فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،7شماره  ،27آذر و دی ماه 1397

اثر محلول پاشی پراکسید هیدروژن بر رنگدانههای فتوسنتزی نعناع فلفلی در شرایط محدودیت آبی
پریناز نوبخت ،1علی عبادی* ،1قاسم پرمون 1و رسول نیکخواه بهرامی

1گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلی2 ،هیئت علمی ،مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی،
اردبیل.
(تاریخ دریافت ،1395/12/15 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/04/31 :

چکیده
رشد گیاهان بوسیله عامل مختلف کنترل میشود که در میان آنها آب نقش اساسی دارد و بسته به مرحله فیزیولوژیکی میتواند اثرات
مختلفی بر گیاه میگذارد .به منظور ایجاد سیگنالهای ت حریک کننده تحمل به تنش خشکی در نعناع فلفلی ،آزمایشی به صورت فاکتوریل
در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال  1394اجرا گردید.
تیماریهای آزمایشی شامل تنش خشکی در  3سطح ( 60 ،85و  35درصد ظرفیت زراعی) و محلول پاشی پراکسید هیدروژن در  4سطح
(صفر 5 ،2/5 ،و  7/5میلیموالر) و صفات مورد بررسی شامل محتوای رنگدانههای فتوسنتزی (کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و
نسبت کلروفیل(  aبه  ،)bرنگدانههای کمکی (کاروتنوئیدها ،آنتوسیانینها ،فالونوئیدها و ترکیبات فنلی) ،شاخصهای فلورسانس کلروفیل
(نسبت فلورسانس لحظهای به فلورسانس پایه ( ،)Fv/F0نسبت فلورسانس لحظهای به بیشینه در تاریکی ( ،)Fv/Fmفلورسانس متغیر به پایه
در شرایط روشنایی ( ،)F′v/F′mخاموششدگی فتوشیمیایی ( ،)qPغیر فتوشیمیایی ( )qNPو عملکرد کوانتومی فتوسیستم  )PSII( IIو وزن
خشک بوته بود .نتایج نشان داد که اثرات اصلی تنش خشکی و محلول پاشی بر صفات مورد بررسی تأثیر معنیداری داشت .تنش موجب
کاهش رنگدانههای فتوسنتزی ،رنگدانههای کمکی (به جزء کاروتنوئیدها) ،کاهش فلورسانس  Fv/F0و  qPو کاهش وزن خشک بوته (25
درصد) گردید .تنش همچنین باعث افزایش شاخصهای فلورسانس( ) Fv/Fm( ،)F′v/F′mگردید .محلول پاشی پراکسید هیدروژن نیز
صفات نامبرده به جزء آنتوسیانینها و  Fv/F0و  qPرا افزایش داد .به طور کلی می توان گفت تنش خشکی موجب کاهش توان فتوسنتزی
گیاه و کاهش میزان ماده خشک تولیدی شد ،محلول پاشی غلظتهای مالیم پراکسید هیدروژن ( 2/5میلی موالر) نیز توانست در جهت
بهبود سیستمهای فتوسنتزی گیاه عمل نماید.
کلید واژهها :آنتوسیانینها ،تنش ،فالونوئیدها ،کلروفیل  ،aنعناع فلفلی

مقدمه

محسوب میشود (امید بیگی و همکاران .)1389 ،در طب

نعناع فلفلی ( )Mentha piperita L.گیاهی از خانواده نعناعیان،

سنتی از نعناع برای کاهش اشتها ،سرماخوردگی ،سرفه ،تب،

علفی و به ندرت دارای نمونههای رونده یا بوتهای بوده و یکی

تهوع ،سردرد ،آماس روده بزرگ ،ضد اسپاسم ،ضد نفخ ،سوء

Lamiaceae

هاضمه و اثرات ضد التهابی ضد میکروبی ضد ویروسی استفاده

از مهمترین گیاهان دارویی متعلق به خانواده

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيebadi@uma.ac.ir :
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میشود ( .)Sydney et al., 2010; Bozin et al., 2008ترکیبات

اکسیژن ،پراکسید هیدروژن برای سیگنالینگ از بقیه فرمهای

اصلی اسانس نعناع را منتول ( 29درصد) ،منتون ( 20تا 30

فعال اکسیژن مناسب تر باشد ،زیرا پایداری و نیمه عمر باالتری

درصد) و متیل استات ( 1تا  3درصد) تشکیل میدهد

دارد .گونههای فعال اکسیژن از طریق واکنشهای انتقال

(.)Anonymous, 2009

الکترون در میتوکندری و کلروپالست تشکیل شده و سریعاً به

میان آنها آب نقش اساسی دارد .بسته به مرحله فیزیولوژیکی

پراکسید هیدروژن از طریق واکنشهایی که واسطه آنزیمی

که گیاه در آن به سر میبرد و شدت تنش ،کم آبی اثرات

دارند ،مانند گلیکوالت اکسیداز در تنفس نوری ایجاد میشود و

مختلفی بر گیاه میگذارد (رضاپور و همکاران .)1390 ،مقادیر

اگساالت اکسیداز و اگساالت ،اکسیژن را به پراکسید هیدروژن

کم آب در جریان تولید گیاهان میتواند صدمات سنگینی بر

و دیاکسید کربن تبدیل میکند.

