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تاریخ پذیرش مقاله1394/09/01 :

تاریخ وصول مقاله1394/07/19 :

چكيده
به منظور بررسی تأثیر پی تیمار بذری و محلدولپاشدی -24اپدی براسدینولید بدر برخدی ویهگدیهدای مورفولوژید

فیزیولدوژیکی و

بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید
باهنر کرما در سال  1393انجام گرفت تیمارهای آزمای

شامل پی تیمار بذری و محلولپاشی -24اپی براسینولید بدا چهدار غلظدت

( 1 0/1 0و  10میکروموالر) بود نتای نشا داد که خصوصیات رشدی و رنگیزههای فتوسنتزی با کاربرد این تنظیمکنندده رشدد بده
صورت پی تیمار و محلولپاشی افزای

یافت بیشترین وز تر اندام هوایی ریشه وز تر و خش

 0/1میکروموالر  +محلولپاشی  0/1میکروموالر) بود که بهترتیب موجدب افدزای

گل در تیمار ترکیبی (پی تیمدار

 28 33 79و  26درصدد نسدبت بده تیمدار شداهد

گردید همچنین بیشترین میزا رنگیزههای فتوسنتزی در ترکیب مذکور یافت شد به گونهای که به ترتیب موجب افزای
 bکل و کارتنوئید حدود  2/58 3/1 2/4و  2/7برابر در مقایسهبا شاهد گردید این ترکیب سبب افزای
درصدی قندهای احیا نسبت به شاهد شد نتای حاصل از پهوه
و اندام هوایی موجب افزای

