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تاثیر محلولپاشی عصاره جلبک ،بتاکاروتن و ویتامین  Eبر برخی شاخصهای
بیوشیمیایی دانهالهای پسته در شرایط تنش شوری
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* نویسنده مسئولmsarcheshmeh@uk.ac.ir :
دریافت مقاله ،1411/2/11 :پذیرش مقاله1411/3/7 :

چكیده
تنشهای غیرزیستتی و زیستی میتواند بازده تولید محصوالت کشاورزی را در گیاهان مورد تهدید جدی قرار دهد .پسته به عنوان یک محصول کشاورزی
استتتترات،یک ،نقش مهری را در بیق اقصم رتتتادراتی ایران بر عهده دارد .امروزه افزایش تنشها به خصتتتون تنش شتتتوری ،اخرات م ر زیادی را به بار
آوردهاستت .استتداده از محرکهای رشتد به وی،ه جلککها میتواند نقش موخری در کاهش اخرات مندی ناشتی از ایق گونه تنشها داشتته باشد .در هریق
راستتا ،ایق پ،وهش به رتورت فاکتوریب بر مکنای یک طرح کامص تصتادفی با سته تکرار انجام شد .فاکتور اول شامب شش تیرار محرک رشد بتاکاروتق با
غلظتت  1میلیموالر ) ،(Aویتامیق  Eبا غلظت  1میلیموالر ) ،(Eم لوط بتاکاروتق و ویتامیق با غلظتهای  1میلیموالر ) ،(AEعصتتتاره ریز جلکک
استییرولینا با غلظت  1/5دررد ( ،)SPترکیب بتاکاروتق ،ویتامیق  Eو جلکک اسییرولینا ) (ALLبا غلظت  1میلیموالر بتاکاروتق 1 ،میلیموالر ویتامیق
و  1/5دررتد عصتاره جلکک و یک تیرار شتاهد ( )contبدون محرک رشتد و فاکتور دوم شتامب دو سح شوری ردر به عنوان شاهد ( )S1و شوری 11
دسیزیرنس بر متر ( )S2میباشند .نتایج نشان داد که تاخیر شوری بر میزان پرولیق ،پروتئیق ،آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز معنیداری بود .تنش شوری
فعالیت آنزیم پراکستتیداز را در هره تیرارها به جز بتاکاروتق و ویتامیق  Eبه طور معنیدار افزایش داد ،هرچنیق تیرارهای  Aو  Eفعالیت آنزیم کاتاالز را
به طور معنیدار افزایش دادند .افزایش مقدار پرولیق در ترامی تیرارها نستکت به گیاهان تیرار شتاهد (شتوری سح ردر) مشاهده گردید .افزایش مقدار
پرولیق به رتتورت معنیدار در تیرار حاوی بتاکاروتق و تنش شتتوری دیده شتتد و در ستتایر موارد معنیدار نکود که میتوان از آن بهعنوان بهتریق ترکیب
برای محلولپاشی دانهالهای پسته تحت تنش شوری نام برد.
واژههای کلیدی :محرک رشد ،اسییرولینا ،پراکسیداز ،کاتاالز

مقدمه
تغییر شتتترای زیستتتتمحیحی می تواند منجر به
افزایش تنشهای زیستی و غیرزیستی در گیاهان شود
( 1و  .)2تنشهای م تلف غیرزیستتتی مانند خشتتکی،
شتوری ،تغییر دمایی و سریت فلزات سنگیق میتوانند
بازده متوس ت محصتتوالت کشتتاورزی را تا بیش از 51
دررتتتد کاهش دهند ( 3و  .)5مکانیستتتمهای دفاعی
م تلدی برای مقابله با تنش شوری در گیاهان از جرله؛
تجرع استترولیتهایی مانند قندها ،پرولیق ،گلیستتیق-
بتتاییق و هرچنیق افزایش آنزیمهای آنتی اکستتتیدانی
مانند پراکستیداز ،آستکوربات پراکستتیداز ،سوپراکسید

