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Abstract
This study for evaluation the effect of glycine betaine
and proline on some morphophysiological, enzymatic,
growth and flowering characteristics in Pelargonium spp.
in drought stress, in factorial experiment in a completely
randomized design with 13 treatments, 3 replication and
each treatment with 3 plant, a total 117 plant were
conducted. Treatments includ reaction between glycine
betaine and proline spray each on by two concentration
50 and 100 ppm and drought stress 25, 50 and 75 field
capacity, done. Apply the treatments about one month
after planting rootstock cuttings in a suitable media, done
and sampling and evaluation of the desired traits were
also performed at the time of formation of flower buds.
Morphophysiological and enzymatic traits of the plant
such as air and root fresh weight, air and root dry weight,
cell membrance stability index, anthocyanine of petals,
total chlorophyll of leaves, proline, protein, superoxide
dismutase and peroxidase activity and flower life on
plant were evaluated. The results showed that Control
had the most effect on the improvement of traits such as
air and root fresh weight, air and root dry weight, cell
membrance stability index, anthocyanine of petals, total
chlorophyll of leaves, protein, superoxide dismutase and
peroxidase activity and flower life on plant and highest
nnd lowest proline respectively in DS 75%
Fc+GB50ppm and Control, done. Also Control treatment
with 8.6 days was highest and DS 75% Fc+GB50ppm
treatment with 4.3 days had the least flower life on plant.
Keywords: Glycine betaine, Pelargonium spp.,
Peroxidase, Proline, Superoxid dismutase.

چکیده
تحقیق حاضر جهت ارزیابی اثر پرولین و گالیسینبتائین بر برخی
گلدهی

و

رشد

،آنزیمی

،مورفوفیزیولوژیک

خصوصیات

 به صورت آزمایش،) تحت تنش خشکیPelargonium spp.(شمعدانی
 سه تکرار و هر، تیمار13 فاکتوریل در قالب طرح آماری کام ًالًال تصادفی با
 تیمارها شامل اثرمتقابل. گیاه اجرا شد711  در مجموع،تکرار حاوی سه گیاه
100  و50 نبتائین هر کدام با دو غلظت
 محلولپاشی با پرولین و گالیسی
 درصد ظرفیت زراعی75  و50 ، 25 یگرم در لیتر و اعمال تنش خشکی
 میل
 اعمال تیمارهاحدود یک ماه پس از کاشت قلمههای ریشهدار شده در.بود
 انجام و نمونهبرداری و ارزیابی صفات مورد نظر نیز در زمان،بستر مناسب
 مورفوفیزیولوژیک و آنزیمی گیاه.تشکیل جوانههای گل صورت گرفت

، شاخص ثبات غشاء سلول،مانند وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه
 فعالیت آنزیمهای، پروتئین، پرولین، کلروفیل کل برگ،آنتوسیانین گلبرگ
سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز و ماندگاری گل روی بوته ارزیابی
، نتایج نشان داد بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه.گردید
ی سوپراکسید
  فعالیت آنزیمها، میزان پروتئین،شاخص ثبات غشاء سلول

 وControl دیسموتاز و پراکسیداز و ماندگاری گل روی بوته در تیمار
DS 75% بیشترین و کمترین میزان پرولین به ترتیب در تیمار

 همچنین بیشترین ماندگاری گل روی. بودControl  وFc+GB50ppm
 و کمترین ماندگاری گل رویControl  روز مربوط به تیمار8/6 بوته با
. بودDS 75% Fc+GB50ppm  روز مربوط به تیمار4/3 بوته با

، شمعدانی، سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز، پرولین:کلمات کلیدی
.نبتائین
 گالیسی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
45 - 54  صص،3  شماره،41  دوره، 98 31 سال

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
45 - 54  صص،3  شماره،41  دوره، 98 31 سال

