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Abstract
Plants with a variety of environmental stresses encountered
in the course of life. These stresses are likely to limit
growth and survival of plants. Drought stress is one of the
most important environmental stresses limiting the
economic exploitation of land for the production of plants.
In order to evaluate of effect drought stress and ascorbic
acid on yield and growth parameters of Cumin (cuminum
cyminum L.) a greenhouse experiment was conducted as
factorial arrangement based on Completely Randomized
Design (CRD) with three replications in the greenhouse of
Islamic Azad University of Jiroft in 2014. The first factor
consisted of four concentration of ascorbic acid (0, 0.01,0.1
and 0.5 mM) and the second factor consisted of three levels
of drought stress (irrigation at field capacity, drought stress
medium with 2/3 field capacity and severe drought 1/3 field
capacity).Results showed that drought stress decreased root
length, stem length, protein and chlorophyll content and a
significant increase in soluble sugars and proline. The
highest effect of drought stress on the traits was obtained in
severe stress. Ascorbic acid with antioxidant properties can
reduce the damage caused by stress on plants and the
concentrations of 0.1 and 0.5 mM ascorbic acid had the
greatest effect on drought stress.
Key words: Cumin, Morphological and Physiological
Characteristics, Protein, Proline, Stress

چکیده
گیاهان در دوره حیات با انواع تنشهای محیطی مواجهه مهیشهوند کهه ایه
 خشهکی یکهی از.تنش ها شانس نمو و بقهای گیاههان را محهدود مهیکننهد
مهم تری تنش های محیطی محدود کننده تولید و بهرهبهرداری اتتصهادی در
 در ای راستا و به منظور بررسهی ارهرات تهنش خشهکی و.گیاهان می باشد

، اسید آسکوربیک بر خصوصیات رشد و عملکهرد گیهاه دارویهی زیهره سهب
 در، تکهرار3 آزمایشی به صورت فاکتوریل در تالب طرح کامال تصهادفی بها
 عامهل. انجام شهد1313 گلخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت در سال
 میلیمهورر) و1/5  و1/1 ،1/11 ، سطح اسید آسکوربیک (صفر4اول شامل
 تنش مالیم،عامل دوم سه سطح تنش خشکی (آبیاری در حد ظرفیت م رعه
 نتایج. ظرفیت زراعی) بود1/3  ظرفیت زراعی و تنش شدید با2/3 آبیاری با
، طهول سهاته،نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنیدار طول ریشهه
 مقدار کلروفیل و اف ایش معنی دار تندهای محلول و پهرولی، مقدار پروتئی
 بیشتری تاریرتنش خشکی بر ویژگهیههای مهورد بررسهی در.گیاه میگردد
ضهد اکسهیداتیو

 اسید آسکوربیک با داشت خهوا.تنش شدید حاصل شد

میتواند موجب کاهش خسارات ناشی از تنش وارده به گیاه شود و غلظهت
 میلیمورر اسید آسکوربیک بیشتری تاریر را بر مههار تهنش1/5  و1/1 های
.خشکی داشتند
 صهفات ظهاهری و،  زیهره سهب، تهنش،  پهرولی،  پهروتئی:کلمات کلیددی
فی یولوژیکی
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پسابیدگی) و یا اینکه علی رغم دریافت تنش آن را

