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بررسی کاربرد کیتوزان بر صفات جوانهزنی دو رقم بادرشبی
((Dracocephalum moldavica L.
5

عذرا سادات خاتمیان ،1سید علیمحمد مدرس ثانوی* ، 2بتول مهدوی ،3سید علی علوی اصل 4و یونس شرقی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .2استاد گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .3استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر (عج) ،رفسنجان ،کرمان ،ایران.
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت ،دانشکدۀ علوم کشاورزی ،دانشگاه پیام نور واحد کرج ،البرز ،ایران.
 .5استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ،تهران ،ایران.
تاریخ وصول مقاله1392/7/02 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/11/17 :

چكيده
بهمنظور بررسی اثر کیتوزان با غلظتهای  (C3) 0/05 ،(C2) 0/1 ،(C1) 0/5و  (C4) 0/01درصد وزنیی ،ایاهد

) (C5و ایاهد اسیید

استیک ) (C6بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک جوانهزنی دو رقم ’بومی‘ ) (V1و ’اصالحادۀ  (V2) ‘SZK-1گیاه دارویی بادرای ی
( ،)Dracocephalum moldavica L.تحقیق حاضر بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی ،در ژرمینیاتور زمایگیهاه زرا یت
دانگکدۀ کگاورزی دانگهاه تربیت مدرس ،در سال  1392اجرا اد .اثر متقابل تیمارهای زمایگی تأثیر معناداری بر طول ریگهچه ،وزن
خگک ساقهچه ،مقدار پروتئین و فعالیت نزیم سوپراکسید دیسموتاز دارد C2V2 .و  C6V1با اختالف  1/52میلیمتر بیگترین و کمتیرین
طول ریگهچه را نگان دادند .همچنین  C2مقدار پروتئین رقم ’بومی‘ را نس ت به  C5افزود .غلظتهای زیاد کیتوزان ( C1و  )C2توانسیت
فعالیت نزیم سوپراکسید دیسموتاز رقم ’اصالحاده‘ را نس ت به  C5افیزای
جوانهزنی ارقام بادرا ی را افزای

دهد که در این میان ،رقم ’اصالحاده‘ واکن

دهید .ازایینرو کیتیوزان مییتوانید برخیی خصوصییات
بهتری به این مادۀ لی نگان داد.

كلیدواژهها :جوانهزنی ،رقم بومی ،ریگهچه ،ساقهچه ،سوپراکسید دسموتاز.

* نویسنده مسئول

Email: modaresa@modares.ac.ir

عذرا سادات خاتمیان و همکاران

 .1مقدمه

و محافظت گیاهان در مقابل میکروارگانیسمها بهکار میرود

وارض جان ی داروهای ایمیایی و تمایل بگر به اسیتفادۀ

 ]26و س ب جوانه زدن و راد سریع گییاه مییایود و از

هرچه بیگتر از محصوالت ط یعی به منظور حفی سیالمت

گیییاه در برابییر ارگییانیزمهییای فتوژنیییک ،ویییروسهییا و

و همچنین مگکالت سیستم دارویی میدرن ،سی ب

میکرو ها محافظت میکند  .]21ا مال تیمار کیتیوزان بیا

توجه هرچه بیگتر بگر به گیاهان دارویی اده اسیت .]27

درصد جوانهزنیی

خوی

غلظت  40میلیگرم در لیتر س ب افزای

یکی از بحرانیترین مراحل زندگی گیاهان زرا یی مرحلی

برور ارکیده به بی

جوانهزنی و س ز ادن است ،زیرا در ایین مرحلیه ،بیرر در

درحالی که در ارایط دم ا مال تیمار ،درصد جوانیهزنیی

معیرض بسییاری از وامیل نامسیا د محیطیی قیرار دارد و

 3/7درصد بود  .]18در همین تحقیق ،الیهومر  70کیتوزان

استقرار بوته در مزر ه دچار مگکل میاود  .]10از طیرف

با غلظت  10میلیگرم در لیتر و الیهومر  80بیا غلظیت 20

دیهر ،ناتوانی اغلب گیاهان دارویی در جوانه زنیی مناسیب

میلیگرم در لیتر بیگترین تأثیر را بر تعداد بیرور جوانیهزده

در مزر ه ،کگت و سرمایهگراری برای کگت ایین گیاهیان

دااتند و بعضی سیطوح کیتیوزان (بیهویی ه پلیمیر  )70در

را داوار ساخته اسیت .بادرای ی 1کیه در انهلیسیی بیه ن

غلظتهای زیاد ( 40و  80میلیگرم در لیتر) تأثیرات منفیی

مولداویان بالم 2یا دراگون هد 3گفته میاود ،گیاهی لفیی

بر راد گیاهچه نگان دادند.

از  77درصد بعد از ای

هفتیه اید،

و یکساله از تیرۀ نعنیا و جیند دراکوسیفالوم اسیت .]2

زمانیکه بحث کگتوکار گستردۀ یک محصول درنظر

ترکی ات اصلی اسیاند بادرای ی ایامل ژرانییال ،4نیرال،5

بااد ،تکثیر از طریق برر بهواسط اقتصادی و کاربردی بودن

ژرانییییل اسیییتات 6و ژرانییییول 7اسیییت .ایییین ترکی یییات

و نیز سهولت استفاده ،بر روش تکثیر رویگی برتری خواهد

مونوترپنهیای حلقیوی اکسیی ندار 8هسیتند و  90درصید

حاضییر ،اسییتفاده از

دااییت  .]1ازاییینرو هییدف پی وه

اساند را تگکیل میدهند  .]33همچنین این گیاه داروییی

کیتوزان بیهمنظیور افیزای

از اهمیت زیادی در ایران بهوی ه در استان ذربایجان غربی

بادرا ی و همچنین پیگنهاد رقمی اسیت کیه خصوصییات

و ارقی برخوردار است.

