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ABSTRACT
Drought is the major cause of yield reduction in the arid and semi-arid regions. Abscisic acid (ABA)
plays a crucial role in the responses of plants to environmental stresses such as drought. This experiment
was carried out as split plot based on complete random block design at research farm of University of
Zanjan, during 2016 growth season to evaluate the effect of drought and ABA on total phenol content and
some physiological traits of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.). Three moisture regimes (wellwatered, moderate drought with delay irrigation up to -0.8MPa and severe drought with delay irrigation
up to -1.5MPa) were the main plots and five ABA concentrations (0, 5, 10, 20 and 40 µM) were subplots.
The effect of moisture regimes, ABA and their interaction were significant for the studied traits. Without
ABA application, drought stress reduced the plant total chlorophyll content, photosynthesis, stomatal
conductance, mesophilic conductivity and transpiration. ABA application reduced the studied gas
exchange traits. Overall, ABA decreased physiological parameters and seed yield by intensifying the
drought stress effect. According to the results, without ABA application, moderate and severe drought
conditions increased the total phenol content compared to the irrigation condition and application of ABA
increased the total phenol content under moderate and severe drought conditions. Since the most active
substance in dragonhead is phenolic compounds, it seems that the plant total phenol content can be
increased by applying drought condition and ABA application.
Keywords: Carotenoid, chlorophyll, mesophyll conductance, photosynthesis, seed yield.
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چکیده
) یکی ازABA(  آبسیزیک اسید.خشکی یکی از مهمترین دالیل کاهش عملکرد در نواحی خشک و نیمهخشک میباشد
 جهت ارزیابی.هورمونهای گیاهی است که نقش مهمی در پاسخ گیاهان در برابر تنشهای محیطی مانند خشکی ایفا میکند
Dracocephalum moldavica (  بر محتوای کل فنول و برخی صفات فیزیولوژیکی بادرشبوABA اثر تنش خشکی و کاربرد
 در5931  آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده و بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در بهار سال،)L.
 تنش خشکی مالیم با، آبیاری در سه سطح (آبیاری مطلوب، در این آزمایش.مزرعه پژوهشی دانشگاه زنجان اجرا شد
ABA  مگاپاسکال) در کرتهای اصلی و هورمون-5/1  مگاپاسکال و تنش خشکی شدید با پتانسیل آبی-0/8 پتانسیل آبی
 وABA  هورمون، اثر سطوح آبیاری. میکروموالر) در کرتهای فرعی قرار گرفتند00  و00 ،50 ، پنج،در پنج سطح (صفر
 تنش خشکی موجب کاهش محتوای،ABA  در شرایط عدم کاربرد.نیز اثرمتقابل این دو بر صفات مورد مطالعه معنیدار بود
 صفات مرتبط با،ABA  کاربرد. هدایت مزوفیلی و تعرق گیاه شد، هدایت روزنهای،کلروفیل و نیز کاهش سرعت فتوسنتز
 موجب کاهش پارامترهای فیزیولوژیک و کاهش، با تشدید اثر تنش خشکیABA  بهطورکلی.تبادالت گازی را کاهش داد
 تنش خشکی محتوای فنول کل گیاه را افزایش داد و،ABA  بر اساس نتایج و در شرایط عدم کاربرد.عملکرد دانه شد
 بیشترین ترکیبات موثر. موجب افزایش محتوای فنول کل شد،کاربرد این هرمون در شرایط تنش خشکی مالیم و شدید
 میتواند محتوای فنول کل گیاه راABA  ترکیبات فنولی هستند و به نظر میرسد که اعمال تنش خشکی و کاربرد،بادرشبو
.افزایش دهد
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مقدمه
خشکی یکی از مهمترین موانع تولیدات گیاهی در
جهان است ( .)Van et al., 2017باید توجه داشت که
تنش خشکی ،کشاورزی و امنیت غذایی را بهخصوص
در مناطقی که برای تأمین آب مورد نیاز در کشاورزی
متکی به بارندگی هستند ،تحت تأثیر قرار میدهد
( .)Jha & Srivastava, 2018ایران کشوری است که
در منطقه خشک و نیمهخشک واقعشده است؛ بنابراین
محصوالت کشاورزی بهطور قطع حداقل در بخشی از
دوره رشدی خود با تنشهای خشکی مالیم و یا شدید
مواجه خواهند شد .بهمنظور حفظ عملکرد و
متابولیسم مناسب ،گیاهان مکانیسمهای فیزیولوژیک
را برای حفظ فشار تورژسانس بافتها و گشودگی
روزنهها برای حصول حداکثر کارایی فتوسنتزی اتخاذ
میکنند (.)Viger et al., 2016
عموماً زمانی که تنش خشکی افزایش مییابد ،هدایت
روزنهای و فتوسنتز خالص کم میشود ( & Singh
 .)Reddy, 2011کاهش هدایت روزنهای باعث کاهش
غلظت دیاکسیدکربن درون برگی میشود و نهایت ًا
غلظت دیاکسیدکربن در محل کربوکسیالسیون
()RuBP
فسفات
بیس
-3
ریبولوز،1-
کربوکسیالز/اکسیژناز (رابیسکو) کاهش مییابد و
سرعت فتوسنتز را نیز کم میکند (Carmo-Silva et
) .al., 2017همچنین بسته شدن روزنهها ،با محدود
کردن تعرق گیاه ،کارایی مصرف آب ( )WUEرا نیز
بهبود میبخشد و بهصورت غیرمستقیم تولیدات
گیاهی را در شرایط تنش خشکی تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)Shi et al., 2019بنابراین بررسی
پارامترهای تبادالت گازی مانند هدایت روزنهای،
سرعت تعرق و فتوسنتز ،غلظت دیاکسیدکربن
درونسلولی و کارایی مصرف آب گیاه ،میتواند تحمل
به خشکی گیاه را ارزیابی کند (.)Erice et al., 2011
بهعالوه اندازهگیری پارامترهای فیزیولوژیک مانند
غلظت کلروفیل ،یکی از راههای مطالعه اثر تنش
خشکی بر رشد و تولید گیاه است ( Morgun et al.,
 .)2019تنش خشکی میتواند مسیرهای بیوشیمیایی
در سلولهای گیاهی را نیز تحت تأثیر قرار دهد

