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  چکیده

هاي محیطی از جملـه تـنش شـوري از    روند که در افزایش مقاومت گیاهان به تنشید به شمار میهاي رشد گیاهی جدها از تنظیم کنندهجاسمونات
 لمـانی آبابونه  و عملکرد گل برخی خصوصیات فیزیولوژیکجاسمونات بر متیل محلول پاشی تاثیربه همین دلیل در این آزمایش . نقش مهمی برخودارند

محلـول  . با سه تکرار در شرایط گلخانه اجرا شـد  هاي کامل تصادفیبلوكطرح در قالب  رت فاکتوریلآزمایش به صو. مطالعه شدتنش شوري در شرایط 
، S1 :2 ،S2 :6( سـطح چهار  و شوري در )میکروموالر MJ5 :300و  MJ2: 75 ،MJ3 :150 ،MJ4 :225صفر، : MJ1( سطحپنج در  جاسموناتمتیلپاشی 

S3 :10 و ،S4 :14 اي، روزنه فتوسنتز، هدایت اثر متیل جاسمونات، تنش شوري و اثر متقابل آنها بر سرعت .آزمایشی بودند تیمارهاي) زیمنس برمتردسی
- فتوسـنتزي، هـدایت   میزان سرعت بیشترین. دار شدمعنیگل و عملکرد  ايروزنه درون دي اکسید کربن میزان تعرق، کارائی کربوکسیالسیون، سرعت
 MJ2×S2در تیمار اي روزنه درون دي اکسید کربن میزان کمترینو  )گرم در گلدان 76/3( گلعملکرد  ربوکسیالسیون،تعرق، کارائی ک اي، سرعتروزنه

اي، کـارایی مصـرف آب   با کاهش میـزان هـدایت روزنـه   . دست آمدبه MJ5×S2بیشترین میزان کارایی مصرف آب فتوسنتزي نیز از تیمار  .مشاهده شد
در شـرایط  ) MJ2( جاسـمونات متیـل رسد مصرف مقـدار پـایین   به نظر میدر کل، . اي افزایش پیدا کردروزنهربن درون فتوسنتزي و غلظت دي اکسید ک

  . هاي فیزیولوژیک و عملکرد بابونه آلمانی را بهبود بخشدتواند شاخص، می)S2(شوري به ویژه تنش شوري مالیم 
 

   گیاه دارویی  هاي فیزیولوژیک،خصشاتنش غیر زیستی، تنظیم کننده رشد،  :هاي کلیديواژه
  

    1 مقدمه
هـاي محیطـی از عوامـل محـدود کننـده تولیـدات زراعـی         تنش

باشند که با مختل ساختن متابولیسـم طبیعـی گیـاه، رشـد گیـاه را       می
 از یکـی ). 30و  24(دهنـد   محدود و در نهایت محصول را کاهش می

هاي ثانویه را لسیمو تولید متابو گیاهان رشد که محیطی دشوار شرایط
شوري خاك یا آب مانع از . است شوري تنشدهد، تحت تاثیر قرار می

گسترش سطح زیر کشت گیاهان در دنیا شده و بـه ویـژه در منـاطق    
. )16(کند خشک و نیمه خشک تولیدات گیاهی را به شدت محدود می

تواند از طریق کاهش پتانسیل اسمزي محلول خاك، میزان شوري می
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  همدان

بل دسترس براي گیاهان را کاهش داده و در نتیجه گیاهان را با آب قا
از طرفـی، شـوري از طریـق افـزایش     . تنش خشکی نیز مواجه سـازد 

هاي ویژه باعث مسمومیت گیـاه و کـاهش متابولیسـم آن    غلظت یون
رشــد گیاهــان نتیجــه تلفیــق و تنظــیم فرآینــدهاي  ). 31(شــود مــی

تواند به یک فرآینـد  اهان نمیمحدودیت رشد گی. باشدفیزیولوژیک می
شود، فرآینـد غالـب فیزیولـوژیکی، فتوسـنتز      فیزیولوژیک نسبت داده

 ).22( روي فتوسـنتز اسـت   و خشـکی  اولین تاثیر تنش شـوري . است
هاي شواهدي وجود دارد که به دلیل کاهش سنتز و یا تخریب رنگدانه

توسنتز گیـاه  در اثر شوري، ف) کلروفیل و کاروتنوییدها(موجود در گیاه 
رشد گیاه، که اغلـب بـا تولیـد    ). 32و  18(شود به شدت دچار افت می

