فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،10شماره  ،42خرداد و تیرماه 1400

مقاله پژوهشی

مطالعه برخی از صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان ( )Ocimum basilicum L.تحت کاربرد

فریده نوروزی شهری ،سعید جاللی هنرمند* ،محسن سعیدی ،فرزاد مندنی
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
(تاریخ دریافت ،1399/09/10 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/11/07 :

چکیده
اخیراً دود حاصل از سوختن گیاهان به جهت داشتن ترکیبات بیومحرک بر فرآیندهای زیستی و بیوشیمیایی در گروه فیتوهورمونهای رشد
قرار داده میشود .بهمنظور بررسی اثر شبه فیتوهورمونی دود بهدست آمده از گیاه شقایق روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی
ریحان ،آزمایشی با اندازهگیریهای مکرر در طی سال  1396در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی اجرا شد.
تیمارهای آزمایش شامل هشت سطح محلولپاشی برگی (شاهد ،دودآب با غلظتهای  1:500 ،1:1000 ،1:5000و  )v/v( 1:100و
فیتوهورمون های سایتوکینین ،جیبرلیک اسید و اکسین هر یک با غلظت  50میکروموالر) با سه تکرار و در دو چین برداشت گیاه بود .نتایج
نشان داد که کاربرد تیمارهای دودآب  1:100و  )v/v( 1:500بدون اختالف معنیدار با سیتوکینین ،موجب بهبود وضعیت تبادالت گازی و
افزایش محتوای کلروفیل شد .تمامی شاخصهای فلورسانس کلروفیل نیز تحت کاربرد فیتوهورمونها و دودآب افزایش قابلمالحظهای
داشتند .سطوح مختلف محلولپاشی (بهویژه دودآب  1:500و  ))v/v( 1:100موجب کاهش نشت الکترولیتها از غشای سلولی و محتوای
کربوهیدراتهای محلول شد .بیشترین محتوای فنول کل و آنتوسیانینها نیز بهترتیب تحت دودآب  1:100و  )v/v( 1:500حاصل شد.
دودآب  )v/v( 1:100بدون اختالف معنیدار با فیتوهورمونهای اکسین و جیبرلیک اسید موجب افزایش معنیدار سرعت فعالیت آنزیم
پراکسیداز شد .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که عصارههای آبی دود بهخصوص در غلظت  )v/v( 1:100بدون اختالف معنیدار با
فیتوهورمونهای سنتزی توانایی تقلیل محدودیتهای بیوشیمیایی گیاه ریحان را داشته و میتواند وضعیت رشد آن را بهبود بخشد.
واژههای کلیدی :اکسین ،جیبرلیک اسید ،دودآب ،سیتوکینین ،فتوسنتز ،کاریکینولید

مقدمه

بیواکتیو دود از جمله کاریکینها ( ،)Karrikinsمختص به دود

اثر دود بر گیاهان احتماالً یک صفت بسیار قدیمی و مستقل از

و آتش نبوده و بهطور طبیعی در طبیعت وجود دارند .مثالً از

تبارزایش ( ،)Phylogeneticsچرخه زندگی ،ساختار بذر،

تجزیه میکروبی زیستتوده یا در فرآیند متابولیسم گیاهان به

اکوسیستم و ژئوگرافی است ( .)Chiwocha et al., 2009در

وجود میآیند ( .)Chiwocha et al., 2009کاریکینها تحت

حال حاضر مشخص نیست که چرا این پاسخها تاکنون حفظ

عنوان خانواده جدید تنظیمکنندههای رشد گیاهی شناخته

شده است ولی یک تئوری بیان میکند که احتماالً ترکیبات

میشوند و به احتمال زیاد با دیگر تنظیمکنندههای رشد گیاهی

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيsjhonarmand@yahoo.com :
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برهمکنش دارند ( .)Chiwocha et al., 2009فعالیت شبه
فیتوهورمونی این ترکیبات ( )Jain et al., 2008استفاده از

یافت (.)Al-Rumaih et al., 2002
سیتوکینینها

آنزیمهای

فعالیت

آنتیاکسیدان

مانند

مطرح نمود ( .)Kulkarni et al., 2010اگرچه در ابتدا ترکیبات

دیسموتاز ( )Kurepa et al., 1997و کاتاالز ( Petit-Paly et al.,

موجود در دود بهدست آمده از گیاهان بهعنوان یک محرک

محتوای

جوانهزنی شناسایی شدهاند (

)1999

را

افزایش

میدهند.

کاهش

در

;Van Staden et al., 2004

کربوهیدراتهای محلول در دانه برنج ( )Oryza sativa L.پس

 ،)Flematti et al., 2004ولی موجب تحریک سایر صفات

از استفاده از اکسین و کینتین ،در مقایسه با شاهد مشاهده شد

رشد مانند عملکرد و بهبود وضعیت بیوشیمیایی گیاه نیز

( .)Javid et al., 2011محلولپاشی گیاه ذرت ()Zea mays L.

میشوند (.)Light et al., 2009

با کینتین موجب افزایش محتوای نشاسته و کاهش نشت

بسیاری از مطالعات نشان میدهد که فیتوهورمونها نقش

الکترولیتها و کاهش محتوای کربوهیدراتهای محلول شد

مهمی در تنظیم تشکیل کلروفیل گیاه (،)Kulaeva et al., 2002

( .)Kaya et al., 2010تحریک تولید آنتوسیانین درونزاد در

فتوسنتز ( )Khan et al., 2002و هدایت روزنهای (

Mori et

کشت سوسپانسیون سلولی گیاه

Haplopappus gracilis

 )al., 2006ایفا میکنند .سیتوکینینها میتوانند بهطور مستقیم

 (Nutt.) A. Grayبا استفاده از کینتین گزارش شده است

صفات فتوسنتزی مانند محتوای کلروفیل ،سنتز و تجزیه

(.)Zhang and Furusaki, 1999

پروتئینهای فتوسنتزی ،فراساختمان کلروپالستها ،انتقال

با وجود اینکه اغلب مطالعات روی ترکیبات دود بهدست

الکترون و فعالیتهای آنزیمی را تحت تأثیر قرار دهند.

آمده از گیاهان محرک جوانهزنی و رشد گیاهچه میباشند،

محلولپاشی گیاه نعناع فلفلی ( )Mentha piperita L.با غلظت

برخی نیز نشان میدهد که دود و ترکیبات مؤثره آن بهواسطه

پنج میکرومول در لیتر جیبرلیک اسید در چهار مرحله ،بهترتیب

نقش فیتوهورمونی یا برهمکنش با فیتوهورمونهای درونی

موجب افزایش  122/11و  125/89درصد در محتوای کلروفیل

گیاه ،بر روند متابولیسمی سلول نیز اثر میگذارند .تیمار دود

و کاروتنوئیدها شد (.)Kavina et al., 2011

میتواند به دو شکل آئروسل و عصاره آبی آن (دودآب) بر

افزایش سرعت فتوسنتز و فعالیت آنزیم روبیسکو در
گیاهان پس از تیمار با سیتوکینین افزایش یافت (

Xie et al.,

گیاهان اعمال شود .تیمار یک تا دو ساعت دود آئروسل حاصل
از برگ گیاهان راش هندی (

)Millettia pinnata (L.

 .)2004همچنین محلولپاشی  50میکروموالر از هر یک از

 ،)Panigrahiصنوبر شرقی (

فیتوهورمونهای رشد (اکسین ،سیتوکینین و جیبرلیک اسید)

 ،)ex Marshallتوت سفید ( ،)Morus alba L.کلش برنج و

تبادالت گازی پنبه ( )Gossypium hirsatum L.را تحت تأثیر

مَرغ ( )Cynodon dactylon (L.) Pers.موجب افزایش شاخص

قرار داد .این تیمارها موجب افزایش سرعت فتوسنتز خالص،

پایداری غشا ،محتوای کلروفیل و محتوای کربوهیدراتهای

سرعت تعرق و هدایت روزنهای شدند (.)Kumar et al., 2001

محلول شد (.)Iqbal et al., 2018

محلولپاشی گیاه سیاهدانه ( )Nigella sativa L.با غلظتهای

Populus deltoids W. Bartram

در یک آزمایش گلخانهای روی گیاه

Eragrostis tef

مختلف اکسین و کینتین باعث بهبود کارایی فتوسنتز ،افزایش

 ،(Zucc.) Trotterتمامی تیمارهای مربوط به دود شامل دود

فعالیت آنزیمهای کربنیک آنهیدراز ،نیترات ردوکتاز و محتوای

آئروسل (بهمدت  10دقیقه) ،دودآب ( ))v/v( 1:500و
-8

پروتئین برگ شد ( .)Shah, 2011مقدار پروتئینهای محلول و

کاریکینولید (  10موالر) بهطور معنیداری موجب افزایش

Vigna

محتوای کلروفیل و همچنین کاهش نسبت کلروفیل  aبه  bدر

 )unguiculata L.پس از محلولپاشی با جیبرلیک اسید افزایش

مقایسه با شاهد شدند ( .)Ghebrehiwot et al., 2013برخی از

باندهای پروتئینی در گیاه لوبیا چشمبلبلی (
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مطالعات نیز افزایش نسبت کلروفیل  aبه  ،bهمچنین افزایش

و ماش ( )Vigna radiate (L.) R. Wilczekمورد استفاده قرار

نسبت کلروفیل کل به کاروتنوئید در گیاهان تیمارشده با دود را

گرفت و مشاهده شد که فعالیت شبه سیتوکینینی بوتنولید در

نشان میدهند (

Aremu et al., 2012b , Ghebrehiwot et al.,

تیمار دودآب حاصل از گیاهان چنار خاوری (

Platanus

 10تا

 10موالر معادل با

 2/5×10موالر

کینتین بود .همچنین غلظت بوتنولید اپتیمم برای فعالیت شبه
-7

-8

اکسینی معادل با  10تا  10موالر بود (.)Jain et al., 2008

 )orientalis L.و چنار آمریکایی ()Platanus occidentalis L.