( .)Idhan et al., 2018باالترین میزان کلروفیل و
کاروتنوئید در گیاهان متحمل به تنش خشکی دیده
میشود (.)Mathobo et al., 2017
هورمون آبسیزیک اسید یا  ABAنقش مهمی در
تنظیم پاسخ سازگاری گیاهان به بسیاری از تنشهای
محیطی مانند خشکی ( ،)Lv et al., 2017شوری
( )Amjad et al., 2014و دمای پایین ( Vishwakarma
 )et al., 2017ایفا میکند .این هورمون در ریشهها
تولید میشود و سپس به برگها انتقال مییابد.
آبسیزیک اسید خارجی بهراحتی توسط گیاه جذب
میشود و اغلب بهصورت محرک اثرات تنش آب عمل
میکند؛ از این رو ،بهعنوان هورمون تنش در نظر
گرفته میشود ( .)Cai et al., 2017آبسیزیک اسید اثر
سریعی بر بسته شدن روزنهها دارد و باعث کاهش
هدایت روزنهای میشود ( .)Hosy et al., 2003درواقع
آبسیزیک اسید به دو شکل فتوسنتز را در برگها
تحت تأثیر قرار میدهد؛ یک ،از طریق بستن روزنهها و
کاهش در فراهمی دیاکسیدکربن ،دو :از طریق تأثیر
بر دستگاه فتوسنتزی .در پاسخ اول ،هنگامیکه
روزنهها بسته میشوند ،فتوسنتز از طریق کاهش
دسترسی سلول به دی اکسیدکربن کاهش مییابد ،تا
زمانی که پاسخ دوم یا اثرات غیر روزنهای آبسیزیک
اسید بروز کند و موجب کاهش سرعت فتوسنتز شود.
این اثرات ثانویه اغلب به دلیل نقشی که آبسیزیک
اسید در تولید گونههای فعال اکسیژن ( )ROSدارد
( ،)Li et al., 2010بهصورت کاهش تولید کلروفیل و
افزایش تخریب کلروفیل ()Pospíšilová et al., 2009
و نیز آسیب به غشای سلولی ()Duan et al., 2007
بروز میکند.
ترکیبات فنولی شامل فالونوئیدها ،آنتوسیانین ،لیگنین
و غیره ،مهمترین دسته از متابولیتهای ثانویه هستند
که نقشهای متفاوتی در مقاومت به تنشهای زنده و
غیرزنده دارند ( .)Chen & Lin, 2007این ترکیبات در
تمام اندامهای گیاهی حضور دارند ،اما توزیع آنها در
بافت و سلولهای گیاه یکنواخت نیست
( .)Brglez Mojzer et al., 2016ترکیبات فنولی،
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نقشهای زیستی متفاوتی را در گیاه ایفا میکنند؛
بهعنوان مثال ،حضور پلیفنولها برای رشد مطلوب،
توسعه و تولیدمثل گیاه ضروری است .همچنین
فنولها بهعنوان سیستمهای دفاعی از گیاهان در برابر
میکنند
محافظت
پاتوژنها
حمالت
(.)Dai & Mumper, 2010; Asensi et al., 2011
محتوای ترکیبات ثانویه گیاه ،تحت تأثیر عوامل
مختلف محیطی ،مورفولوژیک ،آنتاگونیستی و ژنتیکی
قرار میگیرد که در این بین ،اثر عوامل محیطی بسیار
مهمتر است ( .)Verma & Shukla, 2015مطالعات
نشان داده است که تنش خشکی بهعنوان یکی از
مهمترین عوامل محیطی میتواند اثرات مثبتی بر
بیوسنتز متابولیتهای ثانویه در گیاهان داشته باشد.
افزایش بیوسنتز این ترکیبات میتواند منابع
آنتیاکسیدانهای طبیعی و نیز مواد مؤثره داروها را
افزایش دهد ( )Rebey et al., 2012و افزایش سطح
متابولیتهای ثانویه در گیاه میتواند موجب افزایش
تحمل گیاه در شرایط تنش خشکی شود
( .)Verma & Shukla, 2015در مطالعات پیشین،
محققان افزایش سطح متابولیتهای ثانویه گیاهان
مختلف را در شرایط تنش خشکی گزارش کردهاند که
میتوان به افزایش سطح ترکیبات فنولی در انگور
( ،)Król et al., 2015افزایش محتوای فنول و
فالونوئید در بومادران (Gharibi et al., ( )Achillea sp
 )2016و گل داوودی ()Chrysanthemum sp.
( )Hodaei et al., 2018و نیز افزایش سطح ترکیبات
فنولی در زنیان ()Trachyspermum ammi L.
( )Azhar et al., 2011اشاره کرد.
شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد ،آبسیزیک
اسید در بیان ژنهای دخیل در بیوسنتز متابولیتهای
ثانویه گیاه ( )Barickman et al., 2014و نیز در تغییر
محتوای آنها ( )Wang et al., 2015نقش مهمی ایفا
میکند .گزارشهای زیادی حاکی از افزایش سنتز
متابولیتهای ثانویه در گیاهان تیمار شده با آبسیزیک
اسید است ( .)Wang et al., 2011افزایش محتوای
برخی از ترکیبات فنولی مانند آنتوسیانینها بر اثر
کاربرد خارجی آبسیزیک اسید ،در مطالعات پیشین
توسط محققان گزارش شده است ( ;Gu et al., 2008

745

 .)Singh et al., 2009با توجه به نقشی که آبسیزیک
اسید در افزایش محتوای متابولیتهای ثانویه گیاه
دارد ،میتوان نتیجه گرفت که آبسیزیک اسید میتواند
ظرفیت آنتیاکسیدانهای گیاه را در برابر تنشهای
زنده و غیرزنده افزایش دهد.
بادرشبو با نام علمی Dracocephalum moldavica L.
یک گیاه علفی یکساله از خانواده نعناعیان
( )Lamiaceaeاست که بومی مناطق آسیای مرکزی
است و در ایران بیشتر در نواحی شمال و شمال غربی
کشور بهویژه در آذربایجان و ارتفاعات البرز میروید
( .)Dastmalchi et al., 2007عصاره و اسانس بادرشبو
بهطور گسترده در داروسازی ،تولید لوازمآرایشی و
بهداشتی و همچنین در صنایع غذایی مورد استفاده
Dmitruk
&
(Weryszko-
قرار میگیرد
 .)Chmielewska, 2010تمام قسمتهای هوایی
بادرشبو معطر است و خواصی همچون ضد درد،
ضدالتهاب و آرامشبخش دارد .همچنین این گیاه
اثرات متعدد ضد میکروبی و آنتیاکسیدانی دارد
( .)Rechinger, 1999از آنجایکه بادرشبو گیاهی
آروماتیک است و ترکیبات فنولیک ،مهمترین بخش
مواد مؤثره آن را تشکیل میدهند ،هدف از انجام این
پژوهش ،ارزیابی اثر هورمون آبسیزیک اسید بر
محتوای فنول کل گیاه و نیز برخی صفات همچون
محتوای رنگدانههای فتوسنتزی و تبادالت گازی که
رشد و تولید این گیاه را تحت تأثیر قرار میدهند ،در
سه رژیم رطوبتی متفاوت بود.
مواد و روشها
برای انجام این مطالعه ،آزمایشی بهصورت کرتهای
خردشده و در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار در سال  1533در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه
زنجان با موقعیت جغرافیایی عرض  53درجه و 24
دقیقه شمالی و طول  04درجه و  53دقیقه شرقی و
ارتفاع 1350متری از سطح دریا ،به اجرا درآمد.
میانگین دما و بارش  54ساله در این منطقه بهترتیب
 11درجه سانتیگراد و  735میلیمتر گزارششده
است.
در این آزمایش ،آبیاری در سه سطح (آبیاری مطلوب،
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تنش مالیم و تنش شدید) در کرتهای اصلی و
هورمون آبسیزیک اسید در پنج سطح (صفر ،پنج،14 ،
 74و  04میکروموالر) در کرتهای فرعی قرار گرفتند.
برخی ویژگیهای مرتبط با خاک مزرعه محل انجام
آزمایش در جدول  1نشان داده شده است .زمین محل
اجرای آزمایش قبل از کاشت شخم زده شد و برای

