فیزیولوژی تنش گیاهان

سال اول ،شماره اول ،پائیز و زمستان  ،3131صفحات 31- 25

________________________________________________________________________________

مقاله کامل پژوهشی

اثر پیش تیمار بذر با آمینو اسیدهای آرژینین و سیستئین بر رشد و برخی شاخصهای
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چکیده
شوری یکی از مهمترین عوامل محیطی محدود کننده رشد و نمو گیاهان در سراسر دنیا است .پیش تیماار باذر باا برخای ترکیباا
محافظت کننده روشی رایج و عملی برای افزایش تحمل به تنش شوری در گیاهان است .در این پژوهش از غلظت  033میلیماورر
سدیم کلرید ( )NaClبرای ایجاد تنش شوری در گیاه گنادم

(aestivum L.

 )Triticumاساتااده شاد .باذرهای گنادم باه ترتیا

باا

غلظتهای  3/5میلی مورر و  3/31میکرومورر آرژینین و سیستئین به طور مجزا پایش تیماار شادند .تحات تانش شاوری غلظات
مالون دی آلدهید ،پراکسید هیدروژن و پرولین افزایش یافت ولی پیش تیمار بذر با آرژینین و سیستئین ،باعث بهباود شااخصهاای
رشد ،کاهش غلظت مالون دی آلدهید و پراکسید هیدروژن گردید .غلظت پرولین نیز در گیاهان پیش تیماار شاده باا آمیناو اسایدها
کاهش یافت .در ریشه گیاهان تحت تنش شوری غلظت گلوتاتیون احیاء افزایش یافت و در گیاهان پیش تیمار شده با سیستئین ایان
افزایش چشمگیرتر بود .به نظر میرسد آمینو اسیدهای بهکار رفته در این آزمایش از طریق القای سیستم دفاع آنتی اکسایداتیو باعاث
تخایف صدما

ناشی از شوری در گیاه شدهاند.

واژههای کلیدی :اسمولیتها ،آمینواسیدها ،پراکسیداسیون لیپید ،پراکسید هیدروژن

تنش شوری تولید گونههای فعال اکسیژن در سلول نیز موجب

مقدمه
شوری خاک یکی از مهمترین تنشهای غیر زیستی است و از

ایجاد تنش ثانویهای به نام تنش اکسیداتیو می گردد ].[11

پیامدهای اصلی آن کاهش تولیدات گیاهی میباشد .تنش

شناسایی و بهکار بردن ترکیباتی که بتوانند تحمل گیاهان را به

شوری میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق مختل

تنشهای محیطی از جمله شوری افزایش دهند حائز اهمیت

کردن متابولیسم ،رشد رویشی و رشد زایشی بر فیزیولوژی گیاه

است .تاکنون در این مورد ترکیبات متعددی جهت تخفیف

تاثیر بگذارد .برخی از اثرات شوری مانند تنش اسمزی ،سمیت

تنش و بهبود عملکرد در شرایط تنش محیطی بهکار گرفته شده

یونی ،تغییر در متابولیسم ،تغییر در ساختار غشاء ،کاهش تقسیم

است .در بین روشهای بهکار رفته برای افزایش تحمل به

و رشد سلول باعث کاهش رشد و نمو گیاه می شود ] .[22در

شوری و خشکی در گیاهان ،پرایمینگ بذر (پیش تیمار بذر با
ماده مورد نظر با خیساندن) یکی از روشهای آسان ،مقرون به

___________________________________
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اثر پیش تیمار بذر با آرژنین و سیستئین بر گندم
صرفه و با احتمال آسیب کمتر است .این روش برای استفاده از

مطالعات اندکی در مورد اثر پیش تیمار با آمینواسیدهایی که

ترکیبات برونزا با هدف بر طرف کردن و یا کاهش اثرات تنش

پیشساز این ترکیبات باشند ،در دسترس است .لذا در این

شوری و خشکی استفاده میشود .بهعنوان مثال در گیاه یونجه

تحقیق اثر پیش تیمار بذر با آمینو اسیدهای آرژینین و سیستئین

گزارش شده است که پیش تیمار بذر با براسینواستروئید باعث

در کاهش تنش شوری در گیاه گندم مورد بررسی قرار گرفت.

