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چکیده
اسید سالیسیلیک و جاسموناتها به عنوان ترکیبات پیامرسان کلیدی در فرآیند القا که منجر به تجمع متابولیتهای ثانویه میشود بسیار مورد توجه
میباشند .محلولپاشی با این ترکیبات باعث القا تنش کاذب و برانگیخته شدن پاسخهای دفاعی در گیاه شده و بدنبال آن تولید متابولیت ثانویه افزایش
مییابد .این آزمایش به منظور بررسی اثر محلولپاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک بر پراکسید هیدروژن ،هدایت الکتریکی ،فعالیت آنزیمهای
 ،GST ،GPXفنیلآالنینآمونیالیاز ) ،(PALغلظت فنل کل ،فالونویید و آنتوسیانین در استویا در شرایط مزرعهای انجام شد .آزمایش حاضر در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با  21تیمار و سه تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل محلولپاشی با اسید جاسمونیک ،اسید سالیسیلیک و ترکیب
تیماری از هر دوی آنها بود .محلول پاشی با اسید سالیسیلیک و جاسمونیک غلظت پراکسید هیدروژن را در بیشتر تیمارها نسبت به شاهد افزایش داد؛
بیشترین غلظت پراکسید هیدروژن در تیمار  12میکروموالر اسید جاسمونیک  2 -میلیموالر اسید سالیسیلیک با غلظت  5/64میکرومول در بافت تر
مشاهده شد؛ گیاه در پاسخ به محلولپاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی  GPXو  GSTرا در اغلب تیمارها افزایش
داد؛ بیشترین میزان فعالیت آنزیم  GPXدر تیمارهای  5میکروموالر اسید جاسمونیک و تیمار ترکیبی  12میکروموالر اسید جاسمونیک  2 -میلیموالر
اسید سالیسیلیک با میانگین 2/266و بیشترین میزان فعالیت آنزیم GSTدر تیمارهای  5میکروموالر اسید جاسمونیک  2/ 5 -میلیموالر اسید
سالیسیلیک و  2میلیموالر اسید سالیسیلیک با میانگین  2/55میکرومول بر دقیقه بر گرم بافت تر مشاهده شد؛ به دنبال افزایش فعالیت سیستم
آنتیاکسیدانی میزان هدایت الکتریکی در بیشتر تیمارها ( 22تیمار) کمتر از شاهد بود؛ کمترین میزان هدایت الکتریکی در تیمار  12میکروموالر
اسیدجاسمونیک  2 -میلیموالر اسید سالیسیلیک با میانگین  62درصد مشاهده شد .محلولپاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک فعالیت آنزیم PAL
را در تیمارهای ترکیبی بیشتر افزایش داد .بیشترین میزان فعالیت آنزیم  PALدر تیمار  52میکروموالر اسید جاسمونیک  2 -میلیموالر اسید
سالیسیلیک مشاهده شد .بیشترین میزان غلظت فنل کل و فالونویید در تیمار  12میکروموالر اسید جاسمونیک  2 -میلیموالر اسید سالیسیلیک مشاهده
شد .محلول پاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک غلظت آنتوسیانین را در تمام تیمارهای ترکیبی افزایش داد .محلولپاشی با اسید جاسمونیک و
سال یسیلیک توانست غلظت ترکیبات فالونوییدی را به عنوان یکی از ترکیبات مهم استویا افزایش دهد .نکته قابل توجه آن است که در بیشتر صفات،
تیمارهای ترکیبی اسید جاسمونیک و سالیسیلیک تأثیر بیشتری در افزایش فعالیت آنزیم  ،PALغلظت فنل کل ،فالونویید و آنتوسیانین داشتند.
واژههای کلیدی :پراکسید هیدروژن ،فالونوییدGST ،GPX ،
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 Stevia rebaudiana bertoniگیاااهی علفاای ،چنااد ساااله از
خانوادهی  Asteraceaeو بومی پاراگوئاه مایباشاد .اساتویا یکای از
 1 ،2و  -6به ترتیب دانشآموخته دکتری اکولوژی گیاهان زراعی و دانشیاران گاروه
زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
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گیاهااانی اساات کااه در دهااههااای اخیاار بااه دلیاال وجااود ترکیبااات
شیرینکنندهای که در این گیاه وجود دارد ،از نظر دارویی و اقتصاادی
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .گلیکوزیادهاای اساتویا  552برابار
شاایرینتااار از ساااکارز هساااتند ( .)21ایاان ترکیباااات طبیعااای از
شیرینکنندههای طبیعی بادون کاالری مایباشاند کاه باا توجاه باه
مشکالت روزافزون ناشی از دیابت ،چاقی ،سکتههای قلبای و مزازی
استویا میتواند جاایگزین بسایار مناسابی بارای تزذیاه ناامطلاوب و
مشکالت ناشی از مصرف قند باشد (.)2
یکی از مهمترین روشها برای افزایش تولید متابولیتهای ثانویه

