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مقاله پژوهشی

مطالعه رنگدانههای فتوسنتزی و ترکیبهای فنولی گلرنگ در واکنش به محلولپاشی مالتونین

2

سیاوش حشمتی ،1غالمعباس اکبری ،*1الیاس سلطانی ،1مجید امینی دهقی ،2کیوان فتحی امیرخیز
1

و کیوان ملکی

 1گروه علوم زراعی و اصالح نباتات ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،تهران
 2گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
(تاریخ دریافت ،1399/04/30 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/08/06 :

چکیده
جهت بررسی تأثیر محلولپاشی مالتونین بر ترکیب رنگدانههای فتوسنتزی ،ترکیبهای فنولی و قندهای محلول گیاهان حاصل از بذور با
کیفیت مختلف گلرنگ ،در شرایط کمبود آب ،آزمایش مزرعهای در سالهای زراعی  1395-96و  1396-97در مزرعه پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران انجام گرفت .طرح آزمایشی بهصورت اسپلیت -فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی با چهار تکرار انجام
گرفت .عوامل مورد استفاده عبارت بودند از دو سطح تنش خشکی ( -1آبیاری معمول یا بدون تنش و  -2آبیاری پس از تخلیه  85درصد
رطوبت از ظرفیت مزرعه در مرحله گلدهی یا تنش خشکی) که در کرتهای اصلی قرار گرفتند .کرتهای فرعی ،شامل چهار تیمار بودند
که عبارت بودند از کیفیت بذر ( -1بذور انبارشده و  -2بذور تازه برداشتشده) و محلولپاشی ( -1شاهد :محلولپاشی با آبمقطر و -2
محلولپاشی مالتونین  0/2میلیموالر) .نتایج این آزمایش نشان داد که محلولپاشی مالتونین باعث افزایش میزان کلروفیل  aبه مقدار 33/33
درصد در گیاهان حاصل از بذور تازه برداشتشده گردید .همچنین نتایج مشخص کرد که در شرایط بدون تنش ،محلولپاشی مالتونین
میزان فالوونوئیدها را در هر دو نوع کیفیت بذر افزایش داد اما در شرایط تنش ،محلولپاشی میزان فالوونوئیدها را کاهش داد .نتایج این
آزمایش نشان داد که محلول پاشی با مالتونین در هر دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش موجب کاهش میزان قندهای محلول گردید .به
نظر میرسد محلولپاشی مالتونین با کاهش شدت تنش بهدلیل خاصیت آنتی اکسیدانتی خود ،محیطی بدون تنش برای گیاه ایجاد کرده است
تا نیازی به افزایش متابولیتهایی که بهطور معمول در شرایط تنش خشکی افزایش مییابند ،اقدام نکند.
واژههای کلیدی :خشکی ،دانههای روغنی ،کربوهیدرات ،کلروفیل ،کیفیت بذر

مقدمه

 .)2016تنش خشکی نهتنها بهطور جدی به کلروفیل و

براساس مدلهای تغییرات اقلیمی پیشبینی میشود که وقوع

رنگدانههای فتوسنتزی آسیب میرساند ،بلکه منجر به زوال

خشکی در مناطقی مانند ایران که هم اکنون خشک و نیمه

غشاهای تیالکوئیدی نیز میشود (.)Chakhchar et al., 2018

IPCC, 2014; Sadeghi and Delaviz,

بنابراین کاهش در ظرفیت فتوسنتزی در گیاهان قرار گرفته در

هستند ،افزایش یابد (
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معرض تنش خشکی قابل انتظار است (

