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1. Compositae 

  ضداکسنده های آنزیم فعالیت تغییر و خشکی به تحمل یالقا در پوتریسین تأثیر ارزیابی

 (.Matricaria Chamomilla L) آلمانی ۀبابون گیاه در
 

 3هادیان جواد و *2احمدی علی ،1نظرلی حسین

 کرج تهران، شگاهدان طبیعی منابع و کشاورزی پردیس نباتات، اصالح و زراعت گروه استاد دکتری، دانشجوی .2 و 1

 بهشتی شهید دانشگاه دارویی ۀاولی مواد و گیاهان ۀپژوهشکد استادیار .3

 (11/3/1331 تصویب: تاریخ - 3/12/1333 دریافت: )تاریخ

 

 چکیده

 فعالیت میزان روی بر آمین( )پلی پوتریسین پاشی محلول تأثیر ارزیابی و بررسی آزمایش هدف

 تیمارهای بود. خشکی تنش تحت آلمانی ۀبابون گیاه در (ناکسیدا آنتی) ضداکسنده های آنزیم

 پاشی محلول ای(، مزرعه ظرفیت درصد 13 و 78) رطوبتی (رژیم) شرایط سطح دو شامل آزمایشی

 مجاری( ۀشد اصالح و )بادگلد آلمانی ۀبابون ارقام و موالر( میلی 1/0 و 0 های )غلظت پوتریسین

 انجام تکرار سه در تصادفی کامل های بلوک طرح قالب رد فاکتوریل صورت به آزمایش این بود.

 ضداکسنده های آنزیم فعالیت افزایش و برگ محلول ینیپروت یامحتو کاهش به خشکی تنش شد.

 گلوتاتیون و (GPX) پراکسیداز گایاکول (،CAT) کاتاالز (،APX) پراکسیداز آسکوربات شامل

 ترتیب )به انجامید باال های آنزیم فعالیت تحریک هب نیز پوتریسین کاربرد شد. منجر (GR) رداکتاز

 شد(. منجر GR و APX، CAT، GPX های آنزیم در درصد 77/7 و 61/21 ،18 ،1/21 افزایش به

 بین متقابل های اثرگذاری نداشت. برگ محلول ینیپروت یامحتو بر داری معنی ثیرأت که درحالی

 درصد( 6 احتمال سطح )در GR آنزیم تفعالی بر پوتریسین پاشی محلول و رطوبتی شرایط

 دار معنی GPX آنزیم در تنها رقم و رطوبتی شرایط بین متقابل های اثرگذاری همچنین بود. دار معنی

 فعالیت ولی بود باالتر بادگلد رقم در GPX و GR های آنزیم فعالیت رقم، دو بین ۀمقایس در بود.

 بود. باالتر مجاری ۀشد اصالح رقم در برگ محلول پروتیین محتوی و APX ، CAT های آنزیم
  

 ینیپروت محتوی خشکی، تنش پوتریسین، آلمانی، ۀبابون ،ضداکسنده های آنزیم کلیدی: هایواژه

 .محلول

 
 مقدمه

 4مرکبان یا سانان کالپرک ةخانواد از عضوی بابونه گیاه

 Chamomilla) آلمانی ۀبابون معمول رقم دو با و است

recutita) رومی ۀونباب و (Chamaemelum nobile) 

 فالونوئیدها، ها، ترپن حاوی بابونه های گل شود. می شناخته

 و لیپیدها ،پروتیین قند، اسید، مالیک کومارین، کولین،

 در شیمیایی ترکیب 422 به  نزدیک ند.ا معدنی مواد

 22 شامل که شده  شناخته آلمانی ۀبابون گیاه اسانس

 بیسابیلول کامازولن، ابیسابیلول،آلف آنها ترین )مهم ترپن

 آلی اسید 32 و و...( )آپیژنین فالونوئید 94 و...(، اکسید

 ,Lawrence & Tobacco) است ...( و کولین )کومارین،

 بیسابیلول-آلفا و کامازولن آنها بین در .(1996

  ترند. شده شناخته

 مختلفی های درجه در غیرزنده و زنده های تنش همۀ
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 و شوند می گیاه در (اکسیداتیو) ایشیاکس تنش باعث

