دوره   02شماره   0تابستان 7931
صفحههای 903-949

تأثیر تغذیه روی بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در دو رقم زیتون
محمدرضا نائینی ،1محمود اثنیعشری ،*2امیرحسین خوشگفتار منش ،3محمدهادی میرزاپور
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 .1دانشآموخته دکتری ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
 .2استاد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
 .3استاد ،گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .4دانش آموخته کارشناسی ارشد ،بخش تحقیقات زراعی باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،قم ،ایران.

تاریخ وصول مقاله1334/60/60 :

پذیرش مقاله1330/60/64:

چکیده
از اثرهای مخرب شوری ،افزایش رادیکالهای آزاد در سلولها و در نتیجه افزایش نشت یونی در آنها است .بهمنظور بررسی تأثیر
عنصر روی بر برخی آنزیمهای مهارکننده رادیکالهای آزاد (کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز) و کاهش صدمات ناشی از تنش
شوری حاصل از کلرید سدیم در دو رقم زیتون (’فرانتویو‘ و ’کنسروالیا‘) آزمایشی گلدانی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
کامالً تصادفی در گلخانههای مزرعه فدک قم در سال  3131انجام شد .در این آزمایش ،نهالهای یک ساله دو رقم زیتون بهمدت
 8هفته در معرض چهار سطح شوری صفر 84 ،04 ،و  324میلیموالر کلرید سدیم و سه غلظت صفر ،یک و پنج میکروموالر
روی از منبع سولفات روی قرار گرفتند .بر اساس نتایج بهدستآمده ،با افزایش سطح شوری ،وزن خشک ریشه و برگ و ارتفاع
نهالها کاهش یافت ،ولی نشت یونی پتاسیم و روی در ریشه و فعالیت آنزیمهای کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز در برگ افزایش
یافت .همچنین با افزایش سطوح روی ،نشت یونی پتاسیم و روی کاهش و وزن خشک ریشه و برگ ،ارتفاع نهال ،فعالیت
آنزی مهای کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز افزایش یافت .نتایج نشان داد که بافت ریشه رقم ’فرانتویو‘ در مقایسه با رقم
’کنسروالیا‘ غلظت گروههای سولفهیدریل ،بیشتر و نیز نشت یونهای پتاسیم و روی کمتری دارد .بر همین اساس ،رقم ’فرانتویو‘
در مقایسه با رقم ’کنسروالیا‘ در برابر تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری متحملتر است.
کلیدواژهها :آسکوربات پراکسیداز ،آنزیمهای آنتیاکسیداتیو ،سولفهیدریل ،کاتاالز ،نشت یونی.

* نویسنده مسئول

Email: m.esnaashari@basu.ac.ir

نائینی و همکاران

 .1مقدمه

تبدیل سوپر اکسید به پراکسید هیدروژن مشکالتی برای

درخت زیتون مناسب کشت در نواحی مدیترانهای

گیاهان ایجاد میکند ،بهطوریکه پراکسید هیدروژن،

میباشد و  39درصد روغن زیتون دنیا در این نواحی

بازدارنده قوی چرخه کلوین میباشد ].[39

تولید میشود .شوری منابع آب و خاک مسالهای جدی در

بررسیهای مختلف نشان داده است که ساختمان و

نواحی خشک و نیمهخشک از جمله نواحی مدیترانهای

عملکرد غشاهای سلولهای گیاهی بهشدت تحت تأثیر

است .در این ناحیه ،گیاهان در معرض دماهای باال و

کمبود روی قرار میگیرد ] .[7روی هم در تکامل ساختار

کمبود شدید آب در طول فصل خشک میباشند .در این

غشا و هم در حفاظت آن در برابر صدمات ناشی از

شرایط ،تبخیر زیاد و افزایش غلظت یونها ،سبب

تنشهای محیطی مختلف ،نقش بهسزایی ایفا میکند .روی

انباشتگی نمک در خاک میشود ] .[31تحمل درختان

با اتصال به فسفولیپیدها و گروههای سولفهیدریل غشای

زیتون به شوری در حد متوسط میباشد ] [23و توسعه

سلولی ،سبب پایداری این غشاها و ممانعت از تخریب

کشت آن در نواحی با آب و خاک شور اهمیت ویژهای

آنها میشود .اکسایش لیپیدهای غشای سلولی سبب

دارد.