در مطالعه دیگر روی گیاه

در غلظتهای مختلف نشان داد که سرعت فتوسنتز ،سرعت

 Chitt.مشاهده شد که دودآب حاصل از گیاه

تعرق و هدایت روزنهای افزایش مییابد .در این مطالعه غلظت

 triandra Forssk.در غلظت  )v/v( 1:500و کاریکینولید 10-8

دیاکسید کربن بین سلولی کاهش یافته و حداکثر کارایی

موالر موجب افزایش در ریشهزایی ،اندازه برگ ،اندازه پیاز و

فتوشیمیایی فتوسیستم IIتحت تأثیر دودآب قرار نگرفت.

زیستتوده نسبت به شاهد و فیتوهورمونهای اکسین و

عملکرد فتوشیمیایی فتوسیستم IIبهطور معنیداری از دودآب

سیتوکینین شدند .هر دو تیمار دودآب و کاریکینولید موجب

با غلظت  )v/v( 1:1000متأثر شد (.)Zhou et al., 2013

تجمع سیتوکینین درونزاد بیشتری نسبت به تیمارهای شاهد و

)Eucomis autumnalis (Mill.
Themeda

مقدار هدایت روزنهای ،سرعت آسمیالسیون دیاکسید

اکسین شدند ( .)Aremu et al., 2016علیرغم اینکه مطالعات

کربن و غلظت دیاکسید کربن بین سلولی در گیاه

متعددی روی اثر دودآب و کاریکینولید بر جوانهزنی و

 Chrysanthemoides monilifera (L.) Norlتحت تیمار دود

همچنین رشد و عملکرد چندین گونه گیاهی انجام شده است،

آئروسل حاصل از گیاه مَرغ بهطور معنیداری کاهش یافت

لیکن مطالعه روی پاسخهای فیزیولوژیک و شاخصهای

( .)Gilbert et al., 2002دودآب در غلظتهای پایین

بیوشیمیایی گیاهان بسیار محدود است .این پژوهش به بررسی

شاخصهای فتوسنتزی را در میکروگیاه موز ()Musa spp. L.

اثرات شبه فیتوهورمونی دود بهدست آمده از گیاه شقایق

بهبود بخشید ( .)Aremu et al., 2012aفعالیت آنزیم کاتاالز و

( )Papaver rhoeas L.روی گیاه دارویی ریحان در مقایسه با

سوپراکسید دیسموتاز در لوبیا ( )Phaseolus vulgaris L.و

تنظیمکنندههای رشد سنتزی (سیتوکینین ،اکسین و جیبرلیک

ذرت نیز تحت تیمارهای دودآب  ،)v/v( 1:500کاریکینولید

اسید) انجام شد.

 10-8موالر و جیبرلیک اسید  10-5موالر افزایش ،ولی فعالیت
آنزیم پراکسیداز کاهش یافت (.)Sunmonu et al., 2016

مواد و روشها

همچنین گزارش شد که محتوای کربوهیدارتهای محلول در

این آزمایش در سال  1396در گلخانه تحقیقاتی پردیس

مدت زمانهای کم دود آئروسل کاهش و در مدت زمانهای

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بهصورت اسپلیت

باال افزایش مییابد (.)Iqbal et al., 2018

پالت در زمان در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی با سه

برخی از محققان پاسخهای شبه فیتوهورمونی دودآب و

تکرار اجرا گردید .تیمارهای مختلف محلولپاشی برگی گیاه

کاریکینولید را که احتماالً در اثر برهمکنش آنها با

دارویی ریحان بهعنوان عامل اصلی در هشت سطح و دو چین

نمودند

برداشت بهعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد .محلولپاشی

( .)Chiwocha et al., 2009; Jain et al., 2008در یک مطالعه

شامل چهار غلظت دودآب ( 1:500 ،1:1000 ،1:5000و 1:100

بهمنظور تعیین فعالیت شبه فیتوهورمونی ترکیبات بیواکتیو دود،

( ))v/vو سه فیتوهورمون سیتوکینین ،اکسین و جیبرلیک اسید

غلظتهای مختلفی از بوتنولید استخراجشده از دودآب بههمراه

(هر یک با غلظت  50میکروموالر) بود .فیتوهورمونهای مورد

کینتین و اکسین روی کالوس سویا ()Glycine max (L.) Merr.

استفاده عبارت از  -6بنزیل آمینوپورین (( )6-BAPسیتوکینین)،

فیتوهورمونهای

رشد

درونی

است

گزارش
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(اکسین) ساخت شرکت سیگما آلدریچ بودند .تیمار شاهد

از گیره مخصوص دستگاه بهمدت  30دقیقه در تاریکی قرار

شامل محلولپاشی با آبمقطر بود .در هر  250میلیلیتر از

گرفت و شاخص زندهمانی ( ،)PIحداکثر کارایی فتوشیمیایی

محلولهای مورد استفاده که شامل آبمقطر واحدهای آزمایشی

فتوسیستمMaximum Photochemical Efficiency of PS-( II

شاهد نیز میشد از یک قطره توئین  20بهعنوان سورفکتانت

 )Fv/Fm( )IIو کارایی کمپلکس تجزیهکننده آب

فتوسیستمII

استفاده شد .بستر کاشت شامل خاک مزرعه ،کود دامی و ماسه

( )Fv/F0در برگهای سازگار به تاریکی اندازهگیری شد.

به نسبت  1:1:1بود .بذر گیاه ریحان از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی

سرعت فتوسنتز در واحد سطح برگ ،هدایت روزنهای ،سرعت

و زیستی ایران تهیه شد.

تعرق ،غلظت دیاکسید کربن اتاقک زیر روزنه و دمای برگ

پس از استقرار بوتهها در هر چین بهمدت چهار هفته و در

با دستگاه فتوسنتزمتر ( ،Portable LCiساخت شرکت

Bio

هر هفته دو روز متوالی بین ساعتهای  18تا  20بهوسیله

 )scientific Ltdاندازهگیری شد .تمامی اندازهگیریها در

سمپاش دستی محلولپاشی شد .جهت تهیه دودآب بر مبنای

ساعت  10تا  11صبح انجام شد .هدایت مزوفیلی از تقسیم

روش  Van Stadenو همکاران ( )2004دستگاهی بهبودیافته با

سرعت فتوسنتز به غلظت دیاکسید کربن درون روزنهها به

شماره ثبت اختراع  990019در سازمان ثبت اسناد و امالک

دست آمد ( .)Fischer et al., 1998همچنین بهمنظور تعیین

کشور طراحی شد .با استفاده از این دستگاه دود ناشی از

کارایی مصرف آب فتوسنتزی ،سرعت فتوسنتز به هدایت

سوختن اندامهای خشک گیاه شقایق در مرحله گلدهی ،ابتدا از

روزنهای تقسیم شد (.)Ritchie et al., 1990

مخزنی حاوی آبمقطر تا زمان سوختن کامل ماده گیاهی عبور

جهت اندازهگیری پروتئینهای محلول و سرعت فعالیت

داده شد ،بهطوریکه آبمقطر کامالً به رنگ تیره و چگال

آنزیمهای آنتیاکسیدان شامل پراکسیداز ،سوپراکسید دیسموتاز

درآمد ( .)Light et al., 2005محلول حاصل پس از عبور از

و کاتاالز ،ابتدا اقدام به تهیه بافر استخراج ،عصاره گیاهی و بافر

کاغذ صافی نمره یک واتمن بهعنوان محلول پایه در نظر گرفته

فسفات شد .اندازهگیری محتوای پروتئینهای محلول موجود

شد (با شماره ثبت اختراع  100737در سازمان ثبت اسناد و

در برگ به روش  )1976( Bradfordو با استفاده از عصاره

امالک کشور) و سپس با استفاده از آبمقطر در غلظتهای

گیاهی و معرف بلو انجام شد .برای رسم منحنی استاندارد

مورد نظر رقیق و جهت اعمال تیمارها بهکار برده شد .سه روز

محلولهای صفر 50 ،25 ،و  100پیپیام از آلبومین گاوی در

پس از اعمال آخرین تیمار در هر چین ،اقدام به ثبت تمامی

بافر استخراج تهیه شد .مقدار جذب نوری تیمارها و

صفات مورد مطالعه یا نمونهبرداری جهت اندازهگیریهای

محلولهای استاندارد در طولموج  595نانومتر اندازهگیری و

آزمایشگاهی شد .سنجش تمامی صفات مورد مطالعه روی

سپس نمودار پراکنش این دو پارامتر رسم و خط رگرسیون

آخرین برگهای کامالً توسعهیافته گیاه انجام شد.

مربوطه برازش داده شد .سرعت فعالیت آنزیم پراکسیداز به

اندازهگیری محتوای رنگدانههای فتوسنتزی به روش

روش  Chanceو  )1955( Maehlyبا استفاده از عصاره گیاهی

 )1967( Arnonدر طولموجهای  663نانومتر برای کلروفیل ،a

و سوبسترای آنزیم و محاسبه  H2O2مصرفشده در طولموج

 645نانومتر برای کلروفیل  bو  470نانومتر برای کاروتنوئیدها

 470نانومتر اندازهگیری شد .مقدار  H2O2موجود در مخلوط

توسط دستگاه االیزا (مدل )BioTek, Powerwave, XS2

واکنش با استفاده از مفهوم قانون بیر-المبرت و ضریب

اندازهگیری و سپس کمیسازی شد .شاخصهای فلورسانس

خاموشی آنزیم پراکسیداز ( 0/0266سانتیمتر بر مول) محاسبه

PEA: Plant Efficiency

شد .درنهایت سرعت فعالیت این آنزیم بهصورت میکرومول

 )Analyserمدل ( Pocket Pea, Hansatech Instruments Ltd.

