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چکیده
آزمایشی به منظور بررسی تاثیر متیلجاسمونات بر خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتیاکسییدانی گییاه
ریحان تحت سمیت سرب بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال ً تصادفی در سه تکرار در گلخانیه تحقیقیاتی
دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل سه سطح نیترات سرب (صفر (شیاهد 222 ،،و 022
میلیگرم در کیلوگرم خاک ،و محلولپاشی متیلجاسمونات در سه غلظت (صفر 2/5 ،و  1میلییمیورر ،بودنید.
صفات مورد ارزیابی شامل میزان کلروفیل  aو  ،bکلروفیل کل ،کارتنوئیدها ،نشت الکترولییت ،رطوبیت نسیبی،
فعالیت آنتیاکسیدانی ،کربوهیدراتهای محلول ،فنل کل و پرولین بود .نتایح حاصل از این مطالعه نشان داد کیه
در گیاهان تیمار شده با سرب ،میزان پرولین ،محتوای نسبی آب ،کلروفیل  ،aفعالیت آنتیاکسیدانی ،فنل کیل در
مقایسه با گیاهان شاهد کاهش معنیداری نشان داد و کاربرد متیلجاسمونات ( 2/5میلیمورر ،در شیرایط تینش
سرب ،باعث افزایش این صفات گردید .عالوه بر این در شرایط تنش سرب ،میزان نشت الکترولییت بیه مییزان
قابل تیوجهی افیزایش یافیت و محلیولپاشیی متییلجاسیمونات سیبب کیاهش آن شید .بنیابراین ،اسیتفاده از
متیلجاسمونات برای حفظ عملکرد اقتصیادی گیاهیان تحیت تینش قابیل توجییه اسیت .همچنیین اسیتفاده از
غلظتهای  2/5و  1میلیمورر آن در شرایط تنش عنصر سنگین سرب با تحریک سیاخت آنتیی اکسییدانتهیا،
منجر به کاهش و تعدیل اثرات این تنش میشود.
واژههای کلیدی :پرولین ،تنظیم کننده رشد ،رنگیزههای فتوسنتزی ،محتوای نسبی آب ،نشت الکترولیت
مقدمه1

است و از مهمترین آریندههای محیط زیست بهشیمار

وجود فلیزات سینگین در محییط زیسیت گیاهیان

میآید ( .،Islam et al., 2007همچنین یکی از فلیزات

نوعی عامل تنشزا میباشد که باعیث ایجیاد تغیییرات

سمی برای انسان و جزء فلیزات غییر ضیروری بیرای

فیزیولوژیک شده و میتواند موجب کاهش توان رشید

گیاهان است که عملکرد بیولوژییک شیناخته شیدهای

گیاه و در حالت شدیدتر باعث از بین رفتن گییاه شیود

ندارد؛ ولی به علت انحاللپذیری ایین عنصیر در آب،

( .،Baker et al., 2000سرب یکی از فلیزات سینگینی

بهراحتی توسط سیستم ریشیه جیذب گییاه مییگیردد
( ،Kim et al., 2002و از این طریق رشد و متابولیسیم
گیاهان با افزایش این فلزات در محیط تحت تاثیر قرار
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میگیرد ( .،Sharma and Dubey, 2004گیاهی کیه در

تجمع سیرب در ریشیه و انیدام هیوایی ،مییزان رشید

معرض سرب قرار میگیرد ،به منظیور حفیظ فعالییت

گیاهچههای یونجه کاهش یافت و این گیاه برای تحمل

متابولیسمی ،فعالیت ترکیبات آنتیاکسییدانتی از جملیه

تنش سرب از سازوکارهای محافظتی آنتییاکسییدان از

آنزیمها و متابولیتهای ثانویه در گیاه افزایش مییابد.

