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  چکیده
صـورت   درصـد حجمـی) بـه    30و  20، 10، 0دیـش و (  درصد حجمی) در پتري 15و  10، 5، 0هاي ( در دو آزمایش جداگانه تأثیر عصاره آبی ماریتیغال با غلظت

آلدهید علف هرز  مالون ديو غلظت کاتاالز  ،آلفا آمیالزهاي ساکارز سینتاز،  الیت آنزیم، فعپذیري غشا سلولی میزان نشت ،زنی جوانه محلولپاشی در گلدان بر رشد گیاهچه،
غلظت مالون و افزایش هاي آلفا آمیالز و کاتاالز  نتایج نشان داد که افزایش غلظت عصاره آبی ماریتیغال سبب کاهش وزن تر گیاهچه و فعالیت آنزیمتوق بررسی شد. 

نانومول بر  1/2درصد ماریتیغال به ترتیب به میزان  15ثیر عصاره أتحت تو وزن تر گیاهچه کمترین میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیالز  ؛دیدآلدهید در گیاهچه توق گر دي
نانو مول بر  4/0درصد عصاره آبی ماریتیغال به میزان  15آلدهید بافت گیاهچه توق در غلظت  مشاهده شد. بیشترین غلظت مالون ديگرم  32/0و  گرم بذر بر دقیقه

گلدانی افزایش غلظت عصاره آبی ماریتیغال سبب کاهش وزن تر گیاهچه و فعالیت آنزیم کاتـاالز و سـاکارز     همچنین، در آزمایش گرم وزن تر گیاهچه مشاهده شد.
ثانیه مشاهده شد. بعالوه،  60جذب پروتئین در  2و  8/1ان درصد به میز 30سینتاز در توق گردید. کمترین مقدار فعالیت آنزیم کاتاالز و ساکارز سینتاز مربوط به غلظت 

آلدهیـد کـه    ي توق شد. بیشترین غلظت مالون دي آلدهید در بافت گیاهچه افزایش غلظت عصاره آبی ماریتیغال سبب افزایش تخریب غشا سلولی و غلظت مالون دي
  ول بر گرم وزن تر گیاهچه دیده شد.نانو م 93/0درصد به میزان  30نشانگر تخریب غشا سلولی است در غلظت 

  
  آلدهید اکسیدان، ساکارز سینتاز، مالون دي آنتیآلفا آمیالز، کلیدي:  هاي واژه

  
  1 مقدمه

توانـد   هاي عمل مواد دگرآسیب در گیاهان مـی  شناسایی مکانیزم
نقش مهمی در معرفی، تولید و استفاده از این مواد به صـورت عملـی   

زنـی و رشـد    نتز، اخـتالل در فراینـد جوانـه   داشته باشد. کاهش فتوس
گیاهچه، ایجاد تنش اکسیداتیو و تخریب غشاهاي سـلولی، تخریـب   

هاي حیاتی از جمله اثرات  هاي گیاهی و اختالل در عمل آنزیم رنگدانه
کی از دالیل کاهش رشد گیاهان ی ).21باشد ( می دگرآسیبترکیبات 

هاي آزاد اکسیژن در  دیکالتولید انواع را در حضور ترکیبات دگرآسیب،
ــ ،گیاهــان هــدف ــت. أتحــت ت ــات دگرآســیب اس  ثیر ســمیت ترکیب

 هاي آزاد  رادیکال
اکسیژن از انتقال الکترون تهییج شده به اکسیژن معمـولی تولیـد   

ــی ــید،   م ــد سوپراکس ــی مانن ــواع مختلف ــامل ان ــوند و ش ــال  ش رادیک
 .)27( ندباشـ  اکسـیژن منفـرد مـی    رادیکال پراکسـید و  هیدروکسیل،

هاي اکسیژن قادرند با حمله به لیپیدهاي غشا، پروتئین و ماده  رادیکال
                                                        

گروه شناسایی و مبارزه با علفهـاي   و دانشیار آموخته کارشناسی ارشد دانش -2 و1
 احد شوشتر دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر ، ایرانهرز و

  )Email: rfarhoudi@gmail.com           نویسنده مسئول:          -(*  
DOI: 10.22067/jpp.v31i1.57421 

