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چکیده
متابولیت های ثانویه گروه متنوعی از مولکول هایی هستند که به سازگار شدن گیاه به خصوص
در شرایط تنش های محیطی کمک می کنند ،از جمله این ترکیبات فالونوئیدها و آنتوسیانین ها
می باشند .در این مطالعه اثر عنصر منگنز (غلظت 80پیپیام) بر میزان فعالیت آنزیمی و غیر آنزیمی
گیاهچه های  18-21روزه زیره سبز در  4زمان مختلف  72 ،48 ،24و  96ساعت بعد از اعمال تنش
مورد بررسی قرار گرفت .تمامی آزمایشات با  3تکرار مستقل و در قالب طرح کام ً
ال تصادفی انجام
شد و پس از اندازه گیری غلظتهای مختلف تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده ها با استفاده
از نرم افزار  SASصورت گرفت .در اثر تنش منگنز محتوی فالوونوئید کل و آنتوسیانین و فعالیت
برخی از آنزیمهای آنتی اکسیدان نسبت به گروه شاهد به طور معنیداری افزایش یافت ،به طوری
که بیشترین میزان فعالیت آنزیمی و غیر آنزیمی در  48ساعت بعد از اعمال تنش مشاهده شد .آنزیم
گایاکول پروکسیداز در  24ساعت اول بیشترین میزان فعالیت آنزیمی (افزایش  88/24درصدی
نسبت به میزان شاهد) و در  96ساعت بعد از اعمال تنش منگنز کمترین میزان فعالیت را نشان داد.
از مجموع نتایج چنین استنباط شد که افزایش محتوی فالوونوئید و آنتوسیانین ،بعد از اعمال تنش،
نتیجه اعمال تنش اکسیداتیو حاصل از جذب عنصر منگنز و فعال شدن سیستم آنتی اکسیدان گیاه
میباشد.

کلمات کلیدی :آنتیاکسیدان؛ زیره سبز؛ متابولیتهای ثانویه؛ ریز مغذی
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لیال فهمیده و همکاران

مقدمه

زیره سبز ( )Cuminum cyminum L.گیاهی

است یک ساله از خانواده ی جعفری و ارتفاع آن

برحسب شرایط محیطی از  15تا  50سانتیمتر متغیر
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است ( .)Cronquist, 1981این گیاه از لحاظ ارزش
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اقتصادی یکی از مهمترین گیاهان دارویی محسوب

می شود.عصاره زیره سبز دارای اثرات آنتی اکسیدانی
(،)Thippeswamy and Akhilender Naidu, 2005

ضدباکتریایی ( )Srivastava, 1989و ضد سرطانی
(Sachin et al., 2008; Aruna and Sivaramakrishnan,

 )1992میباشد .اسانس این گیاه شامل ترکیباتی نظیر
تانن ،رزین ،آلورن ،سیمن ،فالندرن و کارون است.

ماده اصلی تشکیل دهنده اسانس آلدهید کومینیک
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یا کومینول می باشد (.)Rezanezhad et al., 2015

تنش عبارت است از هر گونه تغییر در عوامل

طبیعی نسبت به شرایط بهینه رشد گیاه که موجب

کاهش رشد و عملکرد گیاه میشود .یکی از عوامل
ایجاد تنش محیطی در گیاهان حضور فلزات سنگین

در محیط رویش آنهاست که سبب تحریک سیستم

دفاعی گیاهان میشوند (.)Hsieh et al., 2002
از مهمترین عواملی که تنش اکسیداتیو را القا می نمایند،
فلزات سنگین از قبیل کبالت ،مس ،نیکل ،منگنز و

نقره می باشند (.)Heller and Forkman, 1986
منگنز عنصر ضروری کم مصرفی است که از نظر
وظایف بیوشیمیایی در گیاه شبیه منیزیم عمل

میکند .هر دو یون منگنز و منیزیوم ATP ،را با

کمپلکس آنزیمی (فسفوکینازها و فسفو ترانسفرازها)

پیوند میدهند ،در حالی که پیوندی که توسط
منگنز تشکیل میشود ،با پیوندی که توسط منیزیم

تشکیل می شود ،کمی متفاوت است .دکربوکسیالزها
و دهیدروژنازهای چرخه کربس نیز توسط منگنز

فعال می شوند .تحقیقات نشان داده است فلزات از

طریق ریشه از خاک جذب شده و به برگ منتقل

میشوند .همچنین ممکن است به طور مستقیم از
طریق برگ از هوا و یا بارش باران جذب گیاه شوند

( .)Kord et al., 2010انباشت فلزات سنگین در
خاک و گیاه اثرات منفی بر فعالیتهای فیزیولوژیکی،

بیوشیمیایی و ساختاری گیاه گزاشته ،سبب کاهش
رشد ،کلروز شدن ،کاهش جذب مواد غذایی و نیز

کاهش محصول ،اختالل در متابولیسم گیاه و در
گیاهان تثبیت کننده ازت ،کاهش توانایی تثبیت