جوانه زنی بیگتری دااته بااد و به این میادۀ لیی واکین

خصوصییات جوانیهزنیی گییاه

کیتوزان ،نو ی پلی ساکارید گلوکیوزامین اسیت کیه از

مطلو تری نگان دهد تا بتوان از این طریق جوانیه زنیی و

کیتین مگتق اده است .بهطور معمول کیتوزان به کیتینی که

راد این گیاه دارویی را به ود داد و به کگیت گسیتردۀ ن

بی

از  50درصد گروههای استیل ن حیرف ایده بااید،

کمک کرد.

گفته میاود  .]22در کگاورزی کیتوزان بهصورت پوا

 .2مواد و روشها

برر ،برگ و میوه استفاده می اود  .]14همچنین بیه نیوان

بهمنظور بررسی اثر کیتوزان با غلظیتهیای 0/1 ،)C1( 0/5

کود و در کنترل زادسازی مواد مغری مورد نیاز گیاه ،]30

( )C3( 0/05 ،)C2و  )C4( 0/01درصیید وزنییی ،اییاهد
( )C5و ااهد اسید استیک ( )C6بر صیفات فیزیولوژییک و

1. Dracocephalum moldavica L.
2. Moldavian balm
3 . Dragonhead
4 . Geranial
5 . Neral
6 . Geranyl acetate
7 . Geraniol
8 . Oxygenated acyclic monoterpenes

مورفولوژیک جوانهزنی دو رقم ’بومی‘ ( )V1و ’اصالحاده
 )V2( ‘SZK-1گیییاه دارویییی بادرایی ی تحقیییق حاضییر
بییهصییورت فاکتوریییل در قالییب طییرح کییامالً تصییادفی در
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((Dracocephalum moldavica L.

ژرمیناتور زمایگهاه زرا ت دانگکدۀ کگیاورزی دانگیهاه

پوست برر درنظر گرفته اید .پید از خیروج ریگیهچیه و

تربیت مدرس در سال  1392اجرا اید .فاکتورهیای میورد

ساقهچه از پوست برر ،طیول نهیا انیدازهگییری اید .]25

اامل کیتوزان با غلظیتهیای ،0/5

فرمولهای زیر برای محاس درصد جوانیهزنیی و سیر ت

بررسی در این زمای

 0/05 ،0/1و  0/01درصد وزنی محلول در اسید اسیتیک 1
درصد ،ااهد

جوانهزنی استفاده اد:
()1

و ااهد اسید استیک  1درصد (این میاده

درصد جوانهزنی = n/N × 100

حالل کیتوزان است و ممکن است جداگانه بر صفات مورد
()2

بررسی اثرگیرار بااید) و فیاکتور رقیم در دو سیط رقیم
’بومی‘ (تهیه اده از اهرستان ارومیه) و رقم ’اصیالحایدۀ

سر ت جوانهزنی = n1/D1 + n2/D2 + … + nn/Dn

( ‘SZK-1تهیهاده از ارکت دارویی زردبند) بود .کیتیوزان

در این رابطههیا n ،تعیداد بیررهای جوانیهزده؛  Dروز
مورد بررسی؛ و  Nتعداد کل بررهاست .]15

مورد استفاده در این تحقیق پیودری بیا رنیر زرد رواین،
وزن مولکولی  ،100000-300000فرمول ایمیایی (C6 H11

 ،NO4)nغیرقابل حل در

سنج

و قابل حل در اسیید اسیتیک

همکاران انجام گرفت  ،]23بدینصورت کیه  0/2گیرم از

 1درصد و ساخت ارکت کروس 1مریکا بود.