. باشدگیري فتوسنتز خالص میشود در حقیقت، اندازهبیوماس بیان می
گذارنـد، در واقـع   هاي محیطی که بر روي رشد تاثیر میبنابراین، تنش

دراز  اثرات تـنش شـوري در  . دهندفتوسنتز گیاه را تحت تاثیر قرار می
هـاي  مدت، کاهش در تثبیت کربن ناشـی از تجمـع نمـک، در بـرگ    

توانـد  کاهش فتوسنتز به وسیله شوري مـی ). 25(باشد توسعه یافته می
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اي پایین، اختالل در فرآینـدهاي متـابولیکی در   ناشی از هدایت روزنه
جذب کربن یا جلوگیري از ظرفیت فتوشیمیایی یا ترکیب اینهـا باشـد   

. دهـد طور قابل توجهی تولیـد گیاهـان را کـاهش مـی     شوري به). 7(
گزارش شده است که شوري باعث کاهش تعداد گل و شاخه در بوتـه،  

ــانی   ــه آلم ــر و وزن خشــک گــل و عملکــرد در بابون ، )27و  4(وزن ت
هـاي  تالشاز این رو، . شودمی) 2(و رازیانه  )8(، آویشن )15(پروانش 

ولـی   ،شوري انجام شده اسـت تحمل گیاهان به  اصالحبسیاري براي 
گیاهـان  ). 12( اسـت کم بـوده  هاي بدست آمده در این زمینه موفقیت

مختلــف هـاي  هــایی را بـه جریـان  پیـام شـرایط تـنش   پـس از درك  
 .هـاي دفـاعی فعـال شـوند    مزفرستند تـا مکـانی  می متابولیکی سلولی

 اسـید سالیسیلک، اتیلن و اسیدجاسمونیک هاي زیادي از جملهمولکول
. )29(انـد   شـده معرفـی  شـرایط تـنش    دهنده پیام دره عنوان انتقالب

هاي دخیـل در  ژن، )جاسموناتمتیل(و متیل استر آن اسید جاسمونیک
 .)26( کننـد هاي زنده و غیرزنده را القا میالعمل گیاهان به تنشعکس

خسـارت ناشـی از کـم     هـا جاسموناتگزارش شده است که همچنین، 
  ).21( دهندرا کاهش می شوري ، سرما ویآب

. اسـت  علفـی و  یکسالهگیاهی  ،1مرکبان خانواده گیاهی از بابونه،
هـاي بابونـه داراي خـواص    گـل . استکاپیتول  صورتهب آنآذین گل

 دهنـده افـزایش  هـا، ضـد نفـخ و   دهنـده قـوي زخـم   آرامبخش، التیام
حساسـیت  ضـد  و  )تقویت سیستم دفاعی بدن(هاي سفید خون  گلبول
بابونه  ).19(رویش بابونه در مناطق شور گزارش شده است  ).27(است 

هاي شور است و به این دلیل از آن به آلمانی یک گیاه مشخص خاك
در کـل، بابونـه بـه     ).20(دوست یاد شده است عنوان یک گیاه نمک 

توانـد در تنـاوب بـا    شرایط متنوع اقلیمی و خاکی سازگاري دارد و می
طقی که مشکل شوري آب و یـا خـاك را دارنـد،    گیاهان زراعی در منا

هاي محیطی با این وجود، اطالعات در خصوص اثرات تنش. قرار گیرد
اي، کارائی مصرف آب و نظیر شوري بر سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه

از طرفی، با توجه به اینکه . عملکرد بابونه در کشور نسبتا محدود است
یا مناطق بـا محـدودیت آبـی     بخش وسیعی از کشور را مناطق شور و

هاي مناسب با هدف افزایش تحمل دهد، لذا اتخاذ تکنیکتشکیل می
ایـن  به همین دلیل . رسدنظر ضروري میزا، بهگیاهان به شرایط تنش

جاسـمونات بـر برخـی    پاشی متیـل اثر محلولآزمایش با هدف بررسی 
در شرایط  آلمانیبابونهگیاه دارویی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد 