مقدمه و کلیات
کمبود آب عمده تری

عامل محیطی است که رشد و

تحمل (تحمل پسابیدگی) می کنند (.)Larcher, 2001

عملکرد گیاهان را تحت تاریر ترار می دهد و با توجه به

تنش خشکی باعث ایجاد تنش اکسایشی می شود که ای

روند روز اف ون جمعیت دنیا و کاهش سطح زیر کشت

فرآیند در تخریب سامانه فتوسنت ی ،مهار فرایندهای

گیاهان زراعی به دلیل بروز خشکی ،تولید مواد غذایی در

متابولیکی ،کلروز ،پراکسیداسیون لیپیدها ،تغییر در

دنیا جنبه استراتژیک پیدا کرده است ( Mohammadi,

ن فوذپذیری غشا و نشت یون ها نقش ویژه ای دارد

 .)2011ایران با متوسط بارندگی  251میلی لیتر در سال در

( .)Chen et al., 2007در ای

راستا گیاهان با تولید

زمره مناطق خشک جهان است و بخش اعظم اراضی

ترکیبات آنتی اکسیدانی نظیر ترکیبات فنلی و کاروتنوئیدها

زراعی ایران به ج ء استان های گیالن ،مازندران و گلستان

از ساختارهای سلولی خود در برابر رادیکالهای فعال

در مناطق خشک و نیمه خشک ترار دارند( Mohammadi,

تولید شده در شرایط تنش محافظت می کنند ( Bettaieb

 .)2011جذب آب به دلیل اختالف پتانسیل آبی بی

 .)et al., 2010; Bhatt and Srinivasa-Rao, 2005اسید

محلول خاک و بافت های گیاه حاصل می شود .تنش

آسکوربیک یا ویتامی  ،Cیک ترکیب غیرآن یمی است که

خشکی زمانی ایجاد می شود که مقدار آب کمی در

میتواند با مهار و کاهش فعالیت رادیکالهای آزاد تشکیل

وضعیت ترمودینامیک مناسب در اختیار گیاه باشد .ای

شده طی تنش ،گیاه را نسبت به تنش مقاوم سازد

شرایط می تواند در ارر تبخیر شدید ،اتصال اسم ی آب

( .)Smironoff, 1996زیره سب با نام علمی Cuminum

در خاکهای شور و عدم جذب آب کافی توسط گیاه در

 cyminum L.گیاهی است از خانواده  ،Apiaceaeیکساله،

خاکهای کم عمق اتفاق افتد ( .)Zhu, 2002نخستی و

معطر ،بدون کرک (به ج میوه) که دارای ساته علفی با

واکنش نسبت به کمبود آب ،کاهش در

انشعابات دوتایی و گاهی سه تایی می باشد .چون زیره

آماس و رشد سلول (به ویژه طویل شدن) است .متابولیسم

سب گیاهی مدیترانه ای است ،لذا در طول رویش به

و سنت اسیدهای آمینه نی به سرعت مختل

رطوبت ،حرارت مناسب و نور کافی نیاز دارد (Karimi-

می شوند .غلظت مواد محلول در داخل سلول مخصوصاً

 .)Afshar et al., 2014از آنجایی که خشکی تاریرات

غلظت یون ها زیاد می شود .سپس واکنش های رانویه

بسیار زیادی بر عملکرد و سایر خصوصیات زیره سب

فتوسنت و تنفس میتوکندری نی مختل می گردد و بارخره

دارد .در ای تحقیق برهمکنش اسید آسکوربیک و تنش

اختالرت سلولی بروز می کند (.)Larcher, 2001

خشکی در جهت ایجاد مقاومت به تنش خشکی و بررسی

مقاومت به خشکی ،توانایی گیاه در مقابله با دوره های

تاریر اسید آسکوربیک بر ویژگی های مختلف

خشکی است .گیاهان برای بقاء یا اررات مضر ناشی از

مرفولوژیکی و فی یولوژیکی در جهت کاهش خسارات

حساس تری
پروتئی

کاهش پتانسیل آب را به تاخیر می اندازند (اجتناب از

بررسی برهمکنش تنش خشکی با اسید آسکوربیک 21 ...

ناشی از تنش خشکی در گیاه زیره سب مورد بررسی

اندازه گیری شد و براساس واحد سانتیمتر گ ارش گردید.

ترارگرفت.

