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تأثیر سایکوسل بر فعالیت آنتیاکسیدانی و میزان مالوندیآلدئید در ارقام ماری و میشن
زیتون ))Olea europaea L.تحت تنش خشکی
Effect of Cycocel on Antioxidative Activity and Malondialdehyde Content of Mary and
Mission Olive )Olea europaea L.) Cultivars Under Drought Stress
وحید اکبری ،*1رسول جلیلیمرندی2و علیرضا
تاریخ دریافت93/60/22 :

فرخزاد3

تاریخ پذیرش93/69/21 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر سایکوسل بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی دو رقم زیتون (ماری و میشن) در شرایط تنش خشکی ،آزمایش
گلخانهای با سه فاکتور شامل سه سطح سایکوسل (صفر 266 ،و  1666میلیگرم در لیتر) ،سه سطح تنش خشکی (دور آبیاری فواصل
 16 ،2و  12روز یکبار) و دو رقم زیتون (ماری و میشن) بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و در
مدت چهار ماه انجام شد .در پایان آز مایش نتایج نشان داد که افزایش فواصل دور آبیاری ،موجب افزایش فعالیت آنزیمهای کاتاالز،
آسکوربات پراکسیداز و گوایاکول پراکسیداز بهترتیب  16/129 ،16/680و  17/879میکرومول در دقیقه بر گرم وزن تر برگ در دور
آبیاری  12روز یکبار شد ،همچنین میزان آنتوسیانین ،فنل کل و میزان مالوندیآلدئید در هر دو رقم افزایش یافت .تیمارهای مختلف
سایکوسل نیز موجب افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز و گوایاکول پراکسیداز و کاهش میزان مالوندیآلدئید در مقایسه با شاهد شدند.
تیمار  266میلیگرم در لیتر سایکوسل موجب کاهش معنیدار میزان آنتوسیانین برگ نسبت به شاهد شد (بهترتیب  12/137و
 13/029میکرومول بر گرم وزن تر برگ) .رقم میشن نسبت به رقم ماری مقاومت بیشتری به خشکی نشان داد .بهطورکلی نتایج نشان
داد که استفاده از سایکوسل میتواند برخی از اثرات منفی ناشی از تنش خشکی در ارقام ماری و میشن زیتون را بهبود دهد.
واژههای کلیدی :آنزیم کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز ،گوایاکول پراکسیداز ،فنل کل
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جوان وجود دارند و بهعنوان یک گروه از فالونوئیدهای محلول
در آب در یک نقطة پایانی در مسیر بیوسنتز فالونوئیدها در
سیتوپالسم ساخته میشوند (وودال و استیوارت.)1998 ،16
گزارش شده است که آنتوسیانینها دارای نقش آنتیاکسیدانی
بوده و باعث سمیتزدایی گونههای فعال اکسیژن میشوند
(هوکسترا 11و همکاران .)2001 ،زیتون یک درخت همیشهسبز
با سرعت رشد پایین در اقلیمهای نیمهگرمسیری دنیا در
عرضهای جغرافیایی  36تا  62درجه پرورش مییابد و یک
محصول مهم برای اکثر کشورهای مدیترانهای محسوب میشود
(هاگیدیمیتریو و پانتیکیس .)2004 ،12زیتون بهعنوان یک
درخت مقاوم به خشکی شناخته شده است (کانر.)2005 ،13
مکانیسمهای سازگاری درختان زیتون در برابر تنش خشکی
شامل کاهش پتانسیل آب برگ ،تنظیم اسمزی ،بسته شدن
نسبی روزنهها ،کاهش سطح برگ ،پیچیدگی برگ ،افزایش
ضخامت مزوفیل ،تنظیم اسمزی ،تجمع پرولین ،تنظیم سیستم
آنتیاکسیدانی ،تجمع موسیالژ و دیگر متابولیتهای ثانویه است
(بوسابیلیدیش و کوفیدایس2002 ،16؛ سوفو 12و همکاران،
 .)20004اگرچه زیتون از درختان مقاوم در برابر خشکی
شناخته شده است اما در طی سالهای اول پس از کاشت نهال،
نیاز آبی آن باال است (کانر ،)2005 ،همچنین نیاز آبی درختان
زیتون بستگی به رقم و مرحلة رشد آنها دارد و ارقام مختلف
پاسخهای متفاوت نشان میدهند (چارتزوالکیس 10و همکاران،
 .)1999نتایج تحقیقات نشان میدهد که فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی با مقاومت به تنشهای محیطی در بسیاری از
گیاهان ازجمله زیتون همبستگی دارد (ایناژه 17و همکاران،
 .)2009نتایج یک آزمایش نشان داد در اثر تنش خشکی میزان
مالون دی آلدئید ،ترکیبات فنلی و فعالیت سیستم
آنتیاکسیدانی ارقام زیتون شماللی ،18زلماتی 19و چیتویی26
افزایش یافت ،کمترین افزایش در میزان مالوندیآلدئید و
بیشترین تجمع ترکیبات فنولی و آنزیم آسکوربات پراکسیداز در
رقم زلماتی مشاهده شد ،فعالیت آنزیم کاتاالز در رقم چیتویی
بیشتر از سایر ارقام بود ،همچنین فعالیت آنزیم پلی فنول
اکسیداز در ارقام شماللی و زلماتی بیشتر از رقم چیتویی

