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 چکیده
 بود. ریحان گیاه در خشکی تنش به تحمل جهت ضداکسنده هایآنزیم فعالیت تغییر در اسینولیدبراپی -24 و پوتریسین تأثیر ارزیابی و بررسی آزمایش هدف
 تحقیقاتی مزرعه در 1397-98 و 1396 -97 زراعی هایسال در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک پایه طرح قالب در فاکتوریل پالتاسپلیت صورتبه طرح

 در (A کالس تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 120 و 80 ،40) سطح سه در آبی تیمار شامل آزمایش تیمارهای شد. اجرا ایالم دانشگاه کشاورزی دانشکده
 موالر(میکرو 2 و 5/0 )شاهد(، )صفر سطح سه در اسینولیدبراپی-24 و ر(موالمیلی 2 و 5/0 ،)شاهد( )صفر سطح سه در پوتریسین یپاشمحلول اصلی، یهاکرت

 آزمایش اول سال در تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 120 تیمارآبی در پرولین میزان ترینبیش که داد نشان نتایج شد. اجرا فرعی یهاکرت در فاکتوریل صورتبه
 120تیمار در شد. ریحان گیاه پرولین میزان تربیش افزایش سبب نیز میکروموالر( 5/0) اسینولیدبراپی-24 و ر(موالمیلی )دو پوتریسین کاربرد و شد حاصل

 اپی-24 و پوتریسین خشکی، تنش اثرات کنشبرهم شد. مشاهده کاتاالز آنزیم میزان ترینبیش پوتریسین رموالمیلی دو کاربرد و تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی
 غلظت باالترین و تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 120 تیمار در زدیسموتا سوپراکسید و پراکسیداز آسکوربات آنزیم میزان ترینبیش که داد نشان نیز براسینولید
 زمانهم کاربرد تبخیر(، تشتک از تبخیر مترمیلی 40) مطلوب آبیاری شرایط در شد. مشاهده میکروموالر( )دو اسینولیدبراپی -24 و ر(موالمیلی )دو پوتریسین

 غلظت تبخیر(، تشتک از تبخیر مترمیلی 120 و 80) خشکی تنش شرایط در و میکروموالر( 5/0) براسینولید اپی و ر(موالمیلی 5/0) پوتریسین ترکم هایغلظت
 خشکی، تنش سال، چندگانه کنشبرهم شد. پراکسیداز گایاکول آنزیم افزایش باعث اسینولید(براپی میکروموالر دو و پوتریسین رموالمیلی )دو ماده دو این تربیش

 رموالمیلی 2 غلظت کاربرد آزمایش، سال دو هر در که نحویبه گذاشت ریحان اسانس درصد و کل فالونوِئید بر یدارمعنی تأثیر اسینولیدبراپی -24 و پوترسین
 سال در و شد صفت دو این تربیش افزایش سبب تبخیر، تشتک از تبخیر مترمیلی 120 ویژهبه آبی سطوح همه در اسینولیدبراپی-24 میکروموالر 2 و پوترسین

 هایآنزیم و پرولین سنتز افزایش دلیلبه اسینولیدبراپی میکروموالر دو و پوترسین رموالمیلی دو زمانهم کاربرد بود. دوم سال از تربیش افزایش این آزمایش اول
 گیاه رشد بهبود در ماده دو این بین افزاییهم رابطه وجود دهندهنشان که بود، ریحان گیاه در  خشکی تنش اثرات  کاهش جهت در تیمار بهترین انیاکسیدآنتی

 .است گیاه این اسانس درصد افزایش و ریحان
 

 .پراکسیداز گایاکول کاتاالز، پرولین، ان،اکسیدآنتی اسانس، ها:واژهکلید
 
 

The Effect of Putrescine and 24-Epibrasinolide on the Activity of 
Antioxidant Enzymes in Basil to under Drought Stress 

Fereshteh Darabi1, Nosratollah Abbasi2*, Mohammad Javad Zarea3 
1. Ph.D. in Crop Physiology, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran. 

2. Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran. 
3. Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran. 