 اکسیدکنندگی سطوح کنترل برای گیاه توانایی

 دارد. تنش به تحمل با باالیی همبستگی (اکسیداسیون)

 هماهنگ کارکرد یک در یضداکسندگ دفاع های سامانه

 گیاه های یاخته و کرده کنترل را اکسیدکنندگی آبشار

 محافظت اه ROSجاروب با اکسایشی تنش آسیب از را

 .(Gill & Tuteja, 2010) کند می

 اسپرمیدین( و اسپرمین )پوتریسین، ها آمین پلی

 مستقیم کردن جاروب و دارند یضداکسندگ خاصیت

ROSدر ها آمین پلی تولید یالقا دهند. می انجام را ها 

 از یکی است. شده شناخته خوبی به تنش به واکنش

 صیتخا ترکیبی های آمین پلی مهم های ویژگی

 تغییر (.Mapelli et al., 2008) است آنها یضداکسندگ

 به واکنش در گیاهان آمین پلی وساز سوخت در

 & Groppa) دهد می رخ غیرزنده مختلف های تنش

Benavides, 2008). صورت این به فرآیند این اهمیت 

 پوتریسین سطح تنش هنگام در که شود می اثبات

 که رسد می کخش وزن درصد 2/4 میزان به گیاهان

 تشکیل را گیاه کل نیتروژن درصد 22 به  نزدیک

 دار معنی افزایش علت اگرچه (.Galston, 1991) دهد می

 طور به هنوز غیرزنده های تنش طی ها آمین پلی سطوح

 Alcazar et al., 2006; Kusano) نیست مشخص کامل

et al., 2007; Gill and Tuteja, 2010).  

 بین تعامل بر مبنی یشواهد ،زمینه این در

 پاسخ در NO دهی عالمت و ROS تولید با ها آمین پلی

 & Yamasaki) دارد وجود ABA گری واسطه با تنش به

Cohen, 2006.) تولید ROS سوزی زیست فرآیندهای با 

 که چون دارد، نزدیکی ارتباط آمین پلی (کاتابولیسم)

 در ROS این که کند می H2O2 تولید آمینواکسیداز

 تنش طی گیاه دفاعی های پاسخ با نزدیک رتباطا

 خشکی تنش تحت . (Cona et al., 2006)است غیرزنده

 422-42 ۀدامن از ها آمین پلی میزان است ممکن

 حتی و موالر میلی نزدیک غلظت به میکروموالر

  کند. پیدا افزایش موالر میلی

 دست به برای سودمندی ابزار ها آمین پلی توسط القا

 شرایط در مولکولی هایسازوکار در جدید بینش آوردن

 این فعالیت کنترل درک .کند می فراهم خشکی تنش

 های فعالیت همچنین گیاهی های یاخته در ها آنزیم

 تواند می آنها بیوشیمیایی و (بیولوژیکی) زیستی

 های تنش در غیرآنزیمی و آنزیمی های فعالیت چگونگی

 برای تواند می اطالعات این دهد. توضیح را محیطی

 ثانویه های(متابولیت) وسازگر سوخت تولید سازی بهینه

 این در بنابراین باشد. سودمند آلمانی ۀبابون گیاه در

 تنظیم یعنی پوتریسین احتمالی سازوکار به تحقیق،

 پروتیین یامحتو و ضداکسنده های آنزیم فعالیت میزان

 تنش شرایط تحت آلمانی ۀبابون گیاه در برگ محلول

 شد. پرداخته خشکی

 

 ها روش و مواد

 قالب در فاکتوریل صورت به 4932 بهار در آزمایش

 ۀگلخان در تکرار سه در تصادفی کامل بلوک طرح

 به کرج کشاورزی پردیس-تهران دانشگاه تحقیقاتی

 سطح دو شامل آزمایشی تیمارهای شد؛  اجرا زیر شرح

 نی،آلما بادگلد رقم شامل بابونه رقم دو و خشکی تنش

 پوتریسین آمین پلی با پاشی محلول و مجاری ةشد اصالح

 از مخلوطی با هایی ظرف در درآغاز بابونه بذرهای بودند.