 H2O2مصرفشده در دقیقه (تعداد واحدهای آنزیم) در

کلروفیل با دستگاه فلورومتر (
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Fridovich

منحنی استاندارد رسم گردید و مقدار این ترکیبات برحسب

( )1971از طریق اندازهگیری توانایی آن در جلوگیری از احیای

میلیگرم کربوهیدرات محلول در گرم وزن خشک برگ به

نوری نیتروبلوتترازولیوم و با استفاده طولموج  560نانومتر

دست آمد .اندازهگیری پایداری غشای سلولی به روش  Luttsو

محاسبه شد .درنهایت سرعت فعالیت این آنزیم بهصورت

همکاران ( )1996انجام گرفت .هدایت الکتریکی عصارهها با

میکرومول  H2O2تولیدشده در دقیقه (تعداد واحدهای آنزیم)

استفاده از هدایتسنج الکتریکی (مدل )ExStik®II, EC500

در میلیگرم پروتئینهای محلول بیان شد .سرعت فعالیت آنزیم

اندازهگیری شد .درنهایت دادههای حاصل پس از بررسی

کاتاالز به روش  )1972( Sinhaو با استفاده از محاسبه کاهش

نرمالبودن با نرمافزار  SASنسخه  9/4آنالیز و با آزمون حداقل

سوپراکسید دیسموتاز به روش  Beauchampو

جذب  H2O2در طولموج  570نانومتر انجام شد .مقدار

H2O2

تفاوت معنیدار فیشر ( )LSDمقایسه میانگین شدند.

موجود در مخلوط واکنش با استفاده از مفهوم قانون بیر-
المبرت و ضریب خاموشی آنزیم کاتاالز ( 0/0394سانتیمتر بر

نتایج و بحث

مول) محاسبه شد.

محتوای رنگدانههای فتوسنتزی و شاخصهای فلورسانس

برای سنجش محتوای فنول کل به روش  Noreenو
 )2009( Ashrafاز معرف فولین سیکالتو و استاندارد گالیک
اسید استفاده شد و مقدار جذب نوری محلول واکنش در
طولموج  750نانومتر خوانده گردید .جهت رسم منحنی
استاندارد محلول گالیک اسید با غلظت  100میکروگرم بر

کلروفیل :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که محتوای کلروفیل
 aبهطور معنیداری ( )P≤0.01تحت تأثیر سطوح محلولپاشی
و چینهای برداشت قرار گرفت (جدول  .)1بیشترین مقدار
کلروفیل  1/22( aمیلیگرم بر گرم وزن تر برگ) مربوط به
دودآب  )v/v( 1:100بود که تفاوت معنیداری با تیمارهای

میلیلیتر تهیه و سپس از این محلول پایه غلظتهای ،10 ،5

سیتوکینین ،جیبرلیک اسید و دودآب  )v/v( 1:500نداشت.

 20 ،15و  30میکروگرم بر میلیلیتر آماده شد و سایر مراحل

کمترین مقدار کلروفیل  0/86( aمیلیگرم بر گرم وزن تر برگ)

کار همانند نمونههای اصلی انجام گرفت .درنهایت مقدار کل

مربوط به تیمار شاهد بود که تفاوت معنیداری با تیمارهای

ترکیبات فنولی نمونه برحسب میلیگرم گالیک اسید بر گرم

اکسین و دودآب  1:5000و  )v/v( 1:1000نداشت (جدول .)2

وزن تر محاسبه گردید .محتوای آنتوسیانینها به روش

مقدار کلروفیل  bنیز بهطور معنیداری ( )P≤0.01تحت تأثیر

 Nadernejadو همکاران ( )2013و با عصارهگیری مواد گیاهی

سطوح محلولپاشی و چینهای برداشت قرار گرفت (جدول

در متانول اسیدی (متانول خالص و اسید کلریدریک خالص به

 .)1بیشترین مقدار کلروفیل  0/92( bمیلیگرم بر گرم وزن تر

نسبت حجمی  99به یک) سنجش و جذب نوری آن در

برگ) مربوط به دودآب  )v/v( 1:100بود که تفاوت معنیداری

طولموج  550نانومتر اندازهگیری شد .کمیسازی این ترکیبات

با دودآب  )v/v( 1:500و فیتوهورمونهای سیتوکینین و

با استفاده از مفهوم قانون بیر-المبرت و درنظرگرفتن ضریب

جیبرلیک اسید داشت .کمترین مقدار کلروفیل 0/63( a

خاموشی  33000سانتیمتر بر مول محاسبه شد.
اندازهگیری محتوای کربوهیدراتهای محلول به روش
فنل -اسید سولفوریک انجام شد ( )Sheligl, 1986و مقدار
جذب نوری محلول واکنش در طولموج  488نانومتر خوانده
شد .جهت تهیه استانداردها ابتدا محلولهای  60 ،40 ،20و 80
پیپیام گلوکز تهیه شد و سایر مراحل کار همانند نمونههای

میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) مربوط به تیمار شاهد بود که آن
هم تفاوت معنیداری با دودآبهای  )v/v( 1:1000 ،1:5000و
فیتوهورمون اکسین نداشت (جدول .)2
مقدار کلروفیل کل بهطور معنیداری ( )P≤0.01تحت تأثیر
سطوح محلولپاشی و چینهای برداشت قرار گرفت (جدول
 .)1بیشترین محتوای کلروفیل کل ( 2/15میلیگرم بر گرم وزن

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 12:31 IRST on Sunday September 26th 2021

میلیگرم پروتئینهای محلول بیان شد .سرعت فعالیت آنزیم

اصلی انجام گرفت .سپس با توجه به مقادیر جذب نوری

194

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،10شماره  ،42سال 1400

جدول  -1تجزیه واریانس رنگدانههای فتوسنتزی و شاخصهای فلورسانس کلروفیل برگ ریحان تحت سطوح مختلف محلولپاشی و
چینهای برداشت
میانگین مربعات
منابع تغییر

آزادی کلروفیل  aکلروفیل

b

کل

نسبت

شاخص کمپلکس تجزیه

کارایی

کاروتنوئیدها کلروفیل aبه کلروفیل به
فتوشیمیایی
کاروتنوئیدها
b
فتوسیستمII

زندهمانی

کننده آب
فتوسیستمII

بلوک

2

0/02 ns 0/008 ns 0/01 ns

0/01 ns

0/24 ns

0/01 ns

160/71 ns 0/00002 ns

0/05 ns

محلولپاشی

7

** 0/11

** 0/05

** 0/32

0/03 ns

0/06 ns

** 0/08

** 0/0002

*221/40

** 0/33

14

0/02

0/02

0/05

0/01

0/25

0/18

0/00004

95/29

0/05

اشتباه

a

چینهای برداشت

1

**

0/28

محلولپاشی×چینهای برداشت

7

ns

0/02

بلوک×چینهای برداشت
اشتباه

b

**
ns

7/23

0/008

**

4/64

ns

0/05

**
ns

0/30

0/008

**

46/13

ns

0/12

**

1/89

ns

0/18

**
ns

0/0005

0/00009

ns

12/52

ns

28/45

**

0/88

ns

0/11

2

* 0/11

* 0/04

** 0/27

0/003 ns

0/13 ns

0/13 ns

*0/0002

122/03 ns

*0/30

14

0/02

0/01

0/02

0/01

0/25

0/18

0/00003

43/23

0/04

14/46

13/86

9/25

15/04

27/96

18/96

0/75

18/60

4/28

ضریب تغییرات ()%

* ** ،و  nsبهترتیب معنیداری در سطح یک ،پنج درصد و عدم معنیداری را نشان میدهد.
جدول  -2مقایسه میانگین رنگدانههای فتوسنتزی و شاخصهای فلورسانس کلروفیل برگ ریحان تحت سطوح مختلف محلولپاشی و
چینهای برداشت
کلروفیل  aکلروفیل  bکلروفیل کل کاروتنوئید
تیمارها

محلولپاشی

سطوح تیمارها

کلروفیل aبه  bبه کاروتنوئید

(میلیگرم بر گرم وزن تر برگ)

شاهد

0/86 c

0/63 b

1/49 d

-

دودآب )v/v( 1:5000

c

ab

cd

1/66

-

-

0/89

0/76

-

فتوشیمیایی

تجزیه کننده آب

فتوسیستمII

فتوسیستمII

1/61 c

0/822 c

c

4/64

c

ab

ab

5/11

1/75

0/836

دودآب )v/v( 1:1000

0/92 bc

0/75 ab

1/67 cd

-

-

1/97 bc

0/839 ab

5/25 ab

دودآب )v/v( 1:500

1/15 a

0/86 a

2/01 ab

-

-

2/65 a

0/843 a

5/39 a

دودآب )v/v( 1:100

a

a

a

2/15

-

-

a

ab

ab

سیتوکینین

1/14 a

0/90 a

2/07 ab

-

-

جیبرلیک اسید

ab

1/10

a

0/87

ab

1/97

-

اکسین

abc

1/03

ab

0/79

bc

1/83

1/22

0/19

LSD

چینهای

اول

b

0/97

برداشت

دوم

a

1/12

LSD

نسبت

نسبت کلروفیل

حداکثر کارایی

کارآیی کمپلکس

0/09

0/92

0/20
a

1/20

b

0/42

0/06

-

0/29
a

2/17

b

1/55
0/10

-

a

0/91

b

0/75

0/07

2/53 a

0/842 a

5/34 a

ab

2/46

b

0/832

b

4/99

ab

2/35

ab

0/837

ab

5/16

b

0/81

a

2/77
0/31

2/73

0/838

5/21

0/53
a

2/46

b

2/06
0/26

0/008
b

0/833

a

0/840
0/003

0/30
b

5/00

a

5/27
0/13

میانگینهای هر ستون دارای حروف مشترک ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدار ندارند.