کشت مهیا گشت .بذور بادرشبو (درصد خلوص 33
درصد ،قوه نامیه  34درصد و وزن هزار دانه  1/3گرم)
با فاصله بین ردیف  54سانتیمتر و روی ردیف 14
سانتیمتر کشت شدند و تراکم نهایی  54بوته در
مترمربع بهدست آمد.

جدول  -1برخی ویژگیهای مرتبط با خاک محل اجرای آزمایش.
Table 1- Some soil properties of the experimental field.
Soil texture

pH

Sandy loam

7.32

Electrical conductivity
)(dS/m
1.2

)Organic matter content (%

در این آزمایش ،سه سطح رطوبتی مختلف مورد
ارزیابی قرار گرفت :آبیاری مطلوب از زمان کشت بذر
تا رسیدگی محصول ،تنش مالیم تا رسیدن به
پتانسیل آبی  -4/4مگاپاسکال و تنش شدید تا رسیدن
به پتانسیل آبی  -1/3مگاپاسکال .بالفاصله بعد از
کشت ،آبیاری کرتها بهطور تقریبی هر پنج روز
یکبار انجام شد .اعمال تنش خشکی با مشاهده جوانه
گل ( 34روز پس از کشت) بر روی گیاه آغاز شد .برای
تعیین درصدی از رطوبت خاک که در آن پتانسیلهای
آبی مورد نظر ( -4/4و -1/3مگاپاسکال) حاصل
میشود ،از منحنی رطوبتی خاک محل اجرای آزمایش
استفاده شد (شکل  .)1برای این منظور ،بعد از قطع
آبیاری هر دو روز یکبار ،نمونهبرداری از عمق 54
سانتیمتری خاک و بهصورت تصادفی صورت گرفت.
ابتدا نمونه خاک وزن شد و به مدت  70ساعت در
دمای  143درجه سانتیگراد در آون قرار گرفت .وزن
خاک خشک اندازهگیری و در نهایت درصد رطوبت
خاک محاسبه شد .سپس منحنی رطوبتی که ارتباط
بین درصد رطوبت وزنی و مکش خاک را نشان میداد،
ترسیم شد .برای اعمال تنشهای آبی مورد نظر ،ابتدا
آبیاری کرتهای مربوط به تنش شدید و سپس آبیاری
کرتهای مربوط به تنش مالیم بهطور کامل قطع شد
تا پتانسیلهای آبی مورد نظر بهدست آید .زمان
رسیدن به پتانسیل آبی  -1/3مگاپاسکال 10 ،و -4/4
مگاپاسکال ،هشت روز بود.
زمانی که گیاه وارد مرحله گلدهی ( 23روز پس از

1.75

N
)(%
0.2

(mg/kg) P

(mg/kg) K

8.4
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کشت) شد ،محلولپاشی برگی آبسیزیک اسید صورت
گرفت .جهت اطمینان از جذب کافی ،محلولپاشی با
آبسیزیک اسید سه مرتبه و به فاصله سه روز یکبار و
برای جلوگیری از آسیب هورمون توسط نور شدید در
ساعات پایانی روز صورت گرفت .نمونهبرداری از گیاه،
مصادف با رسیدن خاک به پتانسیلهای آبی مورد نظر
بود و پس از رسیدن به این پتانسیلها و اتمام
نمونهبرداری از گیاه ،مجدداً اقدام به آبیاری کرتها
شد .منحنی رطوبتی مزرعه در شکل  1آورده شده
است.
صفات موردمطالعه
اندازهگیری محتوای فنول کل
برای تعیین محتوای فنول کل در اواسط مرحله
گلدهی ،از روش فولین -سیوکالتئو 1استفاده شد
( .)Meda et al., 2005برای این کار 4/3 ،گرم نمونه
برگ در پنج میلیلیتر متانول  44درصد ساییده و به
مدت  14دقیقه با سرعت  0444دور بر دقیقه
سانتریفیوژ شد .سپس به محلول حاصل از سانتریفیوژ،
 144میکرولیتر معرف فولین -سیوکالتئو و 1/13
میلیلیتر آب دیونیزه اضافه شد .بعد از پنج الی هشت
دقیقه استراحت 544 ،میکرو لیتر کربنات سدیم
( ،)Na2CO3افزوده شد و پس از آن به مدت  54دقیقه
در تاریکی و حمام بخار  04درجه سانتیگراد قرار
گرفت .در نهایت ،مقدار جذب در طول موج 233
نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر ( PerkinElmer-
Folin–Ciocalteu

1

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،35شمارة  ،1بهار 1041

 )lambda 25-USAاندازهگیری شد .متانول  44درصد
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برای اندازهگیری محتوای فنول کل گیاه مورداستفاده
قرار گرفت.
0.5
)Soil moisture (%W

0.4
0.3
0.2
0.1
1

0.01

)Soil absorbtion (MPa

0
0.0001

شکل  -1منحنی رطوبتی مزرعه محل اجرای آزمایش.