افزایش نفوذپذیری غیرانتخابی غشا و در نتیجه ،افزایش

تنش شوری بهوسیله القای کمبود آب و در نتیجه

نشت یونها از داخل سلولهای ریشه به بیرون از سلول

بستن روزنهها ،کاهش قابلیت دسترسی دیاکسیدکربن 3و

میشود ] .[1روی میتواند توسط آنزیم نیکوتین آمید

فتوسنتز سبب تنش اکسیداتیو میگردد .بنابراین ،احتمال

آدنین دی نوکلئوتید فسفات هیدروژن  -اکسیداز 7متصل

تشکیل گونههای واکنشگر 2اکسیژن را در کلروپالستها

به غشای سلولی به گونههای اکسیژن واکنشگر حمله

افزایش میدهد .هنگامیکه غلظت دیاکسیدکربن درون

کند .بنابراین عنصر روی ،آنتیاکسیدان حفاظتی قوی در

کلروپالست در اثر بستهشدن روزنه کاهش مییابد ،از

برابر اکسیداسیون اجزای حیاتی سلولی مثل کلروفیل،

قابلیت دسترسی نیکوتینآمید آدنین دی نوکلئوتید

چربیها و پروتئین غشا (شامل آنزیمهای پیوندشده با

0

روی ،آنزیمهای سولفهیدریل ،8پروتئینهای متصل به

کاسته شده و بنابراین احیای اکسیژن با تولید همزمان

دزوکسی ریبونوکلئیک اسید 3و پروتئینهای غشا) میباشد

گونههای اکسیژن فعالشده شروع میگردد ] .[31گونههای

] .[9گیاهان برای محافظت از خود در برابر این شرایط،

اکسیژن فعالشده ،میتوانند سوختوساز طبیعی سلول را

سازوکارهای ویژه حفاظتی دارند که شامل تولید

از طریق تخریب اکسیداتیو چربیها ،پروتئینها و

مولکولها و آنزیمهای آنتیاکسیدان میباشد .تغذیه روی

اسیدهای نوکلئیک به مخاطره اندازند .سوپر اکسید 1به

با افزایش غلظت گروههای سولفهیدریل و کاهش

محض تولید ،یا بهصورت آنزیمی یا غیرآنزیمی دیسموته

نفوذپذیری غشا ریشه ،پراکسیداسیون چربی توسط

میشود و پراکسید هیدروژن 9و اکسیژن تولید میکند.

رادیکالهای آزاد تولیدشده در شرایط تنش را کاهش

فسفات 1برای پذیرش الکترونهای سیستم نوری یک

میدهند ] 21و  .[29نتایج برخی آزمایشها نشان داده که
1. CO2
2. ROS
3. NADP+
4. PS1
5. O2-1
6. H2O2

7. NADPH-oxidase
8. SH
9. DNA
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کاربرد روی در شرایط شور باعث افزایش معنیدار

حرارت روز و شب بهترتیب  21و  24درجه سلسیوس و

شاخصهای رشد میگردد ] 0و  .[1همچنین ،کاربرد

رطوبت نسبی  %91انتقال داده شدند .پس از استقرار

سولفات روی بهصورت چالکود یک راه مؤثر برای

نهالها ،تنش شوری اعمال شد .تیمارهای شوری بهتدریج

افزایش میزان محصول و کیفیت انار در خاکهای آهکی و

و تا رسیدن به غلظت مورد نظر طی  34روز به محلول

نیمهشور میباشد ] .[33اگرچه ،نقش مثبت کاربرد روی

غذایی نیم هوگلند 0اضافه شد .محلول غذایی بههمراه

در کاهش خسارت شوری در گیاهان مختلف بررسی شده

تیمارهای کلرید سدیم و سولفات روی ،بهمیزان 144

است ،اطالعات اندکی پیرامون تأثیر این عنصر بر خسارت

میلیلیتر یک روز در میان به گلدانها داده شد .پس از

اکسیداتیو و پاسخ آنتیاکسیداتیو زیتون در شرایط تنش

رسیدن سطوح نهایی شوری هریک از تیمارها ،گیاهان در

شوری وجود دارد .بنابراین ،هدف از انجام پژوهش

همین شرایط بهمدت دو ماه نگهداری شدند.

حاضر بررسی اثر تغذیه روی بر پاسخ آنتیاکسیداتیو و اثر

وزن خشک ریشه و برگها و طول شاخههای فرعی و

آن بر خسارت ناشی از شوری در دو رقم زیتون

اصلی اندازهگیری شد .جهت اندازهگیری وزن خشک

(,فرانتویو 3،و ,کنسروالیا )2،بود.

ریشه و برگ ،ابتدا آنها بهطور جداگانه برداشت شدند و
با آب مقطر شستشو و بهمدت  08ساعت در دمای 91

 .2مواد و روشها

درجه سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت در خشککن

آزمایش در گلخانههای مزرعه فدک قم در سال 3131

قرار گرفتند .سپس وزن خشک ریشه و برگ محاسبه شد.

