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اثر محلولپاشی برگی سدیم نیتروپروساید روی برخی از ویژگیهای مرفولوژیکی،
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه همیشهبهار تحت رژیمهای مختلف آبیاری
Effect of Foliar Application of Sodium Nitroprusside on some Morphological,
)Physiological and Biochemical Properties of Marigold Plant (Calendula officinalis L.
under Different Irrigation Regimes
زهرا ایزدی *1و ناصر میرازی

2

تاریخ پذیرش1400/01/30 :
تاریخ دریافت99/06/31 :
(مقاله پژوهشی)
چکیده
بهمنظور بررسی اثرات محلولپاشی برگی سدیمنیتروپروساید بهعنوان یک تولیدکننده نیتریک اکسید روی برخی از ویژگیهای
مرفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه همیشهبهار ( ،)Calendula officinalis L.آزمایشی گلخانهای تحت سه رژیم آبیاری
بهصورت فاکتوریل (دارای دو فاکتور) در قالب طرح کامالً تصادفی و در سه تکرار انجام شد .فاکتور اول میزان آبیاری در سه سطح
شامل  65 ،100و 30درصد ظرفیت زراعی و فاکتور دوم محلولپاشی برگی سدیمنیتروپروساید در غلظتهای صفر (شاهد) 200 ،و
 400میکروموالر بودند .نتایج نشان داد که بیشترین وزن خشک ریشه و نسبت وزن خشک ریشه به بخش هوایی بهترتیب از تیمارهای
شاهد و آبیاری در  30درصد ظرفیت زراعی حاصل شد .غلظت کلروفیلهای  aو کل در شرایط کمبود آب ( 30درصد ظرفیت زراعی)
کاهش یافت ،درحالیکه درصد نشت الکترولیتها از برگ افزایش نشان داد .بیشترین میزان فنل از تیمار آبیاری در  65درصد ظرفیت
زراعی بهدست آمد .اثر محلولپاشی برگی سدیمنیتروپروساید بر صفات وزن خشک ریشه و میزان کلروفیلهای  aو کل معنیدار بود و
این تأثیر در غلظت  400میکروموالر به حداکثر خود رسید .غلظتهای  200و  400میکروموالر سدیمنیتروپروساید بههمراه تیمار
آبیاری در  65درصد ظرفیت زراعی ،فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز را افزایش دادند .در تمامی تیمارهای آبیاری،
محلولپاشی با  200میکروموالر سدیمنیتروپروساید موجب افزایش محتوای نسبی آب برگ گردید .غلظت  400میکروموالر سدیم
نیتروپروساید به همراه تیمار آبیاری در  30درصد ظرفیت زراعی بیشترین درصد اسانس را نشان داد .بر اساس نتایج بهدستآمده،
محلولپاشی برگی سدیمنیتروپروساید گیاه همیشهبهار را در شرایط کمبود آب محافظت کرد و باعث کاهش خسارت ناشی از آن
گردید.
واژههای کلیدی :نیتریک اکسید ،فنل ،اسانس ،نشت الکترولیت ،فعالیت آنتیاکسیدانی
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گیاه همیشهبهار یکی از گیاهان دارویی و زینتی مهم است که
گیاهی علفی و یکساله با ساقهای منشعب میباشد .منشأ این
گیاه نواحی مدیترانهای گزارش شده و به خانواده کاسنی 1تعلق
دارد (امیدبیگی .)1392 ،یکی از هدفهای کشت آن ،استخراج
مواد مؤثره موجود در گلها و بهویژه در گلبرگها جهت تولید
دارو میباشد (جان و جان .)2017 ،2از مواد مؤثره موجود در
این گیاه میتوان به فالونوئیدها ،گلیکوزیدها ،کارتنوئیدها و
همچنین اسانسهای ترپنی اشاره کرد .گلهای نارنجی و زرد
رنگ این گیاه افزون بر مصرف خوراکی (بهعنوان طعمدهنده و
رنگدهنده غذاهای مختلف) ،در صنعت (بهمنظور تهیه
رنگهای نقاشی) و در داروسازی (برای تهیه انواع کرمها و
لوسیونها) کاربرد دارد (جیانگ و هوانگ2001 ،3؛ باسکارن،4
2017؛ فاستینو 5و همکاران.)2017 ،
تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل اصلی محدودکننده
تولیدات کشاورزی بهشمار میرود که مانع رسیدن گیاه به
حداکثر توان محصولدهی میگردد (سلمار و کلینواچر،6
 .)2013گزارشهای زیادی مبنی بر تأثیر تنش کمبود آب( 7از
تنش مالیم و کوتاهمدت تا تنشهای شدید و طوالنیمدت) در
رابطه با مختل شدن فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهان و تغییر در
متابولیسم کربوهیدراتها و نیتروژن ،تغییر در ساختمان
پروتئینها و فعالیت آنزیمها و تجمع پرولین وجود دارد و این
تغییرات فیزیولوژیکی در نهایت به تغییرات مورفولوژیکی در
برگ ،شاخساره و ارتفاع گیاه منجر میگردد (کافی و همکاران،
 .)1388رضائی و همکاران ( )1397گزارش نمودند که تنش
آبی روی کلیه پارامترهای رشد در همیشهبهار تأثیر داشت و با
کاهش میزان آب خاك ،ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد و سطح
برگ کاهش یافت .تنش کمبود آب ازجمله تنشهای محیطی
است که افزون بر رشد رویشی و تغییر در ساختارهای بیرونی
گیاه با ایجاد تنش ثانویه مانند تنش اکسیداتیو سبب تغییر در
مسیرهای ساخت ترکیبها و متابولیتهای ثانویه میگردد
(غریبی 8و همکاران .)2016 ،بسته شدن روزنهها طی تنش
کمبود آب معموالً تثبیت دی اکسیدکربن را کاهش داده،
زنجیره انتقال الکترون را مختل میسازد و باعث تولید مقادیر
زیادی از گونههای واکنشگر اکسیژن 9در کلروپالست و