777

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،33شماره  ،4زمستان 1398

استفاده از الیسیتورها است .الیسیتورها مواد شیمیایی یا عوامل زیساتی
مختلفای هساتند کاه مایتوانناد تزییارات فیزیولاوژیکی و تجماع
فیتوالکسینها ) (phytoalexinرا در گیاه القاا کنناد ( .)52اساتفاده از
اسید سالیسیلیک ( 14 ،15و  )52و جاسموناتها (الیسایتور شایمیایی)
به عنوان ترکیبات پیامرسان کلیدی در فرآیند القاا ،برانگیختاه شادن
پاسخهای دفاعی و افزایش تولید متابولیتهای ثانویاه در گیااه بسایار
مورد توجه میباشند ( 52و  .)51این مولکولهای پیامرسان در برخای
از مسیرهای انتقال پیام که القا کننده آنزیمهای خاا کاتاالیزکنناده
واکاانشهااای بیوساانتزی باارای تشااکیل ترکیاابهااای دفاااعی م اال
پلیفنلها ،آلکالوییدها یا پروتئینهای مربوط به پاتوژن هستند ،دخالت
میکنند و منجر به القای واکنشهای دفاعی میشوند ( .)52مطالعات
متعددی بر نقش این دو هورمون بر میزان میزان متابولیتهای ثانویاه
صورت گرفته است ،در گیاه کنگر فرنگی )(Cynara scolymus L.
تحت اثر متیلجاسمونات و اسید سالیسیلیک در شرایط درون شیشهای
گزارش شده است که تزییرات فعالیت آنزیم  ،PALمحتاوای فنلای و
فالونویید تحت تأثیر نسبتهای مختلف متحرک قرار داشته و نسابت
به هم همبستگی نشان دادند و بیانگر نقش  PALدر تولید ترکیباات
فنیلپروپانوییدی بود ( .)12تیمار با متیلجاسمونات بعاد از  62سااعت
در گیاهچههای  6برگی برنج سبب افزایش  22درصدی فعالیت آنزیم
 PALو تجمع اسایدهاای فنولیاک گردیاد ( .)5متیالجاسامونات در
میوههای گاوا ( )Psidium guajavaباعاث افازایش فعالیات آنازیم
 PALشد ،اما مقدار فنل کال را تحات تاأثیر قارار ناداده باود (.)52
افزایش در غلظت فالونوییدها از کالوس گیاه Thevetia Peruviana
در پاسااخ بااه ترکیباای از  22میکرومااوالر اسااید جاساامونیک – 222
میکروموالر اسید سالیسیلیک گزارش شده است ( .)12تحریک فعالیت
آنزیم  PALو تجمع ترکیبات فنلی هشت ساعت بعد از اعمال با اسید
سالیسیلیک بر بافت سلولی گیاه  Salvia miltiorrhizaگزارش شاده
است ،همچنین گزارش شد که فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی SOD
 POD ،و  CATبعد از اعمال تیمار با اساید سالیسایلیک باه شادت
بهبود یافت ،اثر تحریککنندگی اسید سالیسیلیک بر تجماع ترکیباات
فنلی در غلظت  4/15-11 5 mg/Lبود ،همچنین بین فعالیات آنازیم
 PALو تجمع ترکیبات فنلی همبستگی وجاود داشات ( .)22در یاک
پژوهش به منظور بررسای اثار اساید سالیسایلیک و جاسامونیک بار
آنزیمهای محرک تنش اکسیداتیو ،دفاعی و برخی مواد موثره ،عملکرد
و اجزای عملکرد در سرخارگل در شرایط مزرعهای گزارش شده اسات
کااه محلااولپاشاای بااا اسااید جاساامونیک و سالیساایلیک باار صاافات
اندازهگیری شده با اطمینان  99درصد اثرگذار بوده است .محلولپاشی
با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک فعالیت آنزیم  NADPHاکسایداز را
در بیشتر تیمارها افزایش داد .فعالیات آنتایاکسایدانهاای آنزیمای از

جملااه  SODدر بیشااتر تیمارهااا افاازایش یافاات .میاازان ترکیبااات
غیرآنزیمی از جمله فنل کال ،فالنوییاد ،و آنتوسایانین نیاز در اغلاب
تیمارهاای سارخارگل افازایش یافات .ایان ترکیباات کاه ترکیبااتی
فنیلپروپانوییدی میباشند به ماوازات افازایش آناریم  PALافازایش
یافتند ( .)12بنابراین این پژوهش به منظور بررسی اثر محلولپاشی باا
اسید جاسمونیک و سالیسیلیک بر آنزیمهای آنتایاکسایدانی PAL ،و
تزییرات ترکیبات فنلی در استویا در شرایط بادون تانش ،باه صاورت
مزرعهای انجام شد.