Olea

حدود یک گرم از بافت خشک گیاهی پودر شده (ریشه و

, )europea L.کنسروالیا ،و ,فرا نتویو 3] ،و  [2در معرض

برگ) در دمای  144درجه سانتیگراد کوره الکتریکی

چهار سطح شوری صفر 84 ،04 ،و  324میلیموالر کلرید

خاکستر شد و سپس عصارهگیری با استفاده از اسید

انجام شد .نهالهای یک ساله دو رقم زیتون (

سدیم و سه غلظت روی از منبع سولفات روی آبدار

1

کلریدریک انجام شد .غلظت روی ،در عصارههای ریشه و

شامل صفر ،یک و پنج میکروموالر قرار گرفتند .سطوح

برگ توسط دستگاه جذب اتمی (واریان ،اسپکترا )224

مختلف کلرید سدیم و سولفات روی به محلول غذایی

اندازهگیری شد.

1

نیم هوگلند اضافه شدند .هر واحد آزمایشی شامل پنج

حدود دو ماه پس از انتقال نهالها به محلولغذایی،

گلدان و در هر گلدان یک نهال کشت شد .نهالهای

یک نهال از هر تکرار جدا شد و ریشههای آن بهمدت 31

یکساله با ارتفاع یکسان ( 14سانتیمتر) که بهصورت

دقیقه در محلول سولفات کلسیم نیم میلیموالر به همراه

تکشاخه هرس شده بودند از مزرعه فدک قم تهیه شدند.

اسید بوریک  4/43میلیموالر قرار داده شد تا

ریشههای آنها با آب مقطر شستشو و سپس به بستر

محلولغذایی چسبیده به ریشه گیاه از آن جدا شود .سپس

کشت (گلدانهای پالستیکی  34لیتری محتوای ماسه و

ریشهها به خوبی با آب مقطر شسته و بهمدت چهار

پرلیت با نسبت یک به یک) در داخل گلخانه با درجه

ساعت در ظروف  044میلیلیتری حاوی محلول نشت
یونی (سولفات کلسیم نیم میلیموالر بههمراه اسید بوریک

1. Frontoio
2. Conservolea
3. ZnSO4.7H2O

4. Half-strength Hoagland's Solution
5. Varian-spectra 220
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 4/43میلیموالر) قرار داده شدند ] .[22غلظت عنصر

آزمایش ( 13/0میلیمول بر سانتیمتر) بود .در نهایت

روی در محلول نشت یافته از ریشه گیاه با استفاده از

فعالیت آنزیم کاتاالز برحسب میلیموالر آب اکسیژنه

دستگاه جذب اتمی (واریان ،اسپکترا  )224و غلظت

تجزیهشده در گرم وزن مرطوب در دقیقه بیان شد.

پتاسیم با استفاده از دستگاه شعلهسنج جی 3041-شرکت

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز طبق روش ناکانو
و آسادا ( )3383اندازهگیری شد ] .[24کل مخلوط

فاطر الکتریک ،اندازهگیری شد.
جهت تهیه عصاره آنزیمی برگ برای تعیین فعالیت

بهکاررفته برای اندازهگیری فعالیت آسکوربات پراکسیداز،

آنزیمهای آنتیاکسیدان از روش دیندسا و همکاران

سه میلیلیتر شامل بافر فسفات سدیم  14میلیموالر

استفاده شد ] .[8به این منظور ،ابتدا نیم گرم از نمونه برگ

(اسیدیته= ،)7/8پراکسید هیدروژن  4/3میلیموالر،

تازه با آب مقطر شسته و خشک شد سپس با پنج میلیلیتر

آسکوربات نیم میلیموالر و  4/3میلیموالر اتیلن دی آمین

از محلول استخراج ،حاوی  4/3مول فسفات پتاسیم بافر

تترا استیک اسید بود .واکنش با اضافه کردن 344

(واکنش= )7/1و نیم میلیمول اتیلن دی آمین تترا استیک

میکرولیتر محلول استخراج شده شروع شد و کاهش

اسید ،2توسط هاون نرم ساییده و مخلوط حاصل از

جذب نور در طول موج  234نانومتر و در زمان صفر14 ،

تنظیف عبور داده شد .سپس این محلول داخل تیوپهای

و  74ثانیه اندازهگیری شد.

 3/1میلیلیتری ریخته شد و بهمدت  31دقیقه توسط

غلظت گروههای سولفهیدریل با استفاده از معرف

سانتریفوژ یخچالدار با سرعت  31444دور در دقیقه و

المان (دی تیو بیس نیتروبنزوئیک اسید) 0به روش سدالک

دمای چهار درجه سانتیگراد جداسازی گردید .مایع

و لیندزی ( )3398اندازه گیری شد ] .[21مواد گیاهی تازه

شفاف داخل تیوپ که حاوی عصاره آنزیمی موردنظر

در اتیلن دی آمین تترا استیک اسید  4/42موالر پودر شده

بود ،جهت تعیین فعالیت آنتیاکسیدانها مورد استفاده

و مقدار نیم میلیلیتر محلول رویی با  3/1میلیلیتر بافر

قرارگرفت.