بافت تازۀ گیاهچه در نیتروژن مایع ساییده و در بافر پتاسیم

نام ایمیایی ایین میاده Poly(beta-(1,4)-D- ,chitosan

فسییفات  0/02مییوالر ،بییا  pH = 6/8در دمییای  4درج ی

) glucosamineو Poly(beta-(1,4)-2-amino-2-deoxy-D-

سانتی گراد صاره گیری اد .صیارۀ حاصیل سیانتریفیوژ
اده و جر

) glucoseاست.
قوۀ نامی بررها ق یل از ایرو زمیای

فعالیت نزیم پراکسیداز بیهروش پانیدولفینی و

تعییین اید و

نوری در طول موج  470نیانومتر بیا دسیتهاه

اسییککتروفتومتر قرا ییت ایید .سیینج

فعالیییت نییزیم

پتریدی ها بهمدت  24سا ت و بررها بهمدت  10دقیقیه

سوپراکسید دیسموتاز به روش جیانو پولیتیز و ریز صیورت

بییا هیکوکلرییید سییدیم ضیید فونی اییدند 30 .بییرر در هییر

حیاوی 50 HEPES-KOH

پتری دی

گرفت  .]16مخلوط واکین

ضد فونی ایده (واحید زمایگیی) بیا قطیر 11

میلیمیوالر بیافر بیا اسییدیت  7/8حیاوی  0/1میلییمیوالر

سانتیمتر قرار داده اد .محلولهای ساختهاده از کیتیوزان

 ،EDTAکربنات سدیم  50میلیموالر با اسییدیت L- ،10/2

مقطر (ااهد) و ااهد اسید استیک به پتریدی های

 12 methionineمیلیموالر75 Nitro Blue Tetrazolium ،

مورد نظر بهاندازۀ کافی اضافه اد ،بهطوری که بررها کامالً

میکرو موالر ،ری وفالوین یک میکروموالر و  200میکرولیتر

خییید اییوند ،ولییی در محلییول غوطییهور نگییوند .سییکد

صارۀ نزیمی بود .نمونه ها بهمدت  15دقیقیه در معیرض

پتریدی ها بهمدت  20روز (با توجه به تست جوانهزنیی،

نور قرار داده ادند و پد از این مدت ،جر

نها در طول

سییر ت جوانییهزنییی بعیید از  20روز ثابییت ایید) داخییل

موج  560نیانومتر بیا اسیتفاده از دسیتهاه اسیککتروفوتومتر

 20/15درج سیانتیگیراد ،نیور،

حیاوی مخلیوط

و

ژرمیناتور با دمای متناو

خوانده اد .همچنین از یک لول زمای

بهجز صارۀ نزیمی به نوان ایاهد اسیتفاده اید.

تاریکی  16/8سا ت (تاریکی /روانایی ،بیا ایدت 3000

واکن

لوکد) و رطوبت نس ی  90تا  95درصد قرار گرفتند .زمان

یک واحد فعالیت سوپراکسید دیسیموتاز بیه نیوان مقیدار

ارو جوانه زدن ،خروج ریگهچه بهاندازۀ دو میلییمتیر از

نزیمی درنظر گرفته اد که به مهار  50درصد احیای نوری
نیتروبلوتترازولیوم منجر میاود .مقدار پروتئین گیاهچههیا

1 . Acros
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نیز بیهروش برادفیورد تعییین اید  .]11بیدین منظیور1 ،

 .3نتایج و بحث

میلیلیتر از محلول برادفورد بههمراه  100میکرولیتر صارۀ

با توجه به نتایج حاصل ،اثر رقم بر درصد جوانهزنی ،طول

نزیمییی پیید از گراییت  10تییا  15دقیقییه ،در دسییتهاه

ریگهچه و وزن خگک سیاقهچیه (در سیط  1درصید) و

محلول در طیول میوج

فعالیت نزیم پراکسیداز (در سط  5درصید) معنیادار اید

 595نانومتر ث ت اد .غلظیت پیروتئین گیاهچیه برحسیب

(جدولهای  1و  .)2همچنین تیمار غلظت بر هم صیفات

میلیگرم بر گرم بافت تازه با اسیتفاده از منحنیی اسیتاندارد

مورد مطالعه بهجز فعالییت نیزیم پراکسییداز تیأثیر بسییار

محاس ه اد .اطال ات بهدست مده با اسیتفاده از نیرمافیزار

معناداری داات و اثر متقابل تیمارهای زمایگیی بیر طیول

ماری  SASنالیز اد و میانهینها نیز بیا اسیتفاده از روش

ریگه چه ،وزن خگک ساقه چه ،مقیدار پیروتئین و فعالییت

 LSDدر سط احتمال  5درصد مقایسه اد.

نزیم سوپراکسید دیسموتاز معنادار اد.

اسککتروفتومتر قرار گرفت و جر

جدول  .1تجزیۀ واریانس صفات جوانهزنی بذور بادرشبی

منابع تغییرات

درج

میانهین مربعات
درصد

سر ت

طول

طول

وزن خگک

وزن خگک

جوانهزنی

جوانهزنی

ریگهچه

ساقهچه

ریگهچه

ساقهچه

رقم ()A

1

**1482/250

0/0036ns

**0/2323

0/2516ns

0/0000009ns

**0/0019

غلظت ()B

5

**304/694

**0/0057

**0/6706

**0/8154

**0/0000026

**0/0023

A×B

5

74/116ns

0/0016ns

**0/5735

0/3813ns

0/0000003ns

**0/0002

خطای زمایگی

24

37/305

0/0009

0/35

0/1486

0/0000003

0/00004

زادی

 * ،nsو **  :بهترتیب غیر معنادار ،معنادار در سط احتمال  5و  1درصد.

جدول  .2تجزیۀ واریانس صفات فیزیولوژیک گیاهچۀ بادرشبی

منابع تغییرات

میانهین مربعات

درج
زادی

مقدار پروتئین

فعالیت نزیم پراکسیداز

فعالیت نزیم سوپراکسید دیسموتاز

رقم ()A

1

0/0121ns

*16809/12

481/802ns

غلظت ()B

5

**

ns

0/0364

4767/47

**

752174/47

A×B

5

**0/0317

1711/31ns

**173145/75

خطای زمایگی

24

0/007

3667/72

32959/072

 * ، nsو **  :بهترتیب غیرمعنادار ،معنادار در سط احتمال  5و  1درصد.
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 .1 .3درصد جوانهزنی
کیتوزان  0/1درصد و ااهد

((Dracocephalum moldavica L.

مختلف کیتوزان از نظر درصد جوانه زنی اختالف معناداری
بیا اخیتالف  18/5درصید

اید

مگاهده نگد .طی یک بررسی روی گلرنر مگیخ

بهترتیب بیگترین و کمترین درصد جوانه زنیی را بیه خیود

که بیگترین درصد جوانه زنی در بررهای غگته به کیتوزان

اختصاص دادند (جدول  .)3رقم ’اصالحاده‘ بیا اخیتالف

 0/4درصد است که مقادیر یکسانی با غلظتهیای  0/05و

معناداری نس ت به رقم ’بومی‘ از درصد جوانهزنی بیگتری

 1درصد این تیمار داایت ،امیا در مقایسیه بیا تیمیار

،

برخوردار بیود (جیدول  .)4نتیایج مگیابهی نییز در میورد

درصد جوانهزنی بیگتری نگان داد .]7

اثربخگی کیتوزان بر جوانهزنی گیاهان زرا ی برنج و سیویا
مگییاهده ایید  .]28، 36در تحقیییق حاضییر ،بییین سییطوح
جدول  .3مقایسۀ میانگین صفات جوانهزنی بذور گیاه بادرشبی در غلظتهای مختلف كیتوزان
درصد جوانهزنی