Ashraf and Harris,

بهعنوان مولکول آنتیاکسیدانت مستقیم و هم تحریککننده

 .)2013مشخص شده است که در پاسخ به تنش اکسیداتیو ،در

پاسخهای آنتیاکسیدانت در گیاهان است (

گیاهان ،ترکیبهایی مانند فالوونوئیدها و آنتوسیانینها جهت

 .)2015مدارک نشان میدهد که تنشهای محیطی میتوانند

( Pollastri and

سطح مالتونین داخلی در گیاهان را به عنوان پاسخهای

 .)Tattini, 2011فالوونوئیدها توانایی زیادی در پاکسازی

حفاظتی افزایش دهند ( .)Paredes et al., 2009به تازگی

Tattini et al.,

گزارش شده است که محلولپاشی با مالتونین تنظیم اسمزی و

 .)2004همچنین پژوهشهای متعددی گزارش کردهاند که

حذف رادیکالهای آزاد اکسیژن را بهبود داد و درنهایت اثرهای

تجمع آنتوسیانینها بهطور مستقیم با تحمل به خشکی در

مضر تنش خشکی بر فتوسنتر کاهش داد و رشد و عملکرد

گونههای گیاهی متعدد همراه است (.)Fleming et al., 2019

گیاه را بازیابی کرد ( .)Zou et al., 2019همچنین در مورد تأثیر

به حداقل رساندن آسیب سلولی ،تولید میشود

کربوهیدراتها محصوالت اصلی فتوسنتز هستند و

پرایمینگ بذر بر رنگدانههای فتوسنتزی ،نشان داده شده است

همچنین فرم اصلی کربنی هستند که انتقال مییابد و در داخل

که پرایمینگ بذر منجر به افزایش میزان کاروتنوئیدها گردید

گیاهان اختصاص مییابد ( .)Andrade et al., 2016با در نظر

( .)Munne-Bosch and Penuelas, 2003همچنین مشخص

گرفتن اینکه تنش خشکی بر فتوسنتز اثر میگذارد ،تغییر در

شده است که ژنهای مسیر بیوسنتز آنتوسیانین توسط استفاده

سطوح کربوهیدراتها شامل نشاسته و قندهای محلول اغلب

از مالتونین افزایش چشمگیر یافتند (

تحت شرایط تنش رخ میدهد (.)Nishizawa et al., 2008

 .)Liang et al., 2018همچنین گزارش شده است که مالتونین

همچنین گزارش شده که افزایش در محتوای قندها به حفظ

رونویسی ژنهای پاسخدهنده به تنش را افزایش داد و قندهای

سیستم فتوسنتزی سالم و تعادل آبی در گیاه کمک میکند

محلول از قبیل ساکارز را در آرابیدوپسیس در شرایط شاهد و

( .)Khan et al., 2019قندها بهطور معمول در گیاهان تحت

تنش تجمع داد ( .)Shi et al., 2015گلرنگ (

تنش تجمع مییابند و سطح تجمع به تحمل به تنش آبی گیاه

 )tinctorius L.یک گیاه دانه روغنی مهم در مناطق خشک و

وابسته است ( .)Bowne et al., 2012قندها در تنظیم اسمزی

نیمهخشک جهان است و یکی از گیاهان بومی ایران است و در

تأثیر دارند و بنابراین به تنظیم جذب آب گیاه و حفظ

اغلب مناطق خشک ،کارکرد خوبی را نشان میدهد

( Singh et

تورژسانس سلول تحت شرایط کمبود آب و نیز در پایدار

 .)al., 2016همچنین گلرنگ توانایی زیادی برای تطابق با

کردن غشاها کمک میکنند (.)Sami et al., 2016

شرایط محیطی مختلف نشان داده است (.)Zaoui et al., 2016

;Zhang et al., 2016

Carthamus

کاربرد خارجی تنظیمکنندههای رشد گیاه (از قبیل محافظان

با توجه به اینکه تا کنون مطالعهای در رابطه با تأثیر

اسمزی ،ترکیبات آنتیاکسیدان و تحریککنندههای رشد) به

محلولپاشی مالتونین بر برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ در

عنوان روشی مؤثر برای باالبردن تحمل به تنش خشکی در

شرایط تنش خشکی انجام نگرفته است .بنابراین هدف از انجام

تولید گیاه زراعی در نظر گرفته میشوند (.)Ye et al., 2016

این تحقیق بررسی اثرات تنش خشکی و محلولپاشی مالتونین

نقش مالتونین ( -Nاستیل -5-متوکسی تریپتامین) یکی از

بر رنگدانههای فتوسنتزی ،ترکیبهای فنلی و قندهای محلول

مشتقات تریپتوفان در گیاهان به عنوان یک عامل محافظت

است.

کننده گیاهان در برابر عوامل ایجادکننده انواع تنشهای زیستی
و غیرزیستی بهطور کامل پذیرفته شده است (

Arnao and

مواد و روشها

 .)Hernandez-Ruiz, 2015; Wang et al., 2018پتانسیل اصلی

بهمنظور بررسی تأثیر محلولپاشی مالتونین بر ترکیب

مالتونین ،به عنوان تیمار خارجی ،در نتیجه نقش دوگانه آن هم

رنگدانههای فتوسنتزی ،ترکیبهای فنولی و قندهای محلول،
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به صورت مزرعهای در دو سال زراعی  1395-96و 1396-97

زراعی مشخص شد که متوسط درجه حرارت در سال دوم

در مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

کمتر از سال اول بود ( 1/17درجه سانتیگراد خنکتر) .متوسط

انجام گرفت .همچنین آزمایشهای بیوشیمیایی در آزمایشگاه

درجه حرارت در خرداد سال اول که مطابق بود با زمان گلدهی

فیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد انجام

گلرنگ ،حدود  2/77درجه سانتیگراد گرمتر از خرداد در سال

گرفت .طرح آزمایشی به صورت اسپلیت -فاکتوریل در قالب

دوم بود .همچنین متوسط میزان بارندگی در سال دوم%52/36 ،

طرح بلوکهای کامالً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت.

کمتر از کمتر بود نسبت به سال اول .میزان بارندگی در هر دو

عوامل مورد استفاده عبارت بودند از دو سطح تنش خشکی

سال در ماه خرداد ناچیز بود .بنابراین بعد از آبیاری تا رسیدن

(آبیاری معمولی یا آبیاری بعد از  50درصد تخلیه رطوبت از

به  85درصد تخلیه رطوبت از ظرفیت زراعی ،باران مؤثری در

ظرفیت زراعی خاک) و آبیاری بعد از  85درصد تخلیه رطوبت

طی گلدهی رخ نداد و دوره تنش خشکی القا شده طی دو سال

از ظرفیت زراعی خاک در مرحله گلدهی) که در کرتهای

زراعی به وسیله بارندگی ،تحت تأثیر قرار نگرفت .در نتیجه در

اصلی قرار گرفتند .کرتهای فرعی ،شامل چهار تیمار بودند که

سال دوم ،شرایط تنش محیطی از جمله فقدان بارندگی در طی

عبارت بودند از از کیفیت بذر (بذور انبارشده و بذور تازه

دوره گلدهی و گرده افشانی در سال دوم از سال اول بیشتر

برداشتشده) و محلول پاشی ( -1شاهد :محلولپاشی با آب

بود .بنابراین برای جلوگیری از تکرار ،این موضوع در ارائه

مقطر و  -2محلولپاشی مالتونین  0/2میلیموالر).

نتایج مربوط به صفات مورد بررسی قید نخواهد شد.

مزرعه آموزشی -پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

در کل آزمایشهای انجام گرفته 2 ،توده بذری شامل بذور

واقع در منطقه قزالق از توابع شهرستان پاکدشت در عرض

گلرنگ رقم گلدشت ،انبارشده و نیز بذور تازه برداشتشده

جغرافیایی  35درجه و  28دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 51

مورد استفاده قرار گرفت .در سال اول کشت ( )1395جهت

درجه و  36دقیقه شرقی قرار دارد .این منطقه طبق طبقهبندی

تیمار بذور انبارشده از بذور گلرنگ تولیدشده در سال 1387

اقلیمی دومارتن جز مناطق خشک محسوب میشود که در آن

استفاده گردید و برای تیمار بذور تازه برداشتشده از بذور

میانگین بارندگی سالیانه  141میلیمتر ،دمای متوسط ساالنه

تولید سال  1395تهیهشده از بخش دانههای روغنی مؤسسه

 15/6درجه سانتیگراد و متوسط ارتفاع از سطح دریا در آن

اصالح نهال و بذر استفاده گردید .همچنین در سال دوم کشت

حدود  1020متر است .مشخصات فیزیکی -شیمیایی خاک

( )1396جهت تیمار بذور انبارشده از بذور تولیدشده در سال

مکان آزمایش در جدول  1آورده شده است .اندازهگیری میزان

 1388استفاده گردید و نیز جهت تیمار بذور تازه برداشتشده

Bremner,

از بذور تولیدشده سال  1396حاصل از برداشت محصول سال

 ،)1960اندازهگیری میزان فسفر قابل دسترس در خاک با

اول ،استفاده گردید .بذور انبارشده گلرنگ رقم گلدشت ،به

استفاده از روش اولسن ( ،)Olsen et al., 1954پتاسیم قابل

مدت  8سال در شرایط انبارداری طبیعی نگهداری شده بودند.

( Mehlich,

شرایط انبار عبارت بود از دمای  28-20درجه سانتیگراد ،و

 )1953انجام گرفت .برای اندازهگیری عناصر آهن ،روی ،منگنز

رطوبت نسبی  55تا  60درصد .همچنین ماده مالتونین (-N

و مس از روش جذب اتمی استفاده گردید (.)Tandon, 2005

استیل -5-متوکسی تریپتامین) استفاده شده متعلق به شرکت

میزان کربن آلی خاک نیز با استفاده از اسید سولفوریک و بر

سیگما آلدریخ بود.