افزایش فعالیت سیستم آنتی اکسیداتیو و تحمل به شوری می-

مواد و روش ها

گردد ] .[53در گیاه باقال نیز پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید

گیاه مورد استفاده در این مطالعه گیاه گندم رقم مغان

با افزایش تحمل گیاه به تنش شوری همراه بوده است ].[3

( )Triticum aestivum cv. Moghan 3بود .بذور این گیاه از

Agropyron

مرکز تحقیقات یزد تهیه شد و پس از سترون کردن با

 )elongatumپیش تیمار بذر با جیبرلین و اسید آبسیزیک باعث

هیپوکلریت سدیم  2/3درصد ،در غلظتهای  2/3میلیموالر

افزایش تحمل گیاه به تنش خشکی شده است ].[1

آرژینین و  2/21میکروموالر سیستئین و آب مقطر بهعنوان

در مطالعات متعدد انباشتگی ترکیبات آلی نیتروژن دار با وزن

شاهد بهمدت  22ساعت خیسانده شدند .برای تعیین

مولکولی کم در گیاهانی که در معرض تنشهای غیر زیستی

غلظتهای بهینه برای اعمال تیمار یک آزمایش مقدماتی انجام

قرار گرفتهاند ،گزارش شده است .این ترکیبات شامل آمینو

شد .در آزمایش مقدماتی غلظت یک میکروموالر تا یک

اسیدها به خصوص پرولین ،ایمینو اسیدها ،ترکیبات آمونیومی

میلیموالر این آمینو اسیدها برای پیشتیمار بذر اعمال شد و

و پلی آمینها میباشد که انباشتگی هر کدام از این ترکیبات

سپس رشد گیاه و نشت یونی آن اندازهگیری گردید .در مورد

تحت تنشهای محیطی در بین گونههای گیاهی متفاوت است

آرژینین بهترین غلظت موثر در گیاهان تحت تنش شوری 2/3

].[11

میلیموالر بود ،اما در گیاهانی که با آمینو اسید سیستئین حتی

آرژینین بهعنوان یکی از آمینو اسیدهای سلول است که

در غلظت یک میکروموالر پیشتیمار شده بودند ،آسیبهای

پیش ماده تولید پلی آمینها ،پرولین و نیتریک اکسید است که

تنش شوری بیشتر از گیاه شاهد بود .بههمین دلیل دامنه بهینه-

میتواند نقشهای فیزیولوژیکی مهمی در گیاه در پاسخ به

سازی این آمینو اسید به کمتر از یک میکروموالر تغییر داده شد

تنشهای غیر زیستی ایفا نماید .تاثیر کاربرد برونزای این آمینو

و از غلظت  2/221میکروموالر تا یک میکروموالر استفاده شد.

اسید در کاهش تنش شوری در گیاه گندم ] ، [1تخفیف تنش

مناسب ترین غلظت سیستئین برای پیش تیمار بذر در گیاهان

خشکی در گیاه گوجه فرنگی ] [25و کاهش تنش سرما در گیاه

تحت تنش شوری غلظت  2/21میکروموالر بهدست آمد .پس

پسته ] [22گزارش شده است .تاثیر کاربرد برونزای

از پیشتیمار ،بذرها در گلدانهای حاوی پرلیت کشت

محصوالت حاصل از متابولیسم آرژینین شامل پلی آمینها،

گردیدند .گیاهان بهمدت پنج روز بهصورت یک روز در میان

نیتریک اکسید و پرولین نیز در مقابله با تنشهای غیر زیستی

با  13میلیلیتر آب یا محلول غذایی هوگلند آبیاری شدند .پس

در مطالعات متعدد گزارش شده است ] 25 ،11و.[21

از این مدت ،یک گروه از گیاهان برای اعمال تنش با محلول

سیستئین یک آمینو اسید تیولدار در گیاهان میباشد که در

هوگلند حاوی  522میلیموالر نمک آبیاری شدند .در هر بار

تولید چند ترکیب سلولی مهم از جمله گلوتاتیون،

آبیاری برای هر گلدان تقریبا  13میلیلیتر محلول استفاده شد.

