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تأثیر اسید هیومیک بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدانی و متابولیتهای سازگار در
توتفرنگی رقم سابرینا در شرایط تنش شوری
پیام خدامرادی ،1جعفر امیری* 2و بهنام دولتی

3

(تاریخ دریافت -1311/11/11 :تاریخ پذیرش)1311/11/13 :

چکیده
شوری از مخربترین تنشهای غیر زنده محیطی است که میزان تولید محصوالت کشاورزی را در دنیا محدود نموده است.
پژوهشهای کمی درباره کاربرد اسید هیومیک و تأثیر آن بر گیاهان در شرایط تنش شوری انجام گرفته است .بهمنظور تعیین اثر
اسیدهیومیک بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی در توتفرنگی رقم سابرینا در شرایط تنش شوری ،آزمایش گلخانهای با سه فاکتور
شامل دو روش کاربرد اسید هیومیک (محلولپاشی برگی و کاربرد در محیط کشت) سه غلظت اسید هیومیک (صفر 311 ،و 111
میلیگرم در لیتر) و سه سطح شوری ناشی از کلرید سدیم (صفر 31 ،و  01میلیموالر) بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی با چهار تکرار انجام شد .نتایج نشان داد که با افزایش شوری ،میزان قندهای محلول و پروتئین کل در مقایسه با شاهد
افزایش یافت .کاربرد اسید هیومیک در غلظت  111میلیگرم در لیتر در سطح شوری  01میلیموالر ،میزان قندهای محلول را 3/8
برابر و فعالیت آنزیمهای کاتاالز و گایاکول پراکسیداز را بهترتیب به میزان  0/1و  0/5برابر در مقایسه با شاهد افزایش داد .این
پژوهش نشان داد که کاربرد اسید هیومیک (محلولپاشی برگی و کاربرد در محیط کشت) میتواند اثرات منفی شوری را در توت
فرنگی رقم سابرینا تعدیل نماید.
کلمات کلیدی :آنزیمهای آنتی اکسیدانی ،پرولین ،توت فرنگی ،قندهای محلول ،کشت هیدروپونیک

 -1دانشجوی سابق کارشناسیارشد علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 -3استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 - 3استادیار گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
* پست الکترونیکj.amiri@urmia.ac.ir :
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آنتوسیانین و تانن قابل هیدرولیز میباشد (استیوارت،1
 .)3111توتفرنگی )(Fragaria × ananassa Duch.
گیاهی ،چندساله ،علفی ،نهاندانه ،دولپهای ،جداگلبرگ و از
خانواده رزاسه 11میباشد (جلیلیمرندی .)1380 ،با در نظر
گرفتن کمبود منابع آب شیرین ،استفاده از آب شور برای
پرورش محصوالت باغی از لحاظ اقتصادی دارای ارزش و
اهمیت اساسی میباشد (سیدلر فاطمی و همکاران.)1388 ،
در دهه اخیر از مواد مختلفی مانند محافظتکنندههای
اسمزی (پرولین ،گلیسینبتایین و تریهالوز) ،تنظیم
کنندههای رشد گیاهی (اسیدجاسمونیک ،اسیدسالیسیلیک،
برازینواسترویید ،اسیدجیبرلیک و غیره) ،مولکولهای
سیگنال (نیتریکاکسید و هیدروژنپروکسید) ،پلیآمینها
(اسپرمین ،اسپرمیدین و پوترسین) و عناصرکمیاب (سلنیم و
سیلیکون) برای کاهش اثرات منفی تنش شوری در گیاهان
استفاده شده است (آزدین 11و همکاران3111 ،؛ ایکبال 13و
همکاران3113 ،؛ طاهیر 13و همکاران3113 ،؛ ایونیدیس 10و
همکاران .)3113 ،ایران در منطقه خشک و بیابانی واقع شده
و شوری آب و خاک در مناطق خشک و نیمهخشک این
کشور ،رو به افزایش میباشد (نقیزاده و همکاران.)1313 ،
در ایران از تیمارهایی مانند سیلسیوم (سیدلر فاطمی و
همکاران ،)1388 ،سولفات روی (سعادتی و معلمی،)1311 ،
کلرید کلسیم (مظلومی و همکاران ،)1311 ،پوتریسین
(اکبری و همکاران )1311 ،و سولفات کلسیم (خیاط 15و
همکاران )3111 ،در کاهش اثرات تنش شوری (کلریدسدیم)
و افزایش عملکرد و بهبود ویژگیهای رویشی میوه توت
فرنگی استفاده شده است.
با توجه به کمبود آبهای با کیفیت مناسب برای استفاده در
کشاورزی ،کشاورزان به اجبار به طرف استفاده از آبهای با
کیفیت پایین و شور پیش میروند .عالوه بر این ،استفاده از
کشت هیدروپونیک در سالهای اخیر در کشور ایران روبه
گسترش میباشد .به طورکلی ،با توجه به افزایش سطح