نیتروژن کل در خاک با استفاده ار روش کجلدال (

دسترس در خاک با استفاده از روش فلیم فتومتری

طبق روش والکی -بلک اندازهگیری گردید (

Walkley and

برای تعیین مراحل فنولوژیک رشد گلرنگ ،از مقیاس

 .)Black,1934همچنین وضعیت آب و هوای دوساله در شکل

استفاده گردید ( Flemmer et

 BBCHمطرحشده برای گلرنگ،

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 15:26 IRDT on Monday May 17th 2021

بذور با کیفیت مختلف گلرنگ ،در شرایط کمبود آب ،آزمایشی
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جدول  -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش

لومی -رسی
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4/23

2/3
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شکل  -1تغییرات آب و هوایی مزرعه قزالق در طی دو سال آزمایش مزرعهای

 .)al., 2015جهت اعمال تنش خشکی ،بهدلیل اینکه مرحله

اعمال تنش خشکی در این مرحله انجام گرفت بهطوریکه

گلدهی حساسترین مرحله نسبت به کم آبی است ،این مرحله

کرتهای شاهد تا پایان دوره رشد زمانی آبیاری شدند که 50

به عنوان زمان اعمال تنش خشکی مدنظر قرار گرفت.

درصد رطوبت از ظرفیت مزرعه تخلیه شده بود اما کرتهای

مطابق نظام کددهی  ،BBCHمرحله گلدهی در گلرنگ

تنش خشکی ،زمانی آبیاری شدند که  85درصد رطوبت از

زمانی بود که  50درصد گلهای گلرنگ باز میشوند که حدود

ظرفیت مزرعه تخلیه شده بود .میزان رطوبت خاک براساس

 75روز پس از کاشت بود (کد  )65که بر این اساس ،زمان

منحنی رطوبت خاک تعیین شد که نشاندهنده ارتباط بین
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پتانسیل آب خاک و محتوای رطوبت خاک بود (

V
1000W
V
× ])= [22.9 (D645) - 4.68 (D663کلروفیل b
1000W
 = [20.2 (D645) - 8.02 (D663)] × Vکلروفیل کل
1000W
غلظت کاروتنوئید نیز طبق روش (،)Lichtenthaler,1987

Saxton et

× ]) = [12.7 (D663) - 2.69 (D645کلروفیل

 .)al., 1986مطابق این روش ،مقدار رطوبت خاک در ظرفیت
مزرعه  0/3168و رطوبت خاک در نقطه پژمردگی0/1584 ،
گرم در متر مکعب تعیین شد .همچنین محلولپاشی مالتونین

با استفاده از فرمول زیر ،محاسبه

a

شد:

محلول به برگها و نیز افزایش قدرت نفوذ ،از سورفاکتانت

 = A 470-1/8 Chla-85/02 Chlb) /198کاروتنوئید

تویین  20با غلظت  10درصد استفاده گردید .برای اندازهگیری

جهت اندازهگیری غلظت فالوونوئیدهای برگ 0/2 ،گرم

;Jones, 2007

بافت گیاهی با  3میلیلیتر اتانول اسید (که شامل اتانول و

 .)Carter and Gregorich, 2008بدین منظور 48 ،ساعت بعد

استیک اسید به نسبت  99به  1است) ساییده و سپس

از آبیاری ،اقدام به برداشت نمونه خاک از عمق توسعه ریشه

سانتریفیوژ شد .سپس محلول رویی بهمدت  10دقیقه در حمام

(صفر تا  30و  30تا  60سانتیمتر) گردید .نمونههای برداشت

آب گرم در دمای  80درجه سانتیگراد قرار داده شد و پس از

شده بالفاصله وزن و جهت تعیین درصد رطوبت ،به آون به

سرد شدن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

دمای  100درجه سانتیگراد ،منتقل شد .بنابراین قبل از آبیاری

ساخت کشور کره جنوبی در سه طولموج  300 ،270و 330

مجدد ،اجازه داده شد تا رطوبت خاک در عمق ریشه به 85

نانومتر خوانده شد .برای محاسبه غلظت ،از ضریب خاموشی

رطوبت خاک از روش وزنی استفاده شد (

-1

OPTIZEN 3220UV

2

درصد تخلیة رطوبت ظرفیت زراعی برسد .بنابراین زمان

(  )33000 cm .molاستفاده گردید (.)Krizek et al., 1993

آبیاری برای سطوح آبیاری  50و  85درصد تخلیه از حد

جهت سنجش غلظت آنتوسیانین ،مقدار  0/2گرم از برگ را

رطوبت ظرفیت زراعی به ترتیب ،زمانی بود که رطوبت خاک

برداشته و در  3میلیلیتر متانول اسیدی که شامل متانول و

در عمق  0-30سانتیمتر ،به  11/5و  5/75درصد و در عمق

کلریدریک اسید به نسبت  99به  1است بهطور کامل ساییده

 30-60سانتیمتر ،به  14و  7درصد رسید .پس از پایان مرحله

شد ،سپس عصاره حاصل سانتریفیوژ شده و محلول رویی به

گلدهی و قبل از شروع مرحله پرشدن دانه ()BBCH= 71

مدت یک شب در تاریکی قرار گرفت .سپس میزان جذب در

نمونهبرداری برگی جهت اندازهگیری خصوصیات بیوشیمیایی

 550نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد .برای

انجام گرفت .برای سنجش غلظت کلروفیل  0/2گرم نمونه
برگی در استون  %80عصارهگیری شد (.)Lichtenthaler, 1987

محاسبه غلظت ،از ضریب خاموشی (
-1

ε550 = 33000

2

 )cm .molاستفاده گردید (.)Wagner, 1979

سپس عصاره حاصل را با استفاده از محلول استون  %80در

برای اندازهگیری قندهای محلول نمونههای برگی منجمد

داخل استوانه مدرج به حجم  25میلیلیتر رسانده شد .جذب

به میزان  0/2گرم در  3میلیلیتر آبمقطر در هاون چینی،

نوری کلروفیل  aو  bبه ترتیب در طول موجهای  645و 663

عصارهگیری شده و سپس محلول همگن حاصل به کمک کاغذ

نانومتر در دستگاه اسپکتروفتومتر  OPTIZEN 3220UVساخت

صافی صاف شد .برای اندازهگیری قند نمونه ،به  50میکرولیتر

کشور کره جنوبی خوانده شد و با استفاده از روابط مربوطه

از همگن صاف شده  0/5میلیلیتر فنل  %5و  2/5میلیلیتر اسید

غلظت کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل برحسب میلیگرم بر گرم

سولفوریک  %98اضافه گردید .بالفاصله بعد از افزودن اسید

برگ تازه بهدست

آمد.

