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 . مقدمه 1

یکساله است و یکی از گیاهان مطرح دارویی  و ، گیاهی علفیAsteraceae( از تیره .Calendulla officinalis Lهمیشه بهار )گیاه 

 21بوده و نیز از جهت زینتی جزء گیاهان نشایی مطرح در زمینه طراحی فضای سبز شهری و گل گلدانی است که در ایران فقط 

 

 

و خاصیت  فیزیولوژیکیهای  بر شاخصاسترادیول جاسمونات و   متیل اثر

 (.Calendula officinalis L) بهار همیشهداروئی  اکسیدانی گل  نتیآ
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 اکوفیزیولوژی موضوع:

 -و گیاهی زینتی Asteraceae( از خانواده .Calendula officinalis Lهمیشه بهار ) 
باشد. به منظور بررسی  داروئی زیبا با منشاء مدیترانه و غرب آسیا و اروپای مرکزی می

اکسیدانی گل های رویشی و خاصیت آنتیمتیل جاسمونات و استرادیول بر شاخص اثر
، با دو 5931های کامل تصادفی در بهار  آزمایشی فاکتوریل بر پایه بلوک ،بهارهمیشه 

میکروموالر( و استرادیول در  100و  500، 50، 0غلظت ) 4فاکتور متیل جاسمونات در 
تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد اسالمی  9لیتر در گرم( در  میلی 50و  1، 5، 0سطح ) 4

 50های  داد که اثر ساده متیل جاسمونات در غلظت واحد رشت انجام شد. نتایج نشان
صفات تعداد برگ، کلروفیل کل، کاروتنوئید گلبرگ و  ترتیب بر میکروموالر به 100 و

اثر ساده استرادیول در  ،اکسیدانی بیشترین اثر را داشته است. همچنین ظرفیت آنتی
گ، وزن خشک، آنزیم صفات تعداد بر برلیتر برگرم به ترتیب  میلی 1و  50های  غلظت

نانومتر و آنتوسیانین، دارای بیشترین اثر  990و 900های  پراکسیداز، فالونویید طول موج
بوده است. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین تعداد برگ، بیشترین میزان 

میکروموالر و  100جاسمونات  و آنزیم پراکسیداز تحت تیمار متیل bو  aکلروفیل 
 دست آمد. گرم به  لیتر در میلی 50ادیول استر

 اکسیدان، کاروتنوئید. واژگان کلیدی: همیشه بهار، متیل جاسمونات، استرادیول، آنتی
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ت. نوع های ریالی قابل بازیافت اس هکتار به کشت این گل اختصاص دارد. با کشت گیاهان دارویی در فضای سبز، بخشی از هزینه

ها ساخته و ذخیره  باشد که در گل پرتقالی رنگ این گیاه از نظر دارویی، برتری دارد، چرا که دارای مقدار زیادی ماده مؤثره می

 های پدیده و دارند وجود گیاهان در گسترده طوربه جاسمونات متیل و اسید جاسمونیک (.Omidbaigi et al., 2006) شود می

 در دفاع زیستی، غیر های تنش و زخم به پاسخ ها، خوردگی پیچ ریشه، رشد فعال، و زنده گرده دانه تولید میوه، رسیدن مانند مختلف

(. دو دهه پس از شناسایی Creelman and Mullet, 1997دهند ) می قرار ثیرأت تحت را حشرات و زا بیماری های میکروب برابر

ی  عنوان ترکیبات پیش برنده پیری، بازدارندهها شناسایی شد و این مواد بهفیزیولوژیکی آنثیرهای أها، نخستین ت اولیه جاسمونات

(. گیاهان به Balbi and Devoto, 2008های مختلف گیاهی شناخته شدند ) هایی برای متابولیسم ثانویه در گونه رشد و محرک

(. Hendrawati et al., 2006) دهند ها پاسخ می ا به تنشه رسان مانند جاسمونات های عالمت صورت موضعی و عمومی، با مولکول

، نقش بسزایی دارد اکسیدانیهای دفاعی گیاه از جمله فعالیت آنتی رسان در واکنش عنوان مولکول پیام( بهMeJA)  متیل جاسمونات

(Reyes-Díaz et al., 2016.)  

ی رشد گیاهی که براسینولید نامیده شد، از گرده  بار گروه جدیدی از مواد تنظیم کنندهمیالدی برای اولین  2191در سال 

( جداسازی گردید، به طوری که بعدها تعداد بیشتری از استروئیدها که به براسینولید منتسب هستند از Brassica napusکلزا )

های جنسی  (. هورمونClouse, 2019راج و شناسایی شدند )ها استخ منابع گیاهی شامل تعدادی از نهاندانگان، بازدانگان و جلبک

دارای اسکلت استرن هستند،  که گروهی از ترکیباتها نیز به استروئیدها  ها و پروژسترون ها، آندروژن پستانداران از جمله استروژن

کنند و در کنترل  ثل بازی میم های جنسی استروئیدی، نقش کلیدی در کنترل فرایندهای نمو و تولید تعلق دارند. این هورمون

ها،  ناستی، افزایش مقدار قند و پروتئیناین ترکیبات در رشد کالوس، ایجاد اپی .معدنی و پروتئین نیز دخالت دارد متابولیسم مواد 

 (.Janeczko and Skocczowski, 2005افشانی و لقاح مؤثرند ) رشد زایشی و گلدهی، تعداد گل و نسبت گل ماده بر نر، گرده

شوند. از جمله گزارش شده است که  براسینواستروئیدها باعث افزایش سازگاری گیاهان در برابر شرایط نامساعد محیطی می

