تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی شاخص های رویشی دو رقم انگور تحت شرایط سمیت بور
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ملینا سرابندی ،1علیرضا فرخزاد ،2بابک عبدالهی مندولکانی ،3راحله قاسم زاده

-1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
-2استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
-3دانشیار ،گروه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
-4استادیار ،گروه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
چکیده
سمیت بور از جمله تنش های غیر زیستی می باشد که رشد و نمو انگور را در مناطق خشک و نیمهخشک تهدید میکند .به
منظور ارزیابی تاثیر محلولپاشی برگی متیل جاسمونات بر برخی شاخص های رویشی دو رقم انگور تحت شرایط سمیت بور،
پژوهش حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجراء شد .فاکتور اول
شامل دو رقم انگور (بیدانه قرمز و رشه) ،فاکتور دوم شامل سه غلظت بور در خاک گلدان (صفر 10 ،و  20میلیگرم در
کیلوگرم خاک آون خشک از منبع اسیدبوریک) و فاکتور سوم شامل محلولپاشی برگی غلظتهای متیل جاسمونات در دو
سطح (صفر و  100میکروموالر) بودند .براساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،مشخص شد که با افزایش شدت تنش
ارتفاع نهالها ،تعداد برگ ،قطر ساقه ،میزان کلروفیل و وزن خشک برگ کاهش و در مقابل دمای برگ افزایش یافت.
محلول پاشی متیل جاسمونات در اغلب صفات مورد مطالعه تاثیر مثبت داشته و باعث افزایش ارتفاع بوته ها ،شاخص کلروفیل
برگ ،محتوای کلرفیل  aو  ،bقطر تنه ،وزن خشک برگ و کاهش دمای برگ در هر دو رقم انگور تحت شرایط تنش بور
شد.
کلمات کلیدی :تنش بور ،محتوای کلروفیل ،رشد رویشی ،وزن خشک
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مقدمه
بور یک عنصر ریز مغذی گیاهی است که برای فرآیندهای فیزیولوژیکی و متابولیکی متنوعی در سلول از جمله سنتز دیواره
سلولی  ،تولید مثل گیاه ،چوبی شدن ،متابولیسم کربوهیدرات و فنل و تمامیت غشاء مورد نیاز است ( Brown et al.,
 .)2002; ;;;;;;;; ;;; ;;;;;;, 2007هر چند که بور یک عنصر کم مصرف ضروری محسوب میشود ،ولی
مقادیر بیش از حد آن در محیط رشد ،سبب مسمومیت گیاه می شود ( .)Eraslan et al., 2007سمیت بور باعث کاهش
تقسیم سلولی ریشه ،کاهش میزان فتوسنتز و کاهش رشد رویشی ،ایجاد لکههای نکروزه برجسته قهوهای روی برگ ،کلروز
و در نهایت کاهش قابل توجه در رشد و عملکرد محصول میشود ( .)Turan et al., 2009در انگور تجمع بور در برگها
با عالئم سمیت بور ارتباط نزدیکی داشته و شامل زردی و بافت مردگی حاشیه برگ ،کاهش اندازه برگ و کاهش فاصله بین
میانگرهها است ( .)Yermiyahu and Ben-Gal, 2006سمیت بور باعث کاهش طول و وزن تر شاخه ،کاهش سرعت
رشد شاخه اصلی میشود (اورعی و همکاران .)1391 ،نتایج رستمی و همکاران ( )1392نشان داد که با افزایش سطوح بور،
وزن تر و خشک برگ و ریشه در زیتون در مقایسه با شاهد کاهش یافت همچنین ارقام تفاوتهای بارزی نسبت به تنش بور
نشان دادند که رقم کنسروالیا مقاومت بهتری در برابر افزایش غلظت بور نشان داد.
متیل جاسمونات ،یک متیل استر از گروه اسید جاسمونیک می باشد که به عنوان یک هورمون گیاهی در تنظیم رخدادهای
فیزیولوژیکی از قبیل پاسخهای دفاعی ،گلدهی و پیری دخالت دارد ( .)Cheong and Choi, 2003این هورمون تحت
شرایط تنشهای زنده و غیر زنده سبب سازگاری سلول نسبت به پاتوژن و استرس میشود (.)Wolucka et al., 2005
متیل جاسمونات از طریق مسیر لیپواکسیژناز سنتز میشود و به عنوان هورمونی که در تنظیم رشد گیاه و پاسخ به استرس های
محیطی نقش دارد ،شناخته شده است ( .)González-Aguilar et al., 2006در پژوهش حاضر واکنش های رویشی
دو رقم انگو (بیدانه قرمز و رشه ) به تیمار متیل جاسمونات تحت شرایط سمیت بور مورد مطالعه قرار گرفت.
