
 982-973. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 4934 زمستان-4،شماره7مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره           

 

 

973 

 

 اکسیدان برگ برنجآنتیهای بر فعالیت آنزیم و کلرید سدیم اثر اسید سالیسیلیک

 تحت تنش شوری 

 3نژادعباس عظیم، 2هرمز فالح آملی، 2نژاد، یوسف نیک*1عمار بهاری اردشیری

 چکیده

( تحا  تان    اکسیدان برگ برنج )رقم طاار  هاما ی  های آنتیمنظور بررسی اثر کاربرد اسید سالیسیلیک بر آنزیمبه

منظاور در مرحلاه ساه بررای،      آملی اناا  ررت   بدی اهللدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد آی  4931سال  در موری، پژوهشی

 اسید سالیسیلیک سطح سه ( وNaCl موالرمیلی 04 و 14مامل صفر، )کلریدسدیم  ن ک سطح سه های مورد مطالعه باریاهچه

پراکسایداز باا رو    آساووربا   و کاتااالز  اکسیدانهای آنتی  تعالی  آنزیمرردیدند تی ار موالر(و یک میلی 5/4 )مامل صفر،

های کاتاالز و آسووربا  پراکسیداز داری بر میزان تعالی  آنزیممطابق نتایج، کلرید سدیم اثر معنی  مداسپوتروتتومتری تعیی  

و اسید سالیسیلیک نیاز   کلرید سدیمدار نبود  اثرا  متقابل تی ارهای یاما اثر تی ار اسید سالیسیلیک بر آنزیم کاتاالز معن ،دام 

داری طور معنای با اتزای  موری به هاتعالی  ای  آنزیم  های یادمده بوددار از لحاظ میزان آنزیمحاکی از وجود اختالف معنی

 NaClماوالر  میلای یط بدون موری و ماوری  موالر نیز در مرامیلی 5/4نسب  به تی ار ماهد اتزای  یات   اسید سالیسیلیک 

اساید سالیسایلیک باا تشادید اتازای       طورکلی، نتایج نشان داد کاه  بهها رردید  داری در تعالی  ای  آنزیمباعث اتزای  معنی

سایژن  اکسیدانی کاتاالز و آسووربا  پراکسیداز )تا حد متوسط موری( باعث پاالی  کارآمدتر اناوا  اک های آنتیتعالی  آنزیم

 تعال رردید  

 آسووربا  پراکسیداز، اسید سالیسیلیک، برنج، کاتاالز، کلرید سدیم: کلمات کلیدی
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 مقدمه

تاا   -45/4در تعریف تن  موری آمده اس  که ارر غلظ  ن ک به میزانی بامد که باعث کاه  پتانسایل آ  باه انادازه    

توان به تخریا   از اثرا  سوء تن  موری می ( 4304ود )لیوی ، ممگاپاسوال رردد، به آن تن  نامی از ن ک رفته می -4/4

(  7442های س ی اماره کارد  )جای  و ه وااران،    ( و تولید متابولی ROS) 1غشای سلولی، اتزای  تولید انوا  اکسیژن تعال

تیو نامای از تان    کاه  اثارا  سا ی تان  اکسایدا    برای مود که های تعال اکسیژن در ریاه باعث میمیزان رادیوال اتزای 

هاای ماارکنناده   هاا اتازای  یاتتاه و آنازیم    اکسیدانهای متنوعی در ریاه تعال مود  در ای  مرایط میزان آنتیموانیسم ،موری

ROS   ساازی  جاا  خنیای   ( 7440ح یاد و ه وااران،   ) دنکن، اتزای  پیدا میاثرا  س ی نامی از تن ها در جا  کاه

هاای ریااهی وجاود دارد کاه از تشاویل ایا        هاا در سالول  اکسیدانسیستم دتاعی کارآمد آنتیهای اکسیژن تعال، س ی  رونه

کاتاالز  و های، آسووربا  پراکسیدازتوان به آنزیمها میاکسیدانکند  از ای  آنتیها را پاکسازی میها جلوریری و یا آنرادیوال