مواد و روشها
مشخصات خاک محل اجرای آزمایش :این آزماایش در یاک
باغ در شهرستان آمل در سال  2594اجرا شد .قبل از انجام آزمایش از
عمق  2-52سانتیمتری خاک مزرعه نمونهبرداری شده و خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی آن در آزمایشگاه تعیین گردید .بر این اساس خاک
مزرعه دارای بافت خاک سیلتیرسی ،کربن آلای خااک  1/24درصاد،
فسفر قابل جذب  25/56پیپیام ،پتاسیم قابل جاذب  122پایپایام،
نیتروژن کل  2/21درصد pH= 2 ،و  EC= 2/2دسیزیمنس بار متار
بود.
اجرای طرح آزمایشی :آزمایش حاضر در قالب طرح بلوکهاای
کامل تصادفی با  21تیمار و سه تکرار انجام شد .تیمارهاای آزمایشای
شامل محلولپاشی با اساید جاسامونیک ( Sigma Jasmonic acid,
 ،)77026-92-7اسید سالیسیلیک اسید ( Merck Ssalicylic acid,
 )K19363231و محلولپاشی هر دوی آنهاا بعاد از اساتقرار گیااه،
شروع و در سه نوبت تکرار گردید.
تیمارهای آزمایشی شامل تیمار :2شااهد 5( 5ja :1 ،میکروماوالر
اسید جاسامونیک) 12( 20ja :5 ،میکروماوالر اساید جاسامونیک):6،
 52( 50jaمیکروموالر اسید جاسمونیک) 2/5( 0.5 sa :5،میلایماوالر
اسید سالیسیلیک ) 2( 1sa :4،میلیموالر اساید سالیسایلیک)5ja- :2 ،
 5( 0.5saمیکرومااوالر اسااید جاساامونیک  2/5 -میلاایمااوالر اسااید
سالیساایلیک) 5( 5ja-1sa :2 ،میکروماااوالر اساااید جاسااامونیک2-
میلیموالر اسید سالیسیلیک) 12( 20ja-0.5 sa :9،میکروماوالر اساید
جاسمونیک 2/5-میلیموالر اساید سالیسایلیک)12( 20ja-1sa :22 ،
میکروموالر اسید جاسمونیک 2 -میلیموالر اساید سالیسایلیک):22 ،
 52( 50ja-0.5saمیکروموالر اسید جاسمونیک 2/5-میلیموالر اساید
سالیسیلیک) و  52( 50ja-1sa :21میکروموالر اساید جاسامونیک2-
میلیموالر اسید سالیسیلیک) .تیمارهای آزمایشی در جدول یک نشان
داده شده است.
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جدول  -1تیمارهای آزمایشی محلولپاشی با اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک
Table 1. Experimental treatments of Jasmonic and salicylic acid foliar application.
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مراقبت زراعی :در ایان مطالعاه ،نشاا چهال روزه گیااه اساتویا
(( )Stevia rebaudiana (Bertoniاز شرکت گلساران شامال تهیاه
شد .عملیات تهیهی زمین شامل یک شخم عمیق ،دو دیسک عمود بر
هم و کشت به صورت ردیفی انجام شد ،فاصلهی ردیفها و بوتهها از
هم  52سانتیمتر بود .هر واحد آزمایشی به ابعااد  1×5متار دارای 22
خط کاشت و تراکم  22بوته در متر مربع بود .نشاها  25اردیبهشت به
زمین اصلی منتقل شد و آبیاری هفتهای یکبار صورت میگرفت.
اعمااال تیمااار و نمونااهباارداری :باارای محلااولسااازی اسااید
جاسمونیک با سامپلر و اساید سالیسایلیک پاس از وزن کاردن در دو
میلیلیتر اتانول  % 52حل شد و سپس با آب مقطر به حجم مورد نظر
رسانیده شد .در گیاه شاهد نیز محلولپاشی با آب مقطر باه هماراه دو
میلیلیتر الکل صورت گرفت.یک هفته بعد از پایان محلول پاشی آخر،
نمونهبرداری برای اندازهگیاری صافات بیوشایمیایی صاورت گرفات،
نمونهبرداری از آخرین برگ کامالً توسعه یافته فوقانی صورت گرفات.
اندازه گیاری صافات بیوشایمیایی در دانشاکده کشااورزی دانشاگاه
صنعتی شاهرود انجام شد.
استخراج و انادازهگیاری پراکساید هیادروژ  :اساتخرا و
اندازهگیری پراکسید هیدروژن با استفاده از رنا سانجی و بار طباق
روش ( )25انجام شد.
اندازهگیری نفوذپذیری غشاء :اندازهگیری نفاوذپاذیری غشاا
برگ بر طبق روش ( )55انجام شد 2/1 .گرم وزن تر برگ (از قسامت
تحتانی) از هر تکرار را به دقت شساته و ساپس باه تکاههاای یاک
سانتیمتری بریده و درون لولههای فالکون به مدت  5ساعت در دمای
℃  52در حمام آب گارم قارار گرفتناد .بعاد از ساه سااعت ،هادایت
الکتریکی محلولها با استفاده از هدایت سانج الکتریکای مادل (PT-
 )20اندازهگیری شد .سپس لولاههاای فاالکون در دماای ℃  222در
حمام آب گرم به مدت  5دقیقه قرار گرفتند .آنگاه برای بار دوم هدایت
الکتریکی آنها پس از سرد شدن و رسیدن به دمای اتاق انادازهگیاری
شد .نشت الکترولیتی محلولها باا اساتفاده از رابطاهی زیار محاسابه
گردید:
C1
( = ECدرصد)  100
C2

که در این فرمول  C1و  C2به ترتیب هدایت الکتریکای محلاول
قبل و بعد از جوش میباشد.
گایاکول پراکسیداز ( :(GPXاستخرا عصاره ،باه روش ( )24و
سنجش فعالیت آنزیم از روش ( )5استفاده شاد .مخلاوط واکانش باه

