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 دانشگاه محقق اردبیلی                 دانشکده: کشاورزی و منابع طبیعی      گروه : علوم باغبانی

 پوترسین، تنش خشکی، ریحان ، عصاره جلبک دریایی، نیتریک اکسید  کلیدی: یهاواژه

 :چکیده

 منظورباهژوهش ایان پا .تنش غیر زیستی نقش مهمی در کااهش عملکارد گیاهاان دارویای دارد ترینمهم عنوانبهتنش خشکی   

 ای ثانویاه درهاعصاره جلبک دریایی، نیتریک اکسید و پوترسین بر خصوصیات فیزیولوژیک، بیوشایمیایی و متابولیا  تأثیربررسی 

 کااماً  رحطا قالا  در فاکتوریال صاورتبهتح  شرایط تنش خشکی در دانشگاه محقق اردبیلای  یشهررگیاه ریحان توده  بومی 

شاد زایشای و رتنش خشکی)آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله شروع  آزمایش شامل فاکتورهای موردشد.   تصادفی واقع  انجام

و  گارم در لیتار( صارر، نایم، یاک و دو)مختلف عصاره جلباک دریایی هایغلظ  پاشیمحلول( و یدرصد گلده 50قطع آبیاری در 

 هاایغلظ سدیم نیتروپروساید  در   صورتبهنیتریک اکسید  یک و دو میلی موالر( و  رشد گیاهی پوترسین)صرر، هایکنندهتنظیم

ا افازایش شادت تانش بمقطر بود.  نتایج نشان داد  آبشد. در تیمار شاهد اسپری برگی با  )صرر، نیم، یک و دو میلی موالر(  انجام

 صارات و ریشاهخشک وزن بار،، ساط  بار،، تعاداد بوتاه، تاک خشک و تروزن گیاه، ارتراع شامل مورفولوژیک خشکی صرات

شا و محتاوای غ و میزان  نش  نسبی کاهش یاف  آب ، کلروفیل کل و کارتنویید، محتویb، کلروفیل aکلروفیل  شامل بیوشیمیایی

یاهاان ریحاان در گبا نیتریک اکسید، عصاره جلبک دریایی و پوترسین باعا  بهباود رشاد  پاشیمحلولپرولین بر، افزایش یاف . 

لظا  دو گارم در غبا غلظ  دو میلی موالر از نیتریاک اکساید،  پاشیمحلولو بیشترین بهبود رشد در اثر  شرایط تنش خشکی شد

 ل  ن آزمایش شامدر اسانس ریحان در ای  مؤثرهلیتر عصاره جلبک دریایی و یک میلی موالر پوترسین حاصل شد. بیشترین ترکیبات 

و متیل  سید، کامرناریوفیلن اکترکیبات اسانس ریحان در این آزمایش شامل ژرانیول، استراگول، کاریوفیلن، آلراپینن، ک ترینعمده

  چاویکول بودند
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 مقدمه-1

 و آبمناس   وضعی  به توجه با رود.می شمار به مهم جهان هایکشور ازجمله دارویی گیاهان تنوع ازلحاظ ایران        

 آسمانی نزوالت توسطم با نمود. ایران کس  این طریق از زیادی درآمد توانمی کشور در صحی  یزیربرنامه یک با هوایی و

 مناطق ار ما کشور مساح  درصد 65شود. حدود می محسوب جهان خشک مناطق زمره در در سال، مترمیلی 252حدود 

 اس . با کمتر سال رد مترمیلی 150از  هاآن در مقدار بارندگی متوسط طوربه که دهدمی تشکیل خشکیمهنو  خشک

 یکی نمود. خشکی یارزیاب محیطی تنش به نسب  را هاآن واکنش توانگیاهان، می و آناتومی مورفولوژی خصوصیات بررسی

و  خشک مناطق در یژهوبه گیاهان، از بسیاری تولید بر یامحدودکننده اثر که اس  محیطی هایتنش ترینمهم از

 طاتوس آب بذاج اهشاک باع  همچنین. دهدمیقرار  تأثیردارد. تنش خشکی رشد و عملکرد گیاهان را تح   ،خشکنیمه

 ونیاامرهو هاانازمودن روااخ مااه هااب ینااهمچنو  فتوسنتزو  ایروزنه ی اهد کاهش ق،تعر کاهش ه،گیا یشهر سیستم

د موافزایش گیاهان یا ا القای خشکی، افزایش کیری  در مؤثرهای گیاهان دارویی یکی از کاربرددر  دد.رااگیاام هاااگیدر 

از گیاهان دارویی  های ثانویه در برخیالبته اگرچه محتوی متابولی  (.Selmar and Kleinwächter, 2013)باشدمی مؤثره

روزه ام .ابدیتولیدی تح  شرایط تنش کاهش می مؤثرهممکن اس  تح  تنش خشکی افزایش نشان دهد، اما عملکرد ماده 

و دهه داز سویی در  .ه اس نمودپتانسیلی برای بهبود تحمل به استرس ایجاد  رشد کنندۀکنترل و مواد هاهورمونکاربرد 

ا داشتن باره جلبک دریایی اس  و عص پیداکرده ایویژهمحرک رشد گیاه جایگاه  عنوانبهراده از کودهای زیستی اخیر است

غیر  هایتنشایط ح  شربرای رشد گیاه یکی از کودهای زیستی مهم برای بهبود رشد گیاه ت مؤثر ترکیباتو  عذابیعناصر 