کلروفیدل

a

 35درصدی پروتئین و 18/3

حاضر نشا داد که -24اپی براسینولید میتواند با افدزای

وز گدل

رشد و نمو و عملکرد بستری گیاه همیشهبهار در فضای سبز گردد

كلیدواژهها :پروتئین تنظیمکننده رشد خصوصیات رشدی رنگیزههای فتوسنتزی قند احیا

* نویسنده مسئول

Email: safariv@uk.ac.ir

زهرا ساردویی كرا و همکاران

 .1مقدمه

براسینواستروئیدها را در تقویت رشد طولی سلولها نشدا

گیدداه همیشددهبهددار ( )Calendula officinalis L.از تیددره

میدهد [ ]16استفاده از -24اپی براسینولید در یا

میناسانا  1است این گیاه معموالً به عنوا گدل یکسداله در

با غلظتهای  1تا  4میکروموالر سدبب افدزای

رازقی

کلروفیدل

برنامه گلکاری قرار میگیرد و به طور گسترده در بداغهدا و

سطح برگ وز تر و خش

فضای سبز کشت و به دلیدل رندگ زیبدا و تدداوم گلددهی

[ ]1کاربرد  24و -28اپیبراسینولید در گیاه شمعدانی سبب

مورد توجه قرار گرفته است گیداه همیشدهبهدار اغلدب بده

افزای

ساقه و ریشه شد [-24 ]26اپدی

عنوا مرز بین سایر گلها کشت میشدود زیدرا رندگ زرد

براسینولید با غلظتهای  0/5تا  3میکروموالر سبب افزای

آ ها باعث میشود رنگ سایر گلها بهتر نمایا شود ایدن

میزا کلروفیل و نرخ فتوسنتز در گیاه شمعدانی شدد []25

گیاه در مکا های آفتابی و سایه آفتاب ایرا به خوبی رشد

هددد

حاضددر بررسددی تددأثیر -24

کرده و به مراقبت کمی نیاز دارد [ ]11ارقدام دارویدی ایدن

اپیبراسینولید در شاخصهای رشدد و نمدو گلددهی گیداه

گیاه دارای ترکیبات مهمی نظیر ساپونینها گلیکوزیددها و

همیشهبهار به عنوا یکی از رای ترین گلهای باغچهای در

فالونوئیدددهددا بددوده و بدده واسددطه آنهددا دارای اثددرات

کشور از دیدگاه کشت بستری و کاربرد در فضای سبز بود

وز تر و خش

از انجددام پددهوه

و شمار گل در گیداه گردیدد

ضدویروسی ضدتوموری و آنتیاکسیدانی است []7
 .2مواد و روشها

اولین بار براسینواسدتروئیدها از دانده گدرده گیداه کلدزا

در گلخاندده تحقیقدداتی دانشددکده کشدداورزی

استخراج و به عنوا ششمین گروه از تنظیمکنندههای رشدد

ایددن آزمددای

گیاهی در نظر گرفته شدند [ ]16براسینواستروئیدها تقریبداً

دانشگاه شهید باهنر کرما در سدال  1393انجدام گرفدت

در تمام قسمتهای گیاهی یافت میشوند و بیشترین مقدار

خاك مورد استفاده نمونهای مرکب از  2قسمت ماسه بادی

آ ها در اندامهای زایشدی (دانده گدرده و بدذرهای ندار )

به صورت فاکتوریل

و  1قسمت خاك زراعی بود آزمای

رشدد

در قالب طرح کامالً تصادفی شامل چهار سطح پدی تیمدار

تقسیم سدلولی [ ]9تغییدرات در

بذری و محلولپاشی  -24اپی براسینولید ( 1 0/1 0و 10

ساختما و نفوذپذیری غشدای پالسدمایی افدزای

پمدپ

میکروموالر) با  3تکرار در گلخانه تحت شرایا کنترل شده

پروتو [ ]16تقویت سنتز پروتئین و اسید نوکلئید

[ ]3و

با دمدای متوسدا روزانده  22 ± 3و دمدای شدبانه 15 ± 3

فتوسدنتز [ ]12رشدد را بهبدود مدی بخشدند ایدن

درجه سانتیگراد رطوبت نسدبی  50-60درصدد و شددت

تنظیمکننده رشد با تأثیر مکبت بر فرآیندهای الگدوبرداری و

روشنایی  500میکرومول بر مترمربع در ثانیه در  14ساعت

رشد بافت گیاهی مدیشدوند []27

از اعمال تیمارها بذرها به مددت

مشاهده شده است [ ]10براسینواسترئیدها با افزای
طولی سلولی [ ]8افزای

افزای

ترجمه موجب افزای

طول روز انجام شد پی

 5دقیقه با هیپوکلریت سدیم  5درصد ضددعفونی و سدپس

-24اپددی براسددینولید تقسددیم سددلولی را در پروتوپالسددت
برگهای اطلسی و گیاه کلم افزای

به خوبی با آب مقطر شسته شدند سپس در گلدا هایی به

میدهد [ 14و ]16

تیمار گیاه آرابیدوپسیس با براسینواستروئید رشد گیاه را

قطر  22و ارتفاع  25سانتیمتر کشت شدند برای پی تیمار

مدیدهدد []2

بذری با محلول -24اپیبراسینولید بذرهای ضدعفونی شده

مطالعدددات روی اپدددی کوتیدددل گیددداه سدددویا تواندددایی

به مدت  24ساعت درو محلولهای تهیه شده در تاریکی

با تقسیم سلولی در مریستم انتهایی افدزای

و در دمای  25درجه سانتی گراد قرار گرفته و تیمدار صدفر

1. Asteraceae
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میکروموالر -24اپی براسدینولید بده عندوا شداهد در نظدر

غلظت کلروفیل  aکلروفیل  bکلروفیل کل و کاروتنوئیدها

گرفتدده شددد کدده در آ فقددا از آب مقطددر اسددتفاده شددد

(شامل کاروتن و گرانتوفیدل) مدیباشدد غلظدت برحسدب

محلولپاشی این تنظیمکننده رشد نیز طدی دو مرحلده و در

میلیگرم بر گرم عصاره گیاهی تعیین گردید

مراحل  6برگی و ابتدای گلدهی صورت گرفدت و گیاهدا
سنجش مقدار پروتئين کل

شاهد نیز با آب مقطر محلول پاشی شدند بافت خاك مورد
استفاده لوم شنی  ECخاك  1/8میلیمو
 pHآ  7/6بود هر گلدا شامل ی