حجم  5میلیلیتر شامل  1/2میلیلیتر بافر فسفات  15میلایماوالر باا
 ،pH = 4/2گایاکول  2/4ماوالر ( 222میکارولیتار) ،عصااره آنزیمای
( 222میکرولیتار) ،آب اکسایژنه  2/1ماوالر ( 222میکارولیتار) ،باود.
فعالیت آنزیمی با اضافه کردن آب اکسیژنه به مخلوط واکانش شاروع
شد .بالنک فاقد آب اکسیژنه بود .افزایش جذب نور در طول مو 622
نانومتر در  2دقیقهی اول بعد از افزودن آب اکسیژنه اندازهگیری شاد.
در نهایت فعالیت آنزیم پراکسیداز بر اساس میکاروماول تتراگایااکول
تشکیل شاده ضاریب خاموشای ( )εبرابار باا  14/4 m M-1Cm-1در
دقیقه به ازای یک میلیگرم پروتئین بیان گردید.
استخراج عصارهی گلوتاتیو  – Sترانسفراز ( :)GSTجهت
استخرا عصاره آنزیم از روش ( )6همراه با تزییراتی استفاده شد.
اندازهگیری فعالیت آنزیم  :GSTاندازهگیری فعالیت آنازیم باه
روش ( )4صورت گرفت .مخلوط واکنش به حجم  2میلیلیتار شاامل
 222میکرولیتر بافر فسافات  2/2ماوالر باا  pHبرابار باا 222( 4/5
میکرولیتاار) ،گلوتاااتیون احیااا شااده ( 5/4 )GSHمیلاایمااوالر (52
میکرولیتر)-2 ،کلرو 1 ،و  -6دی نیتارو بنازن یاک میلایماوالر (52
میکرولیتر) و عصاره بود ( 52میکرولیتر) باود .افازایش جاذب ناور در
طول مو  562نانومتر و ضریب خاموشی ( )εبرابر 9/4 m M-1Cm-1
با دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید .از فعالیات آنازیم در  2دقیقاه
اول برای سنجش فعالیت آنزیم استفاده گردید.
استخراج و اندازهگیری آنزیم  :PALسنجش آنزیم  PALبار
طبق روش ( )22انجام شد 2/25 .گرم از بافت تر در 1میلی لیتار باافر
استخرا (بافر فسفات پتاسیم  )pH= 2هموژن گردید .سپس هماوژن
در دمای ℃  ، 6سارعت  26222دور در دقیقاه باه مادت  12دقیقاه
سانتریفیوژ شد .برای سنجش فعالیت آنزیم 252 ،میکرولیتر از عصااره
استخرا شده 122 ،میکرولیتر فنیلآالنین  2/2موالر در بافر فسافات
پتاسیم با اسیدیته  2و  452میکرولیتر بافر فسفات پتاسیم  2/2موالر با
اسیدیته  2اضافه شد .مخلوط حاصل به مدت  2سااعت در دماای ℃
 52که او فعالیت  PALاست قرار داده شد .ساپس  52میکرولیتار از
 4 HClموالر برای غیرفعاال کاردن  PALباه مخلاوط اضاافه شاد.
شستو شوی نمونه با  5میلیلیتر اتیل اساتات انجاام گردیاد .ساپس
نمونه در جریاان هاوا تبخیار و باه رساوب حاصال یاک میلایلیتار
هیدروکسید سدیم  2/25موالر اضافه شد .غلظت ساینامیک اساید باا
اندازهگیاری مقادار جاذب در طاول ماو  192ناانومتر و باه کماک
استاندارد اسید سینامیک تعیین شد .یک واحد از  PALبرابار باا یاک
میکروگرم از اسید سینامیک تولید شده در ساعت است .
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استخراج و اندازهگیری فنل کل :از عصااره متاانولی اساتخرا
شده بر اساس روش ( )22برای اندازهگیری فنل استفاده گردید .جهت
سنجش فعالیت آنزیم 222 ،میکرولیتر از عصاره به همراه  5میلیلیتار
معرف فولین سیوکاتیو (رقیق شده با آب مقطر به نسابت  )22:2درون
لولهی فالکون ریخته شد و در بنماری باا دماای ℃  11باه مادت 5
دقیقه قرار گرفت .سپس به آن  5میلیلیتر محلول بیکربنات سادیم 4
 %افزوده و مجدداً در بنماری با دمای ℃  11به مدت  92دقیقه قارار
داده شد .سپس جذب نمونهها در طول مو  215نانومتر قرائت گردید.
همچنین بالنک نیز مانند نمونه تهیه گردید با این تفاوت که به جاای
عصاره 622 ،میکرولیتر آب مقطر به لولهی فالکون اضافه گردید .و باا
استفاده از منحنی استاندارد اسید گالیک مقادار فنال کال بار اسااس
میلیگرم اسید گالیک در هر عصاره تعیین شد.
سنجش فالونوئیدها :سنجش فالونوئیدها بر طباق روش ()22
انجام شد .مقدار  2/25گرم از بافت تار بارگ باا  5میلایلیتار اتاانول
اسیدی به نسبت حجمی  99میلیلیتر اتانول و 2میلیلیتر اسید استیک
گالیسال هموژن گردیده ،سپس به مدت  25دقیقه باا سارعت 6222

دور در دقیقه سانتریفیوژ شد ،پس از سانتریفیوژ بهمادت  22دقیقاه در
حمام آب گرم با دمای ℃  22قرار گرفت ،سپس شدت جذب در طول
مو  522نانومتر قرائت گردید.
سنجش آنتوسیانین :اندازه گیری میزان آنتوسیانین با استفاده از
روش ( )15انجام شد.
دادههای به دست آمده از آزمایش با استفاده از نرم افازار SAS
 9.2مورد تجزیه آماری قرار گرفتند و مقایسهی میانگینها بر اسااس
آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد و رسم نمودارها نیز با اساتفاده
از نرمافزار  Excelانجام شد.