قبییل افیزایش مییزان محتیوای فالونوئییدی و فنیولی

سیستم آنتیاکسیدانتی در گیاهان بهعنیوان ییک عامیل

استفاده کرد (.،Ghelich et al., 2015

کلیدی در مکانیسیمهیای دفیاعی در تینش اکسییداتیو

ریحییان ( ،Ocimum basilicum L.متعلییق بییه

مطرح است ( ،Neill et al., 2007و بیه سیلول کمیک

خانواده نعناعیان ( ،Lamiaceaeگیاهی یکساله ،علفیی،

( Verma

ایستاده ،تقریباً بدون کرک ،معطر و بیه ارتفیا 02-32

میکند تا بتواند شرایط تنش را تحمیل کنید

 .،and Dubey, 2003سیرب رشید بیر ،،محتیوای

سییانتیمتییر اسییت (

رنگیزههای فتوسینتزی و فعالییتهیای آنزیمیی بیرای

 .،Prakash, 1990ریحییان جییزء گیاهییان دارویییی و

جذب  CO2را با مهار کردن بیوسنتز کلروفییل کیاهش

همچنین از سبزیجات مفید و عامه پسند میباشید کیه

میدهد .جایگزینی منیزیم مرکزی کلروفییل بیا سیرب

در تمام دنیا کشت میگیردد .از ایین گییاه در طیب و

فتوسینتز مییشیود

صنعت استفاده فراوان میشود .با توجه به اهمیت گیاه

( .،Patra et al., 2004همچنیین کییاهش چشییمگیر

دارویی ریحان در درمان بیماریهای رییه ،سیینه ،اثیر

محتوای کلروفیل و کاروتنوئید در گیاه لوبیا تحت تیمار

اشتهاآور ،ضد انگل ،تببر ،افزایش دهنده خلط ،ضید

( Aldoobie and Beltagi,

نفخ ،موثر در درمان گیوش درد ،درمیان بیمیاریهیای

مانع از گرفتن نور و منجر به نقی

سرب گزارش شیده اسیت
.،2013

;Arabaci and Bayram, 2004

پوسییتی ،محییرک تمییایالت جنسییی ،درمییان آسییم،

جاسموناتها بهعنوان یک خانییییواده جدییید از

ضدتشنج ،ضدسردرد ،سیرگیجه ،دلپیچیه ،ضدسیرفه،

هورمونهای گیاهی نقش مهمی در تنظیم فرایند رشید

سیاه زخم و آنژین موثر بوده و کاهشدهنده قند خون،

و نمیییو گییییاه دارنییید (.،Abdala et al., 2003

ضد سرماخوردگی ،یبوست و اسهال خونی است و در

جاسموناتها در رشد و نمو و واکنش بیه تینشهیای

درمان سرطان ،سوزاک و ضعف اعصاب مفید میباشد

محیطی نقش تنظیمکنندهای را ایفا میکننید .در همیین

(.،Omidbaigi, 2004

رابطه جاسمونیک اسیید بیهعنیوان ییک تنظییمکننیده

با توجه بیه اثیرات متییل جاسیمونات در کیاهش

کلیدی شناخته شده است ،به این علت که در واکینش

اثرات مضر تنش بیر روی گیاهیان و اهمییت گیاهیان

گیاهان نسبت به تنش ،این ترکییبهیا بیه عنیوان کید

ریحان بهعنوان یکیی از گیاهیان پرمصیر ،،هید ،از

کننییدهی ژنهییای پییروتئینهییای بازدارنییده نظیییر

انجام این تحقیق بررسیی تی ثیر متییلجاسیمونات بیر

پروتئینهای تئونین ،اسموتین ،هیدروکسیی پیرولین و

خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه

پییرولین و همچنییین آنییزیمهییای دخیییل در بیوسیینتز

ریحییان رقییم کشییکنیلولییو تحییت سییمیت سییطوح

فالونوئیدها در نظر گرفته میشیوند (

مختییلف سرب میباشد.

Creelman and

 .،Mullet, 1997نتایج آزمایشیی روی بیرنج حیاکی از
مواد و روشها

این بود که فعالیت آنتییاکسییدانی تحیت تی ثیر تینش
( Kang, and

کشتتت و تیمتتار گیاهتتا  :بییهمنظییور بررسییی

 .،Saltveit, 2002محققان گزارش کردند که با افزایش

خصوصیات فیزیولیوژیکی و فعالییت آنتیی اکسییدانی

سرب و متیلجاسیمونات کیاهش یافیت
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ریحییان تحییت سییطوح مختلییف متیییلجاسییمونات و

سرب ،با افزودن مقادیر محاسبه شده با استفاده از اوره

سمیت سرب ،پژوهشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده

به تیمارهای مختلیف تصیحیح شید .پیس از رسییدن

کشییاورزی دانشییگاه فردوسییی مشییهد بییه صییورت

گیاهان به رشد کیافی و انتقیال نشیاء بیه گلیدانهیای

گلییدانی و بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح

حاوی خاک آلوده به سرب ،محلیولپاشیی تیمارهیای

کامالً تصادفی اجرا شد .تیمارهای آزمایش شیامل سیه

متیییلجاسییمونات هییم در دو مرحلییه قبییل از گلییدهی

سطح نیترات سرب ) ،Pb(NO3)2صفر (شیاهد،222 ،،

(اواسط خرداد ماه ،و گلیدهی (اواییل تیرمیاه ،اعمیال

 022میلیییگییرم در کیلییوگرم خییاک و سییه سییطح

شد .سپس یک هفته پس از اعمال محلیولپاشیی دوم

متیییلجاسییمونات شییامل :صییفر (شییاهد 2/5 ،،و 1

صفات مورد نظر اندازهگیری شدند.