تر برگ) مربوط به دودآب  )v/v( 1:100بود که تفاوت

سیتوکینین نداشت و کمترین محتوای کلروفیل کل (1/49

معنیداری با دودآب  )v/v( 1:500و بعد از آن با تیمار

میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) مربوط به تیمار شاهد بود
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معنیداری ( )P≤0.01تحت تأثیر سطوح محلولپاشی و

تجزیه آن در گیاهان دارند ( .)Taiz and Zeiger, 2012بیان

چینهای برداشت قرار گرفت (جدول  .)1بیشترین نسبت

بسیاری از ژنهای هستهای و کلروپالستی عالوه بر نور ،وابسته

کلروفیل کل به کاروتنوئیدها ( )2/73مربوط به دودآب 1:100

به سیتوکینین است ( .)Yaronskaya et al., 2006افزایش سنتز

( )v/vو کمترین مقدار آن ( )1/61مربوط به تیمار شاهد بود.

پیشماده تترا پیرول یعنی  -5آمینولِوولینیک اسید

افزایش این نسبت در دودآب  )v/v( 1:100تفاوت معنیداری

( )5-Aminolevulinic acidیکی از اولین پاسخهای گیاه تحت

با تیمارهای سیتوکینین ،جیبرلیک اسید و دودآب )v/v( 1:500

تیمار فیتوهورمونها و نور است (.)Lew and Tsuji, 1982

نداشت.

سیتوکینین موجب افزایش سطح  mRNAکدکننده آنزیم

حداکثر کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم IIبهطور معنیداری

-NADPHپروتوکلروفیلید

اکسیدوردوکتاز

(NADPH-

( )P≤0.01تحت تأثیر سطوح محلولپاشی و چینهای برداشت

 )protochlorophyllide oxidoreductaseو افزایش سطح این

قرار گرفت (جدول  .)1بیشترین مقدار این صفت ()0/84

آنزیم شد ( .)Kuroda et al., 2001این فیتوهورمون فعالیت

مربوط به دودآب  )v/v( 1:500و کمترین مقدار آن ()0/82

آنزیمهای منیزیم پروتوپورفیرین  IXکالتاز (

مربوط به تیمار شاهد بود .حداکثر کارایی فتوشیمیایی

 )protoporphyrin IX chelataseو منیزیم پروتوپورفیرین

فتوسیستم IIدر دودآب  )v/v( 1:500تفاوت معنیداری با

متیل ترانسفراز ( )Mg protoporphyrin IX methyltransferase

سیتوکینین ،اکسین ،دودآبهای  1:1000 ،1:5000و 1:100

را تحریک کرد که این نیز بهنوبه خود موجب افزایش بیوسنتز

( )v/vنداشت (جدول  .)2شاخص زندهمانی بهطور معنیداری

کلروفیل شد ( .)Yaronskaya et al., 2006در مطالعه  Costaو

( )P≤0.01تحت تأثیر سطوح محلولپاشی قرار گرفت (جدول

همکاران ( )2005نیز محلولپاشی گیاهان با سیتوکینین موجب

 .)1بیشترین شاخص زندهمانی ( )40/14مربوط به تیمار

کاهش فعالیت آنزیمهای تجزیه کلروفیل همچون کلروفیالز

سیتوکینین بود که اختالف معنیداری با سایر سطوح

( )Chlorophyllaseو منیزیم کالتاز ( )Mg chelataseدر

محلولپاشی نداشت .کمترین شاخص زندهمانی ( )22/74نیز

مقایسه با گیاهان شاهد شد.

Mg
IX

مربوط به تیمار شاهد بود (شکل  .)1کارآیی کمپلکس

سازوکار افزایش مقدار رنگدانههای فتوسنتزی تحت تیمار

تجزیهکننده آب فتوسیستم IIبهطور معنیداری ( )P≤0.01تحت

دود هنوز مشخص نیست ولی با توجه به نقش شبه

تأثیر سطوح محلولپاشی و چینهای برداشت قرار گرفت

فیتوهورمونی دود از فیتوهورمونها ،احتمال میرود که دود و

(جدول  .)1بیشترین کارآیی کمپلکس تجزیهکننده آب

ترکیبات بیواکتیو آن نیز همانند سیتوکینینها ،موجب تحریک

فتوسیستم )5/395( IIمربوط به دودآب  )v/v( 1:500و کمترین

بیان ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتز کلروفیل یا بازداری از

مقدار آن ( )4/646مربوط به تیمار شاهد بود .افزایش مقدار این

ژنهایی که آنزیمهای تخریبگر کلروفیل را کد میکنند ،تجمع

صفت تحت دودآب  )v/v( 1:500تفاوت معنیداری با

کلروفیل در برگها را افزایش میدهند .این نتایج با گزارش

سیتوکینین و دودآبهای  1:100و  )v/v( 1:1000نداشت

 Ghebrehiwotو همکاران ( )2013که بیان کردند دود در

(جدول .)2

تمامی شکلهای کاربردی مانند دود آئروسل ،دودآب و

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کاربرد دودآب
خصوصاً در غلظتهای  )v/v( 1:100و سیتوکینین موجب
افزایش قابلتوجه در محتوای کلروفیل برگ شد .در میان
فیتوهورمونها ،سیتوکینینها نقش حیاتی در جهت تبدیل

همچنین کاریکینولید ایزولهشده از آن موجب افزایش سطح
کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل شد ،مطابقت دارد.
مشاهده شد که تیمارهای دود و کاریکینولید موجب کاهش
نسبت کلروفیل  aبه کلروفیل  bشدند (

Ghebrehiwot et al.,
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 .)2013کاهش این نسبت در مطالعه حاضر نیز مشاهده شد

فیتوهورمونهای استفاده شده نیز نتیجه بینابینی در مقدار

ولی مقدار آن تحت سطوح محلولپاشی از نظر آماری معنیدار

ترکیبات کاروتنوئیدی ایفا کردند .دودآب  )v/v( 1:100نسبت

نبود .این نسبت تحت تأثیر معنیدار چینهای برداشت قرار

بیشتری از کلروفیل کل به کاروتنوئید را در مقایسه با شاهد

گرفت .احتمال میرود که این تأثیر ناشی از متفاوتبودن فصل

نشان داد .این نسبت تفاوت معنیداری با سیتوکینین و دودآب

برداشت در دو چین و تغییر شدت و مدت زمان دریافت

 )v/v( 1:500نداشت .گزارشات پیشین نیز نشان داده است که

تشعشع فتوسنتزی باشد .چرا که  Ghebrehiwotو همکاران

تیمار دود و ترکیبات بیواکتیو آن نسبت کلروفیل به کاروتنوئید

b

باالتری در مقایسه با شاهد موجب شدهاند ،این نتیجه میتواند

میتواند به اثرات نور/سایه نسبت داده شود .گیاهانی که تحت

بخشی از عملکرد باالتر محصوالت تیمارشده با دود را توجیه

سایه قرار میگیرند نسبت کلروفیل  aبه  bکمتری در مقایسه

کند (نوروزی شهری و همکاران1399 ،؛

با گیاهانی که در نور قرار میگیرند ،نشان میدهند و درنتیجه

.)2013

( )2013نیز عنوان نمودند که کاهش در نسبت کلروفیل  aبه

Ghebrehiwot et al.,

کمپلکس دریافتکننده نور  IIبیشتری نسبت به گیاهان تحت

مقدار فلورسانس کلروفیل ،تمامیت غشای تیالکوئید و

سایه یا گیاهان سایهپسند دارند (.)Ghebrehiwot et al., 2013

کارآیی نسبی انتقال الکترون از فتوسیستم IIبه فتوسیستم Iرا

کاهش در نسبت کلروفیل  aبه  bمیتواند یک پاسخ سازگاری

نشان میدهد ( .)Bilger and Bjorkman, 1994در مطالعه

توسط گیاهان برای مقابله با اثر تغییر در پروتئینهای رنگدانه

حاضر کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم ،IIشاخص زندهمانی و

ناشی از شرایط مختلف محیط باشد ( .)Chow et al., 1990در

کارآیی کمپلکس تجزیهکننده آب فتوسیستم IIبهطور معنیداری

این مطالعه نیز ممکن است کاهش نسبت کلروفیل  aبه  bاز

از سطوح مختلف محلولپاشی متأثر شدند .احتماالً سطوح

طرفی درنتیجه افزایش رشد شاخساره تحت سطوح

مختلف محلولپاشی بهویژه سیتوکینین و دودآب )v/v( 1:100

محلولپاشی و افزایش سایهاندازی و از طرفی دیگر تغییر

با اثرات مطلوبی که بر تثبیت کربن میگذارند ،ظرفیت پذیرش

شدت و مدت دریافت تشعشع فتوسنتزی توسط گیاهان در

و انتقال الکترون را افزایش داده ،درنتیجه سیستم دیرتر به

چینهای مختلف باشد.

میرسد که نتیجه آن افزایش فلورسانس متغیر ( )Fvو متعاقباً

Fm

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دودآبهای با

افزایش کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم IIخواهد بود .شاخص

غلظت بیشتر موجب کاهش محتوای کاروتنوئیدی شدند که با

 Fv/Fmنشاندهنده حداکثر راندمان کوانتومی فتوسیستم IIدر

نتایج  Ghebrehiwotو همکاران ( )2013مطابقت دارد.