مقدمه
کمبود آب یکی از مهمترین فاکتورهای محدودکنندة رشد،
فتوسنتز و بقاء گیاهان در مناطق خشک و نیمهخشک است
(باسالر 1و همکاران .)2009 ،امروزه با توجه به کاهش نزوالت
آسمانی و شرایط نیمهخشک ایران ،رقابت برای تهیة آب بین
بخشهای شهری ،کشاورزی و صنعتی رو به افزایش است ،این
امر ایجاب مینماید که مصرف بهینة آب و صرفهجویی در
مصرف آب مدنظر قرار گیرد .نکتة قابلتوجه ،استفاده از ارقام
مقاوم و بهکارگیری مکانیسمهایی است که بتوان مقاومت
گیاهان را نسبت به کمبود آب در مناطق خشک و نیمهخشک
افزایش داد (دیچیو 2و همکاران .)2002 ،تنشآبی میتواند به
غشاها آسیب برساند ،نفوذپذیری غشاء را افزایش دهد و تجمع
رادیکالهای آزاد اکسیژن 3را در گیاهان القاء کند .این
رادیکالها از طریق پراکسیداسیون چربیها و در نتیجه تخریب
غشاء (میتلر ،)2002 ،6تخریب پروتئینها (توکیدا 2و همکاران،
 ،)1995غیرفعال کردن آنزیمها (تیو 0و همکاران )2003 ،و
تخریب رنگدانهها (چن 7و همکاران )2000 ،ایجاد تنش ثانویة
اکسیداتیو کرده که منجر به خسارت جدی به ساختارهای
سلولی و گیاهی میگردند .عموم ًا گیاهان از طریق فعالسازی
سیستم آنتیاکسیدانی شامل سیستم آنزیمی (سوپراکسید
دیسموتاز ،کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز) و سیستم
غیرآنزیمی (فالونوئیدها ،کاروتنوئیدها ،آنتوسیانین و اسید
آسکوربیک) موجب سمیتزدایی رادیکالهای آزاد اکسیژن شده
و مقاومت خود به تنش خشکی را افزایش میدهند (ردی 8و
همکاران .)2004 ،ترکیبات فنلی بهعنوان اجزای موجود در
گیاهان ،سالهاست که شناخته شدهاند و وظایف بسیاری به
آنها نسبت داده شده است .یکی از عملکردهای مهم و بهخوبی
شناخته شدة فنلها ،شرکت آنها در مکانیسمهای دفاعی است.
بررسیهای انجام شده نشان داده است که هرگونه تنش در گیاه
مقدار ترکیبات فنولی را افزایش میدهد (بلوخینا 9و همکاران،
 ،)2003این ترکیبات بهدلیل دارا بودن خاصیت آنتیاکسیدانی
نقش مهمی در از بین بردن رادیکالهای آزاد اکسیژن دارند
(بلوخینا و همکاران .)2003 ،آنتوسیانینها از ترکیبات فنلی
گیاهان میباشند که هم در برگهای بالغ و هم در برگهای

10. Woodall and Stewart
11. Hoekstra
12. Hagidimitrio and Pontikis
13. Connor
14. Bosabalidis and Kofidis
15. Sofo
16. Chartzoulakis
17. Ennajeh
13. Chemlali
19. Zalmati
20. Chetoui

1. Bacelar
2. Dichio
3. Reactive Oxygen Species
4. Mittler
5. Takeda
6. Tu
7. Chen
8. Reddy
9. Blokhina
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کاهش پیدا کرد (بوقالب و محامدی .)2011 ،1ترکیبات
شیمیایی مثل -2کلرو اتیل تری متیل آمونیوم کلراید 2تحت نام
تجاری سایکوسل ،3یک کندکنندة رشد مصنوعی میباشد که
موجب افزایش مقاومت گیاهان مختلف نسبت به تنش خشکی
میشود (جانا 6و همکاران .)2002 ،سایکوسل با ایجاد اختالل در
مسیر بیوسنتز جیبرلین ،مانع از سنتز آنزیم انت کائورن سینتاز2
سینتاز 2شده و از طویل شدن و رشد سلولها جلوگیری میکند
که این امر موجب کاهش سطح تعرق و مقاومت گیاه به تنش
میگردد (رادماچر 0و همکاران .)2000 ،نتایج نشان داده است
که تیمار سایکوسل با افزایش تراکم بافت گیاه و افزایش غلظت
شیرة سلولی در پایداری غشاء سلولی و حفظ مکانیسمهای
تصفیة رادیکالهای آزاد مؤثر است (الورر .)2003 ،7محلولپاشی
سایکوسل روی ارقام مختلف زیتون در شرایط تنش خشکی،
باعث افزایش مقاومت روزنهای ،محتوای نسبی آب برگ ،وزن
خشک ریشه ،کاهش سطح برگ و وزن خشک ساقه گردید
(نژادصاحبی8و همکاران .)2010 ،در آزمایشی استفاده از
سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی موجب کاهش طول ساقه،
سطح برگ ،وزن تر و خشک برگ ،میزان کلروفیل ،افزایش
پرولین ،قندهای محلول ،تعداد و وزن خوشه و بدون تأثیر بر
میزان اسیدهای آلی در انگور رقم بارانی 9شده است
(عبدالرحمن .)2010 ،16پیشتیمار بذور ماش 11با سایکوسل
تحت هر دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش موجب افزایش
محتوای نسبی آب برگ ،کاهش نسبت شاخساره به ریشه،
افزایش پرولین ،پروتئین ،قندهای محلول ،میزان کلروفیل و
افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز در برگها شده است (فاروق و
بانو .)2006 ،12در رابطه با تأثیر تعدیلکنندگی سایکوسل تحت
شرایط تنش خشکی بر صفات بیوشیمیایی چون میزان مالون
دیآلدئید و فعالیت سیستمهای آنتیاکسیدانی در درختان میوه
مطالعه ای صورت نگرفته است .لذا هدف از انجام این پژوهش،
بررسی اثر سایکوسل بر شاخصهای بیوشیمیایی دو رقم زیتون
تحت تنش خشکی بود.

مواد و روشها
طرح آزمایشی ،مواد گیاهی ،شرایط رشد و اعمال تیمارها
بهمنظور بررسی تأثیر کندکنندة رشد سایکوسل بر تنش
خشکی در دو رقم زیتون (ماری و میشن) ،آزمایشی در سال
 1389-96در گلخانة گروه علوم باغبانی دانشکدة کشاورزی
دانشگاه ارومیه بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .در این پژوهش فاکتورهای
مورد آزمایش شامل رقم با دو سطح (ماری و میشن) ،دورهای
مختلف آبیاری در سه سطح شامل دور آبیاری  2روز یکبار
بهعنوان شاهد (سطح آبیاری مطلوب) ،دور آبیاری  16روز
(تنش خشکی مالیم) و دور آبیاری  12روز (تنش خشکی
شدید) و فاکتور سوم غلظتهای مختلف محلولپاشی سایکوسل
بود که در سه سطح (صفر 266 ،و  1666میلیگرم در لیتر)
اعمال شد .آزمایش دارای سه تکرار و برای هر تکرار دو گلدان و
در مجموع  168گلدان (گیاه) ،از دو رقم زیتون استفاده شد .در
این پژوهش از نهالهای دو سالة ارقام ماری و میشن زیتون که
از نهالستان نجفی واقع در ساوه تولید شده بود ،استفاده شد .در
طول مدت آزمایش دمای حداقل و حداکثر گلخانه بهطور
متوسط  18/7و  37/2درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی
گلخانه بین  62تا  26درصد بود .گلدانهای مورد استفاده
جهت کاشت از نوع پالستیکی سیاه با قطر دهانة  22سانتیمتر
و ارتفاع  26سانتیمتر بود .سه سوراخ به قطر یک سانتیمتر در
کف گلدانها ایجاد شد .و به مقدار مساوی شن درشت به ابعاد
حدوداً یک سانتی متر به میزانی که دو الیه از شن کف گلدان را
بپوشاند جهت انجام زهکشی ریخته شد .مخلوط خاکی به کار
رفته در گلدان نهالها شامل خاک معمولی ،خاکبرگ و ماسه
بهترتیب به نسبت  1 ،1 ،2قسمت بود .برخی از خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در جدول  1ارائه شده
است.