Received: December 8, 2020                            Accepted: December 19, 2021 
 
Abstract  
This paper aims at evaluating the effects of putrescine and 24-epibrasinolide on altering the activity of antioxidant enzymes to tolerate 
drought stress in basil. The plan has been implemented as factorial split plot layout based on a randomized complete block design with three 
replications in the cropping years 2017-2018 and 2018-2019 at the research farm of the Faculty of Agriculture, Ilam University. 
Experimental treatments include drought stress at three levels (40, 80, and 120 mm evaporation from Class A evaporation pan) as the main 
plots, putrescine foliar application at three levels (0, 0.5, and 2 (mM) and 24- Epibrassinolid foliar application at three levels (0, 0.5, and 2 
μM) as subplots. Results show that the highest amount of proline in 120 mm occurs during the first year of the experiment and the use of putricin (2 mM) and 
24-epibrasinolide (0.5 μM) also cause a further increase in proline. The highest amount of catalase has been observed in the 120  mm evaporation treatment and 
the application of 2 mM putrescine. The interaction of drought stress, putrescine, and 24-epiprasinolide also show that the highest levels of ascorbate peroxidase 
and superoxide dismutase belong to the treatment of 120 mM where the highest concentrations of putrescine (2 mM) and 24-epibrasinolide (2 μM) is observed. 
Under optimal irrigation conditions (40 mm), the combined application of lower concentrations of putrescine (0.5 mM) and epibrasinolide (0.5 μM) and under 
drought stress conditions (80 and 120 mm), higher concentrations of these two substances (2 mM putrescine and 2 μM epibrasinolide) increase the enzyme 
guaiacol peroxidase. Multiple interactions of year, drought stress, putrescine, and 24-epibrasinolide have had a significant effect on total flavonoids and essential 
oil percentage of basil. In both experimental years, application of 2 mM putrescine and 2 μM 24-epibrasinolide at all levels of drought stress 120 mm cause a 
further increase in these two traits which has been greater in the first year than the second one. Concomitant use of 2 mM putrescine and 2 μM epibracinolide due 
to increased proline synthesis and antioxidant enzymes is the best treatment to reduce the effects of drought stress in basil, indicating a synergistic relation 
between the two. The substance boosts the growth of basil, increasing the percentage of its essence. 
 
Keywords: Antioxidants, Catalase, essence, guaiacol peroxidase, proline. 
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 مقدمه .1

 در ایگسترده طوربه Ocimum basilicum)) ریحان

 شده پراکنده جهان رییگرمسمهین و رییگرمس ینواح

 و بوده عناعیانن تیره از و سالهیک جنس نیا اهانیگ .است

 آن هایبرگ رسد،یم مترسانتی 60 تا 30 به آن بوته طول

 آن ساقه روی یارغوان ای و سبز هایرنگ به و بوده پهن

 ایخوشه که آن رنگ سفید کوچک هایگل دارند، قرار

 Momeni) دارند قرار محور کی اطراف در ند،باشمی

Monfared et al., 2018). در افشانیگردهدگر سهولت 

 هاتهیوار ها،رگونهیز آمدن وجودبه باعث  Ocimumجنس

 تنوع لیدل نیهم به و است شده آن در متعددی هایفرم و

 هایبیترک و مورفولوژی نظر از جنس نیا در ییباال

 ,.Khair-ul-Bariyah et al) دارد وجود فعال ییایمیش

 خاصیت دارای گیاه این فنلی ترکیبات (.2012

 (.(Iakovos et al., 2020 دباشمی باالیی انیاکسیدآنتی

 تنش به منجر خشکی تنش مانند غیرزنده هایتنش

 سطح کنترل در گیاه توانایی و شده گیاه در اکسایشی

 Dhriti) شودمی شرایط این به تحمل سبب اکسیدکنندگی

et al., 2020.) سیستم شدن فعال تنش، شرایط در 

 گلوتاتیون دیسموتاز، سوپراکسید مانند) انیاکسیدآنتی

 مانند غیرآنزیمی هایاناکسیدآنتی و کاتاالز ردوکتاز،

 و توکوفرول-آلفا گلوتاتیون، اسید،آسکوربیک

 جمله از سازگار هایاسمولیت تولید و (ئیدهاکاروتنو

 اجتناب برای گیاه محافظتی سازوکارهای ترینمهم پرولین

 ای و محدود سبب که هستند اکسیداتیو آسیب از

 شوندمی آزاد یهاالیکراد ییاراک و تولید کردنخنثی

(Fathi & Barari Tari, 2016.)  