برای سنج

بر سانتیمتدر و

پروتئین از روش برادفدورد اسدتفاده گردیدد

[]5

بوته و معیدار آبیداری

زما رسید به تبخیر  50میلیلیتر در تشت

2

تبخیر بود
قندهای احيا
3

وزن تر

قند احیا به روش سوموگی اندازهگیدری شدد [ ]24نتدای

وز تددر اندددام هددای مختلددف بدده وسددیله تددرازوی دقیددق

حاصل از اندازهگیری مقدار قندهدای احیداکنندده برحسدب

آزمایشگاهی  Mettler Toledoمدل  AX204وز گردیدند

میلیگرم بر گرم وز تر محاسبه و ارائه گردید

و برحسب گرم بیا شدند

محتوای نسبی آب برگ
محتوای نسبی آب برگ از معادله ( )5محاسدبه گردیدد

وزن خشک
برای تعیین وز خش
 70درجه سلسیو

که  TW FWو DWبه ترتیب وز تر تورژسانس کامل و
گل نمونهها در داخل آو با دمای

وز خش

میباشد []22

به مدت  72ساعت قرار داده شددند و
()5

سپس با ترازوی دقیق آزمایشگاهی  Mettler Toledoمددل

Fw  Dw
 100
Tw  Dw

RWC 

 AX204وز گردیدند و برحسب گرم بیا شدند
نشت یونی
با استفاده از معادله ( )6زیدر میدزا نشدت یدونی محاسدبه

اندازهگيری رنگيزهها

گردید:

1

اندازهگیری رنگیدزههدا بده روش لیچتنددلر [ ]20انجدام و

()6

غلظت کلروفیل  aکلروفیل  bکلروفیل کل و کارتنوئید بده
ترتیددب بددا اسددتفاده از معددادالت ( 3 2 1و  )4محاسددبه و

EC1
 *100
MSI  

EC 2 



 EC1و  EC2به ترتیب میزا نشت یونی اولیه و ثانویده

برحسب میلیگرم بر گرم وز تر ارائه گردید:

میباشند []21

()1

Chla = 12.25 A663.2 - 2.79 A646.8

()2

Chlb = 21.21 A646.8 - 5.1A663.2

()3

ChlT = chla + chlb

()4

Car = (1000A470 - 1.8chla -85.02chlb) /198

در این رابطهها  Chl.T Chl.b Chl.aو  Carبه ترتیب
2. Bradford
3. Somogy

1. Lichtenthaler
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آناليز آماری
نتای

میکروموالر) سبب افزای

با استفاده از رویده  ANOVAندرمافدزار آمداری SAS

معنیدار وز تر و خشد

گدل

نسبت به شاهد گردید (جدول )2

(نسخه  )9مدورد تجزیده و تحلیدل قدرار گرفدت و جهدت

مشابه نتای پدهوه

حاضدر در شدمعدانی [ ]26کلدم

مقایسه میانگینها از آزمو چنددامنهای دانکن در سدطح 5

قرمددز [ ]6و یددا

درصد استفاده گردید

براسینواستروئید در تقویت و بهبود رشد مدیتواندد دالیدل

رازقددی [ ]1گددزارش شددده اسددت اثددر

گوناگونی داشته باشد از دالیل بهبود رشد گیاها میتدوا
 .3نتایج و بحث

اثر این تنظیم کنندده رشدد را در سدنتز پدروتئین و افدزای

نتای بهدست آمده از تجزیه واریانس دادههدای مربدوط بده

رنگیددددزههددددا نددددام بددددرد [ 16 15و  ]18اسددددتفاده از

و بیوشدیمیایی گیداه

رشد میتواند از طریق اثدر بدر

شاخصهای مورفولوژی

فیزیولوی

براسینواستروئید در تحری

همیشهبهار نشا داد که عالوه بدر معندیدار بدود اثرهدای

نفوذپذیری غشا ساختما و فعالیتهای غشایی نیدز باشدد

ساده پی تیمار بذری و محلولپاشدی اثدرات متقابدل ایدن

[ ]14استفاده از -24اپدی براسدینولید سدبب بهبدود میدزا

عاملها برای کلیه صفات اندازهگیری شده معنیدار گردیدد

فتوسنتز و افزای

محتوی کلروفیل در شمعدانی شد []25

(جدول )1

سطوح باالی کلروفیل میزا فتوسنتز را باال بدرده و ممکدن
اسددت بدده افددزای

سددطوح کربوهیدددرات کمدد

کنددد

 .1.3وزن تر اندامهوایی و ریشه ،وزن تروخشک گل

گزارشهای متعددی در ارتباط با افزای

تجزیدده واریددانس بیددانگر ایددن امددر بددود کدده پددی تیمددار

کاربرد براسینواستروئید وجود دارد در جلب

محلددولپاشددی و اثددرات متقابددل روش اسددتفادهی -24اپددی

 Chlorella vulgarisکدداربرد براسینواسددتروئید سددطوح

براسدینولید بدر وز تدر انددام هدوایی و ریشده وز تدر و

داد [ .]4بررسیهای انجام شده بر روی

خش

کلروفیل را افزای

کلروفیدل بعدد از
تد سدلولی

گل معنیدار بود (جدول  )1باتوجه به نتای مقایسه

گیاه خردل هندی نیز نشدا داد کده -28هومدو براسدینولید

میانگین دادهها مشخص شد که بیشترین میزا وز تر اندام

داد [ ]13بنابراین به

هوایی و ریشه وز تدر و خشد

شدت فتوسنتز را در این گیاه افزای

گدل مربدوط بده تیمدار

نظر میرسد که -24اپدی براسدینولید بدا افدزای

پدروتئین

ترکیبی (پی تیمدار  0/1میکرومدوالر  +محلدولپاشدی 0/1

رنگیزههای فتوسنتزی محتوی کلروفیل و اثر بر نفوذپذیری

میکروموالر) -24اپی براسینولید بود که بدهترتیدب موجدب

غشاء سبب بهبود خصوصیات رویشی میگردد

افزای

 28 33 79و  25درصدی نسبت به تیمدار شداهد

گردید (جدول  )2کاربرد این تنظیم کننده رشد به صدورت

 .2.3رنگيزههای فتوسنتزی (کلروفيلل  ،b ،aکلل و

پی تیمار بذری حاکی از اثرات بیشتر آ بر وز تر ریشده

کارتنوئيد)

و وز تر و خش

نتددای تجزیدده واریددانس دادههددا حدداکی از تددأثیر معنددیدار

گل نسدبت بده کداربرد آ بده صدورت

محلولپاشی پی تیمدار و اثدرات متقابدل محلدولپاشدی و

محلولپاشی بود (جدول )2
کلیدده تیمارهددای ترکیبددی بددهغیددر از (پددی تیمددار 1

پی تیمار بر کلروفیل  b aکل و کارتنوئیدد معندیدار بدود

میکروموالر  +محلولپاشی  10میکروموالر) و (پدی تیمدار

(جدول  )1مقایسه میانگین دادهها نشدا داد کده بیشدترین

 10میکرومددوالر بدده همددراه محلددولپاشددی  1 0/1و 10

میددزا کلروفیددل  b aکددل و کارتنوئیددد در تیمددار ترکیبددی
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(پی تیمار  0/1میکروموالر  +محلولپاشی  0/1میکروموالر)