میلیمورر بهعنوان تخفیفدهنده تنش و در سه تکیرار

سنجش نشت الکترولیت :جهت تعیین پایداری غشیاء

( Ocimum

نشییت الکترولیییت

بودند .بذور ریحان سبز رقم کشیکنیلولیو

سییلولهییای برگییی از شییاخ

 ،basilicum cv. Keshkeni luvelouدر س یینیهییای

( ،Electrolyte Leakageبییه روش  Luttsو همکییاران

نشاء کشت شده و سپس در مرحلیه چهیار برگیی بیه

( ،1225اسییتفاده شیید .در اییین روش ابتییدا قطعییات

گلدانهای پالستیکی بیا قطیر دهانیه  32و ارتفیا 02

برگییی به اندازه  2سانتیمتر تهییه شید .ایین قطعیات

سانتیمتر انتقال یافتند .بافت خاک مورد اسیتفاده لیوم

پس از شستشو ،همراه با  12میلیلیتر آب مقیییطر ،در

رسییی ( %22شیین %31 ،ری و  %02رس ،بییا اسییدیته

داخل شیشههای  52میلیلیتری ،بهمدت  20ساعت در

 7/2و هییدایت الکتریکییی  (µS/cm) 1/3بییود .بسییتر

تاریکی قرار گرفتند .در این مرحله میزان نشت اولیییه

کشت گیاه در تیمارهای دارای عنصر سنگین سرب از

( ،EC1بییهوسیییله دسییتگاه هییدایت سیینج ( ECمتییر،

قبل به آن آلوده شده بودند .نحوه آلیودهسیازی خیاک

اندازهگیری شد .سپس شیشیههیا جهیت کشیته شیدن

اینگونه بود که نیترات سیرب در غلظتهیای مشیخ

سلول هیای برگیی بیه اتیوکالو بیا دمیای  122درجیه

در یک لیتیرآب بیرای حجیم خیاک ییک گلیدان (12

بهمییدت  22دقیقه منتقل شدنیید .پس از سییرد شدن

کیلوگرم ،در آب مقطر حل شده و بر روی خیاک کیه

محتویات داخل بطریها ،میزان نشت ثیییانویه (،EC2

روی پالستیک به ضخامت  1یا  2سانتیمتر پهن شیده

اندازهگیری شد .درنهایت نشت الکترولیت از طیییریق

بود ،اسپری شد .برای اینکه شرایط آلودگی خیاک بیه

رابطه زیر محاسبه گردید.
EL = (EC1/EC2)×100

عناصر سنگین تا حدی شبیه شرایط طبیعی موجود در

سنجش محتوای نسبی آب بتر

زمینهای آلوده گردد ،نمونههای تیمیار شیده تیا حید

 :)RWCپیس از

تهیه نمونههای برگی از گیاه ،ابتدا وزن تر آنها (،FW

ظرفیت زراعی ،مرطوب شیده و بیه میدت 15روز در

اندازهگیری گردید .سپس ،وزن آماس ( ،TWنمونهها،

این حد رطوبتی ثابت نگهداشیته شیدند .پیس از ایین

که به مییدت  20سییاعت در دمای اتاق در آب مقطر

مدت نمونهها هوا خشک و پس از نرم کردن به مقدار

غوطهور شده بودند؛ محاسبه گردید .درنهایت نمونهها

 12کیلییوگرم در هییر گلییدان ریختییه شیید .پییس از

به مدت  0۴ساعت در دمای  75درجه سانتیگیراد در

آمادهسازی نمونههای خیاک ،نسیبت بیه انتقیال نشیاء

آون قرار داده شدند و وزن خشک ( ،DWآنها گرفته

اقدام گردید .در طیی مراحیل داشیت مقیدار رطوبیت

شیید ) .(Sánchez et al., 1998بییرای تعیییین میییزان

گلدانها در حد ظرفیت زراعی ثابیت نگیهداشیته شید.

محتوای آب نسبی بر ،از فرمول زیر استفاده گردید:

نیتروژن افزوده شده بیه خیاک توسیط نمیک نیتیرات

% RWC= [(FW-DW)/(TW-DW)]×100
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سنجش فعالیت آنتیاکستیدانی :بیرای انیدازه گییری

میکرولیتر برداشته شد و مراحیل فیوق تکیرار گردیید

فعالیت آنتییاکسییدانی ( ،Antioxidant activityابتیدا

(.،Singleton and Rossi, 1965

عصاره های متانولی بر ،با استفاده از متیانول خیال

سنجش کربوهیدراتهای محلول :برای انییدازهگیری

در دمای اتاق تهیه شید و فعالییت آنتیی اکسییدانی بیا

کربوهیییدراتهییای محلییول  2/2میلیییلیتییر از عصییاره

ایجییاد کمییی تغییییرات از طریییق غیرفعییال کییردن

تغلیظ شده با  3میلیلیتر معر ،آنتیرون مخلییییوط و

مییاده DPPH (2,2-

به مدت  22دقیقه در حمیام آب گیرم بیا دمیای 122

) Diphenyl-1-picryl-hydrazulصیییورت پیییذیرفت.

درجه سانتیگراد قرار گرفت .میزان جذب نور هر یک

ابتدا  2/5میلیلیتر از محلول متانولی نمونه میورد نظیر

از نمونهها پس از سیرد شیدن بیا اسیتفاده از دسیتگاه

در یییک لولییه آزمییایش ریختییه شیید .سییپس بییه آن 1

اسپکتروفتومتر در طول مو  032نانومتر اندازهگییری

میلیلیتر محلول متیانولی  DPPHاضیافه شید .جیذب

شد .بییرای محیییاسبییه مقدار کییربیییوهیدراتهای

محلولهای حاصل و شاهد (حاوی کلیۀ میواد غییر از

محلول نمونههای مورد نظر از منحنی استاندارد گلوکز

نمونیییه ،در طیییول میییو  517نیییانومتر توسیییط

به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و در نهییایت دادهها

اسپکتروفتومتر قرائت شد ).(Moon and Terao, 1998

بر اساس میلیگرم بر گرم وزن خشک گیاه بیان شدند

درصد بازداری از  DPPHبا مقایسه نمونههای عصیاره

(.،Sadasivam and Manickam, 1992

و نمونه شاهد و استفاده از رابطه زیر به دست آمد.

اندازهگیری غلظت پرولین :ابتدا  522میلیگرم بافیت

رادیکییالهییای آزاد شییده توسییط

I(%)= 100×(A0 -As)/A0

زنده گیاهی در  12میلیییلیتییر محلول  3درصد اسید

که  A0جذب کنتیرل حیاوی همیه اجیزاء واکنشیگر

سولفوسالیسیلیک در هاون ساییده ،سپس مخلوط را با

بدون نمونه ،و  Asجیذب نمونیه بیود .سیپس نتیایج

کاغذ صافی تصفیه و  2میلیلیتر از عصییاره حاصله را

بهصیورت ( IC50مقیداری از آنتییاکسییدان کیه رزم

در لیییوله آزمایش ریخته و  2میلیلییییتر معر ،اسید

است تیا غلظیت  DPPHبیه  52درصید مقیدار اولییه

نینهیدرین (حاصل از افزودن  1/25گرم نینهییدرین

برسد ،بیان گردید.