 Ozdamir etدهند ) آبی را نیز کاهش میبراسینواستروئیدها خسارات ناشی از تنش سرما، دمای زیاد، فلزات سنگین، شوری و کم

al., 2004.) Erdal and Dumlupinar (1122گزارش کردند که هورمون ) استرادیول و -های جنسی پستانداران )پروژسترون، بتا

د. براساس اطالعات بدست آمده، نبخش اکسیدانی گیاهان نخود را تقویت کرده و رشد آنها را بهبود میاندروسترون( سیستم آنتی

های گیاهچه گندم زمستانی در محیط آزمایشگاهی  و ریشهها  مول( باعث تشدید رشد در برگمیلی 2ها )ها و پروژستروناستروژن

ها (. استروژنJaneczko, 2000شدند. همین استروئیدها ده برابر بیشتر، رشد گیاهچه را تا چند درصد کاهش دادند )

، در .Arabidopsis thaniana Lکنند، از جمله نیاز دارند، تسریع می« بهاره کردن»گلدهی را در گیاهانی که به القای دوره نوری و 

  (.Janeczko et al., 2003) این اثر مورد تایید قرار گرفت Triticum aestivum L.شرایط آزمایشگاهی و در گندم زمستانی 

های جنسی  با توجه به ارزش گیاه همیشه بهار، اثر دو تنظیم کننده رشد یعنی متیل جاسمونات و یکی از هورمون

 بهار مورد ارزیابی قرار گرفت. اکسیدانی گل همیشه آنتی رویشی و خواص  های )استرادیول(، بر عملکرد شاخصپستانداران 

 

 ها مواد و روش  .2

بهار آزمایشی به  اکسیدانی گل همیشههای رویشی و خاصیت آنتی به منظور بررسی اثر متیل جاسمونات و استرادیول بر شاخص

، 21، 1سطح، )  4جاسمونات در  ( شامل متیلAهای کامل تصادفی با دو فاکتور شامل: فاکتور اول ) صورت فاکتوریل بر پایه بلوک
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تکرار و  3تیمار،  21لیتر در گرم( با  میلی 21و  0، 2، 1سطح، ) 4( شامل استرادیول در Bمیکروموالر( و فاکتور دوم ) 011و  211

پاشی روی  صورت محلول مرحله با فاصله زمانی دو هفته از همدیگر بهپاشی در سه  هورمونین پژوهش در ا پالت انجام شد. 44

کل، فعالیت آنزیم و کلروفیل  b و  a خشک گیاه، آنتوسیانین، کاروتنوئید، کلروفیلوزن برگ انجام شد. صفاتی از قبیل تعداد برگ و 

در  2310گیری شد. این آزمایش در بهار  اکسیدانی گیاه اندازه و خاصیت آنتی کاتاالز، سنجش آنزیم پراکسیداز، فالونوئید گلبرگ

 گلخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت انجام شد.

ها در هر نوبت و در فواصل متفاوت زمانی در هر نمونه شمارش شدند و اختالف آخرین تعداد برگ و اولین تعداد برگ

خشک،  گیری شد. برای سنجش وزن برحسب گرم اندازه 12/1فاده از ترازوی دیجیتال با دقت تر گیاه با است تعداد محاسبه شد. وزن

اکسیدانی  گراد در دستگاه آون قرار داده شد. ظرفیت آنتی درجه سانتی 210ساعت در دمای  14گیاهان برداشت شده به مدت 

یل هیدرازیل( تعیین شد. بدین صورت که ابتدا یک )دی فنیل پیکر DPPHکنندگی رادیکال آزاد ها، از طریق خاصیت خنثی گلبرگ

هاون چینی کوبیده، سپس محلول را به مدت یک ساعت در دمای درصد در داخل 40لیتر از متانول  میلی 21گرم از نمونه را با 

دقیقه  0به مدت  دور بر ثانیه 3111معمولی اتاق قرارداده واز کاغذ صافی عبور داده و عصاره صاف شده در سانتریفوژ با سرعت 

اضافه شد  DPPHمیکرولیتر محلول  0/1لیتر از فاز رویی را برداشته و  به آن  میلی 0/1قرار گرفت و در نهایت با استفاده از سمپلر 

موج   ای تاریک قرار داده شد. سپس میزان جذب نمونه به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر در طول در محوطه  دقیقه 11و به مدت 

 (.Ramandeep and Savage, 2005متر تعیین شد )نانو 029

 به صورت زیر محاسبه گردید.  DPPHدرصد بازدارندگی 

                                                                                              
    

  
 = درصد بازدارندگی     

A0 + نمونه( جذب =DPPH ) 

 A  جذب =DPPH 

Ab جذب نمونه = 

 01گرم از نمونه توزین و در هاون چینی با  0/1برداری شد.  گیری میزان کلروفیل از تیمارهای مختلف نمونه برای اندازه

سی  سی 01آب مقطر( کوبیده شد. سپس عصاره حاصل از صافی رد شده و به حجم  cc11 استون +  cc41 % )41سی استون  سی

در  کلروفیلاستفاده گردید.  اسپکتروفتومتراز دستگاه  برای تعیین میزان کلروفیلرسانده و در ظروف کوچک )کوت( ریخته شد. 

