نظر  . با توجه به نتایج این پژوهشهای آنتی اکسیدان موجب کاهش نشتی غشا شدطریق افمایش فعالیت آنمیم

ها در به افمایش پروتئین هااکسیدانآنتی فعالیتاسیدآسکوربیک از طریق افمایش  براسینولید و رسد کاربرد توام می

 شرایط تنش و بدون تنش کمک کرده است .
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ABSTRACT 
To evaluation  of 24-epibrassinolide (EBL) and ascorbic acid (AsA) on some antioxidant enzymes and 

protein of pot marigold’s, an experiment was conducted as a factorial split experiment in based on completely 

randomized design with three replications in 2014. Water stress induced in two levels( 50mm and 100mm 

evaporation from class A pan) as a main factor and 24-epibrassinolide ( 0, 10-8 and 10-7 M) and ascorbic 

acid(0 and 10mM) considered as a sub factor. Rests showed that application of EBL and ASA caused to 

increasing of catalase and peroxidase activity, also the water stress reduced the protein and enhanced the 

electrolyte leakage. Foliar application of AsA and EBL ameliorated the water-stress damage and significantly 

improved the protein content and anti-oxidative enzymes activity. This result suggested that mixed 

application (10mM AsA + 10-7M EBL) has a major impact in protecting pot marigold against water stress. 
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