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چکیده
به منظور بررسی اثر محلولپاشی سطوح مختلف اسید سالیسیلیک و گالیسین بتائین بر خصوصیات
مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی کارال ( (Momordica charantia Lتحت تنش کمآبی ،آزمایشی بهصورت کرتهای خرد
شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال  1972در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد.
تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری ) 90 ،05و  155درصد ظرفیت زراعی( بهعنوان فاکتور اصلی و دو سطح اسید
سالیسیلیک ( 6و  4میلیموالر) ،دو سطح گالیسین بتائین ( 05و  155میلیموالر) بههمراه شاهد بهعنوان فاکتور فرعی بودند.
نتایج نشان داد که افزایش شدت تنش کمآبی بهطور معنیداری میزان کلروفیل کل ،ویتامین ث برگ ،وزن هزار دانه ،طول
بوته و تعداد میوه در بوته را کاهش داد .ولی این افزایش شدت تنش موجب افزایش معنیدار میزان پرولین و نشت یونی
شد .کاربرد برگی اسید سالیسیلیک و گالیسین بتائین موجب افزایش معنیدار میزان نشت یونی ،کلروفیل کل ،ویتامین ث،
پرولین ،طول بوته ،تعداد میوه در بوته شد ،اما تاثیر معنیداری بر وزن هزار دانه بذر نداشت .در کل با توجه به اینکه
کاربرد برگی اسید سالیسیلیک و گالیسین بتائین توانست گیاهان تیمار شده را از لحاظ مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بهبود
بخشد بهنظر میرسد کاربرد این تیمارها بتواند تحمل گیاه کارال را نسبت به تنش کمآبی افزایش دهد.
واژههای کلیدی :پرولین ،تنش کمآبی ،کارال ،مورفولوژی ،ویتامین ث
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Abstract
The effect of salicylic acid and glycine betaine foliar application on morpho-physiological characteristics
of Carla (Momordica charantia L.) under water deficit stress, were studied by an experiment as split plot based
on randomized complete block design with three replications in 2017 at Zanjan University Research Farm.
The treatments consisted of three levels of irrigation, 50, 75 and 100% of field capacity as the main factor and
two levels of salicylic acid (2 and 4 m M), two levels of glycine betaine (50 and 100 m M) as Sub factors were
used. The results showed that the increase in water deficit stress significantly reduced the total chlorophyll
content, vitamin C content, seed weight, plant length and number of fruits per plant. But increasing in water
deficit stress caused a significant increase in the amount of proline and Ion leakage. The application of salicylic
acid and glycine betaine increased the Ion leakage and total chlorophyll content, vitamin C, proline, plant
length, number of fruits per plant, but did not have a significant effect on seed weight. In general, due to the
fact that the use of salicylic acid and glycine betaine have ability to improve the morphological and
physiological traits of treated plants. It seems that application of these treatments can increase Carla tolerance
to water deficit stress.
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بهعنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کنندهی رشد و

مقدمه

تولید گیاهان زراعی شناخته شده و موجب تغییر در

(Momordica گیاه دارویی کارال با نام علمی

.برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژی رشد گیاه میشود

 یکساله و متعلق به، گیاهی علفیcharantia L.)

تنش کمآبی میتواند از برخی فعالیتهای فیزیولوژیکی

 بومی آسیا میباشد که از زمانهای،خانواده کدوئیان

 طویل شدن بافتها و اندامها، فتوسنتز،مانند تعرق

قدیم در طب سنتی استفاده میشود (کریسان و همکاران

ممانعت نموده و یا حتی موجب توقف آنها شود (دلفانی

 مهمترین ویژگی دارویی کارال کاهش قند خون از.)6552

.)1974 و همکاران

.)1772 طریق مصرف گلوکز کبد است (ساکار و همکاران

اسید سالیسیلیک یک ترکیب فنلی است که در

تنشهای محیطی از مهمترین عوامل کاهش

ریشهی گیاهان بهمقدار کم تولید میشود و نقش محوری

 خشکی.دهندهی عملکرد گیاهان زراعی در جهان است
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در تنظیم تعدادی از فرایندهای فیزیولوژیک از جمله