به  32میلیلیتر اسید استیک گالسییال ،و  2میلییلیتیر

سنجش فنل کل :فنل کل در عصاره بر ،بیییا معر،

اسید استیک گالسیال به آن اضافه گردیید .در مرحلیه

فولین سیکالتو اندازه گیری شد .مقدار جیذب محلیول

بعد لولهها به مدت یک ساعت در بنماری و در دمای

با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول مو  705نیانومتر

 122درجه سانتیگییراد قرار گییرفتند .پس از خرو ،

خوانده شد .از اسید گالیک بهعنوان استاندارد اسیتفاده

نمونهها در حمیییام یخ بهمیدت  32دقیقیه نگهیداری

شد و مقیییدار ترکیییییبات فنلی کل بر اساس معادل

شدند .سپس  0میلیلیتر تولوئن به محتیوای هیر لولیه

میلیییگییرم اسیییدگالیک در  122گییرم وزن خشییییک

اضافه و به مدت  32ثانیه بهوسیله ورتکس مخیییلوط

بیییان شد .برای ساخت استاندارد 122 ،میلیگرم اسید

شد .لولهها مدتی در دمای ثابت اتاق قرار گرفتند .در

گالیک را با  122میلیگرم آب مقطر مخلوط گردیید و

این مرحله دو ریه مجزا ایجاد و سرانجام جذب نوری

از اییین مقییادیر  022 ،222 ،152 ،122 ،52 ،2و ۴22

ریه رنگی فوقانی در طول مو  522نانومتر با استفاده

میکرولیتیر جییدا شیید و بییا آب مقطییر بییه حجییم 122

از تولییوئن بییهعنییوان شییاهد بییهوسیییله دسییتگاه

میکرولیتییر رسییانده شیید .سییپس از هییر کییدام 25

اسپکتروفتومتر قرائت و مقیدار پیرولین بیا اسیتفاده از
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منحنی استاندارد پرولین بر اساس میکروگرم بر گیرم

محلیییولپاشیییی بیییا متییییلجاسیییمونات بیییر مییییزان

وزن تر تعیین گردید (.،Bates et al., 1973

کربوهیدراتهای محلول معنیدار (( ،p≤2/25جیدول

ستتنجش غلظتتت کلروفیتتلهتتای  ،b ،aکتتل و

 ،1شد.

کارتنوئیتتدها :بییرای انییدازهگیییری رنگیییزههییای

نتایج جدول  2نشان داد که در شرایط تنش سرب

فتوسنتیییزی  2/2گرم ( 222میلیگیرم ،بیر ،تیازه از

محلولپاشی متیلجاسمونات اثر مثبتی بر میزان پرولین

بر،های جوان کامالً توسعه یافتیه )از گیره پینجم ،را

بر ،ریحان داشت .بیشترین مییزان پیرولین در سیطح

جدا کیرده و آن را در هیاون چینیی بیا  12میلییلیتیر

 022میلیییگییرم در کیلیییوگرم نیتییرات سییرب بیییا

متانول %22برای استخرا رنگدانهها ساییده ،سپس بیه

محلولپاشی  2/5میلییمیورر متییلجاسیمونات بیییه

میدت  5دقیقیه سیانتریفیوژ بیا سیرعت  3222دور در

میزان  22/۴7میلیگرم بر گرم وزن تر و کمتریییین آن

دقیقه انجام گرفت ( .،Lutts et al., 1996سپس عصاره

در شرایط  222میلیگرم در کیلوگییرم نیترات سییرب

اسیییتخرا شیییده را برداشیییته و بیییا اسیییتفاده از

بدون کاربرد متیلجاسمونات به مقدار  7/00میلیگیرم

اسپکتروفتومتر میزان جذب نیور در طیول میو هیای

بر گرم وزن تر مشاهده گردیییید که از نظر آماری بیا

 072 ،053و  000نییانومتر قرائییت گردییید .در نهایییت

شییییاهد (عییییدم تیییینش سییییرب و کییییییاربرد

مقدار کلروفیل با استفاده از روابط زیر بهدست

متیلجاسمونییات ،در یک گروه آمیاری قیرار گرفیت

آمد.

Chla=15.65 A666 – 7.34 A653
Chlb=27.05 A653 – 11/21 A666
Cx+c= 1000 A470 – 2.860 CHLa – 129.2 CHLb
Chlt = CHLa + CHLb + Cx+c
مییزان کلروفییل ،Chlb: b ،میزان کلروفییل Chla: a

کلروفیل کل  ،Chlt:کاروتنوئید

(جدول  .،2بهطور کلی نتایج حاصل از این آزمایییش
نشان داد که در شرایط اعمال تنش سرب محلولپاشی
بییا متیلجاسمونات ت ثیر مثبتیی بیر مییزان پرولیییین
داشت و سبب افزایش میزان این صفت گردید.

کل Cx+c:

بیشترین میزان نشت الکترولیت در شیییاهد (عدم

آنالیز آماری دادهها :دادههای بهدستآمده بیا اسیتفاده

تنش سرب و کاربرد متیلجاسمونات ،به میزان 10/1۴

از نرمافزار  JMP8مورد تجزیه آماری قیرار گرفتنید و

درصیید و کمتییرین آن در تیمییار محلییولپاشییی 2/5

نمودارها بیا اسیتفاده از نیرمافیزار  Excel 2010رسیم
گردید .مقایسه میانگینها نیز بیر اسیاس آزمیون
در سطح احتمال  5درصد

میلیمورر متیلجاسمونات بدون تنش سرب به مییزان

LSD

 ۴/2۴درصد حیییاصل شد (جیییدول  .،2بر طبییییق

انجام شد.