 .زدند جوانه (9:4 نسبت )با ماسه و لومی خاک

 به روز سی از پس عدد شش شمار به ها گیاهچه

 پرلیت و لومی رسی خاک حاوی که اصلی های گلدان

 به کامل استقرار از پس و ندشد منتقل (4:9 نسبت )با

  شد. داده کاهش گلدان هر در عدد چهار

 های نشانه از ترکیبی صورت به رطوبتی تیمارهای

 درصد و پژمردگی( مختلف های )درجه گیاه ظاهری

 زراعی ظرفیت از مختلف درصدهای )یا (θ) خاک رطوبت

 پیش شاهد تیمار آبیاری ترتیب، بدین شد. اعمال (4خاک

 خاک رطوبت رسیدن با و پژمردگی نشانۀ رگونهه ظهور از

 ظرفیت درصد 22 )معادل شد انجام درصد 4/22 به گلدان

 ظهور با شدید تنش تیمار آبیاری که درحالی زراعی(.

 خاک رطوبت که ای مرحله در و پژمردگی شدید های نشانه

(θ) ظرفیت درصد 69 )معادل بود درصد 42 با برابر 

 مرحلۀ در رطوبتی مارهایتی گرفت. انجام زراعی(،

 که ای مرحله روی(، ساقه مرحلۀ از )پیش روزت یا وردسانی

 تا و شد اعمال شدند، مستقر خاک در طورکامل به ها بوته

 .یافت ادامه رشد دورة پایان

                                                                                
1. Field Capacity 
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 4/2 و 2 های غلظت با پوتریسین با پاشی محلول

 مقطر آب با تیمارنشده گیاهان د.ش انجام موالر میلی

  وپنج چهل پاشی محلول نخستین دند.ش یپاش محلول

 روز پانزده بعدی های پاشی محلول و کاشت از پس روز

  دند.ش تکرار بار یک
 و ها عصاره محلول پروتیین محتوای تعیین

 از استفاده با و Bradford (1976) روش با ها محلول

  پذیرفت. انجام استاندارد عنوان به گاوی سرم آلبومین

 دستگاه با کاتاالز آنزیم لیتفعا گیری اندازه

 Aebi  (1984) روش با و )اسپکتروفتومتر( نوری سنج طیف

 آنزیم فعالیت میزان تعیین برای واکنش مخلوط شد. انجام

 32 (pH=7) پتاسیم بافرفسفات لیتر میلی 9 شامل یادشده

 422 و موالر H2O2 64/9 میکرولیتر 3 موالر، میلی

 آنزیمی عصارة افزودن از سپ بود. آنزیم عصارة میکرولیتر

 نانومتر 262 موج طول در جذب کاهش واکنش، مخلوط به

 نانومتر، 262 موج طول در شد. قرائت دقیقه دو مدت به

H2O2 واکنش آغاز با که است جذب بیشینۀ دارای 

 این در آن  درپی و تجزیه کاتاالز آنزیم توسط تدریج به

 آنزیم ویژة فعالیت یابد. می کاهش جذب میزان موج طول

 در دقیقه در پراکسیدهیدروژن میکرومول برحسب کاتاالز

  شود. می ارزیابی پروتیین گرم میلی

 Smith et روش به رداکتاز گلوتاتیون آنزیم فعالیت

al. (1989) اکسیدشده گلوتاتیون احیای براساس و 

 NADPH مصرف با رداکتاز گلوتاتیون آنزیم توسط

 مخلوط بود. تیدفسفات(نوکلئو  دی آدنین )نیکوتین

 موالر، میلی 222 پتاسیم بافرفسفات شامل واکنش

NADPH 43 3 ةاکسیدشد گلوتاتیون ، موالر میلی 

 از پس بود. آنزیمی ةعصار میکرولیتر 432 و موالر میلی

 962 موج طول در جذب کاهش آنزیمی، ةعصار افزودن

 آنزیم فعالیت شد. قرائت دقیقه دو مدت به نانومتر

 در دقیقه در شده مصرف NADPH میکرومول ایبرمبن

 خاموشی ضریب از استفاده با و پروتیین گرم میلی هر

(mM
-1

 cm
-122/4 =ɛ) روش برابر شد. بیان Nakano & 

Asada (1987) با پراکسیداز آسکوربات آنزیم فعالیت 

 موج طول گرفت. قرار سنجش مورد نوری سنج طیف

 را جذب بیشینۀ آسکوربات که است جایی نانومتر 232

 شده، یاد آنزیم توسط آسکوربات ۀتجزی با ولی دارد

 کاهش نیز جذب میزان آن تبع به و یافته کاهش آن میزان

mM برابر آنزیم این خاموشی ضریب یابد. می
-1

cm
-1 2/2 

 در دقیقه در شده تجزیه H2O2 میکرومول شمار است.

