فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،33آذر و دی 1398

تأثیر متیل جاسمونات بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه توتفرنگی رقم

1

سید مرتضی زاهدی ،*1مرجان السادات حسینی ،2فائزه محرمی
 1گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مراغه ،مراغه

 2پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور ،پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،اصفهان
(تاریخ دریافت ،1397/04/16 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/08/05 :

چکیده
متیل جاسمونات از تنظیمکنندههای رشد گیاهی جدید بهشمار میرود که در افزایش مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی از جمله تنش
خشکی نقش مهمی دارد .بهمنظور بررسی اثر متیل جاسمونات بر توت فرنگی رقم پاروس تحت تنش خشکی آزمایشی در گلخانه دانشکده
کشاورزی مراغه در سال  1395صورت گرفت .این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی انجام شد .فاکتورهای مورد
بررسی شامل درصد تشکیل میوه ،تعداد گل و میوه ،محتوای نسبی آب ،کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید ،کربوهیدرات محلول ،پرولین،
آنتوسیانین و آنزیم کاتاالز بود .براساس نتایج بهدست آمده ،برهمکنش آبیاری و متیل جاسمونات بر کلیه شاخصهای مورد بررسی در
سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنیدار داشت .بیشترین درصد تشکیل میوه ( ،)%95/2تعداد گل ( )%31/25و میوه ( ،)%20/13عملکرد
( 125/2گرم) ،محتوای نسبی آب ( ،)%90/64کلروفیل  1/32( aمیلیگرم بر گرم) 0/77( b ،میلیگرم بر گرم) و کاروتنوئید ( 2/02میلیگرم
بر گرم) و کمترین مقدار کربوهیدرات محلول ( 18/7میلیگرم بر گرم) ،پرولین ( 1/4میکروگرم بر گرم) ،آنتوسیانین ( 0/65جذب در 520
نانومتر) ،آنزیم کاتاالز ( 0/1میلیمول بر گرم) و سوپراکسید دیسموتاز ( 0/28میلیمول بر گرم) در شرایط بدون تنش خشکی مشاهده شد و
تنش خشکی منجر به تغییر صفات مورد سنجش گردید .کاربرد متیل جاسمونات موجب تعدیل شرایط تنش خشکی شد که در غلظت 100
میکروموالر تأثیر بیشتری داشت .با توجه به نتایج استفاده از متیل جاسمونات برای بهبود رشد گیاه در شرایط تنش خشکی توصیه میشود.
واژههای کلیدی :آنزیم کاتاالز ،پرولین ،تنش خشکی ،توتفرنگی ،متیل جاسمونات

مقدمه

گزارش شده است ( .)FAO, 2017میوه توتفرنگی منبع عالی

توتفرنگی ( )Fragaria ananassa Duch.از خانواده

از آنتیاکسیدانهای طبیعی از جمله کاروتنوئیدها ،ویتامینها،

 Rosaceaeبوده و یکی از رایجترین میوههای ریز بهشمار

آنتوسیانینها ،فنلها و فالونوئیدها با ظرفیت حذف

میرود که بهصورت تازهخوری و فرآوریشده استفاده میشود

رادیکالهای آزاد است ( .)Rahman et al., 2018همه این

(جمالیان نصرآبادی .)1392 ،طبق آخرین آمار ،سطح زیر کشت

ترکیبات اثر همافزایی و تجمعی بر ارتقاء سالمت انسان و

توتفرنگی در ایران  3976هکتار و تولید آن  55946تن

پیشگیری از بیماریها دارند ( .)Liu et al., 2018توتفرنگی
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بودن میوه جهت تولید محصول کافی به آبیاری مناسب نیاز

( .)Gine-Bordonaba and Terry, 2016تنش خشکی و شوری

دارد .در مناطقی که دارای تابستان گرم و خشك بوده و

در توتفرنگی میتواند باعث تأخیر در توسعه اندامهای زایشی

محدودیت منابع آب وجود دارد توتفرنگی میتواند تحت

آن و بنابراین منجر به کاهش تولید گلها و میوهها شود

( Li et

تنش خشکی قرار گیرد (.)Klamkowski and Treder, 2006

 .) al., 2002تنش محیطی از جمله خشکی موجب تولید

کمبود آب مهمترین عامل محدودکننده رشد و عملکرد

رادیکالهای اکسیژن واکنشگر میشود .افزایش فعالیتهای

Jabbari et al.,

آنزیمی آنتیاکسیدان مانند سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز،