، a کلروفیلزیر قرار گرفته و مقادیر  ( در فرمولAنانومتر خوانده شد. سپس اعداد خوانده شده ) 111و  143 هایطول موج

 (.Mazumdar and Majumder, 2003کل بدست آمد ) کلروفیلو  b کلروفیل
                                                           (143A) 4/21 ( +111A) 21/9 (=mg/mlکلروفیل کل ) 

                                                          (143A) 999/1 - (111A) 13/1 (=mg/ml کلروفیل )a 

                                                           (111A) 42/1 - (143A) 1/29 (=mg/ml کلروفیل )b 

گرم از نمونه توزین و در هاون چینی با  0/1تلف نمونه برداری شد. گیری میزان کاروتنوئید از تیمارهای مخ برای اندازه

 01آب مقطر( کوبیده شد. سپس عصاره حاصل از صافی رد شده و به حجم  cc11 استون +  cc41 % )41سی استون  سی 01

نانومتر قرائت شد. سپس  111و  113، 140 هایدر طول موج ها عصارهسی رسانده و در ظروف کوچک )کوت( ریخته شد.  سی

 (.Mazumdar and Majumder, 2003تیمارها تعیین گردید ) کاروتنوئید( در فرمول زیر قرار داده و مقادیر Aاعداد خوانده شده )

                                               (113A) 11/4 ( +140A) 114/1 - (111A) 11/4  کاروتنوئید= مقدار 
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 -سی اسید اتانول سی 01گرم از هر نمونه توزین و در هاون چینی با  0/1گیری میزان آنتوسیانین  برای اندازه

 01% اسید هیدروکلریک( کوبیده شد. سپس عصاره حاصل صاف شده و به حجم 20% + 10درصد اتانول  40هیدروکلریک )

درجه سانتیگراد نگه  4ساعت در یخچال در دما  14ین ظروف را مدت سی رسانده و در ظروف کوچک )کوت( ریخته شد. ا سی

نانومتر  030برای تعیین میزان آنتوسیانین عصاره ها در طول موج  ساعت در تاریکی قرار داده شد. 1داشته و سپس بعد از خروج، 

  (.Mazumdar and Majumder, 2003) با اسپکتروفتومتر خوانده شد و سپس مقادیر آنتوسیانین تیمارها از فرمول زیر بدست آمد
     

   
 کل جذب نمونه =       

  a( 0/1= وزن نمونه )گرم 

b سی( سی 0گیری ) = حجم برداشت شده برای اندازه 

c ( سی 01= حجم کل )سی 

d  2/1= کسر برداشت شده برای نمونه 

e  نانومتر 030= عدد خوانده شده در طول موج 

درصد مقدار آنتوسیانین در نمونه  
 جذب کل نمونه

    
 

اسید  لیتر اتانول اسیدی )اتانول + میلی 1گرم از بافت گلبرگ را در هاون چینی با  4/1گلبرگ،  برای سنجش فالنوئید

ف کردن، محلول قرار گرفت، پس از صا ثانیه بر دور 3111دقیقه در سانتریفیوژ  31(، کوبیده و به مدت 2به  11استیک به نسبت 

ها پس از سرد شدن  گراد قرار داده شد و میزان جذب نمونه درجه سانتی 91دقیقه در حمام آب گرم، با دمای  21رویی به مدت 

اندازه گیری برای  (.Krizek et al., 1993نانومتر قرائت گردید ) 331و  311، 191، هایتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج

H  لیتر میلی 0/1(، 9معادل  pHفسفات ) بافر موالر 12/1 (CAT) کاتاالزفعالیت آنزیم 
2

O
2

اسیدی  معرف لیتر میلی 1 و موالر 1/1

کوبیده شده بود، اضافه شد و سپس  اتانول لیتر میلی 4استیک( را به یک گرم از بافت گیاهی که در )ترکیب دی کرومات/اسید 

  .(Dazy et al., 2008) دستگاه اسپکتروفتومتری قرائت شدنانومتر با استفاده از  121در طول موج میزان جذب 

داده شد. سپس یک گرم از هر  دقیقه قرار 20ها در داخل ازت مایع به مدت  ابتدا نمونه ،گیری آنزیم پراکسیداز برای اندازه

دقیقه با  0هاون کوبیده شد و به مدت در داخل 2/1 فسفات لیتر بافر میلی 3نمونه با استفاده از ترازوی دیجیتال وزن شد و با 

لیتر از محلول نهایی که شامل  میلی 3لیتر از فاز رویی عصاره را برداشته و با  میلی 2/1دور بر ثانیه سانتریفوژ گردید.  3111سرعت 

 431آب اکسیژنه ترکیب کرده و جذب آن در طول موج  لیتر میلی 0/1به اضافه  ،( است2/1مول + بافر فسفات  10/1پیروگالول )

 تجزیه برای(. Addy and Goodman, 1972ثانیه قرائت گردید ) 31تکرار هر بار  4نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر با 

 .شد انجام LSD روش به ها داده میانگین مقایسه و شد استفاده MSTATC آماری افزار نرم از آزمایشی های داده تحلیل و

 

 نتایج و بحث. 3

جاسمونات بر صفات تعداد برگ، ظرفیت  ساده متیل  ( مشخص شد که اثر2با توجه به جدول تجزیه واریانس )جدول 

، بر صفات تعداد برگ، وزن  همچنین اثر ساده استرادیول .دار بوده است اکسیدانی، کلروفیل کل و کاروتنوئید گلبرگ معنی آنتی

ها  دار شد. نتایج تجزیه واریانس داده % معنی0% و فالونوئید در سطح 2خشک گیاه، آنتوسیانین، آنزیم پراکسیداز در سطح آماری 
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گلبرگ، آنتوسیانین، آنزیم   اروتنوئیدکل، ک ، بر صفات تعداد برگ، کلروفیل  استرادیول جاسمونات  دهد که اثر متقابل متیل نشان می

دار بوده است. مقایسه میانگین اثرات ساده معنی bو  aاکسیدانی و همچنین بر کلروفیل  کاتاالز، آنزیم پراکسیداز، ظرفیت آنتی