Figure 1- Moisture curve of the experimental field

اندازهگیری محتوای کلروفیل و کاروتنوئید
برای تعیین میزان کلروفیل و کاروتنوئید برگ4/3 ،
گرم از نمونههای برگی انتخاب شد و بعد از قطعه
قطعه کردن ،به مدت  14ثانیه در هاون چینی ساییده
و کامالً له شد .سپس  14میلیلیتر استون  44درصد
به لولهآزمایش حاوی نمونههای برگی له شده اضافه
شد و در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت 3444دور در
دقیقه به مدت  14دقیقه قرار گرفت .عصاره جداشده
فوقانی حاصل از سانتریفیوژ ،جداسازی شد و میزان
جذب محلول از طریق دستگاه اسپکتروفتومتر
( )PerkinElmer- lambda 25-USAدر طولموجهای
 303 ،335و  024نانومتر قرائت شد (.)Arnon, 1949
سپس از طریق روابط زیر محتوی کلروفیل  b ،aو
کاروتنوئید محاسبه شد.
)a =)13/5 *A663 –4/43* A645کلروفیل
V/144W
رابطه ()1
) b = (13/5 * A645 – 5/3 * A663کلروفیل
V/144W
رابطه ()7
 ) = 144(A470)– 5/72(mg chl. aکاروتنوئید140(mg chl. b)/772
رابطه ()5
که در این روابط :V ،حجم محلول صافشده (محلول
فوقانی حاصل از سانتریفیوژ) :W ،وزن تر نمونه
برحسب گرم و  :Aجذب نور در طولموجهای ،335
 303و  024نانومتر بود.
تبادالت گازی
برای اندازهگیری برخی پارامترهای مربوط به تبادالت

گازی ازجمله فتوسنتز ،هدایت روزنهای ،غلظت
دیاکسیدکربن زیر روزنهای و تعرق ،از دستگاه
تحلیلگر گاز مادونقرمز (IRGA, model: Lci, ADC
) –Co. U.Kاستفاده شد .اندازهگیری تبادالت گازی
گیاه در مرحله گلدهی ( 23روز پس از کشت) و در
ساعت  14-17صبح و در شدت نور 1744-1044
میکرومول فوتون بر مترمربع بر ثانیه انجام شد .برای
اندازهگیری این صفت ،قسمت میانی باالترین برگ
بوته از هر تیمار در درون محفظه شیشهای انبرک
دستگاه قرار گرفت.
عملکرد دانه
جهت تعیین عملکرد دانه یک مترمربع از هر کرت
پس از رسیدگی گیاهان برداشت و عملکرد دانه تعیین
شد.
تجزیه دادهها
تجزیه واریانس و سایر محاسبات آماری با استفاده از
نرمافزار ) SAS (9.2انجام شد و مقایسه میانگین
صفات با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در
سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت .رسم منحنیها
هم توسط نرمافزار ) Sigmaplot (12انجام شد.
نتایج و بحث
محتوای فنول کل
در این مطالعه ،اثر سطوح آبیاری و هورمون آبسیزیک
اسید و نیز اثر متقابل آنها بر محتوای فنول کل گیاه
معنیدار بود (جدول  .)7در شرایط عدم کاربرد
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آبسیزیک اسید ،باالترین محتوای فنول کل (2/52
میلیگرم بر گرم وزن تر) در شرایط تنش خشکی
مالیم بهدست آمد (شکل  )7که بهترتیب  15/40و
 3/42درصد بیشتر از شرایط آبیاری مطلوب و تنش
خشکی شدید بود .کاربرد هورمون آبسیزیک اسید در
شرایط تنش خشکی مالیم و خشکی شدید ،پاسخ
مثبتی در محتوای فنول کل گیاه ایجاد کرد و با
افزایش غلظت آبسیزیک اسید ،محتوای فنول کل نیز
افزایش یافت (شکل  .)7اما در شرایط آبیاری مطلوب،
تفاوت معنیداری بین تیمار شاهد (عدم کاربرد
آبسیزیک اسید) و سایر غلظتهای آبسیزیک اسید
وجود نداشت (شکل  .)7در این مطالعه ،باالترین
محتوای فنول کل گیاه ( 4/43میلیگرم بر گرم وزن
تر) در شرایط تنش خشکی مالیم و در غلظت 74
میکروموالر آبسیزیک اسید بهدست آمد (شکل .)7
از آنجا که ترکیبات فنولی در گیاهان بیشتر نقش
دفاعی دارند ،بنابراین وقتی گیاهان در معرض برخی
تنشهای غیرزنده مانند خشکی قرار میگیرند،
ترکیبات فنولی مختلف در گیاه افزایش مییابد و
سیستم آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی در آنها تقویت
میشود ( .)Martinez et al., 2016مطالعات نشان داده
است که در شرایط خشکی ،تولید گونههای فعال
اکسیژن در گیاه افزایش پیدا میکند ( Sharma et al.,
 .)2012گونههای فعال اکسیژن میتوانند تولید
آنتیاکسیدانها و متابولیتهای ثانویه گیاه مانند
ترکیبات فنولی را افزایش دهند؛ این ترکیبات نقش
بسیار مهمی در مهار گونههای فعال اکسیژن ایفا
میکنند ( .)Ksouri et al., 2007بهنظر میرسد که
پایین بودن محتوای فنول کل گیاه در شرایط آبیاری
مطلوب در مقایسه با شرایط تنش خشکی مالیم و
شدید هم به همین امر مربوط باشد.
در این بررسی ،کاربرد آبسیزیک اسید در شرایط تنش
خشکی مالیم و شدید ،باعث افزایش محتوای فنول
کل گیاه شد (شکل  .)7استفاده از تنظیمکنندگان
رشد ،یک رویکرد علمی است که میتواند سیستم
دفاعی گیاه را فعال کند و بر مسیرهای بیوسنتز
متابولیتهای ثانویه گیاه تأثیر گذارد .این

تنظیمکنندگان قادرند با تغییر الگوی بیان ژنهای
دخیل در مسیرهای بیوسنتزی ترکیبات ،ب مقدار
ترکیبات ثانویه گیاه را هصورت مستقیم و غیرمستقیم
افزایش دهند ( .)Ma et al., 2013آبسیزیک اسید
بهعنوان هورمون تنش ،در شبکه پیچیدهای از
پاسخهای گیاه به تنشهای مختلف عمل میکند
( .)Zhang et al., 2006طبق مطالعات برخی از
محققان ،آبسیزیک اسید میتواند با بهبود بیان ژنهای
آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز ( )PALو نیز تیروزین
آمینوترانسفراز ( )TATیعنی آنزیمهای کلیدی مسیر
بیوسنتزی ترکیبات فنولی ،محتوای فنول کل گیاه را
افزایش دهد (.)Shen et al., 2016
در مطالعهای روی نعناع چمنی ( Prunella vulgaris
 ،)L.تنش خشکی باعث افزایش  10درصدی محتوای
برخی ترکیبات فنولی نسبت به شرایط آبیاری مطلوب
شد ( .)Chen et al., 2011در گیاه بادرنجبویه نیز
محتوای فنول کل در شرایط تنش خشکی افزایش
یافت ( .)Radácsi et al., 2016عالوه بر این ،تنش
خشکی مالیم باعث افزایش محتوای فنول کل و
فالونوئید در گیاه بومادران شد ( Gharibi et al.,
 .)2016مطالعات نشان داده است که آبسیزیک اسید
میتواند تجمع ترکیبات فنولی را در تحقیقات مربوط
به کشت سلول و بافت و نیز در شرایط مزرعهای
افزایش دهد ( .)Murcia et al., 2017کاربرد آبسیزیک
اسید در مرحله گلدهی ،موجب افزایش محتوای فنول
و فالونوئید در گیاه چای جاوه ( Orthosiphon
 )stamineusشد (.)Ibrahim & Jaafar, 2013
رنگدانههای فتوسنتزی
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر رژیمهای
مختلف رطوبتی ،هورمون آبسیزیک اسید و نیز اثر
متقابل این دو بر محتوای رنگدانههای فتوسنتزی
شامل کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل و نیز کاروتنوئید
معنیدار ( )P < 0.01بود (جدول .)7