تریس  4/2موالر (واکنش= )8/2و  4/3میلیلیتر دی تیو

فعالیت آنزیم کاتاالز طبق روش ککمک ()2444

بیس نیتروبنزوئیک اسید  4/43موالر مخلوط گردید .با

تغییر یافته اندازهگیری شد ] .[9حجم مخلوط برای

افزودن  7/3میلیلیتر متانول خالص ،حجم مخلوط به 34

اندازهگیری فعالیت کاتاالز سه میلیلیتر شامل بافر فسفات

میلیلیتر رسانده شد و بعد از  31دقیقه مقدار جذب در
طول موج  032نانومتر قرائت

سدیم  14میلیموالر (واکنش= هفت) و پراکسید هیدروژن

()3

 34میلیموالر بود .واکنش با اضافه کردن  344میکرولیتر

گردید.

(غلظت نمونه) = 1/42 × Abs × 71/11 / x
جذب

محلول آنزیمی استخراجشده شروع شد و فعالیت آنزیم

SH

نوری = Abs

با ناپدید شدن پراکسید هیدروژن در  74ثانیه در طول

تجزیهوتحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار

موج  204نانومتر توسط دستگاه طیفسنج شیمادزواوال

 MSTATCو مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن

 194اندازهگیری شد .ضریب خاموشی بهکاررفته در این

در سطح  %3آماری انجام شد.

1. G-405
2. EDTA
3. Shymadzo Ual 60

4. DTNB

دوره   02شماره   0تابستان 7931

990

تأثیر تغذیه روی بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در دو رقم زیتون

 .3نتایج و بحث

معنیدار وزن خشک ریشه رقم ,کنسروالیا ،در تیمار 04

 .3.1وزن خشک ریشه و برگ

میلیموالر در مقایسه با شرایط غیر شور مشاهده شد .

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،اثر رقم ،روی ،شوری و

با افزایش شوری ،وزن خشک ریشه کاهش یافت

برهمکنش رقم × روی ،رقم × شوری و روی × شوری

(شکل -2الف) .با افزایش سطح روی از صفر به  3و 1

بر وزن خشک ریشه معنیدار شد .همچنین تنها اثرات

میکروموالر در تمام سطوح شوری ،وزن خشک ریشه

اصلی رقم ،روی و شوری بر وزن خشک برگ معنیدار

افزایش یافت ،که این افزایش تا سطح  84میلیموالر

گردید .نتایج برهمکنش رقم × روی (شکل -3الف) نشان

کلرید سدیم معنیدار بود .شکل -2ب نیز نشان داد که با

داد که در واریته فرانتویو با افزایش سطح روی از صفر

افزایش شوری وزن خشک برگ کاهش یافت ،از طرفی با

(شاهد) به  3و  1میکروموالر روی ،وزن خشک ریشه

افزایش سطح روی از صفر به  3و  1میکروموالر در تمام

بهترتیب  21و  01درصد نسبت به شاهد افزایش یافته

سطوح شوری ،وزن خشک برگ افزایش یافت که این

است ،درحالیکه وزن خشک ریشه رقم کنسروالیا افزایش

افزایش تا سطح  84میلیموالر کلرید سدیم معنیدار بود.

معنیداری نیافت .با افزایش شوری متناسب با غلظت
کلرید سدیم ،وزن خشک ریشه زیتون کاهش یافت

 .3.2ارتفاع نهال

(شکل -3ب) ،اگرچه شدت اثر سطوح شوری بر وزن

نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشاندهنده اثر

خشک ریشه دو رقم مورد مطالعه متفاوت بود .در رقم

معنیدار رقم ،روی ،شوری و نیز برهمکنش رقم × شوری در

,فرانتویو ،افزایش شوری تا سطح  04میلیموالر تأثیر

سطح احتمال یک درصد آزمون دانکن و بر همکنش روی×

معنیداری بر وزن خشک ریشه نداشت ،درحالیکه کاهش

شوری در سطح  %1آزمون دانکن بر ارتفاع نهال بود.

کنسروالیا

7

b

6
c

5
4

d

3

d

2

d

a
a

وزن خشک ریشه (گرم در نهال)

a

8

فرانتویو

7
6

b

b

5
4

c

3

d
e

2

de

1

1

0

0
5

1
)(µMسطوح روی

(الف)

8

وزن خشک ریشه (گرم در نهال)

فرانتویو

9

کنسروالیا

9

120

0



40
80
)( mMکلرید سدیم

0

(ب)

شکل  .7مقایسه میانگین اثر روی بر وزن خشک ریشه تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (الف)
و اثر شوری ناشی از کلرید سدیم بر وزن خشک ریشه دو رقم زیتون (ب)
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شکل  .0مقایسه میانگین اثر روی بر وزن خشک ریشه (الف) و برگ (ب) زیتون تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم
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0µM
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شکل  .9مقایسه میانگین تأثیر روی بر ارتفاع دو رقم زیتون تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم


نتایج برهمکنش رقم × روی × شوری نشان داد که در

میلیموالر ،ارتفاع نهال کاهش معنیداری یافت (شکل .)1

هر دو رقم ,فرانتویو ،و ,کنسروالیا ،در تمام سطوح روی با

همچنین با افزایش سطح روی از صفر به  3میکرو موالر

افزایش شوری ،ارتفاع نهال کاهش یافت (شکل  .)1الزم

در کلیه سطوح شوری ،ارتفاع نهال در هر دو رقم افزایش

به ذکر است در رقم ,فرانتویو ،با افزایش شوری تا 04

یافت ،ولی افزایش سطح روی تا  1میکروموالر تأثیر

میلیموالر ،ارتفاع نهال کاهش معنیداری نیافت،

معنیداری بر ارتفاع نهال نداشت (شکل .)1

درحالیکه در رقم ,کنسروالیا ،با افزایش شوری تا 04

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،افزایش سطح شوری

دوره   02شماره   0تابستان 7931

994



تأثیر تغذیه روی بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در دو رقم زیتون

آنزیمهای مهارکننده رادیکالهای آزاد تولیدشده در شرایط

باعث کاهش معنیدار تعداد برگ ،ارتفاع نهال و وزن

،

خشک برگ در رقم,فرانتویو ،نسبت به سطح صفر آن در

تنش شوری را دارا بود ،درحالیکه رقم ,کنسروالیا فاقد

مقایسه با رقم ,کنسروالیا ،گردید ،این در حالی است که

این توانایی بود ].[38

روند کاهش وزن خشک ریشه برعکس بود .ازآنجاکه
ریشه ،محل جذب عناصر و آب میباشد ،بنابراین کاهش

 .3.3غلظت عنصر روی در ریشه و برگ

بیشتر وزن ریشه در رقم ,کنسروالیا ،میتواند در کاهش

نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که اثرات

رشد این رقم مؤثر باشد ،ولی بررسی تعداد برگ و ارتفاع

اصلی و متقابل رقم ،روی ،رقم × روی و شوری بر

,کنسروالیا ،نشان داد که با افزایش سطح کلرید سدیم،

غلظت روی ریشه و برگ معنیدار شد .نتایج برهمکنش

کاهش این ویژگیها نسبت به ,فرانتویو ،کمتر بود که

رقم × روی نشان داد که در هر دو رقم با افزایش سطح

احتماالً نشاندهنده آن است که در رقم,فرانتویو ،،اندام

روی ،غلظت روی در ریشه و برگ بهطور معنیداری

هوایی بهویژه برگها و نیز ارتفاع گیاه ،به نفع ریشهها

افزایش یافت .در این میان ،غلظت روی ریشه و برگ در
,

،

,

،

کاهش یافته تا گیاه بتواند به جذب خود ادامه دهد و

رقم کنسروالیا نسبت به فرانتویو باالتر بود (شکل .)0

شرایط تنش شوری را بهتر تحمل کند .این نتایج با بررسی

برهمکنش روی × شوری نیز نشان داد که با افزایش

میزان گروههای سولفیدریل و نشت یونی پتاسیم و روی

سطوح روی در تمامی سطوح شوری ،غلظت روی ریشه

نیز همخوانی دارد (شکلهای  7 ،9و  ،)8بهگونهایکه

و برگ افزایش معنیداری یافت (شکل  .)1نتایج غالب

مقدار گروههای سولفهیدریل در رقم ,کنسروالیا ،کمتر از

مطالعات نشان داده است که شوری ،غلظت روی در اندام

,فرانتویو ،بود و از طرف دیگر نشت یونی ریشه در رقم

هوایی را افزایش میدهد ] .[37در این آزمایش نیز با

,کنسروالیا ،بیشتر از رقم ,فرانتویو ،بود.

افزایش شوری ،غلظت روی ریشه و برگ افزایش یافت.
افزایش غلظت روی در شرایط شور بهدلیل اثر غلظت

مصرف روی اثر مثبت و معنیداری بر ویژگیهای

ناشی از کاهش ماده خشک گیاه میباشد.