برگ و  21ا میکروموالر ب 21جاسمونات  دهد که بیشترین تعداد برگ تحت تیمار متیل ( نشان می1)جدول   جاسمونات کاربرد متیل

داری  آماری با شاهد اختالف معنی  است که از نظر  جاسمونات بدست آمده های بیشتر متیل کمترین تعداد برگ در مقادیر با غلظت

نداشت. مقایسه میانگین اثر ساده استرادیول، بر صفت تعداد برگ )برگ نهایی منهای برگ اولیه(، نشان داد که بیشترین تعداد برگ 

در حالی که کمترین تعداد برگ مربوط به تیمار شاهد بود   عدد( بدست آمد 11/23گرم در لیتر، ) میلی 0سترادیول تحت تیمار ا

 (.3)جدول 

 
 گیری شدهصفات اندازه فاکتورهای آزمایشی بر نتایج تجزیه واریانس اثر .1جدول 

 منبع تغییرات
 میانگین مربعات

درجه 

 آزادی

تعداد 

 برگ
 وزن تر

وزن 

 خشک

کلروفیل 
a 

کلروفیل 
b 

 لکلروفی
 کل

 پراکسیداز کاتاالز آنتوسیانین کاروتنوئید
فالونوئید 

nm071 

فالونوئید 

nm011 

 فالونوئید

nm001 

آنتی 

 اکسیدان

0/0 0 تکرار ns 6/010 ** 40/1  * 00/1 ns 06/1 ns 00/1 ns ns10/1 0/001 ns 10/1 ns 11/1 ns 07/1  ns 10/1 ns 10/1 ns 60/1 ns 
متیل 

 جاسمونات 
0 0/10 ** 01/04  ns 15/1 ns 71/1  ns 06/1  ns 16/0  * 06/1 * 0/006  ns 10/1 ns 00/1  ns 17/1  ns 14/1  ns 00/1  ns 0/60 ** 

0/00 0 استرادیول ** 76/01  ns 1/0 ** 01/0  ns 06/1  ns 1/0  ns 00/1  ns 0/460 ** 10/1 ns 70/1 ** 66/1 ** 50/1  ns 01/1 * 06/1  ns 
 جاسموناتمتیل

 استرادیول ×
4 4/04 ** 66/04  ns 04/1 ns 06/0 * 00/1 * 5/0  ** 41/1 ** 0/0106 * 10/1 * 00/1 ** 00/1  ns 04/1  ns 07/1  ns 0/00 ** 

44/1 05/1 5/01 50/0 01 خطا  06/1  14/0  00/1  4/016  10/1  16/1  00/1  04/1  00/1  11/0  

تغییرات ضریب
(%) 

 10/00 07/00 51/06 00/00  67/04  76/06  00/04  10/04  70/5  01/01  46/01  00/00  07/00  04/04  

 غیرمعنی دار ns، 11/1معنی دار در سطح *،  10/1معنی دار در سطح **

 
 گیریمقایسه میانگین اثر ساده متیل جاسمونات بر صفات مورد اندازه .2جدول 

 تیمارها
 

 کلروفیل کل تعداد برگ
 کارتنوئید

 گرم بر گرم وزن تر( )میلی

 اکسیدانآنتی

 %(DPPH ) 

 b 55/00 b 75/1 a  40/1 c 07/0 بدون متیل جاسمونات )شاهد(
 a 06 a  50/6 b 00/1 b 60/6 میکروموالر 01جاسمونات  متیل
 b 50/00 b 70/1 ab 70/1 ab 00/7 میکروموالر 011جاسمونات متیل

 b 74/00 ab 17/6 ab 60/1 a  67/5 میکروموالر 111جاسمونات متیل

 .است LSDدرصد بر اساس آزمون  0دار در سطح احتمال عدم اختالف معنیحروف مشترک نشانگر 

 
 

 گیریمقایسه میانگین اثر ساده استرادیول بر صفات مورد اندازه .3جدول 

فالونوئید 

nm001 
فالونوئید 

nm011 

پراکسیداز  

(UNIT)0 

گرم  )میلیآنتوسیانین 

 گرم( 011بر 
وزن خشک 

 )گرم(
 تیمارها تعداد برگ

b 10/0 ab 06/0 b 00/0 b 60/06 c 61/0 c 10/00 )بدون استرادیول )شاهد 

bc  46/0 ab 07/0 b 10/0 b 04/04 bc  70/0 bc 06/00  مولمیلی 0استرادیول 

ab 45/1 b 41/1 b 00/0 a 74/66 ab 00/0 a 40/00  مولمیلی 1استرادیول 

a 01/0 a 14/0 a 17/0 b 50/10 a 01/0 ab 15/00  مولمیلی 01استرادیول 

 است. LSDدرصد بر اساس آزمون  0دار در سطح احتمال حروف مشترک در ستون نشانگر عدم اختالف معنی
 گرم پروتئین شده در دقیقه در میلی مصرفH2O2  : میکرومول(UNIT)واحد آنزیم پراکسیداز 0
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که بیشترین تعداد   ( نشان داد4جاسمونات با استرادیول )جدول  متیلمتقابل  های مربوط به اثر میانگین داده  بررسی مقایسه

حالی که کمترین  عدد حاصل شد. در 0/12گرم در لیتر با  میلی  21میکروموالر و استرادیول  21جاسمونات  برگ تحت تیمار متیل

عدد بدست آمد. طبق این نتایج  29/1ر با گرم در لیت میلی 21میکروموالر و استرادیول  011جاسمونات  تعداد برگ تحت تیمار متیل