متالوتیونینها ،فیتوکالتینها و هیدروژن سولفید بهعنوان

گلدان های حاوی گیاهان تحت تنش شوری برای جلوگیری از

مولکول عالمت دهنده شرکت دارد .همه این ترکیبات نقش

انباشتگی نمک در هفته یک بار با آب مقطر شستشو گردیدند.

مهمی در افزایش تحمل به تنشها ایفا میکنند .غلظت سیستئین

گیاهان شاهد در این مرحله با محلول غذایی هوگلند بدون

آزاد در گیاهان پایین بوده ولی فرآوردههای حاصل از متابولیسم

نمک آبیاری شدند .پس از گذشت  12روز از اعمال تنش

آن در گیاه متعدد است که ناشی از تقاضای باال برای این

شوری ،گیاهان برداشت شدند .پس از جدا کردن اندام هوایی و

فرآوردهها در شرایط عادی و تنش میباشد ].[12

ریشه از یکدیگر ،نمونهها توزین و در ورق آلومینیومی پیچیده

با وجود اینکه تاثیر دو ترکیب نیتریک اکسید و هیدروژن

شده و بهمدت  22ساعت در آون در دمای  22درجه

سولفید در کاهش تنش در مطالعات قبلی گزارش شده است اما

سانتیگراد خشک گردیدند .در مورد نمونههای دیگر ،اندام

همچنین در گیاه آگروپیرون االنگاتوم (
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هوایی و ریشه گیاهان در ازت مایع منجمد گردید و برای

گردید 222 .میکرولیتر از هر نمونه در یک لوله آزمایش ریخته

تجزیههای بعدی به فریزر  -12درجه سانتیگراد منتقل شد.

شد و پنج میلیلیتر معرف آنترون به آن اضافه گردید .پس از

سنجش پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء

مخلوط شدن بهمدت  12دقیقه در بن ماری  12 Cقرار گرفت

میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی با استفاده از روش هیت

و پس از سرد شدن ،جذب نمونهها در  923نانومتر خوانده شد

و پاکر ( )1191اندازهگیری شد 2/2 .گرم از بافت تازه گیاه در

].[23

هاون چینی حاوی پنج میلیلیتر تری کلرواستیک اسید ()TCA

اندازهگیری گلوتاتیون احیاء ()GSH

 2/1درصد سائیده شد .عصاره حاصل بهمدت پنج دقیقه در

غلظت گلوتاتیون احیاء بر اساس روش المن ( )1131محاسبه

 3222 gسانتریفوژ شد .برای اندازهگیری مالون دی آلدهید،

شد 2/3 .گرم بافت تازه اندام هوایی و ریشه در چهار میلیلیتر

جذب فاز رویی در طول موج  352خوانده شد .برای محاسبه

متافسفریک  13درصد سائیده شد و عصاره حاصل بهمدت 52

غلظت مالون دی آلدهید از ضریب خاموشی آن معادل

دقیقه در  3222 gدر دمای چهار درجه سانتیگراد سانتریفوژ

 133×129 mM-1cm-1استفاده شد ].[11

شد .به  222میکرولیتر از محلول رویی حاصل از سانتریفوژ،

سنجش پراکسید هیدروژن ()H2O2

 2/9میلیلیتر بافر پتاسیم فسفات ( )pH =2/2و 222میکرولیتر

غلظت پراکسید هیدروژن بر اساس واکنش  H2O2با پتاسیم

محلول  )5,5-Dithio-bis (2-Nitrobenzoic acid)( DTNBشش

یدید ( )KIو مطابق با روش آلکسیوا ( )2221اندازهگیری شد.