نتایج و بحث
بر اساس نتایج جادول تجزیاه واریاانس محلاولپاشای باا اساید
جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر صفات پراکسید هیادروژن ،هادایت
الکتریکی  ،PAL ،GST ، GPXفنل کل ،فالونویید و آنتوسایانین در
استویا اثر معنیداری در سطح یک درصد داشت (جدول .)1

جدول  -2تجزیه واریانس آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،فنیلآالنینآمونیالیاز و ترکیبات فنلی در استویا تحت تاثیر محلولپاشی اسیدسالیسیلیک و اسید
جاسمونیک
Table 2. Analysis of variance of antioxidant enzymes, PAL and phenolic compounds affected salicylic and
jasmonic acid on stevia.
Mean square

فنل کل

فنیل-
آالنین-

گلوتاتیو -S

گایاکول

پراکسید

درجه

منبع

هدایت

هیدروژ

آزادی

تغییرات

EC

H2O2

Df

S.O.V

0.00003 n.s

12.5n.s

0.0377 n.s

2

بلوک Block

**635.86

**2.581

11

0.281

22

5.2

آنتوسیانین

فالونویید

Anthocyanin

Flavonoid

Total
phenol

آمونیالیاز

0.0034n.s

16.2 n.s

72.17 n.s

PAL
7739 ns

0.00003 n.s

**0.89

**1448

**3505.7

**87084.5

** 0.004

** 0.003

0.04

13.1

154.4

2514

0.001

0.0003

6.45

9.7

5

4.8

6.4

4.66

4.04

3.24

**معنیداری

در سطح  2درصد و  n.sعدم معنیداری

ترانسفراز
GST

پراکسیداز
GPX

الکتریکی

محلولپاشی
Foliar
application

خطا
Error
)CV (%

** Significant at 1% probability level and n.s not significant

پراکسید هیدروژ  :روند تزییرات پراکسید هیدروژن تحات اثار
محلولپاشی در شاکل  2ارائاه شاده اسات .محلاولپاشای باا اساید
جاسمونیک و سالیسیلیک سبب افزایش غلظت پراکسید هیادروژن در
 9تیمار نسبت به شاهد شد؛ بیشترین میزان غلظت پراکسید هیدروژن
در تیمار  12میکروموالر اسید جاسامونیک  -یاک میلایماوالر اساید
سالیسیلیک مشاهده گردید که غلظت آن  5/64میکرومول در بافت تر
بود .وقتی مولکولهای پیامرسان اسید جاسمونیک و سالیسایلیک باه
صورت خارجی بکار برده مایشاوند باه صاورت سیساتمیک در گیااه

حرکت کرده ،موجب القای تنش کاذب در گیاه ،بیاان و فعالیات یاک
سااری از ژنهااای دفاااعی ماایگردنااد ( 2و  .)2در ایاان بررساای نیااز
محلولپاشی سبب افزایش غلظت پراکسید هیدروژن در اغلب تیمارهاا
( 9تیمار) نسبت به شاهد شد.

اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر آنزیمهاي آنتياكسیداني ،فنیلآالنینآمونیالیاز و تركیبات فنلي در استویا

پراکسید هیدروژ

)H2O2) (𝛍mol in FW

7
6
5
4
3
2
1
0
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ترکیب تیماری Combined Treatment (Jasmonic
)acid (ja) and Salycilic acid
شکل  -1اثرمحلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر میزا پراکسید هیدروژ برگ استویاLSD= 0/22 ،
Figure 1- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on hydrogen peroxide concentration in stevia leaf,
LSD=0.32.

هدایت الکتریکی :هدایت الکتریکی شاخصی از پایداری غشاهاا
میباشد؛ همانطور که نتایج مقایسهی میانگینها نشان میدهد بیشتر
تیمارهای محلولپاشی با اسید جاسمونیک و سالیسایلیک ( 22تیماار)
میزان هدایت الکتریکی کمتری نسبت به شاهد داشتهاند یا به عباارت
دیگر از پایداری غشای بیشتری نسبت باه شااهد برخاوردار باودهاناد
(شکل  .)1افزایش میزان پراکسیدهیدروژن در اغلب تیمارها نسبت باه

شاهد سبب افزایش میزان هدایت الکتریکی نگردید که مایتاوان باه
افزایش فعالیت سیستمهای آنتیاکسیدانی (شکلهای  2 ،4 ،6 ،5و ) 2کاه
پاالینده گونههای فعال اکسیژن هستند نسابت داد ؛ فعالیات آنهاا ماانع از
تولید و انباشتگی رادیکالهای آزاد و خسارت به اسیدهای چرب غیراشاباع
غشاهای سلولی گردید .در نهایت این تزییرات مانع از اخاتالل در عملکارد
غشا  ،کاهش ویسکوزیته ،نفوذپذیری و نشت مواد از غشا سلول گردید.
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

هدایت الکتریکی )EC(𝛍mhocm-1

120.00

ترکیب تیماری Combined Treatment (Jasmonic acid (ja) and
)Salycilic acid
شکل  -2اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر هدایت الکتریکی برگ استویاLSD=4/2 ،
Figure 2- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on electrical leakage in stevia leaf, LSD=4.3.