  جاسمونات به همراه استرادیول موجب کاهش تعداد برگ گیاه نسبت به تیمار شاهد شد. های زیاد متیل غلظت

 
 گیری شده استرادیول روی صفات اندازه×  مقایسه میانگین اثر متقابل متیل جاسمونات .4جدول 

 آنتی اکسیدان کاتاالز پراکسیداز 

 %(DPPH ) 

 aکلروفیل  bکلروفیل  کلروفیل کل کاروتنوئید آنتوسیانین
 تعداد برگ

 تیمارها

 گرم در گرم وزن تر( )میلی 0(UNIT) استرادیول( )متیل جاسمونات

7667/1  ef 4000/1  def 067/7  bc 1/05  ghi 01/1  f 067/1  cde 50/0 cde 600/0  bcd 07/01 ef Mj0sr0 (a1b1) 

00/0  bcd 54/1  ef 177/0 de 07/10  cdefgh 0467/1  f 657/1  bcde 57/0 cde 507/0  abcd 67/00 cde Mj0sr1 (a1b2) 

100/0  de 100/0  abcd 00/0 e 00/15  bcdef 007/0  ab 110/7  abc 00/0  abc 600/0  abcd 11/00 cde Mj0sr5 (a1b3) 

100/0  ab 0/0  ab 000/0  de 50/04  defghi 74/0  a 40/0  de 60/0 e 050/0  bcd 67/00 cde Mj0sr10 (a1b4) 

100/1  abc 017/0  ab 147/6  bc 67/07  ghi 0500/1  f 15/6  abcd 11/0  abcde 470/0  d 1/00 cd Mj10sr0 (a2b1) 

060/0  bcde 007/0  a 060/0  c 50/00  i 07/1  f 607/7  a 00/0  abcd 00/1  a 07/00 cde Mj10sr1 (a2b2) 

007/0  cde 56/1  f 00/7  bc 07/47  a 1700/1  def 010/1  de 70/0  de 07/0  bcd 50/06 b Mj10sr5 (a2b3) 

105/0  abc 167/0  abc 000/6  c 60 bcde 1067/1  ef 400/7  a 14/0  ab 06/1  a 1/00  a Mj10sr10 (a2b4) 

000/0  bcde 107/0  abcde 167/1  bc 00/06  hi 0100/1  ef 110/6  abcd 16/0  abcde 00/0  abcd 11/00  cde Mj100sr0 (a3b1) 

1000/1  f 107/0  abcd 10/4  ab 64 bc 00/0  bcd 017/0  e 04/0  e 160/0  cd 67/00 cdef Mj100sr1 (a3b2) 

075/0  bcd 117/0  abcd 66/0  cd 67/66  bcd 05/1  ef 600/1  bcde 40/0  bcde 70/0  abcd 67/00  cde Mj100sr5 (a3b3) 

064/0  bcd 4567/1  abcdef 75/7  bc 07/10  cdefg 556/1  bcde 070/6  abcd 110/0  abcde 070/0  abcd 11/00  def Mj100sr10 (a3b4) 

100/0  de 4660/1  bcdef 000/6  c 70 b 00/0  abc 000/6  abcd 10/0  abcde 070/0  abcd 1/01  ef Mj500sr0 (a4b1) 

06/0  bcde 4067/1  cdef 070/6  c 07/00  fghi 6467/1  cdef 047/7  ab 05/0  abc 57/0  ab 00/00  cd Mj500sr1 (a4b2) 

4715/1  de 45/1  abcdef 60/00  a 01 efghi 0500/1  ef 050/1  cde 747/0  cde 15/0  bcd 07/00  bc Mj500sr5 (a4b3) 

560/0  a 100/0  abcde 17/4  ab 00/10  cdefgh 0100/1  f 07/7  ab 660/0  a 700/0  abc 067/4  f Mj500sr10 (a4b4) 

 است. LSDدرصد بر اساس آزمون  0دار در سطح احتمال نشانگر عدم اختالف معنیحروف مشترک در ستون 
 گرم پروتئین شده در دقیقه در میلی مصرفH2O2  : میکرومول(UNIT)پراکسیداز کاتاالز و واحد آنزیم 0

 

خشک گیاه همیشه   ( نشان داد که بیشترین میزان وزن3خشک )جدول   میانگین اثر ساده استرادیول بر صفت وزن  مقایسه

گرم در لیتر و کمترین میزان مربوط به تیمار شاهد بود. وزن خشک همیشه بهار با مصرف استرادیول  میلی 21بهار تحت تیمار

 های غلظت با هموبراسینولید -14 گیاهی رشد کننده تنظیم ماده غلظت چهار ثیرأت( 1120) همکاران و Faraziیافت. افزایش 

 و  4 های غلظت در تر وزن بیشترین که داد نشان نتایج و دادند قرار آزمایش مورد را پسته ژنوتیپ نوع 0 های نهال روی مختلف

استرادیول  در مطالعه اثرات استرون و بتا. گردید مشاهده پسته G1 ژنوتیپ و صفر غلظت در وزن کمترین و G2 ژنوتیپ و 21

میکروگرم بر لیتر( وزن خشک ریشه و ساقه  110/1 -0/1استروژن )روی رشد رویشی یونجه مشخص شد که غلظت پایین این دو 

(. نتایج Shore et al., 1998میکروگرم برلیتر رشد یونجه کاهش پیدا کرد ) 01-011های باالی استروژن  را افزایش داد و در غلظت

 ( مطابقت دارد.2114و همکاران ) Shoreها با نتایج  این آزمایش تا حدود زیادی از نظر افزایش وزن خشک بر اثر مصرف استروئید

