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مقاله کامل پژوهشی

اثرات تنش ناشی از ترکیب دگرآسیب ( -)-کاروون بر جوانه زنی ،رشد و فعالیت
برخی آنزیم ها در گیاه کاهو
سید مهدی رضوی* سحر حسین زاده ،سعید لطیفی نوید
گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

چکیده
کاروون ( )Carvoneترکیبی از مونوترپنها بوده و در تیره نعناع متداول است و برخی گزارشها حاکی از اثرات بارز دگرآسیبی در این
ماده میباشد .در این پژوهش ،ابتدا تاثیر غلظتهای مختلف این ماده (یک میکروگرم تا یک میلیگرم در میلی لیتر) بر جوانه زنی بذر،
رشد ریشهچه و ساقهچه گیاه کاهو ( )Lactuca sativa cv. Siahooمورد ارزیابی قرار گرفت .در مرحله بعد ،دانهرستهای این گیاه در
بستر پیت رشد داده شده و با محلول غذایی هوگلند واجد کاروون (یک میکروگرم در میلی لیتر) آبیاری شده و اثر این ماده بر روی
برخی جنبههای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی این گیاه و الگوی الکتروفورزی پروتئین بررسی گردید .نتایج نشان داد که جوانهزنی دانه و
رشد ریشهچه و ساقهچه گیاه کاهو در غلظت یک میکروگرم در میلیلیتر کاروون کاهش و در غلظتهای باالتر بهطور کامل مهار
میگردد .در دانهرستهای کشت شده در غلظت فوق نیز وزن تر و خشک ،مقدار کلروفیل و پراکسید هیدروژن کاهش یافت .فعالیت
آنزیم های آسکوربات پراکسیداز و پروتئاز افزایش یافت ولی تغییری در فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز صورت نگرفت .غلظت پروتئین
ک ل در گیاهان تیمار شده نسبت به شاهد کاهش یافت و تغییرات قابل توجهی در الگوی الکتروفورزی پروتئینهای برگ به صورت
حذف برخی باندها تحت تاثیر تیمار مشاهده گردید .این پژوهش نشان داد ترکیب دگر آسیب کاروون باعث بروز برخی پاسخهای
فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در گیاه کاهو میشود که شباهت زیادی با پاسخهای القاء شده تحت تنشهای غیر زیستی دارد.
واژههای کلیدی :دگرآسیبی-)-( ،کاروون ،کاهو ،الگوی الکتروفورزی ،آسکوربات پراکسیداز ،پروتئاز ،پلی فنلاکسیداز

مقدمه

برخی گیاهان تركیبات شیمیایی خاصی به محیط آزاد میكنند
كه مانع جوانهزنی و رشد سایر گونههای گیاهی میباشند .این
تركیبات شیمیایی را تركیبات دگرآسیب ( )Allelochemicalیا
تركیبات آللوشیمیایی مینامند .گیاهان تولید كننده این تركیبات
از این روش در جهت حذف گیاهان مجاور و رقیب استفاده
میكنند .مواد دگرآسیب با اثر بر تقسیم سلولی ،تولید
_________________________________
* نویسنده مسئول ،پست الکترونیک:

razavi694@gmail.com

هورمون های گیاهی ،ارتباطات آبی ،پایداری و نفوذپذیری
غشاء ،جذب یون ،جوانهزنی دانه گرده ،سنتز رنگیزهها ،سنتز
پروتئین و فعالیت ویژه آنزیمها بر رشد و نمو گیاهان اثر
میگذارند [ 9و  .]61آلکالوﺋیدها و ترپنوﺋیدها بهﻋنـوان
متداولترین تركیبـات دگرآسیب بهحساب میآیند و ترپنوﺋیدها
بهدلیل فرار بودن تاثیر سریعتری در بسیاری از زیستگاهها دارند
[.]61

تاثیر دگرآسیبی کاروون بر کاهو
كاروون ( )Carvoneبا فرمول شیمیایی  C10H14Oتركیبی با ماهیت