مقدمه و کلیات
لدار ،چندساله
شمعدانی گیاهی متعلق به گیاهان گ 
علفی و همیشهسبز است که شامل  300گونه و دارای
 5تا  6هزار رقم است و همگی در جنس پالرگونیوم
قراردارند(خلیقی .) 374 1 ،موطن اصلی شمعدانی
یجنوبی ،استرالیا ،شمال نیوزلند،
شامل مناطق آفریقا 
جنوب ماداگاسکار ،شرق آفریقا ،یمن ،آسیای صغیر،
قسمتی از ایرلند و جنوب اقیانوس اطلس است .اکثر
یها در اروپا و شمال آمریکا کاشته
شمعدان 
یشوند(وزیریالهی .) 374 1 ،در کل شرایط آب و
م
هوایی مطلوب برای رشد و نمو شمعدانی ،آب و
یها بسته به
هوای معتدل و مدیترانهای است .شمعدان 
گونه اغلب تمام مدت بهار ،تابستان و مقداری از پاییز
را گل میدهد .از نظر طول روز همه شمعدانیها روز
خنثی بوده و سرعت نمو گل وابسته به انرژی نوری
دریافت شده(اعم از شدت و طول دوره روشنایی) در
یباشد
دمای مناسب است که سطح برگ در آن مؤثر م 
و حداقل  ۱۵گره قبل از گلدهی باید تشکیل شده
باشد( .)Dole and Wilkins, 1999انتخاب و
آمادهسازی یک محیط کشت مناسب رمز موفقیت در
تولید شمعدانی است pH .مناسب برای آن 5/6 - ۶
بوده و یک خاک خوب باغ ،محلی مناسب برای آن
است .خاک گلدان آن باید زهکشی کافی داشته و
مخلوطی از سه قسمت خاک لوم ،یک قسمت کود
دامی پوسیده و یک قسمت ماسه برای آن مناسب
یقهساره و کافی .) 1386 ،گیاهان در دوره
است(قاسم 
شهای محیطی مواجه
رشد نمو خود با انواع تن 
یگردند ،این تنشها شانس نمو و بقای گیاهان را
م
یکنند .در مجموع تنش یعنی شرایط
محدود م 
نامناسب برای رشد و نمو موجود زنده ،که حتمًاًا
مرگ سریع را برای آن در پی نداشته و بطور دائم یا
موقت در یک محل صورت گرفته و بر عملکردهای

حیاتی موجود زنده اثر داشته باشد .تنش خشکی از
شهای محیطی مهم است که با تاثیرگذاری
جمله تن 
یتواند منجر به کاهش رشد و
بر رشد و نمو گیاهان م 
عملکرد گیاهان شود(کافی و همکاران .) 388 1 ،گیاه
یآمین ،ترهالوز ،افزایش فعالیت
با تجمع پرولین ،پل 
آنزیمی نیترات ردوکتاز ،افزایش ذخیرهسازی
یتواند در برابر
نسازی م 
تها و پروتئی 
کربوهیدرا 
تنش ایجاد شده مقاومت کند .از دیگر اثرات خشکی
در گیاهان مختلف میتوان به کاهش فتوسنتز و
اختالالت روزنهای ،تاثیر در الگوی ساخت
نها ،کاهش تولید ماده خشک و کاهش
پروتئی 
عملکرد ماده خشک و اسانس در این گیاهان اشاره
نمود .گياهان تحت تنش در برابر تأثيرات مخرب
راديکالهاي آزاد اکسيژن به وسيلۀ آنزيمهاي
آنت 
ياکسيداني کاتاالز ،آسکوربات پراکسيداز ،گاياکول
يشوند و در واقع اين سيستم
پراکسيداز) محفاظت م 
ياکسيداني موجب تحمل گياهان به تنش
آنت 
يشود) .(Pan et al., 2006پرولین یک ایمونو
م
اسید(و نه آمینواسید) و ترکیب منحصر به فرد در
نها است .در واقع به جز پرولین،
ساختمان پروتئی 
همه اسیدهای آمینه در مولکول خود یک گروه آمینی
و کربوکسیلی دارند که به واسطه اتصال به کربن آلفا
 -αاسیدآمینه خوانده میشود .پرولین در گیاهان نقش
عمدهای در کاهش اثرات تنشها دارد(حسنزاده فرد
نبتائین یك تر يك ب
و همکاران .) 92 31 ،گالیسی 
آمفوتر كي

است كه از نظر الكتر يكي

متفاوت فيزيولوژ كي

خنثي و در pH

فعاليت دارد .اين ماده داراي

قدرت حلشوندگي باال بوده و داراي كي

بخش

هيدروكربن غيرقطبي است كه شامل سه دسته متيل
يباشد .خصوصيت مولكول گاليسين بتائين مانند
م
يدهد كه
بهاي پروتئيني و آنزيمي به آن اجازه م 
تر يك 
يدوست واكنش
با ماكرومولكولهاي آبدوست و چرب 