 آنزیم ةویژ فعالیت گزارش برای پروتیین گرم میلی

  .است پراکسیداز سکورباتآ

 فعالیت Maehly & Chance (1955) روش برحسب

 سنجش اتاق دمای در (GPX) پراکسیداز گایاکول آنزیم

 9 شامل: آنزیم این سنجش برای نیاز مورد مواد شد.

 غلظت و 2/2 با برابر pH با پتاسیم فسفات بافر لیتر میلی

 42 میزان به موالر 64/9 پراکسیدهیدروژن موالر، میلی 32

 9 میزان به موالر میلی 222 گایاکول محلول میکرولیتر،

 و بودند آنزیمی عصارة میکرولیتر 422 میکرولیتر،

 نوریی سنج طیف دستگاه برای نانومتر 622 موج طول

 شده تجزیه H2O2 توسط آنزیم این ویژة فعالیت شد. تعریف

  شد. محاسبه پروتیین گرم میلی در دقیقه در

 

  نتایج

 های تیمار رتأثی که داد نشان واریانس ۀتجزی ایجنت

 و بررسی مورد های آنزیم همۀ در رقم و رطوبتی

 درصد 4 آماری خطای احتمال با برگ محلول پروتیین

 های آنزیم در پوتریسین با پاشی محلول اثر .شد دارمعنی

 و (،GPX) پراکسیداز گایاکول (،GR) رداکتاز گلوتاتیون

 آنزیم در و درصد 4 احتمال سطح در (CAT) کاتاالز

 درصد 3 احتمال سطح در (APX) پراکسیداز آسکوربات

 پروتیین میزان روی داری معنی ثیرأت ولی شد دار معنی

 در پوتریسین و آبیاری متقابل اثر نداشت. برگ محلول

 شد. دار معنی درصد 3 احتمال سطح در GR آنزیم

 GPX آنزیم در تنها رقم و آبیاری متقابل اثر همچنین

  (.4 )جدول شد دار معنی درصد 3 احتمال سطح در

 و رطوبتی تیمارهای متقابل اثر میانگین مقایسۀ نتایج

 گیاه در پراکسیداز گایاکول آنزیم فعالیت میزان بر رقم

 بادگلد، رقم در رطوبتی تنش اعمال که داد نشان بابونه

 افزایش زیادی میزان به را پراکسیداز گایاکول آنزیم فعالیت

 حدودی تا نیز مجاری در یادشده آنزیم فعالیت اگرچه داد.

 فعالیت شدید، تنش درشرایط که طوری به یافت. افزایش

 مجاری به نسبت بادگلد رقم در پراکسیداز گایاکول آنزیم

 با پاشی محلول همچنین الف(.-4 )شکل بود باالتر 3/44

 34/24 افزایش به شاهد تیمار با مقایسه در پوتریسین

  ب(.-4 )شکل شد منجر یادشده آنزیم درصدی
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 پوتریسین با پاشی محلول و خشکی تنش تحت آلمانی بابونۀ رقم دو در ضداکسنده های آنزیم واریانس تجزیۀ .4 جدول

 تغییرات منبع
 درجۀ

 آزادی
 کاتاالز

 آسکوربات

 پراکسیداز

 گایاکول

 پراکسیداز

  گلوتاتیون

 رداکتاز

 ولمحل پروتیین

 برگ

 2 (R) تکرار
*42/3 

*44/3 
*42/4 

**43/324 
**29/4469 

 4 **34/2 (I) آبیاری
**2/43 **64/2 **22/333 **32/242 

 4 **46/2 (Put) پوتریسین
*22/4 

**64/2 
**49/433 ns46/22 

 4 (C) رقم
**22/6 **23/3 

**22/2 
**29/223 

**24/422 

I × Put 4 ns462/2 ns66/2 ns29/2 *39/22 ns22/64 

I × C 4 ns222/2 ns24/2 *26/2 ns29/24 ns22/22 

Put × C 4 ns229/2 ns 22/2 ns24/2 ns 4 ns24/2 

I × C × Put 4 ns23/2 ns22/2 ns 22/2 ns22/4 ns22/2 

 42/3 43/42 266/2 36/4 422/2 46 خطا

C.V. (درصد) 22/6 22/3 22/49 44/29 9/44 

      ns، *، ** 24/2 و درصد 3 احتمال سطوح در دار معنی و دار عنیغیرم ترتیب به. 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