رویشی مورد بررسی در دو رقم زیتون داشت،
بهگونهایکه در رقم ,فرانتویو ،تا شوری  04میلیموالر

 .3.4غلظت گروه سولفهیدریل ( )SHریشه

کلرید سدیم ،مصرف  1میکروموالر روی باعث افزایش

نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که اثر

وزن خشک ریشه ،وزن خشک برگ ،ارتفاع نهال و تعداد

رقم ،شوری و رقم × شوری بر گروه سولفهیدریل ریشه

برگها گردید .درحالیکه در رقم ,کنسروالیا ،،مصرف 1

در سطح  1درصد آزمون دانکن معنیدار است .نتایج بر

میکروموالر روی تنها بر وزن خشک ریشه و برگ تا

همکنش رقم × شوری بر گروه سولفهیدریل ریشه نشان

سطح  04میلیموالر کلرید سدیم ،اثرگذار بود و ارتفاع

داد (شکل  )9که با افزایش شوری ،غلظت گروههای

نهال و تعداد برگ از مصرف روی متأثر نگردید .بهنظر

سولفهیدریل ریشه در هر دو رقم زیتون کاهش معنیداری

میرسد اختالف این تأثیرپذیری از روی میتواند به

یافت (شکل  .)9غلظت گروههای سولفهیدریل در ریشه

اختالف ژنتیکی دو رقم مربوط باشد ،بهگونهایکه رقم

رقم ,فرانتویو ،باالتر از رقم ,کنسروالیا ،بود.

,فرانتویو ،توانایی جذب روی و بهکارگیری آن در
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شکل  .4مقایسه میانگین اثر روی بر غلظت روی ریشه (الف) و برگ (ب) دو رقم زیتون
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شکل  .5مقایسه میانگین اثر روی بر غلظت روی ریشه (الف) و برگ (ب) زیتون تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم
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شکل  .3مقایسه میانگین اثر شوری ناشی از کلرید سدیم بر غلظت گروههای سولفهیدریل ریشه دو رقم زیتون
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یکی از سازوکارهای عمده که تحمل به شوری توسط

برهمکنش رقم × روی × شوری بر نشت یون پتاسیم

گیاه را تحت تأثیر قرار میدهد افزایش ظرفیت دفاعی

معنیدار بود .نتایج برهمکنش اثر رقم × روی × شوری

آنتیاکسیداتیوی گیاهان است ] .[9در این میان ،غلظت

نشان داد که در هر دو رقم با افزایش سطح روی نشت

گروههای سولفهیدریل ریشههای ارقام مقاومتر نسبت به

پتاسیم کاهش یافت (شکل  .)7در هر دو رقم و در تمام

رقمهای حساستر به شوری ،باالتر گزارش شده است ].[7

سطوح شوری ،با افزایش مصرف روی ،نشت پتاسیم

گروههای سولفهیدریل یکی از اجزای مهم در کاهش اثرهای

کاهش یافت .الزم به ذکر است که در تمام سطوح روی و

مخرب رادیکالهای آزاد در داخل سلولهای گیاه هستند.

شوری میزان نشت پتاسیم در رقم ,کنسروالیا ،باالتر از

غالب گروههای سولفهیدریل غیر پروتئینی در گیاهان شامل

,فرانتویو ،بود که نشاندهنده این است که غشای سلولی

گلوتاتیون بوده که آنتیاکسیدانی مهم در سلولهای گیاهی

,فرانتویو ،نسبت به ,کنسروالیا ،کمتر تحت تأثیر اثرات

3

مخرب اکسیداتیوی قرار گرفت و در نتیجه نسبت به

است و باعث سمیتزدایی گونههای اکسیژن واکنشگر

شوری متحملتر بود ].[1

میگردد ] .[30در این آزمایش با افزایش شوری ،گروههای
سولفهیدریل ریشه هر دو رقم ،کاهش معنیداری یافت ،که

نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که

این نتیجه با نتایج سایر محققان ] [7همخوانی دارد .در

اثر رقم ،روی ،رقم × روی ،شوری و رقم × شوری بر

آزمایش حاضر ،نتایج اثر سطوح مختلف روی بر غلظت

نشت یون روی معنیدار است .نتایج برهمکنش رقم ×

گروههای سولفهیدریل ریشه نشان داد که با افزایش سطح

روی بر نشت یون روی نشان داد که با افزایش سطح

روی ،غلظت گروههای سولفهیدریل ریشه افزایش مییابد،

روی در رقم ,فرانتویو ،،نشت روی کاهش معنیداری

اگرچه این افزایش معنیدار نبود .مطالعات نشان داده است

نیافت ،ولی در رقم ,کنسروالیا ،،تا سطح  3میکروموالر

که تغذیه روی از طریق افزایش غلظت سولفهیدریل در

کاهش معنیداری یافت و سپس بدون تغییر باقی ماند

ریشهها سبب کاهش نفوذپذیری غشای ریشه و کاهش

(شکل  -8الف) .این نتایج حاکی از نقش روی در حفاظت

پراکسیده شدن چربی حاصل از تنش رادیکالهای آزاد

از سالمت و یکپارچگی دیواره سلولهای گیاهی دارد و

میشود ] .[21روی نقشی کلیدی در غشای سلولی در

نشان میدهد که وجود غلظت کافی روی برای حفاظت

شرایط تنش دارد که این نقش ،عمدتاً از طریق محافظت از

سلولها در برابر صدمات اکسیداتیوی القاء شده توسط

اکسیداسیون گروههای سولفهیدریل توسط گروههای رادیکال

شوری اثر دارد ] .[9همچنین ،در تمام سطوح روی ،میزان

آزاد (مثل سوپراکسیدو هیدروکسیل) یا عناصر سنگین مثل

نشت روی در ,کنسروالیا ،بیشتر از ,فرانتویو ،بود .نتایج

کادمیوم اعمال میشود ].[9

برهمکنش رقم × شوری بر نشت یون روی نشان داد که با
افزایش سطوح شوری ،در هر دو رقم نشت یون روی ()Zn