سر ت جوانهزنی

طول ساقهچه

وزن خگک ریگهچه

()%

()seed/day

()mm

()g

کیتوزان  0/01درصد

77a

0/344a

3/075bcd

0/0044b

کیتوزان  0/05درصد

78a

0/35a

3/12bc

0/0044b

کیتوزان  0/1درصد

82/6a

0/371a

3/39ab

0/0052a

کیتوزان  0/5درصد

79a

0/364a

3/656a

0/0059a

64/1b

0/295b

2/63d

0/0042b

68b

0/306b

2/843cd

0/0043b

تیمار غلظت

ااهد
ااهد اسید استیک

میانهینهای هر ستون که با حروف مگابه نگان داده اده است ،از نظر ماری تفاوت معناداری ندارند (.)P≤0/05

جدول  .4مقایسۀ میانگین درصد جوانهزنی و فعالیت آنزیم پراكسیداز بذور ارقام گیاه بادرشبی
درصد جوانهزنی

فعالیت نزیم پراکسیداز

()%

()µmol/mgProtein

رقم اصالحاده

81/222a

255/86a

رقم بومی

68/389b

212/64b

تیمار رقم

میانهینهای هر ستون که با حروف مگابه نگان داده اده است ،از نظر ماری براساس زمون  LSDتفاوت معناداری ندارند (.)P≤0/05
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کیتییوزان دارای خاصیییت چس ی ندگی سییطحی اسییت و

کیتوزان بدون اخیتالف معنیاداری نسی ت بیه هیم ،سیر ت

غگایی نفوذپریر را روی برر بهوجود میی ورد کیه موجیب

جوانهزنی را نس ت به تیمار ااهد افزای

دادند که بیا نتیایج

جلوگیری از هدر رفتن رطوبیت بیرر مییایود و از طیرف

تحقیق حاضر از نظر سطوح مختلف کیتیوزان مطابقیت دارد

دیهر ،به نههداری رطوبت در اطیراف بیرر (خیاک) کمیک

 .]20بییا توجییه بییه اینکییه بییرور تیماراییده بییا کیتییوزان

تیوان جوانیهزنیی بیرر

خصوصیات (درصد و سیر ت) جوانیهزنیی مطلیو تیری

میاود  .]36احتمیاالً همیین خاصییت سی ب اید کیه در

دارند که همین موضو به مقیدار ملکیرد کمیک ایایانی

حاضر بین سطوح غلظت کیتوزان اختالف معناداری

توان زرا یی و به یود ملکیرد

میکند که همین امل س ب افزای
زمای

مگاهده نگود و بهطور کلی ،کیتوزان موجب افزای

میکند  ،]36برای افزای

درصید

گیاه دارویی بادرا ی نیز میتوان از پی تیمار کیتوزان بهره

جوانهزنی اود .تحقیقات دربارۀ گیاه دارویی گیل گنیدم (بیا

برد .در زمایگی بر روی برور خیار و فلفل قرمز ،کیتیوزان

نام لمی  )Centaurea cyanus L.نگان داد رقم اصالحادۀ

توانست سر ت جوانه زنی را نس ت به تیمار ااهد افزای

’بال بلو‘ نس ت به رقم تودۀ ’بومی‘ ایران ،درصد جوانیهزنیی

دهد .]12

بیگیییتری دارد  .]6در بررسیییی منیییابع گزارایییی دربیییارۀ
خصوصیات جوانهزنی ارقام ’بومی‘ و اصالحادۀ ایین گییاه

 .3 .3طول ریشهچه

دارویییی دیییده نگیید و اکثییر مطالعییات در راسییتای بررسییی

ارقام مورد بررسیی از نظیر طیول ریگیهچیه واکین هیای

خصوصیات زرا ی و اساند این گیاه دارویی بود.

متفاوتی به غلظت های کیتوزان نگان دادند .تیمیار کیتیوزان
 0/1درصیید و اییاهد اسییید اسییتیک  1درصیید بییر رقییم

 .2 .3سرعت جوانهزنی

’اصالحاده‘ با اختالف  1/31میلیمتر بهترتیب بیگیترین و

سر ت جوانه زنی یکی از مهم ترین معیارهیای جوانیهزنیی

کمترین مقادیر این صفت را دااتند (ایکل  .)1اسیتفاده از

است و بروری که سر ت جوانهزنی بیگتری دااته باایند،
در مقابله با تن های محیطی واکن

کیتوزان  0/05درصد روی رقیم ’اصیالحایده‘ نسی ت بیه

بهتری نگان میدهنید

ااهد

و درنهایت گیاهچههای نیرومندتری تولید خواهند کرد .]5

نداات ،اما دیهیر سیطوح کیتیوزان سی ب افیزای

بیگترین سر ت جوانه زنی مربوط به کیتوزان با غلظت 0/1
درصد وزنی بود که در مقایسه بیا ایاهد
صفت را  0/112افزای

