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مقاله کامل پژوهشی

نقش آمونیوم به عنوان عامل تنش زا در گیاه نیترات پسند چغندرقند
معصومه عابدینی

*

استادیار ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.

چکیده
آمونیوم یکی از اگکال مهم ازت اراب تغذیه تعدادب از ایا ا میااگد ،ولی تثثیر آ اهعنوا عامل تنشزا د ارخی ایا ا مشا ده گرده
است .د این پژو ش تثثیر آمونیوم اهعنوا منبع ازت وب ارخی گاخص اب گدب ،تولید لیگنین و توسعه اافت ازیفم ،فعالیرت آنرزیم
پراکسیداز ،مقدا قند ا ،پروتئین و نگیزه اب فتوسنتزب د ایاه نیترات پسند چغند قند د گرایط کشت ید وپونیک مرو د ار سری قررا
ارفت .نتایج اهدست آمده نشا داد گد ایاه چغند قند اه گدت توسط آمونیوم مها میگود .غفظت قند اب محفول و نامحفول د ایا ا
تغذیه گده اا آمونیوم اهطو معنی دا ب کمتر از ایا ا تغذیه گده اا نیترات اود ،ولی غفظت پروتئین محفول کل و کفروفیل د ایا ا

گد

یافته د حضو آمونیوم ایشتر اود .ایا ا تغذیه گده اا آمونیوم دا اب اافت ازیفمی توسعه یافتهترب د مقایسه اا ایا ا تغذیره گرده ارا
نیترات اودند .م چنین آمونیوم ااعث افزایش ایوسنتز لیگنین از طریق تحریک فعالیت پراکسیداز ا گد که اا کا ش استرش پذیرب دیوا ه
سفولی میتواند یکی از عوامل مها

گد د این ایاه ااگد.

واژههای کلیدی :پراکسیداز ،پروتئین ،کفروفیل ،ازیفم ،نیترات

مراه است ،یکی از عفل کا ش گد د تغذیه انحصا ب

مقدمه
ازت یکی از مهم ترین عناصرر رررو ب ارراب گرد ایا را

آمونیومی کا ش  pHمحیط کشت میااگد که منجر اه اختالل

می ااگد که د ساختا ترکیبرات متتفیری ماننرد پرروتئین را،

د جذب عناصر غذایی میگود [ .]6اعضی از اونه اب

اسید اب نوکفئیک ،کفروفیل و ترکیبات ثانویه وا د مریگرود.