 مقاومت شیافزا جهت هاروش ترینمناسب از یکی

 هایکنندهتنظیم خارجی اربردک  یطیمح یهاتنش به اهیگ

 هایکنندهتنظیم داخلی غلظت تغییر سبب که بوده رشد

 راستا، این در (.Anjum et al., 2011) شوندمی اهیگ رشد

 مواد نیترمهم از دهاینواستروئیبراس و پوتریسین

 ,Bajguz & Hayat) روندمی شماربه رشد یکنندهتنظیم

 با اسپرمیدین( و اسپرمین )پوتریسین، هاآمینپلی (.2009

 تیخاص اکسیژن فعال هایگونه مستقیم سازیپاک

 شرایط تحت (.Dandan et al., 2019) دارند ضداکسندگی

 وزن درصد 2/1 میزان به گیاهان پوتریسین سطح تنش

 گیاه کل نیتروژن درصد 20 به نزدیک که رسدمی خشک

 (.Galston et al., 1991) دهدمی تشکیل را

 هک هسـتند یدیاستروئ یهانهورمو دهاینواستروئیبراس

 گیاه دفاعی هاییستمس و نندکیم میتنظ را اهیگ رشدونمو

 Trevor et) دهندیم افزایش محیطی یهاتنش دربرابر را

al., 2020.) تنش زمان در براسینواستروئیدها اثرات از 

 غیرآنزیمی و آنزیمی انیاکسیدآنتی سیستم بهبود خشکی

 کاتاالز، هایآنزیم تولیدکننده هایژن بیان تنظیم جمله از

 گزارش پراکسیداز آسکوربات و دیسموتاز سوپراکسید

 فعالیت کنترل شناخت (Anwar et al., 2018) است شده

 نحوه تواندمی گیاهی هایسلول در هاآنزیم این

 این و کند بیان را محیطی هایتنش در آنزیمی یهافعالیت

 ریحان گیاه در ثانویه هایمتابولیت تولید سازیبهینه جهت

 باشد. مفید تواندمی

 منجر آلمانی بابونه گیاه بر پوتریسین با یپاشمحلول 

-آسکوربات ضداکسنده، هایآنزیم فعالیت افزایش به

 اسانس درصد و پراکسیداز گایاکول کاتاالز، پراکسیداز،

 آمینپلی تأثیر بررسی. (Nazarli et al., 2015) شد

 سبب آبیکم تنش تحت آویشن دارویی گیاه بر پوتریسین

 شد گیاه این اسانس درصد و پرولین میزان افزایش

(Saffari et al., 2016.) پوتریسین یپاشمحلول چنینهم 

 بیانگر مکزیکی جعفری گیاه بر خشکی تنش تحت

 درصد و پراکسیداز گایاکول آنزیم پرولین، میزان افزایش

 یاپ-24 اثر (.Arasteh et al., 2020) بود اسانس

 میزان افزایش سبب تابستانه مرزه گیاه بر دینولیبراس

https://ijfcs.ut.ac.ir/?_action=article&au=312740&_au=Hossein++Nazarli&lang=en
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 Khalifelouiy et) شد اسانس درصد و پرولین د،یفالونوئ

al., 2020.) آبی،کم شرایط تحت بهارهمیشه گل گیاه در 

 میزان افزایش طریق از اسینولیدبراپی-24 یپاشمحلول

 کاتاالز، انتیاکسیدآنتی هایآنزیم فعالیت و پرولین

 سبب دیسموتاز سوپراکسید و پراکسیداز آسکوربات

 این اسانس درصد افزایش چنینهم و آبیکم به تحمل

 .(Hemmati et al., 2018) شد گیاه

 اهانیگ از یکی ریحان گیاه کهاین به توجه با بنابراین 

 آن اسانس و یشیرو ردکعمل بهبود هک است مهم ییدارو

 آب منابع کمبود به توجه با طرفی از و است تیاهم دارای

 اثرهای و اخیر هایسال در آبیکم شدت افزایش و

 اهمیت و دارویی گیاهان عملکرد بر شرایط این مخرب

 کنندهتنظیم مواد عنوانبه اسینولیدبراپی -24 و نیسیپوتر

 احتمالی سازوکار با آبیکم اثرهای کاهش در یاهیگ رشد

 و رشد بهبود و ضداکسنده هایآنزیم فعالیت میزان تنظیم

 اجرا و طراحی پژوهش این ریحان دارویی گیاه اسانس

 شد.