طیول

ریگییهچییه اییدند .در مییورد گیییاه ذرت ،کییاربرد کیتییوزان

مقیادیر ایین

میتواند مقادیر طول ریگهچیه را نسی ت بیه تیمیار ایاهد

داد (جدول  .)3نتیایج مگیابهی در

افزای

مییورد بییرور گییل ارکیییده گییزارش ایید  .]18کیتییوزان در

دهد  .]17بررسیی اثیر کیتیوزان بیر خصوصییات

جوانه زنی دس ،کاربرد  3گرم در لیتیر از ایین میادۀ لیی

غلظتهای کم میتواند جوانهزنی بررهای سویا را افیزای

بیگترین مقادیر ایین صیفت را نگیان داد  .]31اسیتفاده از

دهد ،اما غلظتهای زیاد ن ممکن است بیرای بیرر سیمی

کیتوزان مییتوانید از سیازوکارهای مهیار راید ریگیهچیه

بااد  .]19در تحقیق حاضر ،بین سطوح مختلف کیتیوزان

جلوگیری کرده و بهطور مؤثری به راید ریگیه و افیزای

از این نظر اخیتالف معنیاداری وجیود نیدارد .در تحقیقیی
دربارۀ گیاه دارویی زنیان 1مگخ

و اسیید اسیتیک اثیر معنیاداری بیر ایین صیفت

قابلیت جر

اد که سطوح مختلیف

در گیاه کمک کند  .]35دیهیر یافتیههیا

دربارۀ گیاه دارویی زنییان و بیرور کلیزا ،بیا نتیایج تحقییق
حاضر مطابقت دارد .]20، 29

1. Carum copticum L.
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رقم اصالح شده

رقم بومی

((Dracocephalum moldavica L.

۳.۵

a
b

cdef
gh

defg
h

cde

cd
efgh

cdef

۲.۵

c

۲.۰

fgh

۱.۰

()mm

۱.۵

طول ریشه چه

۳.۰

۰.۵
۰.۰

شکل  .1اثر متقابل غلظت و رقم بر طول ریشهچۀ گیاه دارویی بادرشبی ()Dracocephalum moldavica L.
میانگینهای دارای حروف مشابه از نظر آماری براساس آزمون  LSDتفاوت معناداری ندارند (.)P≤0/05

 .4 .3طول ساقهچه

معنادار ن ود که بیا نتیایج ایین تحقییق همخیوانی دارد .]6

غلظت  0/5درصد کیتوزان و ااهد

با اخیتالف 1/026

کیتوزان از طریق افزای

توان بیرر در نههیداری و جیر

میلیمتر بیگترین و کمترین مقادیر این صفت را نگان دادند

قابل استفاده و همچنین از طریق تنظیم فگیار اسیمزی

اد بین سطوح کیتوزان 0/5

سلول برای تأمین مواد مغری ن ،به راد اندامهای رویگی

(جدول  .)3همچنین مگخ

و  0/1درصد اختالف معنیاداری وجیود نیدارد ،امیا دیهیر

گیاهان کمک میکند .]17

سطوح کیتیوزان و تیمیار ایاهد ،مقیادیر کمتیری از طیول
ساقهچه را نس ت به کیتوزان  0/5درصد وزنی نگان دادنید.
کاربرد کیتوزان س ب افزای

 .5 .3وزن خشک ریشهچه

طول ساقهچیه در گییاه ذرت

غلظت کیتوزان  0/5درصد بیگترین وزن خگک ریگیهچیه

جوانیهزنیی،

غلظیت کیتیوزان بیه  0/05و 0/01

میاود و همچنین کیتوزان میتواند ایاخ

را داایت و بیا کیاه

طول ساقهچه و ریگهچه گییاه ذرت را بیهطیور معنیاداری

درصد از مقادیر این صفت بیهطیور معنیاداری کاسیته اید

دهد  .]17در یک بررسیی در گییاه زرا یی لوبییا،

(جییدول  .)3غلظییت  0/5درصیید کیتییوزان بیگییترین وزن

کاربرد کیتوزان ،طول و وزن ساقهچیه را نسی ت بیه تیمیار

خگک ریگه چیه را در گییاه زرا یی ذرت نگیان داد و بیا

داد  .]15یکی از اثرهای کیتوزان بر گیاهیان،

غلظت به  0/25درصد از مقادیر ن کاسته اد .]17

افزای

ااهد افزای

کاه

افزای

مقادیر

بافت (برگ ،سیاقه و ریگیه) اسیت کیه

در زمایگی دیهر ،غلظت  0/5درصد کیتوزان در گیاه کلیزا

افزای

مقادیر

راید انیدام میورد نظیر

با اختالف معناداری نس ت به دیهر سطوح از وزن خگیک

خواهد اید و احتمیاالً یکیی از دالییل راید سیاقهچیه و

ریگه چ بیگتری برخوردار بیود  .]29براسیاس مطالعیات

ریگه چه در تحقییق حاضیر ،همیین موضیو اسیت .]35

صورت گرفته ،نحوۀ اثر کیتوزان بیر بیرور گیاهیان زرا یی

همچنین در تحقیقی در گیاه دارویی گلگندم ،اثیر رقیم بیر

هنییوز بییهطییور کامییل مگییخ

نگییده اسییت .]20

طول ساقه چه و ریگه چی ارقیام ’اصیالح ایده‘ و ’بیومی‘

الیهوسییاکاریدها (کیتییوزان) اثییر ترکی ییات فیتوهورمییونی

س ب افیزای
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(هورمییونهییایی کییه توسییط نییور فعییال میییاییوند) را در