نیتروژن مولکولی می شوند (.)Guala et al., 2010
در دسترس بودن فلزات عالوه بر غلظت کل آن،

به فاکتورهای زیستی ( مانند ترشحات ریشه و

میکرواورگانیسمها) و فیزیکو-شیمیایی خاک (مانند
 ،pHرطوبت ماده آلی و نوع خاک) وابسته است
( .)Manara, 2012نوع واریته گیاه و نیز سن آن از

عوامل موثر در جذب فلز در گیاهان میباشند .اغلب
فلزات سنگین خاک در سطوح  pHخنثی در دسترس

هستند که در آن امکان جذب فلزات سنگین توسط
گیاهان در خاکهای جنگلی و کشاورزی فراهم

میگردد (.)Guala et al., 2010

آالینده های محیطی همچنین بر میزان ترکیبات

فنلی گیاه تاثیر میگذارند (.)Michalak, 2006
ترکیبات فنلی جز ترکیباتی هستند که در تمام گیاهان
شامل میوهجات ،سبزیجات ،غالت و غیره وجود دارند.

این ترکیبات جز متابولیتهای ثانویه گیاهان هستند
( .)Taiz and Zeiger, 2002به طور طبیعی بالغ بر

 8000ترکیب فنلی مختلف با تأثیرهایی از قبیل
دخالت در ساخت دیوارهی سلولی ،دخیل در مکانیسم

دفاعی گیاه و دخیل در خصوصیات میوه مانند رنگ،

عطر ،طعم و مزه در گیاه وجود دارد .همچنین

تأثير تنش عنصر منگنز بر ميزان فعاليت آنزيمي و متابوليت هاي ثانويه...

ترکیبات فنلی به عنوان شاخصهایی برای مراحل

پراکسیداز ( )PODرا نام برد (.)Singh et al., 1994

میشوند ( .)Macheix et al., 1990ترکیبات فنلی به

گیاهان به تنشهاي محیطی محسوب میشود.

فیزیولوژیکی در طول رشد میوه نیز در نظر گرفته

عنوان سوبسترای آنزیمهایی مثل گایاکول پراکسیداز
عمل میکنند .در این راستا گزارش شده است آنزیم
برای سم زدایی و تجزیه پراکسید هیدروژن استفاده
میکند و یا بهطور مستقیم با رادیکالهای پراکسید

هیدروژن وارد واکنش میشوند و بهعنوان دهنده
الکترون به پراکسید هیدروژن عمل میکنند .در
هر دو حالت ذکر شده رادیکالهای فنوکسیل تولید

میشود که با اکسیداسیون آسکوربات احیا میشوند
( .)Takahama and oniki, 1997میزان متابولیتهای

آنتیاکسیدانی آنها به عوامل متعددی از قبیل آب
و هوا ،گونه ،روش استخراج و روش اندازهگیری

آنتیاکسیدانی بستگی دارد (Kumar Gupta and

.)Neelam., 2006

فالونوئیدها و سایر ترکیبات فنلی انتشار

وسیعی در گیاهان دارند و فعالیت بیولوژیک متنوع
این ترکیبات از جمله آنتیاکسیدانی ،آنتیمیکروبی و
ضد التهاب آنها در بسیاری از بررسیها گزارش شده

است ( .)Jamshid et al., 2010تنشهاي محیطی با
افزایش تولید انواع اکسیژن فعال و پروتئینها DNA

 ،به بیومولکولهاي حیاتی نظیر لیپدها آسیب وارد

میکنند .سلولهاي گیاهی جهت کاهش اثرات منفی
انواع اکسیژن فعال تولید شده در سلول از سازوکارهاي
ویژهاي از جمله سیستمهاي آنتیاکسیدانی برخوردار

هستند .سیستم آنتیاکسیدانی شامل عوامل آنزیمی
و غیر آنزیمی میباشد ،از جمله آنزیمها میتوان

سوپراکسید دیسموتاز ( ،)SODکاتاالز ( )CATو

گونههای فعال اکسیژن موجب تنش اکسیداتیو و در
نهایت تخریب لیپیدهای غشایی میگردند .سیستم
آنتی اکسیدانی آنزیمی از جمله آنزیمهای کاتاالز،

گایاکول پراکسیداز ،آسکوربات پراکسیداز ،سوپر

اکسید دیسموتاز ،یکی از مکانیسمهای اصلی در سم

زدایی فلزات سنگین در گیاهان میباشند (Liu et al.,

 .)2006در این مطالعه تأثیر محلولپاشی عنصر منگنز

بر سیستم آنتی اکسیدان آنزیمی (کاتاالز ،گایاکل پر
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اکسیداز و آسکوربات) و غیر آنزیمی (فالوونوئیدها و