سلولی در برابر آثار زیانبار شوری باال ،سرما ،گرما و

فتوسنتز ،سنتز کلروفیل و پروتئین دارد و بهعنوان یک

یخزدگی ازجمله فعالیتهای آن بهشمار میرود (ساوری

سیگنال مولکولی مهم در نوسانات گیاهی در پاسخ به

و همکاران .)6557

تنشهای محیطی شناخته شده است (سنارانتا و همکاران

برخی مطالعات نشان دهندهی این مطلب است

 .)6555استفاده از اسید سالیسیلیک همراه با تنش خشکی

که کاربرد برگی گالیسین بتائین میتواند منجر به افزایش

موجب افزایش برخی از فرایندهای فیزیولوژیکی میشد

مقاومت به تنشهای غیرزنده در گیاهان گردد (اشرف و

که میتواند بر مقاومت گیاه در برابر تنش خشکی بیافزاید

فوالد  .)6559استعمال خارجی گالیسین بتائین در گیاه

(یزدان پناه و همکاران  .)6515در مطالعهی کاربرد اسید

گندم تحت تنش خشکی موجب بهبود مراحل مختلف رشد

سالیسیلیک باعث افزایش معنیدار ارتفاع و سطح برگ در

(رویشی ،گلدهی و دانه) شد (سماررضا و همکاران

مقایسه با عدم مصرف آن در شرایط تنش خشکی شد

 .)6516با توجه به کمبود اطالعات در مورد پاسخهای

(آروین و همکاران  .)6511در بررسی دیگری کاربرد

مختلف گیاه کارال به تنش کمآبی و تیمارهای گالیسین

اسید سالیسیلیک در گیاهچههای خیار موجب بهبود

بتائین و اسید سالیسیلیک هدف این بررسی ،مطالعه نوع

خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی خیار شد.

پاسخ مرفوفیزیولوژیکی این گیاه تحت تنش کمآّبی می-

عالوه بر این اثرات مخرب خشکی بر روی گیاه با کاربرد

باشد.

اسید سالیسیلیک کاهش پیدا کرد (بیات و همکاران
.)1975

مواد و روشها
گالیسین بتائین یک ترکیب آمفوتریک است که

این پژوهش در فصلهای بهار و تابستان سال

از نظرالکتریکی خنثی و در  pHمتفاوت فیزیولوژیکی

 1972به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک-

فعالیت دارد .این ماده دارای قدرت حل شوندگی باال بوده

های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی

و دارای یک بخش هیدروکربن غیر قطبی است که شامل

دانشگاه زنجان اجرا شد .قبل از اجرای تحقیق ،از عمق

سه دسته متیل میباشد .خصوصیات مولکول گالیسین

 5- 95سانتیمتری نقاط مختلف خاک مزرعه نمونه

بتائین مانند ترکیبهای پروتئینی و آنزیمی به آن اجازه

برداری و برای تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی به

میدهد که با ماکرو مولکولهای آبدوست و چربی-

آزمایشگاه منتقل شد که نتایج آزمایش خاک در جدول 1

دوست واکنش نشان دهد .بررسیها نشان داده که

ارائه شده است.

گالیسین بتائین موجب پایداری و استحکام ساختارهای
گیاهی و ترکیبهای پروتئینی میشود .پایداری دیواره
جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه
پتاسیم

رس

سیلت

شن

بافت

ماده آلی

()%

()%

()%

خاک

()%

( )g.kg

99

92

60

لوم رسی

5/74

5/65

-1

نیتروژن

( )g.kg

( )g.kg

()%

EC
()dS.m-1

pH

سدیم
5/19

5/16

5/59

1/47

9/4

-1

کلسیم
-1

تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (155

گالیسین بتائین دو سطح ( 05و  155میلیموالر) بههمراه

(شاهد) 90 ،و  05درصد ظرفیت زراعی) بهعنوان فاکتور

شاهد (محلولپاشی با آب مقطر) بهعنوان فاکتور فرعی

اصلی و اسید سالیسیلیک دو سطح ( 6و  4میلیموالر)،

بهکار برده شدند .در بهار بعد از انجام عملیات تهیه زمین
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رضایی ،خیری و ...