میلیموالر اضافه گردید و پس از  52دقیقه جذب نمونهها در

 2/3گرم از بافت تازه گیاه در  2/1 TCAدرصد سرد سائیده

 212نانومتر خوانده شد .برای محاسبه غلظت گلوتاتیون احیاء

شد .عصاره حاصل بهمدت  13دقیقه در  3222 gسانتریفوژ

از منحنی استاندارد حاصل از غلظتهای  12 ،22 ،22 ،12و

گردید .سپس به  322میکرولیتر از محلول رویی322 ،

 122میلیموالر گلوتاتیون احیاء استفاده شد ].[12

میکرولیتر بافر پتاسیم فسفات  )pH=2( 122 mMو دو

آنالیز آماری

میلیلیتر پتاسیم یدید یک موالر اضافه گردید .مخلوط واکنش

پژوهش در قالب یک طرح عاملی کامال تصادفی انجام شد.

به مدت یک ساعت در تاریکی در دمای اتاق قرار داده شد و

برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد .دادههای حاصل از

سپس جذب نمونهها در  512نانومتر اندازهگیری شد .برای

اندازهگیری شاخصها ،با استفاده از نرمافزار  SPSSتحت

محاسبه غلظت پراکسید هیدروژن از منحنی استاندارد ترسیم

تجزیه واریانس یک طرفه قرار گرفتند و میانگین دادهها با

شده با استفاده از غلظتهای  ،12 ،3 ،2 ،1 ،2/3و 23

º

آزمون دانکن مقایسه شدند P > 2/23 .بهعنوان اختالف

میکروموالر پراکسید هیدروژن طبق روش باال استفاده شد ]. [2

معنیدار در نظر گرفته شد.

اندازه گیری پرولین

نتایج

تعیین غلظت پرولین با استفاده از معرف نین هیدرین و با

تنش شوری باعث کاهش وزن تر ریشه گیاه گندم گردید در

روش بیتس و همکاران ( )1125انجام شد .در این روش از

حالیکه بر سایر شاخصهای رشد تاثیر معنیداری نداشت.

معرف نین هیدرین و اسید استیک گالسیال برای اندازهگیری

پیش تیمار بذر با آرژینین باعث افزایش وزن تر ریشه در شرایط

پرولین استفاده شد و نتایج برحسب میکرومول بر گرم وزن

تنش شوری گردید .پیشتیمار بذر با سیستئین هم وزن تر و

خشک گزارش گردید ].[9

هم وزن خشک ریشه را در گیاهان شاهد و تحت تنش شوری

سنجش قندهای محلول

نسبت به گیاهان پیش تیمار نشده افزایش داد .پیشتیمار بذر با

قندهای محلول نمونهها با استفاده از معرف آنترون و بر اساس

هر دو نوع آمینو اسید تاثیر معنیداری بر وزن تر و خشک اندام

روش رو ( )1133تعیین گردید 2/1 .گرم بافت تر گیاه در 2/3

هوایی نداشت (شکل .)1

میلیلیتر اتانول  12درصد در دمای  13 ºCبهمدت  92دقیقه
قرار گرفت و کربوهیدراتهای محلول استخراج شدند.
رسوب حاصل از تبخیر الکل در  2/3میلیلیتر آب مقطر حل
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اثر پیش تیمار بذر با آرژنین و سیستئین بر گندم

شکل  1اثر پیشتیمار آرژینین ( )Argو سیستئین ( )Cysبر وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه گیاه گندم در شرایط شاهد و
تحت تنش شوری .میانگینها با آزمون دانکن مقایسه شدند .تااو

ما بین ستونهای مربوط به هر گیاه که دارای حروف

مشترک میباشند از نظر آماری معنیدار نمیباشد ( p ≥3/35و .)n=0
شوری باعث افزایش غلظت پراکسید هیدروژن ریشه و اندام