اکسیدان اس  کاه نقا  ما ای در    های آنتیتری  آنزیممدهمناخته( از CATکاتاالز ) ( 7449)بلوخینا و ه واران،  اماره کرد

( و 7444زو  )اساوی  و ه وااران،   اکسای زو  و رلای هیدروژن و کاه  اثارا  تخریبای آن در پراکسای   آوری پراکسیدج ع

های دتاعی ریااه  یک نق  حیاتی در موانیسم  (APX)  آسووربا  پراکسیدازکند( ایفاء می7444میتوکندری )تویر و نوکتور، 

هاای  زو  سلولاکسیداتیو دارد  ای  آنزیم، پراکسید هیدروژن را در کلروپالس ، سیتوسول، میتوکندری و پراکسیدر مقابل تن 

و  (4337عنوان یاک هورماون ریااهی مطاره ماده اسا  )راساوی ،        به اسید سالیسیلیک ( 7442برد )آسادا، ریاهی از بی  می

هدف از ایا    ( 7445دهد )اسزپسی و ه واران،   به تن  ن ک و خشوی را در ریاهان اتزای  میکاربرد خارجی آن، مقاوم

-، باه بارنج  ریااه  اکسیدان کاتاالز و آسووربا  پراکسایداز آنتی هایآنزیم تعالی  بر سالیسیلیک اسید تی ار تأثیرتحقیق بررسی 

 بود  موری  تن  تخفیف در سالیسیلیک اسید احت الی نق  منظور بررسی

 هامواد و روش

 طره پایه قال  در تاکتوریل و صور  ، بهیاهلل آمل  یواحد آ یدانشگاه آزاد اسالمدر  4931ای  پژوه  در سال      

 04 و 14  )صفر، سطح سه در تاکتورهای مورد بررسی در ای  پژوه  مامل موری  اجرا رردید با سه تورار تصادتی کامالً

 به ریاه برنج )رقم طار  هام ی( کش   بود موالر(میلی یکو  5/4 )صفر، سطح در سه سالیسیلیک اسید ( وNaCl موالرمیلی

پس از   یابند استقرار بذور تا مدند داده قرار مقطر آ  با کام  ظروف در هاریاهچه ررت   ابتدا اناا  صور  هیدروپونیک

                                                 
4- Reactive Oxygen Species 
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 یک روز سه هر یومیدا کش  محیط  مد جایگزی  (4327یومیدا )یومیدا و ه واران،  کش  محیط با مقطر آ  چند روز،

 تنظیم 5/5 سطح در نرمال یک کلریدریک اسید و سدیم هیدروکسید از استفاده با روز هر کش  محیطpH و  مد تعویض بار

ر مترمربع میورومول ب 544رراد، مد  رومنایی: درجه سانتی 75الی  74مده )دما: ای با مرایط کنترلها در رلخانهرلدان  مد

های مورد سه برری، ریاهچه مرحلة در  درصد( نگاداری مدند 15-14ساع ، رطوب  نسبی:  0/42در ثانیه، دوره رومنایی: 

 محلول ه راه مذکور به ن ک که رردیدند میلی موالر تی ار 04و  14مامل صفر،  سدیم، کلرید ن ک سطح سه مطالعه با

 ها جا  اناا  آزمایشا  آنزی یریری از برگن ونه روز پس از اع ال موری، 41مد  سپس،  اضاته ریشه محیط به غذایی

مدند  سپس تعالی   منتقل رراددرجه سانتی – 24 تریزر به و مده مایع منا د از  با بالتاصله های ترن ونه  صور  ررت 

بر  (7444)یومی ورا و ه واران،  دازو آسووربا  پراکسی (4301)رو  آئبی و ه واران،  اکسیدان کاتاالزهای آنتیآنزیم

با رو  اسپوتروتتومتری  نانومتر 734و 714های موج طولدر به ترتی   (7o7Hاساس میزان تازیه مدن پراکسید هیدروژن )

 تازیه و تحلیل مدند  SPSSاتزار ها با استفاده از نر تعیی  رردیدند  در پایان، داده

 