رقم ’اصیالحایده‘ نسی ت بیه ’بیومی‘ در ایرایط کیاربرد

ریخت زایی ،و رادونمو گیاهان دارند و همچنین کیتیوزان

کیتوزان بااد .کیاربرد کیتیوزان نتیایج مگیابهی را بیر وزن

س ب القای سازوکارهای دفا ی در گیاهان ،تحرییک راید

خگک ساقهچ گیاه زرا ی چغندرقنید  ]15و سیویا ]36

رویگی و تولید نزیمهای خاصی نظیر پسیتیناز و کیتیناز در

نگان داده است .بررسی اثر کیتوزان بر گیاه داروییی زنییان

وزن

نگان داد کیتوزان  0/2درصد می تواند وزن خگک ساقه چه

مرحل جوانه زنی میی ایود کیه ایین امیر در افیزای
خگک ریگهچه مؤثر است .]13

را نس ت به تیمار ااهد  1/7میلیگرم افیزای

دهید .]20

غلظییتهییای  0/5و  0/25درصیید کیتییوزان وزن خگییک

 .6 .3وزن خشک ساقهچه

ساقهچه را در الینهای ذرت افزای

تیمار کیتوزان  0/5درصد ا مال اده بر رقم ’اصیالحایده‘

به غلظتهای کیتوزان متفاوت بود  .]17از نجا که کیتوزان

دارای بیگییترین وزن خگییک سییاقهچییه بییود و بعیید از ن،

به نوان محرک اندامزایی در جوانهزنی مطیرح اسیت ]35

کیتوزان  0/1درصد ا مالاده بر همین رقم بدون اخیتالف

یکی از مگکالت کنونی کگاورزان تن های محیطی اسیت

معناداری قرار گرفت (اکل  .)2تحقیقات دربارۀ اثر سطوح

 ،]15پی تیمار کیتوزان می تواند از طرییق افیزای

مختلف غلظت کیتوزان نگان داد که کیتوزان در غلظتهای

ریگه چه به افزای

 0/5و  0/1نس ت به  0/05و  0/01درصد ،بهطور معناداری
و

کیم بیی) بسییار

کمک خواهد کرد.

وزن خگک سیاقه چی

رقم بومی

a
bc

cd
ef
fg

gh

()gr

h

۰.۰۹
۰.۰۸
۰.۰۷
۰.۰۶ de cd
۰.۰۵
۰.۰۴
۰.۰۳
۰.۰۲
۰.۰۱
۰.۰۰

وزن خشک ساقه چه

رقم اصالح شده
a
ab

fg

در مراحل اولیی راید

بروز تن های محیطی (بهخصوص تین

اسید استیک مقادیر بیگتری از این صیفت را نگیان داد کیه
این امر می تواند نگاندهندۀ افزای

توان جر

راید

کمک کند که این امر در نهایت به مقاومیت گییاه در برابیر

از وزن خگک ساقهچ بیگتری برخوردار بود و غلظتهای
کیتوزان  0/05و  0/01در رقم ’بومی‘ نس ت به ااهد

داد که واکن

الینها

شکل  .2اثر متقابل غلظت و رقم بر وزن خشک ساقهچۀ گیاه دارویی بادرشبی (.)Dracocephalum moldavica L.
میانهینهای دارای حروف مگابه از نظر ماری براساس زمون  LSDتفاوت معناداری ندارند (.)P≤0/05
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((Dracocephalum moldavica L.

 .7 .3مقدار پروتئين

 .8 .3پراکسيداز

بیگییترین مقییدار پییروتئین در اییرایط کییاربرد  0/1درصیید

سیستمهای نزیمی نتیی اکسییدانی یکیی از سیازوکارهای

کیتوزان برای رقم ’بومی‘ به دست مد که با مقدار پیروتئین

حفاظتی گیاهان در برابر تن های محیطی است و گیاهیانی

رقم ’اصیالح ایده‘ در همیین سیط از کیتیوزان اخیتالف

که از سطوح بیگتری از نتیاکسیدانهیا برخیوردار باایند،

معنییاداری ندااییت (اییکل  .)3بیگییترین مقییدار پییروتئین

مقاومت بیگتری به سیب های اکسیداتیو نگیان مییدهنید.

گیاهچههای گلرنر در غلظت  0/2درصد کیتوزان وجیود

پراکسیداز یکی از مهمترین نتیاکسیدانهای سیلول اسیت

دارد و بین سطوح مختلف کیتیوزان از ایین نظیر اخیتالف

که در ارایط بروز تن های محیطی س ب ت دیل مولکیول

مقدار

و اکسی ن میاود  .]3در بیین ارقیام

معناداری مگاهده نگد  .]7کیتوزان از طریق افزای
قندهای محلول و افزای

مخر

 H2O2به

میزان فعالیت نزیم پروتئاز س ب

مورد زمای  ،رقم ’اصالح اده‘ با اختالف  43میکرومیول

مقادیر پروتئین برر و گیاه میاود  ]34که این امر

بر میلی گرم پروتئین نس ت به رقم ’بومی‘ از فعالیت نیزیم

در میزان مقاومت گیاهان تیمارایده بیا ایین میادۀ لیی بیه

پراکسیداز بیگتری برخوردار بود (جیدول  .)4در زمایگیی

قارچهای بیماریزا مؤثر است .در غلظت های زیاد کیتوزان

بر روی ارقام مختلف گندم در ارایط تن

کم بی ،فعالیت

( 0/5و  0/1درصیید) بییین ارقییام مییورد بررسییی اخییتالف

نزیم پراکسییداز در ارقیام ’اصیالحایده‘ نسی ت بیه رقیم

غلظیت بیه 0/01

’بومی‘بیگتر بود  .]2همچنین ارقام مختلف نخود ‘Cicer

درصد مقادیر این صفت بین ارقام به طور معنیاداری تحیت

’ arientinum L.واکن

متفاوتی به نزیم پراکسیداز نگیان

تأثیر قرار گرفیت ،بیهنحیوی کیه در سیط کیتیوزان 0/01

میدهند ،بهنحوی کیه رقیم ’ ‘ILC482نسی ت بیه دو رقیم

از  0/25میلیی گیرم در

دیهر (’بیونیج‘ و ’پیروز‘) مقادیر بیگیتری از ایین نیزیم را

افزای

معناداری وجود نداایت ،امیا بیا کیاه

درصد ،رقم ’بومی‘ با اختالف بی

گرم بافت تازه نسی ت بیه رقیم ’اصیالحایده‘ از پیروتئین
بیگتری برخوردار بود .واکن

داات .]8

ارقام ارکیده به غلظیتهیای

مختلییف کیتییوزان از نظییر برخییی صییفات مورفولوژیییک
جوانهزنی متفاوت است .]18
رقم اصالح شده