 .)2016; Todaka et al., 2015در سالیان اخیر بهدلیل کمی

گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز و غلظتهایی از

ریزشهای جوی و نامناسببودن پراکنش زمانی و مکانی آن

آسکوربیك اسید ،توکوفرولها ،کارتنوئیدها و گلوتاتیونها در

در ایران کشور ما در زمره کشورهای خشك و نیمهخشك به

گیاهان میتواند در باالبردن تحمل در برابر تنشهای محیطی

حساب میآید .قسمتهای مختلف گیاه مانند رشد و نمو برگ،

مؤثر است (.)Horvath et al., 2007; Xu et al., 2008

محصوالت در اکثر نقاط جهان و ایران است (

تولید ساقه رونده ،گسترش ریشه ،وزن و تعداد میوهها میتواند

جاسموناتها یکی از جدیدترین تنظیمکنندههای رشد

تحت تأثیر کمبود آب قرار بگیرد .کاهش رشد ناشی از تنش

گیاهی هستند ( .)Bandeo et al., 2004جاسمونیك اسید و

میتواند به علت کاهش توسعه سـلول ناشـی از کاهش فشار

متیل استر آن (متیل جاسمونات) ،ترکیبات مشتق از اسید

تورژسانس و تقسیم سلولی و کاهش فتوسنتز ناشی از

سیکلو پنتان لینولنیك هستند (.)Creelman and Mullet, 1997

بستهشدن روزنهها باشد (کافی .)1388 ،گیاهان با افزایش

اطالعات اندکی در مورد بیوسنتز جاسموناتها وجود دارد اما

پتانسیل آب بافتی از اثرات مضر خشکی بر صفات

بافتهای نوک ساقه ،برگهای جوان ،میوههای نابالغ ،نوک

Khan and Iqbal,

ریشه ( ،)Bandeo et al., 2004گلها ،بافت پریکارپ

 .)2011بررسیها نشان میدهد خشکی بر ویژگیهای

( )Creelman and Mullet, 1997مقدار زیادی جاسمونیك

مورفوفیزیولوژیکی ارقام مختلف توتفرنگی از جمله کوئین

اسید دارند .جاسموناتها یکی از انواع مولکولهای

الیزا و کردستان اثر گذاشته و منجر به کاهش در سطح برگ،

عالمتدهی هستند و نیز در جایگاه گروهی از انتقالدهندگان

وزن خشك برگ و ریشه ،وزن خشك شاخساره و وزن خشك

پیام در دفاع از گیاه در مقابل آسیبهای مکانیکی ،حشرات،

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دوری میکنند (

کل ،محتوای نسبی آب و عملکرد میشود (

Ghaderi et al.,

حمله پاتوژنها ،خشکی و شوری عمل میکنند (

Memelink,

 .)2015براساس گزارش قادری و سیوسه مرده ( ،)1392با

 .)2009این ترکیبات همچنین ،خسارات ناشی از کمآبی را

کاهش در میزان آب موجود در خاک و افزایش شدت تنش

کاهش میدهند و سبب افزایش فعالیت آنتیاکسیدانها در گیاه

خشکی در ارقام مختلف توتفرنگی ،محتوای نسبی آب برگ،

و کاهش رادیکالهای آزاد و ایجاد مقاومت در برابر تنش

پایداری غشا و میزان کلروفیل کاهش و میزان پرولین افزایش

کمآبی یا خشکی میشوند (.)Gupta et al., 1993

نشان میدهد .در شرایط تنش خشکی ممکن است

پژوهشهای

مختلف

نشان

میدهد

محلولپاشی

کربوهیدراتهای پیچیده به انواع ساده تجزیه شده و مقدار

جاسموناتها در توتفرنگی رقم کاماروسا در شرایط تنش

کربوهیدراتهای محلول تحت تأثیر تنشها ،از جمله تنش

شوری و خشکی (جمالیان )1392 ،و موز در شرایط تنش

کمآبی افزایش یابد .افزایش تنش خشکی در توتفرنگی باعث

خشکی ( )Mahmood et al., 2012منجر به کاهش آسیبهای

افزایش غلظت ترکیباتی چون آنتوسیانینها و آنتیاکسیدانها و

اکسایشی و افزایش تحمل این گیاهان میشود .همچنین تیمار

کاهش در اندازه میوه و عملکرد میوه شده و فروکتوز و گلوکز

با جاسموناتها متابولیسم گیاهان را تغییر داده و سبب افزایش
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( .)Wang, 1999پژوهشها نشان میدهد تنش خشکی سبب

رفتن آب از انتهای گلدان به وزن ثابت رسیده بود از وزن خاک

افزایش غلظت پرولین و کاهش محتوای نسبی آب میشود که

خشك کم شد و میزان ظرفیت زراعی به این روش بهدست

تیمار متیل جاسمونات باعث افزایش بیشتر آنها در برگ

آمد .تیمارهای  50 ،75و  25درصد نسبت به ظرفیت زراعی

میشود (حسنلو و همکاران .)1392 ،از طرفی متیل جاسمونات

سنجیده شد و سپس گلدانها روزانه وزن (با توجه به افزایش

سبب افزایش ماده خشك ،میزان کلروفیل در گیاه کلم گل

روزانه وزن خود گیاه) و برای رسیدن به سطح هر تنش ،مقدار

( Mahmood et al., 2012; Wu et

آب محاسبهشده اضافه میشد .کاربرد متیل جاسمونات به

 .)al., 2012مطالعات نشان میدهد محلولپاشی برگی گیاهان

صورت محلولپاشی در دو سطح  50و  100میکروموالر و یك

سویا تحت تنش خشکی با متیل جاسمونات ،سبب افزایش

تیمار بدون محلولپاشی به عنوان شاهد ،در مجموع سه تیمار،

محتوای پرولین ،آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز ،عملکرد کل و

بر بوتههای توتفرنگی انجام شد .محلولپاشی بوتهها در

کلروفیل کل میگردد (.)Anjum et al., 2011

مرحله سه الی چهار برگی با سه بار تکرار و بهصورت دو روز

تحت تنش خشکی میشود

با توجه به کمبود منابع آبی و افزایش کشت و کار

در میان صورت گرفت .مدت زمان آزمایش تقریباً سه ماه بود.