آنتوسیانین) زیره سبز مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها

این تحقیق در آزمايشگاه بيوتکنولوژی و مهندسی

ژنتيک پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی دانشگاه زابل

در سال  1394انجام شد .بذرهای یک ژنوتیپ زراعی

زیره سبز از شرکت پاکان بذر اصفهان خریداری شد و در
گلدانهای حاوی خاک تقریباً سبک متشکل از مخلوط
مساوی ماسه الک شده ،رس ،گیاه خاک و کود به صورت
طرح کام ً
ال تصادفی با  3تکرار و  2شرایط کشت همراه

با تیمار منگنز و بدون تیمار منگنز کشت شدند .پس از

جوانهزنی جهت تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاه ،تغذیه با

محلول هوگلند انجام شد ()Haogland andArnon, 1950
به این صورت که پس از یک مرحله آبیاری با آب ،مراحل

بعدی با محلول هوگلند به میزان  15میلیمتر در هر

گلدان و تا رسیدن به مرحله گیاهچهای در گیاه انجام
شد .پس از رسیدن گیاه به مرحله گیاهچهای (18-21

روزه) ،منگنز با غلظت  80پیپیام محلولپاشی گردید،
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ثانویهی گیاهی مانند فنول ،فالونوئید تام و ویژگی

تحقیقات نشان داده است فلزات سنگین با ایجاد
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گایاکول پراکسیداز از اکسیداسیون ترکیبات فنلی

فعالیت این آنزیمها از مهمترین عوامل در مقاومت
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سپس بخش اندام هوایی گیاه در زمانهای مختلف

قرائت شد .تغییرات جذب به دست آمده در زمان

بررسیهای آنزیمی و غیر آنزیمی روی نمونهها انجام شد.

( )26/6 mM.cm-1تقسیم شد و فعالیت آنزیمی بر

(شاهد 72 ،48 ،24 ،و  96ساعت) نمونهبرداری شد و
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بررسی فعالیت آنزیمی
تغییرات فعالیت متابولیتهای آنزیمی شامل
گایاکل پراکسیداز ،کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز مورد
مطالعه قرار گرفت .روش اندازهگیری آنتی اکسیدانها
در ابتدا با استخراج عصاره آنزیمی همراه بود0/2 ،گرم از
نمونه گیاهی وزن و سپس در هاون گذاشته شد و پس
از اضافه شدن  4سیسی بافر  ،ice-coldدر هاون کام ً
ال
سائیده شدند تا به صورت همگن در آید .سپس از کاغذ
صافی عبور داده شد و در  16000دور به مدت  15دقیقه
سانتریفیوژ شدند .پس از سانتریفیوژ ،فاز باالیی به عنوان
عصاره پروتئینی برای سنجش فعالیت آنزیمی مورد
استفاده قرار گرفت (.)AzevedoNeto et al., 2006
سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز
میزان جذب عصاره حاصله در دستگاه
اسپکتروفتومتر با طول موج  240نانومتر قرائت شد.
همچنین این کار پس از سپری شدن مدت زمان
یک دقیقه نیز دوباره انجام شد و تغییرات جذب
بدست آمده در زمان یک دقیقه به ضریب خاموشی
مولی این واکنش که برابر mM.cm-1است تقسیم
شد و فعالیت آنزیمی برحسب  mg.g-1بیان شد
(.)Beers and Sizer, 1952
سنجشفعالیتآنزیمآسکورباتپراکسیداز()APX
در دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج 290

نانومتر میزان جذب عصاره قرائت و پس از سپری
شدن مدت زمان یک دقیقه نیز دوباره میزان جذب

یک دقیقه ،به ضریب خاموشی مولی این واکنش

حسب  mg.g-1بیان شد (.)Nakano and Asada, 1981

سنجش فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز ()GPX
میزان جذب عصاره حاصله در دستگاه
اسپکتروفتومتر با طول موج  470نانومتر قرائت
گردید .همچنین این کار پس از سپری شدن مدت
زمان یک دقیقه نیز دوباره انجام شد ،تغییرات جذب
بدست آمده در زمان یک دقیقه به ضریب خاموشی
مولی این واکنش که برابر 26/6 mM.cm-1است،
تقسیم شد و فعالیت آنزیمی برحسب  mg.g-1بیان
شد (.)Nakano and Asada, 1981
بررسی فعالیت متابولیتهای ثانویه (غیر آنزیمی)
فعالیت متابولیت های غیر آنزیمی این گیاه
که شامل شامل محتوای فالوونوئیدی و آنتوسیانین
است ،مورد مطالعه قرار گرفت.
سنجش محتوای فالوونوئیدی
جهت اندازه گیری محتوای فالوونوئیدی از روش
( )Krizek et al., 1998استفاده شد ،میزان جذب
عصاره توسط اسپکتروفتومتر ( )Varian, Carry50در
سه طول موج  300 ،270و  330با ضریب خاموشی
 x=3300mM.cm-1مورد استفاده قرار گرفت و بر
حسب  mg.g-1گزارش گردید.
سنجش محتوای آنتوسیانین
اندازه گیری آنتوسیانین با استفاده از روش
( )Krizek et al., 1993انجام شد .میزان جذب

تأثير تنش عنصر منگنز بر ميزان فعاليت آنزيمي و متابوليت هاي ثانويه...