غلظت کلروفیلهای  aو  bاز روابط زیر بهدست آمد
(:)Lichtenthaler, 1987

سولفوریک ،یک واکنش گرمازا همراه با تولید رنگ نارنجی
ایجاد میشود که تولید حرارت زیادی میکند .بنابراین ضروری
است بعد از افزودن اسید ،مخلوط واکنش  10دقیقه در دمای
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مختلف گلوکز ،زایلوز و مانوز از صفر تا  20میکروگرم در

و تازه برداشتشده وجود نداشت اما با وقوع تنش خشکی،

میلیلیتر ترسیم گردید ( .)Dubois et al., 1956به منظور انجام

گیاهان حاصل از بذور تازه برداشتشده دارای مقدارکمتری

محاسبات آماری از نرمافزار آماری ) SAS (9.4استفاده گردید.

کلروفیل کل بودند بهطوریکه در مقایسه با بذور انبارشده ،به

مقایسة میانگینها نیز با استفاده از روش برشدهی اثر متقابل

میزان  24/78درصد ،میزان کلروفیل کل کمتر بود (جدول .)2

( )LSMEANSتوسط دستور  PDIFFانجام گردید.

برشدهی اثر متقابل سهگانه در سال دوم نشان داد که در
شرایط بدون تنش ،در هر دو نوع کیفیت بذر ،تفاوت

نتایج و بحث

معنیداری از لحاظ محلولپاشی مالتونین و عدم مصرف آن

نتایج برشدهی اثر متقابل تنش × بذر نشان داد که با وقوع

وجود نداشت .با وقوع تنش خشکی در گیاهان حاصل از بذور

تنش خشکی ،میزان کلروفیل  aدر گیاهان حاصل از بذور تازه

انبارشده ،با وجود باالتربودن میزان کلروفیل کل با محلولپاشی

برداشتشده بهطور معنیداری کاهش یافت بهطوریکه در

مالتونین ،اما تفاوت معنیداری با عدم مصرف مالتونین

مقایسه با گیاهان حاصل از بذور انبارشده 29/33 ،درصد افت

مشاهده نشد اما در گیاهان حاصل از بذور تازه برداشت شده،

نشان داد (جدول  .)2همچنین برشدهی اثر متقابل سهگانه در

محلولپاشی مالتونین به شدت میزان کلروفیل کل را کاهش

سال دوم نیز نشان داد که در شرایط بدون تنش در گیاهان

داد بهطوریکه در مقایسه با شاهد 44/85 ،درصد ،میزان

حاصل از بذور انبارشده ،تفاوت معنیداری در محلولپاشی

کلروفیل کل کاهش نشان داد (جدول .)5

مالتونین با عدم محلولپاشی آن مشاهده نشد اما بذور تازه

همچنین در سال اول ،محلولپاشی با مالتونین ،میزان

برداشتشده به محلولپاشی پاسخ مثبت دادند بهطوریکه

کاروتنوئیدهای محلول برگ را افزایش داد اما در سال دوم،

محلولپاشی مالتونین ،باعث افزایش میزان کلروفیل  aبه مقدار

تفاوت معنیداری مشاهده نشد .برشدهی اثر متقابل تنش ×

 33/33درصد در مقایسه با شاهد (محلولپاشی با آب) شد

بذر در سال اول نشان داد که در شرایط بدون تنش ،تفاوت

(جدول .)5

معنیداری بین دو نوع کیفیت بذر از لحاظ میزان

نتایج برشدهی اثر متقابل تنش × محلولپاشی در سال دوم

کاروتنوئیدهای محلول برگ وجود نداشت اما با وقوع تنش

نیز نشان داد که در شرایط بدون تنش ،تفاوت معنیداری بین

خشکی در گیاهان حاصل از بذور تازه برداشت شده ،میزان

محلولپاشی مالتونین عدم مصرف آن وجود نداشت اما با

کاروتنوئیدهای محلول با ( 2/915میلیگرم در گرم وزن تر

وقوع تنش خشکی ،محلولپاشی مالتونین ،باعث کاهش

برگ) کمتر از گیاهان حاصل از بذور انبارشده بود بهطوریکه

کلروفیل  bشد بهطوریکه در مقایسه با شاهد ،میزان کلروفیل

در مقایسه با بذور انبارشده ،مقدار کاروتنوئیدهای محلول را

 bرا  33/01درصد کاهش داد (جدول  .)4همچنین برشدهی

 21/91درصد کاهش داده بود (جدول .)2

اثر متقابل بذر × محلولپاشی مشخص کرد که در گیاهان

برشدهی اثر متقابل سهگانه در سال دوم نشان داد که در

حاصل از بذور انبارشده ،تفاوت معنیداری از لحاظ

شرایط بدون تنش ،در هر دو نوع کیفیت بذر ،تفاوت

محلولپاشی مالتونین و عدم مصرف آن وجود نداشت اما در

معنیداری بین محلولپاشی مالتونین و عدم مصرف آن وجود

گیاهان حاصل از بذور تازه برداشتشده ،محلولپاشی مالتونین

نداشت .در زمان وقوع تنش خشکی نیز گیاهان حاصل از بذور

باعث کاهش  25/64درصدی محتوای کلروفیل  bشد

انبارشده پاسخی به محلولپاشی مالتونین ندادند اما در گیاهان

(جدول .)4

حاصل از بذور تازه برداشتشده ،محلولپاشی با مالتونین،

برشدهی اثر متقابل تنش × بذر در سال اول مشخص کرد

میزان کاروتنوئیدهای محلول برگ را تا  46/81درصد در
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جدول  -2مقایسه میانگین اثرهای متقابل دو گانه صفات بیوشیمیایی محلولپاشی مالتونین در سال اول
تنش
بدون تنش

کاروتنوئید

کلروفیل کل

کیفیت بذر
انبارشده

2/806a

1/284a

0/878a

تازه برداشتشده

2/750a

1/268a

0/914a

انبارشده

3/733a

1/711a

1/227a

تازه برداشتشده

2/915b

1/287b

0/867b

فالوونوئید 330

فالوونوئید 300

بدون تنش
تنش خشکی

شاهد (آب مقطر)

0/0502b

b

مالتونین

0/0883a

0/0905a

شاهد (آب مقطر)