مقدمه
تنش شوری از عوامل مهم محدودکننده رشد رویشی و
زایشی اکثر محصوالت کشاورزی است (سعید 1و همکاران،
 .)3113تنش شوری از طریق تأثیر بر چندین مکانیسم بسیار
مهم در گیاه مانند فتوسنتز ،تنظیم فشار اسمزی و فعالیت
آنزیمها ،رشد گیاه را کاهش میدهد (کانتریل و لیندرمن،3
 .)3111شوری تولید گونههای فعال اکسیژن مثل فرمهای
اکسیژن منفرد ،پراکسید هیدروژن ،رادیکال هیدروکسیل و
آنیون سوپراکسید را القا میکند (نوکتور و فویر.)1118 ،3
تنش شوری همچنین باعث انباشت انواع اکسیژن فعال در
یاخته و آسیب رساندن به لیپیدهای غشا و انباشت مالوندی-
آلدئید ،آسیب به پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک میشود.
افزایش مولکولهای پراکسید هیدروژن و مالوندیآلدئید
میتواند باعث کاهش رشد و کاهش توان سازگاری گیاه در
برابر تنش شوری گردد (توتی جا .)3117 ،0رادیکالهای آزاد
از طریق پراکسیداسیون چربیها و واسرشته شدن پروتئینها
و تخریب اسیدنوکلئیک ،متابولیسم سلولی را به هم میزنند
(جیانگ و زنگ .)3111 ،5در پژوهشی در برخی ارقام انگور
تحت تنش شوری نشان داده شد که در اثر تنش شوری،
دوازده اسید آلی ،نوزده اسید آمینه ،پانزده نوع قند ،ماالت،
پرولین و گلوکز تولید میشود که در تنظیم اسمزی در
شرایط تنش دخالت دارند (کرامر 1و همکاران.)3117 ،
توت فرنگی ،میوه تجاری مهمی است که سطح زیر کشت و
مصرف آن در جهان رو به افزایش است ،اما این گیاه به
شوری ناشی از کلرید سدیم بسیار حساس است (کوتگن و
پاولزیک .)3118 ،7آستانه تحمل توتفرنگی به شوری یک
میلیموس بر سانتیمتر میباشد و با افزایش غلظت شوری از
عملکرد آن به شدت کم میگردد (کایا 8و همکاران.)3113 ،
توتفرنگی پتانسیل باالیی در حفظ سالمت انسان داشته و
سرشار از عناصر غذایی ،ویتامین ث و ترکیبات فنلی همانند

1. Saied
2. Cantrell and Linderman
3. Noctor and Foyer
4. Tuteja
5. Jiang and Zhang
6. Cramer
7. Keutgen and Pawelzic
8. Kaya

9. Stewart
10. Rosaceae
11. Azzedine
12. Iqbal
13. Tahir
14. Ioannidis
15. Khayyat
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غلظتهای صفر 131 ،11 ،و  181میلیموالر کلرید سدیم)
به این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان پروتئین محلول
کل و فعالیتهای آنزیمی مربوط به تیمارهای  11میلیموالر
کلرید سدیم و تیمار هفت کیلوگرم در هکتار اسیدهیومیک و
کمترین میزان این شاخصها در تیمارهای  181میلیموالر
کلرید سدیم و تیمار صفر میلیگرم در لیتر اسیدهیومیک به
دست آمد .همچنین در پژوهش دیگری نشان داده شد که
اسیدهیومیک باعث افزایش انتقال گلوکز از بین غشاهای
یاختهای در پیاز و نیز موجب افزایش میزان کربوهیدرات در
گیاهانی مانند سیب زمینی ،هویج و گوجه فرنگی میشود
(تان.)3113 ،5
از آنجایی که امروزه تولید توتفرنگی در دنیا اهمیت زیادی
پیدا نموده و در کشور ما نیز گامهای به نسبت خوبی در
جهت گسترش کشت این محصول بهویژه در شرایط کشت
هیدروپونیک در گلخانه برداشته شده است ،از این رو
پژوهشهای کاربردی در این زمینه میتواند راهگشای برخی
از مشکالت موجود بهویژه در خاکهایی با درجات مختلف
شوری باشد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر
سطوح مختلف شوری و همچنین ،سطوح مختلف
اسیدهیومیک به دو صورت محلولپاشی برگی و کاربرد در
محیط کشت بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت
فرنگی رقم سابرینا در شرایط کاشت هیدروپونیک انجام
گردید.