اندازه گیری مقدار پرولی

فرآیند پژوهش

همکاران ( )1973صورت گرفت .نتایج حاصل از اندازه

در ای

تحقیق ،بذرهای گیاه زیره سب واریته Clemson

گیری مقدار پرولی

براساس روش

 Batesو

برحسب میلی گرم بر گرم وزن تر
به روش بردفورد

 Spinelessتهیه شده از شرکت پاکان بذر اصفهان ،در

محاسبه و ارائه گردید .می ان پروتئی

گلدانهایی به تطر و ارتفاع 12سانتی متر از جنس

محاسبه شد ( .)Bradford, 1976برای اندازه گیری می ان

پالستیک حاوی پرلیت در آزمایشی به صورت فاکتوریل

تند های محلول از روش سوموگی استفاده شد

در تالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار در گلخانه

( .)Somogy, 1952برای اندازه گیری می ان رنگی ه های

تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت درسال

فتوسنت ی ،روش  )1987( Lichtenthalerمورد استفاده

 1313کشت و گلدانها یک روز در میان با آب حاوی

ترار گرفت و غلظت رنگی ه ها با استفاده از رابطه های

محلول غذایی هوگلند آبیاری شدند .پس از رشد دانه

زیر محاسبه گردید.

رستها تعداد گیاهان هر گلدان به  4عدد کاهش یافت .طی

)Chla= (12.25A663.2-2.79A646.8
)Chlb= (21.21A646.8-5.1A663.2

ای مدت ،گلدانها  11مرتبه تحت تیمار اسید اسکوربیک

عملیات آماری :آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه

در چهار سطح a3=1/1 ،a2=1/11 ، a1=1و  a4=1/5میلی

طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد .داده های

مورر ترار گرفتند(جدول  .)1مقادیر مذکور به صورت

حاصل با استفاده از نرم اف ار  SPSSنسخه  16مورد

اسپری روی برگهای گیاهان اعمال شدند .اعمال تنش

تج یه آماری ترار گرفتند .مقایسه میانگی ها نی براساس

خشکی پس از ظهور برگ چهارم در سه سطح تنش

آزمون چند دامنه ای دانک در سطح  5درصد انجام شد و

خشکی ،آبیاری در حد ظرفیت م رعه= ،b1تنش مالیم

نمودارها با نرم اف ار  Excelرسم شدند.

آبیاری با  2/3ظرفیت زراعی( b2= )%66/6و تنش شدید

نتایج و بحث

با  1/3ظرفیت زراعی ( b3= )%33/3روی گیاهان انجام

نتایج حاصل از تج یه واریانس صفات مورد بررسی

گرفت(جدول .)1ویژگیهای فی یولوژیکیو مورفولوژیکی

(جدول )2نشان داد برهمکنش تنش خشکی و اسید

مقدار پرولی  ،می ان پروتئی  ،می ان کلروفیل ،می انتندهای

آسکوربیک در همه صفات مورد بررسی معنی دار است.

محلول ،طول ریشه و طول ساته مورد مطالعه ترار گرفت.

در تحقیق حاضر نتایج حاصل از مقایسه میانگی تیمارها

برای اندازه گیری طول ساته از یقه گیاه تا جوانه انتهایی

نشان داد که برهمکنش تنش خشکی با اسید آسکوربیک

بوسیله خط کش میلیمتری اندازه گیری شد و بر اساس

تاریر بسیار معنی داری بر طول ریشه داشت (شکل.)1

واحد سانتیمتر گ ارش شد .برای اندازه گیری طول ریشه

نتایج نشان می دهد که بیشتری

طول ریشه در شرایط

از یقه گیاه تا نوک ریشه بوسیله خط کش میلیمتری

بدون تنش یا تنش متوسط با تیمار حداکثری اسید
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آسکوربیک  1/5میلی مورر به دست آمده است .بیشتری

سبب اف ایش غلظت تند نسبت به گیاه شاهد شد.