رشد و نمو و همچنین بر مواد مؤثره دارویی گیاهان وارد نماید

گلدانی و همکاران ( )1391در مطالعه اثر کاربرد خارجی

(امید بیگی و همکاران .)1389 ،تنش خشکی رشد و نمو

پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخصهای تحمل به شوری در

گیاهان را در مراحل مختلف تحت تأثیر قرار میدهد ( Jongdee

مرزنجوش نشان دادند ،محلول پاشی پراکسید هیدروژن

 .)et al., 2002خشکی موجب توقف فتوسنتز گیاه ،تغییر در

میتواند وزن خشک ریشه و شاخساره در مرزنجوش را

محتوای کلروفیل و صدمه به ساختارهای فتوسنتزی میشود.

افزایش دهد و از این طریق کاهش وزن ناشی از تنش شوری

این تنش همچنین با ایجاد اختالل در تعادل بین تولید و مهار

را جبران نماید .همچنین آنها نشان داد کاربرد  5میلیموالر

رادیکالهای آزاد اکسیژن ،منجر به تجمع گونههای فعال

پراکسید هیدروژن موجب افزایش در میزان کلروفیل کل و

اکسیژن و القاء تنش اکسیداتیو ،خسارت به پروتئینها،

کاروتنوئیدهای برگ شد Liheng .و همکاران ( )2009در

لیپیدهای غشاء و سایر اجزای سلولی میشود و از این طریق

مطالعه تأثیر پراکسید هیدروژن بر افزایش به تحمل به تنش

( Fuand

خشکی گیاهچههای گندم نشان داد که پیشتیمار  60میلیموالر

 .)Huang, 2001در شرایط تنش کمبود آب ،روزنهها در گیاه

این ماده موجب حصول باالترین وزن خشک گیاهچه شد.

بسته میشوند و متعاقب آن غلظت  CO2در بافت مزوفیل

تیمار بذور با این ماده موجب افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز،

کاهش مییابد و به دنبال این وضعیت واکنشهای تاریکی

آسکوربات پراکسیداز ،میزان پرولین و کاهش میزان پراکسید

فتوسنتز مختل شده و محصوالت حاصل از واکنشهای

هیدروژن بافت شده است Ishibashi .و همکاران ( )2011نیز

روشنایی ( ATPو  ،)NADPHمصرف نمیشود .به دلیل عدم

در بررسی محلول پاشی پراکسید هیدروژن در کاهش تأثیرات

اکسیداسیون مولکول  ،NADPHمصرف  NADP+جهت

تنش خشکی در سویا نشان دادند ،کاربرد این ماده موجب

دریافت الکترون کاهش مییابد؛ بنابراین مولکول اکسیژن در

کاهش پژمردگی برگها شد .عالوه بر این محتوای آب نسبی

مسیر زنجیره انتقال الکترون به عنوان مولکول پذیرنده جانشین

بافتها در برگهای تیمار شده تحت تنش بیشتر از برگهای

الکترون عمل میکند و منجر به شکلگیری گونههای فعال

تیمار شده با آب مقطر بود .همچنین مشاهده شد ،سرعت

Turkan and Koca, 2005; Sairam and

فتوسنتز خالص ،هدایت روزنهای در برگها در اثر استفاده

موجب کاهش رشد و توانایی فتوسنتزی گیاه میگردد

اکسیژن میشود (

.)Srivastava, 2001

پراکسید هیدروژن افزایش پیدا کرد .محلول پاشی پراکسید

حسیبی و همکاران ( )1387نشان دادند که در اثر تنشهای

هیدروژن به سرعت موجب افزایش سطح  ،mRNAاینوزیتول

محیطی گونههای فعال اکسیژن مانند  .OH– ،O2.- ،H2O2تولید

 -3فسفات سنتاز  )GmMPS2(2و گالکتینول سنتاز ()GolS

میشوند .به نظر میرسد در میان گونههای مختلف فعال

که هر کدام کد کننده کلیدی آنزیمهای بیوسنتز الیگوساکاریدها
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( Azevedo Netoa .)Ishibashi et al., 2011و همکاران

محاسبه و بر مبنای  60 ،100و  40کیلو گرم در هکتار در خاک

( )2005در مطالعه تیمار پراکسید هیدروژن در افزایش تحمل

هر گلدان اضافه گردید .تنش بر اساس ظرفیت زراعی به روش

به تنش شوری در ذرت دریافتند که کاربرد یک میکروموالر

وزنی (توزین گلدانی) در مرحله پنج برگی اعمال شد .محلول

پراکسید هیدروژن در محلول هیدروپونیک برای دو روز سبب

پاشی پراکسید هیدروژن نیز سه روز قبل از اعمال تنش خشکی

افزایش تحمل به شوری شد .آنها با اندازهگیری مقدار

به صورت دو مرحلهای در دو روز متوالی انجام گرفت .مدت

پراکسیداز چربیها و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان به این

 10روز گیاهچههای نعناع بعد از محلول پاشی تحت تنش قرار

نتیجه رسیدند .آنها همچنین اعالم کردند که متابولیسم پراکسید

گرفتند .بعد از این مدت نمونه برداری برای آزمایشها

هیدروژن به عنوان یک سیگنال در فرآیند سازگاری ذرت به

انجام گرفت.