در  15خرداد بذرهای رقم  PALEE F1که از شرکت

صفات مورد نظر به آزمایشگاه دانشکده کشاورزی

 EAST-WEST SEEDتوسط جهاد کشاورزی زابل

دانشگاه زنجان منتقل شد .به منظور تعیین تعداد میوه در

تهیه شده بودند  64ساعت قبل خیسانده و بهصورت

بوته پس از انتخاب  4بوته از هر کرت در طول دوره

مستقیم در زمینی از قبل آبیاری شده ،در  40واحد

باردهی میوههای آنها برداشت و شمارش شدند .در

آزمایشی یک ردیفه با فاصله  1/05متر بین ردیفها،

نهایت جمع دادهها بهصورت میانگین برای هر بوته

فاصله بوتهها روی ردیف  90سانتیمتر درعمق 6

محاسبه گردید .در اواخر فصل رشد طول بوتهها اندازه-

سانتیمتری کشت شدند .آبیاری به روش قطرهای

گیری شد .وزن هزار دانه از طریق شمارش نمونه

صورت گرفت .مبارزه با علفهای هرز در طول دوره

صدتایی بذور و توزین آنها ،میانگینگیری و ضرب عدد

رشد بهصورت دستی انجام شد .پس از استقرار کامل

بهدست آمده در ده حاصل شد .برای اندازهگیری

گیاه در خاک اولین محلولپاشی در مرحله  15-16برگی

کلروفیل کل از روش آرنون ( ،)1729ویتامین ث از روش

انجام شد و تنش کمآبی که به روش وزنی محاسبه شده

 )6555( AOACو نشت یونی از روش سایرام و

بود یک هفته بعد از اولین محلولپاشی در سه سطح

همکاران ( )6556استفاده شد .اندازهگیری پرولین به

( 90 ،155و 05درصد ظرفیت زراعی) اعمال شد .بوتهها

روش باتس ( )1799صورت گرفت .در نهایت دادههای

دو نوبت در فاز زایشی با فاصلهی  15روز با غلظتهای

حاصل با استفاده از نرم افزار  SASتجزیه آماری و

تعیین شده محلولپاشی شدند 15 .روز بعد از آخرین

مقایسه میانگین دادهها بر اساس آزمون چند دامنهی

محلولپاشی از هر واحد آزمایشی با حذف اثر حاشیهی

دانکن در سطح احتمال  1و  0درصد انجام شد.

از  4بوته نمونهبرداری انجام شد و برای اندازهگیری
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر اسید سالیسیلیک ،گالیسین بتائین ،تنش کمآبی و اثر متقابل آنها بر ویژگیهای
مرفوفیزیولوژیکی کارال
میانگین
مربعات

منابع تغییر
درجه

طول بوته

پرولین

کلروفیل

ویتامین ث

نشت یونی

آزادی
تکرار

تعداد میوه

وزن هزار دانه

در بوته

6

1655/40

5/57

5/551

6/52

5/56

1/90

62/97

آبیاری

6

**66462/96

**66/72

**5/15

**917/29

**11299/10

**147/22

**10221/96

خطای کرت اصلی

4

224/49

1/90

5/550

5/70

5/554

6/26

670/45

محلولپاشی

4

**0914/57

**91/92

**5/99

**46/49

**117/21

**02/19

**4059/02

آبیاری ×محلول-

2

*1269/24

*9/02

**5/51

*2/04

**14/49

**9/42

112/62ns

خطای کرت فرعی

64

251/06

5/24

5/556

6/77

5/52

1/52

145/29

11/22

2/22

9/40

7/16

0/01

2/54

9/95

پاشی

ضریب تغییرات ()%

 * ،nsو ** :به ترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  0و  1درصد میباشد.