نتایج بهدست آمده از این تحقیق میتوان نتیجه گرفت
که در شرایط عدم تنش سییییرب ،محلولپاشی بییییا

نتایج

متیلجاسمونات ت ثیر مثبتیی بیر کیاهش مییزان نشیت

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشیان داد کییییه اثیر

الکترولیییت داشییت؛ در حییالی کییه افییزایش غلظییت

متقابل تنش سرب و محلولپاشی متیلجاسیمونات بیر

متیلجاسمونات در شرایط تنش سرب ت ثیر منفی بییر

خصوصیییات فیزیولییوژیکی ماننیید میییزان پیییییرولین،
نشت الکترولیت ،محتوای نسبی آب بر ،،کلروفییل

میزان نشیت الکترولییت داشیت و سیبب افییییزایش

a

میزان آن گردید.

در سطح احتمال یک درصد و کاروتنوئییدها ،فعالییت

بیشترین محتوای نسیبی آب بیر ،در تیمیار 222

آنتیاکسیدانی و میزان فنل کل در سیطح احتمیال پینج

میلیگرم در کیلوگرم نیترات سرب و محلولپاشی 2/5

درصد معنیدار بیود (جیدول  .،1همچنیین اثیر سیاده

میلیمورر متیلجاسمونییییات به میزان  72/17درصد
5
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حاصل شد و کمترین آن مربوط به شرایط عیدم تینش

میلیمورر متیل جاسمونات در همیین شیرایط تفیاوت

سرب و عدم کاربرد متیل جاسمونات به مییزان 00/20

معنیییداری نشییان نییداد .همچنییین کمتییرین فعالیییت

درصد بود که از لحاظ آمییییاری با تیمار عدم تنش و

آنتیییاکسیدانیییییی ( 02/5درصیید ،در گیییاهییییییان

محلییولپاشییی  2/5میلیییمییورر متیییلجاسییمونات

تحت تنش سرب در تیمار  222میلیگرم در کیلیوگرم

تیییفاوت معنیداری نداشت (جیدول  .،2نتیایج ایین

نیترات سرب و کاربرد  1میلیمورر متیلجاسمونییات

مطالعه حاکی از آن است که کاربرد متیلجاسمونییات

بهدست آمد (جدول  .،0در مجمو میتوان گفت کیه

در شرایط عدم تنش باعث بهبود میزان رطوبت نسیبی

افزایش غلظت متیلجاسمونات سبب کاهش فعییالیت

بر ،گردیید ،در حالیکیه در شیرایط اعمییییال تینش

آنتیاکسیدانی در تمامی سطوح تنش شده است.

سرب ،محلولپاشی با  2/5میلیمورر متیلجاسیمونات

بر طبق نتایج مقایسه میانگین دادهها بیشترین میزان

میزان رطوبت نسبی را افزایش و با افزایش غلییییظت

فنل کل در تیمار  022میلیگیرم در کیلیوگرم نیتیرات

متیلجاسمونات از رطوبت نسبی گیاه کاسته شد.

سرب و محلولپاشی  1میلیمورر متیلجییاسمونییات

نتییایج مقایسییه میییانگین دادههییا نشییان داد کیییییه

( 2/۴3میلیگییرم بر گیییرم وزنتر ،حاصل شد که به

بیشترین میزان کلروفیل  aدر شرایط عدم تنش سیرب

لحاظ آماری با تیمار  022میلیگرم در کیلوگرم نیترات

و محلولپاشی  2/5میلیمورر متیلجاسمیونییات (11

سرب و محلولپاشی  2/5میلیمورر متیلجاسیمونات،

میلیگرم بر گرم وزن تر ،و کمترین مقدار آن در سطح

تیمار  222میلی گیرم در کیلیوگرم نیتیرات سیرب و

 222میلیگیرم در کیلیوگرم نیتیرات سیرب و کیاربرد

محلولپاشی  1میلیمورر متیلجاسیمونات و محلیول

غلظت  1میلیمورر متیلجاسمونات ( 5/50میلییگیرم

پاشی  2/5و  1میلیمیورر متییلجاسیمونات و بیدون

بر گیرم وزن تیر ،بیهدسیت آمید کیه از نظیر آمیاری

محلول پاشی و فاقد نیتیرات سیرب از لحیاظ آمیاری

تفییییاوت معنیییداری بییا غلظییت  2/5میلیییمییورر

تفاوت معنیداری وجیود نداشیت (جیدول  .،2طبیق

متیلجاسمونات در همیین شیرایط نداشیت .همچنیین

نتایج حاصل از این آزمایش میتوان نتیجهگیری نمیود

میزان کلروفییل  aدر شیرایط تینش سیرب و شیرایط

که در شرایط تنش سییرب (غلظت  022میلیگیرم در

محلولپاشی با غلظتهای مختلف متیلجاسمونیییات

کیلییوگرم نیتییرات سییرب ،افییزایش غلظییت متیییل

اختال ،معنیداری نداشت (جدول .،2

جاسمونات ت ثیر مثبتی بر میزان فنل کل داشیته اسیت،

همییانطور کییه در جییدول  2نشییییان داده شییییده

در صورتی که بیا سیطح صیفر تفیاوت معنییداری را

اسییت ،بیشییترین میییزان کارتنوئیییدها در تیمییار 022

نشان نمییدهید .بیشیترین مییزان کربوهییدراتهیای

میلیگرم در کیلوگرم نیتیرات سیرب و بیدون کیاربرد

محلول در تیمیار محلیول پاشیی بیا  2/5میلییمیورر

متیلجاسمونات ( 2/۴۴میلیگیییرم بر گرم وزن تر ،و

( 03/10میلیگرم بر گرم ،مشاهده شد که بیا شیاهد از

کمترین آن در تیمار  222میلیگرم در کیلوگرم سرب

نظر آماری تفاوت معنیداری نداشت .کمترین میییزان

و محلییولپاشییی  1میلیییمییورر متیییلجاسمونییییییات

کربوهیدراتهای محلول نییز در تیمیار  1میلییمیورر

( 1/۴2میلیگرم بر گرم وزن تر ،مشاهده گردید.