هیدروژن را هم در گیاهان شاهد و هم گیاهان تحت تنش

هوایی گیاهان تحت تنش در مقایسه با گیاهان شاهد گردید .در

شوری کاهش داد (شکل .)2

ریشه گیاه گندم شاهد پیشتیمار شده با هر دو آمینو اسید

غلظت مالون دی آلدهید نیز در ریشه و اندام هوایی گیاهان

آرژینین و سیستئین غلظت پراکسید هیدروژن را در مقایسه با

تحت تنش شوری افزایش معنیداری نسبت به گیاهان شاهد

گیاهان پیشتیمار نشده کاهش داد (شکل  ،)2اما در گیاهان

داشت .پیش تیمار بذر با آرژینین و سیستئین موجب کاهش

تحت تنش شوری تنها پیشتیمار سیستئین باعث کاهش

غلظت مالون دی آلدهید ریشه و اندام هوایی گیاه گندم شاهد

پ راکسید هیدروژن در مقایسه با گیاهان پیش تیمار نشده گردید

و تحت تنش شوری در مقایسه با گیاهان پیش تیمار نشده

و آمینو اسید آرژینین اثر معنیداری نداشت .در اندام هوایی،

گردید (شکل .)5

پیش تیمار با آمینو اسیدهای آرژینین و سیستئین غلظت پراکسید

شکل  2اثر پیشتیمار آرژینین ( )Argو سیستئین ( )Cysبر غلظت پراکسید هیدروژن ریشه و اندام هوایی گیاه
گندم در شرایط شاهد و تحت تنش شوری .میانگینها با آزمون دانکن مقایسه شدند .تااو

ما بین ستونهای

مربوط به هر گیاه که دارای حروف مشترک میباشند از نظر آماری معنیدار نمیباشد ( p ≥3/35و .)n=0
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شکل  0اثر پیشتیمار آرژینین ( )Argو سیستئین ( )Cysبر غلظت مالون دی آلدهید ریشه و اندام هوایی گیاه گندم
در شرایط شاهد و تحت تنش شوری .میانگینها با آزمون دانکن مقایسه شدند .تااو

ما بین ستونهای مربوط به

هر گیاه که دارای حروف مشترک میباشند از نظر آماری معنیدار نمیباشد ( p ≥3/35و .)n=0
غلظت پرولین ریشه و اندام هوایی گیاهان گندم در شرایط

بر غلظت قندهای محلول ریشه و اندام هوایی گیاه شاهد و

تنش شوری افزایش معنیداری در مقایسه با گیاهان شاهد

تحت تنش نداشت (شکل .)3

داشت .پیش تیمار بذر با آرژینین و سیستئین در شرایط تنش و

غلظت گلوتاتیون احیاء در شرایط تنش شوری در ریشه گیاه

غیر تنش باعث کاهش غلظت پرولین ریشه و اندام هوایی

گندم در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش یافت اما غلظت

گردید (شکل .)2

گلوتاتیون اندام هوایی تحت تنش شوری تغییر معنیداری

تنش شوری غلظت قندهای محلول ریشه گیاه گندم را افزایش

نیافت .پیش تیمار بذر با سیستئین موجب افزایش غلظت

داد ،اما تاثیر معنیداری بر غلظت قندهای محلول اندام هوایی

گلوتاتیون احیاء ریشه و اندام هوایی گیاه در شرایط تنش

نداشت .پیشتیمار بذر با آرژینین و سیستئین تاثیر معنیداری

شوری گردید (شکل .)9

شکل  4اثر پیشتیمار آرژینین ( )Argو سیستئین ( )Cysبر غلظت پرولین ریشه و اندام هوایی گیاه گندم در شرایط
شاهد و تحت تنش شوری .میانگینها با آزمون دانکن مقایسه شدند .تااو

ما بین ستونهای مربوط به هر گیاه که

دارای حروف مشترک میباشند از نظر آماری معنیدار نمیباشد ( p ≥3/35و .)n=0

شکل  5اثر پیشتیمار آرژینین ( )Argو سیستئین ( )Cysبر غلظت قندهای محلول ریشه و اندام هوایی گیاه گندم
در شرایط شاهد و تحت تنش شوری .میانگینها با آزمون دانکن مقایسه شدند .تااو