توتفرنگی به دلیل ارزش تغذیهای و تازهخوری باالی آن برای

اندازهگیری مؤلفههای کمی و عملکردی :میوههای هر

بهبود عملکرد و افزایش کیفیت این محصول ،در این پژوهش

بوته در هنگام برداشت در جعبههای جداگانه قرار داده شد و

برهمکنش محلولپاشی برگی متیل جاسمونات و تنش خشکی

عملکرد کل توسط ترازوی دیجیتالی با دقت  0/1گرم

بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه

اندازهگیری شد .با شمارش تعداد میوه در بوته در هر مشاهده

توتفرنگی رقم پاروس مطالعه قرار گرفت.

و گرفتن میانگین از تعداد میوهها در بوتههای مورد اندازهگیری
تعداد میوه در بوته بهدست آمد (.)Eraslan et al., 2007

مواد و روشها

محتوای نسبی آب و رنگیزههای فتوسنتزی :محتوای

این پژوهش بهمنظور بررسی اثر متیلجاسمونات بر توتفرنگی

نسبی آب برگ به روش  Yamasakiو )1999( Dillenburg

رقم پاروس تحت شرایط تنش خشکی در گلخانه پژوهشی

اندازهگیری شد .بدین منظور از برگهای جوان توسعهیافته از

دانشکده کشاورزی مراغه (عرض شمالی  37درجه و  1دقیقه

هر گلدان  4دیسك به اندازه یك سانتیمتر مربع تهیه گردید و

الی  37درجه و  45دقیقه و در طول شرقی  46درجه و  9دقیقه

پس از اندازهگیری وزن تر بهمدت  4ساعت در ویالهای

الی  46درجه و  44دقیقه) در سال  1395صورت گرفت.

آبمقطر غوطهور گردید .بالفاصله پس از خشكکردن رطوبت

توتفرنگی رقم پاروس از خزانه تجاری در استان کردستان

سطح برگها وزن تورژسانس آنها اندازهگیری شد .نمونهها به

تهیه و در اسفند ماه به گلخانه پژوهشی منتقل شدند.

مدت  48ساعت در آون  80درجه سانتیگراد بهمدت 48

گلدانهای پالستکی  5کیلوگرمی با مخلوط خاک ،ماسه و کود

ساعت نگهداری شدند و وزن خشك آنها اندازهگیری شد.

دامی ( )1:1:1پر شد .بعد از استقرار مناسب ،اعمال تنش با

مقدار نسبی آب برگ بر حسب درصد و با استفاده از رابطه زیر

چهار سطح ،بدون تنش آبیاری ( 100درصد ظرفیت زراعی،

بهدست آمد.

شاهد) ،تنش مالیم ( 75درصد ظرفیت زراعی) ،تنش متوسط

رابطه )1

( 50درصد ظرفیت زراعی) و تنش شدید ( 25درصد ظرفیت

محتوای نسبی آب = (وزن خشك  -وزن تورژسانس)(/وزن

زراعی) صورت گرفت .بهمنظور اعمال تنش از روش وزن

خشك  -وزن تر) × 100

کردن گلدانها استفاده گردید و برای جلوگیری از تبخیر ،سطح

برای اندازهگیری کلروفیل و کاروتنوئید 0/5 ،گرم بافت از هر
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انجام سانتریفیوژ با سرعت  9000دور در دقیقه بهمدت 15

آنترون به هر کدام از لولههای آزمایش اضافه شد و پس از

دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد ،مایع رویی برداشته و حجم

اضافهکردن لولههای آزمایش بهمدت  20دقیقه در حمام آب

آن با استون به  10میلیلیتر رسانده شد و در نهایت با

گرم با دمای  100درجه سانتیگراد قرار گرفت و پس از

اسپکتروفتومتر (مدل  ،UV-1800شیمادزو ،ژاپن) در طول

سردشدن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل ،UV-1800

موجهای  645 ،663و  480نانومتر برای تعیین مقدار کلروفیل

شیمادزو ،ژاپن) در طولموج  620نانومتر خوانده شد.

و کاروتنوئید خوانده شد ( .)Arnon, 1949غلظت کلروفیلهای

سنجش پرولین :بهمنظور اندازهگیری پرولین آزاد برگ از

 b ،aو کاروتنوئید از روابط زیر بهدست آمد:

روش اندازهگیری  Batesو همکاران ( )1973استفاده گردید.

رابطه )2

مقدار  0/5گرم برگ تازه همراه با  10میلیلیتر سولفو

 /حجم عصاره ) = 12/7 (D663) – 2/69 (D645) × (vکلروفیل
)وزن تر بافت نمونه

a

سالیسیلیك  3درصد در یك هاون چینی بهمدت  3دقیقه

×((w) 1000

ساییده شد .محلول هموژنیزهشده با کاغذ صافی واتمن صاف

رابطه )3

شد .سپس  2میلیلیتر از محلول صافشده با  2میلیلیتر از

 /حجم عصاره ) = 22/9 (D645) – 4/69 (D663) × (vکلروفیل
)وزن تر بافت نمونه

b

معرف نینهیدرین و  2میلیلیتر استیك اسید در یك لوله

×((w) 1000

آزمایش ریخته و برای مدت یك ساعت در دمای  90درجه

رابطه )4

سانتیگراد در حمام آب گرم قرار داده شد سپس به محلول

× ) = (D480) – ((D663)×0/114) - ((D645)×0/638کاروتنوئید

واکنش در لوله آزمایش پس از سردشدن  4میلیلیتر تولوئن

)) ((v) / (w×1000

اضافه گردید و برای مدت  15تا  20ثانیه به شدت هم زده شد.