 .باشدمیتنش خشکی  ویژهبهزیستی 

 ریحان شناسیگیاهمشخصات  -1-2

این گیاه  منشأ. (1379، یگیب دیاممشتق شده و به معنای پادشاه اس  ) Basilus( از کلمه یونانی Basilریحان )        

-دادهش میدر مصر پرور های قدیم این گیاه رااس . در زمان شدهگزارششمال غرب هند، شمال شرق آفریقا و آسیای میانه 

 (.1379ها پی به وجود آن بردند )امید بیگی، ها و سپس رومیاند، که بعدها یونانی

گونه  30شامل  Ocimum. جنس باشدمی Ocimumها و تیره نعناع تعلق داشته و جنس آن ریحان به راسته المیال        

تجاری در کشورهای فرانسه،  طوربهی اقتصادی بوده و امروزه گونه ترینمهم O.basilicumی گونه هاآناس  که در میان 

در تمام مناطق گرم و معتدل کش  و  تقریباً مجارستان، آمریکا )کالیررنیا(، هند، اسپانیا، مصر، پاکستان، اندونزی، مراکش و 
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بدون کرک، معطر و به  تقریباً، علری، ایستاده، سالهیک( گیاهی n2=48ریحان معمولی ) (.1379)امید بیگی،  گرددمیکار 

. باشدمیمتر سانتی 10-16. ریشه ریحان مستقیم و مخروطی شکل اس  و طول آن بین باشدمیمتر سانتی 30-60ع ارترا

و  باقاعدهشکل  یمرغتخمدار، متقابل، دمبر، هابر،فراوانی دارد .  وبیشکمهای و مستقیم اس  و انشعاب چهارگوشساقه 

ها کوچک و به رنگ های کوتاه  و گل، با کناره صاف )کامل( یا دارای دندانهزتینوکانتهای مختصراً باریک شده و یا در انتها 

های اصلی و فرعی ظاهر هایی در انتهای ساقهمجتمع روی چرخه صورتبه هستند کهسرید، صورتی روشن و گاهی بنرش 

 (. 1379شوند، )امیدبیگی، می

 اکولوژی رشد-1-2

ین دوره اد. همچنین در این گیاه به سرما بسیار حساس اس  و در طول رویش به هوای گرم و تابش نور کافی نیاز دار        

متر میلی 550تا  500رویشی به  از بدو سبز شدن بذر تا برداش  پیکره کهطوریبهکافی و روشنایی نیز نیاز دارد،  آببه 

و در  10تا  8شی تازه تن در هکتار و عملکرد پیکره روی 2تا  2/1رویشی خشک بارندگی )آبیاری( نیاز دارد. عملکرد پیکره 

 (.1379)امیدبیگی،  باشدمیکیلوگرم  10تا  8. عملکرد اسانس رسدمیتن در هکتار نیز  12شرایط مساعد حتی تا 

 موارد استفاده-1-2-2

(. ریحان 1379)امیدبیگی،  شودمیسبزی تازه استراده  عنوانبهای و همچنین گیاهی دارویی، ادویه عنوانبهاز ریحان         

. گیردمیقرار  مورداسترادهها، خوراک گوش  و ماهی، برخی پنیرها، خوراک بادنجان و غیره پادویه در تهیه سو عنوانبه

خ، جه  تسکین درد معده، آور، ضد نرخلط عنوانبهآور اس . ریحان در ط  سنتی مواد مؤثره پیکره رویشی این گیاه اشتها

 طورکلیبه(. 1379)امیدبیگی،  شده اس شناختهای ریوی و سینه هایبیماریضد انگل، اشتهاآور، محرک و مؤثر در بهبود 

 شدهشناختهو فاونوئیدها و کافئیک اسید( د رزمارینیک اسی خصوصاً )یک منبع غنی از ترکیبات فنولیک  عنوانبه ریحان

تا  5/0اسانس گیاه ریحان با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش، بین  مقدار ریحان حاوی اسانس اس . رویشیه پیکراس . 

از  1متیل کاویکول، سیترال، اوژنول، سینئول، ژرانیول، کامرورو متیل سینامات ،لینالول طورکلیبهدرصد متغیر اس .  5/1

ها و ه اسانس ریحان کاربرد وسیعی در تهیه عطرها، صابونامروز (.1379)امیدبیگی، باشند می ریحان اجزاء مهم اسانس

 شامپوها دارد.

                                                 
1- Methyl cinnamate 
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 تنش خشکی-1-3

به حداکثر توان  دنیرا از رس اهیرود که گبه شمار می یکشاورز داتیتول محدودکننده یعامل اصل ترینمهم یخشک        

افتد که تقاضای تبخیر یا تنش خشکی هنگامی اتراق می آب(. در کشاورزی، کمبود Mitra, 2001)داردبازمی محصول دهی

رود انتظار می(.  Allen et al, 1998رود)از خاک، تجاوز فراتر  آب استخراجها برای از ظرفی  و توانایی ریشه هابر،اتمسرری 

  . ( Vinocur and Altman, 2005)قرار دهد تأثیررا تح   کش قابلدرصد اراضی  50حدود  2050که خشکی تا سال 

خشکی از دیدگاه علوم مختلف تعاریف خاصی دارد. از دیدگاه هواشناسی به معنی کمبود بارش در یک منطقه برای         

ناکافی اس  و از  زیرسطحیسطحی و  آبای اس  که در آن منبع یک دوره زمانی خاص اس . از دیدگاه هیدرولوژیکی دوره

یک تعریف . در (Mishra and Singh, 2010 )ای همراه با کاهش رطوب  خاک و عملکرد محصول اس  دیدگاه زراعی دوره

