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 چکیده

 Acanthaceaeمعروف به گیاه نائین هاوندی در ایران، گیاهی دارویی از خانواده  (.Andrographis paniculata L)آندروگرافیس پانیکوالتا 
اثر متیل جاسمونات  این تحقیق به منظور مطالعهاست.  برگ های گیاه بالغ حاوی ترکیبات  دی ترپنوئید می باشد که خواص دارویی گسترده ای دارد. 

فی با یک فاکتور به اجرا در آمد. آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصاد هاوندی نائین گیاهبر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی و نیز پرولین در 
، 225، 151، 55سطح:  صفر به عنوان شاهد ،  5تکرار انجام شد. فاکتور آزمایشی شامل کاربرد متیل جاسونات بود که به صورت محلول پاشی در  3و 

، پراکسیداز و کاتاالز زیمیلدهی انجام شد. در این تحقیق فعالیت آنمیکروموالر، بر روی گیاهان نائین هاوندی در مرحله ساقه رفتن و قبل از گ 311
مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز و سوپراکسیددیسموتاز مربوط به سطح  مورد سوپراکسیددیسموتاز و همچنین پرولین

ین نتایج بیانگر این بود که کاربرد متیل همچنمیکروموالر متیل جاسمونات بود و کمترین میزان آنزیم های مذکور برای سطح شاهد به دست آمد.  311
از میزان آنزیم کاسته شد همچنین  ،میکروموالر، میزان آنزیم پراکسیداز را افزایش داد ولی با افزایش غلظت متیل جاسمونات 151جاسمونات تا سطح 

میکروموالر باعث  151تغییرات پرولین نیز به صورتی بود که متیل جاسمونات تا سطح  کمترین فعالیت آنزیم پراکسیداز برای سطح شاهد به دست آمد.
 متیل جاسمونات، میزان پرولین را کاهش داد.میکروموالر  311و  225افزایش میزان پرولین شد و سطوح 

 
 ، نائین هاوندیپراکسیداز، سوپراکسیددیسموتاز،  متیل جاسمونات کلمات کلیدی :

 

 مقدمه

فیزیولوژیک گیاه شرکت و نقش تـدافعی در  شوند که در بسـیاری از فرآینـدهایهای رشدگیاهی محسوب میها گروه جدیدی از تنظیم کنندهجاسمونات
ها به استخراج شد. جاسمونات Jasminum grandiflorum (. متیل جاسمونات اولین بار از گیاه Srivastava, 2002کنند )گیـاه ایفـا می

های زنده و محیطی نیز نقش مهمی ایفا کرده و موجب شوند و در پاسخ گیاه به تنشها به وفور یافت میها و میوههای جوان، گلمعمول در برگ طور
-(. مشخص شده است که جاسموناتCreelman and Mullet, 1997شود )هدف می های زنده و محیطی در گیاهکاهش خسارات ناشی از تنش

(. جاسمونیک Abdala et al., 2003های گیاهی نقش مهمی در تنظیم فرایند رشد و نمو گیاه دارند )یک خانواده جدید از هورمونها به عنوان 
شوند ها از مسیر اکتادکانوئید ساخته میباشند. جاسموناتترکیبات مشتق شده از سیکلوپنتان لینولنیک اسید می اسید و متیل استر آن )متیل جاسمونات(

ها مشابه سایر (. جاسموناتLeon and Sanchez-Serrana, 1999) شودر این مسیر لینولنیک اسید به جاسمونیک اسید تبدیل میکه د
ها موجب پیری، ریزش برگ، پیچش، بسته شدن روزنه، سنتز بتاکاروتن، سنتز اتیلن و های گیاهی، اثرات بیولوژیکی متنوعی دارند، کاربرد آنهورمون

شود، معرفی های ثانویه میها به عنوان ترکیبات پیام رسان کلیدی در فرآیند القاء که منجر به تجمع متابولیتگردد. جاسموناتشد ریشه میممانعت از ر



 

های تنباکو باعث افزایش شدت نشان داده شده است که کاربرد متیل جاسمونات در محیط کشت سلول (. همچنینYu et al., 2002اند )شده
گزارش دیگری حاکی از آن است که متیل جاسمونات باعث افزایش شدید محتوای پروتئین  (.Capitani et al., 2005)یتوزی شده استفعالیت م

 (. Capitani et al., 2005در ریشه و ساقه کلزا گردیده است )
های معمول به کشت گیاهان نوع کشت از زراعتاز طرفی اهمیت گیاهان دارویی سبب شده است که هر ساله تعداد بیشتری از کشاورزان با تغییر 