نمونه ها توسط اسپکتروفتومتر با طول موج 550

فعالیت نشان دهنده ی تأثیر منگنز بر افزودن فعالیت

 cm-1استفاده شد و بر حسب  mg.g-1گزارش شد .پس

بود .در  48ساعت پس از اعمال تنش نیز میزان

مقایسه میانگین داده ها (روش دانکن) با استفاده از

فعالیت آن نسبت به زمان اول سیر صعودی نشان

آنزیمی کاتاالز در زمان اول نسبت به نمونه ی شاهد

نانومتر خوانده و از ضریب خاموشیx=3300mM.

فعالیت آنزیم کاتاالز رو به افزایش بود و میانگین

از اندازه گیری غلظتهای مختلف ،تجزیه واریانس و
نرم افزار  SAS 9.1انجام شد.

آنزیم کاتاالز روند کاهشی نشان داد و در زمان 96

نتایج و بحث

ساعت فعالیت آنزیم کاتاالز به طور معنیداری نسبت

نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای  5فاکتور

به زمان سوم کاهش یافت .در نتیجه بیشترین میزان

اساس نتایج حاصله اثر تیمار برای کلیه فاکتورهای

( )0/0135 mg.g-1مشاهده شد که افزایش 125

بررسی شده در جدول  1نشان داده شده است .بر

فعالیت آنزیم کاتاالز 48 ،ساعت پس از اعمال تنش

مورد بررسی در سطح  1درصد معنیدار بود.

درصدی نسبت به میزان شاهد داشت.

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس متابولیتهای مورد مطالعه
Table 1- Analysis of variance of studied metabolites

محتوی فالوونوئید
Flavonoids
Amounts

آنتوسیانین
Anthocya
nin

آنزیم آسکوربات
Ascorbate
Peroxidase

میانگین مربعات
Mean Square
آنزیم گایاکل پراکسیداز
Guaiacol
Peroxidase

آنزیم کاتاالز
Catalase

درجه آزادی
Df

**0.01

**0.07

**0.00006

**0.0009

**0.005

4

0.0005

0.0008

0.000001

0.00005

0.0001

10

0.11

0.28

2.55

4.41

0.81

-

**  :اختالف معنیدار در سطح  1درصد

منابع تغییرات
S.O.V
تیمار
Treatment
خطا
Error
ضریب تغییرات
C.V%

** Significantly different in 1% probability level.
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آنزیم کاتاالز
با توجه به جدول  ،2اثر تیمار منگنز بر فعالیت
آنزیم کاتاالز در نمونه شاهد و زمان های مختلف با
یکدیگر متفاوت بود .فعالیت این آنزیم در نمونه شاهد
بسیار کمتر از فعالیت آن در نمونه های تیمار شده با
منگنز در زمان های مختلف بود .در  24ساعت پس
از اعمال تنش افزایش فعالیت آنزیمی کاتاالز تفاوت
معنی داری با نمونه شاهد داشت ،که این افزایش

آنزیم گایاکول پراکسیداز
فعالیت آنزیم گایاکل پراکسیداز در نمونه ی
شاهد و زمانهای مختلف تفاوت نشان داد (جدول
 .)2در نمونه شاهد میزان فعالیت این آنزیم کمتر
از زمانهای مورد مطالعه بود .در  24ساعت پس
از اعمال تنش فعالیت آنزیمی افزایش شدید و
معنی داری داشت .در زمانهای  72 ،48و  96ساعت
پس از اعمال تنش میزان فعالیت آنزیم گایاکل پر

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

داد ،اما در  72ساعت پس از اعمال تنش ،فعالیت

195

لیال فهمیده و همکاران

جدول  -2مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در گیاه زیره سبز
Table 2. Comparison of the studied traits in cumin plant
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نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

محتوی فالوونوئید
Flavonoids
Amounts
()mg.g-1
0.7377 d

0.0421 d

0.7378 c

0.0451 c

0.0185 d

0.9110 a

0.0544 a

0.0424 a

0.0025 b

0.7754 b

0.0455 b

0.0306 c

0.0024 c

0.0128 b

0.5142 e

0.0379 e

0.0397 b

0.0021 d

0.0074 d

آنتوسیانین
Anthocyanin
()mg.g-1

آنزیم آسکوربات
Ascorbate
Peroxidase
()mg.g-1
0.0135 e

آنزیم گایاکل پراکسیداز
Guaiacol
Peroxidase
()mg.g-1
0.0019 e

آنزیم کاتاالز
Catalase
()mg.g-1

زمان (ساعت)
Time

0.006 e

Control

0.0035 a

0.0125 c

24

0.0135 a

48
72
96

حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت غیرمعنیدار بین آنهاست

Numbers followed by the same letter are not significantly different.
)(P<0.05
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اکسیداز نسبت به زمان اول سیر نزولی داشت و به