1. Boughalleb and Mhamdi
2. 2-Chloroethyl Trimethylammonium Chloride
3. Cycocel
4. Jaana
5. Ent Kaurene Synthase
6. Rademacher
7. Laurer
8. Nejadsahebi
9. Barrani
10. Abd El-Rhman
11. Vigna radiata
12. Farooq and Bano
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جدول  :1خصوصیات خاک مورد استفاده برای آزمایش
Table 1: Characteristics of used soil for experiment
مقدار موجود در خاک
خصوصیات خاک مورد آزمایش

واحد

Characteristics of soil for experiment

Content in the soil

شن )(Sand

54

درصد

)(Percent

)(Clay

20.5

درصد

)(Percent

)(Silt

25.5

درصد

)(Percent

0.15

درصد

)(Percent

16.1

درصد

)(Percent

رس

سیلت
ازت کل

)(Total nitrogen

کربنات کلسیم
فسفر

)(Calcium carbonate

)(Phosphorus

43

پتاسیم )(Potassium

634

هدایت الکتریکی ()EC
اسیدیته ()PH

2.6

بافت خاک

)(Unit

میلیگرم در کیلوگرم
میلیگرم در

)(mg/kg

کیلوگرم)(mg/kg

دسیزیمنس بر

متر)(dS/m

7.6

شنی لومی

)(Soil texture

)(Sandy loam

در پایان آزمایش ( 126روز بعد از آغاز اعمال تیمارهای خشکی
و سایکوسل) ،صفات مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای تهیة عصارة
گیاهی جهت تعیین میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات
و گوایاکول پراکسیداز از روش پیشنهادی کانگ و سالتیویت1
( )2002با اندکی تغییرات استفاده شد .نیم گرم وزن تر برگ از
یک گلدان بهطور تصادفی در هر تکرار توزین گردید و سپس به
داخل هاون سرد منتقل شد و توسط  3میلیلیتر محلول بافر
تریس با  pH= 7/2شامل اسید کلریدریک  6/62موالر3 ،
میلیموالر کلرید منیزیم و  1میلیموالر  EDTAدر هاون خوب
سسساییده شد .بافر استخراجی برای استخراج آنزیم آسکوربات
پراکسیداز شامل  6/2میلیموالر آسکوربات نیز بود .مخلوط
حاصل بهمدت  26دقیقه در دمای  6درجه سانتیگراد با سرعت
 2666دور در دقیقه سانتریفیوژ شد .محلول رویی بهعنوان

عصارة خام برای اندازهگیری فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان
مورد استفاده قرار گرفت.
فعالیت آنزیم کاتاالز با استفاده از روش پیشنهادی ابی2
( )1984اندازهگیری شد .مخلوط واکنش شامل  2/2میلیلیتر
بافر فسفات  26میلیموالر ( )pH=7شامل  6/2میلیلیتر
پراکسید هیدروژن  1درصد و  6/3میلیلیتر عصارة استخراجی
بود .سپس فعالیت آنزیم کاتاالز بهصورت کاهش در جذب طی
 1دقیقه در طول موج  266نانومتر با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر محاسبه شد .برای سنجش فعالیت کاتاالز از
ضریب خاموشی ( )63/0 mM-1cm-1استفاده شد.
فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز با استفاده از روش
پیشنهادی ناکونا و آسادا )1981( 3اندازهگیری شد .مخلوط
واکنش شامل  2/2میلیلیتر بافر فسفات  26میلیموالر
( )pH=7شسامل  6/1میلیموالر  ،EDTAآسکوربات سدیم 1
میلیموالر 6/2 ،میلیلیتر پراکسید هیدروژن  16میلیموالر و
 6/1میلیلیتر عصارة آنزیمی بود .سپس فعالیت آنزیم
آسکوربات پراکسیداز بهصورت کاهش در جذب طی  1دقیقه در
طول موج  296نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
محاسبه شد .برای سنجش فعالیت آسکوربات پراکسیداز از
ضریب خاموشی ( )2/8 mM-1cm-1استفاده شد.
فعالیت آنزیم گوایاکول پراکسیداز با استفسساده از روش
پیشنهادی یوپادایا 6و همکاران ( )1985انجام گرفت .مخلوط
واکنش شامل  2/2میلیلیتر بافر فسفات  26میلیموالر
( )pH=7شامل  1میلیلیتر گوایاکول  1درصد 1 ،میلیلیتر
پراکسید هیدروژن  1درصد و  6/1میلیلیتر عصارة استخراجی

در نیمه اسفند ماه  1389نهالها در گلدانها کاشته شد و پسس
از دو ماه استقرار در محیط گلخانسه ،تیمارهسای مسورد آزمسایش
روی آنها اعمال گردیسد .همزمسان بسا شسروع دورهسای آبیساری
(مقدار  1/2لیتر آب در هر مرحله آبیساری بسرای هسر نهسال) در
نیمة اردیبهشت ماه ،تیمارهای سایکوسل بهصورت محلولپاشی
دستی تا مرحلة آب چسک شسدن از برگهسا و انسدام هسوایی ،در
چهار مرحله و با فاصلة  22روز یکبسار صسورت گرفست (میسزان
محلولپاشی در هر مرحله به ازاء هر گیساه  22سسیسسی بسود)،
همچنین بهجای سایکوسل صسفر (شساهد) محلولپاشسی بسا آب
صورت گرفت.

1. Kang and Saltiveit

2. Aebi
3. Nakano and Asada
4. Updhyaya

صفات مورد بررسی و روش اندازهگیری آنها
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با دمای  90درجه سانتیگراد قرار داده شد و سپس بالفاصله در
آب یخ سرد شدند و به مدت  2دقیقه در  16666دور
سانتریفیوژ شدند .در نهایت جذب محلول حاصل با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موجهای  232و  066نانومتر
خوانده شد .برای محاسبة غلظت مالوندیآلدئید از ضریب
خاموشی معادل ( )122 mM-1cm-1استفاده شد و نتایج حاصل
از اندازهگیری بر حسب وزن تر محاسبه و ارائه گردید .تجزیة
دادههای بهدست آمده از این پژوهش با استفاده از نرمافزار
) SAS (9.1و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن انجام گرفت ،همچنین برای رسم نمودارها از
نرمافزار ) Excel (2007استفاده گردید.