ماده در غلظتهای  6 ،61 ،611 ،6111و  1/6میکروگرم در

مونوترپنی است [ .]66این تركیب دارای دو انانتیومر است كه

میلیلیتر با حل كردن در آب مقطر و با افزودن چند قطره

هر كدام بوی متفاوتی داشته و جزء اصلی تشکیل دهنده

توین )Tween-20, Gerbu, 20304( 01-تهیه شد .بذرهای شاهد

اسانس میوه گیاه زیره سیاه ( )Carum carviمیباشند .در شوید

با استفاده از آب مقطر آبیاری شدند .ابتدا بذرها با هیپوكلریت

 )Anethumنیز این تركیب به مقدار قابل توجهی

سدیم یک درصد ضدﻋفونی شده و پس از شستشو با آب

یافت میشود [ .]7كاروون در روغن پوست پرتقال و اسانس

مقطر در ظروف پتری كه قبال در اتوكالو در  606درجهی

برخی گونههای تیره نعناع نیز دیده میشود و گیاه نعناع منبع

سانتیگراد ،بهمدت  01دقیقه سترون شده بودند ،جهت

اصلی تولید كاروون در طبیعت است .برخی روغنهای گیاهی

جوانهزنی قرار گرفتند .در داخل هر ظرف پتری  60ﻋدد بذر بر

نیز از جمله روغن گیاه زنجبیل دارای مخلوطی از دو انانتیومر

روی كاغذ صافی قرار داده شد و پنج میلیلیتر از محلول

كاروون هستند .بسیاری دیگر از روغنهای طبیعی تیره نعناع

كاروون با غلظت معین به آن اضافه گردید .ظروف پتری در

نظیر اسانس نعناع ،حاوی مقادیر هر چند ناچیز از كاروون

دمای  01درجه سانتیگراد در داخل انکوباتور قرار گرفته و

میباشند [.]67

شمارش بذرهای جوانه زده روزانه و تا  61روز انجام گرفت.

امروزه هدف اصلی پژوهﺶهای دگرآسیبی ،شناخت نحوه

در پایان این مدت ،درصد كل جوانهزنی بذرها محاسبه شده و

ﻋملکرد تركیبات دگرآسیب در شرایط طبیعی و معرفی

طول ریشهچه و ساقهچه دانهرستها نیز در هر ظرف پتری با

تركیبات دگرآسیبی میباشد كه در اكوسیستمهای زراﻋی از

استفاده از خطكﺶ میلیمتری اندازهگیری شد.

رشد ﻋلفهای هرز و حتی میکروارگانیسمهای بیماریزا

کشت گیاهان و تیمارها

جلوگیری نمایند .با توجه به اثرات زیانبار زیست محیطی

دانهرستهای گروه شاهد و تیمار شده با غلظت یک

ﻋلفكﺶها ،استفاده از تركیبات شیمیایی طبیعی جهت دفع

میکروگرم بر میلیلیتر كاروون ،به گلدانهای حاوی پیت منتقل

ﻋلفهای هرز موضوع پژوهﺶهای گسترده در سالهای اخیر

شده و در داخل ژرمیناتور بهمدت  17روز تحت روشنایی

میباشد [.]61

 1111لوكس كه با المپ مهتابی تامین میشد ،رشد داده شدند.

بررسیهای گذشته نشان داده است كه كاروون اثرات

گیاهان گروه شاهد روزانه با محلول غذایی هوگلند و گیاهان

دگرآسیبی قابل توجهی داشته و بهویژه بر روی رشد ریشهچه

گروه تیمار ﻋالوه بر محلول هوگلند با

كاروون (یک

گیاه كاهو اثر بازدارنده دارد [ 3و  .]1نشان داده شده است كه

میکروگرم بر میلیلیتر) بهمقدار  61میلیلیتر در روز برای هر

اسانس های گیاهی كه واجد مقادیر قابل توجهی از ماده

گلدان آبیاری گردیدند .گیاهان تا رسیدن به مرحلهی هفت

كاروون میباشند قابلیت دگرآسیبی قابل توجهی دارند [ .]61با

برگی ( 9/1هفته) رشد داده شده و سپس برداشت شدند.