دیسروتاز و کاتاالز وجود دارد (.)6
پستته یکی از مهرتریق محصتوالت اقتصادی ایران
است .ایق امر ایران را به یکی از مهمتریق تولیدکنندگان
پستته در جهان تکدیب نروده استت .عرده تولید پسته
کشتتور در استتتان کرمان متررکز شتتده که در جنو
شترقی کشور قرار داشته و دارای آ و هوای خشک تا
نیره خشتتک میباشتتد .خشتتکستتالی و شتتوری در اک ر
مناطق تولید کننده پستتته مشتتاهده میشتتود .اگرچه
پستته به خوبی تا حدی با ایق تنشها سازگار شده ،اما
کم آبی و کتاهش شتتتدید کیدیت آ آبیاری منجر به
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کاهش عرلکرد پسته در استان کرمان شده است (.)7
محالعات نشتتتان داده که عصتتتاره جلکک دریایی،
میتواند اخرات مندی ناشتتتی از تنشهای غیرزیستتتتی
مانند خشتکی ،شوری و تغییرات دمایی را کاهش دهد
( 1و  .)9ریز جلککها حاوی برخی از مواد محرک رشد
مانند اکستتتیقها ،ستتتیتوکینیقها ،استتتیدهای آمینه،
ویتامیقها و پلیآمیقها میباشتتتند که عصوه بر کاهش
رتدمات ناشتی از تنشهای غیرزیستی ،بر فرآیندهای
متتابولیکی گیتاه ،از جرله فتوستتتنتز ،تندس ،ستتتنتز
استتیدهای نوکلئیک و جذ عنارتتر غذایی تاخیر دارند
( 11و  .)11ریز جلکک استتتییرولینا دارای مواد مغذی
م تلف شتتتامتب پروتئیقها ،کربوهیدرات ،ویتامیقها،
آنتی اکسیدنها و عنارر غذایی پُرمصرف و کم مصرف
میباشتد که از آن میتوان در رتنعت داروسازی ،مواد
غذایی ،شتیریایی و هرچنیق به عنوان کود زیستی نیز
استداده کرد ( .)12کاروتنوییدها یکی از ترکیکات ارلی
تشتتتکیتبدهنتده تیصکوییدها هستتتتند که از ت ریب
کلروفیتتب در مقتتابتتب نور زیتتاد جلوگیری میکننتتد.
هرچنیق میتوانند اخرات مندی ناشتتی از تنشهای غیر
زنتده را کتاهش دهند .بتاکاروتق به عنوان پیشستتتاز
ویتامیق  ،Aیک کاروتنویید میباشد که دارای خاریت
آنتیاکستتتیتدانی بوده و اخرات م ر گونتههتای فعال
اکستتی،ن را کاهش میدهد ( .)13مشتت ش شتتده که
افزایش تجرع آلدا -توکوفرول (ویتامیق  )Eدر گیاهان
تحت تنشهای غیرزیستتتی شتتوری و خشتتکی ،ستتکب
محتافظت از گیاه میشتتتود .هرچنیق از طریق کنترل
ستح جاسرونیک اسید و سنتز آن ،از پراکسیداسیون
غشتتتا جلوگیری کرده و ستتتکتتب افزایش کلروفیتتب و
فتوستنتز میگردد .مشتاهده شده که محلولپاشی ایق
ویتتامیق به عنوان یک آنتیاکستتتیدان تاخیر م کت بر
رشد رویشی و زایشی گیاهان دارد (.)14
جلککها به واستحه دارا بودن طیف وسیعی از مواد
مت تتتلتف ،دارای عرلکردهتتای محتتافظتی در برابر
تنشهای زیستی و غیرزیستی میباشند .به دلیب وجود
آ و خاک شور در باغهای استان کرمان ،ایق پ،وهش
بتا هتدف تتاخیر ریز جلکک استتتییرولینا ،ویتامیق  Eو
بتاکاروتق بر برخی خصوریات بیوشیریایی دانهالهای

کیدیت و ماندگاری تولیدات...

پسته در کاهش اخرات مندی تنش شوری مورد محالعه
قرار گرفت.