شرایطی است که تمام مراکز واکنش فتوسیستم IIباز باشند
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( )Maxwell and Johnson, 2000و استفاده از محلولهای

ثانیه) مربوط به دودآب  )v/v( 1:100و کمترین آن (0/93

فیتوهورمونی و شبه فیتوهورمونی موجب افزایش این شاخص

میلیمول آب بر متر مربع در ثانیه) مربوط به تیمار شاهد بود.

نسبت به شاهد شد.

سرعت تعرق در تیمار شاهد تفاوت معنیداری با اکسین و

پژوهش حاضر ،فعالیت آنزیمهای منیزیم پروتوپورفیرین

IX

(شکل .)2-a

کالتاز و منیزیم پروتوپورفیرین  IXمتیل ترانسفراز را تحریک

غلظت دیاکسید کربن اتاقک زیر روزنه تنها تحت تأثیر

میکنند که این نیز بهنوبه خود موجب افزایش بیوسنتز کلروفیل

معنیدار ( )P≤0.01چینهای برداشت قرار گرفت (جدول .)3

و درنهایت موجب افزایش شاخص  Fv/Fmو افزایش نرخ

سطوح محلولپاشی و چینهای برداشت بهطور معنیداری

جذب دیاکسید کربن میشود (.)Yaronskaya et al., 2006

(بهترتیب  P≤0.05و  )P≤0.01دمای برگ را متأثر نمودند

کارآیی کمپلکس تجزیهکننده آب فتوسیستم IIاصوالً

(جدول  .)3تیمار اکسین بیشترین دمای برگ ( 29/18درجه

حساسترین جز زنجیره انتقال الکترون به شرایط تنش است

سانتیگراد) و تیمار شاهد کمترین دما ( 28/66درجه

( .)Kalaji et al., 2011از آنجا که در این مطالعه تنش وجود

سانتیگراد) را داشت .دمای برگ در تیمار اکسین تفاوت

نداشته ،بنابراین ممکن است افزایش این کارایی و به عبارتی

معنیداری با جیبرلیک اسید ،سیتوکینین و دودآب )v/v( 1:100

دیگر افزایش نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس کمینه ناشی

و در تیمار شاهد تفاوت معنیداری با دودآبهای ،1:5000

از افزایش جذب آب و بهبود هر چه بیشتر فرآیند انتقال

 1:1000و  )v/v( 1:500نداشت (جدول .)4

الکترون در فتوسنتز باشد (.)Pereira et al., 2000

هدایت روزنهای بهطور معنیداری ( )P≤0.05تحت تأثیر

شاخص بقای گیاه ( )PIabsنشاندهنده عملکرد هر دو

سطوح محلولپاشی قرار گرفت (جدول  .)3بیشترین هدایت

فتوسیستم  Iو  IIاست ( .)Strasser et al., 2000این پارامتر

روزنهای ( 0/08مول بر متر مربع در ثانیه) مربوط به دودآب

شامل سه پارامتر مستقل :1 :تراکم مراکز واکنش کامالً فعال:2 ،

 )v/v( 1:100و کمترین مقدار آن ( 0/04مول در متر مربع در

کارایی حرکت الکترون توسط اکسایتون (ذرهای کوانتومی از

ثانیه) مربوط به تیمار شاهد بود .مقدار افزایش هدایت روزنهای

انرژی) به دام افتاده در زنجیره انتقال الکترون آن سوی کوئینون

تحت کاربرد دودآب  )v/v( 1:100تفاوت معنیداری با

 Aو  :3احتمال به دامافتادن فوتون جذبشده توسط مراکز

فیتوهورمونهای مورد استفاده نداشت .مقدار آن در تیمار شاهد

واکنش ،است .احتماالً سطوح مختلف محلولپاشی توانستهاند

تفاوت معنیداری با دودآبهای  1:1000 ،1:5000و 1:500

حداقل یکی از این پارامترها را بهبود ببخشند .مثالً افزایش

( )v/vنداشت (شکل .)2-b

محتوای کلروفیلی تحت تأثیر فیتوهورمونها و دودآب ،مقدار

معنیداربودن ( )P≤0.01هدایت مزوفیلی تحت تأثیر سطوح

مراکز واکنش را افزایش داده و احتمال به دامافتادن فوتون را

محلولپاشی مورد تأیید قرار گرفت (جدول  .)3بر این اساس

افزایش میبخشد.

دودآب  )v/v( 1:100دارای بیشترین ( 30/69میلیمول

سرعت فتوسنتز و پارامترهای تبادل گازی :تجزیه

دیاکسید کربن در متر مربع در ثانیه) و تیمار شاهد دارای

واریانس پارامترهای فتوسنتزی نشان داد که سرعت فتوستز

کمترین ( 15/95میلیمول دیاکسید کربن در متر مربع در ثانیه)

تحت تأثیر تیمارهای محلولپاشی و چینهای برداشت قرار

مقدار هدایت مزوفیلی بود .مقدار افزایش این صفت تحت

نگرفت (جدول  .)3سرعت تعرق بهطور معنیداری ()P≤0.01

کاربرد دودآب  )v/v( 1:100تفاوت معنیداری با

تحت تأثیر سطوح محلولپاشی قرار گرفت (جدول .)3

فیتوهورمونهای مورد استفاده نداشت (شکل  .)2-cکارایی

بیشترین سرعت تعرق ( 2/65میلیمول آب بر متر مربع در

مصرف آب فتوسنتزی تحت تأثیر تیمارهای محلولپاشی و
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جدول  -3تجزیه واریانس پارامترهای فتوسنتزی برگ و ترکیبات فنولیک برگ ریحان تحت سطوح مختلف محلولپاشی و چینهای برداشت
میانگین مربعات
درجه

منابع تغییر

غلظت

فتوسنتز

تعرق

بلوک

2

1/00 ns

* 1/07

محلولپاشی

7

3/19 ns

** 5574 ns 1/93

14

1/39

اشتباه

آزادی

a

چینهای برداشت

1

ns

محلولپاشی×چینهای برداشت

7

1/59 ns

بلوک×چینهای برداشت

2

ns

اشتباه

14

b

ضریب تغییرات ()%

3/78
1/61

دیاکسید
کربن

* 0/001

0/27 ns

3/94 ** 4754 ns

0/16
ns

برگ

روزنهای

مزوفیلی

3266

0/14

**

2515

ns

0/23

934

فتوسنتزی
0/006 ns 2487

ns

*0/20

* 1444 ns 168/25 ** 0/0008

0/04

53/38 ns

**

473

0/0002
ns

0/0009

ns

100/32

80/86 ns 0/0001 ns 0/08 ns 2251 ns 0/18 ns
ns

مصرف آب فنول کل آنتوسیانینها

**

4/42

ns

0/0006

ns

4/99

2125
ns

14084

* 0/03

* 8/06

0/009

3/37

**

0/09

0/005 ns 2504 ns
ns

6333

2/89 ns

ns

0/01

**

2/27

0/32 ns
ns

0/11

1/16

0/10

1257

0/06

0/0002

30/68

3580

0/006

0/17

20/96

20/61

14/85

0/85

28/16

24/06

61/65

13/00

4/76

* ** ،و  nsبهترتیب معنیداری در سطح یک ،پنج درصد و عدم معنیداری را نشان میدهد.
جدول  -4مقایسه میانگین پارامترهای فتوسنتزی برگ و ترکیبات فنولیک برگ ریحان تحت سطوح مختلف محلولپاشی و چینهای برداشت
تیمارها

محلولپاشی

غلظت دیاکسید

دمای برگ

کربن (میلیمول)

(درجه سانتیگراد)

شاهد

-

28/66 d

دودآب )v/v( 1:5000

-

cd

سطوح تیمارها

28/78

فنول کل

آنتوسیانینها

(میلیگرم گالیک اسید (میلیگرم بر گرم
بر گرم وزن تر برگ)

وزن تر برگ)

0/49 d

7/07 c

abc

0/62

bc

8/13

دودآب )v/v( 1:1000

-

28/81 cd

0/58 cd

8/39 bc

دودآب )v/v( 1:500

-

bcd

abc

ab

28/91

0/65

9/67

دودآب )v/v( 1:100

-

29/02 abc

0/72 a

10/95 a

سیتوکینین

-

29/10 ab

0/58 bcd

8/27 bc

جیبرلیک اسید

-

ab

abc

abc

اکسین
LSD

چینهای

اول

a

برداشت

دوم

LSD

29/11

0/63

8/98

-

29/18 a

0/70 ab

8/34 bc

-

0/25

0/12

2/27

261/88

b

25/80

a

0/67

b

8/50

215/58 b

32/09 a

0/58 b

8/94 a

21/95

0/15

0/05

0/25

میانگینهای هر ستون دارای حروف مشترک ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدار ندارند.