0/146a

0/1505a

a

a

مالتونین

0/131

0/0511

0/1342

در هر ستون و هر سطح ،میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،براساس آزمون برشدهی اثر متقابل در سطح احتمال پنج درصد
اختالف معنیداری ندارند .واحد کاروتنوئید ،کلروفی کل و کلروفیل  :aمیلیگرم در گرم وزن تر برگ .واحد فالوونوئیدها :میکرومول بر
گرم وزن تر برگ
جدول  -3مقایسه میانگین اثرهای متقابل سه گانه صفات بیوشیمیایی محلولپاشی مالتونین در سال اول
تنش

کیفیت بذر
انبار شده

بدون تنش
تازه برداشت شده
انبار شده
تنش خشکی
تازه برداشت شده

محلول پاشی

آنتوسیانین

مانوز

فالوونوئید 270

شاهد (آب مقطر)

0/828b

6/828b

0/049a

مالتونین

1/373a

12/604a

0/058a

شاهد (آب مقطر)

1/143b

8/217a

0/063b

مالتونین

1/294a

8/703a

0/138a

شاهد (آب مقطر)

0/708b

7/013a

0/177a

a

a

a

مالتونین

0/994

7/962

0/158

شاهد (آب مقطر)

0/903b

5/844a

0/209a

مالتونین

1/052a

7/222a

0/163b

در هر ستون و هر سطح ،میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،براساس آزمون برشدهی اثر متقابل در سطح احتمال پنج درصد
اختالف معنیداری ندارند .واحد آنتوسیانین و فالوونوئید و مانوز :میکرومول بر گرم وزن تر برگ

مقایسه با شاهد ،کاهش داد (جدول  .)5گزارشهای زیادی در

فقط تحت شرایط تنش خشکی شدید تحت تأثیر قرار میگیرد

Din et al.,

که شدت تنش بسته به نوع گونه گیاهی و میزان تحمل آن

مورد کاهش کلروفیل تحت تنش خشکی است (

 .)2011; Mona et al., 2017; Dugasa et al., 2019همچنین

متفاوت است (.)Flexas et al., 2002

گزارشهایی نیز موجود است مبنی بر اینکه محتوای کلروفیل

نتایج مشخص کرد که محلولپاشی مالتونین در تنش

برگ بهطور معنیداری در طی دوره تنش خشکی تغییر نکرد

خشکی موجب کاهش میزان کلروفیل  bگردید .بهنظر میرسد

( .)Ping et al., 2015پیشتر گزارش شده که محتوای کلروفیل

غلظت زیاد مالتونین در کاهش میزان کلروفیل نقش داشته
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کلروفیل

a
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جدول  -4مقایسه میانگین اثرهای متقابل دو گانه صفات بیوشیمیایی محلولپاشی مالتونین در سال دوم
تنش

کیفیت بذر

بدون تنش

انبارشده

پاشیمحلول

b

7/876

10/578a

تازه برداشت شده

a

انبارشده
تازه برداشت شده
شاهد (آب مقطر)

بدون تنش

مالتونین
تنش خشکی

12/135

تازه برداشت شده

9/004a
a

10/696

12/008a

10/313a

مانوز

زایلوز

فالوونوئید 270

کلروفیل

10/225a

8/758a

0/353a

0/218a

a

a

a

b

8/229

7/107

0/355

شاهد (آب مقطر)

14/716a

12/901a

0/499a

مالتونین

9/427b

8/107b

0/398b

0/228b

شاهد (آب مقطر)

0/250a

مالتونین

0/307a

شاهد (آب مقطر)
مالتونین

a

b

0/265

0/340a

کلروفیل
انبارشده

6/66

b

0/306

0/239a

در هر ستون و هر سطح ،میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،براساس آزمون برشدهی اثر متقابل در سطح احتمال پنج درصد
اختالف معنیداری ندارند .واحد کلروفیل  :bمیلی گرم در گرم وزن تر برگ .واحد فالوونوئیدها،مانوز و زایلوز :میکرومول بر گرم وزن تر
برگ

است .مشخص شده است که کاربرد مالتونین بسیار وابسته

کیفیت بذر نقش تعیینکنندهای در شرایط تنش خشکی

است به غلظت مورد استفاده ( .)Campos et al., 2019در

داشت بهطوریکه در شرایط تنش خشکی محلولپاشی

همین رابطه ،گزارش شده است که غلظت زیاد مالتونین

مالتونین موجب کاهش میزان کاروتنوئیدها در گیاهان حاصل

Sarropoulou et al.,

از بذور تازه برداشتشده گردید اما گیاهان حاصل از بذور

 .)2012میزان بیش از اندازه مالتونین ممکن است موجب

انباره شده ،واکنشی نشان ندادند .کاروتنوئیدها بهوسیله پخش

پراکسیداسیون کلروپالستها و تخریب ساختار و عملکرد آنها

کردن انرژی برانگیخته اضافی بهصورت گرما ،حافظ دستگاه

شود ( .)Sarropoulou et al., 2012بهعالوه پیشنهاد شده است

فتوسنتزی هستند ( .)Verma and Mishra, 2005همچنین

که مالتونین ممکن است نقش ویژهای در فعالیت آنزیم تجزیه

کاروتنوئیدها ممکن است نقش ویژهای در تحمل به اثرات

کننده کلروفیل داشته باشد ،آنزیم کلروفیالز و فئوفوربید-آ-

زیانبار تنش خشکی بهوسیله حفظ فعالیتهای فتوسنتزی

اکسیژناز ( .)Sarropoulou et al., 2012نتایج مشابهی نیز قبالً

ضروری برای رشد گیاه ایفا کنند (.)Abid et al., 2018

گزارش شده است (.)Arnao and Hernandez-Ruiz, 2019

گزارش شده است که بیشترین میزان کاروتنوئید در گیاهان قرار

گزارشهای دیگری هم مبنی بر تحت تأثیر قرار نگرفتن

گرفته در معرض تنش کمبود آب مشاهده گردید (

موجب کاهش میزان کلروفیل میشود (

کلروفیل تحت تنش خشکی وجود دارد
.)2019

( Gurumurthy et al.,

Slama et

 .)al., 2015کاروتنوئید مشخص شده است که بهعنوان یک
آنتیاکسیدانت غیرآنزیمی ،توانایی پاکسازی اکسیژن منفرد را
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جدول  -5مقایسه میانگین اثرهای متقابل سه گانه صفات بیوشیمیایی محلولپاشی مالتونین در سال دوم
تنش

کیفیت بذر
انبارشده
تازه برداشتشده
انبارشده

تنش خشکی
تازه برداشتشده

شاهد (آبمقطر)
مالتونین

330

300

0/256a

0/269a

0/078a

a

a

a

0/292

0/297

کل

a

0/117a

11/539a

a

a

آنتوسیانین

کاروتنوئید
0/640a

0/334a

a

a

0/082

0/707

0/412

0/142

11/059

شاهد (آبمقطر)