 .3.5نشت پتاسیم و روی غشای ریشه

ریشه افزایش یافت (شکل  -8ب) .البته این افزایش در

نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که اثر

,فرانتویو ،معنیدار نبود ،الزم به ذکر است در تمام سطوح

رقم ،روی ،رقم × روی ،شوری ،رقم × شوری و

،

شوری نشت یونی روی در رقم ,کنسروالیا ،باالتر از ,فرانتویو
بود که حاکی از این است که غشای سلولی رقم ,کنسروالیا

،

نسبت به ,فرانتویو ،بیشتر تحت تأثیر اثرات مخرب

1. Reactive oxygen species
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اختالل در دیواره سلولهای ریشه میباشد .لذا ،رقم

اکسیداتیوی قرار گرفته است .نشت یونی بهعنوان یکی از

،

،

شاخصهای نفوذپذیری غشای ریشه میباشد ] .[7در

,کنسروالیا در مقایسه با رقم ,فرانتویو  ،از صدمات ناشی از

شرایطی که این نفوذپذیری افزایش یابد ،نشانگر وجود

رادیکالهای آزاد ،بیشتر متأثر شده است.
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شکل  .1مقایسه میانگین تأثیر روی بر نشت پتاسیم ریشه دو رقم زیتون تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم
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25
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c
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c
5

) (µg g-1 root 4h-1نشت روی

b

5

21
24

b
c

31

d
e

34

e

e

e
1
4

0
1

فرانتویو

نشت روی )(µg.g-1root4h-1

ab

a

20

15

کنسروالیا

14

324

0

84

04

4

کلرید سدیم )(mM

)(µmسطوح روی

(ب)

(الف)

شکل  .3مقایسه میاتگین اثر روی بر میزان نشت روی در دو رقم زیتون (الف) ومقایسه میانگین اثر شوری ناشی از کلرید سدیم بر
نشت روی دو رقم زیتون (ب)
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 .3.6فعالیت آنزیم کاتاالز

مصرف روی) فعالیت هر دو آنزیم کاتاالز و آسکوربات

نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که اثر

پراکسیداز افزایش یافت ،ولی اثر آنها معنیدار نبود .همین

روی و شوری بر فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح  1درصد

روند در مورد نهالهای پسته تیمارشده با روی تنها (بدون

آزمون دانکن معنیدار بود .نتایج اثر سطوح مختلف روی

شوری) نیز مشاهده شد که نشان میدهد ،افزایش در فعالیت

بر فعالیت آنزیم کاتاالز نشان داد که با افزایش سطح روی،

آنزیمی در پاسخ به تیمار کلرید سدیم  +روی بهواسطه تنش

فعالیت کاتاالز بهطور معنیداری افزایش یافت (شکل .)3

اکسیداتیوی زیادی است که توسط کلرید سدیم ایجاد شده و

نتایج اثر سطوح مختلف شوری بر فعالیت کاتاالز نشان

محافظت در برابر تنش شوری توسط سطوح باالی آنزیمهای

داد که با افزایش سطوح شوری ،فعالیت کاتاالز بهطور

آنتیاکسیدان القاشده توسط روی میباشد ].[27

معنیداری افزایش یافت (شکل .)3
 .3.7فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ()APX

یکی از سازوکارهایی که تحمل به نمک را تحت تأثیر
قرار میدهد ،افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانتی مثل

نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که اثر

کاتاالز میباشد .گزارش شده که شوری میتواند منجر به

رقم ،روی ،رقم × روی و شوری بر فعالیت آنزیم

افزایش فعالیتهای کاتاالز ،گلوتاتیون ردوکتاز و پراکسیداز

آسکوربات پراکسیداز معنیدار بود .نتایج برهمکنش رقم

در برنج ] [3و پنبه گردد ] .[32افزایش سریع و پیوسته در

× روی نشان داد که با افزایش سطوح روی ،فعالیت آنزیم
،

,

,

آسکوربات پراکسیداز در هردو رقم فرانتویو و کنسروالیا

فعالیت کاتاالز ،نشاندهنده آن است که این آنزیم میتواند

,

،
،

نقش مهمی در سمیتزدایی پراکسید هیدروژن در گیاه تحت

افزایش یافت ،ولی این افزایش تنها در رقم کنسروالیا

تنش شوری داشته باشد ] .[20میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز

معنیدار بود (شکل  .)34نتایج اثر سطوح مختلف شوری

و آسکوربات پراکسیداز در سطوح باالی شوری در نهالهای

بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز نشان داد که با

پسته تیمارشده با روی نسبت به عدم مصرف روی باالتر بود.