کمتر از نیاز  در دسترس گیاه آب شود کهاطاق میشرایطی  آبی بهاس  که تنش کم شدهبیان گونهاینگسترده  و وسیع

موجود در خاک  آبکه  شودمیتنش خشکی زمانی ایجاد  طورکلیبه. (Hubick et al, 1986  ) باشدرشد ماکزیمم گیاه برای 

  (  (Jaleel et al, 2009گردد آب دس  دهیکاهش پیدا کند و شرایط محیطی نیز از طریق تبخیر و تعرق باع  تداوم از 

خشکی گیاه را در  تنش کهازآنجایی. باشدمی یضرور ریمتغ یطیمح طیتح  شرا یبه خشک اهانیبهبود تحمل گ        

مقاوم   شیه  افزابه ج یتوسعه محصوالت زراع(. Beck et al, 2007 ) دهدمیقرار  تأثیرباف  و اندام تح   سط  سلولی،

ر مراحل د لیدخ اتیخصوص یکیو کنترل ژنت یکیولوژیزیف هایسمیبه دانش درباره مکان گر،ید یزهایچ انیدر م ،یبه خشک

 (. Reddy et al, 2004) باشدمی ازین اهیمختلف رشد و نمو گ

 اثرات تنش خشکی بر گیاهان-1-3-1 

 زجملهاکه  گذاردمی جای ه برگیافیزیولوژیکی، بیوشیمیایی  یمورفولوژیکای بر خصوصیات تنش خشکی، اثرات چندگانه

   به موارد زیر اشاره کرد توانمی هاآن

 گیاه چهرشد و  زنیجوانه تنش خشکی روی تأثیر-1-3-1-1

 ,Bertamini et al   ؛  Harries et al, 2002 زنی و استقرار ضعیف گیاه )ایجاد اختال در جوانهتنش خشکی  تأثیراولین        

 شدتبهتنش خشکی  (. Harries et al, 2002)شودمیموج  عدم استقرار مناس  گیاه در خاک  کهگیاهان اس  (2006

، طول زنیجوانهپتانسیل  آبیکمتح  تنش  (.Kaya et al, 2006)دهدمیها را کاهش و مقاوم  گیاهچه زنیجوانه



13 

 

 ,Zeid and Shedeed)یابدطول ریشه افزایش می کهدرحالی کندمیساقه و ریشه کاهش پیدا  و خشک تروزنهیپوکوتیل، 

2006.)  

 های رشد تنش خشکی روی شاخص تأثیر-1-3-1-2

در  هایسلولاز آوندهای چوبی به محیط اطراف  آب، از طریق ایجاد وقره در جریان آبح  شرایط کمبود شدید ت       

 هاسلول(. تقسیم سلولی، بزر، شدن Nonami, 1998تواند مانع طویل شدن سلول گیاهان عالی گردد)حال طویل شدن، می

باشند. شوند که عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی، اکولوژیکی و مورفولوژیکی در آن دخیل میو نمو موج  فرآیندی بنام رشد می

 Taiz)کندمیفشار تورژسانس کاهش پیدا  آبیکمرشد سلولی یکی از فرایندهای حساس به خشکی اس  زیرا که تح  تنش 

 and  Zeiger, 2006مختل شدن  به خاطر شودمیدر گیاهان  آبشدید خشکی که موج  کمبود شدید  (. تح  تنش

بنابراین کاهش و حتی توقف تقسیم  .شودمیمتوقف  هاسلولمجاور بزر، شدن  هایسلولاز آوندهای چوبی با  آبجریان 

 ,Hussain et al) شودمی، و رشد گیاه تح  تنش خشکی منجر به کاهش ارتراع، سط  بر هاسلولسلولی و بزر، شدن 

های رشد گیاه  و از صرات و معیارهای رایج برای تعیین میزان تحمل خشکی شاخص ترینمهمارتراع گیاه یکی از   (.2008

کاهش ارتراع  .شودمی داشتهنگهکرده و بنابراین گیاه پاکوتاه  کند(. خشکی رشد گیاهان را بسیار Gama et al, 2007اس )

میان عامل در کاهش طول  ترینمهمو کاهش رشد ناشی از تنش خشکی  شودمیناشی  هامیان گرهبوته از کاهش طول 

تواند با افزایش شاخص برداش  نقش در شرایط طبیعی ارتراع کم بوته می اگرچه .(Miralles et al, 1998 )باشدمی هاگره

خشک قادر به حمای  از  ولی در شرایط تنش، کاهش ارتراع بوته با تولید کمتر مادهمؤثری در افزایش عملکرد ایرا کند، 

 Gama) شودمیتولید و پر کردن دانه نخواهد بود. بنابراین، در چنین شرایطی حرظ ارتراع باالتر بوته یک ویژگی مهم تلقی 

et al, 2007.) بر، سط  و ترجدید ضخیم هایبر، و یافتهکاهش بر، سط  گسترش ،آبیکم تنش شرایط در ،طورکلیبه 

 خشک ماده تولید و بنابراین، تعرق و گیاه توسط شدهجذب تشعشع میزان کنندهتعیینبر،  سط . خواهند داش   کمتری

 موج  که باشد سلولی آماس تواند کاهشمی خشکی تنش در بر، سط  کاهش مهم عل  (.Tesfaye et al, 2006)اس 

می گیاه در ساقه به بر، نسب  و مخصوص بر، وزن کاهش سب  آب کمبود .شودمی ترسریع نمو سلولی و تقسیم کاهش

