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Abstract
Selenium has not been classified as an essential
element for plants, in contrast to many other
organisms. With the aim of evaluating the effects
of different levels of selenium on metabolism in
soybean plants (Glycine max L.), the present
research was conducted. Selenium was foliarly
applied in three levels (0, 25, 50mgl-1), three times
with week intervals. The results showed that the
application of Se had significant enhancing impacts
on antioxidant enzymes (ascorbate peroxidase and
catalase) as well as protein in both root and leaf
tissues, especially in the later one. The application
of selenium resulted in the increased total
chlorophyll contents with the highest amounts
observed in Se50-treated plants. Similarly, the
improved contents of reducing sugars were resulted
from the foliar supplemented selenium. the
obtained results from the current study indicated
that the utilization of se at these levels had
inducing effects on the activities of antioxidant
enzymes, protein content and chlorophyll amounts,
thereby improving the plant resistance against
various abiotic stress conditions.
Keywords: Soybean,
enzymes, chlorophyll
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Glycine های مختلف سلنیوم بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه سویا

 نتایج نشان داد که. روز) بکار برده شد7  بار اسپری با فاصله3( اسپری

بکارگیری سلنیوم اثرات تحریکی معنی داری بر میزان فعالیت انزیم

های انتی اکسیدان مانند کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز در اندام های

mgl-  میزان پروتئین برگ و ریشه در غلظت های.برگی داشته است

 میزان. سلنیوم نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت05 و521
کلروفیل کل با افزایش میزان سلنیوم نسبت به شاهد افزایش یافت ولی

همچنین. سلنیوم معنی دار نبود52mgl-1

این افزایش درغلظت

بکارگیری سلنیوم در هر دو غلظت موجب افزایش معنی دار میزان

 نتایج این تحقیق داللت بر ان دارد که.قندهای احیا کننده در برگ شد
 میلی گرم در لیتر می تواند موجب05  و52 سلنیوم در غلظت های

افزایش میزان پروتئین و کلروفیل و نیز القا فعالیت انزیم های انتی

اکسیدان شده و از این طریق موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر

.تنش های مختلف محیطی شود

.کلروفیل، آنزیم های آنتی اکسیدان، سویا، سلنیوم:کلمات کلیدی

antioxidant
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مقدمه
سلنیوم مدتهای طوالنی به عنوان عنصر سمی شناخته
میشد تا اینکه در سال  57 91به ض رصنع ناونع  روری     

برای انسان شناخته ش  د ((  .( 22س ع ناونع هب موینل ن رص     
ضروری برای گیاهان دس دشن یدنب هت ه ا  سسس س سسسسست ،اگرچه
اثرات آن در برخی غلظت ها در تعدادی از گیاه فم نا ید   
گزارش شده اس  شرازگ .ت ش ک تسا هد ه س  ل رد موین       
غلظت های کم به عنوان آنتی اکس م و نادی م هدننک تعنا    
پراکسیداسیون لیپید عمل م  دنک ی (( ((( .)11تحقیق هرابرد   
   

اثرات زیستی س  طیحم یور موینل و یجنز ر ییاذغ ه هب
خاطر اینکه سلنیوم یک عنصر ضروری برای تعداد زی یدا

فیزیکوش می یای شنت لثم ی

 یروش ،یکشخ یاه وووووووو و ووو وو

UVشود( .)9لذا مطالعه رب موینلس تارثا  زا ناهایگ       2
جنبه مختلف  -1تغییر غلظت سلنیوم در گی روظنم هب ها    
تولید گیاهان غن دش ی ه و موینلس اب    

 -2اث ریگراکب ر ی   

سلنیوم بر رشد ،نمو ،کمیت و کیفیت محص شیازفا و لو   
مقاومت به تنش ها اهمیت دارد.
سویا یکی از مهمترین محصوالت .تسا یزرواشک
سویا تامین کننده جهانی پروتئین و روغن است .بن نیاربا
بااضافه کردن سلنیوم می ت  ناسنا زاین ناو ببب ب بببببه س ار موینل
تامین کرد(  .) 15هدف از این تحقیق بررسی اثرات احتما یل
بکا ریگر ی ه تظلغ  ای فلتخم

هرتماراپ رب موینلس ای             

از موجودات مثل انسان است ،بیشتر شده اس  ت (( .)62در
بعضی مناطق دنیا مثل چین ،مصر و تایلن موینلس نازیم د    