نسبت به زمان سوم بود .در نتیجه این آنزیم کمترین

ساعت بعد میزان فعالیت آنزیمی نسبت به زمان های

( )0/0153 mg.g-1و بیشترین میزان فعالیت خود را

آنزیم گایاکل پراکسیداز در  24ساعت پس از اعمال

با افزایش  177/12درصدی نسبت به میزان شاهد

طور معنیداری کاهش یافت .به طوری که در 96

اول ،دوم و سوم به کمترین مقدار رسید .فعالیت
تنش بیشترین مقدار ( )0/0035 mg.g-1افزایش

 88/24برابر نسبت به میزان شاهد و در نمونه ی
شاهد کمترین مقدار ( )0/0019 mg.g-1را نشان داد.

آنزیم آسکوربات
فعالیت آنزیم آسکوربات در نمونه ی شاهد از
فعالیت آن در نمونه های تیمار شده با عنصر منگنز در
زمانهای متفاوت ،کمتر بود (جدول  .)2در  24ساعت
پس از اعمال تنش فعالیت این آنزیم نسبت به نمونه
شاهد افزایش یافت .و در  48ساعت بعد فعالیت آنزیم
آسکوربات بیشتر شد به طوری که بین زمان اول و
زمان دوم تفاوت معنی داری مشاهده شد .فعالیت این
آنزیم در  72ساعت پس از اعمال تنش مجدد کاهش
پیدا کرد .اما در  96ساعت بر خالف سایر آنزیم های
مورد مطالعه ،فعالیت آنزیم آسکوربات افزایش داشت،
در واقع زمان چهارم دارای فعالیت آنزیمی بیشتری

میزان فعالیت خود را در نمونه ی شاهد به مقدار

در  48ساعت پس از اعمال تنش ()0/0424 mg.g-1
نشان داد.

سیستم دفاعی غیر آنزیمی
فعالیت آنتوسیانین
با توجه به جدول  2فعالیت آنتوسیانین در
نمونه شاهد نسبت به 24ساعت پس از اعمال تنش،
کمتر بود .در  48ساعت پس از اعمال تنش نسبت به
زمان اول باز هم میزان آنتوسیانین افزایش داشت و به
بیشترین مقدار رسید .اما در زمان های  72و  96ساعت
میزان فعالیت آن سیر نزولی داشت و کاهش یافت ،به
طوری که در زمان چهارم میزان فعالیت آنتوسیانین
به کمترین مقدار رسید .در نتیجه بیشترین میزان
فعالیت آنتوسیانین در  48ساعت پس از اعمال
تنش ( )0/0544 mg.g-1و کمترین میزان آن ،در
 96ساعت پس از اعمال تنش ()0/0379 mg.g-1
مشاهده شد .لذا فعالیت آنتوسیانین در  48ساعت

تأثير تنش عنصر منگنز بر ميزان فعاليت آنزيمي و متابوليت هاي ثانويه...

پس از اعمال تنش  43/53درصد نسبت به میزان
شاهد افزایش داشت.

ارسنیک ،جیوه ،کادمیم ،سرب و بیسموت ،از دسته

ریزمغذیهای ضروری برای موجود زنده نبوده و برای
گیاهان و ریزموجودها سمی هستند (Peralta-videa

.)et al., 2009; Michalak, 2006

رشد و نشانههای سمیت میشود (Schutzenduble

 .)and polle, 2001; Narula et al., 2005غلظت
باالی فلزهای سنگین باعث ایجاد تنش اکسایشی در

گیاه شده که از تاثیر زیان بار این تنش در گیاهان
تولید رادیکالهای مختلف اکسیژن واکنشگر است که
به طور معمول با ایجاد آسیبهای غشایی ،فرایندهای

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

با این حال غلظت باالی همهی فلزها منجر به مهار
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یاختهای مختلفی مانند رشد ،فتوسنتز و غیره را دچار
اختالل میکند ( .)Sytar et al., 2013عناصر سنگین
که الکترونهای جفت شده در اوربیتالهای خود

دارند ،بنابراین احتمال انتقال تک الکترون به اکسیژن
را افزایش داده و به طور کلی تولید انواع اکسیژن

واکنشگر و بروز اکسایش را افزایش میدهند
( .)Michalak, 2006این عناصر مسیرهای سوخت

و سازی را بهویژه در غشاء تیالکوئیدی مختل کرده
و منجر به افزایش تولید رادیکالهای آزاد و انواع

اکسیژن واکنشگر میشوند (.)Sytar et al., 2013

تعادل بین تولید و پاالیش اکسیژن واکنشگر ()ROS

ممکن است بوسیله تنشهای غیر زیستی متفاوتی

مثل فلزهای سنگین بر هم بخورد .به هم خوردن
تعادل منجر به افزایش ناگهانی سطح درون یاختهای