بود .سپس فعالیت آنزیم گوایاکول پراکسیداز بهصورت افزایش
در جذب طی  1دقیقه در طول موج  626نانومتر با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر محاسبه شد .برای سنجش فعالیت
گوایاکول پراکسیداز از ضریب خاموشی ()20/0 mM-1cm-1
استفاده شد.
برای اندازهگیری میزان آنتوسیانین برگ از روش فولکی و
فرانسیس )1968( 1استفاده شد .مقدار  6/1گرم از وزن تر برگ
به همراه  16میلیلیتر متانول اسیدی (شامل  99درصد متانول
و  1درصد اسید کلریدریک) ساییده شد .سپس عصارة حاصل
بهمدت  16دقیقه در  0666دور سانتریفیوژ شد و فاز باالیی آن
بهمدت  26ساعت در تاریکی و در دمای اتاق نگهداری شد .بعد
از  26ساعت جذب هر یک از نمونهها در طول موج 226
نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد .برای محاسبة
غلظت آنتوسیانین از ضریب خاموشی ()126 mM-1cm-1
استفاده شد.
برای استخراج عصاره جهت اندازهگیری میزان فنل کل،
 6/2گرم از بافت تر برگ به همراه  16میلیلیتر متانول 86
درصد در هاون ساییده شد .مخلوط حاصل به مدت  12دقیقه
در  16666دور در دمای  6درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شد
(هوری 2و همکاران .)2007 ،برای تعیین میزان فنل کل
براساس روش پیشنهادی مارینووا 3و همکاران ( )2005استفاده
گردید .به  1میلیلیتر از عصارة استخراجی  9میلیلیتر آب
مقطر و  1میلیلیتر معرف فولین سیوکالتئو 6اضافه و مخلوط به
هم زده شد .بعد از  2دقیقه  16میلیلیتر کربنات سدیم 7
درصد اضافه شد و بهمدت  96دقیقه در دمای اتاق قرار داده
شد .سپس جذب هر یک از نمونهها در طول موج  726نانومتر
خوانده شد .برای محاسبة میزان فنل کل ،از منحنی استاندارد
گالیک اسید استفاده گردید.
2
برای اندازهگیری مالوندیآلدئید بهعنوان شاخصی از
پراکسیداسیون چربیها ،از روش پیشنهادی هیت و پاکر0
( )1968استفاده شد 1 .گرم بافت تر برگ در  2/2میلیلیتر
محلول تری کلرواستیک اسید  16درصد ساییده شد .هموژنات
حاصل بهمدت  26دقیقه با سرعت  12666دور سانتریفیوژ شد.
روی  2میلیلیتر از محلول رویی 2 ،میلیلیتر از محلول محتوی
تری کلرو استیک اسید  26درصد و تیوباربیوریک اسید 6/2
درصد اضافه شد .نمونهها بهمدت  36دقیقه در حمام آب گرم

نتایج و بحث
میزان فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی
نتایج تجزیة آماری دادههای آزمایش نشان داد که سطوح
مختلف خشکی تأثیر معنیداری بر فعالیت آنزیمهای کاتاالز،
آسکوربات پراکسیداز و گوایاکول پراکسیداز داشت (جدول .)2
مقایسه میانگین دادهها نشان داد که با افزایش فواصل آبیاری
میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز و گوایاکول پراکسیداز بهطور
معنیداری افزایش مییابد بهطوریکه بیشترین میزان فعالیت
آنزیمهای مذکور در تیمار خشکی شدید مشاهده شد (بهترتیب
 16/680و  17/879میکرومول در دقیقه بر گرم وزن تر برگ)،
همچنین فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در تیمارهای تنش
خشکی مالیم و تنش خشکی شدید بدون اختالف معنیدار
نسبت به یکدیگر بهطور معنیداری در مقایسه با شاهد افزایش
یافت (بهترتیب  16/129 ،9/002و  8/868میکرومول در دقیقه
بر گرم وزن تر برگ) (جدول  .)3در شرایط تنش خشکی
افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان میتواند به علت تولید
رادیکالهای آزاد اکسیژن در محیط سلول و افزایش میزان
پراکسید هیدروژن باشد که باعث اختالل در اعمال فیزیولوژیک
سلول میشود و سیستم ضداکسیداتیو را فعال میکند (ردی و
همکاران .)2004 ،میتوا 7و همکاران ( )2004گزارش کردند که
پراکسیدازها باعث خنثیکردن اثر سمی پراکسید هیدروژن
میشوند .آنزیم کاتاالز بهعنوان یک آنزیم محافظتی در سیستم
دفاع آنتیاکسیدانی عالوهبر تجزیة پراکسید هیدروژن (الورر،
 ،)2003در به تعویق انداختن پیری (کاروسو 8و همکاران،
 )1999و جلوگیری از تخریب دیوارة سلولی (جیانگ و زانگ،9
 )2001نیز نقش دارد .در آزمایشی فعالیت آنزیمهای

1. Fulcki and Francis
2. Horii
3. Marinova
4. Folin Ciocalteu
5. Malondialdehyde
6. Heat and Packer

7. Mittova
8. Caruso
9. Jiang and Zhang

122

تأثیر سایکوسل بر فعالیت آنتیاکسیدانی و میزان مالون...

پژوهش نشان داد که در رقم میشن کاهش خسارت
اکسیداتیوی به افزایش بیان سیستمهای آنتیاکسیدان مرتبط
است ،و سلولهای گیاهی که دارای مکانیسمهای آنتیاکسیدانی
هستند میتواند در مقابل خسارتهای اکسیداتیو محافظت
شوند (لیما 3و همکاران .)2002 ،اثر رقم و خشکی بر فعالیت
آنزیمهای کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز و اثر متقابل خشکی و
سایکوسل بر فعالیت آنزیمهای کاتاالز وگوایاکول پراکسیداز
معنیدار شد (جدول  .)2چنانکه (شکل  )1نشان میدهد
فعالیت آنزیم کاتاالز در رقم میشن تحت سطوح مختلف خشکی
بیشتر از رقم ماری بود .همچنین فعالیت آنزیم آسکوربات
پراکسیداز فقط در رقم میشن در سطوح مختلف خشکی بهطور
معنیداری افزایش یافت .در پژوهشی ،اعمال تنش خشکی در
دو رقم زیتون موجب افزایش فعالیت آنزیم آسکوربات
پراکسیداز در رقم مقاوم به خشکی شماللی شده است اما در
رقم حساس چیتویی بیتأثیر بوده است (گرفل 6و همکاران،
 )2009که با نتایج پژوهش حاضر هماهنگ است .با توجه به
نتایج اثرات متقابل (شکل  ،)2تیمارهای سایکوسل در سطوح
مختلف خشکی بهطور معنیداری موجب افزایش فعالیت
آنزیمهای کاتاالز و گوایاکول پراکسیداز در مقایسه با شاهد
شدند.

سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و گوایاکول
پراکسیداز در هر دو بافت برگ و ریشة زیتون تحت شرایط
تنش خشکی ،بهطور معنیداری در مقایسه با شاهد افزایش
یافت اما فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز کاهش نشان داد که
این امر میتواند منجر به افزایش ترکیبات فنلی در طول دورة
تنش شود (سوفو و همکاران .)2005 ،همچنین در آزمایش
دیگری فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز،
سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز در اثر اعمال تنش آبی در
برگ و ریشة زیتون بهطور معنیداری در مقایسه با شاهد
افزایش پیدا کرد (سوفو و همکاران .)2008 ،تیمار سایکوسل
تأثیر معنیداری بر فعالیت آنزیمهای کاتاالز و گوایاکول
پراکسیداز داشت اما فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز تحت
تأثیر تیمار سایکوسل قرار نگرفت (جدول  .)2نتایج مقایسه
میانگینهای مربوط به محلولپاشی سایکوسل نشان میدهد که
میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز و گوایاکول پراکسیداز در
گیاهان شاهد در مقایسه با گیاهان تیمار شده دارای اختالف
معنیدار در سطح  2درصد میباشد و با افزایش غلظت
سایکوسل بر فعالیت آنزیمهای مذکور افزوده شده است (جدول
 .)6سایکوسل از خانواده کولینها میباشد .از ویژگی کولینها
این است که بدون اینکه اثری بر میزان تنفس داشته باشند،
موجب کاهش باز و بسته شدن روزنهها میشوند و در نتیجه
سبب کاهش حساسیت به خشکی و سرمازدگی میگردند.
کولینها در غشاء چربی سلول وجود دارند و بهعنوان جذب-
کنندة رادیکالهای آزاد عمل میکنند که موجب کاهش بعضی
از آسیبهای ناشی از تنشهای خشکی و سرما میگردد
(الفوینگ .)1988 ،1استفاده از سایکوسل با غلظت  1/2لیتر در
هکتار موجب افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در ذرت
تحت شرایط تنش خشکی شده است (ایلکایی و همکاران،
 .)1389در آزمایشی فعالیت آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز و
گوایاگول پراکسیداز در برگهای دانهالهای تیمار شدة گندم با
سایکوسل ،قبل از تنش گرما بهترتیب  16و  12درصد نسبت
به شاهد کاهش پیدا کرد ،اما پس از اعمال تنش گرمایی
فعالیت آنزیمها بهطور معنیداری نسبت به شاهد افزایش یافت
(کرسالوسکی 2و همکاران .)2010 ،بین ارقام مورد آزمایش از
نظر فعالیت آنزیم های کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و گوایاکول
پراکسیداز اختالف معنیداری وجود داشت (جدول  .)2فعالیت
آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و گوایاکول پراکسیداز
در رقم میشن بیشتر از رقم ماری بود (جدول  .)2نتایج این

میزان فعالیت آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی
سطوح مختلف آبیاری تأثیر معنیداری بر میزان آنتوسیانین و
فنل کل داشت (جدول  .)3مطابق نتایج مقایسه میانگینها
مربوط به سطوح مختلف خشکی ،میزان آنتوسیانین با افزایش
تنش بهطور معنیداری در مقایسه با شاهد افزایش پیدا کرده
است همچنین میزان فنل کل فقط در تیمار خشکی شدید
( 13/268میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) در مقایسه با
تیمارهای تنش مالیم ( 13 /372میلیگرم بر گرم وزن تر برگ)
و شاهد ( 13/369میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) افزایش
معنیداری داشته است (جدول  .)3ترکیبات فنلی گیاهان از
متابولیتهای ثانویه هستند که طی مسیر فنیل پروپانوئید تولید
میشوند و بهدلیل دارا بودن خاصیت آنتیاکسیدانی نقش
مهمی در از بین بردن گونههای فعال اکسیژن دارند (بلوخینا و
همکاران2003 ،؛ کسوری 2و همکاران.)2008 ،

3. Lima
4. Guerfel
5. Ksouri

1. Elfving
2. Kreslavski
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 تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و تیمار سایکوسل بر صفات مورد ارزیابی در دو رقم زیتون:2 جدول
Table 2: Variance analysis of the effects of drought stress and Cycocel treatment on evaluated traits of two olive
cultivars
(Mean of square)

میانگین مربعات
گوایاکول
پراکسیداز

آسکوربات
پراکسیداز

Guaiacol
peroxidase

Ascorbate
peroxidase

درجه
آزادی

منابع تغییرات

فنل کل

آنتوسیانین
Anthocyanin

Malondialdehyde

Total
phenols

0.109ns

0.016ns

1.621ns

26.013**

5.511*

5.106**

2

(Block)

34.560**

0.156*

19.572**

76.552**

95.960**

15.245**

1

(Cultivar)

24.024**

0.132*

216.256**

508.971**

8.085**

257.872**

2

17.306**

0.023ns

12.466**

75.679**

1.498ns

29.788**

2

1.431*

0.032ns

1.156ns

2.021ns

4.997**

2.847*

2

مالوندیآلدئید

کاتاالز
Catalase

S.O.V.

df

بلوک

(Drought)
(Cycocel)

رقم

خشکی

سایکوسل

رقم × خشکی
(Cultivar×Drought)

0.151ns

0.010ns

2.219ns

1.952ns

1.301ns

0.274ns

رقم × سایکوسل

2

(Cultivar × Cycocel)
0.020ns

2.349**

16.244**

0.529ns

9.906*

2.734*

خشکی × سایکوسل

4

(Drought × Cycocel)
0.116ns

0.015ns

1.778ns

1.243ns

0.283ns

0.664ns

رقم × خشکی × سایکوسل

4

(Cultivar × Drought × Cycocel)
0.421

0.026

1.803

2.782

1.386

0.829

خطای آزمایشی

34

(Experimental Error)
4.351

1.215

10.255

13.003

12.347

)%(

13.67

(cv)