فعالیت آنزیم  :GPXگیاه در جهات پااالیش گوناههاای فعاال
اکسیژن از جمله پراکسید هیدروژن فعالیت سیستم آنتیاکسیدانی خود
از جمله فعالیت آنزیم  GPXرا در اغلب تیمارها ( 22تیمار) افزایش داد
(شکل  .)5بیشترین میزان فعالیت آنزیم در تیمارهاای  5میکروماوالر
اسید جاسمونیک 12 ،میکروموالر اساید جاسامونیک 2 -میلایماوالر
اسید سالیسیلیک با میانگین 2/266میکرومول بر دقیقه بر گارم بافات
تر مشاهده شد .گزارش شده است که متیلجاسمونات باعاث افازایش

فعالیت آنزیم  GPXدر گیاه آرابیدوپسیس ()Arabidopsis thaliana
گردیده است ( .)11تیمار با متیل جاسمونات  122میکروموالر در گیااه
جنسین ( )Saponins Tti pterpenoidفعالیات آنازیم  GPXرا در
روز سوم ،پنجم و هفتم افزایش داد و در روز نهم به او فعالیت رسید
(.) 51
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)GPX (𝛍mol min-1g-1 FW
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ترکیب تیماری Combined Treatment (Jasmonic acid (ja) and
)Salycilic acid

شکل  -2اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم  GPXبرگ استویاLSD= 0/000 ،
Figure 3- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on GPX enzyme activity in stevia leaf, LSD=0.006

فعالیت آنزیم  :GSTشکل  6مقایسهی میانگین روند تزییارات
فعالیاات آناازیم  GSTرا تحاات اث ار محلااولپاشاای نشااان ماایدهااد.
محلولپاشی سبب افزایش فعالیت آنازیم  GSTدر  2تیماار بیشاتر از
شاهد شد .بیشترین میزان فعالیت آنازیم در تیمارهاای  5میکروماوالر
اسید جاسمونیک –  2/5میلیموالر اسید سالیسیلیک و  2میلایماوالر
اسید سالیسیلیک با میانگین  2/55میکرومول بر دقیقه بر گرم بافت تر
و در تیمار شاهد  2/16میکرومول بر دقیقه بار گارم بافات تار باود.
GSTگیاهی نقاش مهمای را در سانتز متابولیاتهاای ثانویاه نظیار

آنتوسیانین و سینامیک اسید ایفا میکند .رنگداناههاای آنتوسایانین در
سیتوپالسم ساخته میشوند و در واکوئول جای میگیرد .فعالیت B Z
 -2سبب انتقال  Cianidin -3-glucosideبه واکوئل میگردند ،جایی
که آنتوسایانین باه رنا قرماز یاا بانفش دیاده مایشاودB Z -2 .
( )Bronze 2نوعی از  GSTمایباشاد کاه سابب تشاکیل ترکیباات
-GSHآنتوسیانین میگردند که به این فرم اجازهی انتقال به واکوئال
با پمپ گلوتاتیون را میگیرد ،افزایش فعالیت آنازیم  GSTمایتواناد
سبب افزایش برخی از متابولیتهای ثانویه گردند ( 12و .)16

()GST (𝛍mol min-1g-1 FW
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ترکیب تیماری )Combined Treatment (Jasmonic acid (ja
)and Salycilic acid
شکل  -4اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم  G-S-Tبرگ استویاLSD= 0/012 ،
Figure 4- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on G-S-T enzyme activity in stevia leaf, LSD=0.013

فعالیت آنزیم  :PALمحلولپاشی سبب افزایش فعالیت آنزیم در
بیشتر تیمارها ( 22تیمار) نسبت به شاهد گردید (شاکل  ،)5بیشاترین
میاازان فعالیاات آناازیم در تیمااار ترکیباای  52میکرومااوالر اسااید
جاساامونیک 2 -میلاایمااوالر اسااید سالیساایلیک بااا میااانگین 2262
میکرومول سینامیک اسید بر میلیگرم پروتئین بر دقیقه حاصل گردید.

فعالیاات آناازیم  PALهمبسااتگی م باات و معناایداری بااا میاازان
پراکسیدهیدروژن و فعالیات آنازیم  GSTداشات (دادههاا نشاان داده
نشد)؛ آنازیم  PALآغاازگر مسایر فنیالپروپانوییادی مایباشاد کاه
 - Lفنیلآالنین را با دآمیناسیون به تارانس ساینامیک اساید تبادیل
میکند ( 1و  .)9افزایش فعالیت آنزیم  PALکاه اولاین آنازیم مسایر

اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر آنزیمهاي آنتياكسیداني ،فنیلآالنینآمونیالیاز و تركیبات فنلي در استویا

بیوسنتزی ترکیبات فنلی است در واکنش به الیسیتورها در بررسیهای
( 12 ،9 ،1و  )51گزارش شده است .فعالیت آنزیم  PALحدواسط بین
متابولیسم اولیه و ثانویه در گیاهان اسات .آنازیم  PALمایتواناد باه
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عنوان آنزیم آنتیاکسیدان نیز در نظر گرفته شود ،زیرا دارای خاصایت
به دام اندازی رادیکالهای اکسیژن از طریق ترکیبات فنلی تولید شده
است (.)12
PAL (𝛍mol cynamic acid mg)1protein min -1
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ترکیب تیماری Combined Treatment (Jasmonic acid (ja) and
)Salycilic acid
شکل  -5اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم  PALبرگ استویاLSD= 44/9 ،
Figure 5- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on PAL enzyme activity in stevia leaf, LSD=84.9.