میتوکندری میگردد .گونههای واکنشگر اکسیژن از طریق
صدمه اکسیداتیو به لیپیدهای غشاء ،پروتئینها ،اسیدهای
نوکلئیک ،رنگیزهها و آنزیمهای فتوسنتزی متابولیسم عادی
سلول و گیاه را مختل میسازند (فاروق 10و همکاران.)2009 ،
گیاه با استفاده از مکانیسمهای آنتیاکسیدانی آنزیمی و
غیرآنزیمی میتواند غلظت گونههای واکنشگر اکسیژن را کاهش
دهد و از این طریق از اثرات مخرب آن بکاهد .دستگاه دفاعی
آنتیاکسیدانی شامل آنزیمهای مختلف و آنتیاکسیدانهای
غیرآنزیمی شامل فالونوئیدها ،آنتوسیانینها و سایر ترکیبهای
فنلی ،آسکوربات ،آلفا-توکوفرول و بتا-کاروتن است (خانپور
اردستانی 11و همکاران2013 ،؛ قربانپور 12و همکاران.)2013 ،
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اخیراً استفاده از مولکولهای پیامرسان مانند نیتریک اکسید
بهمنظور کاهش اثرهای تنش کمبود آب و سایر تنشهای
غیرزیستی رایج شده است .نیتریک اکسید یک مولکول گازی
نسبتاً پایدار کوچک و بهعنوان یک مولکول پیامرسان زیستی
مهم ارزان و بدون تأثیر سوء زیست محیطی در گیاهان گزارش
شدهاست (میسرا 14و همکاران .)2011 ،شبکه اندوپالسمی به
عنوان منبع اصلی سنتز درونی نیتریک اکسید شناخته شدهاند
(مگدی 15و همکاران .)2012 ،ماده مذکور عامل پیامرسان در
پاسخ به عوامل تنشزا است .تنشهای محیطی تحت تأثیر
پذیرندههای غشایی سلول دریافت میشوند که باعث ارسال
پیامبرهای ثانویه و بدنبال بروز پاسخهای دفاعی صورت می-
گیرد از ویژگیهای مولکولهای پیامبر ثانویه ،ساختار ساده،
قطر کوچک و قدرت انتشار باالست که در نیتریک اکسید
مشاهده شده است (نیک روش .)1395 ،نیتریک اکسید در
تنظیم خیلی از فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه از تحریک جوانه
زنی تا تنظیم فتوسنتز و گلدهی وارد عمل میشود (تان 16و
همکاران .)2008 ،در تحقیقات آزمایشگاهی بهندرت از گاز
نیتریک اکسید استفاده میشود و معموالً ترکیبات رهاکنندهای
بهکار میروند که بعد از عبور از غشاء در داخل سلول نیتریک
اکسید تولید کند .یکی از متداولترین ترکیبات رهاکننده
نیتریک اکسید ،سدیم نیتروپروساید 17است .در پژوهشی که
روی کدوی تخم کاغذی 18تحت شرایط کم آبیاری انجام شد،
مشخص گردید که کاربرد سدیم نیتروپروساید توانست اثرات
منفی خشکی را کاهش دهد ،بهطوریکه محتوی نسبی آب
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 2/5سانتیمتری از هم کاشته شدند .آبیاری با آب معمولی
انجام میشد و بعد از سبز شدن ،در طی چندین مرحله بوتهها
تنک شدند و درون هر گلدان پنج بوته نگهداری شد .برای هر
واحد آزمایشی  9گلدان در نظر گرفته و در مجموع  81گلدان
برای کشت استفاده شد .اعمال تیمارهای تنش بر اساس روش
وزنی انجام شد که قبل از آن باید ظرفیت زراعی را محاسبه
نمود .برای بهدست آوردن ظرفیت زراعی ابتدا سه گلدان از
خاك خشک پر و وزن اولیه آنها یادداشت گردید .سپس با
افزودن آب ،خاك هر گلدان به درجه اشباع رسانده شد .روی
گلدانها با پالستیک پوشانده شد تا تبخیر انجام نشود و بهمدت
 48ساعت جهت خروج کامل آب از گلدانها تحت نیروی ثقل،
روی سطح مشبک قرار داده و سپس وزن ثانویه گلدانها تعیین
گردید .با محاسبه اختالف وزن اولیه و ثانویه گلدانها ،ظرفیت
زراعی محاسبه گردید .تا  40روز پس از کاشت (مرحله  4تا 6
برگی شدن بوتهها) ،گلدانها بهصورت یکسان آبیاری شدند و
بعد از این مرحله برای تعیین تیمارهای آبیاری بهطور روزانه
رطوبت از هر کدام از گلدانها اندازهگیری و تیمارهایی که
درصد وزنی رطوبت خاك به درصد موردنظر میرسید ،آبیاری
صورت گرفت .سدیم نیتروپروساید طی هشت مرحله بهصورت
هفتگی و بهصورت اسپری بر روی گیاهان محلولپاشی شد
(مقادیر  0/059و  0/119گرم در لیتر) .در مورد گیاهان شاهد،
برگهای گیاهان با آب مقطر محلولپاشی شدند.
در پایان آزمایش (بعد از گذشت هشت هفته از اعمال
تیمارها) ،صفات مرفولوژیکی (ارتفاع بوته ،تعداد شاخه جانبی،
تعداد برگ و گلهای باز شده در بوته و وزنتر و خشک ریشه و
اندام هوایی) ،فیزیولوژیکی (محتوای نسبی آب برگ) و
بیوشیمیایی (غلظت رنگیزهها ،نشت الکترولیتهای برگ،4
میزان غلظت فنل برگ ،فعالیت آنزیمهای سوپراکسید
دیسموتاز و کاتاالز و درصد اسانس) اندازهگیری شد و در نهایت
تجزیه آماری دادهها بهوسیله نرمافزار  SASنسخه  9/2صورت
گرفت .تبدیل درصد اسانس سر شاخههای گلدار به توزیع نرمال
با استفاده از رابطه  Arc sin √xانجام شد و جهت مقایسه
میانگینها از آزمون چنددامنهای دانکن استفاده شد .رسم
نمودارها نیز با کمک نرمافزار  Excelصورت گرفت.

برگها ،میزان کلروفیل ،پرولین و فعالیت آنزیمهای آنتی
اکسیدان را در شرایط تنش کمبود آب افزایش و میزان نشت
یونی سلولها را کاهش داد (یدالهی و اصغرپور.)2014 ،1
همچنین کاربرد این ماده در گل جعفری 2در شرایط تنش
کمبود آب باعث افزایش رشد ریشه و مقدار کلروفیلهای  aو b
گردید (وی بیائو 3و همکاران.)2012 ،
محدودیت منابع آب بهدلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیم
کشور ایران از یکسو و رشد روزافزون جمعیت و نیاز آن به
محصوالت کشاورزی از سوی دیگر ،مسئله کمآبی و بحران آب
را به گونهای بسیار جدی فراروی کشور قرار داده است .بنابراین،
بررسی امکان کشت گیاهان دارویی در مناطق مختلف کشور که
با کمبود بارش مواجه هستند ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
همچنین بهمنظور کاهش اثرهای زیانبار تنش کمبود آب می
توان از موادی همانند سدیم نیتروپروساید استفاده نمود که در
مورد اثر این ماده روی همیشهبهار در شرایط کمبود آب
اطالعاتی وجود ندارد .از این رو این پژوهش با هدف ارزیابی
اثرات سدیم نیتروپروساید بهعنوان ترکیب آزادکننده نیتریک
اکسید بر برخی ویژگیهای مرفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و
بیوشیمیایی گیاه همیشهبهار تحت رژیمهای مختلف آبیاری
انجام گردید.
مواد و روشها
این پژوهش در سال  1398در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم و
مهندسی باغبانی دانشگاه نهاوند بهصورت فاکتوریل در قالب
طرح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا شد .تیمارهای
آزمایش شامل میزان آبیاری در سه سطح شامل  65 ،100و
 30درصد ظرفیت زراعی و محلولپاشی برگی سدیم
نیتروپروساید در غلظتهای صفر (شاهد) 200 ،و 400
میکروموالر بودند .برای انجام این آزمایش ،بذر همیشهبهار (رقم
کم پر ،سال تولید  )1396از شرکت پاکان بذر اصفهان با درجه
خلوص  95و قوه نامیه  98درصد تهیه شد و سدیم
نیتروپروساید (بهصورت پودر با درجه خلوص  100درصد و
اندازه بسته  100گرم) از شرکت سیگما خریداری گردید.
محیطکشت شامل مخلوط دو قسمت خاك ،یک قسمت ماسه و
یک قسمت کود دامی پوسیده بود و با استفاده از ترازو بهصورت
هم وزن در گلدانهایی به ارتفاع  20و قطر دهانه  20سانتیمتر
ریخته شد .جهت زهکشی در کف هر گلدان نیز به مقدار
مساوی سنگریزه استفاده گردید .بذرها در گلدانها به فاصله

وزنتر و خشک ریشه و اندام هوایی و نسبت وزن خشک
ریشه به بخش هوایی
پس از خارج کردن گیاهان از گلدانها ،ریشهها و اندامهای
هوایی از هم جدا و وزنتر ریشهها اندازهگیری شد ،سپس
نمونههای مورداستفاده برای تعیین وزن خشک در دمای 70

1. Yadollahi and Asgharpour
2. Tagetes minuta L.
3. Wei-Biao

4. Electrolyte leakage
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درجه سانتیگراد بهمدت  48ساعت در آون خشک شدند.
نسبت ریشه به بخش هوایی نیز از تقسیم وزن خشک ریشه به
بخش هوایی حاصل شد.