طول بوته

کاهش یافت .بهطوری که بیشترین طول بوته (659/92

بررسی اثر سطوح مختلف تنش کمآبی بر طول

سانتیمتر) مربوط به سطح آبیاری  155درصد ظرفیت

بوته نشان داد که با افزایش شدت تنش کمآبی طول بوته

زراعی و کمترین آن ( 165/55سانتیمتر) مربوط به تنش
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کمآبی  05درصد ظرفیت زراعی بود .در بررسی اثر

گیاه میشود (ما و همکاران  .)6559طبق نظر آراکاوا و

متقابل تنش کمآبی و محلولپاشی ،بیشترین طول بوته

تیماشف ( )1729اثر مثبت گالیسین بتائین در شرایط

( 621/12سانتی متر) در سطح آبیاری  155درصد

خشکی بهعلت تماس آن با پروتئینی است که دارای یک

ظرفیت زراعی با  155میلیموالر گالیسین بتائین مشاهده

الیه جذب آب میباشد که موجب تحریک رشد سلولها و

شد (شکل  .)1کمبود آب موجب کاهش تورژسانس

افزایش ارتفاع گیاه میشود .افزایش ارتفاع گیاه تحت

سلولی میشود و در نهایت کاهش رشد و توسعه سلول

تیمار با گالیسین بتائین را گیبون و همکاران ( )1779نیز

بهخصوص در ساقه و برگها را به دنبال خواهد داشت.

گزارش کردهاند .کاربرد اسید سالیسیلیک نیز موجب

با کاهش رشد سلول ،اندازه اندام محدود میشود .به

افزایش طول بوته نسبت به تیمار شاهد شد .دلیل آن این

همین دلیل اولین اثر محسوس کمآبی بر گیاه را میتوان

است که ،اسید سالیسیلیک از طریق سنتز پروتئینهای

از روی کاهش ارتفاع یا اندازه کوچکتر برگها تشخیص

خاصی بهنام پروتئین کیناز (وظیفه تنظیم تقسیم ،تمایز و

داد (شیبلی و همکاران  .)6559حداکثر طول بوته مشاهده

ریختزایی سلول را بر عهده دارد) ،فرایندهای

شده تحت تیمار گالیسین بتائین را اینگونه میتوان

فیزیولوژیکی مختلف مثل رشد و تکامل گیاه را تنظیم می-

توضیح داد که گالیسین بتائین بهدلیل افزایش هدایت

کند و نقش موثری در افزایش ارتفاع گیاه دارد .افزایش

روزنهای ،افزایش فتوسنتز ،تورژسانس سلولی و به

معنیدار ارتفاع گیاه گندم تحت تیمار اسید سالیسیلیک

دنبال آن افزایش طویل شدن سلول باعث افزایش ارتفاع

گزارش شده است (حیات و همکاران .)6515

شاهد
300

200

GB100

150

SA2

100
50

SA4

طول بوته (سانتی متر)

GB50

250

0
50درصدظرفیت زراعی

75درصدظرفیت زراعی 100درصدظرفیت زراعی

سطوح آبیاری ( درصد ظرفیت زراعی)

شکل  -1مقایسه میانگین طول بوته درترکیب تیماری تنش کمآبی و اسید سالیسیلیک ) ،(SAگالیسین بتائین )(GB

تعداد میوه در بوته

دلیل کاهش تعداد میوه در بوته با افزایش شدت

با افزایش شدت تنش کمآبی تعداد میوه در بوته

تنش کمآبی این است که بروز تنش خشکی از طریق

بهشدت کاهش یافت .اثر متقابل رژیم آبیاری با سطوح

کاهش سطح برگ و ریزش آنها منجر به کاهش منبع

مختلف محلولپاشی موجب افزایش تعداد میوه در بوته

فتوسنتزی گیاه و افت فعالیت آنزیمهای موثر بر این

شد که بیشترین تعداد میوه در بوته ( 12عدد) مربوط به

فرآیند شده و قابلیت تولید گل در واحد سطح را کاهش و

محلولپاشی  155میلیموالر گالیسین در آبیاری 155

در نتیجه تعداد میوه در بوته را کاهش میدهد (مارگاریتا

درصد ظرفیت زراعی بود (شکل .)6

و همکاران  .)6556کاهش تعداد میوه در بوته تحت تنش
خشکی در خربزه گزارش شده است (سات پال شارما و
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همکاران  .)6514کمبود بیش از حد آب میتواند تعداد