این حال تاكنون هیچ مطالعهای در مورد سازوكار تاثیر این ماده

پس از برداشت ،وزن تر اندام هوایی تعیین شد ،سپس نمونهها

و نحوه پاسخ گیاه به آن از دیدگاه فیزیولوژیک و بیوشیمیایی

درون پاكتهایی جداگانه و در داخل آون در دمای  71درجهی

صورت نگرفته است .هدف از پژوهﺶ حاضر ،بررسی

سانتیگراد بهمدت  02ساﻋت خشک و توزین شدند .ریشههای

پاسخهای گیاه كاهو كه گونهای شاخص و استاندارد در

داخل هر گلدان با دقت خارج شد و پس از شسته شدن ،وزن

بررسیهای دگرآسیبی محسوب میشود ،به ماده كاروون از

تر ریشه تعیین شد و وزن خشک نیز پس از خشک شدن در

برخی جنبههای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی است.

آون اندازه گیری گردید.

مواد و روشها

سنجش کلروفیل و غلظت پراکسید هیدروژن در برگ

تعیین غلظت بهینه کاروون با بررسی تاثیر آن بر برخی

مقدار كلروفیل دانهرستهای گروه شاهد و تیمار شده براساس

شاخصهای رشد

واحد نسبی ( )SPADبا دستگاه كلروفیلمتر سنجﺶ شد .این

ابتدا تاثیر غلظتهای مختلف مادهی كاروون ()Fluka, 22060

اندازهگیری از بخشی مابین رگبرگ اصلی و حاشیه برگ

بر جوانهزنی گیاه كاهو (رقم سیاهو) در سه تکرار و در قالب

صورت گرفت .برای سنجﺶ پراكسید هیدروژن ،یک گرم

طرح بلوکهای تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت .محلول این

نمونهی برگ خرد شده و به آن پنج میلیلیتر محلول تری كلرو

(graveolens
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استیک اسید یک در صد اضافه شد .نمونهی همگن شده در