در این فرمولها  V ،A ،Chlb ،Chlaو  Wبهترتیب غلظت
کلروفیلهای  ،b ،aمیزان جذب محلول ،حجم نهایی محلول و
وزنتر نمونه گیاهی است.

محتوای نسبی آب برگ

نشت الکترولیتهای برگ

اندازهگیری محتوای نسبی آب برگ بر اساس روش ریتچی و
نگوین )1990( 1با استفاده از پنج برگ از پنج بوته تصادفی
(باالترین برگ کامالً توسعه یافته) تعیین شد .در آزمایشگاه،
قطعاتی از برگ (از قسمت میانی پهنک و بدون رگبرگ اصلی)
انتخاب و وزنتر آنها با ترازو با دقت  0/01گرم تعیین گردید.
بهمنظور تعیین وزن برگ در حالت تورژسانس ،قطعات برگ به
مدت  24ساعت در دمای چهار درجه سانتیگراد در تاریکی در
داخل آبمقطر قرار گرفتند تا سلولهای داخل برگ آب جذب
نموده و به حالت تورژسانس درآیند .سپس ،قطعات آماس یافته
با احتیاط کامل دوباره وزن شدند .بهدنبال آن ،برگها در دمای
 75درجه سانتیگراد بهمدت  24ساعت خشک شده و وزن
خشک آنها نیز اندازهگیری شد و درنهایت محتوی نسبی آب
برگ (برحسب درصد) با استفاده از رابطه  1بهدست آمد.
% RWC = (FW - DW) / (TW - DW) × 100
رابطه :1
که  DW ،FWو  TWبهترتیب وزنتر برگ ،وزن خشک برگ و وزن
برگ در حالت تورژسانس میباشد.

برای تعیین درصد نشت الکترولیت 100 ،میلیگرم برگ درون
ویالهای شیشهای حاوی  20میلیلیتر آب مقطر ریخته و درب
آنها کامالً بسته شد و پس از  24ساعت در دمای آزمایشگاه
میزان نشت اولیه ( )EL1با دستگاه هدایتسنج ( JENWAY
 )4510تعیین شد و همین نمونهها بهمدت یک ساعت درون آب
جوش قرار گرفتند و میزان نشت نهایی آنها ( )EL2نیز تعیین
گردید و آنگاه با استفاده از معادله  4درصد نشت محاسبه
گردید (والنتوویک 3و همکاران.)2006 ،
%EL = (EL1 / EL2) × 100
رابطه :4
میزان غلظت فنل برگ
بهمنظور تهیه عصاره متانولی جهت اندازهگیری غلظت فنل
برگ ،یک گرم از برگ خشک جدا شد و سپس  10میلیلیتر
متانول  80درصد به آن اضافه گردید و به مدت  24ساعت روی
شیکر قرار داده و از کاغذ صافی عبور داده شد (شهاب 4و
همکاران.)2010 ،
برای تعیین غلظت فنل نمونهها مقدار  400میکرولیتر از
عصاره درون لوله آزمایش دربدار ریخته شده و پس از افزودن
سه میلیلیتر معرف فولین سیوکالتو (رقیق شده با آب به نسبت
 ،)1:10در بن ماری با دمای  22درجه سانتیگراد بهمدت پنج
دقیقه قرار داده شد .سپس به آن سه میلیلیتر محلول بی
کربنات سدیم شش درصد افزوده و مجدداً در بنماری با دمای
 22درجه سانتیگراد بهمدت  90دقیقه قرار داده شد .پس از
گذشت این زمان ،جذب نمونهها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
در طولموج  725نانومتر در مقابل بالنک آب اندازهگیری شد.
شایان ذکر است که بالنک نیز مانند نمونه تهیه شد با این
تفاوت که بهجای عصاره 400 ،میکرولیتر آبمقطر درون لوله
آزمایش ریخته شد .این روش روی هر یک از محلولهای
استاندارد اسید گالیک با غلظتهای 0/25 ،0/1 ،0/05 ،0/025
و  0/5میلیگرم در میلیلیتر نیز انجام شد و منحنی
کالیبراسیون در برابر جذب رسم گردید .اعداد جذب بهدست
آمده از اسپکتروفتومتر را در رابطه  5قرار داده و میزان غلظت

غلظت رنگیزهها
مقادیر کلروفیلهای  b ،aو کل طبق روش گزارش شده توسط
آرنون )1949( 2صورت گرفت .برای این منظور  0/125گرم
بافت برگ تازه با  10میلیلیتر استون  %80و 0/1گرم کربنات
کلسیم ( )CaCo3در یک هاون چینی ساییده شد تا بهصورت
توده یکنواختی درآمد .پس از سانتریفیوژ کردن عصاره حاصل،
محلول رویی برداشته شد و جذب نور توسط آن در طولموج-
های  663نانومتر (حداکثر جذب نور کلروفیل  )aو  645نانومتر
(حداکثر جذب نور کلروفیل  )bتوسط دستگاه
اسپکتروفتومتر  ،Varianمدل  CARY-100و با استفاده از
استون  %80بهعنوان  blankقرائت گردید و مقدار کلروفیلهای
 aو  bبر اساس روابط زیر برحسب میلیگرم در گرم وزنتر
محاسبه گردید.
Chla (mg/g.F.w) = [(12.7 × A663) – (2.69 × A645)] × V /
)(1000 × W
رابطه :2
Chlb (mg/g.F.w) = [(22.9 × A645) – (4.69 × A663)] × V /
)(1000 × W
رابطه :3

3. Valentovic
4. Shehab

1. Ritchie and Nguyen
2. Arnon
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زراعی بههمراه غلظت  400میکروموالر غلظتهای مؤثرتری
برای افزایش هر دو صفت بودند (جدول  .)2کاهش ارتفاع،
نشاندهنده کاهش تقسیم و رشد سلولی این گیاه میباشد.
علت کاهش ارتفاع با افزایش میزان محدودیت آب ،کاهش فشار
تورژسانس و متعاقب آن کاهش تقسیم و بزرگ شدن سلولی در
شرایط کمبود آب میباشد (اسماعیل پور 6و همکاران.)2013 ،
در شرایط تنش کمبود آب ،جذب مواد غذایی موجود در خاك
کاهش یافته و رشد و نمو برگها محدود میشود .از اینرو با
کاهش سطح برگ ،جذب نور نیز کاهش یافته و ظرفیت
فتوسنتزی کل کاهش مییابد .بهدنبال کاهش تولید
فرآوردههای فتوسنتزی در شرایط کمبود آب ،رشد گیاه کاهش
مییابد (سچین 7و همکاران .)2015 ،کاربرد سدیم نیتروپروساید
در شرایط کمبود آب توانست اثرهای نامطلوب تیمار آبیاری در
 30درصد ظرفیت زراعی را بهصورت معنیداری کاهش دهد.
نتایج این تحقیق با نتایج محمدی و همکاران ( )1396روی
چچم و آمون 8و همکاران ( )2014در همیشهبهار مطابقت دارد.
سدیم نیتروپروساید با جلوگیری از تخریب سبزینه ،پیری
برگها را به تأخیر میاندازد و احتماالً با طوالنی کردن دوره
فتوسنتزی سبب افزایش وزن خشک اندام هوایی میگردد
(سچین و همکاران.)2015 ،