ما بین ستونهای مربوط به

هر گیاه که دارای حروف مشترک میباشند از نظر آماری معنیدار نمیباشد ( p ≥3/35و .)n=0
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شکل  6اثر پیشتیمار سیستئین ( )Cysبر غلظت گلوتاتیون احیاء ریشه و اندام هوایی گیاه گندم در شرایط شاهد و
تحت تنش شوری .میانگینها با آزمون دانکن مقایسه شدند .تااو

ما بین ستون های مربوط به هر گیاه که دارای

حروف مشترک میباشند از نظر آماری معنیدار نمیباشد ( p ≥3/35و .)n=0

بحث

اثر پیشتیمار با آرژینین و سیستئین بر مقدار پراکسید

اثر آمینو اسیدهای آرژینین و سیستئین بر شاخصهای رشد

هیدروژن و پراکسیداسیون لیپیدهای غشائی

مهمترین دلیل کاهش رشد گیاه در شرایط شوری بهعلت اثر

مالون دی آلدهید از تجزیه اسیدهای چرب دارای پیوندهای

نمک اضافی بر تعادل یونی ،تغذیه مواد معدنی و متابولیسم

غیراشباع در غشاء تولید میشود و غلظت آن بهعنوان یکی از

کربن می باشد ] .[1تغییرات در رشد گیاهان در معرض تنش

شاخصهای اصلی تنش اکسیداتیو محسوب میگردد .افزایش

شوری ،ابتدا مربوط به اثرات اسمزی میباشد و در مراحل بعد،

غلظت مالون دی آلدهید در گونههای گیاهی مختلف تحت

رشد بهواسطه اثرات سمی نمک اضافی در داخل گیاه کاهش

تنش شوری به شدت تنش و میزان خسارت به لیپیدهای

مییابد ] .[11همچنین کاهش میزان رشد در شرایط تنش

غشایی بستگی دارد ] .[29نتایج این تحقیق افزایش معنیدار

شوری و خشکی میتواند بهدلیل اختالل در فرآیندهای دخیل

غلظت پراکسید ئیدروژن و مالون دی آلدهید را در شرایط تنش

در تولید انرژی مثل فتوسنتز ،تنفس و مهار گسترش یا تقسیم

شوری در گیاه گندم نشان داد .تنش شوری احتماال موجب

سلولی باشد ] .[22پژوهش حاضر نشان داد که پیشتیمار بذر

اختالل در فرآیند انتقال الکترون در میتوکندری و کلروپالست

با آرژینین و سیستئین باعث افزایش وزن تر ریشه در شرایط

شده و با تولید رادیکالهای فعال اکسیژن ،موجب آسیب

تنش شوری میشود در حالیکه بر وزن تر اندام هوایی اثری

اکسیداتیو به غشاء و در نتیجه افزایش در پراکسیداسیون لیپیدها

ندارد .این در حالی است که در گیاه گندم کاربرد آرژینین

و تولید مالون دی آلدهید در این گیاه گردیده است .کاهش

باعث افزایش رشد و افزایش وزن تر و خشک گیاه شده و

مشاهده شده در غلظت پراکسید ئیدروژن و پراکسیداسیون

همچنین تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کلروفیلهای  aو bو

لیپید در گیاهان پیشتیمار شده با آرژینین میتواند بهعلت

کاروتنوئیدها را افزایش میدهد ] .[29برخالف نتایج بهدست

تولید نیتریک اکسید و پلی آمین باشد زیرا نقش آنتی اکسیدانی

آمده در این پژوهش ،ساتیروپولوس و همکاران ] [22تاثیر

پلی آمینها ،نیتریک اکسید ( )NOو پرولین که محصوالت

مثبت دو آمینو اسید سیستئین و آرژینین را بر رشد و غلظت

متابولیسم آمینو اسید آرژینین میباشند در مطالعات متعدد

کلروفیل اندام هوایی گیاه سیب کشت شده در محیط در شیشه

گزارش شده است .بهعنوان مثال در گیاه گوجه فرنگی کاربرد

گزارش کردهاند .اثر آمینو اسیدهای بهکار رفته در این مطالعه

برونزای  NOپراکسیداسیون لیپید را در شرایط تنش خشکی

بر افزایش رشد میتواند بهدلیل افزایش توان آنتی اکسیداتیو

کاهش داده است ] .[25بلیگنی و الماتینا ( )1112نیز گزارش

گی اه از طریق افزایش تولید گلوتاتیون و یا القاء فعالیت سایر

کردند که نقش نیتریک اکسید در کاهش غلظت پراکسید

آنتی اکسیدانها تحت تیمار با این آمینو اسیدها باشد که بررسی

ئیدروژن و پراکسیداسیون لیپید بهدلیل واکنش مستقیم  NOبا

جزئیات بیشتر در این رابطه مطالعات بیشتری را میطلبد.

رادیکال آزاد اکسیژن و تولید رادیکال پراکسی نیتریت
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( )ONOO-است زیرا پراکسی نیتریت سمیت کمتری نسبت به