  . شوري، اجرا شد
  

  مواد و روش ها
 سـطح پنج در  جاسموناتمتیلتاثیر محلول پاشی در این آزمایش 

)MJ1 : ،ــفر  MJ5 :300و  MJ2: 75 ،MJ3 :150 ،MJ4 :225صـــــــ

                                                             
1- Asteraceae 

، S1 :2( سـطح و تنش شـوري در چهـار    )جاسموناتمتیل میکروموالر
S2 :6 ،S3 :10 و ،S4 :14 وصـیات  برخـی خص بـر  ) متر زیمنس بردسی

صورت آزمایش فاکتوریـل  به، لمانیآبابونه  و عملکرد گل فیزیولوژیک
 تکـرار در گلخانـه تحقیقـاتی    3هاي کامل تصادفی بـا   در قالب بلوك

   . مطالعه شددانشگاه زنجان 
نحـوه اعمـال   . براي اعمال تنش شوري از نمک طعام استفاده شد

خـاك در   تریکیهدایت الک که بعد از تعیین بودشوري به این صورت 
بـا   آزمایشگاه، کمبود نمک براي دسـتیابی بـه تیمارهـاي مـورد نظـر     

640استفاده از رابطه  ECTDS   محاسبه شد و میزان نمـک
کـل   TDSدر ایـن فرمـول   . اضافه گردید هامورد نیاز به خاك گلدان

همـان   ECمواد جامد محلول در خاك بر حسب میلی گرم در لیتـر و  
. باشـد الکتریکی خاك بر حسب میلی موس بر سانتی متر مـی هدایت 

 سـه مرحلـه   بابونه درهاي بوته محلول پاشی متیل جاسمونات بر روي
بـذر در   25تعداد . دهی صورت گرفتگلو آغاز  روي ساقهبرگی،  4-3

صـورت سـطحی   متـر و بـه   سانتی 20و ارتفاع  25هایی به قطر  گلدان
و کود دامی عبور داده شده از الـک   سپس مقداري ماسه. کاشته شدند

خاك درون هر گلدان مخلوطی از . میلیمتري روي بذرها قرار گرفت 2
بافـت خـاك از   . بـود  1:3:6خاك، ماسه و کود دامی پوسیده به نسبت 

این مخلوط خاکی . نوع لومی بود که با روش هیدرومتري تعیین گردید
-4در مرحله . خته شدها بصورت وزنی به یک اندازه ری در تمام گلدان

برگی عمل تنک کردن صورت گرفت و تعداد بوته در هر گلدان بـه   3
هدایت اواسط گلدهی صفات سرعت فتوسنتز، . شش بوته کاهش یافت

کارائی ، ايدرون روزنه دي اکسید کربنغلظت ، اي، میزان تعرقروزنه
 .اندازه گیري شـدند  کارایی مصرف آب فتوسنتزيو  کربوکسیالسیون

صبح انجام  11ساعت حوالی در  اندازه گیري ها است که  زم به ذکرال
  .شد

گیري میزان فتوسنتز در واحد سطح برگ، هـدایت  به منظور اندازه
اي از درون روزنـه  دي اکسـید کـربن  اي، میزان تعرق و غلظـت  روزنه

. استفاده شـد ، LCA4مدل  )IRGA( دستگاه پرتابل سنجش فتوسنتز
که برخی از پژوهشگران آن را معادل هـدایت   نکارائی کربوکسیالسیو

از رابطه ) 11( اند مزوفیلی در نظر گرفته 
Ci
AnCE   به دست آمـد .

سرعت فتوسـنتز و  : An، کارائی کربوکسیالسیون : CEدر این فرمول 
Ci : کـارایی مصـرف    ).34(می باشد  ايدرون روزنه دي اکسید کربن

اس فرمـول  نیز بر اس آب فتوسنتزي
T
AnWUE     انـدازه گیـري

میـزان  : Tو کارایی مصرف آب فتوسـنتزي  : WUEدر این رابطه . شد
دوره گلـدهی بصـورت    طیهاي شکفته شده در گل ).28(است تعرق 

آوري و پـس از  روزانه و به طور جداگانه براي هر واحد آزمایشی، جمـع 
هـا بـه عنـوان    آن خشک کردن در آخر دوره رشـد، وزن خشـک کـل   

  .عملکرد گل براي هر گلدان ثبت شد
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اسـتفاده   MSTAT-Cنرم افزار جهت تجزیه واریانس داده ها از  
اي گیري از آزمون چند دامنـه ها با بهرههمچنین، مقایسه میانگین. شد