شوری در منابع آب مورد استفاده در تولید محصوالت گلخانه
ای ،کاهش اثرات تنش شوری حائز اهمیت میباشد .بنابراین،
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر سطوح مختلف
شوری و همچنین سطوح مختلف اسیدهیومیک به دو صورت
محلولپاشی برگی و کاربرد در محیط کشت بر ویژگیهای
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در توت فرنگی رقم سابرینا در
شرایط کاشت هیدروپونیک بود.
اسید هیومیک ،یک ترکیب پلیمر طبیعی است ،ساختمان
مولکولهای اسیدهیومیک از زنجیرهای کربن تشکیل یافته
که دارای مقادیر زیادی حلقههای آروماتیک است که
مستقیماً یا از طریق پلهای اکسیژن و نیتروژن به یکدیگر
متصل شدهاند .همچنین مواد معدنی میتوانند به سطح نقاط
تبادلی ترکیبات هیومیکی بچسبند و قابل استفاده گیاهان
شوند (میکلسن .)3115 ،1تورهان 3و همکاران ( )3118در
بررسی روی سه رقم توتفرنگی کاماروزا ،چاندلر و تیوگا که
در معرض سطوح مختلف شوری (صفر 17 ،8/5 ،و 30
میلیموالر کلرید سدیم) به مدت یک ماه قرار داده شدند ،به
این نتیجه رسیدند که شوری فعالیت آنزیمهای آسکوربات
پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز را به میزان زیادی افزایش
داد ولی فعالیت آنزیم کاتاالز فقط اندکی تغییر یافت.
همچنین در پژوهش دیگری پیرالک و اشیتکن)3110( 3
در دو رقم توتفرنگی فرن (روز خنثی) و کاماروزا (روز کوتاه)
که در معرض محلولهای غذایی با ECهای  5 ،3و 7/5
میلی موس بر سانتیمتر قرار داشتند ،مشاهده نمودند که
رشد گیاهان با افزایش شوری کاهش یافته و در ECهای
 7/5میلیموس بر سانتیمتر گیاهان بهطور کامل از بین
رفتند .همچنین در این پژوهش ،میزان پرولین در برگهای
هر دو رقم افزایش یافت به طوری که در رقم فرن از 11/57
به  33و در رقم کاماروزا از  05به  15/5میکرومول برگرم
وزن تر رسید .حاتمی 0و همکاران ( )3118در پژوهشی در
سه پایه بادام ) CN15 ،GF677 (Prunus dulcis L.و Sangi
 Seedlingبا کاربرد اسیدهیومیک (در غلظتهای صفر،3/5 ،
 5و  7کیلوگرم در هکتار) در شرایط تنش شوری (در

مواد و روشها
پژوهش حاضر درگلخانهای تجاری واقع در شهر ارومیه و
آزمایشگاههای گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه
ارومیه طی سالهای  1310و  1315به اجرا درآمد .پژوهش
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه فاکتور
که فاکتور اول شامل نوع کاربرد اسیدهیومیک (محلولپاشی
برگی و کاربرد در محیط کشت) ،فاکتور دوم غلظت
اسیدهیومیک در سه سطح ( 311 ،1و  111میلیگرم در
لیتر) و فاکتور سوم شامل شوری (کلرید سدیم) در سه سطح
( 31 ،1و  01میلیموالر) با چهار تکرار اجرا شد .هر واحد
آزمایشی شامل یک گلدان بود و در مجموع  73گلدان مورد

1. Mikkelsen
2. Turhan
3. Pirlak and Esitken
4. Hatami

5. Tan
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( )1113استفاده شد و میزان جذب نمونهها در طول موج
 135نانومتر قرائت گردید .برای تعیین میزان پروتئین
محلول کل از روش برادفورد )1171( 3استفاده شد و میزان
جذب نمونهها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول
موج  515نانومتر قرائت شد .برای تهیه عصاره گیاهی جهت
تعیین میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز
و گایاکول پراکسیداز از روش کانگ و سالتیویت)3111( 0
استفاده شده سپس فعالیت آنزیم کاتاالز با استفاده از روش
ابی ،)1180( 5فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز با استفاده
از روش ناکانو و آسادا  )1181(1و فعالیت آنزیم گایاکول
پراکسیداز با استفاده از روش آپدیایا 7و همکاران ()1185
انجام گرفت.