ایا ی مانند ایا ا تیره ا یکاسه و تعدادب از متروطیا که

کمبود ،مقادیر فرااهینه و یا عدم فرا می اگکال مناسب ارراب

اه محیط ایی اا  pHپائین سازش یافتهاند ،آمونیوم ا اهعنوا

جذب این عنصر ،مه ااعث تغییرات قاال توجه د متااولیسم

تنها منبع ازتی ترجیح مید ند [ 1و.]9

ایاه میگود [.]32 ،17 ،8

لیگنین اعد از سفولز فراوا ترین ایروپفیمر د ایا را آونردب

ازت اه دو گکل نیترات و آمونیوم توسط ایا ا جذب

میااگد و اهطو عمرده د اافرت راب آونردب و نگهدا نرده

میگود .اارچه استیاده از نیترات د مقایسه اا آمونیوم اهعفت

وجود دا د [ .]14لیگنینی گرد دیروا ه را اتشری از فرآینرد

فرآیند احیاء اه مصرف انرژب ایشترب نیاز دا د [ ،]38ولی

طبیعی گد میااگد ولی القاء این پدیده تحت ترثثیر عوامرل

اسیا ب از اونه اب ایا ی گکل نیتراتی ازت ا ترجیح

محیطی متتفف از قبیل تنش اب زیستی و غیرزیستی ازا ش

مید ند و استیاده از آمونیوم اهعنوا منبع انحصا ب ازت

گدهاست [ 11 ،2 ،3و  .]18لیگنین دا اب ساختا سره اعردب

گد آ ا میگود [ 31 ،19 ،17 ،9 ،8 ،6و .]34از

ادیکرال راب آزاد الکرل راب

ااعث مها

آ جا که جذب آمونیوم توسط یشه اا آزاد گد پروتو

می ااگد که از پفیمریرزه گرد

فنیلپروپانوئیدب د دیوا ه سفول را تشرکیل مری گرود [.]31
الکل اب فنیرلپروپانوئیردب د دیروا ه راب سرفولی د یرک
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تنش ناشی از سمیت آمونیوم در چغندر قند
ا گامل می گود [ .]23مچنین این ایراه

فرآ یند آنزیمی د ید وژناسیو که توسط پراکسیداز ا کاترالیز

گکر تولیدب جها

میگود ،اه ادیکال اب آزاد تبدیل گده و د ساختا لیگنرین

اه عنوا یک منبع غذایی اا ا زش اراب دام محسوب میگرود،

وا د میگوند [18 ،7و.]31

اه طو بکه عالوهار ارگ ،تیاله آ نیز پس از استحصرال قنرد

تثثیر غفظرت ازت د ایوسرنتز لیگنرین د تعرداد معردودب از

مو د استیاده تغذیه دام قرا میایرد [ .]37اندام اصفی ذخیره

ایا ا مو د ار سی قرا ارفته ولی اا نتایج متیراوتی مرراه

کننده ساکا وز د ایراه چغند قنرد منطقره زیرلمره مریااگرد.

اودهاست .کمبود ازت د ایاه توتو ااعث افرزایش ایوسرنتز

افزایش ایوسنتز لیگنین د منطقه زیرلمه عالوه ار ایرنکره اثرر

لیگنین مری گرود کره ارا افرزایش فعالیرت آنرزیم راب مسریر

نامطفوای ار کمیت و کیییت قنرد مریارذا د ،ااعرث کرا ش

فنیلپروپانوئیدب مانند فنیلآالنینآمونیالیاز مراه اروده اسرت.

قاافیت ضم تیاله توسط دام نیز میگود [.]13

د گبد و ارنج غفظت ازت تثثیرب وب مقدا لیگنرین ایراه

این پژو ش اا دف ار سی تثثیر آمونیوم اه عنوا تنهرا منبرع

نداگت ولی د ایاه فستوکا افزایش ازت ااعث افزایش لیگنین

ازت د ایاه چغند قند که یک اونه نیترات پسرند مریااگرد،

اردید [ .]3د مو د اثر گرکل ازت (آمونیروم د مقایسره ارا

انجام ارفته است .اه منظو ا زیاای تاثیر آمونیروم ،عرالوه ارر

نیترات) وب مقدا لیگنرین ،ار سری منتشرر گردهاب وجرود

گدایاه ،غفظت پروتئین و قند اب ایاه نیز ارزا ش گرده و
یافرت ،از جمفره

ندا د.

تغییر د سنتز لیگنین ارا اسرتیاده از چنرد

چغند قند یکی از مهم ترین منااع ایرا ی ارراب ترثمین قنرد و

فعالیرررت آنرررزیم پراکسررریداز ،غفظرررت لیگنرررین و مطالعررره

گکر د دنیا محسوب میگود .ایرا از نظر تولید این محصول

میکروسکوپی استرش اافت ازیفم مو د مطالعه قررا ارفتره

جایگاه چها د م ا د سطح جها دا د که حدود  %1/7کرل

است.