تنش شوری عمل میکند .در مطالعهای با بررسی اثر متقابل

رنگدانههای فتوسنتزی و کاروتنوئیدها :برای سنجش

کمآبیاری و پراکسید هیدروژن بر برخی صفات رشدی،

میزان کلروفیل از بافت تازه برگی انتهای استفاده شد .در این

فتوسنتزی و میزان پرولین در گیاه گل تکمهای و تاج خروس

روش  0/1گرم از بافت برگ را با استن  80درصد به تدریج

زینتی نشان داد که استفاده خارجی از پراکسید هیدروژن

سائیده تا کلروفیل وارد محلول استن شده و در نهایت حجم

میتواند در بهبود تنش ناشی از افزایش فواصل آبیاری در

محلول با استن  80درصد به  20میلیلیتر رسانده شد .محلول

صفاتی نظیر وزن خشک ریشه و اندام هوایی میزان نسبی آب

حاصل به مدت  10دقیقه در  4000دور در دقیقه سانتریفیوژ شد

و تعداد برگ مؤثر باشد ( .)Misra and Sricastatva, 2000با

و سپس جذب نوری محلول رویی (روشناور) در طول موجهای

توجه به مطالب بیان شده هدف از انجام این پژوهش بررسی

 470 ،646/8و  663/2نانومتر توسط اسپکتروفتومتر (مدل یو

تنش خشکی و همچنین تأثیر محلول پاشی پراکسید هیدروژن

وی  2100ساخت یونیکوامریکا) قرائت شد .مقدار کلروفیل و

بر سیستم فتوسنتزی نعناع فلفلی و ایجاد تحمل به تنش در

کاروتنوئیدها طبق معادلههای زیر محاسبه شد (.)Arnon, 1967

گیاه با استفاده از پراکسید هیدروژن بود.

رابطه :1

مواد و روشها
این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی
با سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه

646.8

Chl a = 12.25 A 663.2 - 2.798 A

رابطه :2

Chl b = 21.50 A 646.8 – 5.10 A 663.2

رابطه :3

Chl Total = Chl a + Chl b

رابطه :4

– Carotenoid x = (1000 a 470 – 1.82 Chl a
85.02 Chl b)/ 198

محقق اردبیلی در سال  1394اجرا گردید .تیمارهای آزمایشی

سنجش میزان آنتوسیانینها :برای اندازهگیری مقدار

شامل تنش خشکی در  3سطح ( ( 85شاهد عدم تنش)60 ،

آنتوسیانینها از روش  )1979( Wagnerاستفاده شد 0/1 .گرم

(تنش مالیم) و  35درصد ظرفیت زراعی (تنش شدید) و

از بافت تازه در هاون چینی با  10میلیلیتر متانول اسیدی

محلولپاشی پراکسید هیدروژن در  4سطح (صفر 5 ،2/5 ،و

(متانول خالص و کلریدریک اسید خالص به نسبت حجمی 99

 7/5میلیموالر) بود (گلدانی و همکاران .)1391 ،این آزمایش

به  )1به طور کامل ساییده و عصاره حاصل به مدت  24ساعت

طی دو ماه اجرا شد .در ماه اول کشت انجام شد .برای کشت

در تاریکی و دمای  25درجه سانتیگراد قرار گرفت .سپس به

گیاهچههای نعناع ازگلدانهای  5کیلوگرمی استفاده شد که در

مدت  10دقیقه با سرعت  4000دور در دقیقه سانتریفیوژ

هر گلدان  5عدد گیاهچه کشت گردید .آبیاری به صورت منظم

گردید و جذب محلول روشناور در طول موج  550نانومتر

NPK

اندازهگیری شد .برای محاسبه غلظت ضریب خاموشی ()e

تا استقرار کامل گیاهچهها صورت گرفت .میزان کودهای
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جدول  -1نتایج تجزیه خاک مورد استفاده در آزمایش
شوری(دسی
زیمنس بر متر)
0/605

pH

میزان عناصر قابل جذب ()mg.kg-1

کربن
آلی ()%

7/81

0/66

ذرات تشکیلدهنده خاک ()%

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

رس

سیلت

شن

0/062

8/1

165

3

14

83

بافت خاک

شنی لومی

عرض کووت =C ،غلظت محلول مورد نظر میباشد .میزان

بـا دسـتگاه اسـپکتروفتومتردر طول موج  725نانومتر پس از

آنتوسیانینها بر حسب میکروگرم بر گرم وزن تر بافت محاسبه

یک ساعت نگهداری در تاریکی خوانده شد .برای محاسبه

گردید.

غلظت ترکیباتهای فنلی از منحنی استاندارد گالیک اسید

رابطه :5

A= ebc

استفاده شد (.)Ronald and Laima, 1999

فلورسانس رنگدانهها :برای اندازهگیری فلورسانس

اندازهگیری محتوای فالونوئید :برای اندازهگیری محتوای

کلروفیل از انتهاییترین برگ کامالً توسعه یافته استفاده شد.