1041  بهار،1  شمارة،35  دورة،علوم گیاهان زراعی ایران
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Table 2. Mean squares of total phenol content, photosynthetic pigments, gas exchange parameters and seed yield of dragonhead in response to abscisic acid under
different moisture regimes.

Mean Square

S.O.V

DF

Total
phenol
content

Chlorophyll
a content

Chlorophyll
b content

Total
chlorophyll
content

Carotenoid
content

Net
photosynthesis
rate

Stomatal
conductance

Stomatal CO2
concentration

Transpiration
rate

Mesophyll
conduction

Photosynthetic
water use
efficiency

Seed
yield

Replication

2

1.33ns

1.48ns

0.02ns

2.87ns

0.03ns

0.77ns

0.0001ns

61.16ns

0.11ns

0.0002ns

44.27ns

47.2ns

Moisture levels

2

0.08**

11.76**

0.09**

11.14**

0.71**

25.54**

0.0064**

22273.87**

5.95**

0.002**

7152.6**

6762.15**

Main error

4

0.007

0.19

0.01

0.13

0.01

0.42

0.0002

293.67

0.18

0.0001

7.44

2.35

ABA levels

4

0.02**

4.96**

0.26**

6.08**

0.06**

11.38**

0.0046**

6206.77**

2.83**

0.0005*

2294.88**

517.71**

Moisture levels*
ABA levels

8

0.05**

5.01**

0.17**

5.99**

0.03**

23.37**

0.003**

2683.22**

3.19**

0.0009**

1089.72**

52.59**

Total error

24

0.001

0.17

0.07

0.3

0.03

0.38

0.0003

122.49

0.24

0.0001

16.5

1.82

21.66

12.8

9.65

13.22

13.63

14.77

15.86

15.39

28.87

47.02

14.45

19.42

CV(%)

 تفاوت معنیدار سطح احتمال پنج و یک درصد، بهترتیب عدم وجود تفاوت معنیدار:**  * و،ns
ns, * and **: non- significant and significant at α=0.05 & α=0.01, respectively.
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. مقایسه میانگین محتوای فنول کل بادرشبو در پاسخ به آبسیزیک اسید در رژیمهای مختلف رطوبتی-7 شکل
Figure 2. Mean comparisons of total phenol content of dragonhead in response to abscisic acid under
different moisture regimes
.

) بادرشبو در پاسخ به آبسیزیکD( ) و کاروتنوئیدC(  کلروفیل کل،)B( b ،)A( a  مقایسه میانگین محتوی کلروفیل-5 شکل
.اسید در رژیمهای مختلف رطوبتی
Figure 3. Mean comparisons of dragonhead chlorophyll a (A), b (B), total chlorophyll (C) and carotenoid
(D) contents in response to abscisic acid under different moisture regimes.
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در شرایط عدم کاربرد هورمون آبسیزیک اسید،
باالترین محتوای کلروفیل  ،aدر شرایط آبیاری مطلوب
و تنش خشکی مالیم بهدست آمد و در شرایط تنش
خشکی شدید ،محتوای کلروفیل  ،aبهصورت
قابلمالحظهای کم بود (شکل  .)5Aباالترین محتوای
کلروفیل  1/53( bمیلیگرم بر گرم وزن تر) در شرایط
عدم کاربرد آبسیزیک اسید در گیاهان رشد یافته در
شرایط تنش خشکی مالیم بهدست آمد (شکل  )5Bو
محتوای کلروفیل کل در گیاهانی که در شرایط تنش
خشکی شدید رشد کرده بودند ،در پایینترین مقدار
خود ( 0/33میلیگرم بر گرم وزن تر) بود (شکل .)5C
کلروفیل یکی از اجزای اصلی کلروپالست در فرآیند
فتوسنتز است و محتوی نسبی کلروفیل ،همبستگی
مثبتی با سرعت فتوسنتز دارد (.)Guo & Li, 1996
رشد گیاه وابسته به فتوسنتز است و فتوسنتز به همه
تنشهای زنده و غیرزنده حساس است .پرتوهای فعال
فتوسنتزی در گیاه ،توسط کلروفیل و سایر رنگدانههای
جانبی مجموعه کلروفیل -پروتئین جذب میشوند و
سپس به مرکز واکنش فتوسیستمهای و Ⅱیعنی
جایی که تبدیل کوانتومی فرآیندهای فتوسنتزی رخ
میدهد انتقال مییابند (.)Horton et al., 1996
کاهش محتوی کلروفیل در شرایط تنش خشکی،
توسط سایر محققان نیز گزارش شده است ( Reddy et
 .)al., 2004; Hussein et al., 2008بهنظر میرسد که
افزایش فعالیت آنزیم کلروفیالز و تجزیه مولکولهای
کلروفیل ،مهمترین عامل کاهش محتوی کلروفیل در
شرایط تنش خشکی باشد ( .)Reddy et al., 2004با
کاربرد هورمون آبسیزیک اسید در هر سه رژیم
رطوبتی ،پاسخی منفی در محتوای کلروفیل  b ،aو کل
مشاهده شد و محتوای آنها با افزایش غلظت
آبسیزیک اسید کاهش یافت (شکل  .)5A-Cمحتوای
کلروفیل  b ،aو کل در غلظتهای صفر تا 14
میکروموالر آبسیزیک اسید ،بهصورت کامالً مشخصی
کاهش پیدا کرد و بعد از آن تا غلظت  04میکروموالر
یا کاهش یافت و یا بهصورت ثابت باقی ماند (شکل A-
 .)5Cکمترین محتوای کلروفیل کل ( 7/40میلیگرم
بر گرم وزن تر) از تیمار  04میکروموالر هورمون
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آبسیزیک اسید در شرایط تنش شدید بهدست آمد
(شکل  .)5Cکاهش محتوی کلروفیل تحت تأثیر
کاربرد آبسیزیک اسید میتواند ناشی از تأثیر آبسیزیک
اسید بر تخریب کلروفیل باشد ()Frommhold, 1989
و از طرفی  ABAمیتواند فرآیندهای مربوط به پیری
را در گیاه تسریع کند (.)Fan et al., 1997
در شرایط عدم کاربرد آبسیزیک اسید ،باالترین
محتوای کاروتنوئید ( 4/21میلیگرم بر گرم وزن تر)
در شرایط تنش خشکی شدید بهدست آمد (شکل
 )5Dکه بهترتیب  50/33و  00/37درصد نسبت به
شرایط تنش مالیم و آبیاری مطلوب بیشتر بود.
کاروتنوئیدها نقش اساسی در کمک به گیاهان برای
ایجاد مقاومت در برابر شرایط کمآبی را دارند ( Jaleel
 .)et al., 2009هنگامیکه گیاه با شرایط تنش خشکی
مواجه میشود ،تعادل بین دو مرحله زنجیره انتقال
الکترونی و نیز اسیمیالسیون دیاکسیدکربن به هم
میخورد؛ در نتیجه انرژی مازاد باعث ایجاد گونههای
فعال اکسیژن میشود ( .)Li et al., 2010گیاه برای
مقابله با این گونههای فعال ،دارای دو سیستم
آنتیاکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی است ( & Cruz
 .)Maria, 2008کاروتنوئیدها یکی از اجزای غیرآنزیمی
دستگاه آنتیاکسیدانی گیاه هستند که میتوانند
کلروفیلها و سایر اجزای دستگاه فتوسنتزی را در برابر
تنش اکسیداتیو ناشی از گونههای فعال اکسیژن حفظ
کنند ( .)Cazzonelli, 2011با کاربرد آبسیزیک اسید
در شرایط تنش خشکی مالیم و شدید ،روندی
صعودی در محتوای کاروتنوئید مشاهده شد؛ هرچند
گیاهان رشد یافته در شرایط آبیاری مطلوب ،پاسخ
چندانی به کاربرد آبسیزیک اسید نشان ندادند (شکل
 .)5Dباالترین محتوای کاروتنوئید ( 1/13میلیگرم بر
گرم وزن تر) در شرایط تنش خشکی شدید و از تیمار
 04میکروموالر آبسیزیک اسید به دست آمد (شکل
 .)5Dکاروتنوئیدها آنتیاکسیدانهای طبیعی گیاه
هستند و قادرند که گیاهان را در برابر آسیبهای
اکسیداتیو حفظ کنند (.)Havaux & Niyogi, 1999
در شرایطی که غلظت آبسیزیک اسید افزایش مییابد،
آسیبهای اکسیداتیو ناشی از القای شرایط تنش
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توسط آبسیزیک اسید نیز بیشتر میشود .بنابراین