مواد و روشها

نیتراتکفسیم (تیما نیتراتی) و کفریدآمونیوم (تیما آمونیومی)
گد یافتند (جردول  .)1دانره سرت را د اتاقرک کشرت ارا

شرایط کشت و نگهداری گیاهان
ارذو چغنرد قنرد ( )Beta vulgaris var. BR1از مؤسسره

حداکثر دمراب وزانره  22±1و حرداقرل دمراب گربانه33±1

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و اذ کرج تهیره گرد .پرس از

د جهسانتی اراد و طوات نسبی  %80اه مدت  21وز گد

جوانهزنی ،دانه ست اب جوا د محیط وافنرد  %01اره-

داده گدند .طول دو ه وگنایی و تا یکی اه ترتیرب  16و 8

مدت ده وز پیش تیما گده سمس اه محریط کشرت اصرفی

ساعت تنظیم اردید .تعویض محفول غذایی افدا ا ر گش

انتقال داده گدند .ایا ا د محیط وافند  %111ارا غفظرت

وز یکاا و تنظیم  pHمحفول غرذایی رر دو وز یرکارا
انجام ارفت.

ازت اراار (پنج میفیاکیواال د لیتر) ولی اه یکی از دو گکل

جدول  1ترکیب عناصر پرمصرف محیط کشت چغدرقند.

غفظت (میفیاکیواال د لیتر)
نمک

NH4Cl

Ca(NO3)2

CaCl2

KH2PO4

K2SO4

MgSO4

نیترات

-

3/0

3/0

1

1/0

3

آمونیوم

0

-

0

1

1/0

3

برداشت گیاهان و اندازه گیری غلظت کلروفیل

غفظت کفروفیل د ارگ ا اه وش مو ا انجام ارفت []36

د پایا دو ه گد اندام وایی ،منطقه زیر لمه و یشه ایا ا

و اا واحد میفیارم د ارم وز تر ایا گد.

تیکیک گده و وز تر آ را تعیرین گرد .پرس از قررا داد
نمونه ا د آو د دماب  71د جه سانتیارراد اره مردت 48
ساعت ،وز خشک آ را نیرز تعیرین اردیرد .انردازه ایررب
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بررسی کیفی و کمی فعالیت آنزیی پراکسزیداز در منطقزه

می گود ،سمس از پرمنگنات پتاسریم  1/1نرمرال ارراب اکسرید

زیرلپه

کرد لیگنین استیاده گد .مقدا پرمنگنات پتاسیم مصرف گده

ار سی کییری و کمری فعالیرت آنرزیم پراکسریداز ارراسرا

اراب اکسیدکرد لیگنین ،توسط تیتراسیو اا تیوسولیاتسدیم

آزمرررایش تبررردیل اایررراکول اررره تترااایررراکول د حضر رو

و طبق ااطه زیر محاسبه اردید [ .]39حجم پرمنگنراتپتاسریم

پراکسرید یررد وژ انجرام ارفررت [ .]0ارراب ار سرری کییرری،

( 1/13موال ) مصرف گده اراب اکسیداسیو لیگنین از تیارل حجم

ارش اب نازک از منطقه زیرلمه تهیه و پس از آغشته گد اره
اایاکول د یک پترب حاوب چند قطره پراکسید یرد وژ %2
قرا داده گدند .گدت نگ قرمز خرمائی ایجاد گده که ناگی
از تشکیل تترااایاکول د حضو پراکسید ید وژ و اایاکول
توسط آنزیم پراکسیداز میااگد ،اه عنروا معیرا ب از فعالیرت
آنزیم د نظرارفته گد .اراب سرنجش کمری فعالیرت آنرزیم،
عصا ۀ آنزیمی از منطقه زیررلمره د ارافر فسریات پتاسریم ارا
غفظت11میفیمول ( )mMو  pH=7تهیه و اهمردت  11دقیقره
د  11111 gسانترییوژ اردید .سنجش فعالیت آنزیم د ارافر
فسیات پتاسیم ( )11 mMحاوب  )0 mM( H2O2و اایراکول
( )4 mMاه انجام سید .واکنش اا افزود عصا ۀ آنزیمری د
 30د جه سانتی اراد آغاز گد و جذب نمونه ا اه مردت سره
دقیقه د طول موج  471نانومتر توسط دستگاه اسمکتروفتومتر
( )Shimadzuاندازه ایرب گد .د نهایرت فعالیرت آنرزیم ارر
اسا