سالیسیلیک نقش محوری در تنظیم فرآیندهای

میوه در بوته را به دلیل افزایش سقط گل کاهش دهد

فیزیولوژیکی مختلف مثل بسته شدن روزنهها ،افزایش

(شایشید و همکاران  .)1776افزایش مشاهده شده در

محتوای کلروفیل و میزان فتوسنتز دارد و در نتیجه

تعداد میوه در بوته ،با کاربرد برگی اسید سالیسیلیک در

افزایش تولید میوه را موجب میشود (پوپووا و همکاران

شرایط کمآبی را اینگونه میتوان توجیه کرد که اسید

.)6559

شاهد
GB50
GB100
SA2
SA4
50درصدظرفیت زراعی

تعداد میوه در بوته

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

75درصدظرفیت زراعی 100درصدظرفیت زراعی

سطوح آبیاری (درصد ظرفیت زراعی)

شکل  -2مقایسه میانگین ترکیبات تیماری کمآبی و اسید سالیسیلیک ) (SAو گالیسین بتائین ) (GBبرای تعداد میوه در بوته
وزن هزار دانه

طول دوره پر شدن دانه موجب کاهش وزن هزار دانه

با افزایش شدت تنش کمآبی وزن هزار دانه به

شود (محتشمی و همکاران  .)1979در یک تحقیقی

شدت کاهش یافت .کاربرد اسید سالیسیلیک و گالیسین

میرعبدالهی ( )6511کاهش وزن هزار دانه رازیانه تحت

بتائین باعث افزایش معنیدار این صفت شد (شکل  .)9در

شرایط تنش خشکی را گزارش کردهاند .افزایش وزن دانه

بررسی اثر متقابل آبیاری × اسید سالیسیلیک و گالیسین

عمدتا ناشی از افزایش طول دوره یا سرعت پر شدن دانه

بتائین کاربرد برگی این مواد باعث افزایش صفت مذکور

میباشد ،که در این مورد قدرت مخزن نقش کلیدی دارد

شد ولی این افزایش معنیدار نبود .حداکثر وزن هزار دانه

و احتماال کاربرد اسید سالیسیلیک با افزایش عوامل

بذر ( 614/99گرم) با کاربرد  155میلیموالر گالیسین

مذکور موجب افزایش وزن هزار دانه شده است

بتائین در رژیم آبیاری  155درصد ظرفیت زراعی

(محتشمی و همکاران  .)1979افزایش وزن دانه در ذرت

مشاهده شد (شکل  .)9دلیل کاهش وزن هزار دانه با

با تیمار گالیسین بتائین تحت تنش خشکی توسط میری

افزایش شدت تنش کمآبی این است که با کاهش میزان

وضمانی مقدم ( )1979گزارش شده است .دلیل افزایش

آبیاری ،بهدلیل پیری زود رس برگها ،تولید مواد

وزن هزار دانه با تیمار گالیسین بتائین این است که،

فتوسنتزی کاهش یافته و در نتیجه مقدار مواد پروردهی

گالیسین با بهبود وضعیت آبی گیاه در شرایط تنش

که در اختیار هریک از دانهها قرار میگیرد کمتر شده و

خشکی موجب تخصیص میزان باالتری از مواد

بهدنبال آن دانههای تشکیل شده کوچکتر و الغرتر شده-

فتوسنتزی به دانهها شده وسبب افزایش وزن هزار دانه

اند .همچنین کاهش آب آبیاری میتواند از طریق کاهش

میشود (اسماعیل و هال .)1777

اثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک و گالیسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی…
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سطوح آبیاری (درصد ظرفیت زراعی)