توان به عوامل فرهنگی و عدم (. استفاده روز افزون از گیاهان دارویی را میSharma, 2004دارویی، به سمت تولید این دسته از گیاهان روی آورند )
ها و مواد موثره طبیعی در شیمیایی، لزوم استفاده از اسانسامکان تولید مصنوعی برخی از مـواد مـوثره طبیعـی، عـوارض جانبی نامطلوب مواد دارویی 

 L. Andrographis(. گیاه داروئی نائین هاوندی )Martins et al,. 2001ها نسـبت داد )ها و خوشبوکنندهساخت عطرها، صابون

paniculataرویی یک ساله از خانواده ( نیز گیاهی دا Acanthacea ن کرک، صاف، ساده و با گل های سفید می باشدکه دارای برگ های بدومی
این گیاه سرشار از ترکیبات فعال با (. Valdiani et al,. 2012)باشد. نائین هاوندی به عنوان یک گیاه دو جنسه و خودگشن شناخته شده است 

( و flavonoidsفالونوئیدها )(، diterpenesترپنوئیدها )خواص دارویی می باشد. عصاره این گیاه حاوی سه ترکیب عمده یعنی دی
(، نئوآندروگرافوالید andrographolideهای آندروگرافوالید )( با ترکیبات فعال شناخته شده به نامstigmasterolsها )استیگمااسترول

(neoandrographolide(  و داکسی آندروگرافوالید )-11deoxy-11,12 didehydroandrographolide می باشد. اندام های ) هوایی
، ضد سرطان، ضد هپاتیت، ضد اسهال مورد استفاده قرار H1N1، ضد HIVاین گیاه به خصوص برگ با دامنه وسیعی از خواص دارویی از جمله ضد 

(. با توجه به منابع، هندی ها از زمان های قدیم برگ های نائین هاوندی را به عنوان ضد سم در برابر Valdiani et al,. 2012می گیرد)
(. نائین هاوندی به لحاظ تاریخی در بیماری های همه گیر از جمله Meenatchisundaram et al., 2009گزیدگی استفاده کرده اند )مار

  (.Hancke et al., 1995اسنفاده شده است ) 1111اپیدمی جهانی آنفوالنزای 
شوند و اثرات پیوسته از حالت زیستی برخوردارند، لذا در بدن انباشته نمیمواد موثره موجود در داروهای گیاهی به دلیل همراه بودن با مواد دیگر 

هایی که بتواند شناسایی، تولید و ها نسبت به داروهای شیمیایی شده است از این رو روشگذارند و این امر سبب برتری آنجانبی از خود به جای نمی
توان های افزایش ترکیبات موثره گیاهان دارویی را میباشد. یکی از جنبهدر حال گسترش میافزایش ترکیبات ثانویه را در گیاهان دارویی موجب گردد 

-بنابراین با توجه به اینکه متیل جاسمونات بر بسیاری از فرآیندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه  تاثیر می کاربرد مواد تنظیم کننده گیاهی دانست.
ام شده مطالعات کمی در خصوص محلول پاشی اسید جاسمونیک و ارزیابی اثر آن بر خصوصیات کمی و کیفی گذارند و بر اساس بررسی منابع انج

ف بررسی اثر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های کاتاالز،  پراکسیداز، این آزمایش با هد اسانس گیاهان دارویی و معطر انجام شده است،
 گیاه دارویی نائین هاوندی انجام گرفت. سمزی پرولین در سوپراکسیددیسموتاز و همچنین تنظیم کننده ا

 
 هامواد و روش

ر بررسی اثر متیل جاسمونات بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان از قبیل کاتاالز، پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز و نیز تحقیق حاضر به منظو
قم به اجرا در -ایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد واقع در اتوبان  تهراندر آزم 1311گیاه دارویی نائین هاوندی در سال  پرولین در

فاکتور آزمایشی شامل کاربرد متیل جاسونات بود که به صورت  تکرار انجام شد. 3آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با یک فاکتور و  آمد.
میکروموالر، بر روی گیاهان نائین هاوندی در مرحله ساقه رفتن و قبل از گلدهی  311، 225، 151، 55سطح:  صفر به عنوان شاهد ،  5محلول پاشی در 

در گلخانه پژوهشی دانشگاه شاهد با استفاده از بذور نائین  1311این آزمایش به صورت گلدانی در طی ماههای آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند  انجام شد.
گلدان بودند که در هر گلدان  15جامعه آماری برای این پژوهش شامل  گیاهان دارویی دانشگاه شاهد صورت گرفت. هاوندی موجود در مرکز تحقیقات