روش تحقیق
این پژوهش به صورت یک آزمایش گلدانی در طی بهار و تابستان سال  ،96به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک
کامل تصادفی با  3تکرار انجام شد .فاکتور اول شامل دو رقم انگور (بیدانه قرمز و رشه) ،فاکتور دوم شامل غلظتهای مختلف
بور در سه سطح ( 10 ،0و  20میلیگرم در کیلوگرم خاک) و فاکتور سوم شامل محلول پاشی برگی غلظتهای متیل
جاسمونات در دو سطح (صفر و  100میکروموالر) بودند .قلمههای ریشه دار شده انگور با قیچی ضدعفونی شده به صورت
یکسان هرس گردیدند و سپس در گلدانهای پالستیکی کاشته شده و پس از طی مرحله استقرار به مدت سه ماه در حد
ظرفیت مزرعه ای آبیاری شدند .قبل از شروع تیمارها کل بوته ها به صورت تک تنه و یکنواخت هرس شده و به قیم بسته
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شدند .محلولپاشی متیل جاسمونات در دو زمان (همزمان با شروع تیمارتنش بور و  48ساعت قبل از نمونه برداری) اعمال
گردید.
ارتفاع بوته (توسط متر) ،تعداد برگ ،قطر تنه با کولیس دیجیتالی (مدل  )NO: Z 22855اندازهگیری شد .جهت اندازه گیری
وزن خشک ،برگها به مدت  48ساعت در آون در دمای  72درجه سانتیگراد نگهداری شدند و پس از خشک شدن با
ترازوی حساس توزین گردیدند.
برای ارزیابی دمای برگ ،از هر بوته سه برگ به صورت تصادفی انتخاب (برگ پایینی ،میانی و باالیی) و در بین ساعات 12
تا  ،13توسط دماسنج مادون قرمز (مدل )Hi 9950 Hana :از فاصلهی  10سانتیمتری دمای برگها قرائت گردید .شاخص
کلروفیل با استفاده از دستگاه کلروفیل سنج ( )SPAD-Japan, Minolta, 502اندازهگیری شد .از هر بوته سه برگ
توسعه یافته انتهایی انتخاب و اعداد به دست آمده به صورت میانگین یک تکرار یک تیمار بیان شد .برای اندازه گیری میزان
کلرفیل  b ،aو کل 0/5 ،گرم برگ تازه را با قیچی خرد کرده و حدود  5میلیلیتر آب مقطر به آن افزوده شد و در یک هاون
چینی به صورت توده یکنواختی در آورده و حجم نهایی به  100میلیلیتر رسانده شد و از آن  0/5میلیلیتر برداشته و با 4/5
میلیلیتر استون  80درصد مخلوط گردید .پس از سانتریفوژ کردن ،محلول رویی را برداشته و با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر ،میزان جذب آن در طول موجهای  663 ، 645قرائت گردید.
یافتهها
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش غلظت بور ارتفاع بوته ها به طور معنی داری در هر دو رقم کاهش یافت (نمودار
 .)1بیشترین ارتفاع بوته در غلظت صفر میلیگرم در کیلوگرم بور و غلظت  100میکروموالر متیل جاسمونات در رقم بیدانه
قرمز و کمترین ارتفاع بوته در غلظت  20میلیگرم در کیلوگرم بور و صفر میکروموالر متیل جاسمونات در رقم رشه مشاهده
شد .تیمار متیل جاسمونات باعث افزایش ارتفاع بوته تحت شرایط تنش بور در هر دو رقم شد.
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نمودار  -1مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف بور ،متیل جاسمونات و رقم بر
ارتفاع نهالهای انگور.
میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند براساس آزمون دانکن اختالف معنیداری
در سطح  %1ندارند.