ظریرب خاموگری تترااایراکول ( )36/6mM-1 cm-1ارر

حسب واحد میکرومول تترااایراکول د دقیقره د میفریاررم
پروتئین محاسبه گد.
بررسی بافت گییل در منطقه زیرلپه
ارش اب نازک اا رتامت  20میکرومترر از منطقره زیرر لمره
توسررط تیرری تهیرره وپررس از آمررادهسررازب اررراب مطالعررات
میکروسررکمی اررا محفررول نررگ آمیررزب کررا من وسرربزمتیل
نررگآمیررزب گرردند [ ]10و توسررط میکروسررکن نررو ب

پرمنگنات تیتر گده اا تیوسولیات از کل پرمنگنات استیاده گده اره

دست آمد (مقدا  .)Aمقدا لیگنین د یرک اررم نمونره طبرق
ااطه «عدد  »1/12 × Aازا ش گد.

اندازهگیری قندهای محلول و نامحلول
اندازهایرب قند ا اه وش فنل-اسیدسولیو یک انجام ارفرت
[ .]11استتراج قند اب محفول توسط اتانل  %81انجرام گرد.
پس از صاف کرد  ،مایع حاصل ارراب انردازهایررب قنرد اب
محفول استیاده گد و سوب وب کاغذ صافی اراب سرنجش
قند اب نامحفول مو د استیاده قررا ارفرت .ارراب اسرتتراج
قند ا از کاغذ صافی ،آ ا اه مدت پانزده دقیقه د آب مقطر
جوگانده گدند .محفول راب ادسرت آمرده ارا دو میفریلیترر
ید وکسید اا یم ( )3 mMو دو میفیلیتر سولیات وب ()%0
متفوط گده و اه مدت  11دقیقه د  2111 gسانترییوژ گرد.
اه ر کدام از نمونه ا یک میفیلیتر محفول فنرل ( )%0و پرنج
میفیلیتر اسید سولیو یک غفیظ ارافه گد و پس از  21دقیقره
جذب د طول موج  480نانومتر خوانده گد .غفظرت قنرد ارا
استیاده از محفول اب استاندا د افوکز و اا واحد میفیارم د
ارم وز خشک محاسبه اردید.
سنجش پروتئین محلول کل
سنجش پروتئین محفول کل اره وش فرولین -لرو ب انجرام
ارفت [ .]33غفظت پروتئین نمونه ا اا استیاده از محفول اب
استاندا د آلبومین و اا واحد میفی ارم د ارم وز تر محاسبه

( )Olympus, CX-21مو د مطالعه قرا ارفتند .انردازه ایررب

گد.

سطح اافرت ازیفمری د مقراطع میکروسرکمی ارا اسرتیاده از

بررسیهای آماری

پالنیمتر دیجیتال ( )Placom, Kuizumi, KP-90انجام ارفت.

آزمایش د قالب طرح افوک اب کامال تصادفی اا چها تکرا

سنجش لیگنین

اراب ر تیما انجام ارفت .مقایسه میانگین ا اا استیاده از نرم

اراب سنجش لیگنین د منطقه زیر لمه ،وب یرک اررم مراده
خشک  30میفیلیتر اسید سولیو یک  30نرمال یتته گد که

افزا ( Sigma stat)3.02و اا استیاده از آزمو تروکی()Tukey
د سطح احتمال پنج د صد انجام ارفت.