ضـرایب همبسـتگی   . درصد انجـام گرفـت   5دانکن در سطح احتمال 
  .  محاسبه گردید SPSS16 پیرسون نیز با استفاده از نرم افزار

  
 و بحث ایجتن

و پارامترهـاي   فتوسنتز سرعت که نشان دادتجزیه واریانس نتایج 
ـ  و فتوسنتزيمرتبط با آن، کارایی مصرف آب  ه عملکرد بابونه آلمانی ب

اثرات اصلی متیل جاسمونات، شوري و اثـر   تحت تاثیر داريمعنیطور 
   ).1جدول(ها قرار گرفتند متقابل آن

و بیشترین ) در متر مربع در ثانیه CO2میکرومول  64/1(ترین کم
میزان سرعت فتوسـنتز  ) در متر مربع در ثانیه CO2میکرومول  99/9(

 300گیاهان تیمار شـده بـا غلظـت    ( MJ5×S4به ترتیب در تیمارهاي 
و ) دسـی زیمـنس بـر متـر     14میکروموالر متیل جاسمونات و شوري 

MJ2×S2 ) ــا ــار شــده ب ــل  75غلظــت  گیاهــان تیم ــوالر متی میکروم
به طوریکـه،  . دست آمدبه) دسی زیمنس بر متر 6جاسمونات و شوري 

سـرعت فتوسـنتز بابونـه     MJ5×S4در مقایسه با تیمار  MJ2×S2تیمار 
بـه عبـارت دیگـر بـا     ). 2جـدول  (درصد افزایش داد  58/83آلمانی را 

ر، میکرومـوال  75جاسـمونات فراتـر از   افزایش شوري و غلظـت متیـل  
 اي درروزنـه کمترین میزان هدایت . سرعت فتوسنتز هم کاهش یافت

دسی زیمنس بر متر بود  14ها مشاهده گردید که شوري آن تیمارهایی
جاسمونات اختالف در این تیمارها سطوح به کار رفته متیل). 2جدول (

اي نیـز  روزنـه بیشترین هـدایت  . داري را روي گیاهان نشان ندادمعنی
دسی زیمنس بـر   6( که در سطح شوري مالیم به گیاهانی بودمربوط 

) رمیکرومـوال  75(جاسـمونات  رشد کرده و کمترین مقـدار متیـل  ) متر
با افـزایش شـدت   ). 2جدول (را دریافت کرده بودند ) MJ2×S2تیمار (

در . اي  به طـور چشـمگیري کـاهش یافـت    روزنهتنش شوري هدایت

 75اي در غلظـت  روزنـه ت مقـدار هـدای   سطوح مختلف تنش شوري،
هاي فراتـر  میکروموالر متیل جاسمونات افزایش یافت، ولی در غلظت

. اي کـاهش یافـت  روزنـه جاسـمونات، هـدایت  میکروموالر متیل 75از 
در متر مربع در  H2Oمیلی مول  48/10(بیشترین میزان سرعت تعرق 

ي و تعلق گرفت و با افزایش سـطح شـور   MJ2×S2 تیمارنیز به ) ثانیه
جـدول  (غلظت متیل جاسمونات مصرفی این پارامتر نیز کاهش یافت 

دسـی   14(در سطح شوري بـاالتر  جاسمونات متیلدر واقع، کاربرد ). 2
  .  این ویژگی نداشت تاثیري بر روي) زیمنس بر متر

یلـی  م 33/155(اتاقک زیر روزنه  دي اکسید کربنکمترین مقدار 
دسی زیمنس بر  6(در شوري مالیم ) در متر مربع  در ثانیه CO2مول 

دسـت آمـد   میکرو موالر متیل جاسمونات بـه  75و محلول پاشی ) متر
اتاقک زیر روزنه در این  دي اکسید کربنپایین بودن مقدار ). 2جدول (

تر کربن و کارایی باالتر دستگاه  دهنده آسمیالسیون سریع تیمار نشان 
دي اکسـید  اك مقـدار  با افزایش مقدار نمـک خـ  . باشد فتوسنتزي می

اتاقک زیر روزنه اي افزایش یافت کـه بیـانگر اثـرات نـامطوب      کربن
هـاي بـاالتر    همچنین، غلظـت . باشد نمک روي دستگاه فتوسنتزي می