فیزیولوژیک گیاه سویا است.
مواد و روش ها

خاک اندک است که باعث کمبود سلنیوم در رژیم غ یاذ ی

کاشت بذرها و نحوه اعمال تیمارها و زمان برداشت:

انسان میشود( .)42تکنول  هدافتسا اب ریخا یژو ا دوک ز     
سلنیوم به صورت اسپری برگی یا استعمال به خاک ب یار
اف  شیاز م یزرواشک تالوصحم رد موینلس یوتح

  

بذرهای سویا ) ) Glycine max L.رقم  L17از

موسسه اص حال بذر و نهال کرج تهیه شد .بذرها با محلول

و         

هیپوکلریت سدیم  %1به مدت  15دقیقه ضد عفونی

همچنین برای یسآ شهاک بب بببه زا هدش داجیا یا قیرط    
تن ششش ه تخم یا ل حم ف ی ا یط س م هدافت یی ی ییییییی یش دو (( (4و . ) 22

 Pezzarossaو همک را ا  ن (( (  )21 20م اش هده ندرک  د ک  ه

    

به طور معن  حوطس یراد ی س ار موینل رد یبالگ و وله

   

 1mgl-1سلنیوم که به صورت برگی یا میوهای اسپری شد

افزایش داد( .)12سطوح مختل دیفم تارثا موینلس ف ی     
روی بعض هایگ ی ا د ن ا  تسا هتش (((((((( (7و  .) 14می یهب ناز نه     

سلنیوم سطح انواع اکسیژن فعال ( )ROSرا یا به ص ترو

مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تنظیم آنت نادیسکا ی تت تتتها

کاهش میدهد ،سلنیوم میتواند تولید و خاموشی ROS

ی-
راکنترل کند و تنظیم سطوح  ROSبوس  موینلس هلی م ییی ییی
تواند مکانیسم کلیدی برای مقابله با تنشهای محی رد یط

گیاهان باشد (6و  28و  29و  30و  16و .)21بک موینلس یریگرا   
موجب افزایش فعالیت انزیم های انت هایگ رد نادیسکا ی    
 Petris Vittatalشد( .)7در برخی از گیاه شرازگ نا   

شده است که سلنیوم می تواند با القا تغییرات متابولیس یم
خاصی موجب افزایش مقاومت به یاه شنت زا یخرب      

شدند .به منظور شک ت از خاک مزرعه استفاده شد و مورد
انالیز قرار گرفت (جدول  .)1باکتری ریزوبیوم از موسسه
خاک و اب کرج تهیه شد .دانه ها با باکتری ریزوبیوم
آغشته شدند و سپس به خاک منتقل شدند .پس از  1ماه
که گیاهان به مرحله دو برگی رسیدند ،تیمارها اعمال شد.
تیمارها شامل  )1 :تیمار شاهد ( )2 ،) Cتیمار سلنیوم g

-1

 ) 3(Se1 ) 25 lتیمار سلنیوم

-1

)Se2 ) 50 g l

.محلول سلنیوم به برگ ها اسپری ( 3بار اسپری با فواصل
 7روز) انجام شد .بعد از  30روز گیاهان برداشت شدند.
تهيه عصاره آنزيمي
كي

گرم بافت تازه در ازت مایع پ و دش ردو

بافر استخراج در هاون روي خي

اب     1-4cc

يئاس د مع سپس و دش ه ل     

سا ژوفيرتن رد د يام         4درج ب ه ه تدم          

 20دقيق رد ه   

 13000 rpmصورت گرفت .محلول رویی جمع آوري و به

عنوان عصاره انزیمی استفاده شد .برررای س جن ش نیئتورپ     از

روش برادفورد استفاده شد (.)2

اثر بکارگیری سلنیوم بر پارامترهای3 ...

سنجش فعاليت آنزيم آسکوربات پراکسیداز ()71
بررسی فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ب اسا ر سس سس
س
میزان اکسیداسیون آسکوربات در  290نانومتر ان ش ماج دد ددد.
مخل  طو و فاب :تسا ریز حرش هب شنکا ر فس اف ت               

پتاسیم 0.5 mM + )pH 7.0( 50 mMآسکوربیک اسید

 . H2O2 1 mM + Na2EDTA 1.0 mM +واکنش با
رد   

افزودن عصاره آنزیمی آغاز شد .کاهش می بذج ناز

 290نانومتر دردقیقه ثبت شده و در نهايت فعال ميزنآ تي   
آسکوربات پراكسيداز برحسب تغییرات جذب نمونه اه    
در دقیقه به ازای هر گرم وزن تر گزارش شد.