مواد و روشها
ایق پ،وهش در فروردیق متتاه ستتتتال  1411در
گل انه دانشتکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بته ترتیب با بیشتتتینه و کرینه دمایی  35و  15درجه
ستتانتیگراد به اجرا در آمد .بذرهای پستتته رقم بادامی
ریز زرند از پ،وهشتتتکده پستتتته تهیه و ابتدا توستتت
هییوکلریتت ستتتدیم  11دررتتتد به مدت  11دقیقه
ضدعدونی گردیدند .بعد از  24ساعت خیساندن در آ
مقحر استتتتریب ،داخب پارچه مرطو قرار گرفتند و تا
زمتان جوانتهزنی نگهداری و ستتتیس به گلدانهایی با
خصتورتیات خاک مشت ش منتقب شدند (جدول .)1
پودر خشتتک شتتده جلکک استتییرولینا از مرکز پرورش
ریزجلککهای قشتتم تهیه گردید .شتتش تیرار محرک
رشتتتد شتتتامب بتاکاروتق با غلظت  1میلیموالر )،(A
ویتتتتامیق  Eبتتا غلظتتت  1میلیموالر ) ،(Eم لوط
بتاکاروتق و ویتامیق با غلظتهای  1میلیموالر )(AE
 ،عصتتاره ریز جلکک استتییرولینا با غلظت  1/5دررتتد
( ،)SPترکیتتب بتتتاکتتاروتق ،ویتتتامیق  Eو جلکتتک
استتییرولینا ) (ALLبا غلظت  1میلیموالر بتاکاروتق،
 1میلیموالر ویتامیق و  1/5دررد عصاره جلکک و یک
تیرار شتتاهد ( )contبدون محرک رشتتد میباشتتند.
آزمایش به رورت فاکتوریب و در قالب یک طرح کامص
تصتادفی بود که با سه تکرار انجام شد .گیاهان یک ماه
پس از کاشت در گلدان ،سه مرتکه با فارله  15روزه با
تیرارهای فوق محلولپاشی گردیدند .دانهالهای پسته
به مدت  45روز در شرای بدون تنش شوری نگهداری
و در ایق مدت با آ مقحر آبیاری و نیاز تغذیهای آنها
با محلول هوگلند تامیق گردید .تیرار شتتتوری خاک با
توجه به مولدههای شتتتوری خاک منحقه به رتتتورت
ترکیکی از نرکها [ )CaCl2 (20%) ،NaCl (70.5%
و ) ]MgCl2 (9.5%شتتکیهستتازی شتتدند .تیرار تنش
شتتوری همزمان با دومیق محلولپاشتتی در ستتح 11
( )S2دستتتیزیرنس بر متر ( )ds/mبته تتدریج اعرال
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گردید و شوری تیرار شاهد  1/14دسیزیرنس بر متر
بود  .ستتوستتیانستتیون پودر استتییرولینا و آ مقحر با
نسکت  1به  11به مدت  41دقیقه در دمای  37درجه
ستانتیگراد بر روی هرزن هیتردار تهیه شد .محلول به

دوره اول/شراره چهارم/بهار 1411

دستتتت آمتده  21دقیقه ستتتانتریدیو ( 4611دور در
دقیقه) و مایع ستتححی به عنوان تیرار عصتتاره جلکک
محلولپاشی شد (.)15

جدول  -1خصوریات فیزیکی و شیریایی خاک
EC

S.P

F.C

Sand

Silt

Clay

)(dS/m

)(%

)(%

)(%

)(%

)(%

1.14

25.47

14.35

67

26

7

pH
7.9

سنجش پارامترهای بیوشیمیایی
اندازهگیری مقدار پرولین
بترای انتتدازه گتیتری پترولیق از روش Bates
( )1973استتتداده شتتد 1/25 .گرم نیقهیدریق به 31
میلیلیتر استتیک اسید اضافه و محلول را گرم کرده تا
نیقهیدریق در استتید حب شتتود .ستتیس  21میلیلیتر
فستدریک اسید  6موالر به محلول اضافه گردید1/12 .
گرم از بتافت فریز شتتتده گیاه در  11میلیلیتر محلول
سته دررتد ستولدوستالیسیلیک اسید ساییده و عصاره
حتارتتتب بته متدت پنج دقیقه ( 4111دور در دقیقه)
ستانتریدو شتد .سیس دو میلیلیتر از مایع رویی با دو
میلیلیتر معرف نیقهیتدریق و دو میلیلیتر استتتتیک
استتید خالش م لوط گردید و ستتیس چهار میلیلیتر
تولویق به م لوط اضتتتافه و لولهها به خوبی تکان داده
شتتد .میزان جذ الیه رنگی فوقانی که حاوی تولویق و
پرولیق بود در طول موج  521نتانومتر خوانده شتتتد و
برای محاسکه مقدار پرولیق از منحنی استاندارد پرولیق
استداده گردید و نتایج برحسب میکرومول بر گرم وزن
تر محاسکه گردید (.)16

تهیه عصاره پروتئینی
 1/5گرم از بتافت تازه گیاه در پنج میلیلیتر بافر
پتاستتیم فستتدات  51میلیموالر ( )pH=7/5که حاوی
پلیوینیتب پیرولیتتدیق یتتک دررتتتد و  EDTAیتتک

میلیموالر بود ساییده شد .ترام مراحب است راج در یخ
انجام گرفت .ستتتیس عصتتتارهها به مدت  21دقیقه در
 5111دور و دمای چهار درجه ستتانتیگراد ستتانتریدو
شتتدند و از محلول شتتداف رویی برای ستتنجش فعالیت
پروتئیق و آنزیم استداده شد.