در گیاهان پیشتیمار شده با آرژینین غلظت پرولین کاهش

گونههای فعال اکسیژن دارد ] .[2همچنین کاربرد آرژینین با

مییابد .این کاهش احتماال بهدلیل تولید ترکیبات دیگر ناشی از

تولید پلی آمینها اثرات مضر ناشی از تنش شوری را در گیاه

متابولیسم این آمینو اسیدها میباشد .بهطور مثال گزارش شده

لوبیا کاهش داده است ] .[52عملکردهای مشابهی که  NOو

است که  NOبرونزا غلظت پرولین را در گیاه خیار تحت تنش

پلی آمینها در رشد گیاه و مقابله با تنشهای غیر زیستی و

شوری کاهش داده است ] .[5همچنین گزارش شده است که

زیستی دارند باعث این تصور شده است که  NOمیتواند با

پلی آمینهای برونزا نیز مقدار پرولین را در گیاه

پاسخهای تنش که با دخالت پلی آمینها انجام میشود ،مرتبط

 peltatumتحت تنش مس کاهش دادند ] .[52در این پژوهش

باشد ] .[52تون و همکاران ( )2229گزارش کردهاند که

بهنظر میرسد احتماالٌ مسیر متابولیسم آرژینین بیشتر به سمت

احتماال اثر پلی آمینها از طریق  NOباشد زیرا در گیاهان

سنتز  NOو پلی آمینها بوده است و نقش حفاظتی آرژینین از

آرابیدوپسیس تیمار شده با پلی آمینها ،بیوسنتز  NOافزایش

این طریق اعمال شده است و تولید این ترکیبات شدت تنش را

مییابد ].[21

کاهش داده و باعث کاهش سنتز پرولین در شرایط تنش

در این مطالعه پیشتیمار بذر با سیستئین نیز غلظت پراکسید

گردیدهاند .در گیاه بنگدانه تحت تنش نیکل نیز مشاهده شد که

ئیدروژن و مالون دی آلدهید را در شرایط تنش شوری در

پیش تیمار با آرژینین باعث کاهش غلظت پرولین در ریشه

ریشه و برگ گیاه گندم کاهش داد .با توجه به اینکه در

گیاهان شاهد و تحت تنش گردید ] .[21در مورد پیش تیمار

مطالعات اخیر بیان شده است که سیستئین در تعیین غلظت

بذر با آمینو اسید سیستئین نیز بهنظر میرسد سنتز ترکیبات

گلوتاتیون سلولی نقش مهمی ایفا میکند ] ،[55بهنظر میرسد

گوگردی و گلوتاتیون حاصل از سیستئین در طول تنش شوری

کاهش شاخصهای تنش مثل پراکسید ئیدروژن و مالون دی

بهعنوان اسمولیت و آنتی اکسیدان افزایش یافته و باعث

آلدهید در گیاهان پیش تیمار شده با سیستئین نیز به تولید

تخفیف تنش و متعاقبا کاهش سنتز پرولین گردیده است ].[12

گلوتاتیون و یا سولفید هیدروژن که از محصوالت متابولیسم

قندهای محلول جزء اسمولیتهایی هستند که در پاسخ به تنش

سیستئین میباشند مربوط باشد .افزایش غلظت گلوتاتیون احیاء

شوری و خشکی برای تنظیم اسمزی در گیاهان انباشته

در برگ و ریشه گیاهان تیمار شده با سیستئین تحت شرایط

می شوند و نقش آنها در حفظ ساختار ماکرومولکولهای سلول

تنش شوری در این پژوهش نیز تائیدی بر این فرضیه است.

و ثبات بخشیدن به ساختار  DNAگزارش شده است ،به

عالوه بر این ،مشاهده شده است که تنش شوری منجر به

طوری که برخی دانشمندان غلظت قندها را بهعنوان شاخص

افزایش مقدار سیستئین درون سلولی و فعالیت آنزیمهای