متیلجاسمونات ( 55/32میلیگیرم بیر گیرم ،مشیاهده
گردید که نسیبت بیه شیاهد  %11/22کیاهش داشیت

بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانییی ( ۴3/2درصد ،در

(شکل .،1

شرایط عدم تنش سرب و عدم کاربرد متیلجاسمونات
مشاهده شد که از نظیر آمیاری بیا محلیولپاشیی 2/5
6
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شکل  :1مقایسه میانگین اثر ساده متیلجاسمونات بر میزان کربوهیدراتهای محلول بر ،ریحان رقم کشکنی لولو

 Amirjaniو همکییاران ( ،،2215در پییژوهش خییود

بحث
پرولین عالوه بر حفظ تعادل اسمزی گیاه به عنوان

مشاهده کردند که محتوی پییرولین در کالوس گییییاه

پایدارکننده پروتئینهیییا ،کالتکننده فلزی ،مهارکننده

پریوش ( ،Catharantus roseus L.در نتیجه تیمار بیا

پراکسیداسیون لیپیدی و حذ،کننده رادیکالهیای آزاد

سرب ( 2تا  52میکرومورر ،بهطور معنیداری افزایش

شییناخته میییشییود (.،Mishra and Dubey, 2006

یافت .تحقیقات انجام شده توسط محققان دیگر نیز بیا

متیلجاسمونات نیز در شراییییط تنیییش فلزی میزان

نتایج بهدست آمده در مطالعیه حییییاضر مطابییییقت

پرولین را افزایش میدهد که بهنظر میرسد در واکنش

دارد (.،John et al., 2009; Naderi et al., 2013

گیاهان نسبت به تینش ،اسیید جاسیمونیک بیه عنیوان

محققین دریافتند که افزایش تجمیع پیرولین در تینش

تنظیمکنندهی ژنهیای پیروتئینهیای بازدارنیده نظییر

سرب ممکن است به دلیل افزایش سنتز و ییا کیاهش

تئونین ،اسموتین ،هیدروکسی پرولین و پیرولین عمیل

تجزیه پرولین و یا هردو باشد (.،Naderi et al., 2013

کرده و با تنظیم افزایشی آنها بیه وییژه پیرولین سیبب

بیییدینترتییییب بیییا افیییزایش پیییرولین در سیییلول

افزایش میزان این اسیدآمینه در شرایط تنییش میشود

اسیدیفیکاسیییون سییلولی القییاء شییده توسییط تیینش را

( .،Wasternack and Kombrink, 2009در مطالعیهای

کاهش میدهد (.،Tan et al., 2008

کییه توسییط  Johnو همکییاران ( ،،2222روی گیییاه

فلزات سنگین از طریق افزایش تجمیع  ROSو در

گردیید کیه

اثر تنش اکسییداتیو حاصیل از آن ،منجیر بیه تخرییب

غلظت  2تا  1522میکرومیورر از سیرب تیاثیر بسییار

ساختار غشاء میشود .گونههای فعال اکسیژن منجر به

انییدکی بییر تجمییع پییرولین دارد Singh .و همکییاران

پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء و تغیییر در نفوپپیذیری

( ،،2212در تحقیقات خود که بر روی نهالهای گییاه

آن (نشت یونی ،و خسارت به سلول مییگردنید .لیذا

( ،Vingna mungo L.که بیا غلظیتهیای  12تیا 122

غشاءهای زیستی آسیبدیده و قابلیت نفوپپذیری آنها

میکرومورر سرب تیمار شده بودند نشان دادند کیه بیا

مختل میشود .همین امر باعث نشت الکترولیتها بیه

افزایش غلظت فلز ،میزان سنتز پرولین افزایش مییابد.

خار سلول میگردد .نتایج بهدست آمیده از محتیوای

 Brassica juncea L.انجام شده مشخ

رطوبت نسبی بر ،در گونه گییاهی خلیر (
8

Lathyrus
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 ،sativus L.نشییان داد کییه وضییعیت آب در بافییت