فنل موجود در نمونهها برحسب میلیگرم اسید گالیک در گرم
نمونه خشک محاسبه گردید (رضایی 1و همکاران.)2019 ،
Y = 0.0042x + 0.009
R2 = 98.2
رابطه :5
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان
فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بهروش اسپکتروفتومتری و
بر اساس قابلیت بازدارندگی آن از احیای فتوشیمیایی نیترو بلو
تترازولیوم ( 2)NBTدر طولموج  560نانومتر اندازهگیری گردید
(بیچامپ و فریدوویچ .)1971 ،3فعالیت آنزیم کاتاالز طبق روش
اسپکتروفتومتری ارائه شده توسط دهیندزا 4و همکاران ()1981
و بر اساس میزان ناپدید شدن آب اکسیژنه ( )H2O2در طول
موج  240نانومتر اندازهگیری شد.
درصد اسانس
برای استخراج و اندازهگیری اسانس ،سرشاخههای گلدار بوتهها
در مرحله گلدهی کامل برداشت شدند و در دمای اتاق (حدود
 25درجه سانتیگراد) و در سایه خشک گردیدند .سپس ،از هر
نمونه خشک شده  150گرم آسیاب شده و برای کاهش تلفات
اسانس ،بالفاصله با روش تقطیر با آب و دستگاه کلونجر
اسانسگیری انجام شد (فاستینو 5و همکاران.)2017 ،
نتایج و بحث

تعداد شاخه جانبی ،برگ و گل

ارتفاع و وزن خشک بخش هوایی بوته

همانگونهکه در جدول  1مشاهده میشود ،اثر رژیم آبیاری و
محلولپاشی برگی سدیم نیتروپروساید و اثر متقابل آن دو بر
تعداد شاخه جانبی ،برگ و گل در بوته همیشهبهار در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود .مقایسه میانگین اثر متقابل
آبیاری و محلولپاشی سدیم نیتروپروساید (جدول  )2نشان داد
که بیشترین تعداد شاخه جانبی ( 5/74عدد) ،برگ (32/64
عدد) و گل ( 8/47عدد) در گیاهان شاهد و محلولپاشی شده با
غلظت  200میکروموالر از سدیم نیتروپروساید حاصل شد .با
افزایش شدت کمبود آب تعداد شاخه جانبی ،برگ و گل کاسته
شد .تیمار آبیاری در  30درصد ظرفیت زراعی و غلظت صفر
سدیم نیتروپروساید تعداد شاخه جانبی ،برگ و گل را در
مقایسه با تیمار شاهد و محلولپاشی شده با غلظت 200
میکروموالر از سدیم نیتروپروساید بهترتیب برابر ،76/10
 80/97و  85/47درصد کاهش داد (جدول .)2
در هر سه سطح آبیاری ،تیمار سدیم نیتروپروساید در غلظت
 200میکروموالر سبب بیشترین تعداد شاخه جانبی ،برگ و

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر رژیم آبیاری،
محلولپاشی برگی سدیم نیتروپروساید و اثر متقابل آنها بر
ارتفاع و وزن خشک بخش هوایی بوته در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بود (جدول  .)1بیشترین ارتفاع (31/12
سانتیمتر) و وزن خشک بخش هوایی بوته ( 11/36گرم) از
تیمار شاهد و محلولپاشی شده با غلظت  200میکروموالر
سدیم نیتروپروساید حاصل گردید ،درحالیکه کمترین مقادیر
این دو صفت مربوط به تیمار آبیاری در  30درصد ظرفیت
زراعی و گیاهان شاهد (اسپری با آبمقطر) بهترتیب با
میانگینهای  10/26سانتیمتر و  3/94گرم مشاهده شد
(جدول  .)2همچنین مشخص گردید با افزایش میزان تنش
کمبود آب غلظتهای بیشتر سدیم نیتروپروساید مؤثر بودند،
بهطوریکه تیمار آبیاری در  65درصد ظرفیت زراعی بههمراه
غلظت  200میکروموالر و تیمار آبیاری در  30درصد ظرفیت
1. Rezaei
)2. Nitrobluetetrazolium (NBT
3. Beauchamp and Fridovich
4. Dhindsa
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بیشترین وزن خشک ریشه با میانگین  2/71گرم در بوته
متعلق به تیمار شاهد بود .تیمار آبیاری در  30درصد ظرفیت
زراعی کمترین وزن خشک ریشه را داشت (شکل .)1
همچنین نتایج نشان داد که سدیم نیتروپروساید باعث
افزایش وزنتر و خشک ریشه گردید ،اگرچه تفاوت معنیداری
بین غلظتهای  200و  400میکروموالر سدیم نیتروپروساید
مشاهده نگردید (شکل .)2
گسترش ریشه عالوهبر وجود رطوبت و اکسیژن کافی در
خاك ،به تأمین مواد فتوسنتزی که بهطور روزانه توسط
اندامهای هوایی ساخته میشود ،نیز بستگی دارد (تایز و زایگر،4
 .)2006بخشی از کاهش رشد بهدلیل مصرف انرژی بیشتر
جهت هیدرولیز کربوهیدراتها و بخش دیگر کاهش ،از نرخ
فتوسنتز و سطح برگ نشات میگیرد (عرب و همکاران،
 .)1394فاروق و همکاران ( )2009نیز کاهش وزنتر و خشک
ریشه را در اثر کمبود آب گزارش کردند .این محققان در
آزمایشهای خود به این نتیجه رسیدند که وجود رطوبت
مناسب و کافی رشد ریشه را افزایش داد و با فاصله از مقدار
بهینه رطوبت ،رشد ریشه کاهش یافت.
از لحاظ نسبت وزن خشک ریشه به بخش هوایی تیمارهای
آبیاری در دو گروه جداگانه قرار گرفتند ،بیشترین نسبت وزن
خشک ریشه به بخش هوایی متعلق به تیمار آبیاری در 30
درصد ظرفیت زراعی و کمترین مقدار آن متعلق به تیمارهای
شاهد و آبیاری در  65درصد ظرفیت زراعی بود .بنابراین نتایج
نشان داد که گیاه همیشهبهار با تشدید شرایط کم آبی ،مواد
فتوسنتزی بیشتری به ریشهها میفرستد و باعث رشد بیشتر
ریشهها نسبت به بخش هوایی میگردد و این یکی از راههای
عبور از بحران تنش کمبود آب بهحساب میآید .تحقیقات نشان
داده است که در شرایط کمبود آب ،نسبت وزن خشک ریشه به
بخش هوایی افزایش مییابد (قربانلی و همکاران .)1390 ،این
افزایش میتواند داللت بر این داشته باشد که در شرایط کمبود
آب ،رشد ریشهها نسبت به بخش هوایی کمتر تحت تأثیر قرار
میگیرد و تحت این شرایط مواد فتوسنتزی بیشتری به
ریشهها اختصاص داده میشود .این مسئله میتواند به دلیل
حساسیت کمتر ریشهها نسبت به  ABAباشد .بنابراین برخی
گیاهان در پاسخ به تنش کمبود آب ،میزان جذب آب را از
طریق حفظ نسبی رشد ریشه و افزایش نسبت ریشه به بخش
هوایی ،افزایش داده و از این طریق آب قابل دسترس بیشتری
در اختیار گیاه قرار میدهند.