µ
m

o
l*

m
in

-1
.m

g
 p

ro
te

in

               

                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

µm
o

l*
m

in
-1

.m
g
 p

ro
te

in

        

   

 
 دو های برگ در پراکسیداز گایاکول آنزیم فعالیت .4 شکل

 القا و )الف( رطوبتی تیمارهای تأثیر تحت آلمانی بابونۀ رقم

 )ب(. پوتریسین وسیلۀ به

 

 روند بابونه گیاه در APX و CAT های آنزیم

 و رطوبتی ارهایتیم طی را داریمعنی افزایشی

 با که ای گونه به دادند. نشان پوتریسین با پاشی محلول

 CAT های آنزیم فعالیت میزان پوتریسین، پاشی محلول

 4/24 و42 ترتیب به شاهد، تیمار با مقایسه در APX و

 تیمار همچنین .(ه-ب .2شکل) یافت افزایش درصد

 فعالیت میزان در درصدی 3/94 افزایش به آبیاری تنش

 فعالیت میزان در درصدی 66 افزایش و CAT نزیمآ

 در که طور همان .(د-الف.2شکل) انجامید APX آنزیم

 CAT (4/26 های آنزیم فعالیت شود می دیده 2شکل

 در مجاری رقم در درصدAPX (3/94 ) و درصد(

  دارد. قرار باالتری سطح در بادگلد رقم با مقایسه

 آنزیم فعالیت رب پوتریسین و رطوبتی تیمارهای تأثیر

GR آنزیم فعالیت است. شده داده نشان الف - 9 شکل در 

GR 22/2) آبیاری شاهد حالت در پوتریسین تیمار تحت 

 همچنین بود. درصد( 44/2) تنش تیمار از باالتر درصد(

 آنزیم فعالیت لحاظ از مجاری رقم با مقایسه در بادگلد رقم

GR ب(.-9)شکل درصد( 22) داد نشان برتری 

 تیمار هم و خشکی تنش تیمار هم ترتیب این به

 افزایش را ضداکسنده های آنزیم فعالیت پوتریسین

 فعالیت افزایش در تنش تیمار ثیرأت اگرچه دادند.

  بود. باالتر پوتریسین تیمار به نسبت ها آنزیم

 هایتیمار ثیرأت تحت برگ محلول پروتیین میزان

 دیده ج -9 لشک در که طور همان گرفت. قرار رطوبتی

 92/42 کاهش به خشکی شدید تنش تیمار شود می

 تیمار با مقایسه در برگ محلول پروتیین میزان درصدی

 پروتیین یامحتو مجاری رقم همچنین شد. منجر شاهد

 داشت بادگلد رقم به نسبت بیشتری برگ محلول

 محلول پروتیین میزان که شود می یادآوری د(.-9)شکل

 2) اندکی افزایش پوتریسین اب پاشی محلول طی برگ

 داد. نشان نیز درصد(
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 تیمارهای تأثیر تحت آلمانی بابونۀ رقم دو در و(-ه-)د پراکسیداز آسکوبات و ج(-ب-)الف کاتاالز های آنزیم فعالیت .2 شکل

 پوتریسین وسیلۀ به القا و رطوبتی
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برد کار تأثیر تحت آلمانی بابونۀ رقم دو های برگ در رداکتاز گلوتاتیون آنزیم فعالیت میزان و حلولم پروتیین محتوای .9 شکل

 خارجی پوتریسین و تیمار خشکی
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 بحث