ـ  یکتر ).27وراثتی سلول سبب تخریب آنها شوند ( دان یاکسـ  یبـات آنت
 و ر سوپر اکسید دیسموتاز، کاتاالزینظ یمیبات آنزیترک از يا مجموعه

 د،یک اسـ یآسکورب رینظ یمیرآنزیبات غیترک داز و یایآسکوربات پراکس
 یغشا سلول و ط سلولیمح که قادرند د هستندئیفا توکوفرول وکارتنوآل

آنزیم کاتاالز  .)27( ژن مصون دارندیآزاد اکس يها کالیب رادیآس را از
باشد که سبب تجزیه  آنزیم مؤثري در مقابله با تنش اکسیدکنندگی می

شود و کاهش آنزیم کاتـاالز بـه    ) در گیاهان میH2O2آب اکسیژنه (
نعت از سنتز آنزیم یا تغییر در تجمع زیر واحدهاي این آنزیم دلیل مما

 اهان دریگ ییتوانا بات باین ترکیت ایان فعالیرابطه مثبت مباشد.  می
محیطـی ماننـد افـزایش غلظـت ترکیبـات       يهـا  ط تنشیتحمل شرا

ـ    ).27شود ( ده مییدگرآسیب د ثیر أمقابله با تنش اکسـیداتیو تحـت ت
باشد بلکه  ب ناشی از عمل یک آنزیم نمیافزایش غلظت مواد دگرآسی

ها مانند کاتاالز، پراکسیداز، سوپراکسید دسموتاز و  اي از آنزیم مجموعه
  ).21گالیکل ردوکتاز در این بین نقش دارند (

زایی گیاهان  هاي انرژي اي در فعالیت آمیالز نقش عمده آلفا آنزیم
هاي  به مولکولهاي درشت نشاسته  دارد و با کمک این آنزیم مولکول

 شـوند. کـاهش   کوچکتر مانند دکسترین، مالتوز و گلوکز شکسته مـی 
گردد. محققین  می بذر زنی جوانه کاهش آمیالز سبب آلفا فعالیت آنزیم
زنی دانه کاهو را بـا کـاهش فعالیـت آمـیالز در حضـور       کاهش جوانه
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) 18و همکـاران (  موریـان ). 13انـد (  گزارش کردهترکیبات دگرآسیب 
پذیري گیاهچه  فعالیت آنزیم آلفا آمیالز در گندم را دلیل آسیب کاهش

آنزیم سـاکارز سـینتاز یـک     گندم در مقابل عصاره گلرنگ بیان نمود.
آنزیم کلیدي در فرایندهاي فتوسنتزي است و وظیفه این آنزیم تبدیل 

تواند به عنوان یک قنـد مصـرف    گلوکز به ساکارز است و ساکارز می
کـاهش فعالیـت   به نشاسته تبدیل شده و ذخیره شود. شود و یا اینکه 

گردد که کاهش رشد  ساکارز سینتاز منجر به کاهش تولید ساکارز می
هاي دخیل در  ) کاهش فعالیت آنزیم10گلن ( ها را در پی دارد. گیاهچه

 ،آکاسـیا  سنتز ساکارز را در برگ برنج تحت تأثیر ترکیبات دگرآسـیب 
  .گزارش نمود

یکی از تواند  آلدهید بافت گیاهی می ظت مالون ديغل گیري اندازه
زیرا ایـن ترکیـب    ،میزان تخریب غشا سلولی باشد هاي بررسی روش

هاي  شود. کاهش فعالیت آنزیم ثیر تخریب غشا سلولی آزاد میأتحت ت
هـاي اکسـیژن فعـال در     اکسیدان ممکن است باعث تجمع گونه آنتی
یـان منجـر بـه تخریـب     شود کـه ایـن عمـل در پا    هاي گیاهی  بافت

د. همچنین تجمـع زیـاد اکسـیژن فعـال     گرد میهاي غشایی  سیستم
هـا را متالشـی    ها و میتوکندري هایی نظیر کلروپالست ساختار اندامک

فرهـودي و   .)15شـود (  کرده و موجب اختالل در فتوسنتز و رشد می
) نتیجه گرفتند که با افزایش غلظت عصـاره آبـی گلرنـگ،    9پرهام (
آلدهیـد در بافـت گیاهچـه     غشا سلولی و غلظـت مـالون دي  تخریب 