ضریب تغییرات

 درصد2  درصد و معنیدار در سطح احتمال1  معنیدار در سطح احتمال، ** و * بهترتیب غیرمعنیدار،ns
ns, ** and *, Non-significant and Significant at 1 and 5% level of probability, respectively

 مقایسه میانگین تأثیر سطوح مختلف خشکی بر صفات مورد ارزیابی در دو رقم زیتون:3 جدول
Table 3: Mean comparison of the effect of different level of drought on evaluated traits in two olive cultivars
مالوندیآلدئید
Malondialdehyde
)µm/g FW)

فنل کل

آنتوسیانین

گوایاکول پراکسیداز

آسکوربات پراکسیداز

Total phenols
(mg/g FW)

Anthocyanin
(µm/g FW)

Guaiacol peroxidase
(µm min-1/g Fw-1)

13.850c

13.349b

10.013c

7.279c

b

b

b

کاتاالز

دور آبیاری

Ascorbate peroxidase
(µm min-1/g Fw-1)

Catalase
(µm min-1/g
Fw-1)

Irrigation interval

8.808b

2.918c

) (شاهد5 Days

a

b

(Control)
14.761

13.372

12.426

13.325

b

9.665

6.574

) (تنش مالیم10 Days
(Mild stress)

16.144a

13.508a

16.848a

17.879a

10.129a

10.486a

) (تنش شدید15 Days
(Severe stress)

 براساس آزمون چنددامنهای دانکن معنیدار نمیباشند%2 میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری در سطح
Means with the same letter in each column are not statistically significant at the 5% level using the Duncan’s Multiple
Range Test

 مقایسه میانگین تأثیر سطوح مختلف سایکوسل بر صفات مورد ارزیابی در دو رقم زیتون:6 جدول
Table 4: Mean comparison of the effect of different level of drought on evaluated traits in two olive cultivars
مالوندیآلدئید
تیمار سایکوسل
فنل کل
آنتوسیانین
گوایاکول پراکسیداز
آسکوربات پراکسیداز
کاتاالز

Malondialdehyde
)µm/g FW)

Total phenols
(mg/g FW)

Anthocyanin
(µm/g FW)

Guaiacol peroxidase
(µm min-1/g Fw-1)

Ascorbate peroxidase
(µm min-1/g Fw-1)

Catalase
(µm min-1/g Fw-1)

15.833a

13.452a

13.629a

10.789c

9.278a

5.364c

0

b

a

b

b

a

6.678b
7.936a

500
1000

15.038
13.883c

13.387
13.390a

12.137
13.520a

12.803
14.890a

9.478
9.847a

Cycocel treatment
)mg/L-1(

 براساس آزمون چنددامنهای دانکن معنیدار نمیباشند%2 میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری در سطح
Means with the same letter in each column are not statistically significant at the 5% level using the Duncan’s Multiple
Range Test
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جدول  :2مقایسه میانگین تأثیر رقم بر صفات مورد ارزیابی
Table 5: Mean comparison of the effect of cultivar on evaluated traits
کاتاالز

آسکوربات پراکسیداز

گوایاکول پراکسیداز

آنتوسیانین

فنل کل

Catalase
)(µm min-1/g-1 Fw

Ascorbate peroxidase
)(µm min-1/g-1 Fw

Guaiacol peroxidase
)(µm min-1/g-1 Fw

Anthocyanin
)(µm/g FW

Total phenols
)(mg/g FW

))µm/g FW

)(Mission

7.191a

10.867a

14.018a

13.697a

12.464b

14.118b

)(Mary

6.128b

8.201b

11.637b

12.493b

13.365a

15.718a

رقم
Cultivar

میشن

مالوندیآلدئید

ماری

Malondialdehyde

میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری در سطح  %2براساس آزمون چند دامنهای دانکن معنیدار نمیباشند
Means with the same letter in each column are not statistically significant at the 5% level using the Duncan’s Multiple
Range Test

b

a

)Catalase (µm min-1/g-1 Fw

)Ascorbate peroxidase (µm min-1/g -1Fw

کاتاالز (میکرومول در دقیقه در گرم وزن تر)

آسکوربات پراکسیداز (میکرومول در دقیقه در گرم وزن تر)

شکل  :1مقایسه میانگین اثر برهمکنش بین رقم و خشکی بر فعالیت آنزیمهای کاتاالز ( )aو آسکوربات پراکسیداز ( .)bمیانگینهای با
حروف مشابه در سطح احتمال  %2دارای اختالف معنیدار براساس آزمون چنددامنهای دانکن نمیباشند :A .رقم میشن :B ،رقم ماری،
 :D1دور آبیاری  2روز یکبار :D2 ،دور آبیاری  16روز یکبار و  :D3دور آبیاری  12روز یکبار
)Fig. 1: Mean comparison of interaction effect between cultivar and drought on catalase (a) and ascorbate peroxidase (b
activity. Means with the same letters are not significantly different at the 5% level using the Duncan’s Multiple Range
Test. A: Mission cultivar, B: Mary cultivar, D1: irrigation intervals of 5 days, D2: irrigation intervals of 10 days and
D3: irrigation intervals of 15 days

بوقالب و محامدی ( )2001افزایش ترکیبات فنلی را در ارقام
زیتون تحت شرایط تنش خشکی گزارش کردهاند .افزایش
ترکیبات فنلی و آنتوسیانینها در اثر تنش خشکی ،احتماالً به-
دلیل نقش آنتیاکسیدانی آنها در برابر رادیکالهای آزاد تولید
شده میباشد .ناگوس و بیکر )2000( 1گزارش کردند که اعمال
تنش خشکی بههمراه تیمار  ،UVمحتوای فالونوئید و
آنتوسیانین برگ گیاهان مدیترانهای ازجمله زیتون را بهطور
معنیداری در مقایسه با شاهد افزایش داد .تأثیر تیمار
سایکوسل بر میزان آنتوسیانین ،در سطح  1درصد معنیدار بود
اما بر شاخص فنل کل تأثیر معنیداری نداشت (جدول  .)2در