 دفاع سامانۀ روی بر (پوتریسین) آمین پلی تأثیر

 بابونه در خشکی تنش به تحمل القای در ضداکسندگی

 زا تنش عامل یک و آمین پلی بین کنش برهم .شد بررسی

 طریق از گیاه دفاعی سازوکارهای بهبود برای است ممکن

 تولید باعث خشکی  تنش .باشد مهم مختلف های عامل

 حال بااین .شود می (ROS) اکسیژن فعال های گونه انواع

 ضداکسندگی سامانۀ یک شدید کنترل تحت ROS تولید

 پتانسیل دارای سامانه این شود. می  داشته نگه مشترک

 گیاهان کلی هموستازی حفظ برای ROS دفع باالی سیارب

 عنوان به تنش شرایط در ROS افزایش همچنین، .است

 را دفاعی پاسخ که کند می عمل هشداردهنده سیگنال یک

 H2O2 شامل که خاص سیگنال انتقال مسیرهای وسیلۀ به

 Cruz de) کند می فعال است، ثانویه پیامبر عنوان به

Carvalho, 2008.) فعالیت توجه قابل افزایش به باتوجه 

 این رسد می نظر به تنش، تیمار در ضداکسنده های آنزیم

 بابونه گیاه در خشکی به تحمل سازوکارهای از یکی عامل

 به مؤثر طور به نیز پوتریسین تیمار دیگر، سوی از باشد.

 در ضداکسنده های آنزیم فعالیت مالحظه قابل افزایش

 عمل سازوکار دارد احتمال  که د،انجامی بابونه گیاه

 خشکی از ناشی اکسایشی تنش از حفاظت برای پوتریسین

 نتایج با تحقیق از بخش این نتایج باشد. طریق همین از

Alcazar et al. (2010)، Yiu et al. (2009)، Zhang et al. 

 دارد. همخوانی Verma & Mishra (2005) و (2009)