شود و نمونه برداری و اندازه گیری صفات موردنظر از بین گیاهان هر گلدان به صورت تصادفی انتخاب شد. مراحل انجام آزمایش به گیاه کشت می 5
هفته  6ها جوانه دار شده بودند در مرحله دو برگی اولیه به گلدان های جیفی و بعد از ور نائین هاوندی که در داخل پتری دیشاین صورت بود که ابتدا بذ

های پالستیکی حاوی خاک، پیت موس، ماسه منتقل شدند. بذرها تا مرحله دو برگی با آب مقطر آبیاری شد و های جیفی به گلدانها از گلدانگیاهچه
روز شروع شد.  15ین مرحله از محلول غذایی کود کامل جهت تغذیه گیاهان استفاده شد. در مرحله چهار برگی اعمال متیل جاسمونات به مدت بعد از ا

 کل که زمانی تا روزانه صورت ها جلوگیری شود. همچنین محلول پاشی بهمحلول پاشی در هنگام غروب آفتاب انجام شد تا از آفتاب سوختگی برگ

زمایش و قبل از گلدهی آنزیم های کاتاالز، پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز و نیز داشت. بعد از اتمام آ ادامه ،شود آغشته خوبی به محلول با نگیاها
 گیری شدند.نیز در آزمایشگاه به شکل زیر اندازه کیگرفتند. صفات فیزیولوژی مورد اندازه گیری قرار پرولین



 

 کاتاالز اندازه گیری میزان آنزیم
میلی مول بافر فسفات پتاسیم،  111انجام میگیرد. بدین منظور محلول واکنش شامل  Abey, 1984براساس میزان تجزیه آب اکسیژنه طبق روش 

نانومتر ارزیابی میگردد  211میلی مول آب اکسیژنه میباشد که پس از اضافه کردن عصاره نمونه بافت تغییر جذب در اسپکتروفتومتر در طول موج  15
(Aebi, 1984). 

 
 اندازه گیری میزان آنزیم پراکسیداز

. در حضور پراکسیدهیدروژن، پراکسیداز محلول گایاکول را به (Pandolfini et al., 1992)پراکسیداز در واکنش به تنش ها دخالت دارد 
( استفاده گردید. 1115تتراگایاکول که یک فرآورده نارنجی رنگ استت تبدیل می کند. برای سنجش فعالیت پراکسیداز نیز از روش دورننبورگ و کنور )

ر هاون روی یخ به د (PH 6/1)میلی موالر  61میلی گرم توده سلولی منجمد شده در بافر رفسفات سدیم  211ای استخراج پراکسیداز محلول، بر
دقیقه( شدند. مخلوط واکنش شامل بافر فسفات  31، به مدت rmp 15111ییده و سپس نمونه ها پس از همگن سازی، سانتریفیوژ ) مدت دو دقیقه سا

 121میلی موالر بود. جذب آن در طول یک دقیقه در طول موج  5میلی موالر و پراکسیدهیدروژن  22، گایاکول  PH 6/1میلی موالر و  61سدیم 
 میکروموالر از گایاکول در دقیقه در گرم وزن تر بیان گردید. 1نانومتر قرائت گردید و فعالیت آنزیم به صورت پراکسیداسیون 

 
 آنزیم سوپراکسید دیسموتاز استخراج و اندازه گیری

میلی موالر  3حاوی  PH= 7/5میلی موالر و  111برای اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز، مقداری مایع رویی با بافر فسفات سدیم 
EDTA ،211  ،ب مقطر مخلوط گردید. در تاریکی به میلی لیتر کربنات سدیم و آ 5/1میلی موالر نیتروبلوتترازولیوم کلراید،  25/2میلی موالر متیونین

نانومتر اندازه  561دقیقه در معرض نور سفید قرار گرفتند. در نهایت میزان جذب در  11میکروموالر اضافه شده و به مدت  61نمونه ها ریبوفالوین 
 ,.Dhindsa et al)جلوگیری کند  %51کلراید گیری و یک واحد فعالیت آنزیمی به صورتی تعریف شد که بتواند از احیای نوری نیتروبلوتترازولیوم 

1981). 
   