فالونوئیدی از روش  )1998( Krizekاستفاده شد ،به این

این کار با استفاده از دستگاه  Chlorophyll Fluorometerمدل

منظور مقدار  0/1گرم از برگ را در اتانول اسیدی (شامل

 Optic Science- OS-30 USAصورت گرفت .شاخصهای

اتانول و اسید استیک گالسیال به نسبت  99به  )1خوب سائیده

فلورسانس کلروفیل در برگهای سازش یافته با تاریکی شامل

و عصاره حاصل به مدت ده دقیقه با  3600دور در دقیقه

( F0فلورسانس پایه) و ( Fmفلورسانس بیشینه) و شاخصهای

سانتریفیوژ گردید .محلول رویی جدا و به مدت  10دقیقه در

فوق در برگهای سازش یافته با روشنایی شاملʹ( Foشدت

آب گرم  80درجه سانتیگراد قرار گرفت .سپس میزان جذب

فلورسانس پایه) ( Fʹm،شدت فلورسانس بیشینه) و( Fsشدت

عصاره توسط اسپکتروفتومتر در سه طول موج  300 ،270و
-

ε =3300mM cm

فلورسانس پایدار) اندازهگیری شد .سپس محاسبات الزم برای

 330نانومتر قرائت شدند .ضریب خاموشی

به دست آوردن سایر شاخصها ازجمله نسبت فلورسانس

 1برای محاسبه محتوای فالونوئید کل مورد استفاده قرار گرفت

متغیر به پایه ( ،)F′v/F′mخاموش شدگی فتوشیمیایی ( )qPو

و بر حسب میکرو موالر بر گرم گزارش گردید.

غیرفتوشیمیایی ( )qNPو عملکرد کوانتومی ( )˚PSIIانجام
گردید (.)Yong et al., 2009

ماده خشک بوته :برای اندازهگیری وزن خشک بوته بعد از
اینکه بوتهها رشد مناسبی پیدا کردند ( 45روز بعد از استقرار

رابطه :6

ʹFʹv /Fʹm = (Fʹm −Fʹo)/Fm

در داخل گلدان و ظهور عالئم تغییر از فاز رویشی به زایشی

رابطه :7

ʹ˚PSII = (Fʹm − Fs)/Fm

در برخی از بوتهها) ،سه بوته از هر گلدان برداشت و به مدت

رابطه :8

ʹqP = (Fʹm − Fs)/Fʹm − Fo

 48ساعت در آون با دمای  75درجه سانتیگراد خشک و

رابطه :9

NPQ = (Fm − Fʹm)/Fʹm

سنجش میـزان ترکیـبهـای فنلـی کـل :ایـن اندازه

سپس توزین شد.
آنالیز آماری :تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار

گیری بر اسـاس روش  Folin-Ciocalteuبـه صـورت زیر

 SASو مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون  LSDدر سطح

انجـام شـد 0/1 .گـرم از هر نمونه در  10میلیلیتر اتانول 96

احتمال  5و  1درصد صورت گرفت .برای نرمال کردن دادهها

درصـد عصـارهگیـری و عصاره حاصل به مدت  24ساعت در

از نرمافزار  Minitabو برای تعیین روابط رگرسیون

تاریکی قرار داده شد .سپس به محلول حاصل  1میلـیلیتـر

صفات مورد بررسی با ماده خشک نیز از نرمافزار

اتـانول  95درصـد 0/5 ،میلیلیتر فـولین  50درصـد و 1

استفاده شد.

SPSS
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 33000سانتیمتر بر مول در نظر گرفته شد =A .جذب=b ،

میلـیلیتـر کربنـات سـدیم  5درصد اضافه شد .شدت جـذب
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رنگدانههای کمکی :میزان کاروتنوئیدها ،آنتوسیانینها،

نتایج و بحث
کلروفیل ( aدر سطح  1درصد) ،کلروفیل ( bدر سطح 5

پاشی قرار گرفتند .تنش در سطح پنج درصد بر میزان

درصد) ،کلروفیل کل (در سطح  5درصد) و نسبت  aبه ( bدر

کاروتنوئیدها و آنتوسیانینها و در سطح یک درصد بر میزان

سطح  5درصد) تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت (جدول

فالونوئیدها و ترکیبات فنلی تأثیر معنیداری داشت .محلول

 .)2تنش موجب کاهش همه این صفات شد ،به طوریکه مقادیر

پاشی پراکسید هیدروژن نیز در سطح یک درصد بر میزان

این صفات به ترتیب برابر  23/31 ،6/88 ،16/43و  0/428بود

آنتوسیانینها ،کاروتنوئیدها و فالونوئیدها و در سطح پنج

که در اثر تنش  35درصد ظرفیت زراعی به ،4/23 ،11/76

درصد بر میزان ترکیبات فنلی اثرگذار بود (جدول  .)3مقایسه

 15/99و  0/343رسید (جدول  .)3کاربرد خارجی پراکسید

میانگینهای اثرات اصلی این صفات نشان داد ،میزان

b

آنتوسیانینها و فالونوئیدها در اثر تنش کاهش و میزان

در سطح  1درصد و بر میزان کلروفیل  bدر سطح  5درصد

کاروتنوئیدها و ترکیبات فنل افزایش یافت .میزان کاروتنوئیدها

تأثیر گذار بود (جدول  .)2کاربرد پراکسید هیدروژن موجب

در شرایط بدون تنش ( 85درصد ظرفیت زراعی)  2/85میلی

افزایش میزان کلروفیل شد به طوریکه باالترین مقدار کلروفیل

گرم بر گرم بود که در اثر تنش شدید ( 35درصد ظرفیت

 ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل با میانگینهای  6/62 ،18/30و