 ثیرأت چگونگی برای نیز دیگری های سازوکار

 به توان می آنها ۀجمل از است،  شده گزارش پوتریسین

 غشا های چربی پراکسیداسیون از جلوگیری در آن نقش

(Zhang et al., 2009) مناسب عملکرد گری آسان یا و 

 افزایش حال، هر در کرد. اشاره غشا های پروتیین

 اثر در ضداکسنده های آنزیم فعالیت در شده مشاهده

 یک عنوان به را پوتریسین نقش پوتریسین، کاربرد

 در دهد. می نشان یادشده های آنزیم ةکنند تنظیم سامانۀ

 مستقیم طور به هاROS شده،یاد های آنزیم فعالیت تأثیر

 از گیاهی های یاخته غیرمستقیم طور به و شده حذف

 مصون هیدروکسیل های رادیکال تر سمی های اثرگذاری

 بودند خشکی تنش ثیرأت تحت که گیاهانی در .مانند می

 افزایش داری معنی طور به ضداکسنده های آنزیم فعالیت

 پیش از بیش آنها فعالیت میزان پوتریسین تیمار با و یافت،

 شاهد گیاهان در افزایشی روند همین داد. نشان افزایش

 بودند، شده تیمار پوتریسین با که آبیاری( شاهد )گیاهان

 به قادر پوتریسین که دهد می شانن امر این شد. مشاهده

 های آنزیم )بیوسنتز( ساخت زیست گری آسان

  .است رطوبتی تیمار شرایط دو هر در ضداکسندگی

 سطح افزایش که است داده نشان پیشین تحقیقات

 پراکسیداسیون و H2O2 تولید کاهش به منجر ها آمین پلی

 Nayyar & Chander, 2004; Verma) است  شده لیپیدی

& Mishra, 2005.) Yiu et al. (2009) که کردند گزارش 

 سوپراکسید رادیکال کاهش به نیسیپوتر خارجی کاربرد

(O2·
−
 تنش تحت 4فرنگی تره گیاه در H2O2 محتوی و (

 که کردند بیان یادشده محققان شد. منجر غرقابی

 ةکنند جاروب و یگضداکسند های سامانه پوتریسین

 های رادیکال کاهش با و داده شافزای را آزاد های رادیکال

 ضداکسندگی ها آسیب هیدروژن، پراکسید و سوپراکسید

  داد. کاهش گیاه این در را غرقابی تنش از ناشی

 و آزاد آمین پلی شکل دو هر که شده مشخص

 دارند تنش شرایط در مهمی نقش آن ترکیبی

(Alcazar et al., 2006) آمین پلی از باالیی سطح و 

 طریق از غیرزنده تنش به نسبت را گیاه ملتح تواند می

 های مولکول به اتصال با یا و ROS مستقیم زدایی سم

 های رادیکال کنندة جاروب که ضداکسنده، های آنزیم

 Zhou et al., 2006; Rider) دهد افزایش هستند، آزاد

et al., 2007; Groppa & Benavides, 2008). عنوان به 

 میزان که دادند گزارش Zhang et al. (2009) مثال،

 سرمای به مقاوم رقم اسپرمیدین و اسپرمین پوتریسین،

 یعنی است. سرما به حساس رقم از باالتر بسیار خیار

 به تحمل برای اصلی عامل زا درون آمین پلی باالی سطح

 ها آمین پلی توانایی طور همین .است گیاه این در سرما

 زدایی سمیت هب سرمازدگی، به خیار تحمل افزایش در

H2O2 آنها شد. داده نسبت سرد شرایط در تولیدشده 

 خارجی اسپرمیدین و پوتریسین کاربرد که دریافتند

 جمله از ضداکسنده های آنزیم فعالیت القای با تواند می

SOD، POD، APX و CAT آمدن وارد از مؤثر طور به 

 در .کند جلوگیری خیار های گیاهچه به سرمایی آسیب

 Brassica های رست دانه روی بر که دیگر یقتحقی طی

                                                                                
1. Welsh onion 



 299 ... فعالیت تغییر و خشکی به تحمل القای در پوتریسین تأثیر ارزیابی همکاران: ونظرلی  

juncea، نمک مختلف مقادیر با هوگلن کشت محیط در 

 گرفت، انجام پوتریسین بدون و پوتریسین حضور در

 فعالیت بر القاکننده اثر پوتریسین که شد مشخص

 شوری تنش برگی های بافت در گضداکسند های آنزیم

 و یگضداکسند یها آنزیم کردن فعال با پوتریسین .دارد

 بار زیان های گذاریاثر ها، ضداکسنده محتوای افزایش

 ,Verma & Mishra) داد کاهش را آزاد های رادیکال

2005.) 

 عنوان )به ها آمین پلی که است  شده گزارش

 شرایط به گیاهان پاسخ در سیگنالی( های مولکول

 هستند دخیل ABA وساز سوخت طریق از آب کمبود

(Alcazar et al., 2006; Capell et al., 1998.) مولکول 

H2O2 مهمی نقش ها آمین پلی سوزی زیست از تولیدی 

 دارد سیگنالی مولکول عنوان به غیرزنده و زنده تنش در

 اسید آبسیزیک مسیر از ها روزنه شدن بسته القای به و

  (.Cona et al., 2006; An et al., 2008) شود می منجر

 به عمده طور به ها آمین پلی یگضداکسند تأثیر

 برداشت موجب که است مربوط آنها کاتیونی ویژگی

 مهار به قادر نتیجه در و شده آزاد های رادیکال

 و شواهد حال بااین .هستند لیپیدها پراکسیداسیون

 یگضداکسند نقش مورد در نقیضی و ضد های داده

 این موارد برخی در .است موجود خارجی های آمین پلی

 و تنش ةالقاکنند و اکسیدکننده عنوان به ها ترکیب

 های رادیکا ةدهند کاهش و ضداکسنده عنوان به گاهی

 ها ترکیب این نقش در تفاوت دلیل .اند شده معرفی آزاد

 دارد، آنها کاربرد شرایط و آمین پلی نوع به بستگی که

 (.Groppa & Benavides, 2008) نیست روشن

 

  گیری نتیجه

 در ثرؤم های مولکول جمله از ها آمین پلی که آنجایی از

 روند، می شماربه ها تنش رسانی عالمت مسیر

 )از گیاه دفاعی های پاسخ یالقا به مواد این پاشی محلول

 زیاد احتمال به ،انجامد می (ضداکسنده های آنزیم جمله

  تنش به بابونه گیاه تحمل افزایش به ها پاسخ این

 را توده زیست ولیدت و رشد میزان و شده منجر خشکی

  دهند. می افزایش شرایط این در
 

 سپاسگزاری

 شمارة به پژوهشی طرح قالب در تحقیق این

 دانشگاه پژوهشی اعتبارات از استفاده با 23/4/2424243

 مراتب نویسندگان وسیله بدین که است شده انجام تهران

 دارند. می ابراز مربوط مسئوالن از را خود تشکر
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