سنجش فعالیت کاتاالز
به منظور سن شج

Perreira

فعالیت کات شور زا زالا

ش درس زا سپ .د

      

ندش  2 ، ،،،،،،،،میل دیسا لولحم رتیل ی

فسفومولیبدیک ریخته شد و لوله ها به ش اد ناکت تد ده   
شد تا آبی رنگ شود .با استفاده از اس تموتفورتکپ ررر ش تد
جذب در طول موج  600نانومتر تع يي ن گرديد و با استفاده
از منحني استاندارد غلظت قندهاي اح ءاي نک نده هبساحم     
گردید.

آنالیز آماری
آنالیز اماری اطالعات به صورت ان کی سنایراو زیلا    

عاملی توسط نرم افزار  SPSSانجام شد.
نتایج

نت  جیا ح زنآ تیلاعف شجنس زا لصا ی تابروکسآ م

          

پراکسیداز برگ نشان داد که فعالیت ای هنومن رد میزنآ ن    

(  ) 20استفاده شد .بررسی میزان فعالیت آن اب زالاتاک میز    

ه  هورگ یا ه یا      ) 40 . 35 ± 3.77 (Se1و± 3.80 ( Se2

تو
دقیقه انجام می شود .مخلوط واکنش شامل بافر فس اف ت ت

ه اشهورگ یا هد (((( ( ± 0.97

مطالعه کاهش مقدار  H2O2در  nm 240به کی تدم     

 H2O2 mM 240می باشد  .فرایند با افزودن  0/1میلی

لیتر عصاره آنزیمی در حجم نهایی  3 ccآغاز م .ددرگ ی   

 )27.73به مقدار معنی داری ( )P>0.05بی رتش از نمونه
 ) 39 . 12ب لکش( دو       .)1در

صورتیکه در بررسی فعالیت آنزیم آس زادیسکارپ تابروک   
ریشه نشان داد که فعالیت آسکوربات پراکسیدازدر گ هور

میزان فعالیت آنزیم به صورت تغییرات جذب در دقیقه به

 ) 65 . 48 ± 1.26 ( Se1به طور معنی داری از دیگ هورگ ر   

ازای وزن تر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر سنجیده شد.

ها باالتر بود (شکل  .)2نتایج نشان داد که تیلاعف نازیم     

بررسی رنگدانه های فتوسنتزی

           

ب یفورلک یاوتحم شجنس یار ل  گرب  ه شور زا ا

 ) 1( Arnonاستفاده شد .استخراج از بافت های تازززه با
استفاده از اس نوت

 % 80ان .دش ماج    ب بساحم یار ه نازیم     
663 ، 645

کلروفیل جذب محلول ها در طول موج ه یا

نانومتر با استفاده از شاهد استون  % 80خوانده و از فرم لو
زیر محاسبه گردید.

آنزیم کاتاالز برگ با افزایش مقدار سلنیوم اف تفای شیاز   
(شکل  )3در حالیکه فعالیت آنزیم کاتاالزریشه با ا هفاض
کردن سلنیوم نسبت به شاهد بدون تغییر ب لکش(دنام یقا   
 .)4می گرب نیئتورپ ناز

افزایش یافت(شکل 5و .)6میزان کلروفیل  اب لک ا شیازف    
میزان سلنیوم نسبت به اش  ه  شیازفا د ی یلو تفا

تعیین میزان قندهای احیا کننده ()32
 1 0.0گرم وزن خشک گیاه را با  15میلی لیتر آب مقطر
    

ش دد د .مع فر

ک تهیه ب .دش  هه ههههه 2
سولفات مس و محلول فس یدبیلوموف ک ک
ميلي ليتر از هر يک از عصاره هاي ت يه ه شده 2 ،ميلي ليتر
محلول سولفات مس افزوده شد .سپس به م تد

 8دقيقه

در بن ماري با دماي  00 1درجه سانتي گ ارق دار ر هتفرگ     

     

 mgl-1 50سلنیوم نسبت به اش  ه راد ینعم روط هب د ی     
نیا

    

 mgl-1س راد ینعم موینل   

   

نبود(شکل .)7همچنین میزان قن نکایحا یاهد نده رد گرب 

  

اف  تظلغرد شیاز      

ح ار ر اد ت د و ه فاص ندیشوج زا سپ   

د هشیر و ر تظلغ  یاه       

 25و

25

نمونه های گروه های  Se1و Se2به مق  یراد ینعم راد

بیشتر از نمونه های گروه  Cبود (شکل .)8
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شکل  -1اثر بکارگیری برگی غلظت های مختلف سلنیوم بر میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ( (X± SEبرگ.