ااعث حرل گرد ترکیبرات اطرراف لیگنرین و آزاد گرد آ
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تنش ناشی از سمیت آمونیوم در چغندر قند
غفظت کفروفیل راب  b ،aو کرل د ایا را تغذیره گرده ارا

نتایج

آمونیوم از ایا ا

گد چغند قند اهگدت از گکل ازت عرره گده متثثر گرد،

گد کرده د محیط حراوب نیتررات ایشرتر

اهطو بکه وز تر و وز خشک اندام وایی ،یشه و منطقره

اود که ایرن اخرتالف از لحرام آمرا ب معنریدا اروده اسرت

زیرلمه (جدول  ،)3مچنین تعداد و سطح ارگ ا ،طول یشه

(( )p<1/10گکل .)1

و منطقه زیرلمه و قطر این منطقه (جدول  )2د محیط حاوب

فعالیت آنزیم پراکسیداز د منطقه زیرلمه د دانره سرت راب

آمونیوم اهطو معنیدا ب از محیط حاوب نیتررات کمترر ارود

تغذیهگده اا آمونیوم اهطو قاارل تروجهی ازدانره سرت راب

(.)p≤1/10

تغذیهگده اا نیتررات ایشرتر ارود (جردول  .)4ار سری کییری
فعالیت آنزیم نیز این نتیجه ا تثیید کرد (گکل .)3

جدول  2تأثیر نیترات و آمونیوم بر روی وزن تر و خشک اندامهای مختلف گیاه چغندر قند .اختالف بین مقادیر
( )mean±SDمربوط به هر شاخص که دارای حروف غیرمشترک است ،از لحاظ آماری معنیدار میباشد (.)p≤5/50 ،n=4
گکل ازت

وز خشک اندام اب متتفف ایاه (ارم اه ازاب ایاه )

وز تر اندام اب متتفف ایاه (ارم اه ازاب ایاه)

مصرفی

زیر لمه

یشه

اندام وایی

زیرلمه

یشه

اندام وایی

نیترات

1/00±1/18 a

2/10±1/3 a

32/92±1/0 a

1/12±1/11 a

1/10±1/13 a

1/64±1/14 a

آمونیوم

1/27±1/12 c

1/12±1/10 c

7/0±1/2 c

1/14±1/110c

1/17±1/110 c

1/63±1/10 c

جدول  3تأثیر نیترات و آمونیوم روی تعدادی از شاخصهای رشدی گیاه چغندر قند .اختالف بین مقادیر ()mean±SD
مربوط به هر شاخص که دارای حروف غیرمشترک است ،از لحاظ آماری معنیدار میباشد (.)p≤5/50 ،n=4
گکل ازت
مصرفی

سطح ارگ

تعداد ارگ

3

(ایاه)

( )cm

قطر زیرلمه
()cm

طول()cm
زیرلمه

یشه

نیترات

278±16/8a

8/0±1/3a

1/7±1/13a

0/0±1/3a

37/6±1/0a

آمونیوم

166±7/4c

0±1/0b

1/28±1/12c

4/72±1/1b

19/9±1/7c

شکل  1تأثیر نیترات و آمونیوم روی غلظت کلروفیلهای  b ،aو کل ( )mg g-1 FWدر گیاه چغندرقند .اختالف بین مقادیر
مربوط به ستونهایی که دارای حروف غیرمشترک است ،از لحاظ آماری معنیدار میباشد (.)p≤5/50 ،n=4
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شکل 2نمایش کیفی فعالیت آنیی پراکسیداز در مقطع زیرلپه گیاه چغندرقند تغذیه شده با نیترات و آمونیوم.