دهد  ( نشان می4)جدول  aمیانگین اثر متقابل دو فاکتور متیل جاسمونات و استرادیول بر صفت کلروفیل   بررسی مقایسه

گرم در لیتر استرادیول مشاهده شد. در  میلی 21میکروموالر متیل جاسمونات و  21تحت تیمار غلظت  a که بیشترین میزان کلروفیل

جاسمونات و تیمار شاهد استرادیول حاصل گردید. بررسی  میکروموالر متیل 21در تیمار غلظت  aحالی که کمترین میزان کلروفیل 

تحت تیمار غلظت  b ( نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل4)جدول  b فیلمیانگین اثر متقابل فاکتورهای آزمایشی بر کلرو  مقایسه
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جاسمونات  در تیمار متیل b گرم در لیتر استرادیول و همچنین کمترین میزان کلروفیل میلی 21جاسمونات و  میکروموالر متیل 011

گرم در  یل جاسمونات و استرادیول یک میلیگرم در لیتر حاصل شد که با تیمار شاهد مت میکروموالر و استرادیول یک میلی 211

( نشان داد که بیشترین 1جاسمونات بر صفت کلروفیل کل )جدول  میانگین اثر ساده متیل  داری نداشت. مقایسهلیتر، اختالف معنی

مونات با جاس حالی که کمترین میزان تحت تیمار سطح سوم متیل ( بوده، در42/1میکروموالر ) 21میزان کلروفیل تحت تیمار 

های مربوط به اثر متقابل فاکتورهای  داری نداشت. داده میکروموالر حاصل گردید که با تیمار شاهد آن اختالف معنی 211غلظت 

میکروموالر و استرادیول  21جاسمونات  ( نشان داد که بیشترین کلروفیل کل تحت تیمار متیل4آزمایشی بر کلروفیل کل )جدول 

میکروموالر متیل جاسمونات و استرادیول  211اصل گردید. در حالی که کمترین کلروفیل کل تحت تیمار گرم در لیتر ح یک میلی

جاسمونات بر روی کلروفیل کل در مقادیر اندک اثر مثبت و در  دهد که متیل گرم در لیتر مشاهده شد. این نتایج نشان می یک میلی

  گذارد. مقادیر زیاد اثر منفی می

ترین منبع  های فیزیولوژیک در گیاهان، محتوی کلروفیل، به عنوان رایج برای تعیین کمیت واکنش گزارش شده است که

ای از تخریب کلروفیل بر اثر  به عنوان نشانه bکاهش محتوی کلروفیل (. Wittmann et al., 2001)گیرد  مورد استفاده قرار می

میکروموالر موجب افزایش  21 و 2های  جاسمونات با غلظت در پژوهشی متیل (.Jason et al., 2004باشد ) شدت تابش زیاد می

میکروموالر موجب کاهش این  011و 211های  است و غلظت  کل سویا شده  و کلروفیل b ، کلروفیلaدار مقدار کلروفیل  معنی

میکروموالر متیل جاسمونات با نتایج  211و  21های  ( به طوری که در نتایج ما غلظت2312پارامترها گردید )کرامت و دانشمند، 

ثیری بر مقدار کلروفیل و فتوسنتز گیاه أگیاه صنوبر هیچ ت اسید در است که جاسمونیک  راستا بود. گزارش شده پژوهش مذکور هم

جاسمونات در  که در گیاه آرابیدوپسیس، هفت روز پس از تیمار با متیل  (. پژوهشی دیگر نشان دادBabst et al., 2005نداشت )

است   گرفته ثیر قرارأت  نیز تحت 1کاهش یافته و میزان انتقال الکترون از فتوسیستم  bو  aموالر، مقدار کلروفیل  میکرو 211غلظت 

(Jung, 2004 نتایج .)Jung (1114با نتایج پژوهش ) ی کلروفیل برگ یک فاکتور بسیار مهم در تعیین احاضر مطابقت دارد. محتو

(. مقادیر پایین نرخ فتوسنتز ممکن است به خاطر کاهش Ghosh et al., 2004نرخ فتوسنتز و مقدار ماده خشک تولید شده است )

  (.Sestak, 1996فتوسنتزی دارد، باشد )که دخالت مستقیم در تعیین میزان فعالیت ،  a محتوی کلروفیل برگ بخصوص کلروفیل

  ( بیشترین میزان کاروتنوئید موجود در گلبرگ گل4میانگین اثر متقابل فاکتورهای آزمایشی )جدول   اساس مقایسه بر

مشاهده شد. کمترین میزان  گرم در لیتر میلی 21جاسمونات شاهد )صفر( و استرادیول  بهار در ترکیب تیماری متیل  همیشه

گرم در لیتر( بود که با  تنوئید در اثرات متقابل تحت تیمار شاهد )متیل جاسمونات صفر میکروموالر و استرادیول صفر میلیکارو

 داری نداشت.  اختالف معنی گرم در لیتر میلی 21میکروموالر و استرادیول  011جاسمونات  تیمار متیل

ها نظیر کاروتنوئیدهای موجود در پالستیدها و  شی رنگدانهبرای تعیین رنگ گل براساس تولید، فعل و انفعال و فروپا

های رنگ نارنجی، از  خصوص، گلبرگه(. بMudalige et al., 2003ها شناخته شده است ) های یافت شده در واکوئل آنتوسیانین

 Psorophoraها اجازه تغییر در رنگ نارنجی در گلبرگهای  نسبت مقدار این رنگدانه شوند. همزیستی این دو رنگدانه منتج می

howardii را می ( دهندHuang et al., 2001 .) 