0/293a

0/299a

0/134a

0/635a

0/332a

0/114b

17/433a

مالتونین

0/276a

0/284a

0/071a

0/741a

0/408a

0/152a

12/980b

شاهد (آبمقطر)

0/409a

0/417a

0/079a

0/936a

0/437a

0/153a

23/062a

b

b

a

a

a

a

b

مالتونین

0/283

0/297

0/083

0/992

0/479

0/134

13/642

شاهد (آبمقطر)

0/382a

0/383a

1/306a

1/132a

0/616a

0/220a

20/827a

مالتونین

0/314b

0/315b

0/069b

0/602b

0/339b

0/117b

14/403b

در هر ستون و هر سطح ،میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،براساس آزمون برشدهی اثر متقابل در سطح احتمال پنج درصد
اختالف معنیداری ندارند .واحد کلروفیل  ،aکلروفیل کل و کاروتنوئید :میلیگرم در گرم وزن تر برگ .واحد فالوونوئیدها،آنتوسیانین و
گلوکز :میکرومول بر گرم وزن تر برگ

دارد ( .)Mittler, 2017گزارش شده است که بهطور جالبی،

بذورتازه برداشتشده نیز محلولپاشی با مالتونین باعث کاهش

غلظت باالی مالتونین غلظت کاروتنوئیدها ،آنتیاکسیدانتهای

 46/99درصدی میزان آنتوسیانین گردید (جدول .)5

قابل حل در چربی که در کلروپالست یافت میشود را افزایش

نتایج برشدهی اثر متقابل سه گانه در سال اول نشان داد

داد ( .)Munne-Bosch and Penuelas, 2003بنابراین مالتونین

که در شرایط بدون تنش در گیاهان حاصل از بذور انبارشده،

تا حد زیادی میتواند بیوسنتز کاروتنوئید را برای کاهش آسیب

تفاوت معنیداری بین دو سطح محلولپاشی وجود نداشت اما

اکسیداتیو نوری القا کند (.)Liang et al., 2019

در گیاهان حاصل از بذور تازه برداشتشده ،محلولپاشی

نتایج برشدهی اثرهای متقابل سهگانه نشان داد که در

مالتونین باعث افزایش  119/53درصدی میزان فالوونوئید

شرایط بدون تنش ،در گیاهان حاصل از بذور انبارشده در سال

 270نانومتر در مقایسه با شاهد (محلولپاشی با آب) گردید

اول ،محلولپاشی با مالتونین با ( 1/373میکرومول بر گرم وزن

(جدول  .)3با وقوع تنش خشکی ،در گیاهان حاصل از بذور

تر برگ) بیشترین مقدار را داشت که در مقایسه با شاهد ،میزان

انبارشده ،تفاوت معنیداری بین دو سطح محلولپاشی وجود

آنتوسیانین را  65/72درصد افزایش داده بود (جدول  .)3اما در

نداشت اما در گیاهان حاصل از بذور تازه برداشتشده،

سال دوم ،با وجود بیشتر بودن میزان آنتوسیانین با محلولپاشی

محلولپاشی با مالتونین موجب کاهش میزان فالوونوئید 270

مالتونین ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)5در بذور

نانومتر شد بهطوریکه میزان این فالوونوئید در مقایسه با

تازه برداشتشده نیز در سال اول ،محلولپاشی مالتونین مؤثر

شاهد 21/84 ،درصد کاهش نشان داد (جدول  .)3برشدهی

بود و باعث افزایش میزان آنتوسیانین در مقایسه با شاهد شد

اثر تنش × محلولپاشی در سال دوم نیز نشان داد که در شرایط

اما در سال دوم ،تفاوت معنیداری دیده نشد .با وقوع تنش

بدون تنش ،تفاوت معنیداری بین سطوح محلولپاشی وجود

خشکی ،در سال اول ،در دو نوع کیفیت بذر ،روند قبل تکرار

نداشت اما با وقوع تنش خشکی ،محلولپاشی با مالتونین

شد و محلولپاشی با مالتونین ،باعث افزایش میزان آنتوسیانین

باعث کاهش میزان فالوونوئید  270نانومتر گردید (جدول .)4

شد اما در سال دوم ،در گیاهان حاصل از بذور انبارشده،

نتایج نشان داد که در هر دو سال آزمایش ،محلولپاشی

تفاوت معنیداری وجود نداشت و در گیاهان حاصل از

مالتونین تأثیری در میزان فالوونوئید  300نانومتر نداشت.
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در سال اول در شرایط بدون تنش ،محلولپاشی با مالتونین