استفاده قرار گرفت .در این پژوهش ،بوتههای یکدست و هم
اندازه توتفرنگی رقم سابرینا تهیه و به گلدانهایی به ابعاد
15×17سانتیمتر منتقل شدند به نحوی که هرگلدان
محتوی دو بوته بود .مخلوط محیط کشت دراین گلدانها
شامل پرلیت و کوکوپیت به نسبت حجمی  1:1بود .گیاهان
در گلخانهای با شرایط نور طبیعی و دمای 37/11 ±3
(شب/روز) درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  51±11درصد
قرار گرفتند .از شروع کاشت بوتههای توتفرنگی در
گلدانها ،گیاهان هفتهای سه بار ،ابتدا با  111میلیلیتر و در
ادامه همزمان با افزایش رشد گیاهان با  151میلیلیتر
محلول غذایی هوگلند (نیم غلظت) آبیاری شدند .بوتههای
توت فرنگی بعد از استقرار در گلدان با محلول غذایی نیم
غلظت هوگلند آبیاری شده و پس از گذشت  51روز از
کاشت بوتهها در گلدانها ،تیمارهای شوری ،اعمال شد .نمک
مورد استفاده برای تنش شوری ،کلرید سدیم آزمایشگاهی
بود .این نمک همراه با محلول غذایی هوگلند ،مورد استفاده
قرار گرفت .غلظتهای کلرید سدیم مورد استفاده شامل صفر
(شاهد) 31 ،و 01میلیموالر بودند .مدت زمان اعمال تنش
شوری ،یک ماه بود .گیاهان شاهد ،فقط محلول غذایی نیم
غلظت هوگلند (بدون نمک) دریافت نمودند .برای جلوگیری
از ایجاد شوک ناشی از تنش شوری به گیاهان ،در اولین
آبیاری بعد از شروع تنش شوری ،از نمک  31میلیموالر
همراه با محلول غذایی هوگلند استفاده شد .در آبیاری دوم از
نمکهای  31و  01میلیموالر ،در محلول غذایی استفاده
شد .هدایت الکتریکی نمکهای مورد استفاده به ترتیب 1/1
و  3/7میلیموس بر سانتیمتر بود .هفتهای یک بار،
شستشوی کامل محیط ریشه گیاهان با آب مقطر انجام
گرفت تا تغییرات  ECو  pHناشی از تجمع نمکها در بستر
کاشت در اثر انجام عمل آبشویی به کمترین حد ممکن
برسد.
1
برای اندازهگیری پرولین از روش پاکویین و لیچاشر ()1171
استفاده شد و میزان جذب نمونهها در طول موج 515
نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد .برای اندازه-
گیری قندهای محلول ،از روش ایریگوین 3و همکاران

تجزیه آماری دادهها
برای انجام تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات مورد
بررسی ،از نرمافزار  SASسری  9.1استفاده شد .مقایسه
میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن انجام
گرفت .همچنین برای رسم نمودارها از نرمافزار  Excelسری
 3111استفاده گردید.
نتایج و بحث
تأثیر سطوح مختلف شوری و اسیدهیومیک و
برهمکنش آنها بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک
نتایج به دست آمده از جدول تجزیه واریانس دادهها نشان
داد که برخی از شاخصهای فیزیولوژیک اندازهگیری شده
تحت تأثیر تیمارهای مختلف اسیدهیومیک ،نوع کاربرد آن و
سطوح مختلف شوری قرار گرفتند (جدول .)1
پرولین
با توجه به جدول تجزیه واریانس دادهها مشخص شد که اثر
اصلی شوری و اسیدهیومیک بر مقدار پرولین در سطح
احتمال یک درصد و اثر متقابل اسیدهیومیک و نوع کاربرد
آن در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود (جدول  .)1با
3. Bradford
4. Kang and Saltveit
5. Aebi
6. Nakano and Asada
7. Updhyaya

1. Paquin and Lechasseur
2. Irigoyen
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف شوری و اسیدهیومیک و برهمکنش آنها بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در
توت فرنگی رقم سابرینا
میانگین مربعات
منابع تغییرات