( :Dمیزان جذب نوری :V ،حجم عصاره :W ،وزن تر بافت

سپس جذب نوری محلول رویی واکنش با دستگاه

نمونه).

اسپکتروفتومتر (مدل  ،UV-1800شیمادزو ،ژاپن) در طولموج

سنجش کربوهیدرات کل :اندازهگیری کربوهیدرات کل به

 520نانومتر با استفاده از محلول بالنك تولوئن خوانده و

روش  McCreadyو همکاران ( )1950انجام گردید .برای

غلظت اسید آمینه پرولین آزاد نمونه با یك منحنی استاندارد

اندازهگیری قند کل 0/2 ،میلیلیتر از عصاره تغلیظشده با 3

پرولین خالص تعیین گردید و میزان آن براساس رابطه زیر در

میلیلیتر آنترون مخلوط و بهمدت  20دقیقه در حمام آب گرم

گرم وزن تر نمونه محاسبه گردید .مطابق با این روش میزان

با دمای  100درجه سانتیگراد قرار گرفت .میزان جذب نور هر

اسید آمینه آزاد پرولین اندازهگیری گردید.

یك از نمونهها پس از سردشدن در طولموج  620نانومتر

رابطه )5

اندازهگیری شد .قبل از اندازهگیری کربوهیدرات کل نمونه ابتدا

پرولین = ( ×5میلیلیتر تولوئن × میکروگرم بر میلیلیتر)( /گرم

باید منحنی استاندارد قند کل رسم گردد که برای رسم آن از

نمونه × )115/13

محلول گلوگز  1میلیگرم در  1میلیلیتر آب استفاده شد .پس

سنجش محتوای آنتوسیانین :جهت اندازهگیری مقدار

از تهیه محلول گلوگز در لولههای آزمایش شیشهای مقادیر

آنتوسیانین یك گرم از بافت میوه را با استفاده از ازت مایع به

صفر 80 ،60 ،40 ،20 ،و  100میکرولیتر از محلول فوق که به

همراه  10میلیلیتر متانول اسیدی در هاون چینی بهخوبی هضم

ترتیب حاوی صفر 80 ،60 ،40 ،20 ،و 100میکروگرم گلوگز

شد .عصاره حاصل را با استفاده از دستگاه سانترفیوژ در

بود اضافه گردید .در نهایت حجم محلولها با آبمقطر به 200

 10000دور بهمدت  10دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد

میکرولیتر رسانده شد .لوله آزمایشی که فاقد گلوگز بود

سانترفیوژ گردید .سپس میزان جذب محلول رویی در
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نمونه در پنج میلیلیتر استون  80درصد هموژن گردید و بعد از

بهعنوان شاهد (بالنك) استفاده شد .پس از آن  3میلیلیتر

تأثیر متیل جاسمونات بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی...

طولموج  540نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل
 ،1800شیمادزو ،ژاپن) خوانده شد (

UV-

Aghamohammadi et

.)al., 2014
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مییابد .فعالیت ویژه آنزیم کاتاالز برحسب میلیمول بر گرم
وزن تر ارزیابی شد.
آزمایش بهصورت فاکتوریل (فاکتور اول سطوح تنش در

سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در نمونهها

سه سطح) در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد.

براساس روش جیانوپولیس و رایس ( )1977با کمی تغییر

سپس تجزیه واریانس صفات با استفاده از نرم افزار

انجام شد .به این منظور از بافر سدیم فسفات  25میلیموالر با

نسخه  9/1و مقایسه میانگینها با استفاده از روش چند دامنهای

 ،pH =6/8کربنات سدیم  50میلیموالر با ،pH =10/2

دانکن با سطح احتمال  ٪5انجام شد .همچنین برای رسم

 -Lمتیونین  12میلیموالر ،نیتروبلو تترازولیوم  75میکروموالر،

نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

SAS

ریبوفالوین یك میکروموالر و عصاره آنزیمی استفاده شد.
نمونهها بهمدت  30دقیقه در معرض نور شدید قرار داده شدند

نتایج و بحث

و سپس میزان جذب آنها در طولموج  560نانومتر با دستگاه

براساس نتایج بهدست آمده تیمارهای آبیاری و متیل

اسپکتروفتومتر (مدل  ،UV-1800شیمادزو ،ژاپن) خوانده شد.

جاسمونات هر کدام به تنهایی و برهمکنش آبیاری و متیل

از لوله آزمایش بدون عصاره آنزیمی بهعنوان شاهد و یا به

جاسمونات بر شاخصهای تشکیل میوه ،تعداد گل ،تعداد میوه،

عنوان مرجع مقایسه با لوله آزمایش مقابل (دارای عصاره

محتوای نسبی رطوبت ،کلروفیل  aو  bبرگ ،کاروتنوئید برگ،

آنزیمی با شدت نور مشابه) استفاده شد .از مخلوط واکنش

کربوهیدرات محلول ،پرولین ،آنتوسیانین و آنزیم کاتاالز در

بدون تیمار نوری برای صفرکردن دستگاه استفاده گردید .یك

سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنیدار داشت.