تصاویر میکروسکوپی منطقه زیرلمه ،توسعه قاالتوجره اافرت

مقطع د ایا ا تغذیهگده اا آمونیوم نسبت اه آ ارا نیتررات

ازیفم ا د ایا ا تغذیهگرده ارا آمونیروم نسربت اره آ ارا

اهطو معنیدا ب ایشتراود (( )p≤1/10جدول .)4

نیترات نشا داد (گکل  .)2اندازهایررب سرطح اافرت ارزیفم

مقدا لیگنین منطقه زیر لمه د ایا ا تغذیهگرده ارا آمونیروم

نسبت اه کل سطح مقطع ارش ،ایرن موررور ا مرو د تثییرد

اهطو قاالتو جهی ایش از آ د ایا ا تغذیهگده اا نیترات

قرا داد ،اهطو بکه نسبت سطح اافت ازیفم اره سرطح کرل

اوده و این اختالف معنیدا اود (( )p≤1/10جدول .)4

شکل  3برش میکروسکوپی منطقه زیرلپه گیاه چغندرقند تغذیه شده با نیترات )الف( و آمونیوم )ب(.
جدول 4تأثیر نیترات و آمونیوم روی مقدار لیگنین ،سطح بافت گییل و فعالیت آنیی پراکسیداز در منطقه زیرلپه چغندرقند.
اختالف بین مقادیر( )mean±SDمربوط به هر پارامتر که دارای حروف غیرمشترک است ،از لحاظ آماری معنیدار میباشد
(.)p≤5/50 ،n=4
گکل ازت

د صد لیگنین نمونه

سطح ازیفم

فعالیت پراکسیداز

مصرفی

(د صد)

(نسبت اه کل مقطع)

()μM tetraguaiacol min-1 mg -1 pro.

نیترات

2/64±1/318b

1/187±1/112c

1/332±1/11b

آمونیوم

0/17±1/264

1/398±1/132

1/498±1/16

a

a

a
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تنش ناشی از سمیت آمونیوم در چغندر قند
استیاده از آمونیوم اهعنروا منبرع ازت د محریط کشرت ایراه

تغذیه آمونیومی د ایاه چغند قند ااعث افرزایش غفظرت

چغند قند ااعث کا ش غفظت قند اب محفول و نامحفول ایاه

پروتئین محفول کل د اندام وایی ،یشه و منطقره زیرلمره

گد که این کا ش ارراب قنرد اب محفرول د

یشره و منطقره

زیرلمه و اراب قند اب نامحفول د منطقه زیرلمه از لحام آما ب
معنیدا اود (( )p<1/10گکل .)4

گد که این افزایش د اندام وایی و منطقه زیرلمه معنیدا
اود (( )p<1/10گکل .)6

شکل  4تأثیر نیترات و آمونیوم روی غلظت قندهای محلول و نامحلول ( )mg g-1 DWدر گیاه چغندرقند .اختالف بین مقادیر
مربوط به ستونهایی که دارای حروف غیرمشترک است ،از لحاظ آماری معنیدار میباشد (.)p≤5/50 ،n=4

شکل  0تأثیر نیترات و آمونیوم روی غلظت پروتئین محلول کل ( )mg g-1 DWدرگیاه چغندرقند .اختالف بین مقادیر مربوط به
ستونهایی که دارای حروف غیرمشترک است ،از لحاظ آماری معنیدار میباشد (.)p≤5/50 ،n=4
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بحث