این تنظیمکننده رشد به صورت پی

-24اپی براسینولید بود به گوندهای کده بده ترتیدب موجدب

بود (جدول -24 )3اپی براسینولید به صورت محلدولپاشدی

 2/58 3/1 2/4و  2/7برابری نسبت به تیمار شداهد

با غلظت  0/1و  1میکروموالر بر میزا کارتنوئید در مقایسده

افزای

گردید در کلیه رنگیزهها نتای حاکی از اثرات مکبدت کداربرد

تیمدار و محلدولپاشدی

با شاهد معنیدار نبود (جدول )3

جدول  . 2اثرات پیشتیمار و محلولپاشی -24اپی براسینولید بر وزن تر و خشک گیاه همیشهبهار

پی تیمار بذر

محلولپاشی

()µM

()µM

0

0/1

1

10

وز تر ریشه

وز تر گل

()g/plant

()g/plant

()g/plant

0

†42/3 ± 6/1h

16/03 ± 0/25d

2/28 ± 0/03e

0/52 ± 0/01e

0/1

49/6 ± 1/8g

16/11 ± 0/11d

2/4 ± 0/02cde

0/54 ± 0/015bcde

1

53/3 ± 1/36f

16/3 ± 0/1d

2/44 ± 0/03cde

0/556 ± 0/003bcde

10

56/3 ± 1/36def

16/4 ± 0/1d

2/44 ± 0/15cde

0/556 ± 0/006bcde

0

54 ± 3/2f

18/43 ± 0/5bc

2/44 ± 0/02cde

0/552 ± 0/003bcde

0/1

76 ± 0/9a

21/4 ± 0/36a

2/92 ± 0/02a

0/66 ± 0/009a

1

63 ± 0/89b

19/43 ± 0/4b

2/6 ± 0/02b

0/584 ± 0/005b

10

62 ± 0/89b

19/08 ± 0/07bc

2/56 ± 0/01bc

0/58 ± 0/006bc

0

57 ± 1/8cdef

18/6 ± 0/1bc

2/48 ± 0/07bcd

0/564 ± 0/002bcd

0/1

60 ± 1/8bcd

19/05 ± 0/27bc

2/52 ± 0/02bc

0/564 ± 0/002bcd

1

60 ± 2/36bcd

18/86 ± 1/6bc

2/48 ± 0/01bcd

0/564 ± 0/007bcd

10

61 ± 1/36bc

18/53 ± 0/75bc

2/44 ± 0/005cde

0/552 ± 0/005bcde

0

61/6 ± 0/89b

18/7 ± 0/65bc

2/52 ± 0/009bc

0/568 ± 0/002bcd

0/1

59 ± 0/89bcde

18/25 ± 0/09bc

2/4 ± 0/007cde

0/548 ± 0/007cde

1

59 ± 1/2bcde

16/35 ± 0/09d

2/32 ± 0/03e

0/528 ± 0/001e

10

55/5 ± 1/1ef

16/34 ± 0/09d

2/28 ± 0/014e

0/524 ± 0/001e

وز تر اندام هوایی ()g/plant

وز خش

گل

† اعداد به صورت میانگین  ±خطای استاندارد و در هر ستو میانگینهایی که دارای حرو مشابه میباشند در سطح  5درصدد آزمدو دانکدن اخدتال
معنیداری ندارند
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جدول  . 3تأثیر پیشتیمار و محلولپاشی  -24اپی براسینولید بر میزان كلروفیل  ،b ،aكل و كارتنوئید گیاه همیشهبهار