طول ساته مربوط به دانه رست های تیمار شده با اسید

بیشتری مقدار تند محلول در گیاهان تیمار شده با اسید

آسکوربیک  1/5میلی مورر در شرایط ظرفیت م رعه بود

آسکوربیک  1/11میلی مورر تحت تنش خشکی در

طول ساته مربوط به دانه رست های تحت

سطح 1/3ظرفیت م رعه بود (شکل .)5تیمار توام اسید

تنش خشکی  1/3ظرفیت م رعه و تیمارشده با اسید

آسکوربیک با تنش خشکی  1/3ظرفیت م رعه مقدار

آسکوربیک  1/1میلی مورر بود( .شکل .)2برهمکنش

پرولی برگ را اف ایش معنی داری داده است (شکل.)6

تنش خشکی و اسید آسکوربیک بر می ان کلروفیل  aو b

مربوط به گیاهان تیمار شده با

و کمتری

معنی دار بود .بیشتری

بیشتری

می ان رنگی ه های فتوسنت ی در

مقدار پروتئی

مربوط به تیمار گیاه تحت

اسید آسکوربیک و کمتری

همه سطوح آسید آسکوربیک در شرایط بدون تنش

شرایط تنش خشکی به اندازه  1/3ظرفیت زراعی بود

(ظرفیت م رعه) حاصل شد (شکل های  3و ،)4که نشان

(شکل .)7

می دهد تنش خشکی در کاهش می ان رنگی ه ها بسیار
مورر است .تیمار اسید آسکوربیک با تنش خشکی
جدول  -1عالئم اختصاری تیمارها
Table 1 - Abbreviations of treatments
عالمت اختصاری
نام تیمار
اسید آسکوربیک 1

a1

اسید آسکوربیک 1/11

a2

اسید آسکوربیک 1/1

a3

اسید آسکوربیک 1/5

a4

ظرفیت زراعی

b1

خشکی به اندازه  2/3ظرفیت زراعی

b2

خشکی به اندازه  1/3ظرفیت زراعی

b3

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثرات تنش خشکی و اسید آسکوربیک بر صفات اندازه گیری شده گیاه زیره سبز
Table 2- Analysis of variance (Mean Squares) Effects of drought stress and ascorbic acid on the measured traits of cumin
طول
تندهای
درجه
طول ساته
bکلروفیل
aکلروفیل
پرولی
پروتئی
منابع تغییرات
ریشه
محلول
آزادی
3

**1/11

**1/114

**42/21

1/11

تنش خشکی

2

**1/17

**

**

**

خشکی×اسید آسکوربیک

اسید آسکوربیک

خطا
ضریب تغییرات()%
**

n.s

1/143

63/11

4/21

*1/116
**

1/51

1/11
**

n.s

11/13

**6/24
**

12/11

6

* 1/13

** 1/16

** 13/1

*1/16

** 1/131

**1/61

**1/37

24

1/11

1/111

1/11

1/146

1/23

1/11

1/135

-

11/5

و*معنی دار در سطح احتمال یک درصد و پنج درصد  n.sغیر معنی دار

14/3

17

1

1/4

12/6

13/2
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 – برهمکنش تنش خشکی و اسید آسکوربیک بر طول ریشه1 شکل
Fig 1 - Interaction of drought stress and ascorbic acid on root length

 برهمکنش تنش خشکی و اسید آسکوربیک بر طول ساقه-2 شکل
Fig 2 - Interaction of drought stress and ascorbic acid on stem length

a  برهمکنش تنش خشکی و اسید آسکوربیک برمقدار کلروفیل-3 شکل
Fig 3- Interaction of drought stress and ascorbic acid on chlorophyll a
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b  برهمکنش تنش خشکی و اسید آسکوربیک برمقدار کلروفیل-4 شکل
Fig 4- Interaction of drought stress and ascorbic acid on chlorophyll b

 برهمکنش تنش خشکی و اسید آسکوربیک بر میزان قندهای محلول-5 شکل
Fig 5 - Interaction of drought stress and ascorbic acid on the amount of soluble sugars

 برهمکنش تنش خشکی و اسید آسکوربیک بر میزان پرولین-6 شکل
Fig 6- Interaction of drought stress and ascorbic acid on proline content
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شکل  -7برهمکنش تنش خشکی و اسید آسکوربیک بر میزان پروتئین
Fig 7- Interaction of drought stress and ascorbic acid on protein content