 ایماحظهقابلتواند منبع تجمع مواد فتوسنتزی در ریشه، بر، و ساقه در مرحله رویشی می (.Bussotti et al, 2002گردد)

در  .پذیر نیس این امر امکان با تنش خشکی مواجه اس  گیاه ولی زمانی که   باشدای برای مراحل بعدی رشد از مواد ذخیره

تواند به دلیل فشار آماس سلول ناشی از کاهش سط  بر، گیاه همچنین کاهش نرخ شرایط تنش، کاهش ماده خشک می
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 خصوصبهفتوسنتزی  هایدانهرنگاز قبیل کاهش  آبهای بیوشیمیایی ناشی از کمبود فتوسنتزی به دلیل محدودی 

 (. Lawlor and Cornic, 2002 )باشدها کلروفیل

  فتوسنتز یرو یتنش خشک تأثیر-1-3-1-3

یکی از اثرات اصلی خشکی، کاهش فتوسنتز اس  که ناشی از کاهش در توسعه بر،، اختال سیستم فتوسنتزی، پیری 

نیز  هابر،کلروفیل  محتوای(.  Wahid and rasuol, 2005)باشدمیزودرس بر، و به همراه آن کاهش در تولید مواد غذایی 

 عنوانبه بر، کلروفیل غلظ  از کهطوریبه. باشدماده خشک می یکی از عوامل کلیدی در تعیین سرع  فتوسنتز و تولید

 مقدار کاهش فتوسنتزی، هایموج  تخری  رنگدانه آبیکم.  تنش شودمی یاد منبع قدرت ارزیابی برای شاخص یک

 کلروفیل کاهش بر مبنی مشابهی هایگزارش (.kirnak et al, 2001)گرددمی فتوسنتزی تشکیات تخری  و بر، کلروفیل

 به دلیل تواندمی ذکرشدهکه عل  عمده آن عاوه بر موارد  (.Sofo et al, 2004) دارد وجود زیتون گیاهان در آبیکم تنش در

 آن مقدار کاهش بنابراین (.1388 ،و همکاران کافی) باشد آبیکم تنش از ناشی هورمونی اختال اثر در هابر، زودرس پیری

  ) آید حساببه بر، سط  کار آیی کاهش در ایروزنه رغی محدودکننده عامل یک عنوانبه تواندمی آبی تنش شرایط در

2011 Anjum et al,.)  بستن روزنه .دهندتمامی گیاهان در مواجه با تنش خشکی از خود نشان می تقریباًاولین واکنشی که-

)  شودمی هاسلول آبو پتانسیل  هابر،ها منجر به کاهش تورژسانس بسته شدن روزنه .کاهش تعرق اس  منظوربهها 

Mansfield et al, 1990). عامل کاهش فتوسنتز در تنش خشکی با  ترینمهمها اند که بسته شدن روزنهتحقیقات نشان داده

بر،، مقاوم  روزنه، سرع  تعرق،  آب(، پتانسیل RWCنسبی ) آبمحتوای  (. Yokota et al, 2006)شدت متوسط اس 

دهند. قرار گرفتن گیاهان قرار می تأثیرگیاه را تح   آبیمهمی هستند که روابط  هایویژگیدمای بر، و دمای تاج گیاهی 

نسبی و سرع  تعرق را همزمان با افزایش  آببر،، محتوای  آبپتانسیل  ایماحظهقابل طوربهدر معرض تنش خشکی 

  (.farooq et al, 2009) دهدمیدمای بر،، کاهش 

 تنش خشکی روی تنفس در گیاهان تأثیر-1-3-1-4

هایی که گیاهان در تا انرژی زیادی را صرف کنند. نسب  کربوهیدراتگیاهان برای مقابله با تنش خشکی مجبور هستند 

های رشد و نمو گیاهان در کنار شرایط محیطی، فرآیند .اس  هاآنمتابولیکی  کاراییبیانگر  کنندمیهنگام تنرس مصرف 

دید خشکی موج  تنش ش(. Fu and huang, 2001) دهدمیقرار  تأثیرمقدار مصرف کربوهیدرات توسط گیاهان را تح  
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ریشه  تودهزیس . کاهش محدود شودمیریشه و ساقه و نیز موج  کاهش فتوسنتز و سرع  تنرس ریشه  تودهزیس کاهش 

  (.Liu et al, 2008)ح  چنین شرایطی شودتتواند منجر به بهبود رشد و نمو و تنرس در ریشه تح  تنش خشکی می

 اکسیداتیوی هایآسیبتنش خشکی و -1-3-1-5 

های عدم تعادل بین گونه شودمیعامل دیگری که در گیاهان تح  تنش خشکی باع  کاهش فتوسنتز و رشد  ترینمهم

ی مثل تنش خشکی منجر به هایتنشقرار گرفتن گیاهان در مقابل اس .  اکسیدانآنتیهای و آنزیم تولیدشدهفعال اکسیژن 

، پراکسید 2هیدروکسیلی هایرادیکال، 1سوپراکسیدیآنیونی هایرادیکالمثل  (ROS)فعال اکسیژن  هایگونهتولید 

ها و دئوکسی ، لیپیدهاپروتئینفعال اکسیژن در سلول با  هایگونه.  شودمی 4آلکوکسیل هایرادیکالو  3هیدروژن

های اندامک (.Farooq et al, 2009)شوندمی هاسلولدهند و باع  اختال در عملکرد نرمال ریبونوکلئوتیدها واکنش می

موجود در  هایدانهرنگاس .  هاآن ترینمهمفعال اکسیژن هستند که کلروپاس   هایگونهمختلری داخل سلول منبع تولید 