سنجش مقدار پروتئین کل
ابتدا  1/1گرم رنگ کوماستتی برلیانت  G250در

 51میلیلیتر اتانول  95دررد به مدت یک ساعت حب
گردید ،سیس  111میلیلیتر فسدریک اسید  15دررد
قحره قحره به آن افزوده شد .در پایان حجم کب محلول
به کرک آ مقحر به یک لیتر رستتانده شتتد و محلول
حارتب با کاغذ رتافی واترق شراره یک راف گردید.
برای ستتتنجش غلظتت پروتئیق ،بته لولههای آزمایش
حاوی  111میکرولیتر عصتتاره پروتئینی ،پنج میلیلیتر
معرف بیوره افزوده شد و سریعاً ورتکس گردید .پس از
پنج دقیقه جذ آن با دستگاه اسیکتروفتومتر در طول
موج  595نتتانومتر خوانتتده شتتتد .غلظتتت پروتئیق بتتا
استداده از منحنی استاندارد محاسکه گردید (.)17

سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز
ستنجش فعالیت کاتاالز براستتاا کاهش جذ آ
اکستتتی،نه در طول موج  241نانومتر رتتتورت گرفت.
براستتتاا ایق روش م لوط واکنش (ستتته میلیلیتر)
شتتامب بافر پتاستتیم فستتدات  51میلیموالر (،)pH=7
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آ اکستتی،نه  15میلیموالر و  111میکرولیتر عصتتاره
آنزیری بود .با اضتتتافه کردن آ اکستتتی،نه به م لوط
واکنش ،واکنش آغتتاز شتتتد و کتتاهش در جتتذ آ
اکستتی،نه در مدت  31خانیه در طول موج  241نانومتر
با استداده از دستگاه اسیکتروفتومتری اندازهگیری شد.
چون میزان فعالیت آنزیم براستاا غلظت آ اکسی،نه
تجزیه شتتتده محاستتتکه شتتتد ،غلظت آ اکستتتی،نه
مصتترف شتتده با استتتداده از ضتتریب خاموشتتی معادل
 41 mM-1cm-1و فرمول  A=εbcمحاستتتکه گردید
(.)11

سنجش فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز
فعالیت آنزیم پراکستتیداز با استتتداده از پیش ماده
گایاکول اندازهگیری شتتد .در ایق روش ستته میلیلیتر
م لوط واکنش حتاوی  2/77میلیلیتر بتافر پتاستتتیم
فستتتدات  51میلیموالر ( 111 ،)pH=7میکرولیتر آ
اکستتتی،نه یک دررتتتد 111 ،میکرولیتر گایاکول چهار
دررتتتد و  31میکرولیتر عصتتتاره آنزیری بود .افزایش
جذ به دلیب اکستتتیداستتتیون گایاکول در طول موج
 471نانومتر و به مدت ستتته دقیقه اندازهگیری شتتتد.
با استتتتداده از ضتتتریب خاموشتتتی تتراگایاکب معادل

کیدیت و ماندگاری تولیدات...

 25/5 mM-1cm-1و فرمول  ،A=εbcمقدار تتراگایاکب
تشتتکیب شتتده محاستتکه شتتد .فعالیت آنزیم به رتتورت
واحد آنزیری بر حستتب مقدار پروتئیق کب (میلیگرم)
موجود در  31میکرولیتر عصاره گزارش شد (.)19
در پتایتان دادههتای آزمایش به رتتتورت تجزیه
واریانس دو فاکتوریب (تیرارهای شوری و محرک رشد)
در قالب طرح کامصً تصادفی با استداده از نرمافزار SAS
مورد تجزیته و تحلیتب قرار گرفتتت .قکتتب از تجزیته و
تحلیب واریانس ،برای برخی دادهها نرمالستتازی انجام
شتتد .برای مقایستته میانگیقها از آزمون چند دامنهای
دانکق و برای رسم نرودارها از نرمافزار  Excelاستداده
شد.