افزایش غلظت ترکیبات دگرآسیب یافت.  اي افزایش  ماشک گل خوشه
اکسیدان در نهایت ممکـن   هاي آنتی با تخریب ساختار پروتئینی آنزیم

مطالعـات نیاکـان و    ).27است منجر به کاهش فعالیـت آنهـا گـردد (   
 کلزا آبی عصاره در گرآسیب موجوددترکیبات ) نشان داد 20همکاران (

سـبب ایجـاد    پراکسـیداز  و کاتاالز هاي آنزیم فعالیت کاهش از طریق
گنـدم   و سـویا  گیـاه  دو زمینـی  زیر و هوایی اندام در اکسیداتیو تنش

هاي گیاهان هدف و  ترکیبات دگرآسیب با اثرات منفی بر آنزیمشدند. 
گردند  هان میتخریب غشاهاي سلولی سبب کاهش رشد گیاهچه گیا

آفتـابگردان از ایـن    دگرآسـیب ) نشان داد ترکیبـات  7). فرهودي (7(
طریق باعث کاهش رشد گیاهچه گیاهان خردل وحشی و پنیـرك در  

  زنی شد. مرحله جوانه
) گزارش کردند که افـزایش غلظـت ترکیبـات    27یو و همکاران (

ر اکسـیدان د  هـاي آنتـی   با تخریب ساختار پروتئینی آنـزیم  دگرآسیب
) 11نهایت منجر به کاهش عملکرد آنها شـد. کفاشـان و همکـاران (   

اعالم کردند که افزایش غلظت عصاره آبی گلرنگ سبب کاهش رشد 
  هاي جودره، چچم، خونی واش و گندم شد.  و وزن تر گیاهچه
هاي هرز غالب در مزارع صیفی، پنبه و حبوبات ایران  توق از علف
حاشـیه باغـات و    ،هـا  اعـی، چراگـاه  هاي زر در زمین بوده و همچنین،

لـذا بـا توجـه بـه دارا بـودن پتانسـیل        شود. ها به وفور یافت می جاده
ثیر دگـر آسـیبی   أهدف بررسی ت، این پژوهش با ماریتیغالدگرآسیبی 

 هـاي آنزیمـی   فعالیـت زنـی و   عصاره آبی ماریتیغال بـر رشـد، جوانـه   

  .انجام شدهرز توق  هاي علف گیاهچه
  

  ها مواد و روش
قالب طرح کـامالً  به صورت دو آزمایش جداگانه در  پژوهشاین 
 در تکرارو چهار  پنجدر هاي کامل تصادفی به ترتیب  و بلوك تصادفی
هاي تکنولوژي  آزمایشگاه و آزاد اسالمی واحد شوشتر دانشگاهگلخانه 

در بذر و مرکزي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیـت مـدرس تهـران    
 4آزمـایش اول شـامل   تیمارهـاي  جرا شـد.  ا 1392-1393 هاي سال

و درصد وزنی/حجمـی)   15 و 10، 5، 0سطح عصاره آبی ماریتیغال (
، 10، 0سطح عصاره آبی ماریتیغـال (  4تیمارهاي آزمایش دوم شامل 

هاي  بود. بمنظور تهیه عصاره آبی اندامدرصد وزنی/حجمی)  30و  20
از  1392ی در بهـار  بوته ماریتیغـال در آغـاز گلـده   هوایی ماریتیغال، 

مزرعه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحـد  
آوري و بعد از حذف گل، اندام هوایی گیـاه ماریتیغـال در    شوشتر جمع

درجه سانتیگراد در آون خشک و سپس آسیاب شد. جهـت   60دماي 
ـ   100تهیه عصاره،  ا گرم پودر آسیاب شده اندام هوایی ماریتیغـال را ب

 20سـاعت در دمـاي    24لیتر آب مقطر مخلوط نمـوده و   میلی 1000
و سپس محلول حاصل از کاغذ صـافی   شدنگهداري گراد درجه سانتی

هاي مورد نظر بـر   عبور داده شد. این عصاره به عنوان مرجع و عصاره
عدد بذر توق در هـر   20زنی  براي آزمایش جوانه ه شد.تهیاساس آن 

انتیمتر) حاوي یک عدد کاغذ صافی قرار داده س 9قطر با دیش ( پتري
آب مقطر (به عنوان شاهد)  ولیتر از محلول مورد نظر  هفت میلیو  شد