اتاقک زیـر   دي اکسید کربناعث افزایش مقدار بمتیل جاسمونات نیز 
 گزارش شده است. روزنه اي و کاهش عملکرد دستگاه فتوسنتزي شد

مزوفیلـی اسـت   کننده فتوسنتز کاهش هدایت  مل اصلی محدودکه عا
دي اکسـید  هاي درونی برگ که بـه فـرآوري    مجموعه مکانیسم). 11(

میزان کمتر فتوسنتز . شوند انجامد، هدایت مزوفیلی نامیده می می کربن
در حضور مقادیر باالي دي اکسـید کـربن    دي اکسید کربنو فرآوري 

فهوم پایین بودن میـزان هـدایت مزوفیلـی و    اي به م اتاقک زیر روزنه
 هـاي مزوفیـل در اسـتفاده از دي اکسـید کـربن      عدم توانـایی سـلول  

در برگ در شرایط تنش نشان دهنده  دي اکسید کربنتجمع  .باشد می
رغـم عبـور آن از   علـی  دي اکسید کـربن عدم توانایی گیاه در فرآوري 

   .اي است مقاومت روزنه
  

  عات صفات فتوسنتزي ارزیابی شده در گیاه بابونه در اواسط دوره گلدهیمیانگین مرب - 1جدول 
 

  اتمنابع تغییر
 

 درجه
 آزادي

 میانگین مربعات
سرعت 

 فتوسنتزي
 هدایت

 روزنه اي
سرعت 

 تعرق
 دي اکسید کربن

  زیر روزنه اي
کارائی 

  کربوکسیالسیون
کارائی 

 گل عملکرد مصرف آب

51/0 2 تکرار  001/0  208/0  45/149  131/0  073/0  0/031 
 متیل جاسمونات

)MJ(  4 41/24 ** 023/0 ** 933/30 ** 40/5699 ** 489/10 ** 502/0 ** 3/465** 

S(  3 23/69(شوري  ** 112/0 ** 088/30 ** 47/5264 ** 095/21 ** 426/1 ** 2/653** 
MJ×S 12 99/0 * 005/0 * 864/4 ** 26/318 ** 978/0 ** 725/0 ** 0/125* 

45/0 38 اشتباه آزمایشی  002/0  549/0  64/66  098/0 123/0  0/059 
ns  :درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  -**و  * عدم وجود تاثیر معنی دار و  
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  ضرایب همبستگی بین صفات فتوسنتزي در گیاه بابونه در اواسط دوره گلدهی -3جدول

 
سرعت 
  فتوسنتز

هدایت 
 ايروزنه

سرعت 
 تعرق

CO2  زیر
 ايروزنه

ارائی ک
  کربوکسیالسیون

کارائی مصرف 
 آب

      1  83/0**  ايهدایت روزنه
      1 839/0**  792/0** سرعت تعرق

CO2 1 - 856/0**  - 831/0**  - 866/0**  ايزیر روزنه   
   1 -92/0** 837/0** 857/0*  98/0**  کارائی کربوکسیالسیون

 ns05/0 *258/0-  ns058/0- ns222/0  1  310/0*  کارائی مصرف آب
  ns061/0  854/0**  - 893/0** 784/0** 759/0**  812/0**  عملکرد گل

         ns : درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح  احتمال  -**و * عدم وجود تاثیر معنی دار  و 
  

بنابراین، در صورتیکه کاهش فتوسنتز با افزایش یا ثبـات غلظـت   
تـوان گفـت کـه     می ،اي همراه باشد زیر اتاقک روزنه دي اکسید کربن
همبسـتگی  ). 14(اي محدود کننده فتوسنتز هسـتند   عوامل غیر روزنه

تواند می بین فتوسنتز و هدایت مزوفیلی )p  > 01/0(دار مثبت و معنی
  .)3جدول(به دلیل مطالب ذکر شده در باال باشد 

بـه  مزوفیلی و کارایی کربوکسیالسـیون، مربـوط   کمترین هدایت 
-دسی زیمنس بر متر و سطح متیل 14ها شوري آن بود که تیمارهایی

بیشـترین  . بود رمیکروموال 300و  225، 150ها جاسمونات در همه آن
 CO2مـول   86/4(مزوفیلی و کارایی کربوکسیالسـیون   میزان هدایت