رقم بومی
bc
c

ab
bc

c

c

میزان پروتئین

ab

ab ab

a a

a

()mg/gfw

۰.۸
۰.۷
۰.۶
۰.۵
۰.۴
۰.۳
۰.۲
۰.۱
۰.۰

شکل  . 3اثر متقابل غلظت و رقم بر مقدار پروتئین گیاهچۀ بادرشبی ()Dracocephalum moldavica L.
میانگینهای دارای حروف مشابه از نظر آماری براساس آزمون  LSDتفاوت معناداری ندارند (.)P≤0/05
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با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،سطوح مختلف کیتوزان

کمترین مقادیر این صفت را داات (اکل  .)4سازوکار اثر

اثر معناداری بر مقادیر این صفت ندااتند که نتایج مگابهی

نزیمهای گیاهی هنوز به طیور کامیل

کیتوزان برای افزای

نگده است .کیتوزان در گیاه تأثیری مگیابه ABA

نیز در گیاه گلرنر گیزارش اید (جیدول  .]7 )2سیطوح

مگخ

مختلییف کیتییوزان بییر مقییدار پراکسیییداز الییین نوترکیییب

دارد یا در ارایط تن

’ ‘HuangCاثر معناداری نداات ،اما مقادیر این نزیم را در

برگ از طریق تولید  NOو  H2O2و با تنظیم فگار اسمزی
به افزای

الین ’ ‘ Mo17تحت تأثیر قرار داد .]17

سلول هیای اپییدرم

در کنار افزای

حجم سلولهای محاف روزنه کمک میکند کیه

در نهایت به کاه

ت خیر و تعرق گیاه

قطر روزنه و کاه

 .9 .3سوپراکسيد دیسموتاز

منجییر میییاییود  .]34بررسییی کییاربرد مییواد به وددهنییدۀ

کاربرد کیتوزان  0/5درصد در رقیم ’اصیالحایده‘ ،بیدون

جوانه زنی (نظیر اسید سالیسیلیک) روی برر گندم نگان داد

اختالف معناداری نس ت به سط  0/1درصید کیتیوزان در

کیه ایین میاده سی ب افیزای

فعالییت نیزیم سوپراکسییید

هر دو رقم زمایگی فعالیت نزیم سوپراکسید دیسموتاز را

دیسموتاز می اود  .]4در همین زمای

افزای

داد .کاه

کاه

غلظت کیتوزان ادامه یافت و در دو سط ااهد بیه

مگخ

اد کیه

کاربرد اسید سالیسییلیک ییک میلییمیوالر سی ب افیزای

فعالیت نزیم سوپراکسید دیسیموتاز بیا

فعالیت این نزیم بهمقدار  827/5میکرومول بیر میلییگیرم
1

و رقیم

پروتئین می اود .تأثیر الیسیتوری کیتیوزان و الیهومرهیای

’بومی‘ نسی ت بیه کیتیوزان  0/05درصید در هیر دو رقیم

ن در کگت سوسکانسیونی چندین گیاه اث ات ایده اسیت

زمایگی برای صفت محتوای نزیم سوپراکسید دیسیموتاز

 .]9 ،32همچنین نتیاکسیدانت بودن کیتوزان کانون توجه

اختالف معناداری نداایت و مییانهین بیه نسی ت یکسیانی

بییوده اسییت  .]24بنییابراین کییاه

فعالیییت نییزیمهییای

دااییت .دو سییط  0/1و  0/5درصیید کیتییوزان نسی ت بییه

نتیاکسیدانت در گیاهان را میتوان به تیأثیر الیسییتوری و

کیتوزان  0/05درصد با اختالف معناداری از فعالیت نیزیم

خاصیت نتیاکسیدانی کیتوزان در خنثیسازی مستقیم یون

سوپراکسید دیسموتاز بیگتری برخوردار بودند و ااهد

سوپراکسید دیسموتاز در این ارایط نس ت داد.

کمترین حد خود رسید ،بهنحوی که اثر متقابیل

رقم بومی

cd
de

bc
e

)(U mol/mg protein

b

bc bc

فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز

رقم اصالح شده
a

a a

۱۸۰۰
۱۶۰۰
۱۴۰۰
bc
۱۲۰۰
۱۰۰۰ cde
۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۰

شکل  .4اثر متقابل غلظت و رقم بر میزان فعالیت آنزیم سوپراكسیددیسموتاز گیاهچۀ بادرشبی (.)Dracocephalum moldavica L.
میانگینهای دارای حروف مشابه از نظر آماری براساس آزمون  LSDتفاوت معناداری ندارند (.)P≤0/05

1

1. Elicitor
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﺟﻮاﻧﻪزﻧﻲ دو رﻗﻢ ﺑﺎدرﺷﺒﻲ

)(Dracocephalum moldavica L.

 .4ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

) (1387اﺛﺮ ﭘﻴﺶ ﺗﻴﻤﺎر اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧـﻪزﻧـﻲ

ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻴﺘﻮزان در ﻏﻠﻈﺖﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ

ﺑﺬر ﮔﻨﺪم ) (Triticun aestivum L.در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷـﻮري.