 ROSشده که میتواند عامل اصلی آسیب به ساختار

یاختهای و تولید مالون دی آلدئید در نتیجه اکسایش

لیپیدهای غشایی باشد ( .)Sytar et al., 2013مطالعات
نتایج متفاوتی را در مورد تاثیر تنش فلزات سنگین
بر فعالیت آنزیمها گزارش نمودهاند .مشابه با نتایج
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ترکیبات فالونوئیدی
میزان ترکیبات فالوونوئیدی در نمونه شاهد و
 24ساعت پس از اعمال تنش متفاوت بود (جدول ،)2
 24ساعت پس از اعمال تنش فقط مقداری بسیار
کمی به میزان ترکیبات فالوونوئیدی افزوده شد .در
 48ساعت بعد میزان ترکیبات فالوونوئیدی به طور
چشم گیری افزایش یافت و در زمان 72و  96ساعت پس
از اعمال تنش میزان این ترکیبات مجددا ً کاهش یافت.
لذا بیشترین و کمترین مقدار ترکیبات فالوونوئیدی،
 48و  96ساعت پس از اعمال تنش به ترتیب به
مقدار ( )0/9110 µM/gFwو ()0/5142 µM/gFw
مشاهده شد که در  48ساعت پس از اعمال تنش
 77/16درصد نسبت به میزان شاهد افزایش نشان
داد .شرایط تنش گیاه از جمله فلزات سنگین بر
فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان تاثیر گذار است
( .)Rezanezhad et al., 2015فلزهای سنگین،
فلزهایی با چگالی بیشتر از  5گرم بر سانتیمتر
مکعب تعریف میشوند ،در این میان  53عنصر از
 90عنصر موجود در طبیعت فلزهای سنگین هستند
( .)Hasan et al., 2009در میان فلزهای سنگین
برخی از آنها اهمیت زیستی (بیولوژیک) دارند که
از آنها  17عنصر سنگین با توجه به حاللیتشان در
اکوسیستم برای یاختههای زنده قابل دسترس بوده
و اهمیت زیستی باالیی دارند ( .)Nies, 1999از بین
این فلزها آهن ،مولیبدن و منگنز به عنوان ریز مغذی
برای گیاه مهم هستند ( .)Michalak, 2006از سوی
دیگر روی ،نیکل ،مس ،کبالت ،وانادیم و کروم از نظر
سوخت و سازی عناصری با اهمیت زیستی متوسط

هستند ( .)Schutzenduble and polle, 2001ولی

لیال فهمیده و همکاران

این پژوهش در مطالعهای که روی فعالیت آنزیمهای

بستگی دارد ( .)Kubo et al., 1999افزایش آنزیمهای

ریشه کاج اسکاتلندی تحت تنش کادمیم ،انجام شد،

تیمار با کادمیم ،روی ،سرب و آهن گزارش شده است

آنتی اکسیدانی (کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز) در
مشاهده گردید که در ابتدا فعالیت این آنزیمها مهار
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و سپس با افزایش غلظت کادمیوم ،فعالیت آنها بعد

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

از چند ساعت افزایش و پس از مدتی دوباره کاهش
یافت .در این راستا بیان شده است این تغییرات

میتواند بعلت اتصال فلز به گروههای تیول آنزیمهای
حاوی تیول (کاتاالز ،گلوتاتیون ردوکتاز ،آسکوربات

پراکسیداز) و در نتیجه غیر فعال شدن آنزیم و مهار

سیستمهای درگیر در حذف هیدروژن پراکسیداز باشد
( Kubo .)Schutzendubel et al., 2001و همکاران
( )1999در پژوهشی بر روی گیاه آرابیدوپسیس
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مشاهده کردند که در بسیاری از تنشهای محیطی

فعالیت کاتاالز تاثیر معنیداری نداشت ،اما فعالیت

آنزیم آسکوربات پراکسیداز در پاسخ به تنشهای

محیطی افزایش و تعدادی نیز کاهش نشان داد.
در بررسی اثر سمیت مس بر روی میزان فعالیت
آنزیمهای آنتی اکسیدان در گیاه گوجه فرنگی،

مشاهده شد که میزان فعالیت این آنزیمها افزایش
چشمگیری مییابد که احتماال به عنوان پاسخ اولیه

در برابر تنش اکسیداتیو القا شده توسط مس میباشد
( )Martins and Mourato, 2006که با نتایج این

پژوهش مطابقت دارد Kubo .و همکاران ()1999
گزارش کردند علت تفاوت در میزان تغییرات فعالیت
آنزیمهای آنتی اکسیدان ،وابسته به آستانه فعالیت

آنزیم ،میزان تنش و بافت مورد مطالعه میباشد .به

دلیل دیگر وابستگی میزان فعالیت آنزیمهای آنتی
اکسیدان ،به سطحی از تنش میباشد که باعث ایجاد