واحد فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بهعنوان مقدار

درصد تشکیل میوه ،تعداد گل و میوه و عملکرد :با توجه

آنزیمی در نظر گرفته شد که منجر به مهار  50درصدی در

به جدول  ،1با کاهش سطح آبیاری درصد تشکیل میوه ،تعداد

اجیای نوری نیتروبلو تترازولیوم میگردد ( Giannopolitis, and

گل و میوه و عملکرد کاهش معنیداری پیدا کرد که تیمار با

.)Ries, 1977

متیل جاسمونات خسارات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد را

سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز ( :)CATفعالیت آنزیم

کاهش داد.

کاتاالز در دمای  25درجه سانتیگراد با اسپکتروفتومتر (مدل

نتایج نشان داد محلولپاشی متیل جاسمونات با غلظت 100

 ،UV-1800شیمادزو ،ژاپن) اندازهگیری شد .برای اندازهگیری

میکروموالر در مرحله گلدهی بیشترین اثر را در حفظ گل و

کاتاالز طولموج دستگاه روی  240نانومتر تنظیم شد .محلولها

میوه و درنتیجه افزایش درصد تشکیل میوه و عملکرد داشت

و مواد استفادهشده شامل  3000میکرولیتر بافر فسفات ()pH=7

(جدول  .)1این نتایج بیانگر نقش مثبت متیل جاسمونات در

 50میلیموالر 100 ،میکرولیتر عصاره آنزیمی 5 ،میکرولیتر

جلوگیری از کاهش تعداد میوه در توتفرنگی رقم پاروس در

هیدروژن پراکسید  30درصد به آن اضافه شد و فعالیت آنزیم

شرایط تنش خشکی است .احتماالً کمبود آب طی گلدهی و

Aebi,

گردهافشانی باعث خشكشدن دانههای گرده و کالله شده و

 .)1984حداکثر جذب هیدروژن پراکسید در طولموج 240

باعث اختالل در گردهافشانی توسط حشرات میشود که در

نانومتر صورت میگیرد .از اینرو با آغاز واکنش بهوسیله آنزیم

نهایت با توجه به تداوم کم آبیاری در طی دوره رشد و طوالنی

کاتاالز به تدریج از میزان هیدروژن پراکسید در مخلوط واکنش

بودن دوره گلدهی این گیاه ،کاهش قابل مالحظه تعداد گل در

کم و درنتیجه میزان جذب در طولموج  240نانومتر نیز کاهش

متر مربع و گلهای بارور را باعث میگردد .همچنین تنش

بهمدت  2دقیقه در فواصل  20ثانیهای ثبت گردید (
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سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (:)SOD

چهار سطح و فاکتور دوم محلولپاشی با متیل جاسمونات در
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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،33سال 1398

جدول  -1اثر سطوح مختلف تیمارهای خشکی و غلظتهای مختلف متیل جاسمونات بر درصد تشکیل میوه ،تعداد میوه و گل و عملکرد
در توتفرنگی رقم پاروس
تیمارهای آبیاری

عدم محلولپاشی

19/60 c

91/5 c

17/17 c

112/3 c

b

b

b

b

50 µM
100 µM

عدم محلولپاشی
 75درصد ظرفیت زراعی

f

f

f

de

12/43

84/6

10/62

92/6

50 µM

15/47 e

88/6 e

13/13 e

100 µM

18/3 d

90/12 d

16/28 d

111/2 c

i

i

50 µM
100 µM

عدم محلولپاشی
 25درصد ظرفیت زراعی

31/25 a

95/2 a

20/13 a

125/2 a
95/5 d

عدم محلولپاشی
 50درصد ظرفیت زراعی

21/33

93/2

18/23

119/7

50 µM
100 µM

9/21

75/13

i

6/39

g

72/3

10/13 h

77/35 h

7/63 h

82/4 f

g

g

79/19

g

9/33

e

90/3

l

55/11

l

3/29

k

57/8

k

12/56
7/68

8/44 j

66/18 k

5/52 k

64/3 j

j

j

j

h

8/50

71/25

6/13

70/5

حروف مشابه در هر ستون و گروه تیماری نشاندهنده عدماختالف معنیدار در سطح  5درصد با آزمون چند دامنهای دانکن است.