 

 هاروش و مواد .2

 در لیفاکتور پالتاسپلیت طرح صورتبه پژوهش نیا

 در تکرار سه با تصادفی کامل یهاکبلو طرح قالب

 مزرعه در 1397-98 و 1396 -97 هایسال ماهبهشتیارد

 طول با المیا دانشگاه یکشاورز دانشکده یقاتیتحق

 33 ییایجغراف عرض قه،یدق 28 و درجه 46 ییایجغراف

 .شد اجرا متر1174 ایدر سطح از ارتفاع قه،یدق 37 و درجه

 ،40) سطح سه در آبیاری تیمار شامل شیآزما فاکتورهای

 (A کالس ریتبخ تشتک از ریتبخ مترمیلی 120 و 80

 نیسیپوتر یپاشمحلول سطح سه و یاصل عاملعنوان به

 براسینولید اپی -24 و (رموالمیلی 2 و 5/0 )شاهد(، صفر)

 یفرع عاملعنوان به (میکروموالر 2 و 5/0 )شاهد(، صفر)

 خاک شیمیایی و فیزیکی تجزیه نتایج شد. گرفته نظر در

 و (1) جدول در (متریسانتی 30 تا صفر )عمق مزرعه

 شده داده نشان (2) جدول در ییوهواآب مشخصات

  است.

 دو طول به کاشت ردیف پنج آزمایشی کرت هر در

 بذور فاصله و مترسانتی 50 ردیف بین فاصله با و متر

 بوته تراکم .شد گرفته نظر در مترسانتی دو فیرد یرو

 جهت بود. (Nobahar et al., 2014) مترمربع در بوته 100

-پشته کرت هر اطراف آب، جانبی حرکت از جلوگیری

 به مربوط یهاکرت بین فاصلۀ و متر یک عرض به هایی

-علف کنترل شد. ایجاد متر دو یآبیار مختلف یتیمارها

 عدم دلیلبه و شد انجام دستی وجین صورتبه هرزهای

 آزمایش، اجرای مراحل طی در هابیماری و آفات وجود

 یبرگ یپاشمحلول نشد. استفاده کشیآفت سموم گونههیچ

 براسینولید اپی -24 و نیسیپوتر رشد هایکنندهتنظیم

 72 ۀفاصل به نوبت سه در (گمایس شرکت از شدههی)ته

 اعمال آغاز از قبل هفته کی به کینزد و بارکی ساعت

 ترکیبات، بهتر جذب منظوربه گرفت. انجام آبیاری سطوح

 منظوربه شد. انجام آفتاب غروب هنگام در یپاشمحلول

 ماده از بهتر، جذب نتیجه در و آب سطحی کشش کاهش

 و شد اضافه پاشسم مخزن به شدهرقیق 20 1تویین

 شده اضافه تویین ماده و مقطر آب با شاهد یهابوته

 کامل استقرار از بعد یاریآب یمارهایت .شدند پاشش

 .شد اعمال برگی( 6-7) هااهچهیگ

 با یاریآب هایتیماری براموردنیاز  آب حجم زانمی

 و دائم پژمردگی نقطه و مزرعه یزراع تظرفی محاسبه

 یرابطه در اعداد ینیگزیجا با ریتبخ تشتک از ریتبخ زانیم

چنین هم (Bucks et al., 1982) شد محاسبه (1) موردنظر

 یآب ازنی محاسبه و ریتبخ تشتک از ریتبخ زانیم طریق از

 شد مشخص یاریآب دور (4) و (3) ،(2) یهارابطه و اهیگ

(Allen et al., 1998.) 
 