ویژه آنزیم بر حسب میکرومول سوبسترای تبدیل شده در ثانیه

دور  60111و بهمدت  61دقیقه سانتریفیوژ گردید و  1/1میلی-

در میلیگرم پروتئین كل محاسبه گردید [.]2

لیتر از روشناور با پنج میلیلیتر محلول بافر فسفات پتاسیم 61

سنجش فعالیت آنزیم پروتئاز

میلیموالر و یک میلیموالر  KIتركیب شد و جذب محلول با

دو میلیلیتر كازﺋین هیدرولیز شده یک درصد با

استفاده از اسپکتروفوتومتر

((PG Instrument, UK

pH=1

و 1/2

در طول موج

میلیلیتر ﻋصاره آنزیمی بهمدت یک ساﻋت در دمای  21درجه

 391نانومتر اندازهگیری گردید .منحنی استاندارد ترسیم و

سانتیگراد بر روی صفحه حرارتی نگهداری و سپس برای

غلظت پراكسید هیدروژن محاسبه گردید [ .]2برای ترسیم

توقف واكنﺶ به آن  1/2میلیلیتر تری كلرو استیک اسید 21

منحنی استاندارد ،آب اكسیژنه در غلظتهای بین 0-61

درصد اضافه شد و جذب در  001نانومتر ثبت شد .فعالیت

میلیموالر تهیه گردید و  1/1میلیلیتر از هر غلظت با پنج

ویژه آنزیم بر حسب میکرومول سوبسترای تبدیل شده در ثانیه

میلیلیتر بافر فسفات  61میلیموالر و یک میلیلیتر

KI

یک

در

موالر تركیب شد و جذب محلولها با استفاده از دستگاه

میلیگرم پروتئین كل محاسبه گردید [.]2

اسپکتروفوتومتر در طول موج  391نانومتر اندازهگیری شد [.]2

سنجش پروتئین محلول کل

استخراج و سنجش فعالیت آنزیمها

یک میلیلیتر از ﻋصاره پروتئینی با پنج میلیلیتر معرف برادفورد

ریشهی گیاه در داخل هاون چینی كوچک قرار داده شده،

مخلوط و پس از مخلوط كردن ،جذب آن با استفاده از دستگاه

مقداری ازت مایع روی آن ریخته و تا حد پودر شدن كوبیده

اسپکتروفتومتر در طول موج  191نانومتر اندازهگیری و بر

شد .سپس  1/6میلیگرم از ریشه همگن شده به

اساس منحنی استاندارد ترسیم شده با سرم آلبومین گاوی،

میکروتیوبهای دو میلیلیتری منتقل و یک میلیلیتر بافر

غلظت پروتئین محاسبه گردید .برای تهیه محلولهای استاندارد

فسفات به آن اضافه شد و بالفاصله داخل یخ قرار گرفتند.

 611میلیگرم سرم آلبومین گاوی در  61میلیلیتر آب مقطر

 61111در دمای  2درجه سانتیگراد

حل شد و از محلول فوق ،غلظتهای ،1/61 ،1/6 ،1/11 ،1

بهمدت  61دقیقه سانتریفیوژ شدند و روشناور آنها جدا و

 1/01 ،1/0میلیگرم در لیتر تهیه گردید .سپس  1/6میلیلیتر از

داخل میکروتیوبهای جدید منتقل شد و در فریزر با دمای

غلظتهای بهدست آمده با پنج میلیلیتر معرف برادفورد

 -01درجه سانتیگراد نگهداری شدند .این نمونهها جهت

مخلوط و بهمدت  61دقیقه در دمای آزمایشگاه باقی ماند و

اندازهگیری فعالیت آنزیمها و تعیین مقدار كمی پروتئینها به

سپس جذب آن با دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 191

روش برادفورد مورد استفاده قرار گرفتند [.]2

نانومتر اندازهگیری و جهت ترسیم منحنی استاندارد مورد

سنجش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز

استفاده قرار گرفت [.]6

نمونهها با سرﻋت

g

دو میلیلیتر بافر فسفات  1/11موالر با =1/1

pH

و 1/6

استخراج عصارهی پروتئینی برای الکتروفورز

میلیلیتر آب اكسیژنه  3درصد و  1/0میلیلیتر اسید آسکوربیک

برای استخراج 1/6 ،گرم نمونهی برگ گیاه از هر دو گروه

پنج میلیموالر در حمام یخ مخلوط شد و بالفاصله 1/6

(تیمار و شاهد) در ازت مایع كامال پودر شد .حدود 111

میلیلیتر ﻋصارهی آنزیمی به آن اضافه گردید و تغییرات جذب

میکرولیتر بافر استخراج پروتئین به آن اضافه گردید و تا مرحله

در  091نانومتر ثبت شد .فعالیت ویژه آنزیم بر حسب

كف كردن كامال به هم زده شد .سپس نمونهها به میکروتیوب

میکرومول سوبسترای تبدیل شده در ثانیه در میلیگرم پروتئین

منتقل شده و با سرﻋت

 61111به مدت  01دقیقه

كل محاسبه گردید [.]2

سانتریفیوژگردید .روشناور دوباره با سرﻋت  61111 gبه مدت

سنجش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز

 61دقیقه سانتریفیوژ شده و روشناور حاصل از این مرحله

0/1میلیلیتر بافر فسفات  1/0موالر با  pH=1/0و  1/0میلیلیتر

برای انجام ﻋمل الکتروفورز مورد استفاده قرار گرفت.

پیروگالل  1/10موالر و  1/0میلیلیتر ﻋصاره آنزیمی به ترتیب

برای

به یک لوله آزمایﺶ در دمای  21درجه سانتیگراد اضافه شده

تریس -اسید كلریدریک داخل بشر به حجم  111میلیلیتر حل

و تغییرات جذب در طول موج  231نانومتر ثبت شد .فعالیت

محلول بر روی حدود  7/1تنظیم گردید .جهت

شد و

تهیه
pH

بافر

g

استخراج

پروتئین،

پنج

گرم
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تاثیر دگرآسیبی کاروون بر کاهو
تهیهی

Na2EDTA

یک موالر 3/7 ،گرم از آن با آب مقطر به

حجم  611میلیلیتر رسانده شد 01 .میلیلیتر محلول
تریس-اسید كلریدریک و  611میلیلیتر

Na2EDTA

با 611

-011

R

با غلظت  1/6درصد ،و برای رنگزدایی از محلول

رنگبر شامل متانول ،اسید استیک گالیسیال و آب مقطر
استفاده شد [.]0

میلیلیتر مركاپتواتانول ( )%6به حجم نهایی  111میلیلیتر

تجزیه آماری

رسانده شد.