پرولین

درجه

پروتئین کل

قند محلول

**

**

کاتاالز

آزادی
نوع کاربرد اسید هیومیک

1

ns

**

0/17361

0/33122

ns

0/32212

**

0/00003

**

**

آسکوربات

گایاکول

پراکسیداز

پراکسیداز

ns

0/01012

**

**

22/1712

**

شوری

3

3/6310

1/61332

0/30321

63/0627

170/100

611/6336

اسیدهیومیک

3

**11/1163

**0/1633

**0/7373

**10/32300

**1/0276

**111/01206

شوری × نوع کاربرد

3

0/2033ns

**0/12030

0/03331ns

0/1123011ns

0/00173ns

1/1310ns

اسیدهیومیک × نوع کاربرد

3

*

ns

ns

ns

ns

ns

1/7003

شوری × اسیدهیومیک

1

ns

0/01012

0/00031

**

0/1331

ns

0/110311

**

0/1603

**

0/3377

ns

1/03731

ns

ns

0/00307

ns

0/01112

ns

1/7113

**

36/3332

ns

شوری×اسیدهیومیک×نوع کاربرد

1

0/03006

0/03173

0/010300

0/101363

0/27067

1/0013

خطای آزمایش

11

0/2071716

0/0376

0/0372

0/2001

0/6011

3/6227

30/7632

11/131

11/223

16/11

16/1106

11/32

ضریب تغییرات ()%

 ** ،nsو * :بهترتیب نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  %1و معنیدار در سطح احتمال %1

a

محلول پاشی
b

b

کاربرد در محیط کشت
c

c

300

600

پرولین (میکرو مول بر گرم وزن تر)

a

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

0

اسیدهیومیک (میلی گرم در لیتر)
شکل  -1مقایسه میانگین اثرات متقابل اسیدهیومیک و نوع کاربرد آن بر میزان پرولین در توت فرنگی رقم سابرینا.
حروف غیر مشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد در بین میانگینها بر اساس آزمون دانکن میباشد.

افزایش غلظت اسیدهیومیک (در هردو نوع کاربرد) ،میزان
پرولین افزایش یافت و غلظت  111میلیگرم در لیتر
اسیدهیومیک بیشترین تأثیر را در افزایش پرولین داشت
(شکل .)1
یک ارتباط قوی و مثبتی بین مقاومت به تنشها و تجمع
پرولین در گیاهان مشاهده گردیده است (اشرف و فولند،1

 .)3117در پژوهشی میسرا و ساکسینا )3111( 3بیان نمودند
که در شرایط تنش شوری ،فعالیت آنزیم پرولیناکسیداز
کاهش یافته در نتیجه تجزیه پرولین کم شده ،از طرفی
فعالیت آنزیم پیرولین -5-کربوکسیالت سینتاز باال رفته ،در
نهایت میزان پرولین افزایش مییابد که میتواند از دالیل
افزایش پرولین در شرایط شوری در پژوهش حاضر دانست.

1. Ashraf and Fooland

2. Misra and Saxena
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تجمع پرولین به طور عمده به دلیل افزایش ساخت و کاهش
تجزیه آن است و همچنین به عنوان منبع ذخیره کربن و
نیتروژن ،جمعکننده گونههای فعال اکسیژن ،چاپرون
مولکولی در به ثبات بخشیدن به ساختار پروتئینها و نیز
خنثی نمودن اسیدیته یاخته عمل مینماید (وربروگن و
هرمانس .)3118 ،1در بررسیهای انجام گرفته در برخی
گونههای گیاهی مانند توتفرنگی (گاریگا 3و همکاران،
 ،)3115انار (خیاط 3و همکاران ،)3110 ،انجیر (عبدلینژاد و
شکافنده )3110 ،0و بادام (زریک و همکاران )3111 ،5در
شرایط تنش شوری ،پرولین افزایش یافت که مطابق پژوهش
حاضر بود .لذا به نظر میرسد که تجمع اسید آمینه پرولین،
در شرایط تنش شوری ،میتواند بهعنوان مکانیسم موثر ،در
جهت کاهش فعالیت رادیکالهای آزاد اکسیژن ،افزایش
فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه ،حفظ ثبات و سالمتی غشاء،
حفظ ساختار درشت مولکولهایی مانند پروتئینها،DNA ،
 ،RNAلیپیدها و در نهایت تنظیم ریداکس )(Redox
یاختهای دانست .افزایش توان آنتیاکسیدانی درگیاهان و نیز
حذف رادیکالهای آزاد اکسیژن با کمک پرولین ،توسط
پژوهشگران دیگری مانند ریدی 1و همکاران (،)3110
همچنین وربروگن و هرمانس ( )3118گزارش گردیده است.
اسیدهیومیک از طریق ایجاد شرایط مناسب برای افزایش در
محتوای نیتروژن گیاهان سبب افزایش رشد و عملکرد
میشود .همچنین اسیدهیومیک با باال بردن میزان سنتز
ترکیبات آلی نیتروژندار همانند پروتئین و اسیدهای آمینه،
سرعت رشد و تولید زیست توده در گیاه را افزایش داد
(شریفا 7و همکاران .)3113 ،احتمال میرود در پژوهش
حاضر ،اسید هیومیک (در هر دو روش کاربرد) از طریق سنتز
ترکیبات آلی نیتروژندار ،میزان پرولین را در شرایط تنش
شوری افزایش داده باشد.