 نتایج و بحث

و  کاتااالز  هاای تعالیا  آنازیم  میازان  بار   داریاثار معنای   کلریاد سادیم   تی ار(، 4)جدول  ربعا میانگی  ممطابق جدول 

، اماا  دام آسووربا  پراکسیداز  تعالی  آنزیم داری برمعنی اثرتی ار اسید سالیسیلیک  ه چنی  آسووربا  پراکسیداز دام  

در  دارنیز حاکی از وجود اختالف معنی موری و اسید سالیسیلیکی تی ارهامتقابل  ا   اثردار نبوداثر آن بر آنزیم کاتاالز معنی

 های یادمده بود   از لحاظ میزان آنزیم سطح احت ال یک درصد

 5/4و  NaClماوالر  میلای  14دهد که حداکیر میزان تعالی  آنزیم کاتاالز از ترکی  تی ااری  نتایج مقایسه میانگی  نشان می    

داری باا  دس  آمد که اختالف معنیرر  پروتئی  بر دقیقه بهواحد آنزی ی بر میلی 401/4، به مقدار موالر اسید سالیسیلیکمیلی

( نشاان داد )جادول   موالر اسید سالیسایلیک و یک میلی NaClموالر میلی 14های تی اری )به جر ترکی  تی اری سایر ترکی 

-که اختالف معنای  حاصل مد یتی ار ترکی  از ه ی  423/4دل نیز معا میزان تعالی  آنزیم آسووربا  پراکسیداز(  حداکیر 7

 ( 7)جدول  داری با سایر تی ار ها دام 

داری نسب  به مااهد اتازای    طور معنیبا اتزای  موری بهو آسووربا  پراکسیداز کاتاالز  هایمطابق نتایج، تعالی  آنزیم    

داری در تعالی  ای  موالر باعث اتزای  معنیمیلی 14وری و موری موالر در مرایط بدون ممیلی 5/4یات   اسید سالیسیلیک 

 دار در تعالیا  موالر نیز موج  اتزای  معنای میلی 14موالر در سطح موری رردید  کاربرد اسید سالیسیلیک یک میلی هاآنزیم
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ماوالر اساید   و یاک میلای   5/4ی اع اال نی ارهاا   باا  های یااد ماده  در میزان آنزیم داریاما کاه  معنی های مذکور مد آنزیم

 (  7موالر، مشاهده مد )جدول میلی 04در سطح موری  سالیسیلیک

و  ؛ ساایرا  7445، و ه وااران  اکسیدان تح  مرایط ماوری قابالً رازار  ماده اسا  )کوکرجاا      های آنتیاتزای  آنزیم

دهناده ارتبااس ساطح ایا  آنازیم و تح ال       اتزای  تعالی  آنزیم کاتاالز تح  تن  موری در ریاهان نشان ( 7445، ه واران

( رزار  کردند که اتزای  تعالیا   7449وایدیاناتان و ه واران )(  7445؛ پاریدا و داس، 7444موری اس  )لی و ه واران، 

اتازای  تعالیا  آنازیم آساووربا      آیاد   م ار مای آنزیم کاتاالز یک راهوار مؤثر در باالبردن مقاوم  برنج به تن  موری به

تواناد  آسووربا ، از اه ی  باالیی برخوردار بوده و تعالیا  زیااد آن مای    –عنوان آنزیم ناایی چرخه رلوتاتیون  کسیداز بهپرا

باه  نیز ( 7444لی و ه واران )(  4331، و ه واران های حیاتی سلول رردد )تویرها و آسی  به بیومولوولمانع تا ع اکسیدان

اکسیدان با کااربرد اساید   های آنتیاتزای  آنزیم تح  تن  موری اماره کردند  ریاه برنج های مذکور دراتزای  تعالی  آنزیم

های متفااو  رازار  ماده اسا       ( تح  تن 7444( و سید و ه واران )7443) و ه وارانتوسط پال ا نیز قبالً سالیسیلیک 