میتواند گیاهان را برای تولید مواد غیرآنزیمی مانند

باعث افزایش میزان فالوونوئید  300نانومتر در مقایسه با شاهد

آنتوسیانینها را تحریک کند (.)Tahkokorpi et al., 2007

شد اما با وقوع تنش خشکی ،تفاوت معنیداری بین

گزارشهای زیادی وجود دارد از اینکه بیوسنتز آنتوسیانینها

محلولپاشی با مالتونین و شاهد (محلولپاشی با آب) وجود

بهطور فعال در شرایط تنش خشکی القا میشود (

نداشت (جدول  .)2همچنین برشدهی اثر متقابل سهگانه در

 .)et al., 2018همچنین نویسندگان زیادی وجود دارند که بیان

سال دوم مشخص کرد که در شرایط بدون تنش ،در هر دو نوع

کردهاند که تجمع آنتوسیانینها بهطور مستقیم با تحمل به

کیفیت بذر ،پاسخی به محلولپاشی با مالتونین داده نشد و

خشکی در گونههای گیاهی متعدد مرتبط است ( Nakabayashi

تفاوت معنیداری بین محلولپاشی مالتونین و شاهد وجود

.)et al., 2014; Yuan et al., 2015; Wang et al., 2019

نداشت اما به محض وقوع تنش خشکی ،در هر دو نوع کیفیت

آنتوسیانین رنگدانهای است با ظرفیت آنتیاکسیدانتی که در

بذر ،محلولپاشی با مالتونین باعث کاهش میزان فالوونوئید

حفاظت گیاهان در برابر تشهای مختلف نقش دارد ( Slama et

 300نانومتر شد ،بهطوریکه محلولپاشی با مالتونین در گیاهان

 .)al., 2015مشخص شده است که سطوح بیان ژنهای مسیر

حاصل از بذور انبارشده به میزان  28/80درصد و در بذور

بیوسنتز آنتوسیانین بهوسیله تیمار با مالتونین افزایش یافتند

جدید 17/74 ،درصد کاهش در مقایسه با شاهد داشت

(.)Zhang et al., 2016

(جدول .)5

Chakhchar

نتایج این آزمایش نشان داد که در شرایط بدون تنش،

بررسی برشدهی اثر متقابل تنش × محلولپاشی در سال

محلولپاشی مالتونین میزان فالوونوئیدها را در هر دو نوع

اول نشان داد که در شرایط بدون تنش ،محلولپاشی مالتونین

کیفیت بذر افزایش داد اما در شرایط تنش ،محلولپاشی میزان

با ( 0/0883میکرومول بر گرم وزن تر برگ) بهطور معنیداری

فالوونوئیدها را کاهش داد .طبق نتایج ما گیاهان حاصل از

میزان بیشتری فالوونوئید  330نانومتر در مقایسه با شرایط

بذور تازه برداشت میزان فالوونوئید کمتر بود .همچنین در

شاهد (محلولپاشی با آب) داشت ،بهطوریکه در مقایسه با

شرایط بدون تنش ،پاسخ خاصی دیده نشد و در شرایط تنش

شاهد ،میزان فالوونوئید  330نانومتر  330را تا  75/89درصد

خشکی واکنشها نمود بیشتری پیدا کردند .بهنظر میرسد در

افزایش داد اما با وقوع تنش خشکی ،تفاوت معنیداری بین

گیاهان حاصل از بذور تازه برداشت شده ،مالتونین موجب

سطوح محلول پاشی دیده نشد (جدول  .)2همچنین برشدهی

شده تا شرایط تنش خشکی برای گیاه تسهیل شود و به نوعی

اثر متقابل سهگانه در سال دوم نشان داد که در شرایط بدون

گیاه تنش را کمتر حس کند ،به دلیل تأثیرهای بیانشده در

تنش ،در هر دو نوع کیفیت بذر ،تفاوت معنیداری بین سطوح

فعالیت مالتونین و گیاه به دلیل اینکه تنش را حس نکرده،

محلولپاشی وجود نداشت اما در شرایط تنش خشکی،

دلیلی برای افزایش دادن میزان فالوونوئیدهای خود در پاسخ

محلولپاشی با مالتونین ،در هر دو نوع کیفیت بذر ،میزان

به تنش خشکی را ندیده است .همانطور که گزارش شده بعد

فالوونوئید  330نانومتر را بهطور معنیداری کاهش داد

از آبگیری مجدد و رفع تنش ،میزان فالوونوئیدها کاهش یافت

(جدول .)5

( )Ahmed et al., 2015یعنی حالت عادی برای گیاه ،در

نتایج نشان داد که در شرایط بدون تنش ،محلولپاشی

شرایط بدون تنش ،کم بودن میزان فالوونوئیدهاست.

مالتونین موجب افزایش میزان آنتوسیانین شد .در شرایط تنش

گزارش شده است که فالوونوئیدها بهطور معنیداری در

خشکی نیز محلولپاشی مالتونین میزان آنتوسیانین را افزایش

دو ژنوتیپ پنبه تحت تنش خشکی افزایش

یافتند ( Ibrahim et

داد .محلولپاشی مالتونین در سال اول در شرایط مختلف،

 .)al., 2019مشخص شده است که ترکیبات فنولیک در خنثی
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پراکسیدها نقش حیاتی ایفا می کنند (.)Slama et al., 2015