با افزایش سطوح بور قطر تنه به طور معنیداری کاهش یافت .بیشترین قطر تنه مربوط به غلظت  100میکروموالر متیل
جاسمونات در رقم بیدانه قرمز و غلظت صفر میلیگرم در کیلوگرم بور و کمترین قطر در رقم رشه با غلظت صفر میکروموالر
متیل جاسمونات و  20میلیگرم در کیلوگرم بور بود (نمودار .)2
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نمودار  -2مقایسه میانگین اثر متقابل رقم ،سطوح مختلف بور و متیل جاسمونات بر قطر
تنه.
میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند براساس آزمون دانکن اختالف معنی-
داری در سطح  %1ندارند.
بیشترین میزان وزن خشک برگ در رقم رشه در غلظت صفر میلیگرم در کیلوگرم بور و  100میکروموالر متیل جاسمونات
و کمترین میزان وزن خشک برگ در رقم بیدانه قرمز در غلظت  20میلیگرم در کیلوگرم بور و صفر میکروموالر متیل
جاسمونات در رقم بیدانه قرمز مشاهده شد و تیمار متیل جاسمونات سبب افزایش وزن خشک برگ در همه سطوح بور در
هر دو رقم شد (نمودار .)3
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نمودار  -3مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم ،سطوح مختلف بور و متیل جاسمونات بر وزن
خشک برگ
میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند براساس آزمون دانکن اختالف معنیداری در
سطح  %1ندارند.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،با افزایش سطوح بور تعداد برگ کاهش یافته و بیشترین تعداد برگ مربوط به شاهد در غلظت
صفر میلیگرم در کیلوگرم بور و  100میکروموالر متیل جاسمونات و کمترین تعداد برگ مربوط به غلظت  20میلیگرم در
کیلوگرم بور و صفر میکروموالر متیل جاسمونات بود (نمودار .)4
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نمودار -4مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف بور و متیل جاسمونات بر
درصد برگ انگور نسبت به شروع تنش.
میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند براساس آزمون دانکن اختالف
معنیداری در سطح یک درصد ندارند.

با افزایش سطوح بور دمای برگ نیز افزایش یافت .با محلول پاشی متیل جاسمونات بهطور معنیداری دمای برگ کاهش
یافت .باالترین دمای برگ در هر دو رقم مربوط به غلظتهای  20میلیگرم در کیلوگرم بور بود .نتایج مقایسه میانگین نشان
داد که کمترین دمای برگ در غلظت صفر میلیگرم در کیلوگرم بور و  100میکروموالر متیل جاسمونات در هر دو رقم
بیدانه قرمز و رشه بود .با افزایش غلظت بور ،دمای برگ به طور معنیداری افزایش یافت (نمودار .)5
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نمودار  -5مقایسه میانگین اثر متقابل رقم ،سطوح مختلف بور و متیل جاسمونات بر دمای
برگ دو رقم انگور
میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند براساس آزمون دانکن اختالف معنیداری
در سطح  %1ندارند.
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بیشترین شاخص کلروفیل برگ در رقم رشه در غلظت صفر میلیگرم در کیلوگرم بور همراه با  100میکروموالر متیل
جاسمونات و کمترین میزان در رقم بیدانه قرمز در غلظت  20میلیگرم در کیلوگرم بور و صفر میکروموالر متیل جاسمونات
می باشد .همچنین با تیمار متیل جاسمونات تحت شرایط تنش بور ،شاخص کلروفیل برگ در هر دو رقم در سطح باالتری
حفظ شد (نمودار .)6
بیشترین میزان کلروفیل  aبرگ در غلظت صفر میلی گرم در کیلوگرم بور و  100میکروموالر متیل جاسمونات در رقم رشه
و کمترین میزان کلروفیل  aبرگ در غلظت  20میلی گرم در کیلوگرم بور و صفر میکروموالر متیل جاسمونات در رقم بیدانه
قرمز مشاهده شد .همانطور که در نمودار نشان داده شده است با تیمار متیل جاسمونات میزان کلروفیل  aبطور معنی داری
افزایش یافت میزان کلروفیل  aدر رقم رشه تحت شرایط تنش به خصوص غلظت  20میلی گرم بر کیلوگرم بور باالتر از رقم
بیدانه قرمز بود (نمودار .)7
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نمودار -6مقایسه میانگین اثر ساده و متقابل رقم ،سطوح مختلف بور و متیل جاسمونات بر
شاخص کلروفیل برگ انگور میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند براساس
آزمون دانکن اختالف معنیداری در سطح  %1ندارند.
