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  : چکیده
. گیردا و شوري باال تحت تاثیر قرار میهاي محیطی غیر زنده مثل خشکی، سرمي تنشد گیاهان به طور گسترده به وسیلهرش

اسیدآبسیزیک  خارجی کاربردبررسی واکنش گل مریم به  این تحقیق به منظور .شوند تا زنده بمانندها سازگار تنشگیاهان باید با این 
پیازها پس  از تهیه ابتدا  .انجام شد در آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژي دانشگاه محقق اردبیلی گرادجه سانتیدر 5در دماي 

ي هاریزنمونهدر این آزمایش . ها تهیه شدندهاي مناسب از آنمونهریزن از کشت هسه ماگذشت سپس بعد از و ضدعفونی شده، 
این آزمایش به صورت کامال  کشت شدند،) ماکروموالر 200و  100، 50، 0( حاوي اسیدآبسیزیک  MSدر محیط کشت  یکنواخت

بر اساس تجزیه و  .گراد قرار داده شدندرجه سانتید 5ها در ژرمیناتور با دماي سپس ریزنمونه تصادفی و با چهار تکرار انجام گرفت،
 ماکروموالر اسیدآبسیزیک 100در غلظت به ترتیب   و تعداد ریشه ریشهطول برگ، طول طول گیاه،  و کمترین بیشترین تحلیل آماري 

-ماکروموالر اسید  50 مربوط به تیماردر این آزمایش به ترتیب  تعداد برگ و کمترین همچنین بیشترین  .به دست آمد و شاهد
  .باشدمیو شاهد  آبسیزیک 

   سرما، مریم،  آبسیزیکسیدا :کلمات کلیدي
  

  :مقدمه
زیع گیاهان را تحت تاثیر قرار که تولید و تو است هاي محیطی مختلف، دماي پایین یکی از مهم ترین فاکتورهاییدر میان تنش

نش سرمایی ت). 11(کند سارت را به گیاهان زراعی وارد میکه بیشترین خخسارت دمایی معموال به نوسانات آن مربوط است . ددهمی
درجه 0کمتر از (زدگی و یا دماهاي یخ) درجه سانتی گراد 20کمتر از (دماهاي سرد : شاملکه شود می به دو حالت مختلف انجام

  ).5(د دهار میسعه گیاهان را تحت تاثیر قرکه به طور ناسازگارانه رشد و تو باشد،می) سانتی گراد
). 8(کند زاي مختلف بازي میهاي تنشبه سیگنالنقش بحرانی در واکنش  یک یک هورمون گیاهی مهم است کهاسید آبسیز    

کاربرد ). 8(شود نسبت داده میبه این هورمون خشکی، شوري یا دماي پایین  ، ماننداسترس هاي گیاهی به اي در پاسخنقش واسطه
چنین کنترل باز زنی و همتاخیر در جوانهخفتگی بذور،  در آبسیزیکاسید. رسانداه اثر شرایط تنش را به حداقل مییآبسیزیک در گاسید

مقادیر اسیدآبسیزیک در پاسخ به . زدگی مورد نیاز استعالوه بر این، اسیدآبسیزیک براي تحمل یخ. نقش داردها و بستن شدن روزنه
  ). 4(د شوهاي مختلف تنش تحریک میسیگنال

رض دماهاي بطوریکه وقتی که گیاهان در مع. کندزدگی دخالت مییخبه آبسیزیک در القاء تحمل دهد که اسیدشواهد نشان می 
کاربرد خارجی نشان داده شده است که و همچنین  افزایش یافته بودبسیزیک زاي اسیدآدرون مقادیر پایین قرار گرفته بودند،

بعد از رفع در بهار یک پیاز حساس به سرما است و باید  گل مریم ).10(دهد ا را در گیاهان افزایش میبه سرم بسیزیک مقاومتاسیدآ
رجی اسیدآبسیزیک تا چه کاربرد خا هدف از این مطالعه این است که).  1(ن یخبندان رشد کند تواند تا اولیکاشته شود و می یخبندان
   .در گل مریم به حداقل برساند آسیب ناشی از دماي پایین را توانداندازه می
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  هاو روشمواد 
. دانشگاه محقق انتقال یافتند و بیوتکنولوژي سپس به آزمایشگاه کشت بافت و براي انجام این تحقیق پیازهاي گل مریم تهیه شدند

سپس  و ا حذف شدندهاي پوسیده، سیاه و بیرونی پیازهابتدا قسمت: ه این روش صورت گرفتمراحل ضدعفونی پیازهاي گل مریم ب
دقیقه داخل بن ماري  90بعد از آن پیازها به مدت  .ب جاري قرار گرفتندیک ساعت زیر آپیازها با یک قطره مایع ظرفشویی به مدت  

 بعد از .درصد قرار گرفتند 70ثانیه داخل الکل  60داخل هود المینار به مدت  سپس پیازها. گرفتنددرجه سانتی گراد قرار  48در دماي 
درصد به همرا  5دقیقه داخل هیپوکلریت سدیم  20به مدتپیازها ي بعدي در مرحله. آبکشی شدندیل آن سه بار با آب دیونیزه استر

در مرحله بعدي پیازها . دقیقه با آب دیونیزه استریل آبکشی شدند 20و  10، 5از آن به مدت  پس .قرار گرفتند Tween 20یک قطره 
به عنوان  ،ی که آلوده نشده بودندیهابعد از گذشت سه ماه ریزنمونه. قرار گرفتند MSاخل محیط کشت و سپس  د برش داده شدند