( نشان داد که 3 بهار )جدول ، بر صفت آنتوسیانین در گل همیشه میانگین مربوط به اثر ساده استرادیول  بررسی مقایسه

حاصل  گرم در لیتر این فاکتور حاصل شده است و کمترین مقدار تحت تیمار شاهد میلی 0غلظت بیشترین مقدار آنتوسیانین تحت 

میانگین مربوط به اثر متقابل فاکتورهای آزمایشی   داری نداشت. مقایسه چهارم اختالف معنی  گردید که با استرادیول سطح دوم و
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 گرم در لیتر بوده میلی 0میکروموالر و استرادیول  21 جاسمونات تیل( نشان داد که بیشترین مقدار آنتوسیانین مربوط به م4)جدول 

 دست آمد.هب گرم در لیتر میکروموالر و استرادیول یک میلی 21 جاسمونات متیل حالی که کمترین مقدار آن در است. در 

تجمع آنتوسیانین در غدد جاسمونات  جاسمونات بر مقدار آنتوسیانین، گزارش شد که تیمار با متیل در بررسی اثر متیل

 211جاسمونات با غلظت  شد که کاربرد متیل  (. همچنین نشان دادهReyes, 2003درصد افزایش داد ) 11زمینی را تا حدود  سیب

(. در این Jung, 2004های گیاهان آرابیدوپسیس گردید ) های اپیدرمی برگ میکروموالر باعث افزایش محتوی آنتوسیانین در سلول

است که   برابر افزایش یافت. گزارش شده 0شان داده شد که سه روز بعد از تیمار متیل جاسمونات آنتوسیانین در حدود تحقیق ن

میکروموالر، باعث افزایش مقدار آنتوسیانین در آرابیدوپسیس گردید. علت این  10و  21های  جاسمونات با غلظت کاربرد متیل

  (.Shan et al., 2009های موثر در بیوسنتز آنتوسیانین اظهار شد ) ی ژنجاسمونات بر بیان برخ افزایش، اثر متیل

( نشان داد که بیشترین میزان 4میانگین مربوط به اثر متقابل فاکتورهای آزمایشی بر آنزیم کاتاالز )جدول   جدول مقایسه

 میکروموالر متیل 21کمترین میزان در تیمار گرم در لیتر و  جاسمونات و استرادیول یک میلی میکروموالر متیل 21آنزیم در تیمار 

، 21، 2)ها  جاسمونات در همه غلظت است که در گیاه سویا، متیل  گرم در لیتر بود. گزارش شده میلی 0جاسمونات با استرادیول  

و پراکسیداز در  دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، کاتاالز اکسید های سوپر افزایش فعالیت آنزیممیکروموالر( موجب  011و  211

اکسیدانی  های آنتی جاسمونات با تأثیر بر افزایش آنزیم متیل(. Keramat and Daneshmand, 2012است )  درصد گردیده 0سطح 

میکروموالر و  211های  جاسمونات در غلظت زمینی متیل  است. در گیاهچه بادام  های آزاد در گیاهان نقش داشته در کاهش رادیکال

 دیسموتاز، کاتاالز و پراکسیداز گردیده اکسید های سوپر ی پروتئین و افزایش فعالیت آنزیماالر باعث افزایش محتومیکرومو 101

  (.Kumari et al., 2006است ) 

( نشان داد که برترین تیمار، استرادیول با غلظت 3میانگین اثر ساده استرادیول بر آنزیم پراکسیداز )جدول  بررسی مقایسه

میانگین اثر   حاصل گردید. مقایسه  استرادیول گرم در لیتر حالی که کمترین مقدار آن در غلظت یک میلی  م در لیتر بود درگر میلی 21

 21میکروموالر و استرادیول  011جاسمونات  ( مشاهده شد که  متیل4متقابل فاکتورهای آزمایشی بر آنزیم پراکسیداز )جدول 

 های باالی متیل کمترین میزان آن تحت تیمار شاهد بدست آمد. طبق نتایج بدست آمده غلظتگرم در لیتر تیمار برتر و  میلی

های  ها در گیاهان، مقابله با تنش یید جاسموناتأهای مورد ت جاسمونات و استرادیول در این صفت اثر مثبت داشت. یکی از نقش 

های محیطی  اکسیدان گیاه را در مقابل تنشهای آنتی سیستم آنزیمکردن  گوناگون است و اعتقاد بر این است که این ترکیبات با فعال

 ممکن است، ولی ناشناخته کننده تنظیم این تأثیر تحت اکسیدانی آنتی های آنزیم فعالیت اصلی افزایش کنند. هرچند، دلیلتر می مقاوم

 افزایش یا ها آنزیم این سنتز کننده کنترل های ژن تنظیم دلیل به جاسمونات، از ناشی اکسیدانی آنتی های آنزیم فعالیت افزایش است

  .(Norastehnia and Nojavan-Asghari, 2006باشد ) آنزیم اینسازهای  پیش

ساعت(  91تا  4گیری فعالیت پراکسیداز نشان داد که از روز هفتم در بازه زمانی مورد مطالعه ) در پژوهشی، نتایج اندازه

های تیمار شده با  که در نمونهحالی  های شاهد وجود نداشت. در داری در نمونه معنی ساعت پس از تیمار، تغییر 21بجز 

داری در فعالیت آنزیم پراکسیداز در مقایسه با زمان آغاز آزمایش  ساعت پس از شروع تیمار افزایش معنی 14جاسمونات از  متیل

های شاهد به  از نمونه پراکسیداز   فعالیت  ساعت 21از  جاسمونات پس یعنی روز هفتم داشت. نتایج نشان داد که در حضور متیل

