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 خلاصه

های فتوسنتزی و و اسید آسکوربیک بر رنگیزهبراسینواستروئید به منظور بررسی تاثیر تنش آبیاری، 

هوای اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوو  به صورت 1131همیشه بهار آزمایشی در سال  عملکرد اسانس

اجورا  1131تحقیقاتی و آزمایشگاه دانشگاه محقوق اردبیلوی در سوال  کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه

میلی متر تبخیور  155میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر )شاهد( و  05شد. تیمار تنش آبیاری در دو سطح )

و صورر  15-8، 15-7از تشتک تبخیر )تنش آبیاری(( به عنوان عامول اصولی و تیمارهوای براسینواسوتروئید )

( نیز بصورت فاکتوریل به عنووان عوامول فرعوی در میلی مولار و صرر)شاهد( 15وربیک اسید ) مولار( و آسک

کاربرد  در حالی که ، کلروفیل کل را کاهش دادa ،bنتایج نشان داد که تنش میزان کلروفیل  نظرگرفته شد.

شود.  لروفیل کلو ک a ،bمیزان کلروفیل  عملکرد اسانس، براسینواستروئید و اسیداسکوربیک موجب افزیش

هوا رسود اسوتراده از اسیدآسوکوربیک و براسینواسوتروئید از تخریوب کلروفیولبا توجه به نتایج به نظر موی

  جلوگیری کرده و موجب افزایش تحمل به تنش خشکی شده است.
 

 ، عملکرد اسانسکلروفیل کل ،bکلروفیل، aکلروفیل : کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه.1

های باشد و گیاهان به حرظ سطح مناسبی از آب در بافتای فرایندهای حیاتی گیاهان میآب یکی از منابع اصلی بر

آبی تنش کم. [12]مانی و انجام فرایندهای فیزیولوژیک مانند فتوسنتز و جذب مواد غذایی نیاز دارند خود برای رشد، زنده

های فتوسنتزی برای تولید محصول و تأمین انرژی رنگدانه .[16] باشدتولید گیاهان می کنندهمحدودهای ترین تنشمهماز 

ها در . البته این رنگیزه[17] کنندهای فتوشیمیایی ایرا میو نقش مهمی را در واکنش [4] باشندموردنیاز گیاه ضروری می

 ای دراسید آسکوربیک از اهمیت ویژه  .[4] باشندتحمل گیاه به تنش نیز نقش داشته و به خشکی خا  حساس می

کاربرد خارجی اسیدآسکوربیک موجب افزایش  [6]فرایندهای فیزیولوژیک گیاه از جمله تنظیم رشد، تمایز و متابولیسم 

یابد و کاربرد اسیدآسکوربیک ، در اثر تنش خشکی کاهش میbو  aکلروفیل  میزان .[7] شودمقاومت به تنش خشکی می

-می  براسینواستروئیدها براسینولید یکی ازاپی -22  .[7] ا گرددتواند موجب کاهش اثر تنش خشکی بر این پارامترهمی

توانند یک کاربرد بالقوه در بخش می براسینواستروئیدها تحت شرایط تنش، شود.ای استراده میباشد که به طور گسترده

اسانس نیز تحت  نتایج پژوهشی نشان داد که عملکرد .[3] کشاورزی برای افزایش عملکرد و رشد محصول داشته باشند

نیز مشاهده کردند که درصد اسانس موجب  [14]محمدپور  و همکاران .  [5]تاثیر کاربرد براسینواستروئید افزایش نشان داد
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هدف از این پژوهش بررسی تغییرات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کاهش درصد اسانس آویشن شد. 

 آبی بود.آسکوربیک تحت تنش کم ستروئید و اسیددر اثر کاربرد براسینوا بهارهمیشه

 

 

 هامواد و روش.2

آزمایش به صورت اسوپلیت فاکتوریول در قالوب طورح برای بررسی تاثیر تیمارهای براسینولید و اسید آسکوربیک بر

آبیواری( بوه های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمار تنش آبیاری در دو سطح )شاهد یا آبیاری کامول و تونش بلو 

میلی مولوار و صورر بوه  15و صرر مولار( و آسکوربیک اسید )  15-8، 15-7عنوان عامل اصلی و تیمارهای براسینواستروئید )

  ( نیز بصورت فاکتوریل به عنوان عوامل فرعی در نظرگرفته شد.عنوان شاهد

 

 های فتوسنتزیگیری رنگیزهاندازه

به تدریج سائیده تا کلروفیل وارد محلول  %85از بافت برگ را با استن  گرم 2/5ها ابتدا برای سنجش کلروفیل 

 255دقیقه در  15میلی لیتر رسانده شد. محلول حاصل به مدت  25به  %85استنی شود و در نهایت حجم محلول با استن 