خشکی سبب کاهش کلروفیل و درنتیجه فتوسنتز میشود و از

برگها را افزایش داد و منجر به بهبود ویژگیهای رشدی و

این طریق از ماده خشك تولیدی گیاه کاستهشده و مواد غذایی

عملکردی شد (جمالیان نصرآبادی .)1392 ،جاسموناتها با

کمتری به گل و میوه میرسد که همین امر عاملی جهت ریزش

افزایش سطح کلروفیل و فتوسنتز سبب تولید مواد غذایی بیشتر

گلها و کاهش نرخ تبدیل گل به میوه و کاهش تعداد میوهها

در بافت گیاهان شده و از این طریق منجر به تأخیر پیری

است ( .)Ghaderi and Siosemardeh, 2011اکبری نودهی

برگها شده و با رساندن مواد غذایی بیشتر به میوهها از ریزش

( )1393نیز نشان داد با اعمال تنش خشکی در رقم سلوا تا

آنها جلوگیری مینماید (.)Huang et al., 2017

میزان  70درصد تخلیه رطوبت خاک از طریق کاهش تعداد

محتوای نسبی آب و رنگیزههای فتوسنتزی :نتایج نشان

( )9/32و سطح برگ ( 21/82میلیمتر مربع) منجر به کاهش

داد محتوای نسبی آب برگ در بوتهها با افزایش سطح تنش

عملکرد به میزان  39/07گرم در بوته گردید .عالوه بر آن،

خشکی کاهش معنیداری پیدا کرد و در نهایت در باالترین

کاهش سطح و تعداد برگها سبب کاهش فعالیت آنزیمهای

سطح تنش ( 25درصد ظرفیت مزرعه) به پایینترین میزان خود

مؤثر بر فتوسنتز شده و درنتیجه با کاهش فتوسنتز قابلیت تولید

( )56/25%رسید اما در تمامی سطوح تحت تأثیر متیل

Krzysztof and

جاسمونات افزایش نشان داد (جدول  .)2به بیان دیگر ،متیل

گل و در نهایت تعداد میوه ،کم میشود (
;2011

Siosemardeh,

and

Ghaderi

;2006

Treder,

 .)Nezhadahmadi et al., 2015در پژوهشی نشان داد شد
تنش شوری منجر به کاهش بسیاری از صفات رشدی از جمله
وزن تر و خشك بوته و عملکرد میوه در دو رقم توتفرنگی
کردستان و کوئین الیزا گردید اما اعمال جاسمونیك اسید به
میزان  40میکرومول بر لیتر مقدار اسیدهای آمینه آزاد در

جاسمونات با حفظ رطوبت درون بافت گیاه موجب افزایش
محتوای نسبی آب شد و از آسیب در شرایط تنش جلوگیری
کرد (.)Miranshahi and Sayyari, 2016
کلروفیل  b ،aو کاروتنوئیدها تحت تأثیر تنش خشکی
تخریب شدند و کاهش معنیداری پیدا کردند اما تیمار با متیل
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شاهد

متیل جاسمونات

تعداد گل

تشکیل میوه ()%

تعداد میوه

عملکرد (گرم)

تأثیر متیل جاسمونات بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی...
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جدول  -2اثر سطوح مختلف تیمارهای خشکی و غلظتهای مختلف متیل جاسمونات بر محتوای آب نسبی ،کلروفیل  b ،aو کاروتنوئیدها
در توتفرنگی رقم پاروس
تیمارهای آبیاری

()%

-1

()mg.g FW

-1

()mg.g FW

-1

()mg.g FW

عدم محلولپاشی

85/17 c

1/2 c

0/72 c

1/91 c

50 µM

87/25 b

1/24 b

0/74 b

1/97 b

100 µM

90/64 a

1/32 a

0/77 a

2/02 a

عدم محلولپاشی

76/16 f

1/02 f

0/58 f

1/75 f

e

e

e

e

متیل جاسمونات

شاهد

 75درصد ظرفیت زراعی

 50درصد ظرفیت زراعی

محتوای نسبی آب

50 µM

1/06

0/61

1/80

100 µM

82/53 d

1/16 d

0/68 d

1/86 d

عدم محلولپاشی

67/65 i

0/88 i

0/41 i

1/63 h

h

h

h

g

50 µM
100 µM

عدم محلولپاشی
 25درصد ظرفیت زراعی

80/12

کلروفیل

a

71/05

0/91

0/45

1/67

73/94 g

0/96 g

0/48 g

1/76 f

l

l

l

j

56/25

0/79

0/32

1/45

50 µM

59/37 k

0/82 k

0/36 k

1/58 i

100 µM

61/42 j

0/85 j

0/38 j

1/68 g

حروف مشابه در هر ستون و گروه تیماری نشاندهنده عدماختالف معنیدار در سطح  5درصد با آزمون چند دامنهای دانکن است.

جاسمونات سبب ثابت نگهداشتن رنگیزههای فتوسنتزی شد و

آنتیاکسیدانی آنها است (.)Egert and Tevini, 2002

به این ترتیب سطوح آنها را در مقادیر باالتری نگه داشت.