                                                                                    
1. Tween 20 

http://plant.ijbio.ir/?_action=article&au=18697&_au=Zahra++Mohammadi+Khalifelouiy&lang=en
http://plant.ijbio.ir/?_action=article&au=18697&_au=Zahra++Mohammadi+Khalifelouiy&lang=en
http://plant.ijbio.ir/?_action=article&au=18697&_au=Zahra++Mohammadi+Khalifelouiy&lang=en
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 83/1 18/0 7 590 96/7 2/1 08/1 3/0 7 0-30 لومی رسی

 
 ایالم شهرستان در 1397 و 1396 هایسال به مربوط ریحان گیاه رشد دوره طول در وهواییآب هایشاخص میانگین .2 جدول

 سال
  هایماه

 سال
  بارش میزان
(mm) 

 نسبی رطوبت حداقل
(%) 

 نسبی رطوبت حداکثر
(%) 

 حرارت درجه حداقل  میانگین
(˚C) 

 حرارت درجه حداکثر  میانگین
(˚C) 

 7/18 6/7 86 40 140 فروردین 
 3/27 4/12 56 20 9/19 اردیبهشت 
 33 7/15 34 13 0 خرداد 
 1/38 8/21 24 13 0 تیر 
 1/39 2/23 22 13 0 مرداد 

 3/36 9/20 22 13 0 شهریور 1396
 9/27 5/12 38 15 0 مهر 
 4/22 5/9 57 26 7/66 آبان 
 7/15 9/1 72 29 21 آذر 
 1/14 2 74 32 34 دی 
 14 2/2 74 34 8/194 بهمن 
 8/16 8/4 79 37 9/84 اسفند 

1397 

 فروردین
 اردیبهشت

 خرداد
 تیر

 مرداد
 شهریور

 مهر
 آبان

3/103 
9/114 

2/0 
0 
0 
0 

6/45 
221 

28 
40 
17 
14 
14 
13 
20 
45 

69 
84 
47 
30 
35 
31 
46 
89 

7/8 
11 

8/16 
1/21 
2/21 
3/19 
2/15 
8/7 

8/21 
5/22 
2/32 
8/37 
2/38 

36 
5/29 
1/18 

 

 در که کنتور از استفاده با هاکرت به ورودی آب حجم

 یآبیار. شد کنترل ،بود شده داده قرار اصلی فلکه یابتدا

 یابتدا در که هاییشیلنگ از استفاده با آزمایشی یهاکرت

 .گرفت صورت ،بود شده تعبیه کاشت خطوط

 = Vw (1 رابطه)
(𝐹𝑐 − 𝑃𝑊𝑃) × 𝐵𝐷 × 𝐴 × 𝐷 × 𝑀𝐴𝐷

𝐸𝑎
 

wV مترمکعب(، یاریآب آب حجم( FC یوزن درصد 

 درصد PWP مزرعه، تیظرف حالت در خاک رطوبت

 وزن BD دائم، یپژمردگ حالت در خاک رطوبت یوزن

، مکعبمترسانتی بر )گرم مزرعه خاک یظاهر مخصوص

A مترمربع(، شیآزما یفرع کرت مساحت( D شهیر عمق 
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 بر )گرم یرطوبت مجاز هیتخل حداکثر MAD )متر(،

  .یاریآب آب راندمان Ea (،مکعبمترسانتی

𝐸𝑇𝐶0(                                 2)رابطه  = 𝐾𝐶 × 𝐸𝑇 

ET0(                                  3)رابطه  = KP × ETP 

ET مرجع، اهیگ تعرق و ریتبخ KP تشتک بیضر 

، ریتبخ تشتک از روزانه ریتبخ زانیم A، ETP کالس ریتبخ

0ETC محصول، تعرق و ریتبخ KC حانیر یاهیگ بیضر.  

 (                                          = دور آبیاری4 رابطه)

.(𝜗𝐹𝑐−𝜗𝑃𝑊𝑃)×𝐷×𝑀𝐴𝐷×𝐵𝐷)