رشد در گیاهان نتیجه افه ایش تقسهیم سهلولی و افه ایش

به سیسهتم ههای دفهاعی آنتهی اکسهیدانی آن یمهی و غیهر

حجم سلول بدون برگشت پذیری می باشهد .تهنش ههای

آن یمی هستند تا بتوانند گونه ههای اکسهیژن فعهال تولیهد

غیر زیستی بر تقسیم سلولی ارر گذاشته و رشهد و نمهو را

شده را کنترل کنند ( .)Hernandez et al., 1993در تحقیق

کاهش می دهند .تنش خشکی می تواند بها کهاهش سهطح

حاضر اسید آسکوربیک تحمل گیاه در برابهر تهنش را بهار

برگ منجر به کاهش رشهد گیهاه و محصهول شهود .تهنش

برد .اسید آسکوربیک در امر سم زدایی گونه های اکسهیژن

خشکی به عنوان یک عامل ایجاد کننده اختالل در گیاه بهر

واکهنش گهر دخالهت دارد ( .)Huang et al., 2005اسهید

روی پارامترهای رشد گیاه نی ارر می گذارد .تنش خشکی

آسکوربیک با ارر بر هورمون های اسید آبس یک ،جیبرلی ،

سبب کاهش فشار آماس و در نتیجه کاهش رشد و توسعه

متیل جاسمونات ( )Traw and Bergelson, 2003و اتیل

سلول ها مهی شهود (.)Bhatt and Srinivasa-Rao, 2005

( )Zhang et al., 2005بسیاری از روند های فی یولوژیکی

کمبود آب شبیه سایر شرایط فهوق العهاده محیطهی ،تهنش

رشد گیاه را تنظیم می کند .گ ارش شده تیمار گیاههان بها

اکسهیداتیو ایجهاد مهی کنهد ( )Turkan et al., 2005و از

اسید آسکوربیک تقسیم سلولی را در سیسهتم راس ریشهه

طریق بسته شدن روزنه و در نتیجه کمبود  co2باعث مههار

اف ایش داده و رشد گیاه را بار می برد ( Senaratna et al.,

فتوسنت شده و منجر به تشکیل گونه ههای اکسهیژن فعهال

 .)2000تنش خشکی سبب ایجاد اختالل در سیستم ههای

در کلروپالست می شود که باعث آسیب بهه غشها در ارهر

آن یمی فرو نشاننده گونه های فعال اکسهیژن میگهردد کهه

پراکسیداسیون لیپیهدی مهی گهردد .گیاههان بهه خصهو

ای امر منجر بهه افه ایش پراکسیداسهیون چربهی هها و در

آنهایی که در محیط های با تنش زیاد رشد می کنند .مجه

نتیجههه ایجههاد خسههارت بههه غشههای سههلولی و تخریههب
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رنگدانه ها میشود .می ان کلروفیل در گیاهان زنده یکهی از

و شهوری ایجههاد شهده در گیههاه دارد ( Saneoka et al.,

فاکتورهای مهم حفظ ظرفیت فتوسنت ی است ( Wise and

 .)2004اف ایش پهرولی منجهر بهه حفهظ تهورم و کهاهش

 .)Naylor, 1987اسههید آسههکوربیک ب هه عنههوان یکههی از

خسهارت غشهها در گیاهههان مههی شههود .در تحقیههق حاضههر

آنتی اکسهیدانی

انباشتگی پرولی در ارر خشکی در برگ مشهاهده گردیهد.