اسپکتروفتومتر  نانومتر توسط  551و  520، 275هایدور سانتریروژ شده و سپس جذب نوری محلول رویی در طول موج

 .[1] های زیر به دست آمدها و کارتنوئید طبق معادلهقرائت شد. مقدار کلروفیل
Chlorophyll a= (19.3×A663-0.86×A645)V/100W  
Chlorophyll b= (19.3×A645-3.6×A663)V/100W  

Chlorophyll total= chlorophyll a + chlorophyll b  

 انجام شد. %0در سطح احتمال  LSDها نیز به روش مقایسه میانگینانجام و  SASنرم افزار تجزیه آماری بوسیله 
 

 

 نتایج و بحث.3

 

 ، کلa ،bکلروفیل 

، aآبی، براسینواستروئید و اسیدآسکوربیک بر میزان کلروفیل نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل تنش کم 

b های مربوط به اثر متقابل تیمارهای آزمایشی نشان داد که تنش میانگین (. مقایسه1دار بود )جدول معنی و کلروفیل کل

ها گردید اما کاربرد براسینواستروئید و اسیدآسکوربیک توانست از شدت تنش تا حدودی آبیاری موجب کاهش کلرفیل

-میلی b (13/5م(، گرمیلی 72/5) aکلروفیل بیشترین و کلروفیل کل گردد.   a ،bهای کاسته و موجب افزایش کلروفیل

مولار  15-7مولار اسیدآسکوربیک و میلی 15تحت شرایط بدون تنش و کاربرد گرم( میلی 31/5گرم( و کلروفیل کل )

و کلروفیل کل به شرایط تنش و عدم کاربرد a ، bهای براسینواستروئید مشاهده شد. همچنین کمترین میزان کلروفیل

 (. a ،b ،c 1ق گرفت )شکلاسیدآسکوربیک و براسینواستروئید تعل

 



 

3 

 

 
همیشه بهار در  ها و عملکرد اسانسمیزان کلروفیلهای رشد بر کنندهنتایج تجزیه واریانس تاثیر برخی از تنظیم -1جدول 

 شرایط تنش خشکی

 عملکرد اسانس کلروفیل کل bکلروفیل  aکلروفیل   درجه آزادی منابع تغییر

 ns 5-10×14 ns 7-10×1 ns 5-10×6 2  بلو 
ns0.026 

 2.83** 0.525** 0.049** 0.248** 1 تنش خشکی 

 ns-10×27 ns 5-10×1 ns0.0002  ns0.27 5 2 تنش خشکی× بلو 

 1.69* 0.0208** 0.0028** 0.0078** 2 براسینواستروئید

 1.65* 0.156** 0.0038** 0.0042** 1 اسید آسکوربیک

 ns 0.0007 **5-10×16 ns 0.0002 *1.19 2 براسینواستروئید ×تنش خشکی

 ns 5-10×13 *0.003 ns0.21 0.0042** 1 اسید آسکوربیک ×تنش خشکی

 ns-10×55 **5-10×83 **0.002 ns0.008 5 2 اسید آسکوربیک×براسینواستروئید 

 55×10-5** 0.0019** 2 اسید آسکوربیک ×براسینواستروئید ×تنش خشکی
**0.0044 ns0.06 

 0.29 0.0003 8×10-5 45×10-5 25  خطا

 12.5 2.75 6.5 3.7  ضریب تغییرات )%(

 دارو غیرمعنی %0و  %1داری در سطح احتمال نشان دهنده معنی ترتیببه  nsو  *، **

 

تواند منجر به ایجاد تنش اسیداتیو گردد. در اثر تنش اکسیداتیو انواع اکسیژن فعال تولید شده و تنش خشکی می

-اتراق می aو   bها و کاهش غلظت کلروفیلها، خسارت به غشای سلولی، تخریب رنگدانهافزایش پراکسیداسیون چربی

های فتوسنتزی ( قابل مشاده است تنش خشکی به شدت از میزان رنگیزه1a ،b ،cهای )همانطور که در شکل.  [14]افتد

یز ممکن است به علت تاثیر بر پایداری و  نیز مطابقت دارد. تاثیر اسیدآسکوربیک بر فتوسنتز ن [9]کاسته است که با نتایج 

بیان کردند که کاربرد خارجی اسیداسکوربیک به حرظ   [8]مالیک و اشرف .[7] های فتوسنتزی باشد حرظ رنگدانه

اکسیدانی کند.  از آنجایی که اسیداسکوربیک از فعالیت انتیهای کلروفیل و کاهش تاثیر تنش خشکی کمک میرنگدانه

کاربرد  .[2] تواند از تخریب کلروفیل جلوگیری کندانواع اکسیژن فعال برخوردار است بنابراین میجهت پاکسازی 