چینهای برداشت قرار نگرفت (جدول .)3
گزارشهای متعددی تأکید کردهاند که فیتوهورمونهای

رشد بر کارایی دستگاه فتوسنتزی ،افزایش فعالیت آنزیمهای
فتوسنتزی و درنتیجه تحریک توسعه گیاهان در معرض نور
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مزوفیلی
Afroz et al., 2006; Kraepiel and Miginiac,

و مزوفیلی است .در مطالعه حاضر سرعت فتوسنتز همبستگی

نقش دارد (

 .)1997کاربرد خارجی سیتوکینین موجب افزایش تثبیت

مثبت و معنیداری ( )P≤0.01با هدایت مزوفیلی داشت

دیاکسید کربن فتوسنتزی میشود (.)Gupta et al., 2000

(جدول .)7

سیتوکینینها در تمایز کلروپالستها نقش دارند و موجب سنتز

در مطالعه  Gilbertو همکاران ( )2002مشاهده شد که

Taiz and Zeiger,

سرعت اسمیالسیون ،هدایت روزنهای و غلظت دیاکسید کربن

 .)2012عالوه بر این فیتوهورمونها در تحریک فعالیت

در گیاهان  Chrysanthemoides moniliferaتحت تیمار یک

کامبیومی ،تشکیل بافتهای آوندی و بهبود تأمین آب برای

دقیقه دود آئروسل تا  300دقیقه پس از اعمال تیمار بهطور

بافتهای فتوسنتزی نیز نقش دارند ( .)Aldesuquy, 2000در

متوسط در مقایسه با گیاهان شاهد بهترتیب  80/4 ،66/0و

این مطالعه مشاهده شد که گیاهان تحت تیمار دودآب 1:100

 25/1درصد کاهش یافت .کاهش اسمیالسیون در این مطالعه

( )v/vو پس از آن گیاهان تحت تیمار فیتوهورمونها بهویژه

ابتدا به خاطر باالرفتن دمای برگ تا  50درجه سانتیگراد تحت

سیتوکینین دارای بیشترین هدایت روزنهای و هدایت مزوفیلی

تیمار دود آئروسل و متعاقب با آن کاهش فعالیت روبیسکوی

بودند .سرعت اسمیالسیون در گیاهان وابسته به اثرات روزنهای

حساس به دما بود .عالوه بر این مقادیر باالی غلظت دیاکسید

کلروفیل و آنزیمهای فتوسنتزی میشوند (
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گیاه از جمله بستهشدن روزنهها میشود که میتواند اثری غیر

هستند ( .)Aremu et al., 2012aدودآب  )v/v( 1:100و پس از

مستقیم در کاهش فتوسنتز داشته باشد (.)Gilbert et al., 2002

آن فیتوهورمون اکسین موجب تولید باالترین سطح ترکیبات

در این مطالعه احتماالً جایگزینی دودآب بهجای دود آئروسل

فنولیک در برگ شدند .ترکیبات فنولی گروه عمدهای از

مشکالت مذکور را مرتفع و ترکیبات بیواکتیو دود توانستند

ترکیبات شیمیایی گیاهی حاصل از مسیر فنیل پروپانوئید و

اثرات شبه فیتوهورمونی خود را در رابطه با افزایش هدایت

دارای ویژگیهای آنتیاکسیدانی و حذف رادیکالهای آزاد

روزنهای و مزوفیلی و متعاقباً افزایش آسمیالسیون بروز دهند.

هستند .در قسمتهای مختلف سلول گیاهی و در مراحل

دمای برگ در چینهای مختلف و تحت تأثیر سطوح

مختلف رشد گیاه تشکیل میشوند (.)Ewane et al., 2012

محلولپاشی تفاوت معنیداری با یکدیگر داشتند .لیکن مشاهده

تأثیر کاربرد اکسین و سیتوکینین بر محتوای ترکیبات

شد که این تغییرات در محدوده اپتیمم اکولوژیک رشد هر دو

فنولیک گیاه لوبیا چشم بلبلی مشاهده شد (.)Vats et al., 2012

گیاه است و اثری بر محتوا و فعالیت آنزیمهای آنها نداشت.

در مطالعات متعددی بیان شده است که فیتوهورمونهای

تغییرات دمای برگ تحت تأثیر سطوح مختلف محلولپاشی نیز

اکسین ،سیتوکینین و جیبرلیک اسید موجب افزایش فعالیت

ممکن است اثری غیرمستقیم حاصل از معنیدارشدن شاخص

آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز میشوند که آنزیمی کلیدی در

ویژه سطح برگ در این گیاه باشد .بهطوریکه مشاهده شد

پیشبرد مسیر فنیل پروپانویید است .مشاهده شده است که

برگهایی که شاخص ویژه سطح برگ کمتری داشتند ،دارای

ارتباط مهمی بین میزان فعالیت این آنزیم و تجمع محتوای

دمای برگ بیشتری بودند (دادهها نشان داده نشده است).

فنلی و فالوونوئیدی گیاهان وجود دارد ( .)Malmir, 2014در

محتوای فنول کل و آنتوسیانینها :محتوای فنول کل برگ

مطالعه حاضر نیز فیتوهورمونهای مذکور با افزایش فعالیت

در تجزیه واریانس صفات بهطور معنیداری ( )P≤0.05تحت

آنزیمهای کلیدی مسیرهای ثانویه متابولیسم کربن موجب

تأثیر سطوح محلولپاشی و چینهای برداشت قرار گرفت

افزایش ترکیبات فنولی شدند و متعاقباً دودآبهای  1:100و

(جدول  .)3بیشترین مقدار فنول کل ( 0/72میلیگرم گالیک

 )v/v( 1:500نیز مشابه با فیتوهورمونها عمل نمودند (نتایج

اسید بر گرم وزن تر برگ) مربوط به دودآب  )v/v( 1:100و

منتشر نشده است) .افزایش تجمع ترکیبات فنولیک در اثر

کمترین آن ( 0/49میلیگرم گالیک اسید بر گرم وزن تر برگ)

کاربرد دودآب در این مطالعه با پژوهشهای پیشین مطابقت

مربوط به شاهد بود .افزایش مقدار فنول کل تحت دودآب

دارد (.)Aremu et al., 2012a; Soos et al., 2010

 )v/v( 1:100تفاوت معنیداری با جیبرلیک اسید ،اکسین و

آنتوسیانینها گروهی از رنگدانههای فالوونوئیدی و زیر

دودآب  )v/v( 1:500نداشت (جدول  .)4محتوای

مجموعه از ترکیبات فنولیک گیاه و مسئول رنگهای صورتی،

آنتوسیانینهای برگ بهطور معنیداری ( )P≤0.05تحت تأثیر

قرمز ،آبی و بنفش در بافتهای مختلف گیاهی (گلها ،میوهها،

سطوح محلولپاشی و چینهای برداشت قرار گرفت (جدول

برگها و  )...هستند ( .)Davies et al., 2012محتوای

 .)3بیشترین مقدار آنتوسیانین در برگ ( 10/95میلیگرم بر گرم

آنتوسیانینی بهطور معنیداری تحت کاربرد دودآب 1:100

وزن تر برگ) مربوط به دودآب  )v/v( 1:100و کمترین آن

( )v/vافزایش یافت .افزایش محتوای آنتوسیانینها ناشی از

( 7/07میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) مربوط به تیمار شاهد

افزایش بیان ژن کدکننده آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز تحت تیمار

بود .این افزایش اختالف معنیداری با دودآب )v/v( 1:500

دودآب بود .همچنین رنگ بنفش از ویژگیهای شاخص در

نداشت (جدول .)4

برگهای ریحان مورد مطالعه در این آزمایش بود .دودآب و

دودآب و آگروکمیکالهای موجود در آن دارای پتانسیل

پس از آن فیتوهورمونهای اکسین و جیبرلیک اسید که تفاوت
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معنیداری در افزایش این رنگدانه با آن ندارند ،موجب تشدید

فیدبک منفی برای فتوسنتز ایجاد کند (.)Farrar et al., 2000

فعالیت آنزیمهای مسیر بیوسنتزی این رنگدانهها از جمله

بنابراین تجمع کربوهیدراتهای محلول در اندامهای هوایی

آنتوسیانینها شدهاند.

موجب مختلشدن فتوسنتز شده و تولید را کاهش میدهد

چینهای برداشت بهطور معنیداری ( )P≤0.05محتوای

موجب افزایش رشد ،افزایش انتقال ساکارز از برگها به سوی

کربوهیدراتهای محلول برگ تحت تأثیر قرار داد (جدول .)5

مخازن ،کاهش مقدار ساکارز درون سلولهای منبع و کاهش

تیمار شاهد دارای بیشترین ( 348/38میلیگرم بر گرم وزن

کربوهیدراتهای محلول این تیمارها نسبت به شاهد میشود

خشک برگ) و تیمار دودآب  )v/v( 1:500دارای کمترین

( .)Oliveira Neto et al., 2009این مطالعات میتواند بهبود

( 258/98میلیگرم بر گرم وزن خشک برگ) مقدار

عملکرد ریحان ناشی از کاربرد غلظتهای مختلف دودآب و

محتوای

فیتوهورمونها را توجیه کند (نوروزی شهری و همکاران،

کربوهیدراتهای

محلول

برگ

بود.

کاهش

کربوهیدراتهای محلول برگ تحت دودآب )v/v( 1:500

.)1399
کاربرد دود آئروسل در زمانهای کم موجب کاهش

تفاوت معنیداری با سیتوکینین نداشت (جدول .)6
بیشترین مقدار کربوهیدراتهای محلول در این مطالعه

محتوای کربوهیدراتهای محلول و در زمانهای طوالنیتر

مربوط به تیمار شاهد بود .در حالیکه استفاده از سطوح

موجب افزایش آن شد .قرارگرفتن گیاهان در معرض دود در

محلولپاشی موجب کاهش مقدار این ترکیبات در برگها شده

زمانهای باال موجب افزایش کربوهیدراتهای محلول ،کاهش

بود .مطالعات مختلفی نقش متفاوت فیتوهورمونها در مقدار

جذب یونهای سدیم ،کلر ،پتاسیم و افزایش پتانسیل اسمزی و

میدهند.