تنش ،در گیاهان حاصل از بذور انبارشده ،تفاوت معنیداری

گزارشهایی از کاهش در ترکیبهای فنولی تحت تنش

بین استفاده و عدم استفاده از مالتونین وجود نداشت اما در

خشکی وجود دارد ( .)Slama et al., 2015این پاسخ می تواند

گیاهان حاصل از بذور تازه برداشتشده ،محلولپاشی

شرح داده شود به دلیل این حقیقت که تنش کمبود آب موجب

مالتونین ،میزان زایلوز را  25/54درصد در مقایسه با شاهد

تخریب گسترده متابولیسم کلی گیاه از قبیل فتوسنتز ،تجمع

(محلولپاشی با آبمقطر) ،کاهش داد .با وقوع تنش خشکی،

نشاسته و سنتز پروتئین میشود ( .)Hessini et al., 2008در

در هر دو نوع کیفیت بذر ،محلولپاشی مالتونین موجب

تضاد با این گزارشها ،مشخص شده که بعد از آبگیری مجدد

کاهش میزان زایلوز شد ،بهطوریکه در گیاهان حاصل از بذور

( Ahmed et al.,

انبارشده ،میزان زایلوز ( 13/64میکرومول در گرم وزن تر

 .)2015با توجه به اینکه زمانی که تنش خشکی وجود نداشته

برگ) و در بذور انبارشده( 14/403 ،میکرومول در گرم وزن

باشد ،میزان ترکیبهای فنولی در سطح پایین است و تنش

تر برگ) بود که در مقایسه با شاهد ،به ترتیب  40/84و 30/84

خشکی موجب میشود تا این ترکیبها افزایش یابد ،بهنظر

درصد ،میزان زایلوز کاهش داد (جدول .)4

و رفع تنش ،میزان فالوونوئیدها کاهش یافت

میرسد دلیل کاهش میزان فالوونوئیدها با استفاده از مالتونین

بررسی برشدهی اثر متقابل تنش × بذر در سال دوم نشان

به دلیل خصوصیات پاککنندگی رادیکالهای آزاد توسط

داد که در شرایط بدون تنش ،گیاهان حاصل از بذور تازه

مالتونین باشد که شرایط خوبی را برای گیاه فراهم کرده و به

برداشتشده دارای مقدار بیشتری مانوز بودند اما با وقوع تنش

نوعی شرایط تنش را خنثی کرده است و گیاه نیازی به تولید

خشکی ،تفاوت معنیداری بین دو نوع کیفیت بذر وجود

ترکیبات فنولیک ندیده است .ثابت شده است که مالتونین

نداشت .همچنین در بررسی برشدهی اثر متقابل تنش ×

میتواند از موجودات در برابر گونههای واکنشی اکسیژن

محلولپاشی ،نشان داد که در هر دو شرایط تنش و بدون تنش،

حفاظت کند (.)Gong et al., 2017

محلولپاشی مالتونین موجب کاهش میزان مانوز گردید

بررسی برشدهی اثر متقابل سهگانه نشان داد که در سال

(جدول .)4

دوم در شرایط بدون تنش در گیاهان حاصل از بذور انبارشده،

گزارش شده است که در شرایط تنش خشکی ،قندهای

تفاوت معنیداری بین سطوح محلولپاشی مشاهده نشد اما در

محلول ابتدا افزایش و سپس کاهش یافتند و هر چه شدت

گیاهان حاصل از بذور تازه برداشتشده ،میزان گلوکز تا

تنش بیشتتر شد ،محتوای قند نیز بیشر شد) اما بعد از آبیاری و

 25/54درصد کاهش پیدا کرد .با وقوع تنش خشکی ،در هر دو

رفع تنش ،قندها کاهش یافتند ( .)Wang et al., 2019در طی

نوع کیفیت بذر ،محلولپاشی مالتونین به شدت میزان گلوکز را

تنش خشکی ،فشار اسمزی سلولها نقش کلیدی در حفظ

کاهش داد بهطوریکه محلولپاشی با مالتونین در بذور

پتانسیل آب گیاه ایفا میکند (.)Osakabe et al., 2014

انبارشده 40/84 ،و در بذور تازه برداشتشده 30/84 ،درصد

گزارشهای متعددی از افزایش قندهای محلول تحت تنش

میزان گلوکز را در مقایسه با شاهد کاهش داد (جدول  .)5نتایج

خشکی و ارتباط مستقیم با تحمل به خشکی وجود دارد

این آزمایش نشان داد که در سال اول ،مقدار زایلوز در خشکی

( .)Sperdouli and Moustakas, 2012; Khan et al., 2019به

بهطور معنیداری کمتر از شرایط بدون تنش بود .اما در سال

طور کلی ،در شرایط تنشهای غیرزنده ،قندها به عنوان

دوم ،بهطور معکوس ،میزان زایلوز در شرایط تنش خشکی ،در

محافظتکنندههای اسمزی و همچنین پایدارکننده غشاها عمل

جایگاه باالتری بود .در هر دو سال ،بین دو نوع کیفیت بذر،

میکنند ( .)Sami et al., 2016گزارش شده است که عالوه بر

تفاوت معنیداری از لحاظ میزان زایلوز وجود نداشت.

فروکتوز ،گلوکز ،ساکارز و قندهای محلول با محلولپاشی مواد
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( .)Percival and Sacre, 2014همچنین گزارشهایی مبنی بر

کردیم .بسیاری از پاسخهای متفاوت در آزمایش ما ممکن

( Khan

است ناشی از غلظت مالتونین باشد .به دلیل اینکه مالتونین

 .)et al., 2019برخالف نتایج ما ،گزارش شده است که

مادهای فوقالعاده وابسته به غلظت است .در مورد کلروفیل  aو

مالتونین رونویسی ژنهای پاسخدهنده به تنش متعددی مانند

 bدر شرایط تنش خشکی ،محلولپاشی مالتونین موجب

( )COR15A, RD22, KIN1افزایش داد و قندهای محلول از

کاهش میزان هر دو کلروفیل در گیاهان حاصل از بذور تازه

قبیل ساکارز را در آرابیدوپسیس در شرایط شاهد و تنش تجمع

برداشت شده گردید و گیاهان حاصل از بذور انبارشده،

داد ( .)Shi et al., 2015نتایج آزمایش محلولپاشی نیز حاکی

واکنشی نشان ندادند .به دلیل استفاده از یک غلظت ،ممکن

از کاهش میزان قندهای محلول با استفاده از محلولپاشی با

است به دلیل واکنش کلروفیل به غلظتهای مختلف مالتونین

مالتونین بود .بهطوریکه محلولپاشی با مالتونین در هر دو

باشد چون همانطور که نشان دادیم ،غلظتهای باالی مالتونین

شرایط تنش خشکی و بدون تنش موجب کاهش میزان قندهای

اثر تخریبی بر کلروفیل دارد .برخالف گزارشهای مختلف،

محلول گردید .بهنظر میرسد ،مقدار کم قندهای محلول در اثر

میزان فالوونوئیدها و قندهای محلول با محلولپاشی مالتونین

محلولپاشی مالتونین بهویژه در شرایط تنش خشکی ،به دلیل

در آزمایش ما کاهش یافت .در این بین نقش کیفیت بذر به

تسکین شرایط تنش توسط مالتونین باشد که با ایجاد شرایطی،

طور شاخصی نمود یافت بهطوریکه گیاهان حاصل از بذور

تأثیر تنش خشکی را بر روی گلرنگ مالیم کرده تا گلرنگ

تازه برداشتشده به مالتونین واکنش نشان دادند .بهطور کلی

تنش را درک نکند و نیازی به افزایش میزان قندهای خود در

بهنظر میرسد استفاده از مالتونین میتواند با مالیمکردن شدت

پاسخ به تنش خشکی نبیند.

آسیب تنش خشکی ،باعث شود گیاه شرایط خوبی جهت ادامه

کاهش میزان قندهای محلول تحت تنش خشکی است

زندگی خود در شرایط سخت داشته باشد .به دلیل اینکه
نتیجهگیری

آزمایش ما اولین گزارش در مورد تأثیر محلولپاشی مالتونین

با توجه به اینکه تا کنون هیچ مطالعهای در رابطه با تأثیر

در شرایط مزرعهای است ،نیاز است تا غلظتهای مختلفی از

محلولپاشی مالتونین بر صفات بیوشیمیایی گلرنگ تحت

مالتونین مورد آزمایش قرار گیرد تا برخی از پاسخهای

شرایط تنش خشکی در ایران انجام نگرفته است ،به همین دلیل

متفاوت در آزمایش ما ،مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
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Abstract
In order to study the effect of melatonin foliar application on photosynthetic pigments’ composition, phenolic
compounds and soluble sugars on plants grown from different seeds quality of safflower under water deficit condition,
two field trials were conducted at Aburaihan Campus, University of Tehran in 2017 and 2018 growing seasons. The
experimantal design was split-factorial randomized complete block design with four replicates. The treatments
consisted of two levels of drought stress (1- normal irrigation (no-stress) and 2- irrigation after reaching 85% of soil
moisture depletion of field capacity at flowering stage (drought stress)) were randomized to the main plots. Subplots
were 4 treatments in number and consisted of a factorial combination of seed quality (1-stored seed and 2-recently
harvested seeds) and foliar application (1-control (distilled water foliar application) and, 2- melatonin foliar application
at 0.2 Mm concentration). The results showed that plant grown from recently harvested seed positively responded to
melatonin foliar application and this led to an increase in chlrophyll a content by 33.33 % in comparison with the
control (distilled water foliar application). Also, the results indicated that melatonin foliar application was successful to
increase the flavonoids content only under non-stress condition over two seed quality treatments but on the contraty
decreased flavonoids content under water deficit condition. The results demonstrated that melatonin foliar application
decreased soluble sugars over both water deficit treatments. It seemed that melatonin foliar application ameliorated the
severity of stress because of its antioxidative charachteristic and provided an unstressed environment for plant so that
there was no need to increase the level of metabolites that usually increased under drought condtition.
Key Words: Carbohydrate, Chlrophyll, Drought, Oilseeds, Seed quality
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