پروتئین کل
اثرات اصلی سطوح مختلف اسیدهیومیک ،نوع کاربرد آن،
سطوح مختلف شوری ،اثرات متقابل نوع کاربرد اسید
هیومیک و شوری ،همچنین سطوح مختلف شوری و اسید
هیومیک بر میزان پروتئین کل در سطح احتمال یک درصد
معنیدار بود (جدول  .)1بیشترین و کمترین مقدار پروتئین
کل (به ترتیب  1/835و  1/738میلیگرم در گرم وزن تر) به
ترتیب مربوط به تیمار  01میلیموالر شوری و شاهد بود .با
افزایش شوری و اسید هیومیک (شوری  01میلیموالر و
اسید هیومیک  111میلیگرم در لیتر)  70/51درصد افزایش
در مقدار پروتئین کل نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد.
همچنین کاربرد در محیط کشت اسید هیومیک در افزایش
میزان پروتئین کل در مقایسه با کاربرد محلولپاشی بهتر بود
هر چند که این تأثیر معنیدار نبود (شکل .)3
اثر مثبت اسید هیومیک بر افزایش پروتئین کل میتواند به
دلیل ویژگیهای شبههورمونی سایتوکنین مانند آن و
جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت آنزیمها باشد (نیکبخت 8و
همکاران .)3118 ،همچنین در رابطه با اسید هیومیک
میتوان بیان نمود که چون عملکرد پروتئین تابعی از
نیتروژن گیاه است ،اسید هیومیک نیز با افزایش نفوذپذیری
غشای سلولهای ریشه ،جذب و انتقال نیتروژن را بهبود
بخشیده و باعث افزایش میزان پروتئین موجود در گیاه
میشود (آیمان 1و همکاران .)3111 ،همچنین در تأیید
نتایج پژوهش حاضر ،کایا 11و همکاران ( )3115در لوبیا و
نیز پیزیجلو )3113( 11در ذرت گزارش کردند که اسید
هیومیک ،مقدار پروتئین برگ را افزایش میدهد.
قند محلول
اثرات اصلی سطوح مختلف اسید هیومیک ،نوع کاربرد آن،
شوری و همچنین اثرات متقابل شوری و اسید هیومیک بر
میزان قند محلول در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود
(جدول  .)1با افزایش سطوح شوری ،میزان قند محلول
افزایش یافت و اختالف بین تیمارها از این نظر معنیدار بود.
با افزایش شوری و غلظت اسید هیومیک (شوری 01

1. Verbruggen and Hermans
2. Garriga
3. Khayyat
4. Abdoli Nejad and Shekafandeh
5. Zrig
6. Reddy
7. Sharifa

8. Nikbakht
9. Ayman
10. Kaya
11. Pizzeghello
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b

b

b

300 mg/L Hu
c

600 mg/L Hu

c

20

40

c

c

پروتئین کل (میلی گرم در گرم وزن تر)

a

الف
0 mg/L Hu

a

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

شوری (میلی موالر)

ب
b

b

محلول پاشی

bc

کاربرد در محیط کشت

c

20

40

پروتئین کل (میلی گرم در گرم وزن
تر)

a

a

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

شوری (میلی موالر)
شکل  -2مقایسه میانگین اثرات متقابل اسیدهیومیک و شوری (الف) ،شوری و نوع کاربرد اسیدهیومیک (ب) بر پروتئین کل در توت فرنگی
رقم سابرینا.
حروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد.

میلیموالر و اسیدهیومیک  111میلیگرم در لیتر) میزان
قند محلول نسبت به تیمار شاهد  3/8برابر افزایش داشت
(شکل .)3
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که تنش
شوری ،باعث افزایش میزان قندهای محلول شده ،که این
افزایش با شدت تنش شوری ،بیشتر بود .در شرایط تنش
شوری ،مهمترین نقش کربوهیدراتها ،شامل تنظیم و حفظ
تعادل اسمزی ،ذخیره کربن و خنثی نمودن رادیکالهای آزاد
میباشد (پریدا و داس .)3115 ،1قندهای محلول به عنوان
محافظت کنندههای اسمزی در تنظیم اسمزی سلول نقش
دارند و در پاسخ به تنشهای محیطی تجمع مییابند.
بنابراین احتمال میدهیم که در شرایط تنش شوری ،سنتز