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نمودار  -7مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم ،سطوح مختلف بور و متیل جاسمونات بر
میزان کلروفیل  aبرگ انگور
میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند براساس آزمون دانکن اختالف معنیداری
در سطح  %1ندارند.

بیشترین میزان کلروفیل  bدر غلظت صفر میلیگرم در کیلوگرم بور و  100میکروموالر متیل جاسمونات در قم رشه و کمترین
میزان کلروفیل  bبرگ در غلظت  20میلیگرم در کیلوگرم بور و صفر میکروموالر متیل جاسمونات در رقم بیدانه قرمز
مشاهده شد .با افزایش تنش بور میزان کلروفیل  bبه طور معنیداری کاهش یافت .تیمار متیل جاسمونات باعث جلوگیری از
کاهش شدید کلروفیل  bدر هر دو رقم مورد مطالعه شد .طبق نتایج پژوهش حاضر رقم رشه نسبت به رقم بیدانه قرمز ،کاهش
کلروفیل  bکمتری نشان داد (نمودار .)8
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نمودار  -8مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم ،سطوح مختلف بور و متیل جاسمونات بر میزان
کلروفیل b
برگ میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند براساس آزمون چند دامنهای دانکن
اختالف معنیداری در سطح یک درصد ندارند.
بیشترین میزان کلروفیل کل برگ در غلظت صفر میلیگرم در کیلوگرم بور و  100میکروموالر متیل جاسمونات در رقم رشه
و کمترین میزان کلروفیل کل برگ در رقم بیدانه قرمز در غلظت  20میلیگرم در کیلوگرم بور و صفر میکروموالر متیل
جاسمونات مشاهده شد  .به طور کلی در رقم رشه کاهش کلرفیل کمتری در شرایط تنش نسبت به رقم بیدانه قرمز مشاهده
شد (نمودار .)9
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نمودار  -9مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف بور و متیل جاسمونات بر میزان
کلروفیل کل برگ
میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند براساس آزمون دانکن اختالف معنیداری در
سطح یک درصد ندارند.

بحث و نتیجهگیری
سمیت بور باعث کاهش رشد رویشی و کاهش ارتفاع گیاه میگردد .عنصر بور یکی از اجزای تشکیل دهنده دیواره سلولی
اولیه بوده و مقادیر بیش از حد آن باعث اختالل در فرایند ساخت دیواره سلولی اولیه میشود .سمیت بور میتواند باعث
کاهش تقسیم سلولی شده و رشد گیاه را کاهش دهد ( .)Guidong et al., 2011نقش مهم بور در انتقال عناصر غذایی
از طریق غشاء پالسمایی گیاهان بطور کامل به اثبات رسیده و به احتمال زیاد سطوح باالی بور بطور غیر مستقیم در تعادل
عناصر غذایی گیاهان نقش داشته و از این طریق سبب کاهش رشد و عملکرد گیاهان میشود ( Tariq and Mott,
 .)2007کاهش ارتفاع بوته در اثر تنش بور که در این پژوهش مشاهده شد ،توسط رستمی و همکاران ( )1392در زیتون،
 Kordو همکاران ( )2010در پسته و  Sotiropoulosو همکاران ( )2006در گیالس نیز گزارش شده است .به نظر میرسد
سمیت بور باعث کاهش تقسیم سلولی ریشه و کاهش فتوسنتز میگردد و باعث کاهش حجم سلولی در ساقه شده و قطر ساقه
کاهش مییابد ) .(Yermiyahu and Ben-Gal, 2006در پژوهش حاضر با افزایش سطح بور وزن خشک برگ کاهش
یافت و این تغییرات در رقم بیدانه قرمز بیشتر مشاهده شد .با کاربرد متیل جاسمونات وزن خشک بهطور معنیداری در هر دو
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رقم تحت شرایط تنش و نرمال افزایش یافت .در پسته سطوح باالی بور باعث کاهش معنیداری در وزن خشک ریشه و برگ
گردید .در این بررسی مشاهده شد که با افزایش سطوح بور تعداد برگ کاهش یافت .این درحالی است که کاربرد متیل