گل گردید .احتماالً تأثیر مثبت سدیم نیتروپروساید مربوط به
کاهش ازدست رفتن آب است که منجر به حفظ تعادل آبی در
گیاهانی که با این ماده تیمار شدهاند ،میگردد و از این طریق
سبب بهبود رشد همیشهبهار میشود (خان 1و همکاران،
 .)2020شاخهدهی زیاد تحت شرایط کمبود آب بهعلت مصرف
بیهوده رطوبت خاك ،یک صفت نامطلوب میباشد .خان و
همکاران ( )2020میزان شاخهدهی در گیاه باقال 2را تحت
شرایط تنش کمبود آب بررسی کردند ،آنها گزارش نمودند که
با افزایش کمبود آب میزان شاخهدهی کاهش یافت و این
کاهش را بهعنوان یک ساز و کار سازگاری در نظر گرفتند که به
وسیله آن ،گیاه تالش میکند تا آب را برای مراحل بحرانیتر
نمو نظیر مرحله گلدهی حفظ نماید .بنابراین در این تحقیق
نیز کاهش تعداد شاخه جانبی در تیمارهای آبیاری در  65و 30
درصد ظرفیت زراعی را شاید بتوان بهعنوان یک ساز و کار
سازگاری برای گیاه همیشهبهار نیز در نظر گرفت.
یکی از راهکارهای گیاه در زمان وقوع کمبود آب ،کاهش
سطح تعرق میباشد .برگ بهعنوان واحد فتوسنتزی نقش
ویژهای در گیاه دارد .گیاهان با تعداد برگ بیشتر در شرایط
تنش توان فتوسنتزی باالتری دارند ،اما در این شرایط این
موضوع با تعرق بیشتر گیاه در تقابل است .از اینرو ،باید بین
کاهش میزان تعرق و سطح بحرانی برگ بهمنظور فتوسنتز
تعادل پایداری وجود داشته باشد .زمانیکه این تعادل حاصل
نمیشود ،مزیت کاهش تعرق بهوسیله عدم دسترسی کافی به
مواد جذبشونده از بین میرود (کافی و همکاران.)1388 ،
زنگانی 3و همکاران در سال  2018در گیاه خارمریم گزارش
کردند که تحت شرایط کمبود آب تعداد گل در این گیاه کاهش
یافت ،علت آن کاهش ماده فتوسنتزی بهعلت کاهش سطح
برگ و انتقال کمتر مادهی آسیمیالسیونی به سمت گلها،
گزارش شد.
خصوصیات ریشه (وزنتر و خشک و نسبت وزن خشک
ریشه به بخش هوایی)
براساس نتایج بهدستآمده اثر رژیم آبیاری و محلولپاشی برگی
سدیم نیتروپروساید بر وزن تر و خشک ریشه در سطح احتمال
یک درصد و اثر رژیم آبیاری بر نسبت وزن خشک ریشه به
بخش هوایی همیشهبهار در سطح احتمال پنج درصد معنیدار
شدند (جدول  .)1تیمارهای شاهد و آبیاری در  65درصد
ظرفیت زراعی بیشترین وزنتر ریشه را داشتند (شکل .)1

1. Khan
2. Vicia faba L.
3. Zangani

4. Taiz and Zeiger
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مشاهده نگردید (شکل  .)3همچنین بیشترین میزان
کلروفیلهای  aو کل بهترتیب با میانگینهای  3/98و 6/79
میلیگرم بر گرم وزنتر در هنگام استفاده از  400میکروموالر
سدیم نیتروپروساید و کمترین مقدار آنها در گیاهانی که تحت
غلظت صفر سدیمنیتروپروساید قرار گرفتند ،حاصل گردید
(شکل .)4
کاهش محتوای کلروفیل تحت شرایط کمبود آب در بسیاری
از گیاهان گزارش شده است (صالحی 5و همکاران2016 ،؛
اشرفی 6و همکاران .)2018 ،کمبود آب منجر به پیری زودرس
برگ ،تخریب کلروپالست و اکسیداسیون نوری میشود .گونه
های واکنشگر اکسیژن با افزایش فعالیت آنزیم کلروفیالز سبب
ایجاد تنش اکسیداتیو لیپیدها و پروتئینهای کلروپالست می-
گردند ،همچنین مشخص شده است که کمبود آب از طریق
افزایش غلظت تنظیمکنندههای رشد مانند اسید آبسیزیک و
اتیلن نیز میتواند باعث تحریک آنزیم کلروفیالز شود و در
نهایت تجزیه کلروفیل را ایجاد کند (کشاورز افشار 7و همکاران،
 .)2016کایا 8و همکاران ( )2019گزارش کردند که سدیم
نیتروپروساید بهعنوان تنظیمکننده رشد و نمو گیاهی با کاهش
تولید اتیلن میتواند فرایند پیری را به تأخیر بیاندازد .لی 9و
همکاران ( )2010گزارش کردند که تأثیر سدیم نیتروپروساید
در افزایش پایداری کلروفیل بهدلیل ممانعت از فعالیت ACC
سنتتاز و کاهش تولید اتیلن میباشد .احتماالً سدیم
نیتروپروساید از طریق تبدیل آکونیتاز (یکی از ترکیبات چرخه
کربس) به ( IRP1پروتئین تنظیم کننده آهن) ،دسترسی گیاه
به آهن را زیاد کرده و از این طریق منجر به حفظ محتوای
کلروفیل میگردد (نیل 10و همکاران.)2003 ،