بیشتر قندهای محلول ،میتواند بهعنوان مکانیسمی در جهت
کاهش پتانسیل آب یاختهای و در نتیجه حفظ محتوای آب
گیاه باشد .مانس 3و همکاران ( )3113معتقدند که غلظت
بیشتر کربوهیدراتها در پاسخ به تنش شوری به احتمال
زیاد ،ناشی از کاهش رشد است .در پژوهش حاضر نیز
مشاهده شد که با افزایش شدت تنش شوری ،شاخصهای
رویشی در اثر عوامل مختلفی مانند کاهش جذب مواد غذایی
و افزایش جذب یونهای  Na+کاهش یافتند .در شرایط
کمبود آب (ناشی از تنش شوری یا خشکی) ،تولید گونههای
فعال اکسیژن ) ،(ROSدر گیاهان ،افزایش مییابد .بنابراین
در این گیاهان ،تجمع قندهای محلول ،افزایش یافته تا
پروتئینها را در مقابل آسیبهای اکسیدی ناشی از

1. Parida and Das

2. Munns
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0 mg/L Hu

b

300 mg/L Hu

c

600 mg/L Hu

d
e

40

e

20

e

0

e

قند محلول (میلی گرم در گرم وزن تر)

a
b

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

شوری (میلی موالر)
شکل  -3مقایسه میانگین اثرات متقابل اسیدهیومیک و شوری بر قند محلول در توت فرنگی رقم سابرینا.
حروف غیر مشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد.

رادیکالهای آزاد محافظت نماید (بوهنرت 1و همکاران،
 .)1115قندها با ممانعت از اتصال بین غشاهای مجاور هم
در طول دوره تنش منجر به نگهداری لیپیدها و پایداری
پروتئینها از طریق ایجاد پیوند هیدروژنی با دنبالههای
خطی پروتئینی ،تنظیم ژن و تنظیم اسمزی عمل میکنند
(هو 3و همکاران .)3111 ،بنابراین ،انتظار میرود که در
برگها ،افزایش بیشتر قندهای محلول ،باعث افزایش مقاومت
بیشتر آنها به شوری گردد .در پژوهش حاضر ،بیشترین قند
محلول مربوط به غلظت  111میلیگرم در لیتر اسید
هیومیک (در شوری  01میلیموالر) بود .بر اساس نظر تای
لوا و بوم )3111( 3اسید هیومیک دارای فعالیت شبه
هورمونی است و جذب عناصر معدنی همانند فسفر و پتاسیم
را در گیاهان افزایش میدهد ،این امر میتواند باعث بهبود
قندهای محلول در یاختههای گیاهان گردد.

 0/1برابر نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد
(شکل  -0الف) .اثرات اصلی سطوح مختلف اسید هیومیک،
نوع کاربرد آن ،شوری و اثر متقابل اسید هیومیک و شوری بر
فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در سطح احتمال یک درصد
معنیدار بود (جدول  .)1بیشترین میزان فعالیت آنزیم
گایاکول پراکسیداز ( 11/58میکرومول در دقیقه در گرم وزن
تر) در تیمار  01میلیموالر شوری بود .با افزایش شوری و
اسید هیومیک (شوری  01میلیموالر و اسیدهیومیک 111
میلیگرم در لیتر) در فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز نسبت
به تیمار شاهد 0/5 ،برابر افزایش مشاهده شد (شکل  -0ب).
اثرات اصلی سطوح مختلف اسید هیومیک و شوری بر
فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بود (جدول  .)1با افزایش شوری ،میزان
آنزیم ،افزایش یافت .بیشترین و کمترین مقدار فعالیت آنزیم
آسکوربات پراکسیداز (به ترتیب  7/31و  3/35میکرومول در
دقیقه در گرم وزن تر) به ترتیب در تیمار  111میلیگرم در
لیتر اسیدهیومیک و شاهد به دست آمد (شکل  -5الف و
ب).
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش شوری ،میزان
آنزیمهای آنتیاکسیدانی اندازهگیری شده ،افزایش یافتند.
میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،تحت تأثیر تنش
شوری افزایش مییابد اما میزان افزایش آنها ،بین گونههای
گیاهی و حتی درون گونههای مشابه به مقدار زیادی متفاوت

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
اثرات اصلی اسید هیومیک ،شوری و همچنین اثر متقابل
اسید هیومیک و شوری بر فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)1با افزایش سطوح
شوری و اسید هیومیک فعالیت آنزیم کاتاالز افزایش یافت.
با افزایش شوری و اسید هیومیک (شوری  01میلیموالر و
اسید هیومیک  111میلیگرم در لیتر) فعالیت آنزیم کاتاالز
1. Bohnert
2. Ho
3. Thi Lua and Bome
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آنزیم کاتاالز (میکرومول بر دقیقه گرم وزن
تر)
7

a
b

b

bc

0 mg/L Hu

6
5

c

4

300 mg/L Hu

d

600 mg/L Hu

e

e

3

a

2
1
0

40

0

20

شوری (میلی موالر)