نتایج و بحث
اخرات ارتتلی تیرارهای محرک رشتتد و شتتوری بر
مقدار پراکستیداز ،کاتاالز و پرولیق در سح یک دررد
و بر مقدار پروتئیق در ستتح پنج دررد معنیدار شد.
اخرات متقابب تیرارهای شتتتوری و محرک رشتتتدی بر
مقدار پرولیق و آنزیم پراکستیداز در سح احترال یک
دررتد معنیدار بود و در ستایر ردات مورد محالعه اخر
معنیداری نداشت (جدول .)2

جدول  -2تجزیه واریانس اخر تیرارهای محرک رشد و شوری بر برخی ردات بیوشیریایی دانهال پسته

منابع تغییرات

درجه آزادی

تیرار

5

**

1/02

شوری

1

**5/19

تیرار× شوری

5

**

خحا آزمایشی

24

ضریب تغییرات )دررد(

پراکسیداز

0/69

میانگیق مربعات
پروتئیق
کاتاالز
**

*

پرولیق
**

54/09

1/35

1/08

**27/50

*2/48

**0/708

ns

0/73

ns

0/59

**

0/43

0/04

1/50

0/43

0/08

21/44

24/02

18/16

17/01

 * ،nsو ** به ترتیب ،غیر معنیدار و معنیدار در سح احترال  5و  1دررد
با توجه به نتایج مقایسه میانگیق مشاهده میشود
که بیشتتریق فعالیت آنزیم پر اکسیداز مربوط به شاهد
و ستتح شتتوری  11دستتیزیرنس بر متر ( )ds/mبا

مقتتدار  2/716واحتتد وی،ه آنزیری و کرتریق مقتتدار
مربوط به تیرار م لوط بتاکاروتق و ویتامیق  Eبا مقدار
 1/294واحد وی،ه آنزیری در ستتح شتتوری رتتدر بود

5
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(جتدول  .)3هرچنیق نتتایج مقایستتته میانگیق اخرات
ارلی تیرارهای شوری بر مقدار آنزیم کاتاالز نشان داد
(شکب  )1که فعالیت ایق آنزیم با افزایش سح شوری
نیز افزایش مییابد (اختصف  53/9دررتتدی با شتتاهد).
اخر شوری بر مقدار آنزیم پراکسیداز و کاتاالز در دانهال

دوره اول/شراره چهارم/بهار 1411

پستته با دادههای حارب از تحقیق کامیا و هرکاران
( )2113محابقت دارد ( .)21افزایش فعالیت آنزیمهای
پراکستتیداز و کاتاالز تحت تنش شتتوری در بستتیاری از
دیگر گیاهان از جرله لوبیا نیز گزارش شده است (.)21

جدول  -3نتایج مقایسه میانگیق اخرات متقابب شوری و تیرارهای محرک
رشد بر مقدار آنزیم پراکسیداز (واحد وی،ه آنزیری) در دانهال پسته
سحوح
Cont

SP

AE

A

E

ALL

شوری
S1

0/6863cd

S2

2/706a

0/4413de
1/1627c

0/294e

0/5587cde

0/506cde

0/647cde

1/235b

0/761cd

0/7723cd

1/353b

میانگیقهای دارای حروف مشترک در سح یک دررد آزمون دانکق ،تداوت معنیداری با هم ندارند.

7

a

b

5
4
3
2
1

CAT Activity (U/mg
)Protein

6

0
S10

Treatment

S0

شتکب  -1تاخیر ستحوح م تلف شوری بر میانگیق فعالیت آنزیم کاتاالز (واحد وی،ه آنزیری) در دانهالهای پسته -در هر
ستتون میانگیقهایی که دارای حروف مشترک هستند در سح یک دررد آزمون دانکق ،تداوت معنیداری باهم ندارند.
( S10تیرار شوری)( S0 ،تیرار شاهد)

6

مهدی سرچشرهپور و هرکاران

با توجه به نتایج مقایستته میانگیق مشتتاهده میشتتود که
بیشتریق فعالیت آنزیم کاتاالز مربوط به گیاهان تیرار شده با
بتاکاروتق با مقدار  12/11واحد آنزیری ( 4/43برابر شاهد) و
کرتریق مقتدار مربوط به م لوط هره مواد محرک رشتتتدی
میباشد (شکب  .)2در ایق پ،وهش رابحهای بیق محلولپاشی

کیدیت و ماندگاری تولیدات...