ﺻﻔﺎت ﺟﻮاﻧﻪزﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﭽـﻪﻫـﺎي ﺑﺎدرﺷـﺒﻲ را ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻫـﺪ و

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان.692-702 :(4)21 .

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داروﻳـﻲ را اﻓـﺰاﻳﺶ

 .5ﺻﺎﻟﺤﻴﺎن خ ) (1374اﺛﺮ ﻗﺪرت ﺑﺬر ﺑﺮ ﺳﺒﺰ ﻛﺮدن ،ﻧﻤـﻮ

دﻫﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز را ﺑﻬﺒـﻮد

و ﻋﻤﻠﻜــﺮد داﻧــﺔ ﮔﻨــﺪم .ﭘﺎﻳــﺎنﻧﺎﻣــﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ ارﺷــﺪ

ﺑﺨﺸﺪ .ازاﻳﻦرو اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ وﻗﻮع

داﻧﺸﻜﺪة ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز 116 .ص.

ﺗﻨﺶ ﻛﻢآﺑﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺬﻛﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل

 .6ﻓﺮزاﻧﻪ ا ،ﻋﺒﺎدي م ت ،ﻧﻌﻤﺘﻲ س و آروﻳـﻲ ح )(1390

رﻳﺸﻪﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷـﻲ از آن

ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺟﻮاﻧﻪزﻧﻲ دو رﻗﻢ اﺻﻼحﺷﺪة ﮔﻴـﺎه

ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺟﻮاﻧﻪزﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه

داروﻳـﻲ ﮔـﻞ ﮔﻨـﺪم ) (Centaurea cyanus L.و ﺗـﻮدة

داروﻳــﻲ ﭼﻨــﻴﻦ ﺑﺮﻣــﻲآﻳــﺪ ﻛــﻪ ﻛــﺎرﺑﺮد ﻛﻴﺘــﻮزان ﻣــﻲﺗﻮاﻧــﺪ

’ﺑﻮﻣﻲ‘ اﻳﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫـﺎن

ﻛﺸﺖوﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .در اﻳـﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ

داروﻳﻲ و ﻣﻌﻄﺮ اﻳﺮان.161-172 :(1)27 .

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ رﻗﻢ ’اﺻﻼحﺷﺪه‘ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻮاﻧـﻪزﻧـﻲ
 .7ﻣﻬﺪوي ب ،ﻣﺪرس ﺛـﺎﻧﻮي س ع م ،آﻗـﺎﻋﻠﻴﺨـﺎﻧﻲ م و

ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ،داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮي

ﺷﺮﻳﻔﻲ م ) (1392اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﺘـﻮزان ﺑـﺮ

آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺑﻮد.

ﺟﻮاﻧﻪزﻧﻲ ﺑﺬر و آﻧـﺰﻳﻢﻫـﺎي آﻧﺘـﻲاﻛﺴـﻴﺪاﻧﺖ ﮔﻠﺮﻧـﮓ
) (Carthamus tinctorius L.در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﻛﻢآﺑـﻲ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ )زﻳﺴـﺖﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳـﺮان(:(3)26 .

 .1اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ا ،ﻋﻴﺴﻮﻧﺪ ح ر ،رﺿﺎﻳﻲﻧﮋاد ع ،ﺳﻤﻴﻌﻲ ك و

.352-365

ﺿـــﺎﺑﻄﻲ س م ) (1391ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺔ ﺷـــﺎﺧﺺﻫـــﺎ و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ ﺑﺬر و اﺳﺘﻘﺮار داﻧﻪرﺳـﺖ ﮔﻴـﺎه

 .8وﻧﺎﻳﻲ س ،ﺳﻲوﺳﻪﻣﺮده ع و ﺣﻴﺪري غ ) (1390اﺛﺮات

داروﻳﻲ ﻣﻮرد ) .(Myrtus communis L.داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم

ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﭽﻪاي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎن.71-80 :(2)14 .

آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪان و ﺑﺮﺧﻲ ﺻـﻔﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ
در ﻧﺨﻮد ) .(Cicer arientinum L.ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زراﻋﻲ

 .2اﻣﻴــﺪﺑﻴﮕﻲ ر ) (1384رﻫﻴﺎﻓــﺖﻫــﺎي ﺗﻮﻟﻴــﺪ و ﻓــﺮاوري

اﻳﺮان.514-524 :(3)9 .

ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ .ﭼـﺎپ دوم ،اﻧﺘﺸـﺎرات ﻃﺮاﺣـﺎن ﻧﺸـﺮ.

)9. Akimoto C, Aoyagi H and Tanaka H (1999
Endogenous elicitor-like effects of alginate on
physiological activities of plant cells. Applied
Microbiology and Biotechnology. 52: 429- 436.

ﺟﻠﺪ اول 283 ،ص.
 .3ﺟﺒـــﺎري ف ،اﺣﻤـــﺪي ا ،ﭘﻮﺳـــﺘﻴﻨﻲ ك .و ﻋﻠﻴـــﺰاده ه
) (1389ﺑﺮرﺳــﻲ ارﺗﺒــﺎط ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺑﺮﺧــﻲ آﻧــﺰﻳﻢﻫــﺎي

10. Albuquerque MC, DeF E and Carvalho NM
(2003) Effects of the type of environmental
stress on the emergence of sunflower
(Helianthus annus L.), soybean (Glycine max
L.) Merril and maize (Zea mays L.) seeds with
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Technology 31: 465-479.

آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در
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ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان.307-316 :37 .
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