غشا تیاکوئیدی کلروپاس  ممکن اس  زمان برانگیخته شدن ممکن اس  با اکسیژن وارد واکنش شوند. این واکنش منجر 

-ی مثل به تولید اکسیدان  های بسیار قو
2O شودمی (Reddy et al, 2004)  

 تنظیم اسمزی -1-3-1-6

در  اهیکه گ یکارآمد هایسمیاز مکان یکی. گیردمیرا به خدم   یمختلر هایسمیمکان یخشک بتنشبه هنگام مواجه  اهیگ

 لیآن پتانس یاس  که در ط یکیولوژیزیف دهیپد کی یاسمز میاس . تنظ یاسمز میتنظ برد،یاز آن بهره م آبیکم طیشرا

فشار تورژسانس  نیو بنابرا ابدیمی کاهش هاسلولدر  یمواد اسمز یسر کیتح  تنش در اثر انباش   هایباف  یاسمز

و  میسد م،ی)مانند پتاس ییاز عناصر غذا یشامل برخ عمد تا یاسمز مواد نی. اشودمی ینگهدار یدر حد مطلوب هاسلول

و  5، گایسین بتائین( نیپرول خصوصاً) اسیدهای آمینه(، دهایمنوساکار ویژهبهقندها )و  رینظ ها یمتابول ی(، برخمیکلس

 ییایمیوشیو ب یعاد هایبا واکنش تداخلی گونههیچ ها یمتابول نیا (.Serraj and Sinclair, 2002)باشندیم یآل یدهایاس

ها گروهی از مشتقات ترکیبات آلی هستند، که بدون این محلول . اندموسومسازگار  هایمحلولبه  جه ازاینندارند و  اهیگ

 عنوانبهو کنند باال ایجاد نمی هایغلظ را در متابولیسم گیاهان حتی در  خطری گونههیچباشند و بار، قطبی و محلول می

-یم شیافزا نیغلظ  قندها و پرول معموالً آبیتنش  طیدر شرا نیبنابرا. کنندمیعمل  یتنش اسمز یدر ط یمحافظ اسمز

                                                 
1 - superoxide onion peroxide 
2-hydroxyl radicals 

3-Hedrygen peroxide  

4-Alkoxy radicals  
5  - Glycine betaine 
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 عالی گیاهان از بسیاری در که اس   یاسمول نتریگسترده پرولین اسیدآمینه  ،شدهشناختهمواد محلول سازگار  نی. در بابدی

  محیطی، هایتنش به پاسخ در زیاد مقادیر در ها یکوفیاز گل یاریدر بس معموالً که رسدمیو به نظر  اس  شدهشناسایی

 اسمزی، تعادل ایجاد متراوتی مانند عملکردهای تواندمی تنش شرایط تح  پرولین، (.Yoshida et al, 2002)یابدمیتجمع 

 داشته را آزاد هایرادیکالحذف  و سلولیدرون ساختارهای تثبی  سلول، و غشاء پروتئینی ساختار از حراظ 

 نیرولیپ میآنز  ی. کاهش فعالگیردمی منشأ بخو دیاز سنتز خود  نیپرول یباال ریاما مقاد(. Molinari et al, 2007)باشد

 هستند دهیتنش د هایدر باف  نیدر تجمع پرول مؤثرسنتتاز، عوامل  اتیبوکسکر نیرولیپ میفعال  آنز شیو افزا دازیاکس

(Sánchez et al, 1998 .) عوامل کنندهنیتأم خود اس  ممکن شرایط تنش، یافتن پایان از بعد پرولین سریع شکستن 

 و پرولین ویژه . نقشباشد تنش از ناشی صدمات ترمیم برای ATP تولید  و میتوکندریایی اکسیداتیو فسروریاسیون موردنیاز

 دیگر اسیدآمینه چندین مقدار .(Bates et al, 1973)اس  حساس ارقام از تنش بیش به متحمل گیاهان در آن تجمع میزان

 مدت طی و دادهرخ پرولین در تغییراتی که با این یابد، امامی افزایش و شوری خشکی مختلف مانند هایتنش تأثیر تح  نیز

 نیس   مقایسهقابل ،رسدمی باالیی سطوح به ایجاد تنش از بعد کوتاهی

 دارویی  اثرات تنش خشکی بر گیاهان-1-3-1-7

و گیاهان  هاسبزی ویژهبهکش  و پرورش گیاهان باغی  محدودکنندهیک عامل  عنوانبهدر ایران  آبمحدودی  منابع      

عملکرد  محدودکنندهبندی ، گلدهی و دانههابر،ویژه در توسعه . تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بهباشدمیدارویی 

 مؤثرهد مواد بر نحوۀ رشد و تولید مواد ثانویه دارند، تولی ایکنندهتعیینتاثیرات  معموالً. عوامل محیطی مختلف باشدمی

 کهطوریبهگیرند. قرار می نیز عوامل محیطی تأثیربارزی تح   طوربهگیاهان دارویی با هدای  فرآیندهای ژنتیکی اس  ولی 

ها، ها، گلیکوزیدنظیر آلکالویید هاآن مؤثرهعوامل محیطی سب  تغییراتی در رشد گیاهان دارویی و نیز مقدار و کیری  مواد 

عوامل محیطی محل رویش گیاهان دارویی در سه محور زیر (. 1379امیدبیگی، )گرددمیها و... ، تاننهااسانس، آستروئیدها

 -3، مواد مؤثره دهندهتشکیلبر عناصر  تأثیر -2بر مقدار کلی ماده مؤثره گیاهان دارویی،  تأثیر-1 گذارد:می تأثیر هاآنبر 