نبتائین بر برخی 47 ...
ارزیابی اثر پرولین و گالیسی 

نشان دهد .مطالعات آزمايشگاهي نشان داده كه

کلروفیل کمتری نسبت به شاهد نشان دادند .در تمام

گاليسين بتائين موجب پايداري و استحكام ساختار و

گونهها ،میزان پرولین بطور قابل توجهی در پاسخ به

بهاي پروتئيني شده و پايداري
فعاليت آنزيمي و تر يك 

خشکی افزایش یافت .پانسانیا و شاهپسند بیشترین

ديواره سلولي در مقابل اثرات آسيبرساني بيش از

افزایش محتوای پرولین را نشان دادند .به طور کلی

خزدگي از جمله
حد نمك ،سرما ،گرما و ي 

واکنش گیاهان به تنش خشکی بسته به نوع گیاه

فعاليتهاي آن به شمار ميرود( Savari et al.,

 .)2009تاکنون تحقیقات متعددی در مورد کاربرد

متفاوت بود .پاسخ برخی به صورت کاهش رشد در
ییافت.
حالیکه در برخی محتوای کلروفیل کاهش م 

نبتائین در گیاهان زینتی جهت مهار
پرولین و گالیسی 

همچنین ابراهیمی و همکاران در سال  96 31آزمايشی

اثرات تنشها انجام شده است .رستگار و همکاران در

کهاي کامل تصادفي با  3تکرار
در قالب طرح بلو 

سال  95 31آزمایشی به منظور مطالعه اثرهای تنش

انجام دادند .فاکتورهاي مورد مطالعه شامل تنش

خشکی بر رشد رویشی و تغییرات بیوشیمیایی شش

خشکي در چهار سطح(به ترتيب  40 ، 60 ، 80و 02

درختچهای

درصد آب قابل استفاده خاک) و دو تيپ گياه

،)Delonix

و تيپ زينت )ي بود .نتايج

گونه

زینتی

شامل

(،)Ipomoeacarnea

نیلوفر

پانسانیا(regia

هميشهبهار(تيپ دارو يي

شاهپسند درختچهای( ،)Lantana camaraکاغذی

آزمايش نشان داد که با افزايش تنش ،از ميزان فعاليت

Dodonaea

آنزيم آسکوربات پروکسيداز کاسته شد و فعاليت دو

اهوازی( Clerodendron

آنزيم سوپراکسيددسموتاز و کاتاالز نيز در ابتدا

 )inermeانجام دادند .آزمایش به صورت فاکتوریل،

افزايش و سپس کاهش يافت .تجمع بيش از حد

در قالب طرح کام ًالًال تصادفی در سه تکرار به مرحله

گونههاي اکسيژن فعال( )ROSو ناکارآمدي سيستم

اجرا در آمد .تنش خشکی از طریق توقف آبیاری،

ياکسيداني گياه در مواجهه با آن احتماال دليل
آنت 

گها ادامه یافت .نمونههای
شروع و تا پژمردگی بر 

ياکسيدان در باالترين
کاهش فعاليت آنزيمهاي آنت 

شاهد بطور منظم ،آبیاری گردید .در نهایت میزان

سطح تنش بوده است .ميزان پرولين با افزايش تنش

رشد شاخساره ،محتوای نسبی آب برگ ،محتوای

افزايش يافت ،به طوري که در باالترين سطح تنش از

رنگدانهای(کلروفیل  a ،bو کارتنوئید) و پرولین

 4برابر شاهد نيز بيشتر بود .با افزايش خشکي ،ميزان

نمونههای شاهد و تنش دیده اندازهگیری شد .بر

کاروتنوئيدها ،کلروفيل  aو  bنيز به دليل خسارت به

اساس نتایج بدست آمده ،تنش خشکی رشد رویشی

غشاهاي کلروپالستي کاهش يافت .تنش خشکي

گیاه را در بیشتر گونههای مورد بررسی کاهش داد.

عالوه بر خسارت به غشاء سلولي که سبب افزايش

رشد طولی ناترک نسبت به سایر گونهها کمتر تحت

ميزان  MDAشد ،کارا يي فتوسيستم  IIرا نيز کاهش

تاثیر قرارگرفت .محتوای نسبی آب برگ ،محتوای

داد .تنش خشکي همچنين وزن خشک(  ،)% 27ارتفاع

رنگدانهای (کلروفیل a ،bو کارتنوئید) در تمام

(  ،)% 32تعداد شاخه جانبي( ،)%33تعداد گل (  )% 50و

یداری نسبت به
گونههای تیمار شده نیز کاهش معن 

عملکرد گل(  )% 60هميشهبهار را نيز کاهش داد.