گونههای فعال اکسیژن میشود .همچنین به اندامی
که در آن گونههای فعال اکسیژن تولید میشود نیز

کاتاالز و پراکسیداز در چندین گیاه اتوتروف تحت
(;Pereira et al., 2002; Foroozesh et al., 2012

)Prasad et al., 1999; Rucinska et al., 1999

که با نتایج اصل از این تحقیق که تحت تاثیر تنش
منگنز فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان افزایش یافته
است مطابقت دارد .آنزیم پراکسیداز در شرایط طبیعی

و دفاع در برابر تنش های زیستی مسئول تخریب

پراکسید هیدروژن است (.)Gill and Tuteja, 2010
دیده شده که فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز

( ،)GPOXدر کاج نوئل  Picea abies L.تحت

تنش کادمیوم در آغاز افزایش نشان می دهد و
ادامه تیمار با کادمیم باعث کاهش در فعالیت این

آنزیم میشود ( )Radotic et al., 2000که نتایج
این پژوهش نتایج حاصل از این تحقیق را تأیید می

نماید .میزان متابولیتهای ثانویهی گیاهی مانند
فنول ،فالونوئید تام و ویژگی آنتیاکسیدانی آنها

به عوامل متعددی از قبیل آب و هوا ،گونه ،روش
استخراج و روش اندازهگیری آنتیاکسیدانی بستگی

دارد (.)Kumar Gupta and Neelam., 2006
فالونوئیدها و سایر ترکیبات فنلی انتشار وسیعی

در گیاهان دارند و فعالیت بیولوژیک متنوع این

ترکیبات از جمله آنتیاکسیدانی ،آنتیمیکروبی
و ضد التهاب آنها در بسیاری از بررسیها

گزارش شده است (.)Jamshid et al., 2010
در تمامی گیاهان ،فعالیت آنتیاکسیدانی با میزان

ترکیبات فنلی و فالونوئیدی رابطه مستقیم دارد.
فالونوئيدها گروه بزرگي از تركيبات فنلي با وزن

مولكولي پائين مي باشند كه اسكلت پايه ساختار
آنها از  3حلقه بنزني و يك گروه هيدروكسيل

تأثير تنش عنصر منگنز بر ميزان فعاليت آنزيمي و متابوليت هاي ثانويه...

تشكيل شده است .تحقيقات اخير نشان مي دهند كه

گونههای فعال اکسیژن ( )Mittler, 2002اشاره

مفيد زيادي را براي سازگاري به گياه توليدكننده

هر یک از مسیرهای آنتیاکسیدان ،موجب افزایش

فالونوئيدها ملكول هاي چند نقشي مي باشند و صفات

کرد .تحقیقات نشان داده است که وجود نقص در

خوبی را نشان میدهد (.)Swetie et al., 2007

میدهد ( .)Zimmermann and Zentgraf, 2005در

فالونوئیدی باالیی دارد و فعالیت آنتیاکسیدانی
تنشهاي محیطی با افزایش تولید انواع اکسیژن فعال

و پروتئین ها  ،DNAبه بیومولکولهاي حیاتی نظیر

شده و عملکرد فیزیولوژیکی گیاه را تحت تاثیر قرار

حالت کلی ،القاء سنتز آنتوسیانینها در بافتهای

گیاهی تحت تنش های مختلف گزارش شده است

لیپدها آسیب وارد میکنند .سلول هاي گیاهی جهت

( )Steyn et al., 2002که با نتایج این تحقیق مطابقت

سلول از سازوکارهاي ویژهاي از جمله سیستمهاي

تنش عنصر سنگین افزایش مییابد ،این احتمال وجود

کاهش اثرات منفی انواع اکسیژن فعال تولید شده در

دارد .آنتوسیانین در پاسخ به تعدادی تنش ها از جمله

آنتیاکسیدانی برخوردار هستند .فالونوئیدها از

دارد که این ترکیب به عنوان یک ناقل فلز سنگین به

تنشهای محیطی با افزایش فعالیت آنزیم PAL

آنزیم گلوتاتیون-s-ترانسفراز (Gluthathion-( )GST

ترکیبات فنلی موجود در گیاهان هستند که در

واکوئل عمل کند .همچنین کادمیوم میتواند سنتز

انجام شده نقش اکوفیزیولوژی این ترکیبات را

طریق موجب افزایش سنتز آنتوسیانین شود .افزایش

به عنوان یکی از شاخصهای حساس به تغییرات
محیطی و همچنین ،یکی از نشانگرهای بیوشیمیایی

دفاعی گیاه در برابر تنشهای محیطی نشان میدهد
(.)Razali et al., 2008; Vogt, 2010

بیوسنتز آنتوسیانین است را تحریک کند و از این

در مقدار انتوسیانین به گیاه در شرایط تنش کمک
میکند و سبب از بین بردن رادیکال آزاد اکسیژن
میشود .نتایج مشابه در گیاه آرابیدوپسیس تحت