خوبی برای بیان مقاومت به تنش شوری و خشکی ذکر

 -γگلوتامیل سیستئین سنتاز ،گلوتاتیون سنتاز و گلوتاتیون

نمودهاند ] .[15در این بررسی شوری باعث افزایش غلظت

ردوکتاز در گیاه  Candida utilisشده است که این آنزیمها در

قندهای محلول در ریشه گیاه شد .پیشتیمار بذر با آرژینین و

القای انباشتگی گلوتاتیون سلولی درگیر هستند ].[19

سیستئین تاثیر معنیداری بر غلظت قندهای محلول ریشه و

اثر پیشتیمار با آرژینین و سیستئین بر برخی اسمولیتهای

برگ در شرایط تنش نداشت .در مورد اثر آرژینین بر مقدار

Nymphoides

قندهای محلول تحت تنش شوری گزارشی وجود ندارد اما

سلولی
+

-

در تنش شوری  Naو  Clکدهبندی شده در واکوئل ،موجب

گزارش شده است که آرژینین تاثیر معنیداری بر غلظت

کاهش پتانسیل اسمزی داخلی و دهیدراسیون جزئی سیتوپالسم

قندهای محلول برگ گیاه بنگدانه تحت تنش نیکل نیز نداشته

میشود .از دست دادن آب سیتوپالسم به متابولیسم سلولی

است ].[21

آسیب میرساند و نهایتا موجب کاهش رشد گیاه میشود.

با توجه به اینکه نقش آنتی اکسیداتیو دو مولکول عالمت دهی

بنابراین اساسیترین واکنش گیاهان به تنشهای اسمزی تولید

 NOو  H2Sدر تحقیقات اخیر ثابت شده است و در این

اسمولیتهای سازگار میباشد ] .[2افزایش غلظت پرولین ریشه

بررسی این دو اسید آمینه تاثیرات مشابهی در تخفیف تنش

و برگ گیاه گندم در مطالعه حاضر میتواند به همین دلیل

داشتند ،احتمال ارتباط این دو مولکول عالمتی نیز وجود دارد.

باشد .در مطالعه حاضر اندازهگیری غلظت پرولین نشان داد که
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Abstract

Salinity is one of the main environmental factors limiting plant growth and development. It
has been shown that seed priming with some protective compounds increases plant
tolerance to salinity stress. In this research 300 mM NaCl was used for induction of salt
stress in wheat (Triticum aestivum) plants. Seeds were pretreated either with 0.5 mM
arginine or 0.01 µM cysteine. Concentration of malondialdehyde, hydrogen peroxide and
proline increased under salt stress. Pretreatment of seeds with arginine and cysteine
improved growth parameters and decreased malondialdehyde and hydrogen peroxide
content. Proline concentration decreased in plants pretreated with both amino acids. In the
roots of salt-stressed plants, the amount of reduced glutathione increased. This effect was
more pronouncedly observed in plants with cysteine pretreatment. Our data suggested that
application of amino acids for seed priming alleviates salt stress damages through induction
of plant antioxidative defense system.
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