شاهد نشان داد .نیلوفر درختچهای و ناترک اختالف

همچنين مشخص شد که پتانسيل توليد گل تيپ

( ،)Bougainvillea glabraناترک(
 )viscosaو شمشاد

 48فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره چهاردهم ،شماره سوم8931 ،

دارو يي هميشهبهار(428/3کيلوگرم در هکتار) از تيپ

تامین کننده اهداف مورد نظر در زیباسازی فضای

زينتي آن( 456/9کيلوگرم در هکتار) بيشتر است .در

سبز شهری بود .همچنین درویژه و همکاران در سال

ياکسيداني
کل ميتوان نتيجه گرفت که سيستم آنت 

 96 31تحقیقی جهت بررسی اثر محلولپاشی پرولین

خوبي براي کاهش

بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی در شرایط تنش

اثرات نامطلوب تنش خشکي برخوردار است .از اين

کم آبی انجام دادند .آزمایش به صورت فاکتوریل در

ياکسيداني هميشهبهار به نحوي
رو چنانچه فعاليت آنت 

قالب طرح کام ًالًال تصادفی با دو فاکتور تنش کم

اين گياه براي کاهش

آبی(صفر 50 ، 25 ،و  75تخلیه از حد ظرفیت

اثرات ناشي از تنش خشکي افزايش يافته و ممکن

زراعی) و محلولپاشی پرولین(صفر 50 ،و  100میلی

ینژاد و
است منجر به بهبود عملکرد آن شود .مرتضای 

گرم در لیتر) و با سه تکرار انجام شد .مقدار پرولین

جزیزاده در سال  96 31تحقیقی به منظور ارزیابی اثر

یاکسیدانی مانند
درونزاد ،فعالیت آنزیمهای آنت 

تنش خشکی بر شاخصهای فیزیولوژیک و

کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز ،میزان

مورفولوژیک گیاه دارویی کاسنی جهت معرفی در

کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل ،کلروفیل  a/bو

فضای سبز شهری ،در قالب طرح بلوکهای کامل

کارتنوئیدها اندازهگیری شدند .نتایج نشان داد که ،کم

تصادفی با  4تیمار تنش خشکی شامل  06، 75 ، 90و

آبی به تنهایی روی مقدار کلروفیل  ،aفعالیت کاتاالز،

 45درصد ظرفیت زراعی ،در  3تکرار در خزانه اجرا

پراکسیداز ،آسکوربات پراکسیداز و پرولین درونزاد

نمودند .نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان

یدار داشت .همچنین کاربرد پرولین برونزاد
تاثیر معن 

داد که تنش خشکی بر تمام صفات مورفولوژیک و

یدار
یهای اندازهگیری شده تاثیر معن 
بر همه ویژگ 

فیزیولوژیک مورد اندازهگیری در این پژوهش در

داشت .در این آزمایش کلروفیل  ،aکلروفیل کل،

سطح احتمال  1درصد معنیدار شد .تنش خشکی

کلروفیل  ،a/bفعالیت کاتاالز و پراکسیداز تحت تاثیر

موجب افزایش محتوای پرولین ،آنتوسیانین گل،

یدار برهمکنش کم آبی و کاربرد پرولین
معن 

آنتوسیانین برگ ،میزان کارتنوئید و کاهش محتوای

قرارگرفت .مقایسه میانگین اثر متقابل تنش کم آبی و

کلروفيل  b ،aو کل در سطح تیمار تنش  45درصد

پرولین نشان داد که ،بیشترین مقدار کلروفیل ،a

گردید .با افزایش شدت تنش از میزان عملکرد

کلروفیل کل و کلروفیل  a/bمربوط به تیمار 100

زیست توده(وزن تر و خشک اندام هوایی) در گیاه

یگرم در لیتر پرولین در شرایط عدم تنش(شاهد)
میل 

کاسته شد .تمام صفات مورفولوژیک مورد بررسی که

بود .هم چنین بیشترین میزان آنزیم کاتاالز و

شامل ارتفاع گیاه ،طول برگ ،تعداد برگ ،قطرگل،

پراکسیداز در تنش خشکی  75درصد ظرفیت زراعی

تعداد گل ،زمان ظهور گل ،طول دوره گلدهی و زمان

یگرم بر لیتر پرولین بدست آمد.
با کاربرد  100میل 

ظهور تمام گل بود ،با افزایش شدت تنش کاهش

نتایج نشان داد که با افزایش شدت کم آبی فعالیت