محلول پاشی (میلی موالر)

شکل  -3وزن هزار دانه در سطوح تنش کمآبی ،اسید سالیسیلیک ) (SAو گالیسین بتائین )(GB

سالیسیلیک از طریق افزایش کربوهیدراتهایی مانند

ویتامین ث
طبق نتایج مقایسه میانگین دادهها با افزایش

گلوکز و ساکارز باشد .این قندها فاکتورهای کلیدی مسیر

شدت تنش کمآبی مقدار ویتامین ث برگ از  12/00میلی-

آنزیمی هستند که در طی آن گلوکز به آسکوربات تبدیل

گرم بر گرم وزن تر در سطح آبیاری  155درصد ظرفیت

میشود (لینستر و کالرک  ،6552جهانگیر و همکاران

زراعی به  11/54میلیگرم بر گرم در سطح آبیاری 05

 .)6557گزارشی مبنی بر تاثیر اسید سالیسیلیک بر

درصد ظرفیت زراعی کاهش پیدا کرد .در بررسی اثر

افزایش میزان ویتامین ث در گوجهفرنگی وجود دارد

متقابل رژیم آبیاری با اسید سالیسیلیک و گالیسین بتائین

(کاالرانی و همکاران  .)6556افزایش مشاهده شده در

بیشترین مقدار ویتامین ث ( 69میلیگرم بر گرم) با

مقدار ویتامین ث با کاربرد گالیسین بتائین میتواند به

محلولپاشی  6میلیموالر اسید سالیسیلیک در سطح

این دلیل باشد که گالیسین بتائین فعالیت مونو دهیدرو

آبیاری  155درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد (شکل .)4

آسکوربات ردوکتاز 1و دهیدرو آسکوربات ردوکتاز 2را

که این افزایش میتواند بهدلیل تاثیر غیر مستقیم اسید

افزایش میدهد که بهدنبال آن مقدار آسکوربات نیز
افزایش مییابد (هوک و همکاران .)6552

شاهد

30
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GB100
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50درصدظرفیت زراعی 75درصدظرفیت زراعی 100درصدظرفیت زراعی
سطوح آبیاری (درصد ظرفیت زراعی)

ویتامین ث (میلی گرم بر گرم وزن تر)

25

شکل  -4مقایسه میانگین ترکیبات تیماری کمآبی و اسید سالیسیلیک ) (SAو گالیسین بتائین ) (GBبرای میزان ویتامین ث

1 Mono Dehydro Ascorbate Reductases

2 Dehydro Ascorbate Reductases
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کلروفیل کل را موجب شد که طبق تحقیقات رضا و