یک گیاه دارویی بیشتر  مؤثرهبا توجه به اینکه هر چه مقدار مواد (. 1379بر مقدار تولید ماده خشک گیاه )امیدبیگی،  تأثیر

گیاهان  مؤثرهبر کمی  و کیری  مواد  مؤثر، شناخ  عوامل باشدمی صرفهبهمقرون، استحصال آن در صنایع داروسازی باشد

های ثانویه در گیاهان دارویی (. افزایش متابولی 1389) امید بیگی و محمودی،  دباشمیدارویی از اهمی  بسزایی برخوردار 

 برداریبهرهتواند راهکاری برای تنش خشکی می رسدمیکه به نظر  شودمیاز طریق افزایش عملکرد یا اعمال تنش میسر 
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بهبود عملکرد گیاهان دارویی و معطر تولید سازد. بنابراین یک استراتژی برای  پذیرامکانبهتر از شرایط طبیعی کشورمان را 

-دهند. بنابراین یکی از کاربردبه خشکی مقاوم هستند و تح  شرایط تنش تولید بیشتری نشان می "نسبتاًگیاهانی اس  که 

های رطوبتی خاص باع  که کاربرد رژیم صورتبدینو کارآمد القای خشکی، افزایش کیری  در گیاهان اس ،  مؤثرهای 

های ثانویه و (. البته اثر تنش خشکی برمتابولی Selmar and Kleinwächter, 2013) شودمیهای ثانویه یش متابولی افزا

ها و در بعضی دیگر باع  افزایش بعضی از ترکی  هاآنعملکرد در مورد همه گیاهان دارویی یکسان نیس ، و در برخی از 

 (. Hassani & Omidbaigi, 2002) شودمیها و یا ثاب  ماندن ترکی  هاآنباع  کاهش 

. این مطل  در گیاهان ریحان و مرزه به گرددمی هاآن مؤثرهدر برخی از گیاهان دارویی تنش خشکی باع  افزایش مواد 

( نیز 1384های ثانویه توسط صالحی ارجمند )(. اثر تنش خشکی در افزایش متابولی khalid, 2006اثبات رسیده اس  )

در گیاه بادرشبو نتیجه گرف  که بیشترین درصد  آبیکمتنش  تأثیر( در خصوص 1383اس ، همچنین حسنی ) هشدگزارش

آید، بنابراین عملکرد می به دس ای % ظرفی  مزرعه100% و 70اسانس و عملکرد اسانس به ترتی  در شرایط رطوبتی 

ای را پیرزاد و باشد. چنین نتیجهه و قابل توصیه نمیاقتصادی نبود آبیکمپیکره رویشی و نیز عملکرد اسانس در شرایط 

سطوح مختلف خشکی بر گیاه بابونه آلمانی گزارش دادند، بطوریکه باالترین درصد اسانس  تأثیر( در بررسی 2006همکاران )

تثبی   اس  که به دلیل کاهش رشد در اثر القای تنش خشکی، شدهعنواندرصد ظرفی  زراعی بود.  85مربوط به تیمار 

در گیاهان تح  تنش در نیز ها یا تولیدات و بیشتر متابولی   شودمیهای ثانویه کربن در طی فتوسنتز صرف تولید متابولی 

شدید نیز گیاه بیشتر مواد  هایتنش(.  از طرف دیگر در Turtola et al, 2006جه  جلوگیری از اکسیداسیون سلولی اس  )

بتائین و ترکیبات قندی مانند ساکاروز، پرولین، گلسین ازجملهکننده اسمزی فتوسنتزی خود را صرف تولید ترکیبات تنظیم

های مختلف در گیاه با تا شرایط الزم برای ادامه حیات آن فراهم شود که فعال نمودن فرآیند کندمیها فروکتوز و فروکتان

گذارد )علی آبادی فراهانی و همکاران، می تأثیررژی همراه اس  که این عامل روی صرات کمی و کیری گیاه مصرف ان

یابد. حسنی و همکاران های ثانویه افزایش نمی(، بنابراین همیشه همراه با افزایش شدت تنش، میزان متابولی 2009

های رشدی، عملکرد پیکره رویشی، روابط داری بر پارامتراثر معنی آبی( در تحقیقات خود نتیجه گرفتند که تنش 2003)

های محلول و مقدار و عملکرد اسانس گیاه ریحان دارد. اعمال تنش رطوبتی در سه ، میزان کلروفیل، انباش  پرولین، قندآبی

انس این رقم جعرری سب  افزایش اسانس بر، گردید، همچنین اعمال تنش سب  تغییر در نسب  ترکیبات آروماتیک اس

برای  مشخص گردیدبر کمی  و کیری  گیاه بادرنجبویه  آب(. در بررسی اثر کمبود Petropulus et al,  2008گیاه شد )
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های سب  افزایش روغن آبیتنش   ظرفی  زراعی ( استراده کرد. %60از تنش متوسط )  توانمیتولید اسانس از این گیاه 

. همچنین شودمی( Laribi et al, 2009(، و زیره سیاه ) 2009فرار در بادرنجبویه )علی آبادی فراهانی و همکاران،

 ,et alگلی و زیره سبز شده اس  )های فرار در گیاه مریماس  تنش رطوبتی مایم سب  افزایش درصد روغن شدهگزارش

2011 Bettaieb.) 

 عصاره جلبک دریایی-1-4

 هایردهفرآو ایکزی و خا دیمر سمارگانیکرویچند م ای کیاز  ادییبا تعداد ز نگهدارندبه مجموعه مواد  یستیکودهای ز    