یافت و تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد

آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز ،پراکسیداز و

مشاهده نشد .نتایج حاصل از پژوهش مورد نظر

میزان پرولین زیاد شده ،در حالی که مقدار کلروفیل

حاکی از مقاومت نسبی این گیاه به تنش خشکی و

ییابد .همچنین مشاهد شد که
گها کاهش م 
بر 

آنزيمي هميشهبهار از توانا يي

افزايش يابد ،احتما ًالًال توانا يي

نبتائین بر برخی 49 ...
ارزیابی اثر پرولین و گالیسی 

افزایش شدت کمبود آب مقدار پرولین درونزاد را

و ارزیابی صفات مورد نظر نیز در زمان تشکیل

یکند که یک پاسخ دفاعی در برابر کمبود
هم بیشتر م 

جوانههای گل صورت گرفت .صفات مورد ارزیابی

یباشد .در کل افزایش فعالیت آنزیمهای
آب م 

به شرح زیر است:

یاکسیدان در کنار افزایش مقدار پرولین درونزاد
آنت 

وزن تر اندام هوایی و ریشه :در این آزمایش وزن

در شرایط کم آبی و با کاربرد پرولین برونزاد بیانگر
آن است که کاربرد پرولین برونزاد میتواند اثرات
نامطلوب کم آبی را تا حدودی جبران کند .با توجه
به تحقیقات انجام شده ،این آزمایش جهت ارزیابی
نبتائین بر برخی خصوصیات
اثر پرولین و گالیسی 
مورفوفیزیولوژیک،

آنزیمی،

رشد

و

گلدهی

شمعدانی( )Pelargonium spp.تحت تنش خشکی،
طراحی و اجرا گردید.
فرآیند پژوهش
این پژوهش در گلخانهای تجاری با دمای حدود 17
تا  02درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی حدود  60تا 07
درصد و شدت نور حدود  60تا  07میکرومول بر
مترمربع در ثانیه در شهرستان کرج در بهار و تابستان
سال  97 31انجام شد .قلمههای گ 
لهای شمعدانی رقم
 Pelargonium peltatumدر بهار به تعداد مورد نیاز
نبتائین و پرولین
در گلخانه انتخاب گردید .گالیسی 
نیز از شرکت  Sigmaخریداری شد .آزمایش بصورت
فاکتوریل در قالب طرح کام ًالًال تصادفی با دو عامل
اعمال تنش خشکی(شاهد 50 ، 25 ،و  75درصد
ظرفیت زراعی) به عنـوان عامـل اصـلي و
نبتائین(هر کدام با دو
محلولپاشی با پرولین و گالیسی 
یگرم در لیتر) به عنوان عامل
سطح  50و  100میل 
فرع يـ

یگردد.
و اثرمتقابل آنها طراحی و اجرا م 

آزمایش شامل  13تیمار و هر کدام با  3تکرار ،هر
تکرار حاوی  3گیاه و در مجموع  711گلدان است.
اعمال تیمارها حدود یک ماه پس از کاشت قلمههای
ریشهدار شده در بستر مناسب ،انجام و نمونهبرداری

تر اندام هوایی و ریشه در روز معین توسط ترازوی
دیجیتالی با دقت  0/ 01توزین شد(Clickle 2002

.)and Reid,
وزن خشک اندام هوایی و ریشه :در این آزمایش
وزن خشک اندام هوایی و ریشه در روز معین پس از
 72ساعت قرارگیری در دمای  60درجهسانتیگراد،
توسط ترازوی دیجیتالی با دقت

 0/ 01توزین

شد(.)Clickle and Reid, 2002
آنتوسیانین گلبرگ :سنجش محتوای آنتوسیانین
گها با استفاده از  0/5گرم گلبرگ که به کمک
گلبر 
محلول استخراج متانول و اسیدکلریدریک  1نرمال با
استفاده از اسپکتروفتومتردر دو طول موج  035و 756
نانومتر قرائت و آنتوسیانین موجود در گلبرگها
توسط فرمول زیر محاسبه شد( Meng and Wang,

.)2004

 :Aمیزان جذب نور
 = A035 – 1/4 A756آنتوسیانین گلبرگ

کلروفیل کل برگ :اندازهگیری محتوای کلروفیل کل
برگ نیز از روش  Arnonدر سال  1949با سائیدن
قطعات  0/3گرمی از برگ در حالل استون  80درصد
جهای  645و  663بدست
و قرائت جذب در طول مو 
آمد .محاسبه محتوای کلروفیل کل برگ نیز از فرمول
یگرم بر گرم وزن
زیر انجام و در نهایت بصورت میل 
تر برگ بیان شد.