شناخته شده تهادر اسهت بها جهاروب کهردن گونهه ههای

بنابرای ممک است پرولی به عنوان تنظیم کننده اسهم ی

اکسیژنی ارهرات مخهرب ناشهی از تهنش هها را بهر مقهدار

و هم به عنوان حفاظت کننده غشاء و آن یم ها نقش داشته

رنگی ه های فتوسنت ی کاهش دههد (.)Smironoff, 1996

باشههد .اسههید آسههکوربیک تقریبهها بههر اکثههر واکههنش هههای

در بی تندهای محلول ساکاروز و فروکتان ها نقش مهمی

متابولسیمی گیاه تاریر می گذارد و موجب تغییراتی در آنها

را در سازش با تنش های محیطی دارند .تنهدهای محلهول

می شود ،ای تغییرات اغلب به صورت سازش هایی است

به عنوان تنظیم کننهده ههای اسهم ی ،ربهات دهنهده ههای

که مقدار تحمل و سهازگاری گیاههان را در مقابهل عوامهل

غشاهای سلولی و حفظ کننده های تورژسانس سلول هها

محیطی اف ایش می دهد ( .)Metwally et al., 2003نتایج

عمل می کنند .در حقیقت ،در گیاهانی که تندهای محلهول

نشان داد ترکیبهات آسهکوربات بها داشهت خهوا

ضهد

در پاسخ به تنش خشکی تجمع می یابنهد تنظهیم اسهم ی

اکسیداتیو می توانند باعث کاهش خسارات ناشی از تهنش

بهتر صهورت مهی گیهرد ( .)Slama et al., 2007یکهی از

وارده به گیاه شوند .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تعدادی از

دریل کاهش مقدار کربوهیدرات ها در برگ های گیاههان

پژوهشههگران مطابقههت داشههت .نتههایج تحقیههق شههعبان و

تحت تنش خشکی ،ناشی از ارر ایه تهنش هها بهر غشهاء

همکاران ( )2012نشان داد که ارر تنش رطوبتی بهر تعهداد

تیالکوئیدها ،مقهدار رنگیه ه ههای فتوسهنت ی و در نتیجهه

ریشههای فرعی ،طول کل ریشهها ،طول ریشههای اصلی،

مقدار فتوسنت است ( .)Zhu, 2002در ای مطالعهه تحهت

حجم ریشهها ،وزن خشک ریشهها ،نسبت ریشه به سهاته،

تنش خشکی مقدار تندهای محلول توسط تهنش خشهکی

تراکم طول ریشههها و عملکهرد دانهه در نخهود معنهیدار

بار رفت .گیاه زیره سب با اف ایش مقدار تنهدها در ریشهه،

اسههت ( .)Shaban et al., 2012همچنههی آل ابههراهیم و

به کاهش پتانسیل اسم ی در ریشه کمک کرده و در نتیجه

همکاران ( )2009دریافتند که تنش خشکی در ذرت باعث

مقدار آب بیشتری جذب می کند .گ ارش شده اسهت کهه

کاهش رشد طولی ریشه چه و ساته چه و همچنی باعهث

اسید آسکوربیک بر تشکیل پروتئی های دفاعی مثل انهواع

کههاهش وزن تههر و خشههک ایهه انههدام ههها مههی شههود

پروتئی کینازها و روبیسکو ارر می گذارد و در نتیجه باعث

( .)Alebrahim et al., 2009خواجه حسهینی و همکهاران

کاهش ارر تنش بر اف ایش مقدار تندهای محلول می گردد

( )2113در تحقیقی روی حبوبات دریافتند که بها افه ایش

( .)Sairam et al., 1997تجمهع پهرولی رابطهه مثبهت و

تنش خشکی طول ریشه و ساته و همچنی وزن خشک و

مستقیم با اف ایش مقاومت به کم آبی در تنش های کم آبی

تر ریشه چه و ساته چه کاهش پیدا کرده است (–Khajeh

بهتری ترکیبات غیر آن یمی واجد خوا

بررسی برهمکنش تنش خشکی با اسید آسکوربیک 21 ...