جاسمونیك اسید نقش محافظت از  RNAو  ،DNAکنترل

بیشترین میزان کلروفیل  b ،aو کاروتنوئیدها در شرایط بدون

سنتز پروتئین و عمل آنزیمها و خواص بافری را داراست و از

تنش خشکی و تحت اثر محلولپاشی متیل جاسمونات با

نابودشدن کاروتنوئیدها و آنتوسیانینهای گیاه جلوگیری میکند

غلظت  100میکروموالر بهترتیب با مقادیر  0/77 ،1/32و 2/02

( .)Saiprasad et al., 2004; Rudell and Fellman, 2005شاید

میلیگرم بر گرم وزن تر برگ بهدست آمد (جدول .)2

متیل جاسمونات با افزایش سنتز هورمونهای گیاهی ،آنزیمها

به نظر میرسد کاهش میزان کلروفیل  aو  bدر اثر تنش

و افزایش فرآیند فتوسنتز ،تجمع رنگیزههایی نظیر کاروتنوئیدها

خشکی به علت افزایش تولید رادیکالهای اکسیژن باشد که

و آنتوسیانینها را در گیاه و محصول آن را افزایش دهد

این رادیکالهای آزاد باعث پراکسیداسیون و درنتیجه تخریب

( .)Capitani et al., 2005همچنین متیل جاسمونات با تشکیل

Schutz and Fangmeir, 2001; Wise

اسید آمینولوولینیك در بیان ژنهای مربوط به آنزیمهای

این رنگیزه میگردد (

 .)and Naylor, 1989گزارشها نشان میدهد متیل جاسمونات

فتوسنتزی نقش دارد (.)Ahmadi and Ceiocemardeh, 2004

در کوتاه مدت نمیتواند از کاهش فتوسنتز جلوگیری کند اما با

کربوهیدرات محلول :نتایج نشان داد میزان کربوهیدرات

گذشت زمان و در غلظتهای باالتر قادر است تا حدودی با

محلول با افزایش تنش خشکی افزایش معنیداری پیدا کرد و

افزایش مقدار کلروفیل به بهبود فتوسنتز کمك کند

محلولپاشی با متیل جاسمونات سبب قابل توجه این صفت

(.)Ahmadi and Ceiocemardeh, 2004

شد ،به طوریکه بیشترین میزان کربوهیدرات محلول در تنش

کاروتنوئیدها تتراترپنهایی هستند که در کلروپالستها به
عنوان رنگیزه کمکی عمل میکنند اما نقش مهمتر آنها نقش

خشکی  25درصد ظرفیت مزرعه و تیمار متیل جاسمونات با
غلظت  100میکروموالر بهدست آمد (شکل .)1
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کاهش نیاز به مواد فتوستزی به دلیل کاهش رشد ،سنتز این

شرایط تنش خشکی افزایشیافته و در باالترین سطح تنش به

ترکیبات از مسیرهای غیرفتوسنتزی و همچنین تخریب

بیشترین مقدار رسید .تیمار با متیل جاسمونات نیز با افزایش

کربوهیدراتهای نامحلول باشد ( .)Ehdaie et al., 2006در

غلظت موجب افزایش محتوای آنتوسیانین میوه شد و در

شرایط تنش افزایش کربوهیدراتهای محلول در آب باعث

غلظت  100میکروموالر تحت تنش شدید خشکی به باالترین

حفظ تورژسانس سلولهای برگ ،حفاظت غشای سلولی و

سطح خود رسید در حالیکه در تیمار شاهد در پایینترین سطح

بازداشتن تخریب پروتئینها میشود .همچنین از راه تأمین

خود قرار داشت (شکل .)3

انرژی مورد نیاز گیاه از مرگ حتمی آن جلوگیری میکند ( Xue

افزایش آنتوسیانینها بهصورت مستقیم سبب کاهش تنش و

 .)et al., 2008متیل جاسمونات با فعالکردن آنزیمهای

حفاظت از گیاه میگردد ( .)Zhang et al., 2010بررسیها

آنتیاکسیدان در کلروپالست از تخریب کلروفیل و کاهش

نشان داده است که تیمار متیل جاسمونات با غلظت  10و 25

فتوسنتز جلوگیری کرده و بدین ترتیب موجب بهبود رشـد و

میکروموالر باعث افزایش محتوای آنتوسیانین در گیاه

عملکرد گیاه میشود (.)Ehdaie et al., 2006

آرابیدوپسیس میشود ( )Jung, 2004که دلیل آن تحریك بیان

پرولین :نتایج نشان داد مشابه با میزان کربوهیدرات

برخی ژنهای مؤثر در بیوسنتز آنتوسیانینها ذکر شده است

محلول ،میزان پرولین برگ توتفرنگی نیز با افزایش تنش

(.)Shan et al., 2009

خشکی افزایش پیدا کرد و در تنش  25درصد ظرفیت مزرعه

فعالیت آنزیم کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز :میزان فعالیت

به باالترین میزان خود رسید .تیمار با متیل جاسمونات نیز با

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز تحت تنش خشکی و

فعالسازی و افزایش سیستم دفاعی گیاه سبب افزایش پرولین

تیمار متیل جاسمونات افزایش معنیداری پیدا کرد .میزان

برگ گردید و در غلظت  100میکروموالر میزان این شاخص

فعالیت آنزیم کاتاالز در باالترین سطح تنش ( 25درصد ظرفیت

به حداکثر ( 3/5میکروگرم بر گرم وزن تر) رسید (شکل .)2

مزرعه) و باالترین سطح متیل جاسمونات ( 100میکروموالر)

در شرایط تنش خشکی پرولین در حفظ پتانسیل اسمزی،

به باالترین میزان خود یعنی  0/32میلیمول بر گرم وزن تر

حذف رادیکالهای آزاد ،حفاظت درشت مولکولها از تغییر

رسید که

0/1

ساختار و تنظیم  pHسلولی نقش دارد .همچنین پرولین بهعنوان

میلیمول بر گرم وزن تر بیش از سه برابر افزایش یافت.