 100، 50، 0هاي در غلظت(اسیدآبسیزیک مختلف  سطح 4حاوي  MSدر محیط کشت یکنواخت  ها ریزنمونه. ریزنمونه استفاده شدند
 8ساعت روشنایی و  16گراد و درجه سانتی 5یناتور با شرایط دمایی هاي انجام شده در ژرمکشت. کشت شدند) ماکروموالر 200و 

. انجام گرفت SPSS.16ها با نرم افزار هتجزیه و تحلیل آماري داد .انجام شدیک ماه داده برداري  از بعد .ساعت تاریکی نگهداري شدند
  .انجام شد تکرار 4با  این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی

  نتایج و بحث
اختالف درصد  1احتمال  در سطح گیري شده،در صفات اندازه اسیدآبسیزیکسطوح مختلف نشان داد که  هاتجزیه واریانس داده

  . دار گردیددرصد معنی 5بر طبق نتایج حاصله تعداد برگ در سطح احتمال  ).1جدول( داري با یکدیگر داشتندمعنی
  

  گیري گل مریمهاي مورد اندازهبر شاخص اسیدآبسیزیک مختلفتجزیه واریانس تاثیر تیمارهاي : 1جدول شماره

 میانگین مربعات                                                                                      
 منابع تغییرات درجه آزادي  طول گیاه طول برگ طول ریشه  تعداد برگ   تعداد ریشه

 اسیدآبسیزیک 3 535/123** 938/47** 772/15**  062/1*  220/5**
 اشتباه آزمایش                12 066/1 219/1 472/0  229/0  150/0
  ضریب تغییرات  83/11 28/22 98/29  59/30  58/32

  درصد است 1درصد و  5دار بودن در سطح احتمال به ترتیب به معنی معنی** و *    
  

ماکروموالر 100مربوط به تیمار و تعداد ریشه طول ریشه شترین طول گیاه، طول برگ، بی) 2ولجد(ها طبق مقایسه میانگین داده
همچنین طبق نتایج این آزمایش بیشترین تعداد برگ مربوط به تیمار  .داشت شاهد داري با تیماراختالف معنیاسیدآبسیزیک بود که 

و  100داري بین تیمارهاي د داشت، همچنین اختالف معنیآبسیزیک بود که اختالف معنی داري با تیمار شاهماکروموالر اسید 50
اسیدآبسیزیک  خارجی با کاربرددر گیاه ذرت نشان دادند که ) 2008(باتال و همکاران  .ماکروموالر اسیدآبسیزیک مشاهده نگردید 200

گیري کردند که نتیجه)2003(همکاران آروکا و   ).3( ایجاد شدها در اندازه و تعداد روزنه در طول تنش سرما، تغییرات قابل توجهی
ذرت درصد رطوبت نسبی در گیاهان  60ي سرما را در به وسیله رطوبت باال یا پیش تیمار اسید آبسیزیک کمبود آب ایجاد شده 

  ).2(را جلوگیري می کند به سرما حساس 
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  مریمگیري گلد اندازههاي مورمقایسه تاثیر تیمارهاي مختلف اسیدآبسیزیک بر شاخص: 2شمارهجدول 
  

  اسیدآبسیزیک
 )ماکروموالر(

  طول گیاه
  )سانتی متر(

  طول برگ
  )سانتی متر(

  طول ریشه
  )سانتی متر(

  تعداد ریشه  تعداد برگ

0  
50  

100  
200  

d6250/2  
b8750/10  
a3125/15  
c6250/2  

d1250/1  
b3750/6  
a0000/9  

    c2500/3  

cd2500/0  
b0000/3  
a70000/4  
c1250/1  

a25/2  
bc500/1  
ab500/1  
d00/1  

bc00/1  
a75/2  
a00/1  
d00/0  

  .داري می باشدحروف مشترك بیانگر عدم وجود اختالف معنی
  

غشا اولین دریافت کننده فعال و زنده سلول در تغییر شرایط محیطی بوده و هرگونه اختالل در اعمال آن، اختالالت بعدي سلول 
دماي پایین سبب ). 9(آید دهند که بیشترین صدمه در غشاء سلول به وجود میمیمدارك و شواهد موجود نشان . شودرا باعث می

موجب کاهش د، براي مثال درگ و در گیاهان حساس باعث ایجاد تغییرات متعددي می شود تغییر خصوصیات فیزیکی غشاي سلولی می
غشا و درنتیجه  )غیر اشباع(هاي آبگون چربیکشسانی غشا، کاهش ظرفیت غشا و جلوگیري از ورود لیپیدها به ساختار غشا، کاهش 

ها در غشاي پالسمایی  ها و پروتئین و افزایش انتشار فسفولیپیدها، استرول H+ATPaseهاي غشا مانند  کاهش فعالیت بسیاري از آنزیم
  ). 6( گردد می

  
  نتیجه گیري کلی

درجه  5دماي در ارتفاع گیاه، برگ، ریشه و تعداد ریشه گیري کرد که بیشترین نین نتیجهتوان چبر اساس نتایج به دست آمده می
-ماکروموالر اسید 50همچنین بیشترین تعداد برگ در  غلظت  .به دست آمد ماکروموالر اسیدآبسیزیک100غلظت گراد در سانتی

 اکروموالر م 100گراد بیشترین مقاومت در غلظت درجه سانتی 5در دماي  گیري شد کهچنین نتیجه.آبسیزیک به دست آمد
  .به دست آمداسیدآبسیزیک 
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