  گیری میزان پرولیناندازه روش
های میانی هر گلدان در داخل فویل آلومینیـومی قـرار   ، استفاده شد. برای این کار ابتدا برگBates ( 1973گیری میزان پرولین  از روش )برای اندازه

 11در هاون چینی بوسیله ها نمونه گرم از قسمت پهنک برگ 5/1 حاوی یخ به آزمایشگاه منتقل شدند. سپسداده شدند و بعد از قرار گرفتن در فالکس 
لیتـر  میلی 2 ،دستگاه سانتریفیوژ صاف کردن توسط از پس حاصل مخلوط همگن ازشدند. خوب خرد  سولفوسالیسیلیک درصد اسید 3 محلول لیتر میلی

 در خالص استیک اسید لیترمیلی 2 و هیدرین اسید نین معرف لیتر میلی 2 افزودن از پس و دار ریخته شد، در پوشهای آزمایش و در داخل لوله برداشته
تا دمای آن به دمای  داده شدندیخ قرار  نها از حمام خارج و دروسپس نمونه. شد داده قرار یک ساعت مدت به گراد سانتی درجه 111 دمای با بن ماری

تولوئن اضافه کرده و لیتر میلی چهار. در این مرحله در زیر هود، به هر نمونه مقدار نشوداحساس گرما  زده شوداتاق برسد، به نحوی که اگر به آن دست 
 چهـار . سـپس  بـود فاز باالیی قرمز رنگ  تر بوده وکه فاز پایینی شفاف شدفاز حاصل  دوتا کامالً مخلوط شوند. پس از چند لحظه  داده شدخوب تکان 

هـای اسـتاندارد پـرولین در پـنج     . نمونـه قرائت شدنانومتر  521موج  در داخل کووت اسپکتروفتومتر ریخته و در طولاز فاز باالیی را برداشته و لیترمیلی
های استاندارد بر طبق شکل فالن بدست ه از محلولنانومتر قرائت شد سپس معادله خط برازش شد 521ها در طول موج تهیه و مقدار جذب آن غلظت

 آمد 
جایگذاری کرده تـا میـزان پـرولین بـرگ بـر      ( 1-2رابطه )بدست آمده را در  Y. داده شدقرار  (3-2رابطه )در  Xجای متغیر سپس عدد قرائت شده به 

 .شدگیری طول موج نوری استفاده اسپکتروفوتومتر برای اندازه به عنوان شاهد در دستگاه نیز گرم برگ بدست آید. از تولوئنبر میلی گرمحسب میکرو



 

 
 

 

 نتایج

 وندیاهگیاه نائین جاسمونات بر میزان فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت در اثر متیل
 

 آنزیم کاتاالز

( داشت. بیشترین میزان >11/1pبر آنزیم کاتاالز ) داری( تیمار مورد استفاده شده اثر معنی1ها )جدول بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
داری نداشت. کمترین آن میکروموالر اختاف معنی 151میکروموالر متیل جاسمونات بود که با سطح  311( مربوط به سطح 21/1فعالیت آنزیم کاتاالز )

 .( نیز برای سطح شاهد بدست آمد11/1)
 

y = 21.802x + 0.1263

R² = 0.9986
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 آنزیم کاتاالزکیزان فعالیت اثر سطوح مختلف متیل جاسمونات بر  -1شکل 

 

 
 

 آنزیم پراکسیداز
ه نتایج مقایسه میانگین معنی دار شد. با توجه ب (p<0.01) ،( نشان داد که آنزیم پراکسیداز تحت تاثیر تیمار1ررسی نتایج تجزیه واریانس )جدولب

افزایش داد ولی از این سطح به بعد با افزایش غلظت متیل میکروموالر میزان آنزیم پراکسیداز را  151( کاربرد متیل جاسمونات تا سطح 2)شکل 
 151( برای سطح 56/55میکروموالر( از میزان آنزیم مذکور کاسته شد، به طوریکه بیشترین میزان  پراکسیداز ) 311و  225جاسمونات )سطوح 

 ( برای سطح شاهد به دست آمد.13/21میکروموالر متیل جاسمونات و کمترین آن )
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 آنزیم پراکسیدازمیزان فعالیت اثر سطوح مختلف متیل جاسمونات بر  -2شکل 

 

 

 آنزیم سوپراکسیددیسموتاز
اختالف معنی دار مشاهده  %1(،  برای آنزیم سوپراکسیددیسموتاز تحت تاثیر تیمار، در سطح 1)جدول  بر اساس نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس

( نشان داد که میزان آنزیم سوپراکسیددیسموتاز با افزایش غلظت متیل جاسمونات، افزایش یافت و بیشترین میزان 3گردید. آنالیز مقایسه میانگین )شکل
 ( راسطح شاهد داشت. 115/12میکروموالر و کمترین میزان ) 311( را سطح 51/21آنزیم )

 

 زآنزیم سوپراکسیددیسموتا میزان فعالیت اثر سطوح مختلف متیل جاسمونات بر -3شکل 

 میزان پرولین
( بر میزان پرولین برگ داشت. به طوری که نتایج مقایسه >15/1pداری )(  تیمار مورد بررسی اثر معنی1 با توجه به نتایج تجزیه واریانس )جدول

هاوندی شد ولی از نائینداری در میزان پرولین برگ گیاه میکروموالر باعث افزایش معنی 151(  نشان داد متیل جاسمونات تا سطح 1)شکل  میانگین
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میکروموالر متیل جاسمونات میزان پرولین کاهش پیدا کرد. با توجه به این نتایج احتماالً استفاده از متیل  311و  225این سطح به بعد یعنی سطوح 
 ال نتیجه مثبت کمتری دارد. های باتواند میزان پرولین گیاه را افزایش دهد و استفاده از این ماده در غلظتجاسمونات تاغلظت معینی می

 

 

 
 اثر سطوح مختلف متیل جاسمونات بر میزان پرولین -1شکل 

 

 بحث

فیزیولوژیک گیاه شرکت و نقش  شوند که در بسـیاری از فرآینـدهایهای رشدگیاهی محسوب میها گروه جدیدی از تنظیم کنندهجاسمونات
شوند و در ها به وفور یافت میها و میوههای جوان، گلها به طور معمول در برگ(. جاسموناتSrivastava, 2002کنند )تـدافعی در گیـاه ایفـا می

شود  هدف می های زنده و محیطی در گیاههای زنده و محیطی نیز نقش مهمی ایفا کرده و موجب کاهش خسارات ناشی از تنشپاسخ گیاه به تنش
(Creelman and Mullet, 1997مشخص شده است که .) های گیاهی نقش مهمی در ها به عنوان یک خانواده جدید از هورمونجاسمونات

 (.Abdala et al., 2003تنظیم فرایند رشد و نمو گیاه دارند )
عهده را بر ROS  سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز، کاتاالز و گلوتاتیون ردوکتاز،  حفاظت علیه تأثیرات سمی  اکسیدان آنزیمی شاملدستگاه آنتی

کند، زیرا رود. این آنزیم نقش حیاتی در دفاع آنتی اکسیدانی ایفا میشمار میبه ROSزدایسوپراکسید دیسموتاز اولین آنزیم در فرایند سمیت .دارد
-تبدیل 

2O  2را بهO2H 2کند، درحالیکه کاتاالز و پراکسیداز، می کاتالیزO2H می را تخریب( 1997کنندStroinski and Kozlowska,   .) 

 ,Ashraf and Harrisشود )سازی و کاهش انواع اکسیژن فعال می( با فعالیت آنتی اکسیدانی خود باعث خنثیGPOXآنزیم گایاکول پراکسیداز )
 Mishraشود)هایی مانند سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز تحریک می(. در شرایط تنش، معموالً فعالیت آنزیم2004

et al.,1995.) داری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت از قبیل کاتاالز، نتایج آزمایش حاضر نشان داد که محلول پاشی متیل جاسمونات اثر معنی
از را افزایش داد و بعد از میکروموالر( میزان آنزیم پراکسید 151پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز داشت. به طوری که متیل جاسمونات تا غلظت معینی )

میکروموالر متیل جاسمونات نسبت  311آن از میزان آنزیم پراکسیداز کاسته شد. در مورد آنزیم کاتاز و سوپراکسیددیسموتاز هم با توجه به نتایج، کاربرد 
در  آنزیم کاتاالز و سوپراکسیددیسموتاز  بود. به بقیه تیمارها عمکرد بهتری داشت و سطح شاهد )عدم کاربرد متیل جاسمونات( دارای کمترین فعالیت

ای نیز نشان داده است که متیل جاسمونات با تاثیر بر افزایش آنزیم های آنتی اکسیدان، در کاهش گزارشات ارائه شدهراستا و تایید نتایج این آزمایش، 
میکروموالر باعث  251و  111ی، متیل جاسمونات در غلظت های رادیکال های آزاد در گیاهان نقش داشته است. به طوری که در گیاهچه بادام زمین
همچنین، نتایج به دست آمده با   .(Kumari et al., 2006)افزایش فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز و پراکسیداز گردیده است 
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(، جهت بررسی و مقایسه تاثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه آرابیدوپسیس 2111) Jungنتایج پژوهش انجام گرفته توسط 
با متیل جاسمونات فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، کاتاالز و پراکسیداز افزایش پیدا  گیاه مذکور در شرایط تیمارمطابقت دارد و 