محتوای نسبی آب بر گ
بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر رژیم آبیاری،
محلولپاشی برگی سدیم نیتروپروساید و اثر متقابل این دو
عامل در سطح احتمال یک درصد بر محتوای نسبی آب برگ
معنیدار گردید (جدول  .)1مقایسه میانگینها نشان داد که
مقدار محتوای نسبی آب برگ بهدنبال کمبود آب ،کاهش یافت
و در هر سه سطح تنش ،بیشترین مقدار محتوای نسبی آب
برگ در گیاهان تیمار شده با غلظت  200میکروموالر سدیم
نیتروپروساید حاصل شد (جدول  .)2نتایج مشابهی در گیاهان
گل مریم( 1علیپور و همکاران )1393 ،و جو( 2گان 3و همکاران،
 )2015بهدستآمده است .محتوای نسبی آب باالتر به معنای
توانایی برگ در حفظ مقادیر بیشتر آب در شرایط کمبود آب
است و در صورت کاهش آن سبب تغییر در غشای سلول و در
نهایت افزایش نشت الکترولیتها از یاختهها میگردد (ایزدی و
همکاران .)1388 ،گونههای مقاوم در مواجهه با کمبود آب
محتوای آب سلولهای خود را در حد باالتری حفظ میکنند
(کافی و همکاران .)1388 ،گزارش شده است که گیاهانی که
توانایی بستن روزنههایشان را دارا میباشند ،میتوانند محتوای
آب برگهایشان را در مقادیر باالتری حفظ نمایند .نشان داده
شده است سدیم نیتروپروساید باعث بسته شدن موقتی روزنهها
میگردد ،در نتیجه تعرق و هدایت روزنهای را کاهش داده و
بدین طریق از کاهش محتوای نسبی آب برگ پیشگیری می-
کند (حیات 4و همکاران .)2011 ،در تحقیق دیگری که توسط
فاروق و همکاران ( )2009انجام شد ،مشخص گردید که سدیم
نیتروپروساید از طریق از بین بردن رادیکالهای آزاد ،باعث
بهبود فتوسنتز ،توسعه غشای سلولی و محتوای نسبی آب برگ
میگردد.
غلظت رنگیزهها
همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،اثر رژیم آبیاری و
محلولپاشی برگی سدیمنیتروپروساید فقط بر میزان
کلروفیلهای  aو کل در سطح احتمال یک درصد معنیدار
شدند .اثر متقابل دو تیمار بر کلروفیلهای  b ،aو کل معنیدار
نگردید .با افزایش شدت کمبود آب از میزان کلروفیلهای  aو
کل کاسته شد .بیشترین میزان کلروفیلهای  aو کل بهترتیب
با میانگین  4/57و  6/21میلیگرم بر گرم وزنتر در تیمار شاهد
حاصل گردید ،هرچند بین این تیمار و تیمار آبیاری در 65
درصد ظرفیت زراعی اختالف معنیداری از لحاظ این دو صفت

5. Salehi
6. Ashrafi
7. Keshavarz Afshar
8. Kaya
9. Li
10. Neill

1. Polianthes tuberosa L.
2. Hordeum vulgare L.
3. Gan
4. Hayat
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 نتایج تجزیه واریانس اثر رژیمهای آبیاری و محلولپاشی برگی سدیم نیتروپروساید روی برخی ویژگیهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه همیشهبهار:1 جدول
Table 1: Analysis of variance results of the effect of irrigation regimes and foliar application of sodium nitroprusside on some morphological and physiological characteristics of
marigold plant
میانگین مربعات
Mean square

محتوای نسبی آب برگ
Relative leaf water
content

62.35**

نسبت وزن خشک ریشه به
بخش هوایی
Root to aerial organ dry
weight ratio
0.1247*

وزنترریشه

وزن خشک ریشه

تعداد گل

تعداد برگ

تعداد شاخهجانبی

وزن خشک اندام هوایی

Root fresh
weight

Root dry
weight

Flower
number

Leaf
number

Number of lateral
aerial organ

Aerial organ dry
weight

Plant height

102.56**

75.72**

101.23**

763.12**

47.23**

3672.30**

1398.36**

ارتفاع بوته

درجه
آزادی

منابع تغییرات
Sources of Variations

df

2

رژیم آبیاری
Irrigation regime

101.71**

0.00057ns

32.17**

25.42**

45.95**

1013.26**

37.16**

1543.63**

278.98**

2

سدیمنیتروپروساید
Sodium nitroprusside

18.32**

0.00058ns

0.56ns

0.97ns

39.36**

945.49**

26.72**

963.21**

149.44**

4

رژیم آبیاری × سدیم
نیتروپروساید
Irrigation regime ×
Sodium nitroprusside

1.11

0.0008

0.41

0.87

14.31

19.37

6.47

86.36

28.16

18

خطا
Error

2.14

7.86

9.19

8.65

21.03

7.60

26.95

13.6

9.4

-

)ضریب تغییرات (درصد
CV (%)

 درصد و غیرمعنیدار1  و5  بهترتیب معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
*, ** and ns: Significant at 5 and 1% probability level and non-significant, respectively
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 فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه همیشهبهار، نتایج مقایسه میانگینهای اثر رژیمهای آبیاری و محلولپاشی برگی سدیمنیتروپروساید روی برخی ویژگیهای مرفولوژیکی:2 جدول
Table 2: Mean comparison results of the effect of irrigation regimes and foliar application of sodium nitroprusside on some morphological, physiological and biochemical
characteristics of marigold plant
خصوصیات اندازهگیری شده
تیمارها
Measured properties

فعالیت آنزیم
کاتاالز (واحد در
میلیگرم
)پروتئین

فعالیت آنزیم
سوپراکسید
دیسموتاز (واحد در
)میلیگرم پروتئین

Catalase
activity (U mg-1
protein)

Superoxide
dismutase activity
(U mg-1 protein)

Electrolyte
leakage (%)

0.20f

3.01e

36.42d

52.52de

64.39d

0.31e

3.35d

39.56c

34.61f

78.12a

درصد
اسانس
Essential
oil
percentage

نشت
الکترولیتها
)(درصد

محتوای نسبی آب
)برگ (درصد
Relative leaf
water Content (%)

تعداد گل
Flower
number

Treatments

تعداد
برگ

تعداد شاخه
جانبی

وزن خشک بخش
)هوایی (گرم

ارتفاع بوته
)(سانتیمتر

غلظت سدیم
نیتروپروساید
)(میکروموالر

Leaf
number

Number of
lateral aerial
organ

Aerial organ dry
weight (g)

Plant height
(cm)

5.73d

21.32d

5.12b

8.48c

20.13c

0

8.47a

32.64a

5.74a

11.36a

31.12a

200

Sodium nitroprusside
concentration (µM)

ظرفیت زراعی
)(درصد
FC (%)

) (شاهد100
100 (Control)

0.40d

3.88c

41.12c

36.98f

71.37b

7.06b

28.97b

5.52ab

10.14b

26.47b

400

0.49c

4.24b

52.97b

64.87c

54.25g

3.25f

17.24f

2.79e

7.01e

15.39d

0

0.54bc

4.78a

57.31ab

49.58e

68.43c

7.76b

27.05c

4.16c

8.78c

25.24b

200

0.59b

4.89a

60.28a

55.21d

61.76e

6.43c

19.68e

3.11d

7.84d

17.31d

400

0.62b

2.17h

20.79g

73.28a

44.18i

1.23g

6.21i

1.37g

3.94g

10.26f

0

0.67ab

2.32g

27.11f

65.63c

58.31f

5.20d

9.12g

2.91e

6.63f

14.74e

200

0.71a

2.60f

32.54e

69.47b

50.99h

4.34e

7.21h

2.48f

6.85f

15.17e

400

 در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدار ندارند،در هر ستون میانگینهای که دارای حروف مشترك هستند
Means in each column followed by similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level
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 اثر رژیمهای آبیاری در قالب ظرفیت زراعی بر وزنتر و خشک ریشه و نسبت وزن خشک ریشه به بخش هوایی گیاه:1 شکل
 آزمون دانکن تفاوت معنیدار ندارند%5  در سطح احتمال، میانگینهایی دارای حروف مشترك.همیشهبهار
Fig. 1: The effect of irrigation regimes based on the field capacity (FC) on root fresh and dry weight and root to aerial
organ dry weight ratio of marigold plant. Means with the same letters are not significantly different at 5% Duncan test