زراعی) با افزایش  38درصدی به  3/96میلیگرم بر گرم رسید،

 24/92میلیگرم بر گرم در غلظت  7/5میلیموالر این ماده

این در حالی بود که باالترین مقدار ترکیبات فنلی از تنش

مشاهده شد .باالترین نسبت کلروفیل ( b/aبا میانگین  )0/42نیز

مالیم ( 60درصد ظرفیت زراعی) با میانگین  5/83میکروگرم

از غلظت  5میلیموالر پراکسید هیدروژن به دست آمد (جدول

بر گرم به دست آمد .میزان آنتوسیانینها ،فالونوئیدها نیز به

 .)3در مطالعه ایزدی و همکاران ( )1388نیز تنش خشکی

ترتیب با کاهش  29و  25درصدی به  1/65و  19/49میلیگرم

موجب کاهش میزان رنگدانهها به ویژه کلروفیل  aدر نعناع

بر گرم رسیدند (جدول  .)3کاربرد پراکسید هیدروژن نیز

فلفلی شد .چنین نتایجی توسط رسام و همکاران ( )1393بر

موجب افزایش میزان کاروتنوئیدها ،فالونوئیدها و ترکیبات

روی گیاه دارویی زوفا نیز گزارش شده است .کاهش رنگدانه

فنلی و کاهش مقدار آنتوسیانینها شد .باالترین مقدار

های فتوسنتزی به علت افزایش تولید گونههای فعال اکسیژن

کاروتئونیدها و فالونوئیدها به ترتیب با میانگینهای  4/12و

در اثر تنش میباشد .رادیکالهای فعال باعث پراکسیداسیون و

 25/11از کاربرد  7/5میلیموالر پراکسید هیدروژن حاصل شد

تجزیه رنگدانهها میشود (  .)De la Luz, 2004در جریان

این در حالی بود که بیشترین ترکیبات فنلی از غلظت  5میلی

تنشهای محیطی ترکیباتی تولید و فرآیندهایی فعـال

موالر مشاهده شد (جدول .)3

هیدروژن نیز بر میزان کلروفیل  ،aکلروفیل کل و نسبت  aبه

مـیشـوند کـه علیـرغم افزایش وزن مخصوص برگ بـه

افزایش میزان کاروتنوئیدها در گیاه زوفا در اثر تنش

کـاهش غلظـت کلروفیـل میانجامد .کـاهش سـنتز کمـپلکس

خشکی توسط رسام و همکاران ( )1393و در بابونه توسط

اصـلی رنگدانه کلروفیل ،تشدید فعالیت آنـزیمهـای

لطف الهی و همکاران ( )1394نیز گزارش شده است .افزایش

کلـروفیالز و پراکسیداز ،تولید ترکیبات فنلی ،افزایش رادیکال

ترکیبات فنلی نیز در اثر تنشهای اکسیداتیو ناشی از فلزات

های فعـال اکسیژن و آسیب رساندن به غشاء کلروپالست و

سنگین نیز توسط قلیچ و همکاران ( )1394و کاهش میزان

اختالل در جذب نیتروژن از خاک به عنوان مهمترین عوامـل

آنتوسیانینها در گوجهفرنگی در اثر تنش خشکی نیز گزارش

کاهنـده غلظت کلروفیل در تنشهای شدید شـناخته شـدهانـد

شده است (حاجی بلند و همکاران .)1393 ،با توجه به نتایج

(.)Tambussi et al., 2000

مشاهده شد که در نعناع فلفلی میزان کاروتنویئدها و ترکیبات
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رنگدانهها :نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد ،میزان

فالونوئیدها و ترکیبات فنلی نیز تحت تأثیر تنش و محلول
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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،7شماره  ،26سال 1397

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس رنگدانههای فتوسنتزی تحت تنش خشکی و محلول پاشی پراکسید هیدروژن.
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه آزادی

تنش خشکی

2

**1/226

*1/215

*2/246

*0/022

پراکسید هیدرون

3

**1/649

*1/187

**2/552

**0/022

اثرات متقابل

6

خطا
ضریب تغییرات

کلروفیل

ns

a

ns

0/0159

ns

0/0321

0/0219

ns

0/0065

24

0/186

0/281

0/268

0/0216

-

11/62

24/05

11/94

24/86

 * ،nsو ** به ترتیب غیره معنی دار ،معنی داری در سطح  5و  1درصد
ادامه جدول -2
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه آزادی
کاروتنوئیدها