محتوی این ترکیبات نیز در گیاه افزایش مییابد.

شکل  -0مقایسه میانگین سرعت فتوسنتز خالص ( ،)Aهدایت روزنهای ( ،)Bغلظت  CO2زیر روزنهای ( ،)Cهدایت مزوفیلی (،)D
کارایی مصرف آب فتوسنتزی ( )Eو سرعت تعرق ( )Fبادرشبو در پاسخ به آبسیزیک اسید در رژیمهای مختلف رطوبتی .نتایج،
میانگین سه عدد است و میانگینهای دارای حروف مشابه ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Figure 4. Mean comparisons of net photosynthesis rate (A), stomatal conductance (B), stomatal CO 2
concentration (C), mesophyll conduction (D), photosynthetic water use efficiency (E) and transpiration
rate (F) of dragonhead in response to abscisic acid under different moisture regimes.

تبادالت گازی
اثر سطوح آبیاری ،هورمون آبسیزیک اسید و نیز اثر
متقابل این دو بر تمام پارامترهای مربوط به تبادالت
گازی معنیدار ( )P < 0.01بود (جدول  .)7در شرایط
عدم کاربرد هورمون آبسیزیک اسید ،باالترین میزان
سرعت فتوسنتز ( 3/34میکرومول  CO2بر مترمربع بر