 :Aمیزان جذب نور

 :Vحجم استون نهایی

)= 20/2(A645 nm) + 8/02 (A645 nmکلروفیل کل برگ

پرولین :اندازهگیری پرولین به روش (Bates et al.,

) 1973پس از آمادهسازی محلول با دستگاه
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اسپکتروفتومتر در طول موج  025نانومتر قرائت انجام
شد.

نتایج و بحث
آنالیز آماری صفات مورد ارزیابی نشان داد که اثر

پروتئین :سنجش محتوای پروتئین گلبرگ با استفاده

تیمار بر وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه ،میزان

از روش  ) 1976 (Bradfordانجام و جذب در طول

پرولین و پروتئین ،فعالیت آنزیمهای سوپراکسید

موج  595نانومتر یادداشت شد .برای تعیین مقادیر

دیسموتاز و پراکسیداز و ماندگاری گل روی بوته در

تهای
پروتئین از منحنی استاندارد حاصل از غلظ 

غلظتهای مختلف تیماری در سطح  %1و اثر

معین پروتئین استفاده گردید.

تیمارهای مختلف آزمایش بر محتوای آنتوسیانین

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :عصاره آنزیم بر اساس

گلبرگ کلروفیل کل برگ در سطح  %5معنیدار شد.

روش  Ezhilmathiو همکاران در سال  2007از یک
گرم گلبرگ به دست آمد و سپس فعالیت آنزیم بر

وزن تر اندام هوایی و ریشه :تیمار  Controlبا
66 / 78

گرم ،بیشترین و تیمار

DS 75%

اساس بازداشتن احیاء فتوشیمیایی Nitro-blue

 Fc+GB50ppmبا  49 / 23گرم ،کمترین وزن تر اندام

Bayer and

هوایی و تیمار  Controlبا  15 /14گرم ،بیشترین و

) tetrazolium (NBTبه روش

 Fridovichدر سال  1987اندازهگیری شد.

تیمار  DS 75% Fc+GB50ppmبا  11/20گرم،

آنزیم پراکسیداز :عصاره آنزیم بر اساس روش

کمترین وزن تر ریشه را داشتند .نتایج حاصل از

 Ezhilmathiو همکاران در سال  2007از یک گرم
برگ با بافر استخراج شامل بافر فسفات
 ) 100 mM(0/1Mبا  pH7.5و 0.5mM Na2-EDTA

و اسیدآسکوربیک 50 mMانجام شد .در نهايت نیز
فعاليت آنزيم برحسب تغ يي رات جذب نمونهها در
 035nmدر دقيقه به ازاي هر گرم وزن تر گزارش
گردید(.)Putter, 1974
لها روی بوته
ماندگاری گل روی بوته :ماندگاری گ 
لها و نمایان شدن رنگ تا
از زمان باز شدن گ 
لها محاسبه و به
پژمردگی ،رنگپریدگی و ریزش گ 
صورت روز بیان گردید(.)Ezhilmathi, 2007
تجزیه و تحلیل دادهها :دادههای حاصل از آزمایش
وارد نرمافزار Excelشد .سپس آنالیز دادهها توسط
نرمافزار آماری  SPSSانجام و مقایسه میانگین دادهها
با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح %1
و  %5ارزیابی شد .رسم نمودارها نیز با استفاده
نرمافزار  Excelانجام شد.

پژوهش با یافتههای درویژه و همکاران() 96 31
پیرامون بررسی اثر محلولپاشی پرولین بر عملکرد
کمی و کیفی بابونه آلمانی در شرایط تنش کم آبی،
یزاده( ) 96 31پیرامون ارزیابی اثر
ینژاد و جز 
مرتضای 
تنش خشکی بر شاخصهای فیزیولوژیک و
مورفولوژیک گیاه دارویی کاسنی و اسالمی و
همکاران( ) 90 31پیرامون بررسی تأثیر گالیسینبتائین
بر مراحل جوانهزنی و رشد رویشی آفتابگردان و
شخشکی ،مطابقت داشت.
سویا در شرایط تن 
وزن خشک اندام هوایی :تیمار  Controlبا 8/ 42
گرم ،بیشترین و تیمار  DS 75% Fc+GB50ppmبا
 4/ 77گرم ،کمترین وزن خشک اندام هوایی و تیمار
 Controlبا  3/ 38گرم ،بیشترین و تیمار DS 75%