پتانسیل آب میشود ( .)Iqbal et al., 2018در این مطالعه

کربوهیدراتهای محلول نقشی ضروری در متابولیسم گیاه

غلظتهای باالی دودآب نیز محتوای کربوهیدراتهای محلول

دارند ،این ترکیبات محصول فرآیندهای هیدرولیتیک هستند و

را کاهش دادند .همچنین مشاهده شد که بین محتوای

بهعنوان یک سوبسترا در فرآیندهای بیوسنتز ،تولید انرژی و

کربوهیدراتهای محلول با عملکرد زیستتوده و عملکرد

Gibson,

اسانس همبستگی منفی معنیداری ( )P≤0.01وجود دارد

کربوهیدراتهای

محلول

گیاهان

را

نشان

همچنین در ارسال قندها و سیستم سیگنالدهی (

 )2005و در تنظیم قدرت مخزن ،تخصیص آسمیالتهای

(دادهها نشان داده نشده است).

Roitsch and Ehneß,

محتوای پروتئینهای محلول و سرعت فعالیت آنزیمهای

 .)2000فیتوهورمونها خصوصاً اکسین و سیتوکینین موجب

آنتیاکسیدان :محتوای پروتئینهای محلول این گیاه تحت تأثیر

تنظیم قدرت مخزن بهواسطه تقسیم و بزرگشدن سلولهای

سطوح محلولپاشی قرار نگرفت ولی بهطور معنیداری

آندوسپرمی یا بهوسیله کنترل انتقال آسمیالتها به مخزن

( )P≤0.01در دو چین متوالی گیاه متفاوت بود (جدول  5و .)6

میشوند ( .)Hansen and Grossmann, 2000کاربرد اکسین و

سطوح محلولپاشی اثر معنیداری ( )P≤0.05بر سرعت فعالیت

کینتین موجب کاهش کربوهیدراتهای محلول و افزایش

آنزیم پراکسیداز داشت .سرعت فعالیت این آنزیم در دو چین

نشاسته در مقایسه با شاهد میشود (.)Javid et al., 2011

بهطور معنیداری ( )P≤0.01متفاوت بود (جدول  .)5بیشترین

فتوسنتزی و تخلیه فلوئم نقش دارند (

ساکارز محصول عمده فتوسنتز و شکل اصلی انتقالی کربن

سرعت فعالیت آنزیم پراکسیداز ( 14/92واحد آنزیمی بر

و سوبسترای اصلی متابولیسم مخزن است .اکسین و سیتوکینین

میلیگرم پروتئینهای محلول) مربوط به دودآب )v/v( 1:100

نقش مهمی را در افزایش ساکارز برگها در پاسخ به تقاضای

بود که تفاوت معنیداری با فیتوهورمونهای جیبرلیک اسید و

مخزن برای ساکارز ایفا میکنند .ساکارز اضافه نیز میتواند

اکسین نداشت .کمترین مقدار سرعت فعالیت آن ( 9/53واحد
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جدول  -5تجزیه واریانس برخی از پارامترهای بیوشیمیایی برگ ریحان تحت سطوح مختلف محلولپاشی و چینهای برداشت
میانگین مربعات
درجه

منابع تغییر

محلول

محلول برگ

پراکسیداز

سرعت

سوپراکسید

فعالیت کاتاالز الکترولیتها

دیسموتاز

بلوک

2

509/37 ns

0/0007 ns

0/38 ns

0/01 ns

15099 ns

142/82 ns

محلولپاشی

7

**6038/90

0/48 ns

*23/31

0/05 ns

15654 ns

**559/46

14

932/46

0/58

8/66

0/01

61249

58/73

اشتباه

a

چینهای برداشت

1

*

محلولپاشی×چینهای برداشت

7

2095/23 ns

بلوک×چینهای برداشت

2

اشتباه

ns

14

b

9097/12

ضریب تغییرات ()%

167/18

**

**

8/41

0/26 ns
ns

*

127/42

22/20 ns
ns

0/003

**

0/14

503577

0/009 ns

11451 ns

ns

6/03

ns

0/06

2161

ns

153/18

48/84 ns
ns

539/78

1335/11

0/41

8/37

0/02

33064

199/88

11/56

16/45

26/15

31/51

18/46

22/59

* ** ،و  nsبهترتیب معنیداری در سطح یک ،پنج درصد و عدم معنیداری را نشان میدهد.
جدول  -6مقایسه میانگین برخی از پارامترهای بیوشیمیایی برگ ریحان تحت سطوح مختلف محلولپاشی و چینهای برداشت
کربوهیدراتهای
تیمارها

محلولپاشی

سطوح تیمارها

محلول (میلیگرم بر برگ (میلیگرم بر گرم
گرم وزن خشک برگ)

وزن تر برگ)

پراکسیداز

سوپراکسید

کاتاالز

دیسموتاز

(واحد آنزیمی بر میلیگرم پروتئینهای محلول)

شاهد

348/38 a

-

9/60 b

-

-

دودآب )v/v( 1:5000

336/88 ab

-

9/66 b

-

-

دودآب )v/v( 1:1000

351/17 a

-

9/53 b

-

-

دودآب )v/v( 1:500

d

258/98

-

b

10/42

-

-

دودآب )v/v( 1:100

286/30 cd

-

14/92 a

-

-

سیتوکینین

304/77 bc

-

9/63 b

-

-

جیبرلیک اسید

316/73 abc

-

12/35 ab

-

-

اکسین

323/99 abc

-

12/40 ab

-

-

37/81

-

3/64

-

-

LSD

چینهای

اول

b

برداشت

دوم

LSD

پروتئینهای محلول سرعت فعالیت

سرعت فعالیت

سرعت فعالیت

302/15

a

4/32

b

9/43

b

0/41

b

882/38

329/65 a

3/48 b

12/69

0/52 a

1087/24 a

22/62

0/39

1/79

0/09

112/58

میانگینهای هر ستون دارای حروف مشترک ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدار ندارند.

آنزیمی بر میلیگرم پروتئینهای محلول) مربوط به دودآب

 )v/v( 1:1000بود که تفاوت معنیداری با سطوح شاهد،
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آزادی

کربوهیدراتهای پروتئینهای سرعت فعالیت

سرعت فعالیت

نشت
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دودآبهای  )v/v( 1:500 ،1:5000و فیتوهورنهای مورد
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فیزیولوژیک عنوان شده است (.)Passardi et al., 2005

دیسموتاز و کاتاالز بهطور معنیداری (بهترتیب  P≤0.05و

مرحله نموی گیاه نیز بستگی دارد .سیتوکینین در توتونهای

 )P≤0.01تحت تأثیر چینهای برداشت قرار گرفت

تراریخته ())Nicotiana tabacum L. (cv. PetitHavana SR1

(جدول  5و .)6

تا ابتدای مرحله گلدهی موجب افزایش فعالیت این آنزیمها

در این مطالعه مقدار پروتئینهای محلول تحت تأثیر

شد و پس از آن اثر معنیداری روی فعالیت این سیستم

تیمارهای محلولپاشی قرار نگرفت .بیشترین سرعت فعالیت

نداشت ،در حالیکه بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز در گیاهانی

آنزیم پراکسیداز تحت دودآب  )v/v( 1:100و پس از آن

که سن باالتری داشتند ،مشاهده شد (.)Synkova et al., 2006

فیتوهورمون اکسین و بیشترین سرعت فعالیت آنزیم

اصوالً آنزیمهای اکسیداتیو بهطور گستردهای در گیاهان عالی

سوپراکسید دیسموتاز تحت تیمار اکسین و پس از آن از

وجود دارند ،چرا که اکثر بخشهای سلولی پتانسیل تولید

دودآب  )v/v( 1:500حاصل شد .تیمارهای هورمونی موجب

گونههای فعال اکسیژنی را دارد .برای مثال آنزیم سوپراکسید

افزایش فعالیت سیستمهای آنزیمی آنتیاکسیدان برای مهار

دیسموتاز دارای ایزوآنزیمهای مختلفی است که شامل

گونههای اکسیژنی فعال میشوند (.)Clarke et al., 2000

در کلروپالست SOD-2 ،و  SOD-4در سیتوزول و  SOD-3در

احتماالً افزایش فعالیت سیستم آنزیمی آنتیاکسیدان که تحت

میتوکندری است و با افزایش اکسیژن در این اندامکها تولید

شرایط تنش نیز نبود وابسته به فتوسنتز و فعالیت متابولیک

میشوند ( .)Matters and Scandalios, 1987قابل استفاده بودن

باالی آن است ( .)Casano et al., 1994مثالً سلولهای اپیدرمی

اکسین داخلی گیاه و همچنین قابلیت اثرگذاری کاربرد خارجی

دارای فعالیت پراکسیداز شدیدی هستند که میتواند بهدلیل

اکسین بستگی به سطح فعالیت آنزیم اکسین اکسیداز در آن

Carpin et al.,

بافت گیاهی دارد که ممکن است از طریق عمل دو آنزیم

 .)1999عالوه بر این پراکسیدازها در بسیاری از فعالیتهای

اکسیداتیو پراکسیداز و پلیفنول اکسیداز بهصورت پنهان بماند

متابولیک شامل تشکیل لیگنین دیواره سلولی (،)Gross, 1981

( .)Basak et al., 2000بنابراین با اعمال سطوح محلولپاشی

کاتابولیسم اکسین ( )Gazaryan et al., 1996و  ...نقش دارند

انتظار میرود مقدار تحمل گیاه با فعالیت بیشتر آنزیمهای

که ممکن است دلیل افزایش سرعت فعالیت این آنزیم تحت

دفاعی و مقادیر باالتر آنتیاکسیدانتهای آنزیمی ،افزایش یابد.

درگیری آنها در پلیمریزاسیون فنولها باشد (

تیمار اکسین و دودآب بهواسطه فعالیت شبه اکسینی آن

( Jain

 )et al., 2008در این مطالعه باشد.