کلروفیل کل
نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که مقدار

همکاران ( )6552مصرف برگی گالیسین بتائین موجب

کلروفیل کل با افزایش شدت تنش کمآبی بهطور معنی-

تجمع مقادیر باالی بتائین شد که بهطور عمده مربوط به

داری کاهش یافت .کاربرد توام اسید سالیسیلک و

تعدیل اسمزی بود ،که یک فاکتور مهم برای بهبود ظرفیت

گالیسین بتائین با رژیم آبیاری موجب افزایش میزان

فتوسنتزی تحت تنش میباشد .افزایش میزان کلروفیل با

کلروفیل کل شد که حداکثر مقدار آن در تنش کمآبی 155

مصرف گالیسین بتائین در گیاه فلفل تحت تنش شوری

درصد ظرفیت زراعی با  05میلیموالر گالیسین بتائین

گزارش شده است .در شرایط تنش شوری گالیسین

بهدست آمد (شکل  .)0کاهش مقدار کلروفیل در گیاه پنبه

بتائین بهمقدار زیادی در کلروپالست تجمع مییابد که

(ماساچی و همکاران  )6552تحت تنش خشکی گزارش

نقش مهمی در حفاظت از غشای تیالکوئیدی ایفا میکند و

شده است .کاهش میزان کلروفیل میتواند بهدلیل تغییر

از این طریق از سیستم فتوسنتزی محافظت میکند

متابولیسم نیتروژن در رابطه با ساخت ترکیباتی مانند

(کورکماز و همکاران  ;6516اشرف .)6557

پرولین باشد .شرایط تنش موجب میشود تا گلوتامات

در بررسی حاضر اسید سالیسیلیک سبب

که پیش ماده ساخت کلروفیل و پرولین است ،کمتر در

افزایش مقدار کلروفیل کل گردید که میتواند بهدلیل

مسیر بیوسنتز کلروفیل قرار گیرد (حیدری  .)1925در

افزایش توان آنتیاکسیدانهای سلولی ،سنتز پروتئینهای

این بررسی کاربرد برگی گالیسین بتائین در سطح

جدید باشد که از دستگاههای فتوسنتزی حمایت میکند

آبیاری  155درصد ظرفیت زراعی بیشترین میزان

(آلفونسو و مارتین .)6559

شاهد
GB50
GB100
SA2
SA4

کلروفیل کل (میلی گرم بر گرم)

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
50درصد ظرفیت زراعی 75درصد ظرفیت زراعی 100درصد ظرفیت زراعی
سطوح آبیاری (درصد ظرفیت زراعی)

شکل  -5مقایسه میانگین ترکیبات تیماری تنش کمآبی و اسید سالیسیلیک ) (SAو گالیسین بتائین ) (GBبرای میزان کلروفیل
کل

پرولین

تنش کمآبی بر میزان پرولین افزایش معنیداری نشان داد

بر اساس نتایج مقایسه میانگین دادهها مقدار

بهطوری که بیشترین مقدار آن ( 0/65میکرومول بر گرم

پرولین برگ با افزایش شدت تنش کمآبی افزایش معنی-

وزن تر) تحت تنش کمآبی  05درصد ظرفیت زراعی با

داری نشان داد .کاربرد برگی تیمارهای آزمایشی تحت

 155میلیموالر گالیسین بتائین بهدست آمد (شکل .)2

اثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک و گالیسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی…
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شاهد

5

GB50
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GB100
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SA4
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50درصدظرفیت زراعی

75درصدظرفیت زراعی 100درصدظرفیت زراعی

پرولین (میکرومول بر گرم وزن تر)

6

سطوح آبیاری (درصد ظرفیت زراعی)

شکل  -6مقایسه میانگین ترکیبات تیماری تنش کمآبی و اسید سالیسیلیک ) (SAو گالیسین بتائین ) (GBبرای
میزان پرولین

میزان اسید آمینه پرولین که در شرایط تنش

بررسیهای مختلف نشان دهنده این مطلب است که

خشکی در سلولهای گیاهی تجمع مییابد بهعنوان آنتی

تمامی گیاهان توانایی تجمع اسمولیتهای آلی برای

اکسیدان غیرآنزیمی مطرح میشود و به دلیل نقش

کاهش آثار زیانبار استرسهای غیرزنده محیطی را

حفاظتی که در سلول ایفا میکند ،در شرایط تنش میتواند

ندارند .البته امکان القای اسمولیتهای آلی مختلف از

گیاه را از آسیبهای احتمالی حفظ کند .در سلولهای

جمله گالیسین بتائین به این گیاهان وجود داشته و از این

تحت تنش ،پرولین سبب محافظت سلول و ممانعت از

طریق میتوان اثرات زیانبار استرسهای محیطی را بر

سمیت در سلول میشود (بایومی و همکاران  .)6552در

گیاهان مذکور کاهش داد (اشرف و فوالد  .)6559در یک

گزارش حسنی و همکاران ( )6554بر روی گیاه ریحان با

بررسی کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک در گیاه تنباکو

کاهش رطوبت خاک میزان پرولین افزایش یافت که آنها

با افزایش مقدار پرولین در گیاه سبب تحمل گیاه به

علت این افزایش را رابطه نزدیک بین میزان تجمع پرولین

خشکی گردیده است (پوسپیس یلوا  .)6511که مطابق با

و مقدار محتوای رطوبت نسبی برگ در اثر تنش خشکی

نتایج این بررسی میباشد.