 Fc+GB50ppmبا  1/2 059گرم ،کمترین وزن خشک
ریشه را داشتند .نتایج حاصل از پژوهش با یافتههای
کدخدایی و همکاران( ) 94 31پیرامون بررسی نقش
نبتائین در افزایش مقاومت به خشکی گیاه
گالیسی 

نبتائین بر برخی 51 ...
ارزیابی اثر پرولین و گالیسی 

سورگم تحت تیمارهای مختلف تنش خشکی ،م ی ر ی

یگرم در گرم وزن تر ،کمترین
 Controlبا  1/76میل 

اثر

میزان پرولین و تیمار  Controlبا  54 / 32میکروگرم

و

پیرامون

ض م ا ن ی م ق د م() 93 31

بر رس ی

م ح ل و ل پ ا ش ی گ ال ی س ی ن ب ت ا ئ ی ن ب ر گ ی ا ه ذ ر ت ت ح ت

یگرم وزن تر ،بیشترین و تیمار
بر میل 

DS 75%

و

یگ ر م
 Fc+GB50ppmبا  48 / 12میکروگرم بر میل 

زاهدی( ) 92 31پیرامون بررسی تاثیر محلولپاشی

وزن تر ،کمترین میزان پروتئین را داشتند .نتایج

پرولین و گالیسینبتائین بر عملکرد و راندمان مصرف

حاصل از پژوهش با یافتههای درویژه و

آب آفتابگردان در سطوح مختلف رطوبت خاک،

همکاران( ) 96 31پیرامون بررسی اثر محلولپاشی

مطابقت داشت.

پرولین بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی در

آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل برگ :تیمار

شرایط تنش کم آبی ،اسالمی و همکاران() 90 31

شرای ط

تنش

 Controlبا

خشکی

و

یباروق
نوروز 

یگرم در گرم وزن تر،
 2/ 8372میل 

بیشترین و تیمار  DS 75% Fc+P50ppmبا 1/ 7737
یگرم در گرم وزن تر ،کمترین آنتوسیانین گلبرگ
میل 
یگرم در گرم وزن
و تیمار  Controlبا  15 / 87 12میل 
تر ،بیشترین و تیمار  DS 75% Fc+P50ppmبا
یگرم در گرم وزن تر ،کمترین کلروفیل
 11/ 1632میل 

نبتائین بر مراحل
پیرامون بررسی تأثیر گالیسی 
جوانهزنی و رشد رویشی آفتابگردان و سویا در
شخشکی و ابراهیمی و همکاران() 96 31
شرایط تن 
پیرامون تأثیر تنش خشکي بر دو تيپ گياه هميشه
بهار (تيپ دارو يي و تيپ زينت )ي  ،مطابقت داشت.
مهای سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز :تیمار
آنزی 

کل برگ را داشتند .نتایج حاصل از پژوهش با

 Controlبا  2/ 97واحد آنزیم بر گرم وزن تر،

یافتههای اسالمی و همکاران( ) 90 31پیرامون بررسی

بیشترین و تیمار  DS 75% Fc+GB50ppmبا 1/ 59

نبتائین بر مراحل جوانهزنی و رشد
تأثیر گالیسی 

واحد آنزیم بر گرم وزن تر ،کمترین فعالیت آنزیم

رویشی آفتابگردان و سویا در شرایط تنشخشکی،

سوپراکسید دیسموتاز و تیمار  Controlبا 16 / 25

رستگار و همکاران( ) 95 31پیرامون مطالعه اثرهای

واحد آنزیم بر گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار DS

تنش خشکی بر رشد رویشی و تغییرات بیوشیمیایی

 75% Fc+GB50ppmبا  13 / 27واحد آنزیم بر گرم

شامل نیلوفر

درختچهای

وزن تر ،کمترین فعالیت آنزیم پراکسیداز را داشتند.