منبع نیتروژن و کربن برای گیاهان تحت تنش شدید عمل

بیشترین میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز به باالترین

میکند و تحمل گیاه در برابر تنش را افزایش میدهد .توزیع

سطح تنش خشکی ( 25درصد ظرفیت مزرعه) و سطوح باالی

پرولین در درون و بیرون سلول نقش مهمی در مقاومت اسمزی

متیل جاسمونات ( 50و  100میکروموالر) بهترتیب به میزان

بافتهای مختلف نسبت به تنشها ایفا میکند .در شرایط

 0/537و  0/543میلیمول بر گرم وزن تر برمیگردد اما بین

کمبود آب اغلب بیوسنتز پرولین از گلوتامیك اسید در

سطوح باالی متیل جاسمونات تفاوت معنیداری از لحاظ

سیتوزول و کلروپالست سلولهای گیاهی اتفاق میافتد،

آماری وجود نداشت (شکل .)4

نسبت به تیمار شاهد با مقدار

بنابراین پرولین در سیتوزول تجمعیافته تا توزیع آب به درون

افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدانی یکی از راهکارهای گیاهان

سلول انجام شود ( .)Amini et al., 2015ممکن است متیل

در مقابله با تنشهای مختلف محیطی است .از جمله این

جاسمونات در تنشها نظیر تنش خشکی با القای آنزیمهای

آنزیمها میتوان به کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز اشاره نمود

سنتزکننده پرولین موجب افزایش پرولین در بافت گیاه گردد

که هیدروژن پراکسید را به آب تبدیل میکند و از این طریق از

(.)Fedina and Benderliev, 2000

آسیب این رادیکالهای آزاد جلوگیری میکند .بنابراین سطوح
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حداقل دارای یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  %5تفاوت معنیداری ندارند.

شکل  -2برهمکنش تیمارهای خشکی در سطوح متیل جاسمونات بر میزان پرولین برگ توتفرنگی رقم پاروس .میانگینهایی که حداقل
دارای یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  %5تفاوت معنیداری ندارند.

شکل  -3برهمکنش تیمارهای خشکی در سطوح متیل جاسمونات بر میزان آنتوسیانین میوه توتفرنگی رقم پاروس .میانگینهایی که حداقل
دارای یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  %5تفاوت معنیداری ندارند.
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پاروس .میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  %5تفاوت معنیداری ندارند.

باالی آنزیمهای آنتیاکسیدانی نقش مهمی را در مهار

آنتوسیانین و فعالیت آنزیمی باعث کاهش تولید گل و میوه

رادیکالهای آزاد و کاهش خسارت اکسیداتیو ایفا میکنند.

شد .محلولپاشی با میتل جاسمونات این تغییرات فیزیولوژیك

گزارش شده است که تجمع و انباشتهشدن جاسمونیك اسید

ناشی از اثر سوء تنش خشکی را کاهش داده و اثر منفی

در ترشحات آوند آبکش برای القاء مقاومت ساختاری ضروری

خشکی بر عملکرد را نیز کاهش داد .براساس نتایج این

است (.)Dar et al., 2015

آزمایش بهنظر میرسد محلولپاشی در شرایط تنش خشك،
متیل جاسمونات با غلظت  100میکروموالر مورد نیاز است .به

نتیجهگیری

طور کلی اثرات مفید متیل جاسمونات هنگامی که گیاه در

نتایج این پژوهش نشان داد تنش خشکی با ایجاد تغییرات

معرض تنش قرار گرفته نمایان میباشد بنابراین استفاده از آن

فیزیولوژیك نظیر کاهش محتوای نسبی آب ،محتوای کلروفیل

در شرایط انواع تنشها شایان توجه بیشتری است.

و کاروتنوئیدها و افزایش محتوای کربوهیدرات ،پرولین،
منابع
اکبری نودهی ،د )1393( .تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن در شرایط گلدانی بر برخی خصوصیات گیاه توتفرنگی رقم
سلوا .نشریه مدیریت آب و آبیاری .59-72 :4
جمالیان نصرآبادی ،س )1392( .اثر آبسزیك اسید و جاسمونیك اسید بر برخی تغییرات متابولیکی درتوتفرنگی تحت تنش .NaCl
پایاننامه دکتری  ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
حسنلو ،ط ،.شهبازی ،م ،.غفاری ،ا .و یوسفی ،ا )1392( .بررسی اثرات تنش خشکی و جاسمونات بر رشد و برخی پارامترهای
فیزیولوژیکی ژنوتیپهای منتخب جو .پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،کرج.
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مجله علوم باغبانی ایران .129-136 :44
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Abstract
Methyl jasmonate is a new plant growth regulator that plays an important role in increasing plant resistance to
environmental stresses, including drought stress. To investigate the effect of methyl jasmonate on strawberry cv. Paros
under drought stress in greenhouse of Maragheh agricultural college was conducted in 2016. This experiment was
conducted in a factorial randomized complete block design. The parameters included fruit set percentage, number of
flowers and fruits, relative water content, chlorophyll a, b, and carotenoids, soluble carbohydrates, proline,
anthocyanins and catalase enzyme. The results showed that irrigation and methyl jasmonate treatments alone and had a
significant effect on all parameters at 5% level. The highest percentage of fruit set (95.2%), number of flowers
(31.25%) and fruits (20.13%), yield (125.2 g), relative water content (90.64%), chlorophyll a (1.32 mg.g-1), b (0.77
mg.g-1) and carotenoids (2.02 mg.g-1), and the lowest amount of soluble carbohydrates (18.7 mg.g-1), proline (1.4 μM.g1
), anthocyanins (0.65 ABS at 530 nm), catalase enzyme (0.1 mmol.g -1), and superoxide dismutase (0.28 mmol.g-1)
were observed under conditions without drought stress. Also, the use of methyl jasmonate improved all characters
under drought stress conditions, which had a greater effect at 100 μM concentration. According to the results,
application of methyl jasmonate can be proposed to improve plant growth under drought conditions.
Keywords: Drought stress, Methyl jasmonate, Strawberry, Catalase enzymes, Proline
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