𝐸𝑇𝑐0
 

D (،مترمیلی) شهیر توسعه عمق MAD مجاز حد 

 مخصوص وزن Pb حان،یر اهیگ یبرا رطوبت هیتخل

 . (مترمربعمترسانتی بر )گرم کخا یظاهر

 حدود ریحان گیاه یبرا رطوبتی مجاز تخلیه حداکثر

 در (.Ekren et al., 2012) است شده توصیه درصد 30

 تعیین برای مخصوص فلزی هایاستوانه از پژوهش این

 از استفاده با شد. استفاده خاک ظاهری مخصوص وزن

 یانمونه مزرعه کخا از ،یفلز یهااستوانه این

استوانه حجم شد. منتقل آزمایشگاه به و تهیه نخوردهدست

 استوانه ارتفاع و مقطع سطح از استفاده با را یفلز یها

 همراه ،کخا نمونه یحاو استوانه سپس آورده، دستبه

 با شدند. توزین آزمایشگاه به ورود محض به ها،درپوش با

 را استوانه درون کخا از یمقدار ککارد از استفاده

 درصد یگیراندازه مخصوص یهاتین در و برداشته

 ساعت 24 مدتبه هاتین .شدند توزین و ریخته رطوبت

 خشک گرادسانتی درجه 105 حرارت تحت و آون در

 وزن (5) رابطه از استفاده با و شدند توزین دوباره و شده

 (Aria, 1997). نمودیم محاسبه را یظاهر مخصوص

           Pb = ms/V                                          (5 )رابطه

Pb بر گرم) کخا یظاهر مخصوص وزن 

 در موجود خشک کخا وزن  ms (،مکعبمترسانتی

 (.مکعب مترسانتی) استوانه حجم V ،(رمگ) استوانه

 و پرولین انتی،اکسیدآنتی هایآنزیم گیریاندازه جهت

 صورتبه بوته پنج گلدهی آغاز مرحلۀ در  فالونویید

 از هاگیریاندازه جهت و انتخاب میانی خطوط از تصادفی

 شد. استفاده بوته باالیی قسمت های برگ

 طول در Bates (1973) روش براساس نیپرول مقدار

 طول در کل فالونوئید محتوای سنجش نانومتر، 520 موج

 Aebi روشبه کاتاالز آنزیم فعالیت نانومتر، 415 موج

 گایاکول آنزیم فعالیت نانومتر، 240 موج طول در (1984)

 طول در Change & Maehly (1955) روشبه پراکسیداز

 روش با پراکسیداز آسکوربات فعالیت و نانومتر 470 موج

Ranieri (2003) شد سنجیده نانومتر 290 موج طول در .

 روش طبق دیسموتاز سوپراکسید فعالیت چنینهم

Dhindsa (1981) توسط نانومتر 560 موج طول در 

 Cary-50-UV-Visible )مدل تروفتومترکاسپ دستگاه

 شد. گیریاندازه استرالیا( کشور ساخت  Varian شرکت

 و هابرگ ،یگلده مرحله در اسانس استخراج جهت

 خشک هیسا طیشرا در و برداشت دارگل هایسرشاخه

 ،موردنظر یاهیگ یهانمونه ردنکابیآس از پس .شد

 )مدل کلونجر دستگاه توسط اسانس استخراج

EM0500/C آب با ریتقط روش با ایران( کشور ساخت 

 پودر یاهیگ نمونه گرم 50 ،که صورتنیا به .شد انجام

 آب سیسی 500 با و داده انتقال کلونجر دستگاه به شده

 هانمونه دهیحرارت عمل و مخلوط حباب داخل مقطر

ید نام به یحالل از .گرفت صورت ساعت چهار مدتبه

 هایشهیش لوله وارهید به اسانس یچسبندگ علتبه اترلیات

 را اسانس راحتیبه حالل این که شده استفاده ریگاسانس

 و شده دیتصع حرارت اثر در سپس و کرده حل خود در

 و شد کخش سدیمسولفات توسط مانده یجا بر اسانس

 0001/0 دقت با یترازو با اسانس مقدار و وزن نهایت در

 شد محاسبه (6) رابطه از استفاده با و دیگرد وزن

(Dastborhan et al., 2011). 
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 (                                       = درصد اسانس6)رابطه 

اسانس وزن / هیاول ماده خشک وزن ×100  

 صورت مرکب تجزیه بارتلت آزمون نتیجه براساس

 مقایسه و هاداده مرکب واریانس تجزیه و گرفت

 (1/9 )نسخه SAS افزارنرم با LSD آزمون با هامیانگین

 (2010 )نسخه Excel افزارنرم در نمودارها و شد انجام

 شد. رسم

 