 .)Hosseini et al., 2003ی دانپنهاه و همکهاران در سهال

سفید در شرایط تنش خشهکی وجهود دارد ( Hyodo and

 2011نشان دادندکه با اف ایش تنش خشکی در گیاه مهرزه

 .)Yang, 1971اسید آسکوربیک به عنوان یکی از بهتهری
آنتی اکسیدانی شهناخته

می ان پروتئی کهاهش و میه ان پهرولی و پراکسیداسهیون

ترکیبات غیر آن یمی واجد خوا

لیپیدها اف ایش می یابد .درحهالی کهه ترکیهب تهوسم اسهید

شده تادر است با جاروب کردن گونه های اکسیژنی اررات

سالیسیلیک و اسید آسکوربیک همهراه بها تهنش خشهکی

مخههرب ناشههی از تههنش ههها را بههر مقههدار رنگی ه ه هههای

توانست اررات ناشی از تنش خشکی را برطهرف نمهوده و

فتوسنت ی کاهش دهد ( .)Smironoff, 1996بررسهی ارهر

باعث تعدیل پارامترهای فوق شود .بنابرای می توان گفت

تنش خشکی بر رشد گیاه  Lonicera japonicaنشان داد

تعدیل و کاهش آسیب ناشی از تنش نشهان دهنهده نقهش

که محتوای تنهدهای محلهول در گیهاه تحهت تهأریر تهنش

اسید سالیسیلیک و اسید اسکوربیک بهر افه ایش مقاومهت

خشکی اف ایش یافته است ( .)Xu et al., 2006پاسخ های

گیاه در برابر تنش خشهکی مهی باشهد (Yazdanpanah et

بیوشیمیایی برگ های دو رتم سیب تحهت تهنش خشهکی

) .al., 2011اسههید سالیسههیلیک و اسههید آسههکوربیک در

نشان داد که تنش های متوسط می ان تجمع تندهای محلول

غلظت های 1میلهی مورر دارای بهتری تأریر بر بهبود آرار

را در گیاههان افه ایش داده اسهت (.)Sircelj et al., 2005

منفی ناشی از تهنش خشکی مهی باشهند ( Saadizadeh et

همچنی بررسی های انجام شده بر متابولیسم تند و توسعه

 .)al., 2012ای نتهایج بها نتهایج تعهدادی از پژوهشهگران

گهل ههای گیهاه گهل سهر ( )Rosa damascenaنشهان

مطابقهت داشهت .کهاهش طهول سهاته در گیهاه جعفهری

می دهد که تنش بر میه ان تنهدهای محلهول افه وده اسهت

( )Petroselinum crispumبهها افه ایش تههنش خشههکی

( .)Mayak et al., 2001ای موضوع با نتایج گ ارش شده

مشاهده شده است ( .)Petropoulos et al., 2008کاهش

توسهط سهایر محققهان در گیاههان مختلهف ماننهد یونجهه

سطح برگ و متعاتب آن کاهش فتوسنت می تواند به عنوان

( )Ginzberg et al., 1998و آرابیدوپسهیس ( Kiyosue et

عوامل محدود کننده رشد ساته در طی تهنش مطهرح باشهد

 )al., 1996مطابقت دارد .تجمع پرولی در شرایط خشکی،

( .)Bhatt and Srinivasa-Rao, 2005همچنی میرحسینی

اررهای زیستی متعددی بوجود می آورد ( Kuznetsov and

ده آبادی ( )1994اظهار داشهت کهه گیاههان تحهت تهنش

 .)Shevyakova, 1999تجمههع پههرولی رابطههه مثبههت و

خشکی شدید نسبت بهه تیمهار شهاهد دارای شهاخه ههای

مستقیم با اف ایش تحمل به کم آبی در تنش های کم آبهی

کوچکتری بودند و رشد ساته ها و شاخه ههای آن هها نیه

و شهوری ایجههاد شهده در گیههاه دارد ( Saneoka et al.,

آهسته تر بود .علت ای امر سوخت و ساز کمتهر و سهطح

 .)2004با توجه به نتایج ای پژوهش مشخص شد مقهدار
افهه ایش یافتههه در ارههر تههنش ،در حضههور

برگ کمتر در واحد طول سهاته عنهوان شهده اسهت (Mir-

پههرولی

 )Hosseni-Dehabadi, 1994گ ارشات مشابهی مبنهی بهر

اسیدآسکوربیک کاهش می یابد .اسهید آسهکوربیک تقریبهاً

کاهش مقدار کلروفیهل در گیاههان گنهدم ،نخهود و تهوت

بر بیشتر واکنش های متابولیسمی گیاه تأریر دارد و موجهب
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