 میانگینهایی دارای حروف. اثر غلظتهای سدیمنیتروپروساید (میکروموالر) بر وزن خشک و تر ریشه گیاه همیشهبهار:2 شکل
 آزمون دانکن تفاوت معنیدار ندارند%5  در سطح احتمال،مشترك
Fig. 2: The effect of sodium nitroprusside concentration (μM) on root fresh and dry weight of marigold plant. Means
with the same letters are not significantly different at 5% Duncan test
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شکل  :3اثر رژیمهای آبیاری در قالب ظرفیت زراعی بر میزان کلروفیلهای  aو کل گیاه همیشهبهار .میانگینهایی دارای حروف
مشترك ،در سطح احتمال  %5آزمون دانکن تفاوت معنیدار ندارند
Fig. 3: The effect of irrigation regimes based on the field capacity (FC) on chlorophyll a and total chlorophyll of
marigold plant. Means with the same letters are not significantly different at 5% Duncan test

شکل  :4اثر غلظتهای سدیمنیتروپروساید (میکروموالر) بر میزان کلروفیلهای  aو کل گیاه همیشهبهار .میانگینهایی دارای حروف
مشترك ،در سطح احتمال  %5آزمون دانکن تفاوت معنیدار ندارند
Fig. 4: The effect of sodium nitroprusside concentration (μM) on chlorophyll a and total chlorophyll of marigold plant.
Means with the same letters are not significantly different at 5% Duncan test

نشت یونی را افزایش میدهد (مگدی و همکاران.)2012 ،
زیمر-پرادوس 1و همکاران ( )2014گزارش نمودند که سدیم
نیتروپروساید احتماالً از طریق از بین بردن رادیکالهای آزاد
بهعنوان یک آنتیاکسیدان عمل میکند و همچنین این ماده
بهعنوان یک مولکول پیامرسان باعث تغییر در بیان برخی ژن-
های دفاعی (فنیل آالنین آمونیالیاز و پراکسیداز) میگردد و از
این دو طریق باعث کاهش درصد نشت میشود .نتایج این
تحقیق با نتایج سچین و همکاران ( )2015در آفتابگردان و
زنگانی و همکاران ( )2018در خار مریم همخوانی داشت.

نشت الکترولیتهای برگ
نشت الکترولیتهای برگ همیشهبهار تحت در سطح یک
درصد و اثر متقابل این دو عامل در سطح احتمال پنج درصد
قرار گرفت (جدول  .)3بیشترین درصد نشت را گیاهانی نشان
دادند که تحت آبیاری در  30درصد ظرفیت زراعی و غلظت
صفر سدیمنیتروپروساید قرار گرفتند (جدول  .)2کمترین
درصد آن نیز در تیمار شاهد و محلولپاشی شده با غلظتهای
 200و  400میکروموالر از سدیم نیتروپروساید حاصل گردید
(جدول  .)2کمبود آب با ایجاد تنش اکسیداتیو و تولید
رادیکالهای آزاد اکسیژن منجر به پراکسیداسیون اسیدهای
چرب غشاهای سلولی گشته و از این طریق نفوذپذیری غشا و

1. Zimmer-Prados
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آن  49/78میلیگرم گالیک اسید در گرم ماده خشک متعلق به
تیمار آبیاری در  30درصد ظرفیت زراعی بود که نسبت به
تیمار  65درصد 52/29 ،درصد کاهش نشان داد (شکل  .)5در
پژوهش حاضر افزایش میزان غلظت فنل کل برگ بر اثر افزایش
شدت تنش تا سطح  65درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد و با
افزایش بیشتر شدت تنش ،میزان این ترکیبات کاهش
معنیداری نشان داد .به نظر میرسد علت کاهش تیمار آبیاری
در  30درصد ظرفیت زراعی ،مربوط به تخریب این مواد در اثر
واکنش با ترکیبات اکسیداتیو در شرایط کمبود آب باشد .یکی
از مکانیسمهای دفاع غیرآنزیمی برای مقابله با تنش اکسیداتیو
القاء شده توسط تنش کمبود آب در گیاهان ،تجمع ترکیبات
آنتیاکسیدانی نظیر فالونوئیدها ،آنتوسیانینها و ترکیبهای
فنلی است.
این ترکیبات بهعنوان گیرنده رادیکالهای آزاد عمل کرده و
سبب ثبات غشاهای سلولی و مانع از پراکسیداسیون لیپیدها
میشوند و از این طریق باعث مقاومت گیاهان در برابر تنش
اکسیداتیو میگردند (چانگ 5و همکاران .)2002 ،نتایج این
تحقیق با نتایج کایاپرو 6و همکاران ( )2019در گیاه نعناع
فلفلی 7مطابقت داشت.
مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش کمبود آب و
سطوح سدیمنیتروپروساید درصد اسانس افزایش یافت،
بهطوریکه بیشترین درصد اسانس در تیمار  30درصد ظرفیت
زراعی و محلولپاشی با غلظت  400میکروموالر ( 0/71درصد)
و کمترین درصد آن در تیمار شاهد و گیاهان اسپری شده با
آب مقطر ( 0/20درصد) حاصل شد (جدول  .)2همچنین در هر
سطح تنش کمبود آب ،افزایش غلظت سدیمنیتروپروساید سبب
افزایش درصد اسانس گردید .در گیاهان دارویی میزان اسانس
عالوهبر کنترل ژنتیکی ،تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی قرار
میگیرد .میزان آب قابل دسترس مهمترین عامل محیطی است
که درصد اسانس را تحت تأثیر قرار میدهد .احتماالً افزایش
مقدار اسانس تحت شرایط کمبود آب را بتوان با دو فرضیه
توجیه نمود که مورد اول آن موازنه کربن -عناصر غذایی بوده و
عنوان میکند هنگامی که عناصر غذایی در دسترس باشند،
گیاه کربن را بهمنظور رشد اختصاص میدهد ،اما در صورتی که
کمبود عناصر غذایی پیش آید ،رشد بیشتر از فتوسنتز تحت
تأثیر قرار گرفته و این امر منجر به تشکیل هیدراتهای کربنی
میگردد که باعث بیوسنتز متابولیتهای کربندار میشوند.

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان
تأثیر رژیم آبیاری و محلولپاشی برگی سدیمنیتروپروساید بر
فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز در برگهای
همیشهبهار در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول
 .)3مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین فعالیت آنزیمهای
سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز در تیمار آبیاری در  65درصد
ظرفیت زراعی و محلولپاشی شده با غلظتهای  200و 400
میکروموالر از سدیمنیتروپروساید حاصل گردید (جدول .)2
کمترین فعالیت آنزیمها نیز متعلق به تیمار آبیاری در 30
درصد ظرفیت زراعی و گیاهان تیمار شده با غلظت صفر سدیم
نیتروپروساید بود .محلولپاشی گیاهان با غلظتهای  200و
 400میکروموالر سدیمنیتروپروساید در هر سطح آبیاری باعث
افزایش میزان فعالیت این آنزیمها نسبت به شاهد گردید
(جدول  .)2هنگام مواجهه گیاهان با تنشهای محیطی ازجمله
کمبود آب ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان دستگاه فتوسنتزی
گیاه را در برابر آسیبهای اکسیداتیو محافظت مینماید
(دسیکن 1و همکاران .)2004 ،میوناوار 2و همکاران ()2019
گزارش کردند که تحت شرایط کمبود آب ،آنزیمهای کاتاالز و
سوپراکسید دیسموتاز بهصورت مشترك گونههای فعال اکسیژن
را به آب و اکسیژن مولکولی تبدیل میکنند و از این طریق از
آسیب سلولی گیاه جلوگیری مینمایند .در تایید نتایج پژوهش
حاضر ،مجید 3و همکاران ( )2020گزارش کردند که سدیم
نیتروپروساید با افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و
تبدیل آنیون سوپراکسید به پراکسیدهیدروژن ( ،)H2O2این
آنیون را حذف نموده و در نهایت باعث القای سایر آنزیمهای
آنتیاکسیدانی مانند کاتاالز میگردد .کاتاالز نیز  H2O2تولید
شده در مسیر تنفس نوری در داخل پروکسیزومها را از بین
میبرد (ونگ 4و همکاران.)2009 ،
غلظت فنل کل برگ و اسانس گیاه
بر اساس جدول شماره  ،3فقط اثر رژیم آبیاری بر میزان فنل
کل همیشهبهار در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد .هم
چنین اثر رژیم آبیاری و محلولپاشی برگی سدیمنیتروپروساید
بر درصد اسانس این گیاه در سطح احتمال یک درصد و اثر
متقابل این دو عامل نیز در سطح احتمال پنج درصد معنیدار
گردید (جدول  .)3بیشترین مقدار فنل کل از تیمار آبیاری در
 65درصد ظرفیت زراعی با میانگین  104/35میلیگرم گالیک
اسید در گرم ماده خشک حاصل شد ،درحالیکه کمترین میزان
1. Desican
2. Munawar
3. Majeed
4. Wang