تعرق را در تیوتفرنگیی کیاهش داد و در تحمیل بیه

بر،ها تحت تیمار سرب قرار نگرفت .زییرا محتیوای

تنش آبی موثر بود ( ،Wang, 1999محتوای نسبی آب

رطوبت نسبی در هر دو گروه از گیاهان (تیمار شیاهد

بییر ،شییاخ

مناسییبی بییرای بیییان وضییعیت آب در

و گیاهان تیمار شده با سرب ،تقریبا یکسیان بیود و از

گیاهان بوده و وضعیت فراگیرتری از تعادل بین مییزان

آن جایی که آب نسبی در بافتهای بر ،گیاهانی کیه

عرضه آب نسبی بر ،و میزان تعرق را نشان میدهید

تحت تیمار سرب قرار داشتند تا حدی بیش از گیاهان

( .،Kumar and Elston, 1992چنانچه محتوای نسیبی

شاهد بود ( ،،Beladi et al., 2010احتمال مییرود کیه

آب بر ،بار باشد گیاه تیورم سیلولی خیود را حفیظ

روزنههای بر ،در نتیجیه تیاثیر سیرب بسیته شیده و

کرده و رشد آن تداوم مییابد (

فعالیت تثبیت کربن اتمسفر دچار لطمه شده بییییاشد

.،1991
گزارش

( .،Brunet et al., 2008در شرایطی که گیاهان بتواننید

شده

است

Rao and Mendham,

که

غلظتهای

کم

محتییوای نسییبی آب خییود را بیشییتر حفییظ کننیید،

متیلجاسمونات ،شاخ

تورژسیییانس بیشیییتری را نییییز حفیییظ کیییرده و در

ولی افزایش غلظت این ماده موجب کاهش کلروفیل

نتییییجیییه اندامهای هوایی و ریشیههیای آنهیا بهتیر

و  bمیشود (.،Maciejewska and Krupa, 2002

رشد میکنیییند ( ،Morgan, 1988که با نتایج حاصیل

 Pallaviو  ،2225( Ramaو  Samardakiewو

از این پژوهش مطابقیت دارد .اکثیر تنظییمکننیدههیای

 ،2222( Woznyبیان کردند که آلودگی سرب،

رشد اگر بیا غلظیت مناسیبی اسیتفاده شیوند ،قادرنید

فرآیندهای فتوسنتزی را به شدت تحت تاثیر قرار داده

نیتریک اسید تولیید کیییینند کیه ایین ترکییب سیبب

و موجب کاهش فتوسنتز میگردد که از جمله عوامل

افزایش غلظت کلسیم در سیتوسول سلولهای محیافظ

کاهش فتوسنتز جلوگیری از بیوسنتز کلروفیل میباشد.

و خرو پتاسیم از سلول میشود کیه نتیجیه آن بسیته

نتایج مشابهی از اثرات بازدارندگی سایر فلزات بر

شدن روزنه و جلیوگیری از اتیال ،آب توسیط گییاه

کاهش مقدار کلروفیل در گیاهان دیگر گزارش شده

اسیییت (.،Garcia-Mata and Lamattina, 2001

است .از طرفی گزارشهایی نیز مبنی بر افزایش میزان

متییلجاسیمونات بییا تاثیییییر بیر سییلولهیای روزنییه

کلروفیل در اثر وجود بعضی از عناصر وجود دارد.

گییییییاه ،موجییب افییزایش محتییوای نسییبی آب بییر،

بهعنوان مثال نتایج  ،2221( Reshنشان داد که افزایش

میشود و از طر ،دیگر ،اثر منفیی بیر فتوسینتز گییاه

گوگرد سبب افزایش میزان کلروفیل میگردد .کاهش

ندارد که به همین دلیل ،بیه رشید گییاه کمیک بسییار

محتوای کاروتنوئیدها در گیاه ریحان پس از تیمار با

( Garcia-Mata and Lamattina,

سالیسیلیک اسید در شراییییط تنش سرب و همچنین

شییایانی میییکنیید

کلروفیل را افزایش میدهد،
a

 .،2001افزایش محتوای نسبی آب بیر ،،احتمیار بیه

همراه با آسکوربیک اسید در مطالعات

دلیل بستهشدن روزنیههیا بیوده تیا آب کمییییتری از

 Tiraniو همکاران ( ،222۴و  Hashemiو همکاران

یابید (Garcia-

( ،2212گزارش شده است .سالیسیلیک اسید معمور

 .،Mata and Lamattina, 2001تیمیییار متییییل

با اثر بییییر روی هورمونهییییای آبسیزیک اسید

جاسمونییییات سبب بهبود وضیعیت آب بییییافت از

( ،Senaranta et al., 2002و اتیلن (

طریق بسته شدن روزنهها و کاهش تعرق در گیاه جیو

 ،2002بسیاری از روندهای فیزیولوژیکی و رشد گیاه

شد ( .،Horton, 1991همچنین تیمار متیلجاسمونات،

را تنظیم میکند .از جمله با اثر بر روی آبسیزیک اسید

سلول هدر رود و رشید گییاه افیزایش

9

Mazaheri

Zhang et al.,
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و تجمع این هورمون در گیاه باعث خوگیری گیاهان

تیینش سییرب و متیییلجاسییمونات کییاهش یافییت .در

Shakirova et

آزمییایش  Saltveitو  ،2222( Kangنیییز قییدرت

 .،al., 2003بنابراین کاهش مشاهده شده در مقدار

جاروب کردن رادیکال  DPPHدر ریشهچه گیاه بیرنج،

کاروتنوئیدها در این پژوهش میتواند به دلیل تبدیل

با تنش سرمایی کاهش یافت.

نسبت به تنشهای محیطی میشود (

Mazaheri

یکی از سازوکارهای مؤثر در افزایش میزان تحمیل

کاروتنوئیدها به آبسیزیک اسید باشد (

 .،Tirani et al., 2008کاهش میزان کلروفیل و

فلزات سنگین تولید و انباشتگی ترکیبات فنولی

اسیت.