دیش اضافه گردید. جهـت جلـوگیري از تجمـع مـواد      به محیط پتري
قبـل از اضـافه    و یکنواخت پخش شدن آن، دیش دگرآسیب در پتري

لیتـر آب مقطـر    میلـی  15هـا بـا    دیش کردن محلول دگرآسیب، پتري
  شد. داده   شوشست

 پـنج  توق در گلدان تعداد هرز  فرشد عل منظور در آزمایش دوم به
هاي پالستیکی حاوي ترکیب خاك رس و  در گلدانه عدد بذر این گیا

ها تعداد آنها  کود پوسیده حیوانی کاشته شدند. پس از استقرار گیاهچه
س از سبز شدن بذور . دو هفته پکاهش یافتبه سه عدد در هر گلدان 

 30و  20، 10، 0ماریتیغـال (   پاشی آنهـا توسـط عصـاره    محلول توق،
یک هفتـه   .شدطی سه روز پشت سر هم انجام درصد وزنی/حجمی) 
توق هاي  ، برداشت گیاهچهماریتیغال پاشی عصاره پس از پایان محلول

  .شدجهت بررسی صفات انجام 
بر اساس واحد گرم ها به کمک ترازوي حساس و  وزن تر گیاهچه

)، 26هاي آلفا آمـیالز (  بررسی فعالیت آنزیم جهتد. گردیاندازه گیري 
)، ساکارز سینتاز با استفاده از روش 4و ماهلی ( چنس روشکاتاالز از 

آلدهیـد در بـرگ از    ) و جهت اندازه گیري غلظت مالون دي1آویگاد (
  ) استفاده شد.25روش والنتویچ و همکاران (

هاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرم افزار  ري دادهمحاسبات آما
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SPSS    انجام شد و براي رسم نمودارها از نـرم افـزارExcel   و بـراي
  اي دانکن استفاده شد. ها از آزمون چند دامنه مقایسه میانگین

  
  نتایج و بحث

  دیش الف. ارزیابی در پتري
  وزن تر گیاهچه

ثیر أهاي توق، تحت ت هچهنتایج آزمایش نشان داد که وزن تر گیا
). 1 شکل( )≥01/0P( عصاره آبی ماریتیغال قرار گرفت و کاهش یافت

در تیمـار  بـه ترتیـب   میزان وزن تر گیاهچه توق و کمترین بیشترین 
). 1 شکلدرصد عصاره آبی ماریتیغال مشاهده شد ( 15شاهد و غلظت 

اهش عصاره آبی ماریتیغال سـبب کـ   ،دست آمدهه با توجه به نتایج ب

فعالیت آنزیم آلفا آمیالز و کاهش رشد گیاهچه توق شد. کاهش رشد 
هـاي   با توقف شدید میتوز در سلول دگرآسیبگیاه در حضور ترکیبات 

نتیجه وزن ریشه و ساقه  و در هچه همراه شد چه وساقه مریستمی ریشه
که  ه است). طبق مطالعات انجام شده مشخص شد3یابد ( کاهش می

 اُزمـک  زمینـی  زیـر  و هـوایی  هاي اندام آبی عصاره با افزایش غلظت
 چـه،  سـاقه  طـول  چـه،  طول ریشه زنی، جوانه سرعت زنی، جوانه درصد
 وزن تـر  نسـبت  گیاهچـه،  وزن تر چه، ساقه تر وزن چه، ریشه تر وزن

 طـور  بـه  چـه  سـاقه  بـه  چـه  ریشه طول نسبت و چه به ساقه چه ریشه
 نـد کـه عصـاره   ا هکرد ). محققین گزارش17افت (ی کاهش داري معنی
 خشک وزن و ارتفاع بوته کاهش باعث سلمه تره هوایی اندام و ریشه
  ).22د (وش می گلرنگ هوایی واندام ریشه

  

  
  
 

  هاي توق تر گیاهچه تاثیر عصاره آبی ماریتیغال بر وزن -1شکل 
Figure 1- Effect of aqueous extract of milk thistle on cocklebur seedling fresh weight 

  
  فعالیت آنزیم آلفا آمیالز

به هاي توق،  نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم آلفا آمیالز گیاهچه
ثیر غلظت عصاره آبی ماریتیغال قـرار  أتحت تاي  میزان قابل مالحظه