آزمایﺶ در قالب طرح بلوکهای تصادفی و با  3تکرار انجام

الکتروفورز

و

برای آمادهسازی نمونه در

شد و تمام محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار
SDS-PAGE

بافر نمونه با نسبت

معنیدار بودن داده های حاصل با استفاده از آزمون

خاصی به آن افزوده شد سپس برای دقایقی در آب جوش قرار

سطح احتمال پنج درصد ارزیابی شد.

داده شد تا تحت این شرایط پروتئینها به واسطه اثر SDSو ماده

نتایج

احیاكننده كامال واسرشته شوند ].[0

SPSS

T-test

در

بعد از تنطیم قالب

تركیب دگر آسیب كاروون موجب كاهﺶ معنی دار جوانهزنی

شیشهای ،محلولهای ژل پایین (ژل جدا كننده) و باال (ژل

بذر ،رشد ریشه چه و ساقهچه گیاه كاهو در تمامی غلظتهای

متراكم كننده) به ترتیب با غلظت 61و  2درصد تهیه شد .قالب

مورد تیمار گردید .در غلظت یک میکروگرم در میلی لیتر میزان

شیشهای با چند گیره به تانک الکتروفورز متصل شده و مخازن

كاهﺶ جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه بهترتیب ،61/17

باال و پایین تا ارتفاع مناسب با بافر الکترود پر شدند .بهمنظور

 61/20و  62/01درصد بود .همچنین وزن تر ریشهچه ،20

آمادهسازی نمونه جهت الکتروفورز ،یک حجم بافر نمونه با

وزن تر اندام هوایی  ،32وزن خشک ریشهچه  06و وزن

چهار حجم نمونه پروتئین مخلوط گردیده و بهمدت 3-61

خشک اندام هوایی  12درصد كاهﺶ یافت (شکل .)6

دقیقه در ظرف آب جوش قرار داده شد .الکتروفورز با جریان

در غلظتهای باالتر تركیب كاروون بهطور كامل باﻋث مهار

الکتریکی ثابت با شدت  00میلیآمپر و ولتاژ  621ولت آغاز

شاخصهای مذكور گردید (داده ها نشان داده نشدند) .به این

شد و تا رسیدن رنگ نشانگر به انتهای ژل پایین ادامه یافت.

ترتیب غلظت  6میکروگرم در میلیلیتر كاروون بهﻋنوان غلظت

رنگآمیزی ژل ابتدا با كاربرد محلول رنگآمیزی بهمدت 0

بهینه برای ادامه آزمایﺶها انتخاب شد.

ساﻋت و بعد از آن با محلول رنگبر بهمدت  1ساﻋت،
صورت گرفت ] .[0جهت رنگآمیزی ژل از كوماسی آبی
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رضوی ،حسین زاده و لطیفی ،صفحات 13-24

شکل 1درصد جوانهزنی بذر و شاخصهای رشد دانهرستهای کاهو در تیمار با غلظت یک میکروگرم در میلیلیتر کاروون.
تفاوت بین دادههای هر اندام که با حروف یکسان مشخص شدهاند ،از نظر آماری معنیدار نبوده است (.)p ≤ 0/5