 ییایمیو ش یکیزیف طیشرا جادیاو  اهیگ موردنیاز ییعناصر غذا امین منظوربه شتریبکه  گرددمیاطاق  هاآن کیمتابول

 عنوانبه هالبکج. اس کودهای بیولوژیک  جلبک دریایی این یکی از  .شونداستراده می مناس  خاک برای رشد و نمو آن

)فئوفی   قهوه ایی هایجلبک. باشندیانواع موجودات زنده م یعمده برا یی، منبع غذاآبی ستمیدر اکوس تولیدکننده نیاول

اورزی و برای استراده در کش هاعصارهبرای تولید تجاری  مورداسترادهجلبک  ترینرایجبر اساس فراوانی و پراکنش، ها( 

 Ascophyllum nodosum ،Ecklonia maxima ،Macrocystis pyriferaدریایی،  ایقهوه هایجلبکباغبانی هستند. از میان 

 (.Hernandez et al, 2014) شوندمیمایع یا پودر گرانوله استراده  صورتبهاغل   Durvillea potatorumو 

 دریاییقدمت جلبک  -1-4-1

ر کشور زاپن در سواحل خلیج هیروشیما د 1596کش  و پرورش گیاهان دریایی در سال  در خصوصاولین اقدامات       

رورش جلبک مذکور اقدام ها با استراده از تکنیک مشابهی در جه  پسال پیش چینی 50افراد محلی انجام شد و  وسیلهبه

 300ه طول حدود بسواحل غنی سیستان و بلوچستان  خصوصبهنوب ایران (. سواحل ج1388همکاران،  )فرحپور و نمودند

در سواحل سیستان و  هاجلبکگونه از  180. تاکنون بیش از باشدمیمناطق کش  جلبک  ترینمهمکیلومتر یکی از 

ده و به ی بووراککه قسم  اعظم آن دارای ارزش اقتصادی و تجاری باال و تعدادی نیز خ گردیده اس بلوچستان شناسایی 

 (. 1388)فرحپور و همکاران،  رسدمیمصرف انسان، دام و طیور 

 اهمیت جلبک دریایی -1-4-2

انسان  موردنیازهای ضروری محتوی پروتئین کاملی هستند و برخاف اکثر غذاهای گیاهی، تمام اسیدآمینه هاجلبک      

جلبک مقادیر  مانند تولید انرژی، ترمیم و تولید آنزیم دخال   دارند.ای متابولیکی اصلی، هگر  در فرایند توانمیو  رادارند
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عصاره جلبک (. 1389)رحیمی و همکاران،  و طبیعی دارند استرادهقابلوانی ویتامین، مواد معدنی و عناصر به شکل افر

 .Aاس . بتائین غال  در ها )یعنی بتائین ها( حاوی مقادیر مختلری از ترکیبات آلی که شامل اسمولی  ایقهوهدریایی 

nodosum ، درصد وزن خشک وجود دارد  07/0تا  02/0، که در مقادیر اس آمینوبوتریک اسید بتائین(Blunden et al, 

، ذرات پروتئینی جلبک حالباایناند. شدهگزارشاسیدها نیز ، آمینوایقهوه. عاوه بر بتائین ها در عصاره جلبک ( 2010

جلبک قرمز و سبز نیس  که حاوی  اندازهبه آن% وزن خشک جلبک قهوه ایی اس ، که پروتئین 15تا  3شامل تنها  ایقهوه

 (.MacKinnon et al, 2010) اندخشک% پروتئین در وزن  47تا  10

ها و پیش سازهای ویتامین اس . این ترکیبات ای همچنین حاوی متابولی  های ثانویه فعال زیستی، ویتامینجلبک قهوه   

ناشناخته اثر متقابل دارند  هایمکانیسمخشکی، توسط  هایاکوسیستم گیاهان درافزایش رشد  منظوربهسینرژیستی  طوربه

(Blunden et al, 2010یکی از اجزای اصلی عصاره .)ساکاریدها هستند. پلیهای دریایی، پلیهای تجاری همه جلبک

ساکاریدهای رایج موجود در % عصاره بر اساس وزن خشک را تشکیل دهند. پلی40تا  30 از بیشتراریدها ممکن اس  ساک

)(  3و فوکوز lichenanی مشابه هاآن، گلوک2ها، المیناران1هاشامل آلجینات ها، فوکودیان ایقهوهی جلبک دریایی هاعصاره

، هاآنها دارای ساختارهای مختلف با درجات متراوت متیاسیون فوکودیان(. Khan et al, 2009) باشدمیحاوی گلوکان 

آلژینات ها محرک رشد  .سولروریله شدن و منشع  شدن اس . آلژینات ها، پلیمرهای مانورونیک و گلورونیک اسیدها هستند

توجنین های باکتریایی و ، پاآلرا هبرعلیدفاعی گیاه  هایکنندهتحریک عنوانبهها گیاه نیز هستند. از سوی دیگر المینارین

 . اندشدهثب قارچی 

تیمولیک ها  (. Mercieer et al, 2001) ای غنی از ترکیبات تیمولیکی هستنددریایی قهوه هایجلبک ویژهبهجلبک دریایی 

 نقش مهم .کنندمیاز اجزای سلولی و سلول حراظ  و ایی هستند که در شرایط تنش سنتز شده متابولی  های ثانویه

کسیل و روکسیل، آلکو، هیدسوپر اکسیدآزاد اکسیژن  هایرادیکالاکسیدانی، مهار ترکیبات تیمولیکی شامل فعالی  آنتی