آنتوسیانینها

فالونوئیدها

فنل کل

تنش خشکی

2

*0/405

*0/247

**1/485

**0/0107

پراکسید هیدرون

3

**0/398

**0/804

**0/552

*0/0057

اثرات متقابل

6

خطا
ضریب تغییرات

ns

ns

0/0254

ns

0/0157

0/0818

ns

0/0016

24

0/104

0/0624

0/0947

0/0018

-

17/91

17/87

6/51

1/78

 * ،nsو ** به ترتیب غیره معنی دار ،معنی داری در سطح  5و  1درصد
جدول  -3مقایسه میانگین اثرات اصلی رنگدانههای فتوسنتزی تحت تنش خشکی و پراکسید هیدروژن.
آنتوسیانینها

فالونوئیدها

تیمار

کلروفیل

()nM per gFW

()mM per gFW

%35

11/76

4/23

15/99

0/343

3/96

5/57

1/65

19/49

% 60

14/12

4/57

15/69

0/331

3/30

5/83

2/26

22/14

%85

16/43

6/88

23/31

0/428

2/85

5/59

2/35

25/98

LSD 0.05

2/69

2/00

3/74

0/137

0/69

0/168

0/49

2/53

LSD 0.01

3/65

2/72

5/06

0/186

0/94

0/228

0/67

3/29

تنش خشکی

a

کلروفیل b

کلروفیل کل

()mg per gFW

نسبت  bبه a
-

کاروتنوئیدها

فنل کل

()mg per gFW

پراکسید هیدروژن
صفر

10/61

3/46

14/07

0/313

2/66

5/60

3/01

19/79

2/5

13/16

4/61

17/77

0/362

2/97

5/62

2/26

21/81

5

14/34

6/21

20/56

0/427

3/72

5/84

1/95

23/43

7/5

18/30

6/62

24/92

0/366

4/12

5/60

1/12

25/11

LSD 0.05

3/11

2/31

4/31

0/158

0/80

0/19

0/57

2/80

LSD 0.01

4/22

3/14

5/85

0/215

1/08

0/26

0/78

3/80
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کلروفیل b

کلروفیل کل

b/a
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و مقدار آنها افزایش یافت ولی میزان دیگر رنگدانههای کمکی