تنش خشکی ()Seprdouli and Moustakas, 2012

گیاهان به طور طبیعی دستگاه فتوسنتزی

و در گیاه انگور تحت شرایط دمایی پایین (Romero

کاهش جذب فوتون و یا افزایش توان اتالف انرژی

افزایش میزان آنتوسیانین در بافت گیاه ،پیری را

خود را از آسیب ناشی از جذب نور مازاد به وسیله
جذب شده حفاظت میکنند .برای این کار گیاهان

راهکارهای مختلفی را نشان میدهند که از جمله
آنها میتوان به تغییرات مورفولوژیکی و ساختاری،

انباشتگی رنگدانههای غیر فتوسنتزی مانند

فالونوئیدها و آنتوسیانینها (،)Edreva, 2005
عملکرد چرخه گزانتوفیل ()Muller et al., 2001
و مکانیسمهای آنزیمی و غیر آنزیمی سمزدایی

 )et al., 2008مشاهده شدند .نتایج نشان داد که

میتواند به تاخیر اندازد ( .)Mansouri, 2012در
مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که تنش منگنز
محتوی فالوونوئید کل و آنتوسیانین و فعالیت برخی

ی اکسیدان را نسبت به گروه شاهد به
از آنزیمهای آنت 

طور معنیداری افزایش داد ،به طوری که بیشترین

میزان فعالیت آنزیمی و غیر آنزیمی در  48ساعت
بعد از اعمال تنش مشاهده شد .از مجموع نتایج

جلد  /1شماره  / 2پاییز و زمستان 1396

تولید آنها افزاش مییابد ()Myung-M et al., 2009

 )S-transferaseکه آنزیم کلیدی در آخرین مرحله

که نتایج این مطالعه را تایید می نماید .مطالعات
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آن ها مي بخشند .عصاره نعناع ترکیبات فنلی و

گونههای فعال اکسیژن و در نتیجه آسیب اکسیداتیو

لیال فهمیده و همکاران

بیشترین میزان فعالیت آنزیمی و غیر آنزیمی در

چنین استنباط شد که افزایش محتوی فالوونوئید

 ساعت اول بیشترین24 گایاکول پروکسیداز در

اکسیداتیو حاصل از جذب عنصر منگنز و فعال شدن

 با.تنش منگنز کمترین میزان فعالیت را نشان داد
 منگنز به،توجه به یافته های حاصل از این پژوهش
دلیل القا تنش اکسیداتیو و افزایش رادیکال آزاد

.سیستم آنتی اکسیدان گیاه میباشد
نتیجه گیری

،در اثر تنش منگنز محتوی فالوونوئید کل

سبب افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در

ی اکسیدان
 آنتوسیانین و فعالیت برخی از آنزیمهای آنت

.گیاه زیره سبز میشود

 به طوری که،نسبت به گروه شاهد افزایش یافت
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 ساعت بعد از اعمال96 میزان فعالیت آنزیمی و در

 نتیجه اعمال تنش، بعد از اعمال تنش،و آنتوسیانین
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 آنزیم. ساعت بعد از اعمال تنش مشاهده شد48

...تأثير تنش عنصر منگنز بر ميزان فعاليت آنزيمي و متابوليت هاي ثانويه
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A B ST R AC T
Secondary metabolites are a diverse group of molecules that help to
compatibility of plants especially in face of stress. Flavonoids and anthocyanins
are parts of these compounds. In this study, effect of manganese (concentration
of 80 ppm) on enzymatic and non-enzymatic activity rates of cum, 18-21 days
after germination, was measured at 4 different times of 0 (control), 24, 48,
72 and 92 hours after stress applying. All of the experiments were performed
with 3 independent replications and completely randomized design. Analysis
of variance and comparison of means were done using SAS after measurement
of different concentrations. Due to manganese stress, content of total
flavonoid and anthocyanin and activity of some antioxidant enzymes increased
significantly compared to control, as the most enzymatic and non-enzymatic
activity rates were observed 48 hours after stress applying. Guaiacol peroxides
enzyme showed the most and the least activity rates 24 hours (88.24% higher
than control) and 96 hours after stress, respectively. Total results showed that
increased flavonoid and anthocyanin after stress applying were consequences
of oxidative stress originating from manganese absorption and activation of
plant antioxidant system.
Keywords: Antioxidant; Cumin; Micronutrient; Secondary metabolites

How to cite this article
Fahmideh L, Mahmodi N, Moslemi H. Survey on Enzymatic Activation Rate and Secondary Metabolites of Cum (Cumum
cymum) under Manganese Stress. J Crop Sci Res Arid Reg, 2017; 1(2):191-203. DOI: 10.22034/csrar.01.02.06
COPYRIGHTS
Copyrights for this article are retained by the author(s) with publishing rights granted to the CSRAR Journal.
The content of this article is distributed under CSRAR open access policy and the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) License. For more information, please visit http://cropscience.uoz.ac.ir/?lang=en.