بررسی مقایسه میانگینهای مربوط به محلولپاشی سایکوسل
مشاهده گردید که تیمار  266میلیگرم در لیتر موجب کاهش
معنیدار میزان آنتوسیانین نسبت به شاهد شد ،اما تیمار 1666
میلیگرم در لیتر تأثیر معنیداری در مقایسه با شاهد نداشت
(جدول  .)6در آزمایشی استفاده از سایکوسل تأثیر معنیداری
بر میزان فالونوئیدها و آنتوسیانین در سیب رقم جوناگلد2
نداشت (عواد و دجاگر .)2002 ،3بین ارقام ماری و میشن
اختالف معنیداری از نظر میزان فنل کل و آنتوسیانین وجود
داشت (جدول  .)2طبق نتایج مقایسه میانگینها (جدول )2
رقم ماری از میزان فنل بیشتر و رقم میشن از آنتوسیانین

1. Nogues and Baker

2. Jonagold
3. Awad and De-Jager
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موجب افزایش آنتوسیانین در مقایسه با شاهد شد اما در شرایط
تنش شدید خشکی ،تیمارهای سایکوسل موجب کاهش
آنتوسیانین در مقایسه با شاهد شدند (شکل .)3

بیشتری برخوردار بود .اثر متقابل خشکی و سایکوسل بر میزان
آنتوسیانین معنیدار شد (جدول  .)2تیمار  1666میلیگرم در
لیتر سایکوسل در شرایط تنش مالیم خشکی بهطور معنیداری
a

)Catalase (µm min-1/g-1 Fw

)Guaiacol peroxidase (µm min-1/g-1 Fw

کاتاالز (میکرومول در دقیقه در گرم وزن تر)

گوایاکول پراکسیداز (میکرومول در دقیقه در گرم وزن تر)

b

شکل  :2مقایسه میانگینهای اثر برهمکنش بین خشکی و سایکوسل بر فعالیت آنزیمهای کاتاالز ( )aو گوایاکول پراکسیداز (.)b
میانگینهای با حروف مشابه در سطح احتمال  %2دارای اختالف معنیدار براساس آزمون چنددامنهای دانکن نمیباشند :C1 .سایکوسل
صفر میلیگرم در لیتر :C2 ،سایکوسل  266میلیگرم در لیتر :C3 ،سایکوسل  1666میلیگرم در لیتر :D1 ،دور آبیاری  2روز یکبار،
 :D2دور فواصل  16روز یکبار و  :D3دور آبیاری  12روز یکبار
)Fig. 2: Mean comparison of interaction effect between drought and cycocel on catalase (a) and guaiacol peroxidase (b
activity. Means with the same letters are not significantly different at the 5% level using the Duncan’s Multiple Range
Test. C1: Cycocel 0 mg L-1, C2: Cycocel 500 mg L-1, C3: Cycocel 1000 mg L-1, D1: irrigation intervals of 5 days, D2:
irrigation intervals of 10 days and D3: irrigation intervals of 15 days

)Anthocyanin (µm/g FW

آنتوسیانین (میکرومول در دقیقه در گرم وزن تر)

شکل  :3مقایسه میانگینهای اثر برهمکنش بین خشکی و سایکوسل بر میزان آنتوسیانین .میانگینهای با حروف مشابه در سطح
احتمال  %2دارای اختالف معنیدار براساس آزمون چنددامنهای نمیباشند :C1 .سایکوسل صفر میلیگرم در لیتر :C2 ،سایکوسل 266
میلیگرم در لیتر :C3 ،سایکوسل  1666میلیگرم در لیتر :D1 ،دور آبیاری  2روز یکبار :D2 ،دور آبیاری  16روز یکبار و  :D3دور
آبیاری  12روز یکبار
Fig. 3: Mean comparison of interaction effect between drought and cycocel on anthocyanin. Means with the same letters
are not significantly different at the 5% level using the Duncan’s Multiple Range Test. C1: Cycocel 0 mg L-1, C2:
Cycocel 500 mg L-1, C3: Cycocel 1000 mg L-1, D1: irrigation intervals of 5 days, D2: irrigation intervals of 10 days and
D3: irrigation intervals of 15 days

129

تأثیر سایکوسل بر فعالیت آنتیاکسیدانی و میزان مالون...

میانگینها ،رقم میشن مالوندیآلدئید کمتری در مقایسه با
رقم ماری داشت (بهترتیب  16/118و 10/166 12/718
میکرومول بر گرم وزن تر برگ) (جدول  .)2اثرات متقابل رقم
در خشکی و خشکی در سایکوسل بر میزان مالوندیآلدئید
معنیدار شد (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگینهای مربوط به
اثر متقابل رقم و خشکی نشان میدهد که میزان
مالوندیآلدئید در رقم ماری در سطوح مختلف خشکی بیشتر
از رقم میشن است (شکل  .)6همچنین با توجه به نتایج اثر
متقابل خشکی در سایکوسل ،غلظتهای مختلف سایکوسل در
سطوح مختلف خشکی بهطور معنیداری موجب کاهش میزان
مالوندیآلدئید در مقایسه با شاهد شدند (شکل .)2