های  0/832و  0/488از مصرف  7/5میلیموالر این ماده و

(آنتوسیانینها و فالونوئیدها) کاهش یافتند .افـزایش

باالترین  F'v/F'mو  PSIIبا میانگینهای  0/823و  0/796از  5و

کاروتنوئیـدها در گیاهان تحت تنش به واسطه نقش حفاظتی

 2/5میلیموالر پراکسیداز هیدروژن حاصل شد (جدول .)5

این رنگیزهها است که باعـث محافظـت کلروفیـل در برابـر

چنین نتایجی توسط حاج بلندی و همکاران ( )1394نیز

اکسیداسیون نوری میشوند (.)Inze and Montagu, 1995

گزارش شده است .تنش و پراکسید هیدروژن موجب تغییرات

همچنین ترکیبات فنلی هم بهعنوان عوامل آنتی اکسیدان و هم

معنیداری در واکنشهای فتوشیمیایی برگ شد که به خوبی در

بهعنوان ترکیبات کالته کننده فلزات ،نقش مهمی در ایجاد

شاخصهای فلورسانس کلروفیل منعکس گردید .کاهش نسبت

Kovacik et

 Fv/F0نشانگر کاهش تعداد مراکز واکنشی و کاهش نسبت

 .)al., 2010کاهش میزان ترکیبات فالونوئیدی در این مطالعه

 Fv/Fmبیانگر آسیب جدی به دستگاه فتوسنتزی است که در

نیز میتواند به علت سنتز این ترکیبات به سایر ترکیبات فنولی

شرایط تنش مقدار آنها کاهش پیدا کرده که نشان میدهد ،تنش

از جمله لیگنین باشد .تحقیقات نشان داده است در شرایط

موجب آسیب به مراکز واکنش و تخریب سیستمهای فتوسنتزی

تنش ،فنولهای متصل به دیواره بیشتر از فنلهای محلول تحت

را سبب میشود ( .)Maxwell and Johnson, 2000تأثیر تنش

تأثیر قرار میگیرند ( .)Matsouka et al., 2011کاهش غلظت

بر روی واکنشهای فتوشیمیایی میتواند به طور غیرمستقیم

آنتوسیانین ها نیز میتواند موجب افزایش حساسیت به شدت

باشد .تنش موجب توقف واکنشهای تاریکی فتوسنتز شده که

های باالی نور در گیاهان دچار تنش خشکی شده و

این امر موجب تولید الکترونهای آزاد و ( )qPمیشود .از

بازدارندگی نوری را کاهش میدهد (.)Farrant, 2000

طرف دیگر بسته شدن روزنهها برگ را دچار کمبود دی اکسید

تحمل نسبت به تنش در گیاهان بر عهده دارند (

شاخصهای فلورسانس رنگدانهها :نتایج نشان داد،

کربن مینماید که به نوبه خود دلیل دیگری برای کاهش

فلورسانس رنگدانهها (نسبت فلورسانس لحظهای به فلورسانس

سرعت واکنشهای تاریکی ،افزایش الکترونهای آزاد،

پایه ( ،)Fv/F0نسبت فلورسانس لحظهای به بیشینه در تاریکی

بازدارندگی نوری و آسیب دستگاه فتوسنتزی است

( ،)Fv/Fmفلورسانس متغیر به پایه در شرایط روشنایی

( .)Krause and Jahns, 2004در شرایط تنش برگها با

( ،)F′v/F′mخاموش شدگی فتوشیمیایی ( ،)qPغیر فتوشیمیایی

افزایش واکنشهای غیرفتوشیمیایی ( )qNموجب خاموشی

( )qNPو عملکرد کوانتومی (˚ ))PSIIتحت تأثیر اثرات اصلی

الکترونهای پرانرژی از طریق تبدیل به انرژی گرمایی و کاهش

تنش قرار گرفتند (جدول  .)4تنش موجب افزایش ،Fv/Fm

آسیب آنها به دستگاه فتوسنتزی میشوند

( Krause and Jahns,

 NPQ ،F'v/F'mو  PSIIو کاهش مقدار  Fv/F0و  qPشد.

 .)2004در بررسی حاضر افزایش  qNتنها در شرایط تنش و

باالترین مقدار  Fv/F0با میانگین  3/20از تنش  85درصد

مصرف پراکسید هیدروژن عالوه بر تولید بیشتر الکترونهای

ظرفیت زراعی و  qPبا میانگین  0/933از تنش  55درصد

پرانرژی و مازاد در اثر تیمارها ،میتواند از آسیب زیاد دستگاه

ظرفیت زراعی مشاهده شد .این در حالی بود که باالترین

فتوسنتزی جلوگیری کند .کاهش تثبیت خالص دی اکسید

 Fv/Fmاز تنش  60درصد و باالترین  F'v/F'mو  NPQو  PSIIاز

کربن میتواند هم به دلیل محدودیت روزنهای و هم کاهش

تنش  35درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد (جدول  .)5محلول

واکنشهای فتوشیمیایی باشد (.)Hawkesford et al., 2012

پاشی پراکسید هیدروژن نیز بر شاخصهای فلورسانس

وزن خشک بوته :وزن خشک بوته نیز تحت تأثیر اثرات

رنگدانهها به جز  NPQدارای تأثیر معنیداری بود (جدول .)4

اصلی تنش و محلول پاشی در سطح  1درصد قرار گرفت

مصرف پراکسید هیدروژن موجب افزایش اکثر شاخصها به

(جدول  .)4تنش خشکی موجب کاهش میزان ماده خشک
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جدول  -4نتایج تجزیه واریانس فلروسانس رنگدانههای فتوسنتزی تحت تنش خشکی و محلول پاشی پراکسید هیدروژن
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه

تنش

2

*0/291

*0/0008

*0/0049

*0/092

*0/0053

*0/0009

**19/437

پراکسید هیدرون

3

**0/206

*0/0016

**0/0002

0/140ns

**0/0060

**0/0012

**8/806

اثرات متقابل

6

ns

ns

ns

ns

ns

ns

خطا
ضریب تغییرات

ns

0/0430

0/0008

0/0005

0/033

0/0001

0/0002

2/292

24

0/0402

0/0002

0/0014

0/0176

0/0013

0/0002

1/839

-

12/02

1/61

4/14

24/26

3/84

1/51

15/03

 * ،nsو ** به ترتیب غیره معنی دار ،معنی داری در سطح  5و  1درصد
جدول  -5مقایسه میانگین اثرات اصلی فلروسانس رنگدانههای فتوسنتزی تحت تنش خشکی و پراکسید هیدروژن
تیمار

Fv/F0

Fv/Fm

F'v/F'm

NPQ

qP

˚PSII

تنش خشکی

وزن خشک گیاه
()g

%35

2/24

0/807

0/843

0/434

0/865

0/790

7/73

% 60

3/12

0/813

0/819

0/312

0/933

0/773

9/08

%85

3/20

0/786

0/774

0/254

0/931

0/760

10/28

LSD 0.05

0/722

0/022

0/053

0/134

0/056

0/019

1/14

LSD 0.01

0/979

0/029

0/072

0/182

0/076

0/025

1/54

پراکسید هیدروژن
0

3/69

0/776

0/805

0/182

0/947

0/771

8/57

2/5

2/67

0/792

0/812

0/302

0/937

0/796

10/28

5

2/68

0/808

0/823

0/362

0/915

0/782

9//26

7/5

2/37

0/832

0/808

0/488

0/840

0/748

7/98

LSD 0.05

0/834

0/025

0/061

0/155

0/064

0/022

1/31

LSD 0.01

1/13

0/034

0/083

0/210

0/087

0/029

1/78

تولیدی نعناع فلفلی شد .باالترین وزن خشک نعناع با میانگین

موالر پراکسید هیدروژن هرچند در مقایسه با شاهد بیشتر بوده

 10/28گرم در بوته از شرایط بدون تنش ( 85درصد ظرفیت

ولی موجب روند نزولی وزن خشک شد و در نهایت در

زراعی) و کمترین وزن خشک نیز از تنش شدید ( 35درصد

غلظت  7/5میلیموالر به حداقل مقدار خود ( 7/98گرم) رسید

ظرفیت زراعی) با میانگین  7/73گرم حاصل شد که این

(جدول  .)5کاهش وزن خشک در اثر تنش توسط ایزدی و

نشاندهنده کاهش  25درصدی وزن خشک در اثر تنش بود.