. بیشترین مقدار فعالیت آنزیم آلفا آمـیالز  )2) (شکل ≥01/0P( گرفت
در  ن، درحالیکه کمترین مقدار آبود ر)مربوط به تیمار شاهد (آب مقط

نانو مول بر گرم  1/2درصد عصاره آبی ماریتیغال به میزان  15غلظت 
درصـد   15و 10، 5بذر بر دقیقه مشاهده شد. بین تیمارهـاي غلظـت   

پـی  داري مشاهده شد. محققـین   عصاره آبی ماریتیغال اختالف معنی
ذر خردل وحشـی تحـت   کاهش فعالیت آنزیم آلفا آمیالز ب اند که برده

  ). 8د (وش میثیر عصاره گلرنگ منجر به کاهش رشد گیاهچه آن أت
  

  کاتاالز  فعالیت آنزیم
هاي توق، تحت  کاتاالز گیاهچه  نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم

ـ  تیغـال قـرار گرفـت   یدار غلظت عصاره آبی مار ثیر معنیأت ترتیـب   ه(ب

01/0P≤ زیم کاتاالز مربـوط بـه   . بیشترین مقدار فعالیت آن)3) (شکل
نانومول آب اکسیژنه بر میلیگرم  9/8تیمار شاهد (آب مقطر) به میزان 

پروتئین بر دقیقه و کمترین مقدار فعالیت آنـزیم کاتـاالز مربـوط بـه     
نـانومول آب اکسـیژنه بـر     4/1درصد ماریتیغال به میزان  15عصاره 

مؤثر در  یز آنزیم. آنزیم کاتاال)3بود (شکل میلیگرم پروتئین بر دقیقه 
) H2O2سبب تجزیه آب اکسیژنه ( بوده ومقابله با تنش اکسیدکنندگی 

هاي آزاد اکسـیژن بـه لیپیـدهاي     رادیکال هجومو از  هدر گیاهان شد
کند. کاهش  ) جلوگیري میDNAغشا، پروتئین و ماده وراثتی سلول (

اکسیدان ممکن اسـت باعـث تجمـع اکسـیژن      هاي آنتی فعالیت آنزیم
کـه ایـن امـر منجـر بـه تخریـب        ههـاي گیـاهی شـد    ل در بافتفعا

اي  در مطالعـه  گـردد.  هاي غشایی و کـاهش رشـد گیـاه مـی     سیستم
هاي  جو خودرو بر فعالیت برخی از آنزیم دگرآسیبمشاهده شد که اثر 

پراکسیداز و هاي اسکوربات پراکسیداز  گندم باعث کاهش فعالیت آنزیم
). تعـداد  12( یافـت  ل اکسیداز افـزایش  شد و فعالیت کاتاالز و پلی فن
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هـاي آنتـی اکسـیدانی نظیـر      زیادي از مواد آللوشیمیایی فعالیت آنزیم
را هـاي مسـیر اکسـیداتیو پنتـوز فسـفات       پراکسیداز و کاتاالز و آنزیم

 ).19د (سازن و یا متوقف می دادهکاهش 

  

  
  

  
  

  در توق آلفا آمیالز ثیر عصاره آبی ماریتیغال بر فعالیت آنزیمأت -2شکل 
Figure 2. Effect of aqueous extract of milk thistle on alpha amylase enzyme activity of cocklebur 

  

  
  

  

  در توق ثیر عصاره آبی ماریتیغال بر فعالیت آنزیم کاتاالزأت -3شکل 
Figure 3. Effect of aqueous extract of milk thistle on catalase enzyme activity of cocklebur 

  
هـاي   سـبب افـزایش فعالیـت آنـزیم     دگرآسـیب حضور ترکیبات 

ها با حذف  زیرا این آنزیم ،شود هاي هدف می اکسیدان در گیاهچه آنتی
هـاي آزاد اکسـیژن محـیط سـلول را از اثـرات زیانبـار ایــن        رادیکـال 
ز ماننـد سـایر   اکسیدان نی هاي آنتی اما آنزیم ،کنند ها حفظ می رادیکال

a a 
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قـرار   دگرآسـیب ثیر غلظت باالي ترکیبات أترکیبات پروتئینی تحت ت
  . )27و  21( یابد گرفته و فعالیت آنها کاهش می