شکل  -2اثر بکارگیری برگی غلظت های مختلف سلنیوم بر میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ( (X± SEریشه.

شکل  -3اثر بکارگیری برگی غلظت های مختلف سلنیوم بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز( (X± SEبرگ.

شکل  -4اثر بکارگیری برگی غلظت های مختلف سلنیوم بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز( (X± SEریشه.

شکل -5اثر بکارگیری برگی غلظت های مختلف سلنیوم بر محتوای پروتئین( (X± SEبرگ.

اثر بکارگیری سلنیوم بر پارامترهای5 ...

شکل  -6اثر بکارگیری برگی غلظت های مختلف سلنیوم بر محتوای پروتئین( (X± SEریشه.

شکل  -7اثر بکارگیری برگی غلظت های مختلف سلنیوم بر محتوای کلروفیل کل(.(X± SE

شکل  -8اثر بکارگیری برگی غلظت های مختلف سلنیوم بر میزان قندهای احیاکننده برگ ( (X± SEریشه.

گلوتاتیون پراکسیداز را نشان می دهند (5و  19و.)01

بحث
نتایج حاصل از سن شج

میزان پروتئین و فعالیت آنزیم

آسکوربات پراکسیداز برگ و ریشه و کاتاالز برگ نشان

داد که فعالیت این آنزیم ها در نمونه های گروه های Se1

و Se2نسبت به شاهد افزایش یافت .م خش ص شده است
که سلنیوم هنگامی که در غلظت های کم مورد استفاده
قرار می گیرد ،رشد و ظرفیت آنتی اکسیدانی هر دو
گیاهان تک لپه و دو لپه را ترغیب می کند که نتایج ما
موافق با نتایج دیگر تحقیقات در این زمینه است .
(01و .)5تحقیقات جدید نشان داده است که سلنیوم نه
فقط قادر به رشد و نمو گیاه می باشد بلکه باعث افزایش
مقاومت و ظرفیت آنتی اکسیدان های گیاهی در معرض
تنش های مختلف می شود (5و  19و .)01همچنین گیاهان
تیمار شده با سلنات افزایش بیشتری در آنزیم های سم

زدایی  H2O2به خصوص اسکوربات پراکسیداز و

Nowakو همکاران ( )2004تغییر در فعالیت آنزیم های

اکسیدوردوکتاز را در پاسخ به اضافه کردن سلنیوم در
گیاهان گندم مشاهده کردند (  .) 18همچنین آزمایشات
گلخانه ای افزایش در فعالیت هر دو کاتاالز و پراکسیداز
را در گیاهان گندم تیمار شده با سلنیوم رانشان دادند
(.)01
نتایج این تحقیق نشان داد که میزان کلروفیل کل و

قندهای احیاکننده برگ در نمونه های گروه های Se1
و Se2به مقدار معنی داری بیشتر از نمونه های گروه
شاهد بود .البته این افزایش قندهای احیاکننده برگ می
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 کاربرد سلنیوم به، به عالوه در جو دوسر.) 28 (افزایش داد
طور معنیداری شدت فتوسنتز هدایت روزنهای و شدت
 تیمار سلنیوم شدت رشد را در.)6( تنفس را افزایش داد
گیاهان تحت تیمار شوری اص حال کرده و موجب افزایش
رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای پرولین در برگ های
و4 و13 و8(گیاه خیار تحت تنش شوری شده است
که نتایج این تحقیق مبنی بر افزایش کلروفیل.) 16  و27  و30
همچنین تنظیم.موافق با سایر نتایج در این زمینه است
جذب و انتشار بعضی عناصر ضروری بوسیله سلنیوم
مکانیسم اصلی برای باز فعالسازی آنتی اکسیدانهای
( و اص حال مقاومت گیاهانROS)  کاهش سطوح،همراه

75mgm-2 در آزمایش مزرعهای با.) 25 ( به تنش میباشد

 بوسیلهFe  جذب،)سلنیوم (سطوح نسبتًاًا باالی سلنیوم

 بنابراین سلنیوم با اص حال جذب.) 25 ( کاهو افزایش یافت
مواد باعث افزایش آنتی اکسیدان ها و همچنین با افزایش
.جذب آهن باعث آفزایش محتوای کلروفیل می شود
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