 (.Wang et al, 2009) باشدمیپروکسی  هایرادیکال

باالیی از   هایغلظ دارای  Ascophyllum nodosumو  Fucus vesiculosus ،F. serratusمانند  ایقهوهدریایی  هایجلبک

کاتکول )بنزن دی  هایگروهکه ترکیبات تیمولیکی با  ،باشندفلزی کات کننده می هاییونفنل کل ، ترکیبات تیمولیکی، 

 (.Balboua et al, 2013) کات کنندگی قوی دارند هایفعالی هیدروکسی( یا گالویل )بنزن تری هیدروکسی(، 

                                                 
1  -  Fucoidans 

2  -  Laminaran 

3- Fucose 
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تری در کارآمد یهادانیاکسیآنتهای دریایی، که فلوروتانین ها جلبکند( نشان دادet al, 2011 Shehataو همکاران ) اتاهشی

 phlorofucofuroeckol A ،dieckol ،8،8-bieckol ،epigallocatechin gallate مقایسه با کاتچین، آسکوربیک اسید،

(EGCG) ،resveratrol  سیتوکینین ماها مثل اکسین از فیتوهورمونو توکوفرول بودند. عصاره جلبک دریایی شامل تعدادی ،

 Alaria esculenta ،Ascophyllumمثل  ایقهوههای ها، آبسیزیک اسید و براسینواستروئیدهاس . جلبکها، جیبرلین

nodosum ،Ectocarpus siliculosus ،Fucus serratus ،F. spiralis ،F. vesiculosus ،Halidrys siliquosa ،Laminaria 

digitata ،L. hyperborea ،L. saccharina  وPilayella littoralis  یک ترکی   عنوانبههایی مانند مانیتول شامل اسمولی

که  شده اس شناختهیک عامل کات کننده  عنوانبه. مانیتول نیز باشدمیغیر زیستی  هایتنشمحافظ مهم در پاسخ به 

 (.Reed et al, 1985) را داردخاک  دسترسغیرقابلقدرت آزادسازی عناصر 

 ماهیت شیمیایی، ساختار شیمیایی و فرموالسیون -1-4-3

عواملی چون شوری، دما، منبع نیتروژن )       Roleda et al, 2010 ،اکسیژن محیط )pH ، عناصر سنگین، پرتوهای   UV و  

زای محیطی )سایر عوامل تنش VanAlstyne et al, 2007 بر ترکی )  هاجلبکاکسیدانی فعالی  آنتیشیمیایی و 

اثر می آماده  فشارتح ، با هیدرولیز مواد شودمیگذارند. مایع جلبک دریایی که از جلبک دریایی استخراج 

صنع  تجاری عصاره جلبک دریایی از طیف در یابد. ای به گونه دیگر تغییر میاز گونه سازیآماده. اگرچه شودمی

از هم گسیختن سلول و آزادسازی ترکیبات مرید به داخل عصاره  منظوربهژه استخراج از فرایندهای وی ایدگسترده

، برخی فرایندها شامل: استخراج قلیایی، استخراج اسید و تکنیک ترکیدگی سلولی. ترکی  کنندمیاستراده 

یندهای آفردر طول  مورداسترادهشیمیایی عصاره تا حد زیادی وابسته به روش استخراج و محصوالت شیمیایی 

khiery and alshafay, 2013تولید اس  )  توجهیقابل طوربهممکن اس  ها (. بنابراین، فعالی  بیولوژیکی عصاره

. باشدمتراوت توسط فرایندهای مختلف استخراج،  آمدهدس بهان مواد اولیه جلبک دریایی باهم  
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Effects of seaweed extract, nitric oxide and putrescine on physiological, biochemical 

and secondary metabolites of basil (Ocimum basilicum L.) under water limitation 

Condition 

Researcher: Behrooz Esmaielpour   

Co- Researcher : Hamide Fatemi 

Abstract 

Drought  stress as the most important abiotic stress has a critical role in yield reduction of medicinal 

plants. In order to investigation the effects of seaweed extract, putrescine and nitric oxide foliar spraying  

of basil( Ocimum basilicum)  shahre-ray on physiological and biochemical  characteristic and secondary 

metabolites under drought stress condition a factorial experiment based on completely randomized  

design with 3 replication was carried out. Experimental factors consisting drought stress (full irrigation,  

waterholding at first stage of flowering, waterholding at 50% of flowering), and foliar spraying of 

different concentration  of seaweed extract(0, 0.5, 1 and 2 gr/l) and putrescine (0 ,  1 and 2 Mm) and 

sodium nitroprussides(0 , 0.5, 1, 2)   and control plants were sprayed with disstilated water. Results 

indicated that as increases in drought stress severity,  morphological traits include plant height, fresh and 

dry weight of plant, leaf number and area, root dry weight and biochemical parameters such as 

chlorophyll a , b and total chlorophyll and carotenoid contents  and relative water content of leaves were 

reduced while free proline content of leaves and electrolyte leakage from cell membranes were 

increased. Foliar spraying with seaweed extract, putrescine and nitric oxide improved growth in  basil 

plants under drought condition and the higher value for growth of basil plants were obtained by  foliar 

spraying with 2m M of nitric oxide, 2mg/l of esa weed extract and 1Mm concentration of putrescine.  

The major component of essential oil in basil plants were  Greaniol, Estragole, Caryophyllene, Alpha- 

Pienin, Caryophyllene oxide, Camphene and Methyle chavicol.  

   

Keywords:   Basil, Drought stress , Seaweed extract, Nitric oxide, Putrescine 
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