جاسمونات سبب کاهش اثرات سمیت بور شد .همچنین براساس نتایج در رقم رشه نسبت به رقم بیدانه قرمز تعداد برگ تحت
شرایط تنش بیشتر بود .اورعی و همکاران ( )1388گزارش کردند که علت اصلی کاهش شدید تعداد برگ ،ریزش شدید
برگهای جوان و توقف رشد انتهایی گیاه با دام ناشی از نکروزه شدن و مرگ بافت شاخه و نیز کاهش رشد شاخه و عدم
تولید برگهای جدید به دلیل ممانعت از توسعه مناطق مریستمی میباشد .یکی از پاسخهای گیاهان به تنش بور کاهش هدایت
روزنهای یا افزایش مقاومت روزنهای است که باعث کاهش تعرق شده و دمای برگ افزایش مییابد ( Gunes et al.,
 .)2006همچنین پسابیدگی سلولهای مزوفیلی نیز موجب افزایش سنتز اسید آبسزیک و انتقال آن به سلولهای روزنه می-
گردد .در اثر این پدیده ،هدایت روزنهای کاهش و سبب افزایش دمای برگ میگردد .میزان افزایش دمای برگ تحت شرایط
تنش بور در رق م رشه بیشتر از بیدانه قرمز بود .نتایج مشابهی روی این ارقام در مطالعات جلیلی مرندی و همکاران ()1390
تحت شرایط رطوبت نیز مشاهده شده است .کاهش کلروفیل در اثر سمیت بور به اکسیداسیون غشا و کلروپالست کلروفیل
نیز نسبت داده اند .این موضوع در پایههای سیب توسط  Sotiropoulosو همکاران ( ،)2006پرتقال ( Sheng et al.,
 ،)2009مرکبات ( ،)Keles et al., 2004سیب ( ،)Paparnakis et al., 2013گالبی ()Wang et al., 2011
نیز گزارش شده است .براساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر مشخص شد که میزان کلروفیل برگ تحت شرایط تنش
با محلول پاشی متیل جاسمونات افزایش یافته و از اثرات تنش کاسته شد .نتایج مشابهی در آزمایشات  Yoonو همکاران
( )2009بر روی سویا تحت شرایط تنش شوری با محلولپاشی متیل جاسمونات مشاهده شده است .در پژوهش حاضر محلول-
پاشی هورمون متیل جاسمونات با جلوگیری از تخریب کلروفیل تا حدی اثرات نامطلوب تنش بور در ارقام مورد مطالعه انگور
را کاهش داد .در پژوهش حاضر مشخص شد که میزان کاهش کلروفیل برگ تحت شرایط تنش بور در رقم رشه به طور
معنیداری کمتر از رقم بیدانه بود .تفاوت در میزان کلروفیل رقمها تحت شرایط تنش در نتایج  Manivannanو همکاران
( )2007در ارقام آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی نیز مشاهده شده است .دلیل کاهش میزان کلروفیل میتواند در اثر
کلروز و نکروز شدن بافتهای سبز ،صدمات غشایی تیالکوئیدها ،افزایش فضای بین سلولی ،کمبود عناصر ساختاری مانند
 Feو  Mgدر کلروپالست ،و کمبود یا مصرف پیش ماده آن باشد ( .)Nable et al., 1997براساس نتایج به دست آمده
از پژوهش حاضر مشخص شد که میزان کلروفیل برگ تحت شرایط تنش با محلولپاشی متیل جاسمونات افزایش یافته و از
اثرات تنش کاسته شد .نتایج مشابهی در آزمایشات  Noreenو همکاران ( )2017بر روی گندم تحت شرایط تنش خشکی
با محلولپاشی اسیدسالیسیلیک و  Yoonو همکاران ( )2009بر روی سویا تحت شرایط تنش شوری با محلولپاشی متیل
جاسمونات مشاهده شده است.
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به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که تنش بور شاخص های رویشی را در دو انگور تحت تاثیر قرار داد .به طوری که
باعث کاهش ارتفاع ،قطر ،تعداد برگ ،وزن خشک و محتوای کلرفیل شد .محلولپاشی هورمون متیل جاسمونات باعث بهبود
شاخص های رویشی در دو رقم تحت شرایط سمیت بور شد و با جلوگیری از تخریب کلروفیل تا حدی اثرات نامطلوب تنش
بور در ارقام مورد مطالعه انگور را کاهش داد که این تاثیر در رقم رشه باالتر از رقم بیدانه قرمز بود.
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