مالوندیآلدئید
نتایج بهدست آمده در این پژوهش نشان داد که سطوح
مختلف آبیاری تأثیر معنیداری بر میزان مالوندیآلدئید در
سطح احتمال  1درصد داشت (جدول  .)2طبق نتایج مقایسه
میانگینها ،بیشترین و کمترین میزان مالوندیآلدئید بهترتیب
در تیمار خشکی شدید ( 10/166میکرومول بر گرم وزن تر
برگ) و تیمار شاهد ( 13/826میکرومول بر گرم وزن تر برگ)
مشاهده شد (جدول  .)3کمآبی با تولید انواع گونههای فعال
اکسیژن موجب بروز تنش اکسیداتیو در گیاهان میشود
(فاروق 1و همکاران .)2009 ،گونههای فعال اکسیژن مانند
رادیکال سوپراکسید ،2پراکسید هیدروژن 3و رادیکال
هیدروکسیل 6میتوانند بهطور مستقیم موجب تخریب غشاء و
افزایش پراکسیداسیون لیپیدها شوند (میتلر .)2002 ،میزان
مالوندیآلدئید بهعنوان شاخصی از پراکسیداسیون چربیها،
تحت شرایط تنش مطرح است .جیانگ و هوانگ)2001( 2
افزایش غلظت مالوندیآلدئید را نشاندهندة افزایش واکنش
پراکسیداسیون چربیها و اکسید شدن اسیدهای چرب غشائی
میدانند .نتایج مشابهی در رابطه با افزایش میزان مالوندی-
آلدئید در برگ سه رقم زیتون در اثر تنش خشکی گزارش
شده است (بوقالب و محامدی .)2011 ،نتایج یک آزمایش
نشان داد که میزان مالوندیآلدئید در ریشه و برگ زیتون ،در
اثر تنش خشکی بهطور معنیداری در مقایسه با شاهد افزایش
یافت (سوفو و همکاران.)2008 ،با وجود اینکه فعالیت سیستم
آنتیاکسیدانی در ارقام زیتون در اثر تنش خشکی افزایش
یافت ،به نظر میرسد دلیل افزایش میزان مالوندیآلدئید
کافی نبودن فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان جهت جلوگیری
از پراکسیداسیون چربیها و حذف رادیکالهای آزاد تولید شده
باشد .تیمار سایکوسل تأثیر معنیداری بر میزان مالوندی-
آلدئید داشت (جدول  .)2طبق جدول مقایسه میانگینها،
کاهش در تیمار  1666میلیگرم در لیتر سایکوسل بیشتر از
 266میلیگرم در لیتر آن بود (جدول  .)6این کاهش میتواند
ناشی از افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی تحت اثر
تیمار با سایکوسل و یا به دلیل کاهش عوامل تولیدکننده
رادیکالهای آزاد در گیاهان تیمار شده نسبت به شاهد در
شرایط تنش خشکی باشد .از لحاظ آماری اختالف معنیداری
بین ارقام مشاهده شد (جدول  ،)2با توجه به نتیجة مقایسه
1. Farooq
2. O2.
3. H2O2
4. OH.
5. Jiang and Hung
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 میانگینهای با حروف مشابه در سطح احتمال. مقایسه میانگینهای اثر برهمکنش بین رقم و خشکی بر میزان مالوندیآلدئید:6 شکل
:D2 ، روز یکبار2  دور آبیاری:D1 ، رقم ماری:B ، رقم میشن:A . دارای اختالف معنیدار براساس آزمون چنددامنهای نمیباشند%2
 روز یکبار12  دور آبیاری:D3  روز یکبار و16 دور آبیاری

Malondialdehyde (µm/g FW)

)مالوندیآلدئید (میکرومول در گرم وزن تر

Fig. 4: Mean comparison of interaction effect between cultivar and drought on Malondialdehyde content. Means with
the same letters are not significantly different at the 5% level using the Duncan’s Multiple Range Test. A: Mission
cultivar, B: Mary cultivar, D1: irrigation intervals of 5 days, D2: irrigation intervals of 10 days and D3: irrigation
intervals of 15 days

 میانگینهای با حروف مشابه در سطح. مقایسه میانگینهای اثر برهمکنش بین خشکی و سایکوسل بر میزان مالوندیآلدئید:2 شکل
266  سایکوسل:C2 ، سایکوسل صفر میلیگرم در لیتر:C1 . دارای اختالف معنیدار بر اساس آزمون چنددامنهای نمیباشند%2 احتمال
 دور:D3  روز یکبار و16  دور آبیاری:D2 ، روز یکبار2  دور آبیاری:D1 ، میلیگرم در لیتر1666  سایکوسل:C3 ،میلی گرم در لیتر
 روز یکبار12 آبیاری
Fig. 5: Mean comparison of interaction effect between drought and cycocel on Malondialdehyde content. Means with
the same letters are not significantly different at the 5% level using the Duncan’s Multiple Range Test. C1: Cycocel 0
mg L-1, C2: Cycocel 500 mg L-1, C3: Cycocel 1000 mg L-1, D1: irrigation intervals of 5 days, D2: irrigation intervals of
10 days and D3: irrigation intervals of 15 days
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رقم از نظر پاسخ به کندکنندة رشد سایکوسل تفاوتی مشاهده
نشد .بدینترتیب با توجه به گسترش روزافزون کمآبی و نیاز
شدید کشور به فرآوردههای روغنی ،استفاده از رقم میش و
غلظت  1666میلیگرم در لیتر سایکوسل که توانایی
مکانیسمهای مقاومت به شرایط تنشی را در گیاه ایجاد
میکند ،توصیه میگردد.

نتیجهگیری کلی
براساس نتایج بهدست آمده در این پژوهش ،میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که طوالنی شدن فواصل آبیاری منجر به
افزایش میزان مالوندیآلدئید و در نتیجه فعال شدن سیستم
آنتیاکسیدانی در ارقام زیتون مورد بررسی میشود .در این
پژوهش ،رقم میشن نسبت به رقم ماری مقاومتر نسبت به
تنش خشکی تشخیص داده شد ،بهطوریکه از مالوندیآلدئید
کمتر و سطوح باالتر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی برخوردار
بود که این امر موجب کاهش خسارت اکسیداتیوی در اثر
تنش خشکی میشود .بر طبق نتایج بهدست آمده ،استفاده از
سایکوسل با غلظت  1666میلیگرم در لیتر از عملکرد بهتری
برخوردار بود .همینطور این نکته قابل ذکر است که بین دو

سپاسگزاری
از معاونت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه به جهت تأمین
مالی پایاننامه قدردانی میشود.
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Effect of Cycocel on Antioxidative Activity and Malondialdehyde Content of،Mary and
Mission Olive )Olea europaea L.) Cultivars Under Drought Stress
Akbari1*, V., Jalili Marandi2, R. and Farokhzad3, A. R.
Abstract
In order to investigate the effect of cycocel on some biochemical characteristics of two olive cultivars (Mary and
Mission), a greenhouse experiment was conducted taking into account three factors of: cycocel at three levels (0, 500
and 1000 mg L-1), drought stress of three levels (irrigated at 5, 10 and 15 days intervals) and tow olive cultivars (Mary
and Mission) in a factorial experiment based on randomized complete block design with three replicates for the lasted
four months. In the end of experiment the results showed that increased periods of drought have increased catalase
activity (10.486 µm min-1/g Fw-1), ascorbate peroxidase (10.129 µm min-1/g Fw-1) and guaiacol peroxidase (17.879 µm
min-1/g Fw-1). Anthocyanin content, total phenols and malondialdehyde content in both cultivars increased with drought
stress too. Also, cycocel treatments increased the catalase and guaiacol peroxidase activity and decreased the
malondialdehyde content as compared with the control. The plants treated with 500 mg L-1 cycocel, showed significant
decreased in the anthocyanin content (12.137 µm/g FW) in leaf compared with the control (13.629 µm/g FW). Mission
cultivar showed higher resistance to drought stress than the Mary cultivar. Results suggested that cycocel treatment can
neutralize some negative effects of drought stress in Mary and Mission cultivars of olive.
Keywords: Catalase enzyme, Ascorbate peroxidase, Guaiacol peroxidase, Total phenols
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