د ساختا دیوا ه اا کا ش قاافیت استرش پذیرب دیوا ه و د

اارچه آمونیوم منبع اصفی ازت ارراب اعضری از ایا را ماننرد

نتیجه کا ش گد سفول مراه است [ 12و .]18

ارنج و سیب زمینی و ایا ا تیره ا یکاسه محسوب مریگرود

توسعه اافت ازیفم ،افزایش ایوسرنتز لیگنرین و فعالیرت آنرزیم

] 9 ،1و  [32ولی کا ش گد القاء گده توسط این ترکیب ازتی

پراکسیداز د ایاه چغند قند تغذیه گده اا آمونیوم د مقایسره

که د این ار سی د ایاه چغند قند مشا ده گد ،اراب تعدادب

اا ایا ا تغذیه گده اا نیترات احتماالً یرک پاسرخ اره گررایط

از ایا ا دیگر نیرز ارزا ش گرده اسرت .اسرتیاده از آمونیروم

نامناسب تغذیهاب میااگد .افزایش ایوسنتز لیگنین د پاسخ اره

اه عنوا تنها منبع ازتی د محدوده غفظت اب اهینه ازت ارراب

تنش اب متتفف محیطی گرامل ترنش راب غیررزیسرتی مثرل

گد ،د ایا رانی ماننرد آ اایدوپسریس [ 19 ،8و ،]31منرداب

خشکی [ ،]12گو ب [ ،]2دمراب پرائین [ ،]3پرترو فرراانیش

[ ،]21کدو [ ]6و اوجهفرنگی [ 34و ]17ااعرث کرا ش گرد

[ ،]22سمیت عناصر ففزب سنگین [ ،]7غفظت نامناسرب مرواد

گده است .سازوکا اب تاثیر آمونیوم د کا ش گد زمانی که

معدنی [ ]3و تنش اب زیستی [ ]11ازا ش گدهاسرت کره د

اه عنوا تنها منبع ازتی مو د استیاده قرا میایرد ،نوز اهطرو

ایشتر موا د اا تغییر د الگوب تمرایز اافرت ارزیفم و افرزایش

کامل گناخته نشدهاست .د این ار سی کا ش گد مریتوانرد

سوب لیگنین د پروتروازیفم و متراازیفم مرراه مریااگرد.

اه دالیل متتفف از جمفره ناگری از مصررف اترش مهمری از

افزایش لیگنین د دیوا ه سفولی ایا ا متتفرف د پاسرخ اره

فررآو ده رراب فتوسرنتزب اررراب مانندسرازب آمونیرروم و نیررز

تنش اب محیطی اا افزایش فعالیت پراکسریداز ا مرراه اسرت

سمزدایی آمونیوم آزاد د ایاه [ 30و  ]21اوده ااگد .مچنرین

[ .]18پراکسیداز اب دیوا ه اا تبدیل پیشسراز اب منولیگنرولی

سازوکا اب دیگررب کره (د گررایط کشرت غیرر از ار سری

اه ادیکال اب فنوکسی اهطو مستقیم د ایوسنتز لیگنین نقش

حارر) میتواند نقش داگته ااگرد ،افرت  pHمحریط کشرت و

دا ند [.]31

جذب کم آب و عناصر میااگرد [ .]6د مطالعره انجرام ارفتره

افزایش غفظت کفروفیرل توسرط آمونیروم کره د ایرن ار سری

توسط اا نیکا و مکا ا [ ]16د ایاه انردم تغذیره گرده ارا

مشا ده گد ،د ایا انی مانند کاسنی و منداب نیز د پاسخ اه

غفظت پنج میفی موال آمونیوم ،افزایش سطح پفیآمین پوترسین

وجود آمونیوم د محیط کشت ازا ش گده است که اه احتمال

ازا ش گده اسرت .افرزایش ایوسرنتز پوترسرین وگری ارراب

زیاد از کا ش گد ایاه و غفیط گرد کفروفیرل اررگ ناگری

سمزدایی آمونیوم آزاد د اافت اب ایا ی اسرت ولری انباگرته

میگود [ .]21رمچنرین افرزایش غفظرت کفروفیرل د تغذیره

گد پوترسین آزاد د اافت ا میتواند اثرات منیی وب گرد

آمونیومی میتواند ناگی از افزایش ایوسنتز اسید اب آمینه ااگد

و نمو ایاه داگته ااگد [ .]16اهعالوه نتایج پژو ش اب اخیرد

که اهعنوا پیشساز کفروفیل عمل میکنند [.]21

این زمینه ،نقش فیتو و مو ایی مانند اکسرین و اتریفن ا نیرز

غفظت قند اب محفول و نامحفول د اتش اب متتفرف ایراه

اهطو آگکا مشتص کردهاند .مطالعات انجام ارفته توسط لی

چغند قند د تغذیه آمونیومی نسبت اه نیترات کمتر ارود .ایرن

و مکررا ا [ ]19القرراء و مررو اترریفن و افررزایش ایررا ژ

یافته مشااه نتیجه اهدسرت آمرده ارراب ایا رانی ماننرد اوجره

ازا گگر اتیفن ا د ایاه آ اایدوپسیس د پاسخ اه غفظت یک

فرنگرری و کرردو د تغذیرره آمونیررومی مرریااگررد [ 6و .]17

میفی موال آمونیوم نشا دادهاست .کا ش ایا ژ اب دو ناقل

مانندسازب آمونیوم و وا د گد آ د ساختا آمینواسید ا اه

مهررم اکسررین یعنرری  AUX1و  PIN2توسررط آمونیرروم د ایرراه

اسکفت اب کرانی نیاز دا د که این فرآینرد ارا مصررف ذخرایر

آ اایدوپسیس توسرط لیرو و مکرا ا [ ]31 ،4ارزا ش گرده

نشاسته و ساکا وز ایاه مراه است.