تواند ناشی از ای تاثیر مخرب تنش خشکی را تعدیل کرده و این موضوع میاسیدآسکوربیک از طریق افزایش هدایت روزنه

رسد علت افزایش به نظر می  . [8]های مضر باشد هاناکسیدانی اسیداسکوربیک از طریق خنثی کردن اکسیداننقش آنتی

ها در اثر کاربرد براسینواستروئید، افزایش مقاومت در برابر تنش اکسیداتیو باشد زیرا براسینواستروئید همانند کلروفیل

استروئید بیان کردند براسینو [13]و همکاران  ازدمیر باشد. به طوری کهاکسیدانی میاسیداسکوربیک دارای خاصیت آنتی

.ها جلوگیری کندا و ماکرومولکولتواند از خسارت به غشاهمی
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 (Cو کلروفیل کل ) b (B)کلروفیل  a (A،)تاثیر کاربرد اسیدآسکوربیک و براسینواستروئید بر کلروفیل  -1شکل 

 
 درصد اسانس

 7(. مطابق شکل 1دار تنش خشکی و براسینواستروئید بر درصد اسانس بود )جدول دهنده تاثیر معنینتایج نشان 

کاربرد براسینواستروئید موجب افزایش درصد اسانس در شرایط مطلوب و تنش شد به طوری که در شرایط بدون تنش و 

رصد اسانس قابل مشاهده بود اما تنش موجب کاهش درصد ( د2/0مولار براسینواستروئید بیشترین میزان ) 15-7کاربرد 

با توجه به این که گیاه اسانس شد و کمترین میزان آن به عدم کاربرد براسینواستروئید و شرایط تنش خشکی تعلق یافت.  

این پژوهش،  باشد. همانند نتایجباشد افزایش میزان ترکیبات دارویی آن دارای اهمیت میهمیشه بهار یک گیاه دارووی می

یابد و نتایج نیز  نشان دادند که عملکرد اسانس تحت تاثیر کاربرد براسینواستروئید افزایش می [5] شناس و اسکندریحق

 نظر باید درنیز مشاهده کردند که درصد اسانس موجب کاهش درصد اسانس آویشن شد.   [10]پور  و همکارانمحمد
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 مواد از زیادی گیاه مقدار شدید، هایتنش در که چرا یابد، نمی افزایش اسانس درصد ، تنش افزایش با همواره که داشت

 همانند قندی وترکیبات بتائین گلیسین پرولین، نظیر اسمزی کنندهتنظیم تولید ترکیبات صرف  فتوسنتزی خود را

این  .[15] کند فراهم ین وضعیتا در را خود حیات ادامه برای لازم وضعیت بتواند تا کندمی فروکتان و فروکتوز ساکاروز،

 . [11]کند ترکیبات هزینه بر است و گیاه این هزینه را از طریق کاهش عملکرد تامین می

 

 
 اثر تنش خشکی و براسینواستروئید بر درصد اسانس -2شکل 

 

 

 گیرینتیجه.4

ل شد. در حالی که و کلروفیل ک a ،bکلروفیل  درصد اسانس، نتایج نشان داد که تنش خشکی منجر به کاهش

و  a ،bکلروفیل  درصد اسانس،های ناشی از تنش کاسته و میزان استراده از براسینواستروئید و اسیدآسکوربیک از آسیب

رسد برهمکنش براسینواستروئید و اسیدآسکوربیک از کلروفیل کل را افزایش داد. با توجه به نتایج این پژوهش، به نظر می

شده و به افزایش فتوسنتز کمک کرده است. همچنین ها ی موجب کاهش تخریب کلروفیلطریق افزایش سیستم دفاع

تواند به افزایش خاصیت دارویی دهد احتمالا این ماده میافزایش درصد اسانس در اثر کاربرد براسینواستروئید نشان می

 . همیشه بهار کمک کند
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ABSTRACT 
To evaluation of water deficit stress, brassinosteroid and ascorbic acid effect on photosynthetic pigments and 

essence percentage of pot marigold’s, an experiment was conducted as a factorial split experiment in based 

on completely randomized design with three replications in 2014. Water stress induced in two levels (50mm 

and 100mm evaporation from class A pan) as a main factor and brassinosteroid (0, 10-8 and 10-7 M) and 

ascorbic acid (0 and 10mM) considered as a sub factor. Results showed that water limitation decreased the 

rate of chlorophyll a, b and total chlorophyll. However, application of brassinosteroid and ascorbic acid 

decreased damages of water stress and increased the essence percentage and rate of chlorophyll a and b and 

total chlorophyll. Considering of these results, brassinosteroid and ascorbic acid increased pot marigold 

tolerance to water shortage by enhancing prevention of photosynthetic pigments destruction. 
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