پی تیمار بذر

محلولپاشی

کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل

کارتنوئید

()µM

()µM

()mg/g FW

()mg/g FW

()mg/g FW

()mg/g FW

0

†/53 ± 0/3g

0/84 ± 0/05h

3/37 ± 0/3g

0/7 ± 0/035h

0/1

3/18 ± 0/24f

1/12 ± 0/1g

4/3 ± 0/36ef

0/78 ± 0/015gh

1

3/22 ± 0/05f

1/14 ± 0/01g

4/36 ± 0/3ef

0/8 ± 0/03gh

10

3/28 ± 0/2ef

1/22 ± 0/09fg

4/5 ± 0/03ef

0/9 ± 0/035fg

0

3/34 ± 0/4def

1/04 ± 0/11g

4/39 ± 0/3ef

0/96 ± 0/11ef

0/1

6/17 ± 0/6a

2/62 ± 0/2a

8/79 ± 0/7a

1/9 ± 0/07a

1

4/94 ± 0/11b

2/09 ± 0/11b

7/04 ± 0/24b

1/56 ± 0/12b

10

4/72 ± 0/17b

1/87 ± 0/2c

6/59 ± 0/3bc

1/4 ± 0/2b

0

3/39 ± 0/11def

1/1 ± 0/07g

4/54 ± 0/18ef

1/16 ± 0/01cd

0/1

4/56 ± 0/07b

1/67 ± 0/02cd

6/24 ± 0/08c

1/3 ± 0/04c

1

3/98 ± 0/07c

1/65 ± 0/13d

5/63 ± 0/06d

1/2 ± 0/1cd

10

3/9 ± 0/1c

1/5 ± 0/1de

5/4 ± 0/2d

1/16 ± 0/01cd

0

3/74 ± 0/24cde

1/7 ± 0/16ef

5/41 ± 0/4d

1/5 ± 0/04b

0/1

3/85 ± 0/33cd

1/41 ± 0/02ef

5/45 ± 0/22d

1/1 ± 0/1de

1

3/2 ± 0/3f

1/4 ± 0/05ef

4/6 ± 0/3e

0/99 ± 0/01ef

10

3/1 ± 0/2f

1/22 ± 0/02fg

4/32 ± 0/08ef

0/96 ± 0/11ef

0

0/1

1

10

† اعداد به صورت میانگین  ±خطای استاندارد و در هر ستو میانگینهایی که دارای حرو

مشابه میباشند در سطح  5درصد آزمو دانکدن اخدتال

معنیداری ندارند

این نتای با نتای یافتههای قبلی در مدورد یدا رازقدی

بذری محلول پاشی و اثرات متقابل آنها بدر پدروتئین قندد

[ ]1شمعدانی [ ]25و خیار [ ]29بود مطابقت داشت یکی

احیا رطوبت نسبی و نشت یونی معنیدار بود (جددول )1

رنگیزههای فتوسنتزی تأثیر این ترکیب بدر

باتوجه به نتدای مقایسده میدانگین دادههدا مشدخص شدد

فعالیت هورمو جیبدرلین بیدا شدد براسینواسدتروئید بدر

بیشترین میزا پروتئین مربوط به تیمار ترکیبی (پی تیمدار

فعالیت جیبرلین اثر تشدیدکنندگی دارد []29

 0/1میکروموالر  +محلول پاشی  0/1میکروموالر) -24اپدی

از دالیل افزای

براسینولید بود که موجدب افدزای

 .3.3پروتئين ،قند احيا ،رطوبت نسبی و نشت یونی

 35درصددی پدروتئین

نسبت به تیمار شاهد گردید همچنین باالترین میدزا قندد

نتای تجزیه واریانس دادهها نشا داد کده اثدر پدی تیمدار

احیا و رطوبت نسبی مربوط به برهمکن
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میکرومدددوالر بددده همدددراه محلدددولپاشدددی  1 0/1و 10