بتتاکتاروتق و افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز پیدا نشتتتد ،اما بر
اساا گدتههای  Ruizو هرکاران ( )2112بتاکاروتق یکی از
فراوانتریق ترکیکات تجرع یافته در کلروپصست میباشد و در
فتوسنتز نقش دارد .احتراال دلیب افزایش بتاکاروتق به عنوان
یک ماده فعال برای تولید آنزیم کاتاالز میباشد (.)22

14

a

12
8

b

6
c

c

c

SP

AE

c

4
2
0

ALL

E

Treatments

A

C

)CAT Activity (U/mg Protein

10

شتتکب  -2تاخیر تیرارهای م تلف محرک رشتتدی بر فعالیت آنزیم کاتاالز (واحد وی،ه آنزیری) در دانهالهای پستتته -در هر ستتتون
میانگیقهایی که دارای حروف مشتترک هستتند در ستح یک دررد آزمون دانکق ،تداوت معنیداری با هم ندارند .شاهد (،)cont
بتتاکتاروتق ) ،(Aویتتامیق  ،(E) Eبتتاکتاروتق و ویتامیق  ،(AE) Eجلکک استتتییرولینا ( ،)SPبتاکاروتق ،ویتامیق  Eو جلکک
اسییرولینا )(ALL
با توجه به نتایج مقایسه میانگیق مشاهده میشود که
بیشتتتتریق مقدار پروتئیق مربوط به تیرار م لوط هره مواد
محرک رشدی میباشد که اختصف معنیداری با شاهد ندارد
(شتکب  .)3کاهش در دسترا بودن آمینواسیدها ،آنزیمهای
دخیب در سنتز پروتئیق و یا هیدرولیز پروتئیقها از مهرتریق
عوامب تغییر محتوای پروتئیق میباشتند ( .)23گیاهان تیرار
شتتتده با م لوط هره مواد محرک رشتتتدی احتراال به علت
اخرات آنتاگونیستی با یکدیگر منجر به عدم تغییرات معنیدار

پروتئیق نستکت به شتاهد شتدهاند .با توجه به نتایج مقایسه
میانگیق مشتتتاهده میشتتتود که با افزایش شتتتوری ،میزان
پروتئیق  14دررتتد کاهش یافتهاستتت (شتتکب  .)4تنشهای
غیرزیستی باعث مهار سنتز بعضی از پروتئیقها میشوند ولی
سنتز بعضی دیگر از پروتئیقها را افزیش میدهند ،اما معروال
در مجروع باعث کاهش مقدار پروتئیق میگردند .ایق کاهش
پروتئیق را میتوان بته تغییر ستتتاختتار پروتئیق تحت تنش
شوری نسکت داد ( 24و .)25

7
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abc

c

SP

ALL

AE

bc

E

abc

A

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

)Proteins Content (ng/g FW

a
ab
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C

Treatments

شتکب  -3تاخیر تیرارهای م تلف محرک رشدی بر مقدار پروتییق (نانوگرم برگرم) در دانهالهای پسته -در هر ستون میانگیقهایی
که دارای حروف مشتترک هستتند در سح پنج دررد آزمون دانکق ،تداوت معنیداری باهم ندارند .شاهد ( ،)contبتاکاروتق )،(A
ویتامیق  ،(E) Eبتاکاروتق و ویتامیق  ،(AE) Eجلکک اسییرولینا ( ،)SPبتاکاروتق ،ویتامیق  Eو جلکک اسییرولینا )(ALL
a

S0

S10

Treatments

)Proteins Content (ng/g FW

b

3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3

شتکب  -4تاخیر ستحوح م تلف شوری بر مقدار پروتئیق (نانوگرم برگرم) در دانهالهای پسته -در هر ستون میانگیقهایی که دارای
حروف مشترک هستند در سح یک دررد آزمون دانکق ،تداوت معنیداری باهم ندارند( S10 .تیرار شوری)( S0 ،تیرار شاهد)
پرولیق یکی از رایج تریق محافظهای استترزی استتت که
در طی تنش شتتتوری در گیتاهان تجرع مییابد و در نتیجه
اخرات مندی شتتتوری را بهکود میب شتتتد .نحوه عرب پرولیق
برای محافظت از دیوارههای ستتلولی تحت تنش استترزی ،به
رتتتورت محتافظتت از یکیارچگی پروتئیق و افزایش فعالیت
آنزیری با عرب به عنوان یک هرراه مولکولی میباشد .پرولیق
هرچنیق در حذف گونههای اکستتی،ن فعال نقش دارد (.)26
با توجه به نتایج مقایستتته میانگیق مشتتتاهده میشتتتود که