فنل کل :محلولپاشی سبب افزایش غلظت فنال کال در بیشاتر
تیمارها نسبت به شاهد شد ،نکته حاائز اهمیات آن اسات کاه میازان
افزایش فنل کل بیشتر در تیمارهاای ترکیبای نسابت باه اساتفادهی
جداگانه آنها مشاهده گردید (شکل )4؛ بیشترین میزان فنل کل نیز در
تیمار ترکیبی  12میکروموالر اسید جاسمونیک  2-میلایماوالر اساید
سالیسیلیک با میانگین  615/2میلیگرم بار گارم بافات تار مشااهده
گردید .بین تزییرات  PALو فنل کل همبستگی م بات و معنایداری
در سطح پنج درصد مشااهده شاد (دادههاا نشاان داده نشاد) .کااربرد
متیلجاسمونات مقدار ترکیبات فنلی را در سیبزمینی ،مارچوبه و لوبیا
سبز افزایش داده است ( 51و  .)29محققاین علات افازایش ترکیباات
فنلی در تیمار با متیلجاسمونات را اثر این ماده بر فعالیت آنزیم PAL

و افزایش فعالیت این آنزیم نسبت داده اند از آنجا که این آنزیم یاک
آنزیم کلیدی در بیوسنتز ترکیبات فنلی میباشد ( 12 ،2و  ،)51به نظر
میرسد که در تحقیق حاضر نیز افزایش فعالیات ایان آنازیم یکای از
دالیل افزایش مقدار ترکیبات فنلی در گیاه استویا باشد .اساتویا دارای
خاصیت ضد سرطانی ،ضد قند خون و بیمااریهاای قلبای و عروقای
میباشد .گزارش شده است که این خوا به سبب حضاور ترکیباات
فنلاای در اسااتویا ماایباشااد کااه دارای خاصاایت ربااایش و پاااالیش
رادیکالهای آزاد میباشد ( .)26محققین وجود یک رابطه م بت باین
کاربرد خارجی متیل جاسمونات و سنتز ترکیبهای فنلی ،را به عناوان
بخشی از واکنش دفاعی گیاه گزارش نمودند (.)26

فنل کل

)Total phenol (mgg-1 FW
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0

ترکیب تیماری )Combined Treatment (Jasmonic acid (ja
)and Salycilic acid
شکل  -0اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و سالیسیلیک اسید بر میزا فنل کل برگ استویاLSD= 21 ،
Figure 6. The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application effect on total phenol content in stevia leaf, LSD=21.
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روند تغییرات فالونویید :محلولپاشای سابب افازایش غلظات
فالونویید در بیشتر تیمارها ( 9تیمار) نسبت به شاهد گردید (شکل .)2
بیشترین میزان فالونویید در تیمار  12میکروموالر اسید جاسمونیک -
 2میلیموالر اسید سالیسیلیک با میانگینهای  222میلیگرم بر گارم
وزن تر مشاهده گردید .فالونوییدها به دلیل نقش آنتیاکسیدانی خاود
به طور مستقیم باا وارد شادن باه واکانشهاای احیاایی و باه طاور
غیرمستقیم به وسیله کای لیات کاردن آهان ماانع تانش اکسایداتیو
میشوند و مانند بسیاری از پلیفنلهای دیگر جمعکنندهی رادیکاال-
های آزاد هستند ،زیرا به عنوان گروههای قاوی دهنادهی الکتارون و

پروتوندهنده فعالیات مایکنناد ( 19و  .)52خاوا آنتایاکسایدانی
فالونوییدها به اثر بازدارندگی آنها در تنفس میتوکندریایی بر میگاردد
( .)19ایزوفالونوییدها (ایزوفالونهاا) فعالیات ضاد میکروبای دارناد.
ایزوفالونوییدها به خاطر نقش فیتوالکساینیشاان باه خاوبی شاناخته
شدهاند ،فیتوآلکسینها ترکیبات ضدمیکروبی هستند که در پاساخ باه
آلودگیهای باکتریایی و قارچی ایجاد میشوند ،این ترکیبات گسترش
عوامل بیماریزای مهاجم را محدود مایکنناد .ازایان رو دارای ارزش
دارویی نیز میباشند (.)25

فالونویید
)Flavenoid (mgg-1 FW
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ترکیب تیماری Combined Treatment (Jasmonic acid
)(ja) and Salycilic acid
شکل  -7اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر میزا فالونویید برگ استویاLSD= 0/12 ،
Figure 7- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on flavonoid concentration in stevia leaf, LSD=6.12.

)anthocyanin (mgg-1 FW

آنتوسیانین
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ترکیب تیماری Combined Treatment (Jasmonic acid (ja) and
)Salycilic acid
شکل  -4اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر میزا آنتوسیانین برگ استویاLSD= 0/22 ،
Figure 8- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on anthocyanin concentration in stevia leaf,
LSD=0.33.