  
  غلظت مالون دي آلدهید

هـاي   آلدهید بافت گیاهچـه  نتایج نشان داد که غلظت مالون دي
غلظت عصـاره آبـی ماریتیغـال    ) ≥ 01/0P( دار ثیر معنیأتوق، تحت ت

که بیشترین مقدار  داددست آمده نشان  ه. نتایج ب)4(شکل  ر گرفتقرا
درصد ماریتیغال به  15آلدهید مربوط به تیمار عصاره  غلظت مالون دي

درحالیکـه کمتـرین مقـدار     بـود،  نانو مول بر گرم وزن تر 4/0میزان 
نانو مول بر  0016/0آلدهید در تیمار شاهد به میزان  غلظت مالون دي

در بافت گیاهچه مشاهده شد. بررسی غلظت مـالون دي   تر گرم وزن
 ،تواند بیانگر میزان تخریب غشا سلولی باشـد  آلدهید بافت گیاهی می
تخریـب  شود.  ثیر تخریب غشا سلولی آزاد میأزیرا این ترکیب تحت ت
تواند یکی از دالیل  ثیر ترکیبات دگرآسیب میأغشاهاي سلولی تحت ت

ـ  علف هاي ي کاهش رشد گیاهچه عمده ثیر حضـور مـواد   أهرز تحت ت
 بـا دگرآسـیب   ترکیبات اي مشاهده شد که در مطالعهدگرآسیب باشد. 

در  گیاهان هاي آنزیم فعالیت بر منفی ثیرأت و سلولی غشاهاي تخریب
که حساسترین مرحله در زندگی گیاهان و همچنـین   زنی جوانه مرحله

 گیاهچـه  رشـد  کـاهش  سـبب باشـد،   پیش زمینه استقرار گیاهچه می
ثیر افزایش غلظت ترکیبات أمحققین با بررسی ت ).7گردند ( می گیاهان

ثیر منفی أبر رشد گیاهچه خیار بیان نمودند این ترکیبات با ت دگرآسیب
اکسیدان گیاهچه خیار، سـبب القـاي تـنش     هاي آنتی بر فعالیت آنزیم

اکسیداتیو، تخریب غشاهاي سلولی و کاهش رشد گیاهچه خیـار شـد   
مطالعات انجام شـده  ). 16( آزمایش حاضر همخوانی داردنتایج  که با

ـ 7توسط فرهودي ( ي  ثیر عصـاره أ) کاهش رشد خردل وحشی تحت ت
ي خـردل   آبی آفتابگردان را ناشی از تخریب غشا سلولی در گیاهچـه 

  وحشی عنوان نمود. 

  

  
  
  

  توق افت گیاهچهید بهآلد ثیر عصاره آبی ماریتیغال بر غلظت مالون ديأت -4شکل 
Figure 4- Effect of aqueous extract of milk thistle on malon dialdehyde concentration of cocklebur 

  
توان نتیجه گرفت که بررسی  با توجه به نتایج آزمایش حاضر می

اکسیدان، آلفـا آمـیالز و غلظـت     هاي آنتی صفاتی مانند فعالیت آنزیم
ـ  مالون دي عنـوان نشـانه تخریـب غشـا سـلولی)       هآلدهید گیاهچه (ب

سزایی در بررسی پاسخ گیاهچـه گیاهـان هـدف بـه      تواند نقش به می
ترکیبات دگرآسیب داشته باشد. مواد دگر آسیب عصاره آبی ماریتیغال 

آلفـا آمـیالز سـبب     و هاي آنتـی اکسـیدان   با اختالل در فعالیت آنزیم
هـاي تـوق    ریب غشا سلولی گیاهچهها و تخ کاهش فعالیت این آنزیم

هرز تـوق و از   هاي علف گردید که این امر باعث کاهش رشد گیاهچه
  . بین رفتن آنها شد

  ب. ارزیابی در گلدان
  تر گیاهچه وزن

هـاي تـوق، تحـت تـأثیر      تـر گیاهچـه   نتایج نشـان داد کـه وزن  
). 5) (شـکل  ≥01/0Pمحلولپاشی عصاره آبی ماریتیغال قرار گرفـت ( 

تر گیاهچه توق تحت تأثیر عصاره آبی ماریتیغال  ن میزان وزنبیشتری
تـر   باشد؛ درحالیکه کمترین وزن مربوط به تیمار شاهد (آب مقطر) می