نشت

الکترولیتها

از

غشای

پالسمایی:

SOD-1

نشت

الکترولیتها از غشای پالسمایی بهطور معنیداری ()P≤0.01

مطالعه آنزیمهای آنتیاکسیدان تحت کاربرد فیتوهورمونها

تحت تأثیر سطوح محلولپاشی قرار گرفت (جدول .)5

و دودآب در مطالعات مختلف ،نتایج متفاوت و حتی متناقضی

بیشترین مقدار نشت الکترولیتها ( 77/19درصد) مربوط به

را به همراه داشته است .کاربرد تیمارهای دودآب ،)v/v( 1:500

غشای پالسمایی سلولهای برگ گیاهان شاهد و کمترین مقدار

کاریکینولید  10-8موالر و جیبرلیک اسید  10-5موالر روی

آن ( 48/95درصد) مربوط به دودآب  )v/v( 1:500بود .کاهش

بذرهای لوبیا و ذرت نشان داد که این تیمارها موجب افزایش

نشت الکترولیتها تحت تیمار دودآب  )v/v( 1:500تفاوت

سرعت فعالیت آنزیم کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز و کاهش

معنیداری با دودآب  )v/v( 1:100و فیتوهورمونهای جیبرلیک

سرعت فعالیت آنزیم پراکسیداز شد (.)Sunmonu et al., 2016

اسید و اکسین نداشت .مقدار نشت الکترولیتها از غشای

دلیل این کاهش نیز وجود تعداد زیاد فرمهای ایزوآنزیمی

پالسمایی تیمار شاهد نیز از نظر آماری با دودآبهای 1:5000

پراکسیداز و مداخله این آنزیم در دامنه وسیعی از فعالیتهای

و  )v/v( 1:1000تفاوت نداشت (شکل .)3
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جدول  -7همبستگی بین صفات بیوشیمیایی اندازهگیریشده در ریحان
Phe.

Cat.

SOD

POD

Fv/Fm

Chl

E

Gm

A

gs
ns

0/23 ns

-0/05

gs

*0/29

**0/68

gm

*0/35

0/09 ns

**0/67

E

**0/37

0/17 ns

0/20 ns

Fv/Fm

0/20 ns -0/22 ns -0/23 ns 0/18 ns -0/05 ns

Chl

0/20 ns -0/13 ns

*0/36

0/28 ns

0/07 ns

0/17 ns

POD

*0/35

0/08 ns

0/20 ns

0/16 ns

0/07 ns

SOD

**0/28 ns -0/24 ns 0/51

0/22 ns

0/22 ns

*0/30

0/06 ns

Cat.

0/10 ns -0/05 ns -0/09 ns 0/06 ns

Phe.

*-0/17 ns 0/02 ns -0/08 ns -0/17 ns -0/22 ns -0/37** -0/28 ns -0/38** -0/05 ns -0/34

EL

**0/003 ns 0/37
**0/63

0/43** -0/08 ns -0/11 ns -0/23 ns

0/02 ns

* ** ،و  nsبهترتیب معنیداری در سطح یک ،پنج درصد و عدم معنیداری را نشان میدهد.
 :Aسرعت فتوسنتز :gs ،هدایت روزنهای :gm ،هدایت مزوفیلی :E ،سرعت تعرق :Fv/Fm ،کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم :Chl ،IIمحتوای
کلروفیل کل :POD ،سرعت فعالیت آنزیم پراکسیداز :SOD ،سرعت فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :Cat. ،سرعت فعالیت آنزیم
کاتاالز :Phe. ،محتوای فنول کل و  :ELدرصد نشت الکترولیتها.

در این مطالعه سطوح مختلف تیمار محلولپاشی اثر

نشت الکترولیتها از غشای پالسمایی شد .همچنین گیاهان

معنیداری روی مقدار نشت الکترولیتها از غشای پالسمایی

شاهد و گیاهانی که با غلظتهای کم دودآب ( 1:5000و

سلولهای برگ داشتند .ثبات و یکپارچگی غشاهای گیاهی

 ))v/v( 1:1000محلولپاشی شدند ،دارای مقدار بیشتری نشت

برای حفظ سیستمهای گیاهی بسیار مهم است .فیتوهورمونها

الکترولیت در مقایسه با سایر غلظتهای مورد استفاده بودند.

نقش مهمی در حفظ ثبات غشاها ایفا میکنند .کاربرد

عصارههای دود بهعلت وجود بوتنولیدها نقش مهمی

فیتوهورمونها موجب افزایش یکپارچگی و کاهش نسبی مقدار

همانند فیتوهورمونها ایفا میکنند و شاخص پایداری غشا با
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صورت شرح داده میشود که هورمونهای گیاهی ،تولید و

محلول در منابع فتوسنتزی را کاهش داد .کاهش

تحریک تخریب توسط رادیکالهای آزاد مانند سوپراکسید و

کربوهیدراتهای محلول از فیدبک منفی آنها روی سرعت

رادیکال هیدروکسی را که موجب صدمه به لیپیدهای غشا

اسمیالسیون و مختلشدن سیستم فتوسنتزی جلوگیری کرد.

میشوند ،کاهش میدهند (.)Werner and Schmulling, 2009

مجموع عوامل مذکور موجب افزایش کارایی سیستم تثبیت

اگرچه این آزمایش در شرایط کنترلشده و فاقد تنش اجرا شد

کربن در هر دو گیاه شد .در دودآبهای  1:100و )v/v( 1:500

ولی وجود رادیکالهای آزاد هر چند به مقدار جزئی در

بدون اختالف معنیدار با اکسین و سیتوکینین ،مقدار ترکیبات

سیستمهایی که دارای زنجیره انتقال الکترونند ،گریزناپذیر

فنولیک و برخی از آنتیاکسیدانتها افزایش یافت که دارای

است.

همبستگی منفی با درصد نشت الکترولیتها از غشای

نتایج حاصل با مشاهدات  Iqbalو همکاران ( )2018نیز

پالسمایی سلولهای برگ بود .مجموع این عوامل موجب

مطابقت دارد که بیان نمودند در شرایط بدون تنش کاربرد دود

افزایش کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم ،IIافزایش کارایی

آئروسل بهمدت یک ،دو ،سه و چهار ساعت موجب افزایش

کمپلکس تجزیهکننده آب فتوسیستم IIو درنهایت افزایش

پایداری غشای پالسمایی بهترتیب به مقدار  14/6 ،4/3 ،4/3و

شاخص بقای گیاهان شد .بهبود تمامی ویژگیهای مذکور که

 12/3درصد شد ( .)Iqbal et al., 2018در این مطالعه بین

اثرات شبه فیتوهورمونی دود یا برهمکنش ترکیبات آن با

مقدار فنول کل و درصد نشت الکترولیتها از غشای پالسمایی

فیتوهورمونهای درونزاد گیاه را نشان میدهند ،موجب

سلولهای برگ همبستگی منفی و معنیداری ( )P≤0.05وجود

افزایش عملکرد گیاه ریحان شد (نوروزی شهری و همکاران،

داشت .همچنین بین مقدار آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و مقدار

 .)1399بهطورکلی نتایج نشان داد که دودآب به خصوص در

نشت الکترولیتها از غشای پالسمایی سلولهای برگ

غلظت  )v/v( 1:100و ترکیبات بیواکتیو آن با هزینه کمتر و به

همبستگی منفی و معنیداری ( )P≤0.01مشاهده شد

عنوان یک تنظیمکننده رشد طبیعی و پایدار ،جایگزین مناسبی

(جدول .)7

برای تنظیمکنندههای رشد سنتزی بوده و با تقلیل
محدودیتهای بیوشیمیایی ،پتانسیل الزم جهت افزایش کمیت

نتیجهگیری

و کیفیت گیاه دارویی ریحان را دارند.

دودآب  )v/v( 1:100بدون اختالف معنیدار با سیتوکینین
موجب افزایش محتوای کلروفیل کل و بهبود پارامترهای
منابع
نوروزی شهری ،ف ،.جاللی هنرمند ،س ،.سعیدی ،م .و مندنی ،ف )1399( .ارزیابی کاربرد فیتوهورمون های رشدی و غلظتهای
مختلف دودآب بر ویژگیهای رشدی و عملکرد بیولوژیک گیاهان دارویی بادرنجبویه و ریحان .به زراعی کشاورزی .89-102 :22
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Abstract
Recently, plant-derived smoke has been included in the group of growth phytohormones due to its bioactive compounds
on biological and biochemical processes. In order to evaluate the phytohormones-like effects of Papaver rhoeas L.
smoke derived on some biochemical characteristics of medicinal plant basil, an experiment was conducted with
repeated measurements in research greenhouse of Campus of Agricultural and Natural Resources of Razi University in
2017. The experimental treatments included eight levels of leaf foliar application (control, Smoke-water in 100, 5000,
1000 and 5000 dilutions accompanying with cytokinin, auxin and gibberellic acid (each of them with concentration 50
µM)) with 3 replications and 2 harvest stages. The results indicated that application of smoke-water (1:500 and 1:100
(v/v)) improved gas exchange status and also increased chlorophyll content, without significant difference with
cytokinin. Also, all chlorophyll fluorescence parameters increased significantly under the application of phytohormones
and smoke-water. Levels of foliar (especially SW: 1:500 and 1:100 (v/v)) reduced electrolyte leakage of plasma
membrane and the content of soluble carbohydrates. The highest total phenolic and anthocyanins content was obtained
from leaf foliar in the smoke-water of 1:100 and 1:500 (v/v), respectively. Smoke-water at concentration 1:100 (v/v)
without significant difference with phytohormones auxin and gibberellic acid significantly increased the activity of
peroxidase. In general, it can be concluded that aqueous extracts of plants-smoke derived (especially SW 1:100 (v/v))
without significant differences with synthetic phytohormones had the ability to reduce the biochemical limitations of
basil and might improve its growth conditions.
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