روند تغییرات آنتوسیانین :شکل  2روند تزییرات آنتوسایانین را
تحت اثر محلولپاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک نشان میدهد
محلولپاشی سبب افزایش غلظات آنتوسایانین در هماهی تیمارهاای

ترکیبی گردید .آنتوسیانینها (فالونوییدهای رنگای) ،گلیکوزیادهاایی
هستند که در موقعیت کربن شمارهی  5خود و در برخی مواقاع ساایر
موقعیتها واجد قند هستند ( .)52آنتوسایانینهاا مهامتارین گاروه از
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آنتوسیانین در همهی تیمارهای ترکیبی مشاهده گردیاد و باا افازایش
 درصاد5  همبستگی م بت ومعنایداری در ساطحPAL فعالیت آنزیم
 اساتویا دارای خاصایت ضاد.)نشان دادناد (دادههاا نشاان داده نشاد
 گزارش. ضد قند خون و بیماریهای قلبی و عروقی میباشد،سرطانی
شده است که این خوا به سبب حضاور ترکیباات فنلای در اساتویا
مایباشااد کااه دارای خاصاایت رباایش و پاااالیش رادیکااالهااای آزاد
 بنابراین افزایش ترکیبات فنلی تحت تأثیر محلاولپاشای باا.میباشد
.اسید جاسمونیک و سالیسیلیک در گیاه استویا مفید میباشد

رنگدانههای طبیعی بعد از کلروفیل هستند که در حفاظت نوری نقاش
Begonia  افاازایش میاازان آنتوساایانین در شاارایط تاانش در.دارنااد
 این افزایش به علت نقش.)56(  گزارش شده استSemperflorens
 در طول تنشROS حفاظت نوری آنتوسیانین به وسیله حذف مستقیم
.)56( اکسیداتیو میباشد
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Introduction: Salicylic acid and jasmonates (chemical elicitors) are considered as key signaling compounds
in induction process, which leads to accumulate of secondary metabolites. External uses of these compounds
cause to induce pseudo stress in plants and excites defensive replies in plants, in response to induction of
oxidative stress, the plant increases amount of antioxidant genes expression and increase enzymatic activity and
non-enzymatic antioxidants concentration (they often have a medicinal aspect).
Material and methods: The present study investigated the effects of jasmonic acid and salicylic acid on
hydrogen peroxide content, electrical lockage, GPX, GST and PAL activity, total phenol, flavonoid and
anthocyanin changing in Stevia rebaudiana bertoni under field conditions. The experiment arranged as a
randomized complete block design with 12 treatments and three replications in 2015-2016 at Amol city in
Mazandaran Province in Iran. Experimental treatments were spraying by different concentration of jasmonic
acid, salicylic acid and components of jasmonic acid- salicylic acid. Foliar application started after plant
establishment in vegetative phase. Each experimental plot was 2 m× 3 m consisting 10 rows with 30 cm row
spaces and seedling transplanted on 15 May. At the end of foliar application, sampling was done for the
measuring. Sampling for biochemical analyses from second fully developed leaf was done and freezed in liquid
nitrogen, then quickly carried out to laboratory.
Results and Discussion: The analysis of variance showed that different concentration of jasmonic acid and
salicylic acid and spraying both of them in 7-day intervals appeared to be effective (with 99% confidence) on
studied traits (data not shown). Spraying with jasmonic and salicylic acid increased hydrogen peroxide content in
9 treatments compared to the control. The highest amount of hydrogen peroxide content in compounds treatment
20 𝛍M JA -1 mM SA with mean of 5.46 𝛍mol in fresh weight observed. Plant in response to jasmonic and
salicylic acid spraying increased GPX activity in 10 treatments and GST activity in 7 treatments compared to the
control and follow them electrical lockage in most treatments (10) was lower than control. The highest amount
of GPX activity in treatments 5 𝛍MJA and 5 𝛍MJA with average of 0.11 𝛍molmin-1g-1 FW observed. The
highest amount of GST activity was obtained from treatments of 0.5 mM SA- 5 𝛍M JA and 1 mM SA with
average of 0.35 𝛍molmin-1g-1 FW. The PAL enzyme activity (the first enzyme in phenyl proponed compounds
biosynthesis pathway) in 10 treatment increased. The highest amount of PAL activity was in compounds
treatment of 50 𝛍M JA -1 mM SA with average of 1140 𝛍mol cynamic acid mg-1 protein min-1. The PAL
enzyme activity had correlation with hydrogen peroxide concentration and GST activity. The PAL enzyme
initiates a phenylpropanoid route that converts L-phenylalanine to trans-cyanamide acid deamination. The PAL
enzyme can consider as an antioxidant enzyme because it has the role of depositing oxygen radicals through
phenolic compounds. Spraying increased total phenol content in 8 treatments compared to the control. The
highest amount of total phenol content was observed in compounds treatment of 20 𝛍M JA -1 mM SA with
mean of 423.7 mgg-1 FW. Spraying with jasmonic acid and salicylic acid increased flavonoid concentration in 9
treatments compared to the control. The highest amount of flavonoid content was in treatment of 20 𝛍M JA -1
mM SA with mean of 110 mgg-1 FW. Spraying increased anthocyanin concentration in 6 treatments compared to
the control. Anthocyanins are the most important group of natural pigments after chlorophyll that are involved in
light protection. The noticeable point is that in most treatment PAL enzyme activity, total phenol, flavonoid and
anthocyanin content in compound treatment increased.
Conclusion: The highest amount of total phenol and flavonoid content observed in compounds treatment of
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20 𝛍M JA -1 mM SA and anthocyanin increased in total compounds treatment and using PAL enzyme activity
had correlation and significant effect (data not shown). Stevia has anti–cancer effect, anti-blood glucose effect
and anti-cardiovascular effect. This effects for the existence phenolic compounds in stevia such that had the
ability to remove ROS, so increasing phenolic component by jasmonic acid and salicylic acid spraying in stevia
was useful.
Keywords: Flavenoid, GPX, GST, H2O2.