گـرم   26/0درصد ماریتیغـال بـه میـزان     10گیاهچه در تیمار عصاره 
داري نداشت. کفاشـان و   مشاهده شد و با سطوح باالتر اختالف معنی

a 

b 

bc 
c 
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ردند که افزایش غلظت عصاره آبـی گلرنـگ   ) گزارش ک11همکاران (
هـاي جـودره، چچـم،     تر در گیاهچه سبب کاهش رشد گیاهچه و وزن

  شد.  واش و گندم  خونی

  

  
  
 
 

  هاي توق تر گیاهچه تأثیر عصاره آبی ماریتیغال بر وزن -5شکل 
Figure 5. Effect of aqueous extract of milk thistle on fresh weight of cocklebur 

  
  فعالیت آنزیم کاتاالز 

هاي توق تحـت   نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم کاتاالز گیاهچه
) ≥01/0Pتأثیر محلولپاشی عصاره آبی ماریتیغال قرار گرفت (بترتیب 

 30 غلظـت  مربوط بـه  ). کمترین مقدار فعالیت آنزیم کاتاالز6  (شکل
یژنه بـر میلـی گـرم    نانومول آب اکسـ  8/1درصد ماریتیغال به میزان 

باشد. فعالیت آنـزیم کاتـاالز در تیمـار شـاهد و      پروتئین بر دقیقه می
داري نشـان نـداد؛ در    درصد عصاره ماریتیغال تفاوت معنی 10غلظت 

درصـد عصـاره ماریتیغـال اخـتالف      30و  20حالی که غلظت هـاي  
 ) بیان کردند که اثر12زاده و همکاران ( داري نشان دادند. حسین معنی

هاي گندم باعث کاهش  دگرآسیب جو خودرو بر فعالیت برخی از آنزیم
) گزارش نمود که آنزیم کاتاالز 6زاده ( فعالیت آنزیم کاتاالز شد. دارمی

تحت تأثیر ترکیبات دگرآسیب جـودره در گیاهچـه سـوروف کـاهش     
یافت. کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتاالز ممکـن اسـت باعـث    

هاي گیاه شوند که این عمل باعـث   فعال در برگ تجمع زیاد اکسیژن
هـاي   پراکسیداسیون لیپید شده و در آخر منجـر بـه تخریـب سیسـتم    

 شود. غشایی می
  

  فعالیت آنزیم ساکارز سینتاز
هاي توق،  نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم ساکارز سینتاز گیاهچه

) ≥01/0Pپاشی عصاره آبی ماریتیغال قرار گرفـت (  تحت تأثیر محلول
نتایج بیانگر آن است که با افزایش غلظت عصاره ماریتیغال  ).7(شکل 

درصد، فعالیت آنزیم ساکارز سینتاز کمتر  30از صفر درصد (شاهد) به 
طوریکه بیشترین مقدار فعالیت آنزیم ساکارز سینتاز مربوط بـه   شد؛ به

ین نانومول بر میلیگرم پروتئ 25/11تیمار شاهد (آب مقطر) به میزان 
ساکارز سینتاز مربوط  باشد و کمترین مقدار فعالیت آنزیم بر دقیقه می

نانومول بر میلیگرم پروتئین بر دقیقه  2درصد به میزان  30 غلظت به
 30و  20هـاي   مشاهده شد. فعالیت آنزیم سـاکارز سـینتاز در غلظـت   

داري نشان نداد. آنزیم سـاکارز   درصد عصاره ماریتیغال اختالف معنی
ز یک آنزیم کلیدي در فرایندهاي فتوسنتزي است و وظیفه ایـن  سینتا

تواند به عنـوان یـک    آنزیم تبدیل گلوکز به ساکارز است و ساکارز می
قند مصرف شود و یا اینکه به نشاسـته تبـدیل شـده و ذخیـره شـود.      

