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 چكيده

گلهاي آن در حالت طبيعي بر دو نوع نر و ماده ، واقع بر دو . مي باشد Connabinaceae شاهدانه،گياهي يكساله، علفي و دو پايه  از تيره 
و  يبه خاطر مصارف غذايي، صنعت نيوهمچن بوده توجه مورديي وداروي طب فراوان خاطراثرات به باز ريد از اهيگ نيا. پايه مستقل از هم هستند

هاي تنشي است كه در سازگاري يهورمون (ABA) آبسزيك اسيد .شده است اثرات روانگردان يا برانگيختگى ذهنى حاصل از آن كشت مى
تواند در مراحل مختلف رشد و نموي گياه همچون تقسيم اين هورمون مي .باشدگياه به محيط هاي تحت تنش، داراي نقش هاي متفاوتي مي

زا به عنوان تنظيم رما و حمله عوامل بيماريسلول ، خواب دانه، بلوغ جنين، جوانه زني، پاسخ  به تنش هاي محيطي مانند خشكي، شوري، س
هاي مقاومتي گياهان در برابر شرايط تنش اكسيداتيو به كمك تركيبات آنتي اكسيدان صورت ازطرف ديگر پاسخ. كننده رشد ايفاي نقش كند

از مهمترين  .شودهاي اكسيداسيون ميواكنشفعاليت اين تركيبات، مانع از ادامه . ها بر دو نوع آنزيمي و غيرآنزيمي هستنداين سيستم. مي گيرد
با افشانه سازي  پژوهش در اين. اشاره كرد  (POD)سيستم هاي آنزيمي جاروب كنندة گونه هاي فعال اكسيژن مي توان به آنزيم پراكسيداز

 . گرفت قرار بررسي مورد هدانهاوليه رشدي گياه شا بر روي برگ ، تغيير يا عدم تغيير فعاليت آنزيم پراكسيداز  درمراحل آبسزيك اسيد

كشت داده شد و پس ازگذشت دو هفته و رسيدن به مرحله گياهچه دوبرگي، تيماردهي با  B5سازي، در محيط بذرهاي گياه پس از سترون
و ريشه  اندام هوايي.  ها انجام  شدهاي گياهچهسازي  بر روي برگميكروموالر آبسزيك اسيد بصورت افشانه 100و 50، 0هاي غلظت

 .باشددار آبسيزيك اسيد بر فعاليت آنزيم پراكسيداز نسبت به شاهد مينتايج حاكي از تاثير معني. ها پس از دو ساعت برداشت شدگياهچه

 آبسزيك اسيد، آنزيم پراكسيداز،تركيبات آنتي اكسيدان،  شاهدانه :واژه كليدي
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