بیشتتتتریق مقدار پرولیق مربوط به تیرار بتاکاروتق با مقدار
 2/563میکرومول در ستح شوری 11دسیزیرنس بر متر و
کرتریق مقدار مربوط به تیرار ویتامیق  Eدر ستتح شتتوری
 11دستیزیرنس بر متر با مقدار  1/112میکرومول میباشد
(جدول  .)4در هره تیرارهای محرک رشتدی به جز شاهد و
بتاکاروتق ،با افزایش شوری میزان پرولیق کاهش یافته است
که بیانگر تاخیر م کت هره محرکهای رشتتدی بر روی مقدار
پرولیق به جز بتاکاروتق میباشتتتد .افزایش مقدار پرولیق در

1
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بتافتتهای گیاهی تحت تنش احتراال نتیجه کاهش تجزیه
پرولیق ،افزایش بیوستتنتز آن ،استتتداده کمتر از آن در ستنتز
پروتئیق و افزایش هیدرولیز پروتئیقها میباشتتتد .هر چند
راههای افزایش پرولیق در گیاهان متداوت است ( .)27از آنجا

کیدیت و ماندگاری تولیدات...

که در تحقیق ما بتاکاروتق با ستایر تیرارهای محرک رشدی
اختصف معنیداری دارد ،به نظر میرستتد که توانستتته استتت
اخرات مندی تنش شوری را تعدیب کند.

جدول  -4نتایج مقایسه میانگیق اخرات متقابب شوری و تیرارهای محرک رشد بر مقدار
پرولیق (میکرومول) در دانهال پسته
سحوح
Cont

SP

AE

E

ALL

A

شوری
S1

1/015f

1/963bcd

1/707cde

2/068abc

1/834cd

2/43ab

S2

1/514def

1/491def

1/252ef

1/012f

1/513def

2/563a

میانگیقهای دارای حروف مشترک در سح یک دررد آزمون دانکق ،تداوت معنیداری با هم ندارند.
Current opinion in plant biology. 2016 Apr
1;30:78-81.

نتیجهگیری
نتایج حارتتب از ایق تحقیق نشتتان داد که شتتوری باعث
کتاهش مقتدار پروتئیق و افزایش مقتدار آنزیمهتای کاتاالز و
پراکسیداز میگردد .مقدار پرولیق در محلولپاشی با ترکیکات
محرک رشتتدی نستتکت به شتتاهد شتتوری اختصف معنیدار
داشت .در میان محرکهای رشدی به نظر میرسد بتاکاروتق
توانستتته استتت اخرات مندی تنش شتتوری را کاهش دهد اما
تحقیقتات بیشتتتتری برای بررستتتی غلظتهای م تلف ایق
محرک رشتتتد و ریزجلکک استتتییرولینا و تدکیک بهتریق اخر
ب شی مورد نیاز است.
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Abstract
Prevalence of abiotic and biotic stresses in plants can threaten crop productions. Pistachio as a strategic crop plays an
important role among Iran's export items. Today, increasing stresses, especially salinity stress, have many destructive
effects. The use of growth stimulants, especially algae, can play an effective role in reducing the negative effects of
such stresses. In this regard, this factorial study was conducted based on a completely randomized design with three
replications. The first factor includes six treatments: control (cont), beta-carotene 1 mM (A), vitamin E 1 mM (E),
beta-carotene and vitamin E (AE), spirulina microalgae extract 0.5% (SP), The mixture of beta-carotene, vitamin E
and spirulina (ALL) and the second factor includes two salinity levels: control (S1) and 10 dS/m (S2). The results
showed that the effect of salinity on proline, protein, catalase and peroxidase was significant. Salinity stress
significantly increased the peroxidase activity in all treatments except beta-carotene and vitamin E. Also, A and E
treatments significantly increased the catalase activity. Comparing to control plants, Increase in proline content in all
treatments was observed at zero salinity. A significant increase in proline was observed in beta-carotene treatment at
high salinity and in other cases it was not significant, which can be considered as the best compound for foliar
application of pistachio seedlings under salinity stress.
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