روبیسکیییو در بر،هییییای جیییو تحت تیییمییار

مطالعات نشان داده است کیه کیاهش مییزان ترکیبیات

( Weidhase

فنلی محلول میتواند بیه علیت سینتز سیایر ترکیبیات

Jung

شیده

با متیلجاسمونات گزارش شیییده است

 .،et al., 1987مطالعات انجام شده توسط

فنولی ازجمله لیگنین باشید .همچنیین مشیخ

( ،2220در گیاه آرابیدوپسیس نشان داد که  7روز بعد

است که در استرس فلزات سنگین فنولهای متصل بیه

b ،a

دیواره بیشیتر از فنیلهیای محلیول تحیت تی ثیر قیرار

و کاروتنوئیدها کاهش یییییافت .به نظر میرسییید

میگیرنید ( .،Kovacik et al., 2010همچنیین تجمیع

متیلجاسمونات به سرعت باعث القای ژن کلروفیالز

ترکیبات فنلی در پاسخ بیه تینشهیای زیسیتی و غییر

در گیاه شده است (.،Tsuchiya et al., 1999

زیستی از جمله فلزات سینگین و پیاتوژنهیا گیزارش

از تیمار با متیلجاسمونات ،محتوای کلروفیلهای

متیلجاسمونات میتواند تولید  ROSرا در گیاهان

شیده اسیت ( .،Bruni and Sacchetti, 2009فنیلهیا

القا نماید ،بنابراین یک سیستم آنتیاکسیدان موثر برای

بهطور موقتی به عناصیر سینگین کیالت مییشیوند و

حفییظ عملکییردهییای متییابولیکی در شییرایط تیینش و

گونههای اکسیژن فعال را جاروب کرده و ییا موجیب

غیرتنش ضروری میباشد (

به دام انداختن الکوکسی لیپیدها میشیوند (

Choudhury and Panda,

Arora et

 .،2004; Chen et al., 2007در نتیجه متیلجاسمونات

 .،al., 2000محققیان گیزارش کردنید کیه بیا افیزایش

با تاثیر بر افزایش آنزیمهای آنتیاکسییدان ،در کیاهش

تجمع سیرب در ریشیه و انیدام هیوایی ،مییزان رشید

رادیکالهای آزاد در گیاهیان ایفیای نقیش میینمایید

گیاهچههای یونجه کاهش یافت و این گیاه برای تحمل

( .،Kumari et al., 2006بهنظر میرسید غلظیتهیای

تنش سرب از سازوکارهای محافظتی آنتییاکسییدان از

باری فلزات سنگین با تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن

قبییل افیزایش مییزان محتیوای فالونوئییدی و فنیولی

Mittler et

اسیتفاده کیرد ( .،Ghelich et al., 2015ایین نتیایج بیا

به سلولهای گیاهی آسیب وارد میکننید (

 .،al., 2004رادیکییالهیای آزاد هیدروکسییل آغییازگر

نتایج سایر پژوهشیگران در بلیوبری (

واکنشهایی است که موجب پراکسیداسیون چییییربی

 ،،Wang et al., 2009( ،blueberry L.کنگرفرنگییی

مییشییود ( .،Chen et al., 2007رادیکییال دی فنیییل

( ،Cynara scolymus L.در شییرایط درونشیشییهای

پیکریل هیدرازیل ( ،DPPHیک رادیکال آزاد است که

( ،،Samadi et al., 2014سییب (

بهطور وسیع برای آزمایش پیاک کیردن رادیکیالهیای

 ،،Rudell and Matteis, 2002( ،L.تییوت فرنگییی

آزاد مورد استفاده قرار مییگییرد .در ایین تحقییق اثیر

(( ،Fragaria ananassa L.

عصییاره ریحییان در جییاروب کییردن رادیکییالهییای

 ،،2005گییواوا (Gonzalez-( ،Psidium guajava L.

آزاد  DPPHمورد بررسی قرار گرفت .نتیایج آزمیایش

 ،Aguilar et al., 2004کییه میییزان فنییل کییل بییا

حاکی از این بود که فعالیت آنتیاکسیدانی تحت تی ثیر

محلولپاشی متییلجاسیمونات افیزایش داشیته اسیت،
11
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Ayala-Zavala et al.,
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 پیرولین و رطوبیت نسیبی،در خاک محتوای فنل کیل

 براسیاس مطالعیات قبلیی رابطیه مثبتیی.مطابقت دارد

 تیمار گیاه با متییلجاسیمونات.ریحان افزایش مییابد

بییییین اسییتعمال خییارجی متیییل جاسییمونات و سیینتز

در شرایط تنش سرب باعث حفاظت محتیوای بیشیتر

ترکیییییبات فنلی وجیود دارد کیه احتمیارً بیهعنیوان

این ترکیبات شده و موجب افزایش مقاومیت گییاه بیه

بخشی از واکنش دفاعی گییاه نشیان داده شیده اسیت

 میلییییمیییورر2/5  غلظیییت.تییینش سیییرب گردیییید

 براسیاس.،Heredia and Cisneros Zevallos, 2009(

متیلجاسمونات نسبت به غلظیت دیگیر آن کییییه در

مطالعییات قبلییی بییین ترکیبییات فنلییی و فعالیییت

این پژوهش به کار رفته است بهترین نتیجه را بر روی

آنتیییاکسیییدانی در گونییههییای گیییاهی همبستییییگی

 اسیتفاده از.های فیزیولوژی گیاه ریحان داشت

Ksouri et al., 2007; Sonar et

شاخ

متیلجاسمونات که دارای خاصیت آنتیاکسیییییدانیی

( مشاهده شده اسیت
.،al., 2011

 برای حفظ عملکرد اقتصادی گیاهان تحت تنش،است
 همچینین استفیییییاده از.ضروری و قابل توجیه است

نتیجهگیری نهایی

 میلیمورر متیییل جاسمونییییات1  و2/5 غلظتهای

نتایج این تحقیق نشان داد عنصر سرب بر صیفات

در شرایط تنش عیینصر سنگیییین سرب بیا تحرییک

فیزیولوژیکی ریحان رقم کشکنیلولو تاثیرگذار بیود و

 منجیر بیه کیاهش و تعیدیل،ساخت آنتیاکسیدانتها

متیلجاسیمونات از راههیای مختلیف سیبب افیزایش

.اثرات این تنش میشود

 دادههای حاصیل از.سازگاری گیاه به شرایط تنش شد
این تحقیق بیانگر آن است که با افزایش غلظت سیرب
Arabaci, D. and Bayram, E. (2004). The
effect of nitrogen fertilization and
different plant densities on some
agronomic
and
technologic
characteristic of Ocimum basilicum L.
(Basil). Journal of Plant Biology
Research. 3(4): 255-62.
Arora, A., Byrem, T.M., Nair, M. and
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