ب

bc
cd

0 mg/L Hu

de

300 mg/L Hu

e

600 mg/L Hu

f

20

40

f

f

آنزیم گایاکول پراکسیداز (میکرومول
بر دقیقه گرم وزن تر)

a
ab

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0

شوری (میلی موالر)
شکل  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل اسیدهیومیک و شوری بر فعالیت آنزیم کاتاالز (الف) و آنزیم گایاکول پراکسیداز (ب) در توت فرنگی
رقم سابرینا.
حروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد.

(سیمرین 3و همکاران .)3111 ،در پژوهشی ایلمانجی 0و
همکاران ( )3118در آزاله همیشه سبز نشان دادند که
کاربرد اسیدهیومیک در غلظتهای یک و دو میلیگرم در
لیتر (در محیط کشت بافت) باعث افزایش فعالیت آنزیمهای
سوپراکسیددسموتاز ،کاتاالز ،آسکورباتپراکسیداز و پلیفنل
اکسیداز میگردد .در پژوهش دیگری گارسیا 5و همکاران
( )3110در برنج نشان دادند که کاربرد اسید هیومیک باعث
افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز به میزان  371درصد در
مقایسه با گیاهان شاهد شد .احتمال میرود این افزایش
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،به دلیل نقش کاربردی
اسید هیومیک به عنوان یک آنتیاکسیدانت و فعال کننده

است (موالسیوتیس 1و همکاران .)3111 ،گیاهان از طریق دو
سیستم آنتیاکسیدانی آنزیمی (پراکسیدازها و کاتاالزها) و
غیر آنزیمی (کارتنوئیدها و ترکیبات فنلی) یاختهها و
سیستمهای زیریاختهای را در برابر اثرات سمی رادیکالهای
فعال اکسیژن محافظت میکنند (ال -تیب .)3115 ،3در
پژوهش حاضر ،کاربرد اسید هیومیک و شوری تأثیر
معنیداری بر افزایش میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
داشت که این افزایش به نوعی بیانگر فعال شدن سیستم
آنتیاکسیدانی برای از بین بردن رادیکالهای آزاد اکسیژن
در مقابله گیاه با تنش شوری میباشد .از اثرات بیوشیمیایی
اسید هیومیک ،میتوان به نقش مهم آن در افزایش سنتز
پروتئینهایی مانند آنزیمهای آنتیاکسیدانی اشاره نمود

3. Cimrin
4. Elmongy
5. Garcia

1. Molassiotis
2. El-Tayeb
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600
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آسکوربات پراکسیداز (میکرومول بر دقیقه گرم
وزن تر)

الف

8

0

غلظت اسیدهیومیک (میلی گرم در لیتر)

a
5.4

a

5.2
5
4.8
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4.6
4.4
4.2
4

40

0
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آنزیم آسکوربات پراکسیداز (میکرومول بر دقیقه گرم
وزن تر)

ب

5.6

شوری (میلی موالر)
شکل  - 5مقایسه میانگین اثرات ساده اسیدهیومیک (الف) و شوری (ب) بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در توت فرنگی رقم سابرینا.
حروف غیر مشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد.

اکسین (کوردیرو 1و همکاران )3111 ،و یا توانایی آن به
عنوان جاروبگر گونههای اکسیژن فعال (بیلی )3110 ،3باشد.

گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز افزایش یافتند و
همچنین مقدار متابولیتهای سازگار پرولین ،قندهای محلول
و پروتئین کل نیز افزایش یافت تا گیاه بتواند خود را با
شرایط شوری سازگار نماید .همچنین کاربرد اسید هیومیک
به دو شکل محلولپاشی و کاربرد در محیط گلدان توانست
نقش مهمی در تعدیل شوری در این رقم توت فرنگی ایفاء
نماید.

نتیجهگیری کلی
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،شاخصهای فیزیولوژیکی و
بیوشیمیایی اندازهگیری شده در توتفرنگی سابرینا ،تحت
تاثیر تیمارهای مختلف اسیدهیومیک ،نوع کاربرد آن و
سطوح مختلف شوری قرار گرفتند .با افزایش سطوح شوری
در محلول غذایی ،مقدار آنزیمهای آنتیاکسیدانی کاتاالز،
1. Cordeiro
2. Bailly
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