بیان کردهاند درباره افزایش تولید پرولین در گیاه ،در اثر
مصرف گالیسین بتائین میتوان به این نکته اشاره کرد
که سنتز آمینو اسیدهای نظیر پرولین در داخل سلولهای
گیاهی از طریق گلوکز شروع میشود که گالیسین در
اولین مسیر چرخه از طریق  3-p-glycerateو سرین به-
وجود آمده ،در حالیکه سنتز پرولین در مراحل پایانی
چرخه سنتز آمینو اسیدها قرار دارد .کاربرد برگی
گالیسین بتائین و جذب سلولی آن موجب میشود که
مسیر سنتز آمینو اسیدها بهجای سنتز گالیسین بتائین
به سمت تولید پرولین و دیگر آمینو اسیدها حرکت کند.

نشت یونی )(EC

طبق نتایج مقایسه میانگین دادهها افزایش شدت
تنش کمآبی باعث افزایش معنیدار میزان نشت یونی شد
در حالیکه محلولپاشی با تیمارها موجب کاهش این
صفت گردید .بیشترین میزان نشت یونی ( 92/70درصد)
در تیمار شاهد  05درصد ظرفیت زراعی و کمترین مقدار
آن ( 65/69درصد) با کاربرد برگی  155میلیموالر
گالیسین بتائین در سطح آبیاری  155درصد ظرفیت
زراعی بهدست آمد (شکل .)9
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شکل  -7مقایسه میانگین ترکیبات تیماری تنش کمآبی و اسید سالیسیلیک ) (SAو گالیسین بتائین ) (GBبرای میزان نشت
یونی

دلیل افزایش میزان نشت یونی با افزایش شدت
تنش کمآبی این است که در شرایط تنش ،رونویسی ژن-

نتیجهگیری کلی

های دخیل در بیوسنتز آنزیمهای مرتبط با

بهطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان

پراکسیداسیون لیپیدی ونیز تولید انواع اکسیژن فعال

داد که تنش کمآبی موجب تغییرات مرفولوژیکی و

افزایش و میزان آسیب به غشاهای سلولی افزایش مییابد

فیزیولوژیکی شدیدی در گیاه کارال میشود .بهطوریکه

که در نتیجه آن پایداری غشا کاهش یافته و باعث افزایش

تمام صفات مورد اندازه گیری در این پژوهش بهجز

نشت الکترولیت میشود (بلترانو و رونکو  .)6552افزایش

پرولین و نشت یونی با افزایش شدت تنش کمآبی کاهش

نشت الکترولیت تحت تنش در گیاه ماریتیغال توسط

یافتند .در حالیکه کاربرد برگی اسید سالیسیلیک و

دلیری و همکاران ( )1927گزارش شده است .اسید

گالیسین بتائین بر تمام صفات فوق اثر بهبود بخشی

سالیسیلیک با مهار گونههای فعال اکسیژن باعث کاهش

داشت .با توجه به اینکه حداکثر طول بوته ،تعداد میوه

آسیب به غشای سلولی و کاهش نشت یونی میگردد

در بوته ،کلروفیل کل ،پرولین ،نشت یونی و وزن هزار

(اشرف و همکاران  .)6515کاهش نشت یونی در گیاه

دانه با کاربرد سطوح مختلف گالیسین بتائین در رژیم-

گوجهفرنگی تحت تیمار با اسید سالیسیلیک گزارش شده

های مختلف آبیاری بهدست آمد .بهنظر میرسد میتوان

است (استونس و همکاران  .)6552بررسیها نشان می-

از محلولپاشی گالیسین بتائین جهت بهبود خصوصیات

دهند که گالیسین بتائین منجر به افزایش پایداری دیواره

مرفوفیزیولوژیکی گیاه کارال استفاده کرد.

سلولی در مقابل آثار سوء تنش شوری ،سرما و گرما
میگردد (گورهام و همکاران .)6555
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