مقدار نسبی كلروفیل تحت اثر غلظت یک میکروگرم در

غلظت پروتئین محلول كل در نمونه تیمار حدود  61درصد

میلیلیتر كاروون نسبت به شاهد با  11درصد كاهﺶ معنیدار

نسبت به شاهد كاهﺶ نشان داد .فعالیت آنزیم آسکوربات

همراه بود .همچنین ،غلظت پراكسید هیدروژن برگ در نمونه

پراكسیداز  60و آنزیم پروتئاز  39درصد افزایﺶ یافت ولی در

تیمار شده با كاروون حدود  67/1درصد نسبت به شاهد

فعالیت آنزیم پلی فنل اكسیداز تغییری تحت تاثیر تیمار

كاهﺶ نشان داد (شکل.)0

كاروون مشاهده نشد (شکل .)3

شکل 2مقدار کلروفیل (واحد نسبی) و غلظت پراکسید ئیدروژن (میکرومول بر گرم وزن تر) در برگهای گیاه کاهو در تیمار
با غلظت یک میکروگرم در میلیلیتر کاروون .تفاوت بین دادهها که با حروف یکسان مشخص شدهاند ،از نظر آماری معنیدار
نبوده است (.)p ≤ 0/5

شکل 3غلظت پروتئین (میلیگرم در گرم وزن خشک) و فعالیت آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز ،پلیفنل اکسیداز و پروتئاز
(میکرومول بر ثانیه بر میلیگرم پروتئین) در برگهای گیاه کاهو در تیمار با غلظت یک میکروگرم در میلیلیتر کاروون .تفاوت
بین دادههای هر شاخص که با حروف یکسان مشخص شدهاند ،از نظر آماری معنیدار نبوده است (.)p ≤ 0/5

الگوی الکتروفورزی پروتئین نشان داد كه بسیاری از باندهای

و دارای وزن مولکولی  11كیلو دالتون بود .دو باند بسیار بارز

مشاهده شده در هر دو نمونه شاهد و تیمار دارای وزن

نمونه شاهد در نمونه تیمار دیده نشد و نشان داد كه ماده

مولکولی باالتر از  11كیلو دالتون میباشند (شکل .)2یکی از

كاروون بر كیفیت و كمیت پلی پپتیدی گیاه تحت تیمار تاثیر

باندهای پروتئینی همردیف با پروتئین سرم آلبومین گاوی بوده

قابل توجهی داشته است.
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شکل 4الگوی الکتروفورزی پروتئینهای برگ گیاه کاهو در تیمار با غلظت یک میکروگرم در میلیلیتر کاروون .از کازئین و
سرم آلبومن گاوی به عنوان نشانگر استفاده شد.