5. Chang
6. Chiappero
7. Mentha piperita L.
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 نتایج تجزیه واریانس اثر رژیمهای آبیاری و محلولپاشی برگی سدیم نیتروپروساید روی برخی ویژگیهای بیوشیمیایی گیاه همیشهبهار:3 جدول
Table 3: Analysis of variance results of the effect of irrigation regimes and foliar application of sodium nitroprusside on some biochemical characteristics of marigold
plant
میانگین مربعات
Mean Square

درصد اسانس

فنل کل

Essential oil
percentage

Total
phenol

0.0097

**

0.2570

**

فعالیت آنزیم کاتاالز

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

Catalase activity

Superoxide dismutase activity

99.64

**

823.34

**

نشت الکترولیتها

کلروفیل کل

Electrolyte
leakage

Total
chlorophyll

148.32

**

0.976

**

b

کلروفیل

Chlorophyll b

a

کلروفیل

Chlorophyll a

درجه
آزادی

منابع تغییرات
Sources of Variations

df
0.136

ns

0.823

**

2

رژیم آبیاری
Irrigation regime

0.0084**

0.00091ns

101.39**

741.77**

98.87**

0.841**

0.098ns

0.624**

2

سدیم نیتروپروساید
Sodium nitroprusside
رژیم آبیاری × سدیم

0.0011*

0.00047ns

59.25**

88.56**

43.21*

0.127ns

0.014ns

0.023ns

4

نیتروپروساید
Irrigation regime ×
Sodium nitroprusside

0.00001

0.0004

7.01

15.17

10.85

0.186

0.017

0.014

18

خطا
Error

1.16

8.77

6.34

4.62

8.52

17.74

8.41

12.63

-

)ضریب تغییرات (درصد
CV (%)

 درصد و غیر معنیدار1  و5  بهترتیب معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
*, ** and ns: Significant at 5 and 1% probability level and non-significant, respectively

 آزمون دانکن تفاوت معنیدار%5  در سطح احتمال، میانگینهایی دارای حروف مشترك. اثر رژیمهای آبیاری در قالب ظرفیت زراعی بر میزان غلظت فنل کل برگ گیاه همیشهبهار:5 شکل
ندارند
Fig. 5: The effect of irrigation regimes based on the field capacity (FC) on total phenol of marigold plant. Means with the same letters are not significantly different at
5% Duncan test
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نشت را گیاهانی نشان دادند که تحت آبیاری در  30درصد
ظرفیت زراعی و غلظت صفر سدیمنیتروپروساید قرار گرفتند.
سدیمنیتروپروساید اثرات منفی کمبود آب را از طریق افزایش
فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز تعدیل نمود،
بهطوریکه بیشترین فعالیت این آنزیمها در تیمار آبیاری در
 65درصد ظرفیت زراعی و کاربرد غلظتهای  200و 400
میکروموالر سدیمنیتروپروساید حاصل شد .همچنین محلول
پاشی گیاهان با  400میکروموالر سدیمنیتروپروساید باعث
افزایش مقدار کلروفیلهای  aو کل گردید .افزایش غلظت فنل
کل برگ نیز تا سطح  65درصد ظرفیت زراعی چشمگیر بود و
با افزایش بیشتر تنش ،از غلظت آن کاسته شد .باتوجه به نتایج
بهدستآمده ،چنین بهنظر میرسد که کاربرد سدیم
نیتروپروساید در مناطق خشک و نیمهخشک میتواند بهعنوان
عاملی برای کاهش شدت تنش در شرایط کمبود آب عمل کرده
و با افزایش میزان اسانس به بهبود اقتصاد کشاورزان کمک کند.

فرضیه دوم موازنه رشد -تمایز است که مادامیکه شرایط
محیطی اجازه رشد و تقسیم سلولی را به گیاه دهد کربن
بهمنظور رشد صرف میشود ،اما با وقوع کمبود آب رشد متوقف
شده و گیاه کربن را بهمنظور تولید متابولیتهای ثانویه
اختصاص میدهد (لوریو .)1986 ،1محصلی و صادقی)2019( 2
بیان نمودند که سدیمنیتروپروساید سبب رها شدن نیتروژن
گشته و از طریق افزایش میزان نیتروژن سبب افزایش فتوسنتز،
توسعه برگ و نهایتاً افزایش مقدار اسانس میگردد.
نتیجهگیری کلی
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گل ،محتوای نسبی آب برگ و غلظت کلروفیلهای  aو کل
گردید .کاربرد  200میکروموالر سدیم نیتروپروساید موجب
بهبود رشد در شرایط تنش و غیرتنش گردید .بیشترین درصد
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Effect of Foliar Application of Sodium Nitroprusside on some Morphological,
Physiological and Biochemical Properties of Marigold Plant (Calendula officinalis L.)
under Different Irrigation Regimes
Izadi1*, Z. and Mirazi2, N.
Abstract
In order to investigate the effect of irrigation as well as foliar application of sodium nitroprusside as a nitric oxide donor
compound on some morphological, physiological and biochemical characteristics in marigold (Calendula officinalis L.),
an experiment was conducted in a greenhouse and has been carried out as factorial (two factors) based on a completely
randomized design with three replications. Experimental factors included different irrigation levels 100, 65 and 30% FC
and foliar application of sodium nitroprusside at three concentration levels 0 (control), 200 and 400 µM. The results
showed that the highest root dry weight and root to aerial organ dry weight ratio belonged to control and 30% FC,
respectively. Chlorophyll a and total concentration were reduced under water deficit stress, while the electrolyte leakage
percentage was increased. The highest amount of total phenol content was belonged to 65% FC. Sodium nitroprusside
had significant effects on the root dry weight and chlorophyll a and total concentration that this effects was maximum in
400µM. The concentrations of 200 and 400 µM sodium nitroprusside with 65% FC treatment increased the activity of
superoxide dismutase and catalase enzymes. In all irrigation treatments, foliar application of 200 µM sodium
nitroprusside increased the relative leaf water content. The concentration of 400 µM sodium nitroprusside with 30% FC
showed the highest essential oil percentage. Based on the results obtained, sodium nitroprusside treatment protected
marigold plant from water deficit stress and decreased its damages.
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