گـردد   کاهش فعالیت ساکارز سینتاز منجر به کاهش تولید ساکارز می
کونس و گراویـوس   توق را در پی دارد. هاي که کاهش رشد گیاهچه

) بیان نمودند که آنزیم ساکارز سینتاز یک آنزیم کلیدي در تبـدیل  5(
هاي فتوسنتزي به سـاکارز اسـت و فعالیـت آن تحـت تـأثیر       فرآورده

) بیـان نمـود کـه    14کـورش نـژاد (  گیرد.  هاي محیطی قرار می تنش
اي آلفا آمیالز و ه ترکیبات دگرآسیب گندم باعث کاهش فعالیت آنزیم

 شود. ساکارز سینتاز در یوالف می
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  تأثیر عصاره آبی ماریتیغال بر فعایلت آنزیم کاتاالز در توق -6شکل 

Figure 6. Effect of aqueous extract of milk thistle on catalase enzyme activity of cocklebur 
  
  

  
  

  یغال بر فعالیت آنزیم ساکارز سینتاز توقتأثیر عصاره آبی ماریت -7شکل 
Figure 7. Effect of aqueous extract of milk thistle on sucrose synthase enzyme activities of cocklebur 

 
  آلدهید غلظت مالون دي

هـاي   آلدهید بافت گیاهچـه  نتایج نشان داد که غلظت مالون دي
ــی م  ــأثیر محلولپاشــی عصــاره آب ــوق، تحــت ت ــزایش ت ــال اف اریتیغ

هاي مختلف عصاره ماریتیغال بر میزان غلظت  ). غلظت≥01/0Pیافت(

داري داشت و بیشـترین مقـدار    آلدهید گیاه توق تأثیر معنی مالون دي
درصد بـه میـزان    30آلدهید مربوط به تیمار عصاره  غلظت مالون دي

نانو مـول بـر گـرم وزن تـر و کمتـرین مقـدار غلظـت مـالون          93/0
نانو مول بر گرم وزن تـر   0029/0هید در تیمار شاهد به میزان آلد دي
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تخریب غشاهاي سلولی تحت تأثیر ترکیبـات  ). 8مشاهده شد (شکل 
هـاي   ي کاهش رشد گیاهچـه  تواند یکی از دالیل عمده دگرآسیب می

هرز تحت تأثیر حضور مواد دگرآسیب باشد. بـا توجـه بـه نتـایج      علف
رفت که بررسی صفاتی ماننـد نشـت   توان نتیجه گ آزمایش حاضر می

آلدهید گیاهچه (به عنوان نشانه  پذیري غشا سلولی و غلظت مالون دي

تواند نقش بسزایی در بررسی پاسخ گیاهچـه   تخریب غشا سلولی) می
لـورنزو و همکـاران    گیاهان هدف به ترکیبات دگرآسیب داشته باشد.

ب کـاهش  پاشی عصاره آکاسـیا سـب   ) مشاهده نمودند که محلول15(
  هاي هدف شد. شدید رشد گیاهچه و تخریب غشاهاي سلولی گیاهچه

  

   
  

  

  تأثیر عصاره آبی ماریتیغال بر غلظت مالون دي آلدهید در توق -8شکل 
Figure 8. Effect of aqueous extract of milk thistle on malon dialdehyde concentration of cocklebur 

  
  گیري کلی نتیجه

در این پژوهش با افزایش غلظت عصاره ماریتیغال مقادیر صفات 
هاي کاتـاالز و   گیري شده شامل: وزن تر گیاهچه، فعالیت آنزیم اندازه

هاي توق در مقایسه با تیمار شاهد (آب مقطر)  ساکارز سینتاز گیاهچه
هاي توق در  آلدهید گیاهچه روند کاهشی داشته ولی غلظت مالون دي

تخریـب  د (آب مقطـر) رونـد افزایشـی داشـته اسـت.      مقایسه با شاه
تواند یکی از دالیل  غشاهاي سلولی تحت تأثیر ترکیبات دگرآسیب می

هرز توق تحـت تـأثیر حضـور     هاي علف ي کاهش رشد گیاهچه عمده

توان نتیجـه   مواد دگرآسیب باشد. با توجه به نتایج آزمایش حاضر می
ـ   هـا و   اکسـیدان  ت آنتـی گرفت که بررسی صفاتی مانند بررسـی فعالی

غلظت مالون دي آلدهید گیاهچه (بـه عنـوان نشـانه تخریـب غشـا      
تواند نقش بسزایی در بررسی پاسخ گیاهچه گیاهان هدف  سلولی) می

به ترکیبات دگرآسیب داشته باشد. کاهش فعالیت ساکارز سینتاز منجر 
هاي تـوق را در   به کاهش تولید ساکارز شده که کاهش رشد گیاهچه
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