میکروموالر در نوعی عدسک آبی در شرایط تنش ناشی از  1/1.  همچنین نشان داده شده که کاربرد جاسمونات با غلظت (Jung, 2004)کرده است 
 سمیت سرب باعث افزایش فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز و کاتاالز و کاهش تنش اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپید شده است

(Piotrowska et al., 2009). یاه در گAgropyron cristatum ر فعالیت برخی آنزیم های آنتی گزارش شده که جاسمونات با اثر ب
در یک   .(Shan and Liang, 2010)اکسیدان از جمله آسکوربات پراکسیداز در ایجاد مقاومت گیاه مذکور به تنش خشکی موثر بوده است 

ل پراکسیداز مورد بررسی قرار گرفته، گزارش شده است که متیل جاسمونات اثری بر فعالیت بررسی دیگر که اثر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم گایاکو
که نتایج این پژوهش و دیگر آزمایشات در این راستا بیانگر این است که  (Hare and Walling, 2006) آنزیم پراکسیداز در تاتوره نداشته است

میکروموالر باعث  51نشان داده اند که متیل جاسمونات  Parra-Lobato( 2009)غییر می باشد. میزان  فعالیت آنتی اکسیدانی ثابت نبوده و قابل ت
تاب گردان افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان مانند گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و کاتاالز در آپوپالست و سیمپالست ریشه های آف

 گردیده است. 

و نقیض بوده و آنچه که ضد  ز متیل جاسمونات روی آنزیم های آنتی اکسیدانیآزمایش های مختلف انجام شده با استفاده اشایان ذکر است که نتایج 
 Maciejewska andاین تناقض ها را توجیه کند توجه به زمان و غلظت استفاده از این هورمون و نوع گیاه است که گاه آثار بازدارنده ) می تواند

Kopcewicz, 2002 )( و گاه آثار تحریک کنندهWong et al., 2009داشته است ) 

ی، اسیدآمینه پرولین فراوانترین متابولیتی است که در بسیاری از گونه های گیاهی تحت تنش های غیرزنده همانند فلزات سنگین، شوری، خشکسال
. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر تفاوت معنی دار (Szabados and Savour, 2010)سرما، کمبود مواد غذایی و اسیدیته باال تجمع می یابد 

نتایج نشان می دهد که غلظت های مختلف متیل جاسمونات در  با متیل جاسمونات بود و گیاه نائین هاوندی در میزان پرولین پس از اعمال تیمار
میزان پرولین از طریق تجزیه پروتئین ها در برگ های بالغ باشد که سبب که به نظر می رسد افزایش زایش داد، میزان پرولین آزاد را افمقایسه با شاهد 

د افزایش اسیدهای آمینه آزاد از جمله پرولین می شود. همچنین می تواند ساخت پرولین در کلروپالست شروع شود که استخراج ماده پرولین اسی
دو مسیر گلوتامات و آرانیتین انجام می شود که افزایش پرولین به دلیل القای  سنتز پرولین از کربوکسیالز از کلروپالست بر این موضوع داللت دارد.

 ,Hare and Cress)کربوکسیلیک اسید ردوکتاز در شرایط تنش می باشد -5کربوکسیلیک اسیدسینتاز و پیرولین -5فعالیت های آنزیم های پرولین 

ارکننده ی پروتئین ها، کالت کننده فلزی، مهارکننده ی پراکسیداسیون لیپیدی و . پرولین عالوه بر حفظ تعادل اسمزی گیاه به عنوان پاید(1997
جاسمونیک اسید نیز در شرایط تنش فلزی میزان پرولین را  .(Mishra and Dubey, 2006)حذف کننده ی رادیکال های آزاد شناخته می شود 

سمونیک اسید به عنوان تنظیم کننده ی ژن های پروتئین های بازدارنده نظیر افزایش می دهد که به نظر می رسد در واکنش گیاهان نسبت به تنش، جا
رایط تنش تئونین، اسموتین، هیدروکسی پرولین و پرولین عمل کرده و با تنظیم افزایشی آنها به ویژه پرولین سبب افزایش میزان این اسیدآمینه در ش

 .(Wasternack and Kombrink, 2009)شود 
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