  (.Raouf Fard et al., 2006داری بیشتراست ) طور معنی

( نشان داد که بیشترین مقدار تحت 3نانومتر )جدول  311میانگین اثر ساده استرادیول بر فالونوئید با طول موج   مقایسه

میانگین   همچنین مقایسه حاصل شده است. گرم در لیتر میلی 0ین مقدار تحت تیمار گرم در لیتر و کمتر میلی 21تیمار استرادیول 
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گرم در لیتر  میلی 21( بیشترین مقدار فالونوئید را در غلظت 3نانومتر )جدول  331موج  اثر ساده استرادیول بر فالونوئید با طول

  گرم در لیتر حاصل گردید. میلیحالی که کمترین مقدار آن در غلظت یک  استرادیول نشان داد در

های همیشه بهاری که در بلغارستان رشد کرده بودند، فالونوئید  گلست که ده امشخصکره دشمنجات امطالعانتایج 

فنول و فالونوئید  مطابق تحقیقات،های کلی در دو نمونه، تفاوت چشمگیری نداشتند.  که فنول بیشتری را اندوخته بودند در حالی

اکسیدانی سلول در گیاه نقش دارد. پیش از این، گزارشی درباره این موضوع منتشر شده بود که فرایند  فرایند دفاع آنتیکل نیز در 

هایی باشد که  ایجاد کمپلکس های فلزی واسطه و فالونوئیدها برای اکسیدان فالونوئید ممکن است ناشی از واکنش بین یون آنتی

های فلزی طبیعی،  عنوان کالتوربه فالونوئیدها در ضمن .کند های آزاد دور می ولید ریشههای فلزی را از درگیر شدن در ت یون

های برخی از  (. طبق یافتهJia et al., 1999کارگیری زیستی ایجاد مسمومیت فلزی و ضد فلزی دارند )کارکرد قابل توجهی در به

های  های آزاد در سلول عوامل اصلی موثر در واکنش پاکسازی ریشهمحققان ترکیبات فنولی از جمله فالونوئیدها و اسیدهای فنولی، 

  (.Milic et al., 1998گیاهان هستند )

( نشان داد که بیشترین میزان 1اکسیدانی گل همیشه بهار )جدول  جاسمونات بر ظرفیت آنتی مقایسه میانگین اثر ساده متیل

و کمترین میزان تحت تیمار شاهد بدست آمده است. با مصرف  میکروموالر 011جاسمونات  اکسیدان تحت تیمار متیل آنتی

 اکسیدانی در گل همیشه بهار افزایش یافته است.جاسمونات ظرفیت آنتی متیل

( مشاهده شد که 4بهار )جدول  اکسیدانی گل همیشه میانگین اثر متقابل فاکتورهای آزمایشی بر ظرفیت آنتی  در مقایسه  

گرم در لیتر و کمترین  میلی 0میکروموالر و استرادیول  011جاسمونات  اکسیدانی گیاه تحت تیمار متیل بیشترین میزان ظرفیت آنتی

 گرم در لیتر حاصل گردید. میلی 0جاسمونات با استرادیول  میزان آن تحت تیمار شاهد متیل

 ها گردید. های دوگانه در گیاهچه پاسخشده، موجب   کار بردهجاسمونات به های متیل سویا، غلظت ای روی گیاه در مطالعه

های باالی این فاکتور  میکروموالر(، موجب بهبود پارامترهای رشد گردید، اما غلظت 21 و 2جاسمونات )  های کم متیل غلظت

ی نیز اکسیدان میکروموالر( خود با ایجاد تنش اکسیداتیو موجب کاهش رشد گردید و افزایش فعالیت سیستم دفاع آنتی 011و  211)

 21 و 2جاسمونات ) های کم متیل رسد که غلظت برای غلبه بر این تنش کارآمد نبود و بنابراین با توجه به نتایج به نظر می

های زیستی و غیر زیستی در گیاه  اکسیدانی بتواند در کاهش اثرات ناشی از تنش میکروموالر( با افزایش قدرت سیستم دفاع آنتی

نقش  (.Keramat and Daneshmand, 2012ین مطلب نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر دارد )سویا موثر واقع شود که ا

از آنجا که ترکیبات (. Haubrick and Assmann, 2006ها به خوبی اثبات گردیده است ) ها در تنش اکسیدانی براسینواستروئید آنتی

اکسیدانی موجود در  ها از ترکیبات آنتی اکسیدان سازی آنتیهای مختلفی دارند، برای جدا قطب اکسیدانی موجود در گیاهان، آنتی

 ،شوند در فرایند استخراج استفاده می وألها معم آب، متانول، اتانول، استون و حالل .شود میهای متفاوتی استفاده  گیاهان، از حالل

  (.Gong et al., 2012) اکسیدانی عصاره و عملکرد آن بستگی به حالل انتخاب شده دارد فعالیت آنتی

 

 نتیجه گیری . 4

 0های میکروموالر و استرادیول در غلظت 011 و 21های  جاسمونات در غلظت نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که متیل

گیری شده در این آزمایش داشته است. همچنین نتایج حاصل از اثر  لیتر بر گرم بیشترین تأثیر را روی صفات اندازهمیلی 21و 

و  b، بیشترین میزان کلروفیل aنشان داد که بیشترین تعداد برگ، بیشترین میزان کلروفیل  "استرادیول× جاسمونات  متیل"متقابل 
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گرم و بیشترین میزان ظرفیت  لیتر بر  میلی 21میکروموالر و استرادیول  011ونات جاسم تحت تیمار متیلآنزیم پراکسیداز 

 دست آمد. ه گرم ب  لیتر بر میلی 0میکروموالر و استرادیول  011جاسمونات  اکسیدانی گیاه تحت تیمار متیل آنتی
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