پانسانیا(regia

،)Delonix

نتایج حاصل از پژوهش با یافتههای م ی ر ی و

شاهپسند درختچهای( ،)Lantana camaraکاغذی

اثر

شش

گونه

زینتی

(،)Ipomoeacarnea

ض م ا ن ی م ق د م

() 93 31

پیرامون

بررسی

Dodonaea

م ح ل و ل پ ا ش ی گ ال ی س ی ن ب ت ا ئ ی ن ب ر گ ی ا ه ذ ر ت ت ح ت

اهوازی( Clerodendron

ش ر ا ی ط ت ن ش خ ش ک ی ،کدخدایی و همکاران() 93 31

 )inermeو م ی ر ی و ض م ا ن ی م ق د م( ) 93 31پیرامون

نبتائين در افزايش
پیرامون بررسي نقش گاليسي 

ب ر ر س ی ا ث ر م ح ل و ل پ ا ش ی گ ال ی س ی ن ب ت ا ئ ی ن ب ر گ ی ا ه

مقاومت به خشکي گياه کلزا تحت تيمارهاي مختلف

ذ ر ت ت ح ت ش ر ا ی ط ت ن ش خ ش ک ی ،مطابقت داشت.

تنش رطوبتي و مرتضایینژاد و جزیزاده() 96 31

پرولین و پروتئین :تیمار DS 75% Fc+GB50ppm

پیرامون ارزیابی اثر تنش خشکی بر شاخصهای

( ،)Bougainvillea glabraناترک(
 )viscosaو شمشاد

یگرم در گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار
با  3/ 84میل 
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فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه دارویی کاسنی،

زاهدی( ) 92 31پیرامون بررسی تاثیر محلولپاشی

مطابقت داشت.

نبتائین بر عملکرد و راندمان مصرف
پرولین و گالیسی 

ماندگاری گل روی بوته :تیمار  Controlبا  8/6روز،

آب آفتابگردان در سطوح مختلف رطوبت خاک و

بیشترین و تیمار  DS 75% Fc+GB50ppmبا 5/3
روز ،کمترین ماندگاری گل روی بوته را داشتند.
نتایج حاصل از پژوهش با یافتههای نوروزیباروق و

ابراهیمی و همکاران( ) 96 31پیرامون تأثیر تنش
خشکي بر دو تيپ گياه هميشهبهار(تيپ دارو يي

و

تيپ زينت )ي  ،مطابقت داشت.

نمودار :تغییرات ماندگاری گل شمعدانی( )Pelargonium spp.روی بوته

Fig: The longevity variations of Pelargonium spp. Flowers on plants

شهای محیطی مهم موثر در
تنش خشکی از جمله تن 

مقاومت به تنش در گیاه را نشان دادند .در اغلب

یتواند منجر به کاهش
رشد و نمو گیاهان است که م 

نبتائین بیشتری
گیاهانی تا حدی پرولین و گالیسی 

رشد و عملکرد گیاهان شود .از دیگر اثرات خشکی

نسبت به دیگر گیاهان تولید میکنند ،افزایش قابل

در گیاهان مختلف میتوان به کاهش فتوسنتز و

توجهی در رشد و عملکرد نهایی محصول در شرایط

اختالالت روزنهای ،تاثیر در الگوی ساخت

تنش مشاهده میشود(حسنزاده فرد وآروین.) 92 31 ،

نها ،کاهش تولید ماده خشک و کاهش
پروتئی 

نتیجهگیری کلی

عملکرد ماده خشک و اسانس در گیاهان اشاره کرد.
گياهان تحت تنش در برابر اثرات مخرب
راديکالهاي آزاد اکسيژن به وسيلۀ آنزيمهاي
آنت 
ياکسيداني کاتاالز ،آسکوربات پراکسيداز ،گاياکول
يشوند و در واقع اين سيستم
پراکسيداز) محفاظت م 
يشود
ياکسيداني موجب تحمل گياهان به تنش م 
آنت 
نبتائین و پرولین دارای
) .(Pan et al., 2006گالیسی 
اثرات مثبتی روی آنزیمها و استحکام غشاء همراه با
شهای تطبیقی به واسطهی تنظیم اسمزی در
نق 
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نبتائین و پرولین و
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نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بیشترین وزن تر
و خشک اندام هوایی و ریشه ،شاخص ثبات غشاء
ی سوپراکسید
سلول ،میزان پروتئین ،فعالیت آنزیمها 
دیسموتاز و پراکسیداز و ماندگاری گل روی بوته در
تیمار  Controlبود .بیشترین و کمترین میزان پرولین
به ترتیب در تیمار DS 75% Fc+GB50ppmو
 Controlبود .همچنین بیشترین ماندگاری گل روی
بوته با  8/6روز مربوط به تیمار  Controlو کمترین
ماندگاری گل روی بوته با  4/3روز مربوط به تیمار
 DS 75% Fc+GB50ppmبود.
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