دسـی   6شـوري  سـطح  ( MJ2×S2نیز از تیمـار  ) در متر مربع در ثانیه
 )جاسـمونات متیـل  روالمیکرومـ  75و محلـول پاشـی    زیمنس بر متـر 

اي درتمــام کــارایی مصــرف آب لحظــه ).2جــدول (مشــاهده گردیــد 
 300شوري بـه اسـتثناي غلظـت    سطوح جاسمونات و تیمارهاي متیل

 دسی زیمنس بـر متـر   6 جاسمونات در سطح شوريمیکروموالر متیل
 داري را نشـان نـداد  که افزایش چشـمگیري داشـت، اخـتالف معنـی    

اي عبارت دیگر بیشترین میزان کارایی مصرف آب لحظهبه . )2جدول(
بیشـترین میـزان عملکـرد گـل بابونـه      . حاصل شد MJ5×S2 از تیمار

و  دسی زیمـنس بـر متـر    6 سطح شورينیز در ) گرم در گلدان 76/3(
مشـاهده گردیـد    ) MJ2×S2(جاسـمونات  میکروموالر متیل 75غلظت 

 .)2جدول(
از طریق فرآینـد فتوسـنتز،   آسمیالسیون خالص دي اکسید کربن 

گزارش شـده اسـت کـه کـاربرد      ).5(اولین مرحله تولید بیوماس است 
جاسمونات تحت تنش شوري در نخود فرنگی، سرعت فتوسنتز را متیل

از سوي دیگر گزارش شده است کـه شـوري باعـث    . )10(افزایش داد 
هـا  گونـه  اما در برخی .شودکاهش سرعت فتوسنتز خالص گیاهان می

ارقام مقاوم به شوري گیاهان گلیکوفیت، ممکـن اسـت در شـرایط     یا
بطـور   ).3( هاي مالیم افزایشی در میزان رشـد مشـاهده شـود   شوري

اي و فتوسـنتز  معمول میزان باالیی از تنظیم هماهنگ هـدایت روزنـه  
اي در اثـر تـنش شـوري از    کـاهش هـدایت روزنـه    .)9(شود دیده می

بـا   ).13( شـود کاهش فتوسنتز مـی مهمترین عواملی است که موجب 

اي ، رابطـه مثبـت فتوسـنتز و هـدایت روزنـه     3توجه به نتایج جـدول  
-اي میـزان دي تواند به این دلیل باشد که با افزایش هدایت روزنه می

شـود کـه در   اکسید کربن ورودي براي استفاده در فتوسنتز، بیشتر می
نتز، میزان ایـن فرآینـد   نتیجه ورود ماده خام اولیه مورد نیاز براي فتوس

میان هدایت  دارهمبستگی منفی و معنیهمچنین، . یابدنیز افزایش می
توانـد بـه ایـن    مـی  ايروزنه روند دي اکسید کربن غلظت اي وروزنه

 انتشار دي اکسـید کـربن  اي و میزان علت باشد که میان هدایت روزنه
اهـان بـه   محسوسترین پاسخ گی .به برگ، همبستگی مثبتی وجود دارد

اي توسـط اثـر   هاي روزنهپاسخ. باشدها میشوري کاهش اندازه روزنه
شـوري سـریعاً بـر هـدایت     . گـردد اسمزي نمک خارج از ریشه القا می

دي اي غلظـت  روزنـه بـا کـاهش هـدایت    ).23( گذارداي اثر میروزنه
یافته و از فرآیندهاي بیوشـیمیایی   افزایشاي روزنه روند اکسید کربن

اکسـید   دي  غلظـت  ،با تشدید تنش. شودز ساکاروز جلوگیري میو سنت
رسد بـا شـدت یـافتن    به نظر می ).17( یابددر برگ افزایش می کربن

جاسمونات براي تخفیف دادن به اثرات مضر شوري، باعث متیلتنش، 
هـا توسـط   همچنین، انسداد روزنـه . گرددمیها القاي بسته شدن روزنه

   ).35(ش شده است نیز گزار هاجاسمونات
ــول  ــق فرم ــرق(طب ــنتز /تع ــزان فتوس ــارایی مصــرف آب  =می ک

رابطه سرعت تعرق با کـارایی مصـرف آب عکـس اسـت     ، )فتوسنتزي
این دو ) p >05/0(دار نیز همبستگی منفی و معنی 3و در جدول  )28(