است .آمونیوم منجر اه کا ش پاسرخ ژئوتروپیسرمی و کرا ش

مچنین تغذیره آمونیرومی ااعرث افرزایش مقردا پرروتئین د

گد طولی یشه اا کا ش طول مریستم یشه و منطقه تطویرل

اتش اب متتفف ایاه چغند قند گد .آمونیوم پرس از جرذب

د ناحیه زیر انتهایی یشه میگود .البته کا ش گرد مشرا ده

االفاصفه متااولیزه گده و د ساختما آمینواسید ا و پروتئین ا

گده د ایاه چغند قند د این پژو ش تا حدب نیز د ا تبراط

وا د میگود ،و از این نظر نسبت اه نیترات که میتواند تا حد

اا القاء ایوسنتز لیگنین توسط آمونیوم اوده است .و ود لیگنرین

قاال توجهی قبل از احیاء و مانندسازب د واکوئل را ذخیرره
اررردد ،متیرراوت اسررت [ .]32تغذیرره آمونیررومی د تعرردادب از
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فتن این تواز می تواند دلیل دیگرب اراب کرا ش گرد ایراه
.نیترات پسند چغند قند د تغذیه انحصا ب آمونیوم ااگد

 سویا و منداب نیز منجر اه افزایش مقردا،ایا ا مانند کاسنی
 افزایش مقدا پروتئین که اا کا ش.]21  و21[ پروتئین میگود
 نشا د نده تغییر د تواز متااولیسرم ازت و،قند ا مراه اود
 از ارین.کران اه نیع ازت د ایا ا تغذیه گده اا آمونیوم اود

15. Gahan PB (1984) Plant Histochemistry and
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Press.
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17. Horchani F, Hajri R, Aschi-Smiti S (2010) Effect of
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Plant Nutrition and Soil Science 137: 610-617.
18. Lee BR, Kim KY, Jung WJ, Avice JC, Ourry, A, Kim
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repens L.). Journal of Experimental Botany 58:1271-9.
19. Li G, Li B, Don G, Feng X, Kronzucker HJ, Shi W
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associated with the inhibition of lateral root formation in
Arabidopsis. Journal of Experimental Botany 64: 1-13.
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21. Liu Y, Lai N, Gao K, Chen F, Yuan L, Mi G (2013)
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thaliana. Plos One 8: 61031.
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regeant. Journal of Biological Chemistry 193: 265-275.
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Abstract
Ammonium is an important form of nitrogen for most plant species, but it can be toxic for many others. The mechanisms
involved in ammonium stress are still obscure. In the present investigation, the effects of ammonium as the sole nitrogen
source on growth parameters, lignin content, development of xylem, activity of peroxidase and concentrations of chlorophyll,
soluble proteins and carbohydrates were studied in sugar beet plants in hydroponic culture medium. Results showed that
plants growth was strongly influenced by nitrogen form; ammonium as the sole nitrogen source inhibited growth of sugar
beet plants. Concentrations of soluble and insoluble carbohydrates were lower, while total soluble proteins and chlorophyll
concentrations were higher in ammonium-fed plants compared with nitrate-fed ones. Microscopic studies revealed that
ammonium-fed plants had more developed xylem tissues than the nitrate-fed ones. Ammonium treatment increased lignin
content via an increased activity of peroxidase. This could result in growth inhibition via reduction of wall extensibility and
cell expansion.
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