بحث

تنﺶ دگرآسیبی ناشی از كاروون در گیاه كاهو باﻋث تغییرات

نتایج بهدست آمده از این بررسی نشان داد كاروون كه

كمی و كیفی در پروتئینهای گیاه گردید .كاهﺶ مقدار كل

به ﻋنوان یک تركیب مونوترپنی در برخی گیاهان ساخته شده و

پروتئین و نیز كاهﺶ تعداد یا شدت باندهای الکتروفورزی كه

از اسانس این گیاهان متصاﻋد میشود ،یک تركیب دگرآسیب

وزن مولکولی باالتر از  11كیلودالتون دارند ،این موضوع را

نسبتا قوی میباشد .این تركیب حتی در غلظتهای بسیار پایین

اثبات میكند .پژوهﺶهایی كه قبال صورت گرفته حاكی از این

موثر بوده و جوانهزنی ،رشد ریشهچه و ساقهچه گیاه كاهو را

است كه تركیبات مونوترپنی مختلف ازجمله بتا اسیمن و

كه بهﻋنوان گیاه استاندارد در بررسیهای دگرآسیبی كاربرد دارد

آللواسیمن باﻋث القای پاسخهای دفاﻋی خاصی در گیاهان،

مهار می نماید .كاهﺶ وزن تر و خشک گیاه همراه با كاهﺶ

مشابه برخی دیگر از تنﺶهای محیطی میگردند .از جمله این

كلروفیل برگها تحت تاثیر كاروون مشاهده شد .در بسیاری از

پاسخها ،تولید متیل جاسمونات ،تولید برخی پروتئینها از

تنﺶهای محیطی مانند سرما و خشکی كاهﺶ كلروفیل و

جمله آنزیمهای دفاع آنتیاكسیداتیو میباشد ].[0

واكنﺶهای فتوشیمیایی دیده شده است كه دلیلی بر تاثیر

احتمال میرود در این بررسی تنها یک سازوكار سبب كاهﺶ

مخرب این تنﺶها بر تیالكوﺋیدها است ].[1

رشد گیاهان نشده بلکه مادهی دگرآسیب كاروون با تاثیر بر

فعالیت آنزیم مسئول سمزدایی رادیکالهای آزاد اكسیژن،

فرآیندهای متعددی ﻋالوه بر كاهﺶ سنتز و یا تخریب

آسکوربات پراكسیداز تحت تاثیر ماده كاروون افزایﺶ نشان

كلروفیل ،تاثیر در فعالیت آنزیمها و غیره موجب اختالل در

داد ،این روند در تنﺶهای غیرزیستی از جمله خشکی و

جذب آب و یونهای معدنی نیز شده و در نهایت كاهﺶ رشد

شوری نیز دیده میشود .میتوان نتیجه گیری نمود كه در تنﺶ

دانه رست را سبب گردیده است .در اقلیمهای خشک و نیمه

دگرآسیبی نیز رادیکالهای آزاد در گیاه افزایﺶ مییابند و برای

خشک ،گیاهان با تولید تركیبات فراری همچون كاروون رشد

خنثیسازی آنها فعالیت آنزیمهای سم زدایی كننده افزایﺶ

و نمو گیاهان اطراف را مهار كرده و به این ترتیب در رقابت با

مییابد .در این پژوهﺶ مشخص شد كه غلظت پراكسید

آنها در كسب فضا ،آب و ﻋناصر پیشی میگیرند ] 63 ،60و

هیدروژن در نمونه تیمار شده با كاروون كمتر از شاهد است

.[62

كه میتواند نتیجه ﻋملکرد آنریمهای سم زدا مانند آسکوربات

با توجه به محدودیتهایی كه در استفاده از ﻋلفكﺶهای

پراكسیداز باشد كه همزمان با افزایﺶ تولید رادیکالهای آزاد

مصنوﻋی بهدلیل ایجاد تدریجی مقاومت در ﻋلفهای هرز و

در طی تنﺶ ،از نظر فعالیت افزایﺶ داشته و در جهت حذف

نیز آثار زیانبار زیست محیطی این نوع ﻋلفكﺶها وجود

این رادیکالهای آزاد ﻋمل كرده اند .با اینحال افزایﺶ فعالیت

دارد ،امروزه تالش در جهت شناخت تركیبات دگرآسیب در

آنزیم پروتئاز در گیاه كاهو تحت تنﺶ كاروون میتواند نشان

گیاهان و نیز بررسی سازوكار تاثیر آنها جهت جایگزینی با

دهنده تسریع فرآیند پیری تحت تاثیر این ماده باشد.

انواع مصنوﻋی میتواند راهگشای مشکالت مربوطه باشد ].[61
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The effects of (-)-carvone as an allelochemical compound on germination, growth and activity
of enzymes in lettuce plants
Seyed Mehdi Razavi*, Sahar Heseinzadeh and Saied Latifi Navid
Department of Biology, Faculty of Sciences, Mohaggege Ardebili University, Ardebil, Iran

Abstract
Carvone is a monoterpenoid compound and has allelopathic effects. In the present work, effect of different concentrations
of exogenous carvone (1-1000 µg ml-1) was studied on seed germination and growth of young seedlings in lettuce (Lactuca
sativa cv. Siahoo) plants. Thereafter, lettuce seedlings were cultured in Hoagland nutrient solution containing 1 µg ml -1 of
carvone for 9 weeks. Seed germination, seedling growth parameters and the amount of chlorophyll and total protein were
reduced by carvone treatment. Activity of ascorbate peroxidase and protease increased while activity of polyphenol
oxidase remained unchanged under carvone treatment. A remarkable change in the electrophoretic pattern of the plant leaf
proteins was observed between control and carvone-treated plants as elimination of a number of bands. It can be concluded
that (-)-carvone as an allochemical compound influences lettuce growth and metabolism similar with the effect of abiotic
stress factors.

Keywords: Allelopathy, –(–) Carvone, Lettuce, Electrophoretic pattern, Ascorbate peroxidase, Protease, Polyphenol
oxidase.
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