 (   7442پولی  و کراپا، -رزینسوارردد )اسووها، باعث پاالی  باتر انوا  اکسیژن تعال میاتزای  ای  آنزیم

اکسایدان کاتااالز و آساووربا     هاای آنتای  اسید سالیسیلیک با تأثیر بر اتزای  تعالیا  آنازیم  طورکلی، نتایج نشان داد که 

 پراکسیداز )تا حد متوسط موری( باعث پاالی  کارآمدتر انوا  اکسیژن تعال و اتزای  مقاوم  به تن  موری رردید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 982-973. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 4934 زمستان-4،شماره7مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره           

 

 

989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز میانگین مربعات صفات فعالیت آنزیم  -1ول جد

 برگ برنج تحت تیمار  اسید سالیسیلیک و شوری 

 درجه آزادی منبع تغییرا 

 میانگی  مربعا   

 آنزیم کاتاالز
آنزیم آسووربا  

 پراکسیداز

 **7 4/4471** 4/4442 (Aموری )

 *7 4/44442ns 4/4441 (Bاسید سالیسیلیک )

A×B 1 4/4443** 4/4442** 

44445/4 40 خطای آزمای   44449/4  

(ضری  تغییرا  )درصد   4/0  2/2  
دار ، غیرمعنیnsبامد ودرصد می پنجو  یکداری در سطح احت ال به ترتی  مبی  معنی **و *

 دهد بودن آماری را نشان می

 

 

 

های کاتاالز و آسووربا  پراکسیداز برگ برنج تح  تی ار  اسید ی  آنزیمصفا  تعال مقایسه میانگی  -7جدول 

 سالیسیلیک و موری

 آنزیم آسووربا  پراکسیداز آنزیم کاتاالز ترکی  تی اری

 رر  پروتئی  بر دقیقه()واحد آنزی ی بر میلی اسید سالیسیلیک )میلی موالر( موالر(کلریدسدیم )میلی

 صفر

 d  4/415 d 4/417  صفر

5/4   4/451 c  4/420 b 

 cd 4/42 c 4/413 یک

14 

 b  4/425 bc 4/429  صفر

5/4   4/401 a  4/423 a 

 a 4/421 bc 4/423 یک

04 

 b  4/424 b 4/422  صفر

5/4   4/419 d  4/451 cd 

 d 4/450 c 4/414 یک

ری در سطح پنج درصد بر اساس آزمون داهای دارای حداقل یک حرف مشترك اختالف معنیدر هر ستون میانگی 

 ( ندارند LSDدار )حداقل تفاو  معنی
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The Effect of salicylic acid and sodium chloride on enzyme activity in rice leaf bearing anti 

oxidants and fitted under salinity stress 

Ammar bahari Ardeshiri5 , Youssef Niknezhad6, Hormoz Fallah Amoli6, Abbas 

azimnezhad7 

 

Abstract 

 

In order to evaluate the effect of salicylic acid on antioxidant enzymes in leaves of rice 

(Tarom Hashemi) under salinity stress in 4931 was conducted in Islamic Azad University, 

Ayatollah Amoli. For this purpose, the three-leaf stage, seedlings were studied and the 

three levels of sodium chloride (including zero, 14 and 04 mM NaCl) and three levels of 

salicylic acid (including zero, and a 4.5 and 4 mM) were treated. Antioxidant enzymes 

catalase and ascorbate peroxidase activity was determined by spectrophotometry. 

According to the results, sodium chloride significant effect on the activity of catalase and 

ascorbate peroxidise , but the catalase effect of salicylic acid treatment was not 

significant  . The activity of these enzymes with increasing salinity significantly increased 

compared to control. Salicylic acid 5.4 mM in conditions of salinity and salt mM NaCl 

caused a significant increase in the activity of these enzymes .In general, the results 

showed that salicylic acid enhances the increased activity of antioxidant enzymes 

catalase and ascorbate peroxidase (the average salt) causes reactive oxygen species 

were more efficient refining . 

 

Keywords: ascorbate peroxidase ,salicylic acid, rice, catalase, sodium chloride 
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