همکاران ( )1393در نعناع و سایرام و همکاران ( )1394در

همچنین محلول پاشی پراکسید هیدروژن تأثیر مثبتی بر وزن

زوفا و لطف الهی و همکاران ( )1394در بابونه نیز گزارش

خشک داشت .مصرف  2/5میلیموالر بهترین تأثیر را بر وزن

شده است .کاهش میزان فتوسنتز به علت تخریب رنگدانههای

خشک داشته ،به طوریکه وزن خشک بوته از  8/57گرم به

فتوسنتزی و همچنین مصرف کربوهیدارتهای تولید برای

 10/28گرم افزایش یافت .مصرف مقادیر باالتر از  2/5میلی

تولید اسمولیتها در شرایط تنش ،از علتهای کاهش وزن
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آزادی

Fv/F0

Fv/Fm

F'v/F'm

NPQ

qP

˚PSII

وزن خشک گیاه
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جدول  -6نتایج رگرسیونی پیشیینی وزن خشک بوته توسط رنگدانههای مختلف فتوسنتزی.
نوع معادله

ضرایب رگرسیونی

معادله

F

R Square

صفت مستقل

0/232

کلروفیلa
کلروفیلb

B3
ns

B2
ns

0/978

12/04

**10/27

9/68

1/10

0/031

ns

-0/125

0/474

0/014

کارتنوئیدها

-0/081

9/09

0/164

کلروفیل کل

11/31

*6/66

b/a

0/788

0/069
0/083

آنتوسیانینها
فالنوئیدها
فنل کل

مرکب

Y= b+bx1

خطی

)Y= b+(b1x

ns

معکوس

)Y= b+(b1/x

ns

ns

Y= b+bx1

ns

ns

0/987

-33/81

40/49

-10/86

9/27

-0/495

2/03

7/36

1/48

-0/395

30/05

*6/5

0/161

16/72

1/92

0/112

0/003

مرکب
درجه سوم

)Y= b+(b1x)+(b2x2)+(b3x2

درجه دوم

)Y= b+(b1x)+(b2x2

ns

Y= b+bx1

ns

ns

)Y=e( b+(b1/t

ns

ns

توان
S

* و ** به ترتیب معنیداری در سطح  5و  1درصد.
جدول  -7نتایج رگرسیونی پیشیینی وزن خشک بوته توسط فلورسانس رنگدانههای .
نوع معادله

ضرایب رگرسیونی

معادله

B3
ns

B2
ns

F

B1

B

R Square

صفت مستقل

15/97

1/03

*7/37

0/178

˚PSII

S

)Y=e( b+(b1/t

ns

ns

0/293

1/85

0/954

0/027

qP

مرکب

b+bx1

=Y

ns

Y= b+bx1

ns

Y= b+bx1

مرکب

مرکب
درجه سوم
معکوس

2

2

) Y= b+(b1x)+(b2x )+(b3x
)Y= b+(b1/x

ns

1/18

8/37

1/049

0/030

NPQ

ns

2/21

4/65

2/25

0/062

F'v/F'm

-119/3

145/1

ns

ns

0/00
8/2

-22/62
5/91

0/731
*6/87

0/042

Fv/Fm

0/168

Fv/F0

* و ** به ترتیب معنیداری در سطح  5و  1درصد.

خشک میباشد .نتایج تجزیه رگرسیونی نشان داد ،در بین

نتیجهگیری

رنگدانههای فتوسنتزی و کمکی تنها تغییرات میزان کلروفیل ،a

نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش رنگدانههای

کل و فالونوئیدها با تغییرات وزن خشک بوته دارای رابطه

فتوسنتزی ،افزایش برخی شاخصها مانند فلورسانس و

معنیداری بودند .تغییرات کلروفیل کل و  aاز نوع مرکب و

رنگدانههای کمکی و کاهش وزن خشک گیاه شد .محلول

تغییرات فالونوئیدها از نوع تواندار بود .در بین این صفات

پاشی پراکسید هیدروژن نیز موجب بهبود سیستم فتوسنتزی،

باالترین ضریب تببین ( )0/232از میزان کلروفیل  aمشاهده شد

شاخصهای فلورسانس رنگدانهها و در نهایت وزن خشک

(جدول  .)6در بین شاخصهای فلورسانس رنگدانهها نیز تنها

بوته شد مصرف  2/5میلیموالر بهترین نتیجه را داشته ،ولی

˚ PSIIو  Fv/F0با تغییرات وزن خشک دارای رابطه معنیداری

نتوانست تأثیرات تنش را بهبود دهد به طوریکه در اکثر صفات

بودند .تغییرات  PSIIبا ضریب تبیین  0/178از نوع مرکب و

مورد بررسی اثر متقابل تنش در پراکسید هیدروژن معنیدار

تغییرات  Fv/F0با ضریب تبیین  0/168از نوع معکوس بود

نبود .در بین رنگدانهای فتوسنتزی ،میزان کلروفیل َ aباالترین

(جدول .)7

رابطه رگرسیونی با وزن خشک بوته در تمام شرایط را داشت
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که میتواند شاخص مناسبی جهت پیشبینی وزن خشک به

شمار آید.
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