دسـی   6رسـد در سـطح شـوري    به نظر مـی . شودپارامتر مشاهده می
عنوان یک گیاه شـور پسـند در تمـامی سـطوح     ، بابونه بزیمنس بر متر

جاسمونات، سرعت فتوسنتزي بیشتري داشت و از سوي دیگر به متیل
رسد تنزل قابل توجه میزان تعرق در این تیمـار، تحـت اثـرات    نظر می

هـا بـه وقـوع پیوسـته     جاسمونات در گشودگی روزنهکننده متیلتنظیم
کمترین مقـدار مشـاهده    از طرفی، سرعت تعرق در این تیمار در. باشد

شد، این در حالی است که میزان فتوسنتز به همین نسبت کاهش پیدا 
در مطالعه حاضر، افزایش کارایی مصرف آب در  ).2جدول(نکرده است 

دسـی زیمـنس بـر     6 شوري و جاسموناتمتیل رمیکروموال 300تیمار 
اي بـا افـزایش   روزنـه  و افزایش غلظـت دي اکسـید کـربن درون    متر
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این نتایج با نتـایج آزمایشـی، مبنـی بـر اینکـه در      . وري، نمود یافتش
اي کاسـته  شرایط تنش و با شدت یافتن آن از میـزان هـدایت روزنـه   

شود، ولی کارایی مصرف آب فتوسنتزي و غلظت دي اکسید کربن  می
 . ، هماهنگ است)6(دهد یش نشان میااي افزدرون روزنه

ـ ، عملکرد گـل همبسـ  3براساس جدول  داري ی و معنـی تگی مثبت
)P<0.01 ( سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق و کارایی کربوکسیالسیون با

و  جاسـمونات متیل رمیکروموال 75گیاهان اسپري شده با غلظت  .دارد
بیشترین سرعت فتوسـنتزي و   دسی زیمنس بر متر 6 شوري در سطح

بـه عنـوان   توان بیان کرد گیاه بابونه بنابراین، می .تولید گل را داشتند
در شرایط شوري مالیم رشد بیشتري داشت کـه   یک گیاه گلیکوفیت

این نتایج با یافته سایر پژوهشگران در خصـوص افـزایش تولیـد گـل     
از سوي دیگـر  . مطابقت دارد )27و  1(بابونه تحت تنش شوري مالیم 

تولید ماده خشک در گیاه وابستگی زیادي به سـطح بـرگ و سـرعت    
و براي رسـیدن بـه سـرعت بـاالتر تولیـد مـاده       فتوسنتزي برگ دارد 

خشک، الزم است که سرعت فتوسنتز با حفظ سطح برگ در سرتاسـر  
  ).33(فصل رشد باال نگهداشته شود 

  

 نتیجه گیري

جاسـمونات و  در آزمایش حاضر، مشاهده شد که اثر متقابل متیـل 
با افزایش سـرعت فتوسـنتزي   ) دسی ریمنس بر متر 6(شوري مالیم 

 فتوسنتزي، هدایت سرعتبیشترین  .گردید ه افزایش تولید گلمنجر ب
وزن خشـک گـل و    و تعرق، کارائی کربوکسیالسیون اي، سرعتروزنه

اي مربـوط بـه گیاهـان اسـپري     روزنه درون کمترین دي اکسید کربن
دسـی   6 و شـوري  جاسـمونات متیـل  رمیکرومـوال  75شده با غلظـت  
اي، کـارایی مصـرف   دایت روزنهمیزان ه با کاهش .بود زیمنس بر متر

یش پیـدا  ااي افـز روزنهآب فتوسنتزي و غلظت دي اکسید کربن درون
تـر و تـنش   هاي پـایین در غلظت جاسموناتمتیلرسد به نظر می .کرد

هـاي فتوسـنتزي و   شوري در سطوح مالیم اثرات مثبتی روي شاخص
یم و تحریـک  عالوه بر این، اثرات مستق. تولیدگل در بابونه آلمانی دارد

بنابراین، با توجه به . گیر بودکننده این هورمون در فرایند گلدهی چشم
اهمیت تولید بابونه آلمانی بعنوان یک گیاه دارویـی و کـاربرد خـارجی    

هاي کم، خـواه در شـرایط نرمـال و خـواه     این تنظیم کننده در غلظت
  .  گرددتنش منجر به افزایش قابلیت تولید در بابونه آلمانی می
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