در مقایسه با تیمار شاهد شددند کداربرد ایدن تنظدیمکنندده

میکروموالر) -24اپی براسینولید بود (جددول -24 )4اپدی

رشد به صورت پدی تیمدار  10میکرومدوالر و تیمارهدای

براسینولید  10میکروموالر به صورت پدی تیمدار بدذری و

ترکیبی (پی تیمار  0/1میکروموالر به همراه محلدولپاشدی

 11/8و 11/02

 1 0/1و  10میکروموالر) و (پی تیمدار  1میکرومدوالر +

محلددولپاشددی بددهترتیددب سددبب افددزای

درصدی پروتئین نسبت به تیمار شاهد شد (جدول )4

محتددوی

محلددولپاشددی  0/1میکرومددوالر) سددبب افددزای

تیمارهدددای تدددوشم (پدددی تیمدددار  0/1میکرومدددوالر +

رطوبت نسدبی بده ترتیدب بده میدزا  9/8 10 13 5و 8

محلولپاشی  1میکروموالر) و (پی تیمار  1میکرومدوالر +

گردید کلیه تیمارهای استفاده

محلولپاشی  0/1میکروموالر) بهترتیب باعث افزای

درصد نسبت به عدم مصر
شده موجب کاه

27/6

و  29درصدی پروتئین و  23و  16/8درصدی قندهای احیا

معنیدار درصد نشت یونی نسدبت بده

تیمار شاهد شد (جدول )4

جدول  . 4اثرات پیشتیمار و محلولپاشی  -24اپیبراسینولید بر پروتئین ،قند احیا نشت یونی و رطوبت نسبی گیاه همیشهبهار
پی تیمار بذر
()µM

0

0/1

1

10

()µM

پروتئین

قند احیا

رطوبت نسبی

نشت یونی

محلولپاشی

()mg/g FW

()mg/g FW

()%

()%

0

†11/16 ± 1d

22 ± 0/2d

83/4 ± 1/7d

25/6 ± 0/6a

0/1

11/2 ± 0/24d

22/3 ± 1/1d

85 ± 1/74cd

21/8 ± 0/4bc

1

11/36 ± 0/5d

22/5 ± 1/5d

85/9 ± 1/5cd

22/2 ± 0/6bc

10

12/39 ± 0/06c

22/8 ± 1/8d

85/9 ± 2/86cd

21/26 ± 0/36bc

0

11/23 ± 0/2d

22 ± 0/88d

83/8 ± 0/4d

23 ± 3/5b

0/1

15/15 ± 0/21a

28/2 ± 1/8a

94/2 ± 0/9a

16/23 ± 0/7e

1

14/25 ± 0/23b

27/1 ± 0/96ab

92 ± 1/3ab

17 ± 0/8e

10

13/5 ± 0/17d

25/8 ± 0/76abc

91/9 ± 0/46ab

16/7 ± 0/8e

0

11/3 ± 0/4d

22/3 ± 0/2d

85/4 ± 1/2cd

22 ± 0/8bc

0/1

12/6 ± 0/43c

25/7 ± 0/6bc

90 ± 2/8b

17 ± 0/4e

1

12/53 ± 0/45c

23/1 ± 0/95d

86 ± 2/8cd

19/26 ± 0/17d

10

11/5 ± 0/5d

24 ± 1/8cd

85/5 ± 0/5cd

20/5 ± 1/1cd

0

12/48 ± 0/2c

23/5 ± 1/3cd

87/6 ± 1/2c

22/4 ± 0/2bc

0/1

11/38 ± 0/6d

22/41 ± 0/36d

84/2 ± 0/22d

22/7 ± 1/6bc

1

11/28 ± 0/8d

22/6 ± 1/4d

83/6 ± 1/65d

22/2 ± 0/9bc

10

11/22 ± 0/34d

22/3 ± 1/16d

83/6 ± 0/65d

22/4 ± 0/4bc

† اعداد به صورت میانگین  ±خطای استاندارد و در هر ستو میانگینهایی که دارای حرو
در سطح  5درصد آزمو دانکن اختال

معنیداری ندارند
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براسینواسددتروئیدها بددا افددزای
نسخه برداری و افدزای
افزای

فتوسنتزی سبب بهبود خصوصیات رشدی در گیاه همیشده

فعالیددت دسددتگاه

فعالیدت  RNAپلدی مدراز باعدث

سنتز پدروتئین و بدا کداه

بهار گردد تأثیرهای کاربرد احتمالی ایدن مداده در گیاهدا
بستری نیازمند پهوه های بیشتری است

فعالیدت  RNAaseو

 DNAaseو پروتئازها از تجزیه آنهدا جلدوگیری مدیکندد
[ ]28در مدددورد دالیدددل افدددزای

منابع

پدددروتئین توسدددا
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از طریق سست و نرم کرد دیواره سلولی کاه
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