ثانیه) در شرایط آبیاری مطلوب بهدست آمد (شکل
 )0Aو در همین شرایط (عدم کاربرد هورمون
آبسیزیک اسید) ،هدایت روزنهای نیز در شرایط آبیاری
مطلوب در باالترین میزان ( 4/443میکرومول بر مول
بر ثانیه) بود (شکل  )0Bکه  72/03و  01/14درصد
نسبت به شرایط تنش مالیم و شدید بیشتر بود.
غلظت  CO2زیر روزنهای در شرایط آبیاری مطلوب در
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پایینترین میزان ( 743میکرومول بر مول) قرار داشت
(شکل  .)0Cبدون کاربرد آبسیزیک اسید ،گیاهانی که
در شرایط تنش خشکی شدید رشد کرده بودند،
پایینترین میزان هدایت مزوفیلی ( 4/45میکرومول بر
مول بر ثانیه) را نشان دادند (شکل  .)0Dمصرف آب
فتوسنتزی ،الگوی متفاوتی را در شرایط عدم کاربرد
هورمون آبسیزیک اسید از خود نشان داد .باالترین
میزان کارآیی مصرف آب فتوسنتزی (43/42
میکرومول  CO2بر مول  )H2Oدر شرایط تنش خشکی
مالیم بهدست آمد (شکل  )0Eو باالترین سرعت تعرق
گیاه ( 3/45میکرومول  CO2بر مترمربع بر ثانیه) نیز
در شرایط شاهد ،در شرایط آبیاری مطلوب مشاهده
شد (شکل  )0Fکه  02/57و  27/12درصد بیشتر از
شرایط تنش خشکی مالیم و شدید بود.
اولین پاسخ همه گیاهان در هنگام وقوع کمآبی ،بستن
روزنهها برای جلوگیری از هدر روی آب از طریق تعرق
میباشد .در نتیجه ،این امر موجب کاهش سرعت
فتوسنتز و نیز غلظت  CO2درونسلولی
میشود( .)Reddy et al., 2004با کاهش دسترسی به
 CO2در کلروپالست ،میزان فتوسنتز و ظرفیت
فتوسنتزی در شرایط خشکی کاهش مییابد ( Lawlor,
 .)1995نتایج کار محققان ثابت کرده است که کاهش
فتوسنتز بر اثر تنش خشکی ،در ابتدا به دلیا
محدودیت روزنهای ناشی از افت هدایت روزنهای است
که بر اثر بسته شدن روزنههای گیاه در شرایط خشکی
ایجاد میشود ،اما به دنبال تشدید شرایط خشکی،
عوامل دیگری که تحت عنوان محدودیتهای
غیرروزنهای در نظر گرفته میشوند ،کاهش سرعت
فتوسنتز گیاه را در پی دارند ( Earl, 2002; Shepherd
 .)et al., 2002عوامل غیر روزنهای مؤثر بر سرعت
فتوسنتز تحت عنوان هدایت مزوفیلی مورد مطالعه
قرار میگیرد .در واقع ،مجموعه فرآیندهای درونی
برگ که در تثبیت دیاکسیدکربن نقش دارند مانند
محتوای کلروفیل برگ ،فعالیت آنزیم رابیسکو و سایر
آنزیمهای فتوسنتزی و پروسههای بیوشیمیایی غشای
کلروپالست ،بهعنوان هدایت مزوفیلی در نظر گرفته
میشوند ( .)Flexas et al., 2008در این آزمایش،
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هدایت روزنهای و مزوفیلی در شرایط آبیاری مطلوب
در حداکثر مقدار خود قرار داشتند و تنش خشکی
مالیم و شدید ،موجب کاهش آنها شد (شکلهای B
و  .)0Cهمچنین محتوای کلروفیل کل گیاه بهعنوان
جزئی از هدایت مزوفیلی بر اثر تنش خشکی شدید
کاهش یافت (شکل .)5C
با کاربرد آبسیزیک اسید ،سرعت فتوسنتز خالص
بهصورت مشخصی در هر سه وضعیت رطوبتی کاهش
یافت (شکل  .)0Aبیشترین و کمترین میزان سرعت
فتوسنتز خالص در هر سه وضعیت رطوبتی ،بهترتیب
از تیمارهای شاهد و غلظت  04میکروموالر آبسیزیک
اسید بهدست آمد (شکل  )0Aو هدایت روزنهای گیاه
هم در اثر کاربرد آبسیزیک اسید خارجی کاهش پیدا
کرد .شکل  0Bنشان میدهد که باالترین مقدار هدایت
روزنهای گیاه در هر یک از وضعیتهای رطوبتی در
تیمار شاهد بهدست آمد و همراه با افزایش غلظت
آبسیزیک اسید ،هدایت روزنهای هم کاهش پیدا یافت
(شکل  .)0Bهمچنین مطابق نتایج ،الگوی مشابهی در
رابطه با اثر کاربرد آبسیزیک اسید بر غلظت  CO2زیر
روزنهای در هر سه وضعیت رطوبتی مشاهده شد و با
افزایش غلظت آبسیزیک اسید ،غلظت  CO2زیر
روزنهای بهصورت مشخصی کاهش یافت (شکل .)0C
ال
در این بررسی ،هدایت مزوفیلی بهصورت کام ً
هماهنگ با سرعت فتوسنتز خالص در پاسخ به
آبسیزیک اسید کاهش پیدا یافت (شکل  .)0Dبهنظر
میرسد که آبسیزیک اسید با کاهش محتوای کلروفیل
کل گیاه ،موجب کاهش هدایت مزوفیلی شده باشد.
بیشترین و کمترین میزان هدایت مزوفیلی از تیمار
شاهد و غلظت  04میکروموالر آبسیزیک اسید بهدست
آمد و این نتیجه در هر سه وضعیت رطوبتی مشابه بود
(شکل  .)0Dهمچنین افزایش غلظت آبسیزیک اسید،
موجب افزایش کارایی مصرف آب فتوسنتزی شد
(شکل  .)0Eکمترین و بیشترین میزان کارایی مصرف
آب فتوسنتزی گیاه در هر سه وضعیت رطوبتی
بهترتیب از تیمارهای شاهد و غلظت  04میکروموالر
آبسیزیک اسید بهدست آمد .در این بررسی ،سرعت
تعرق با کاربرد آبسیزیک اسید کاهش پیدا کرد (شکل
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 .)0Fپاسخ سرعت تعرق گیاه به کاربرد آبسیزیک
اسید ،مشابه الگوی اثر آبسیزیک اسید بر هدایت
روزنهای (شکل  )0Bو کامالً منطبق با آن بود.
بیشترین و کمترین میزان سرعت تعرق در هر سه
وضعیت رطوبتی بهترتیب از تیمارهای شاهد و غلظت
 04میکروموالر آبسیزیک اسید به دست آمد (شکل
 )0Fو د رواقع با افزایش غلظت آبسیزیک اسید و
کاهش هدایت روزنهای گیاه ،سرعت تعرق نیز کاهش
یافت.
همانطور که گزارش شد ،آبسیزیک اسید باعث کاهش
پارامترهای مربوط به تبادالت گازی شد (شکل A-
 .)0Fکاهش فتوسنتز بر اثر کاربرد آبسیزیک اسید
میتواند مربوط به محدودیت روزنهای باشد که توسط
آبسیزیک اسید ایجاد میشود .آبسیزیک اسید با
کاهش نفوذ روزنهای ،هم هدایت روزنهای و هم هدایت
مزوفیلی را کاهش میدهد (.)Silva et al., 2017
سلولهای نگهبان روزنه در اپیدرم برگ گیاه ،قادر به
ایجاد تعادل بین ورود  CO2فتوسنتزی و خروج آب از
طریق فرآیند تعرق هستند .این سلولها میتوانند
بهسرعت به محرکهای محیطی و همچنین
هورمونهای گیاهی پاسخ دهند .آبسیزیک اسید
میتواند آنیونها و پتاسیم را از طریق کانالهای یونی
غشای پالسمایی سلولهای نگهبان رها کند و باعث
کاهش فشار تورژسانس این سلولها و بسته شدن
روزنههای گیاه شود ( Nambara & Marion-Poll,
 .)2005این بررسی ،نتایجی منطبق با این موضوع
داشت .کاهش هدایت روزنهای ،تعرق ،هدایت مزوفیلی
و در نهایت کاهش سرعت فتوسنتز گیاه ،نتایجی بود
که در اثر استفاده از آبسیزیک اسید بهدست آمد.
در این مطالعه ،اثر سطوح مختلف رطوبتی ،کاربرد
هورمون آبسیزیک اسید و اثر متقابل این دو بر عملکرد
دانه بادرشبو معنیدار ( )P < 0.01بود (جدول  .)7در
شرایط بدون کاربرد آبسیزیک اسید ،بیشترین میزان
عملکرد بذر ( 173/5گرم بر مترمربع) از گیاهان رشد
یافته در شرایط آبیاری مطلوب به دست آمد (شکل )3