افزایش سطوح شوری فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز

در نهالهای پسته که تنها با کلرید سدیم تیمار شدهاند (بدون

افزایش معنیداری داشت (شکل .)34
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شکل  .3مقایسه میانگین اثر روی بر فعالیت آنزیم کاتاالز (الف)
و مقایسه میانگین اثر شوری ناشی از کلرید سدیم بر فعالیت آنزیم کاتاالز (ب)
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شکل  .72مقایسه میانگین اثر روی (الف) و اثر شوری ناشی از کلرید سدیم
بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز (ب) در دو رقم زیتون

نتایج اثر تنش شوری بر روی فعالیت آنزیمهای

شوری ،غلظت روی ریشه و برگ ،نشت یونی پتاسیم و

آنتیاکسیدان در گندم نشان داد که با افزایش شوری،

روی ،فعالیت آنزیمهای کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز بهشدت افزایش یافت.

افزایش یافت .درحالیکه وزن خشک ریشه و برگ،

درحالیکه ،مصرف روی ،تغییر قابلتوجهی در فعالیت

ارتفاع نهال وگروه سولفهیدریل ریشه کاهش یافت .با

آنزیم آسکوربات پراکسیداز ندارد ] .[33این نتایج ،با نتایج

افزایش سطوح روی مصرفشده ،وزن خشک ریشه و

حاصلشده در این تحقیق همخوانی نداشت .آسکوربات

برگ ،ارتفاع نهال ،غلظت گروه سولفهیدریل ریشه،

پراکسیداز نسبت به کاتاالز در سمیتزدایی پراکسید

فعالیت آنزیمهای کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز

هیدروژن مهمتر بود ] .[34افزایش فعالیتهای آنزیمهای

و نیز غلظت روی ریشه و برگ افزایش معنیداری

آنتیاکسیدان (آسکوربات پراکسیداز ،کاتاالز و سوپر

یافت ،این در حالی است که نشت یونی پتاسیم و

اکسید دیسموتاز) و همچنین تجمع اسید اسکوربیک و

روی کاهش یافت .این نتایج بیانگر اثر مثبت روی در

پرولین بهعنوان بخشی از دفاع در برابر این تنش اکسیداتیوی

افزایش مقاومت گیاه و مهار بهتر رادیکالهای

میباشد ] .[34در شرایط شوری ،سازوکارهای دفاعی

آزاد تولیدشده در شرایط تنش شوری است .در این

آنتیاکسیداتیوی فعال میشود تا ساختمان غشای ریشه را در


تحقیق با توجه به باالتر بودن غلظت گروه سولفهیدریل
ریشه

برابر اکسیداسیون محافظت کند ].[7

رقم

,فرانتویو

،

نسبت

به

,کنسروالیا

،

و

همچنین پایینتر بودن میزان نشت یون پتاسیم و
روی ،تحمل به شوری رقم فوق نسبت به ,کنسروالیا

 .4نتیجهگیری کلی
نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سطوح

باالتر بود.
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Abstract
Raising free radicals in root cells and thus increasing ions leakage is from destructive effects of salinity.
In order to study the effect of zinc on the some of free radicals’ inhibitor enzymes (Catalase [CAT],
Ascorbat Peroxidase [APX]) and decreasing induced damages of salinity stress by NaCl, in two cultivars
of olive (Olea europea L.) (Frontoio and Conservollea), this pot experiment conducted, in factorial
arrange and completely randomized design in three replication. In this experiment, a one-year seedling of
two olive cultivars treated with nutrition solutions involved different levels of sodium chloride (0, 40, 80,
120 mM) and zinc (0, 1, 5µ molar) of zinc sulfate (ZnSO4. 7H2O). The results showed that with
increasing of salinity levels decreased root and leaf dry weight and plant height, but increased ion leakage
of potassium and zinc in root and activity of CAT and APX enzymes in leaf, as well, using Zn, decreased
ion leakage of potassium and zinc; whereas root and leaf dry weight, plant height, CAT and APX activity
increased. Based on the results, the greater the concentration of sulfhydryl groups in roots in Frontoio
variety compared to Conservolea was in acceptance with less leakage of potassium and zinc ions on the
Frontoio compared to Conservolea. Therefore, the Frontoio variety was more resistant to salinity in
comparison with Conservolea.
Keywords: Antioxidative enzymes, ascorbat peroxidase, catalase, ion leakage, sulfhydryl.
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