که بهترتیب 13/2و  51/47درصد باالتر از عملکرد دانه
در شرایط تنش خشکی مالیم و شدید بود .تنش
خشکی ،رشد و عملکرد گیاهان را در تمام مراحل
رشدی تحت تأثیر قرار میدهد .اثر خشکی بر عملکرد
دانه ،حاصل تأثیر آن بر مراحل رویشی و زایشی گیاه
است .در این بین ،مرحله زایشی و گلدهی گیاه از
بیشترین حساسیت به خشکی برخوردار است .بنابراین
شدت و مدت زمان تنش خشکی در این مرحله از نمو
گیاه ،بیشترین تأثیر را در عملکرد دانه خواهد داشت
( .)Barnabás et al., 2008بهنظر میرسد که دلیل
اصلی کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی،
کاهش قدرت منبع به دلیل کاهش سرعت فتوسنتز و
تسریع پیری برگها باشد ( .)Ritchie et al., 1990از
طرفی خشکی میتواند از طریق محدود کردن تأمین
اسیمیالتها برای دانههای در حال تشکیل ،موجب
تولید دانههای کوچکتر شود و عملکرد پایینتری را
ایجاد کند (.)Frederick et al., 1991
همانطور که در شکل  3نشان داده شده استکاربرد
آبسیزیک اسید بهصورت کامالً مشخصی باعث کاهش
عملکرد دانه گیاه در هر سه وضعیت رطوبتی شد و با
افزایش غلظت آبسیزیک اسید ،روندی کاهشی در
عملکرد دانه گیاه مشاهده شد (شکل  .)3در تمام
رژیمهای رطوبتی مورد مطالعه ،بیشترین و کمترین
عملکرد دانه بهترتیب از تیمار شاهد و تیمار 04
میکروموالر آبسیزیک اسید بهدست آمد (شکل .)3
مطالعات مربوط به بررسی کاربرد آبسیزیک اسید بر
گیاه نشان داده است که تقسیم سلولی و فرآیندهای
مربوط به رشد و توسعه گیاه در شرایط مطلوب آبی،
پاسخهایی مشابه با شرایط تنش خشکی در بردارد.
بنابراین آبسیزیک اسید با القای شرایط تنش موجب،
کاهش دانهبندی و توسعه دانهها و در نهایت کاهش
عملکرد دانه میشود ( ;Mambelli & Setter, 1998
 .)Myers et al., 1990کاهش عملکرد دانه ذرت تحت
تیمار آبسیزیک اسید گزارش شده است
(.)Trivedi et al., 2018
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شکل  -3مقایسه میانگین عملکرد دانه بادرشبو در پاسخ به آبسیزیک اسید در رژیمهای مختلف رطوبتی .نتایج میانگین سه عدد
است و میانگینهای دارای حروف مشابه ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Figure 5. Mean comparisons of dragonhead seed yield in response to abscisic acid under different
moisture regimes.

نتیجهگیری کلی
سرعت فتوسنتز در شرایط تنش خشکی تحت تأثیر
عوامل روزنهای و غیرروزنهای قرار میگیرد .در این
مطالعه نشان داده شد که سرعت فتوسنتز گیاه و
برخی پارامترهای مربوط به تبادالت گازی از جمله
هدایت روزنهای و مزوفیلی ،در شرایط بدون کاربرد
آبسیزیک اسید کاهش یافت .بسته شدن روزنههای
گیاه و به تبع آن کاهش هدایت روزنهای ،از اولین
پاسخهای فیزیولوژیک گیاه به تنش خشکی است که
مستقیماً باعث کاهش فتوسنتز میشود .از طرفی،
محتوای کلروفیل گیاه بهعنوان رنگدانه اصلی
فتوسنتزی اندازهگیری شد .محتوای کلروفیل گیاه
بهعنوان یکی از اجزای مؤثر در هدایت مزوفیلی در
نظر گرفته میشود .در این مطالعه ،بدون کاربرد
هورمون آبسیزیک اسید ،تنش خشکی باعث کاهش
محتوای کلروفیل کل شد .بنابراین مجموعهای از
عوامل روزنهای و غیرروزنهای باعث کاهش سرعت
فتوسنتز در شرایط تنش خشکی شد .همچنین در
گیاهان تیمار شده با آبسیزیک اسید ،روندی مشابه با
تنش خشکی مشاهده شد و آبسیزیک اسید با کاهش
هدایت روزنهای و مزوفیلی ،سرعت فتوسنتز گیاه را
کاهش داد .حتی در شرایط آبیاری مطلوب ،آبسیزیک
اسید با القای شرایط خشکی ،باعث کاهش هدایت

روزنهای و مزوفیلی و نیز سرعت فتوسنتز خالص گیاه
نسبت به شرایط عدم کاربرد آن شد .با افزایش غلظت
آبسیزیک اسید ،تبادالت گازی گیاه با یک روند نزولی
کاهش یافت .از آنجا که بادرشبو ،گیاهی معطر و
آروماتیک است ،محتوای فنول کل گیاه اندازهگیری
شد .در شرایط بدون کاربرد آبسیزیک اسید ،اعمال
تنشهای خشکی مالیم و شدید ،باعث افزایش
محتوای فنول کل گیاه در مقایسه با شرایط آبیاری
مطلوب شد .در شرایط آبیاری مطلوب ،گیاه پاسخ
مثبتی به کاربرد آبسیزیک اسید نشان نداد ،اما در
شرایط تنش خشکی مالیم و شدید ،با افزایش غلظت
آبسیزیک اسید ،روندی افزایشی در محتوای فنول کل
گیاه مشاهده شد .باالترین میزان فنول کل گیاه در
این آزمایش در غلظت  74میکروموالر آبسیزیک اسید
و در شرایط تنش خشکی مالیم بهدست آمد؛ بنابراین
بهنظر میرسد که با مدیریت آبیاری و اعمال تنش
مالیم در کشت بادرشبو و نیز کاربرد آبسیزیک اسید
بتوان میزان ماده مؤثره این گیاه را افزایش داد .با
توجه به اینکه بادرشبو گیاه دارویی مهم بهخصوص
در نواحی غرب و شمال غربی کشور است و نیز بذر آن
ارزش اقتصادی باالیی دارد ،عملکرد دانه بادرشبو نیز
مورد بررسی قرار گرفت .تنش خشکی شدید و مالیم
در شرایط بدون کاربرد آبسیزیک اسید ،باعث کاهش
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،دانه بر اثر تنش خشکی و کاربرد آبسیزیک اسید
کامالً منطبق با کاهش سرعت فتوسنتز گیاه است که
.در اثر تنش خشکی و آبسیزیک اسید رخ داد

212

 همچنین عملکرد دانه در.معنیدار عملکرد دانه شد
هر سه شرایط رطوبتی با کاربرد آبسیزیک اسید
 این کاهش در عملکرد.بهصورت نزولی کاهش یافت
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