 بحث و نتایج .3

  پرولین .1. 3

 تأثیر تحت پرولین میزان ها،داده مرکب تجزیه جدول طبق

 درصد یک احتمال سطح در خشکی تنش ×سال متقابل اثر

 سطح در نیز اسینولیدبراپی -24 و پوتریسین ساده اثر و

 تغییرات روند (.3 )جدول بود دارمعنی درصد یک احتمال

 تنش، شرایط در است آن از حاکی پرولین تجمع میزان

 اسینولیدبراپی و پوتریسین کاربرد و افزایش پرولین میزان

 با پرولین میزان ینتربیش شود.می آن افزایش سبب نیز

 مترمیلی 120 تیمار در تر( وزن برگرم میکرومول 47/58

 آن ینترکم و آزمایش اول سال تبخیر تشتک از تبخیر

 آزمایش دوم سال در (تر وزن گرم بر میکرومول 57/51)

 سال در شد. مشاهده تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 40 و

 از تبخیر مترمیلی 120 و 40 در دوم سال به نسبت اول

 پرولین درصد 55/7 و 44/6 ترتیببه تبخیر تشتک

 مترمیلی 80) متوسط تنش در اما ،شد تولید یتربیش

 10/2 دوم سال به نسبت اول سال تبخیر( تشتک از تبخیر

 به توجه با (.1 )شکل یافت کاهش پرولین میزان درصد

 میزان اول سال در که (2 )جدول هواشناسی اطالعات

 دلیل همین به احتماالً بوده، تربیش دما و ترکم بارندگی

 داشته یدارمعنی تفاوت آزمایش سال دو در پرولین میزان

 داده نشان یتربیش افزایش پرولین میزان اول سال در و

 است.

ر موالمیلی 5/0و  2در این پژوهش غلظت 

ی بر میزان پرولین گیاه دارمعنیپوتریسین تفاوت 

ی پاشمحلولریحان نداشتند، اما نسبت به عدم 

درصدی میزان پرولین  57/3پوتریسین سبب افزایش 

چنین مقایسه میانگین (. هم2رگ ریحان شد )شکل ب

اسینولید نشان داد که کاربرد غلظت دو براپیاثر ساده 

اسینولید نسبت به تیمار شاهد )عدم براپیمیکروموالر 

 08/11اسینولید( میزان پرولین گیاه ریحان  براپیکاربرد 

 (.2افزایش یافت )شکل 

 

 
 ریحان گیاه پرولین میزان بر خشکی تنش و سال متقابل اثر .1 شکل
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 هایآنزیم بر اسینولیدبراپی و پوتریسین خشکی، تنش تیمارهای مختلف سطوح اثر مربعات( )میانگین مرکب تجزیه .3جدول

 1397 و 1396 زراعی هایسال در ریحان گیاه اسانس و ضداکسنده
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 تغییرات منبع

06553/0 ** 26/682 ns 00067/0 ** 003/5 ** 01809/0 ** 00000084/0 ns 0055/0 ns 81/205 ns 1 سال 

6359/0 ** 49/2106 ns 0001/0 * 866/0 ns 00029/0 ns 0000037/0 ns 8493/1 ** 4/17 ns 2 بلوک 

000303/0  11/1283  0000024/0  049/0  000029/0  00000087/0  01738/0  66/11  )سال( بلوک 2 

67889/0 ** 26/81600 ** ** 0/00756 32/106 ** 0338/0 ** 000052/0 ** 4453/10 ** 55/285  خشکی تنش 2 **

021275/0 * 62/1536 ns 000002/0 ns 849/0 ** 000055/0 ns 00000028/0 ns 29298/0 ns 51/125  خشکی تنش ×سال 2 **

003998/0  96/412  000035/0  183/0  0000959/0  00000191/0  298805/0  54/14  اصلی خطای 8 

14281/0 ** 67/11230 ** 0017/0 ** 161/2 ** 002497/0 ** 0000023/0 ns 2337/2 ** 38/116  پوتریسین 2 **

14978/0 ** 67/21107 ** 00074/0 ** 577/0 ** 00313/0 ** 0000056/0 * 96654/3 ** 64/585  اسینولیدبراپی 2 **

61554/0 ** 01/28458 ** 00036/0 ** 909/0 ** 001075/0 ** 0000136/0 ** 39261/0 ns 76/9 ns 4 پوتریسین ×خشکی تنش 

16219/0 ** 19/7716 ** **00023/0  **476/0  001629/0 ** 00000166/0 ns 61846/0 ns 03/13 ns 4 اسینولیدبراپی ×خشکی تنش 

18702/0 ** 09/23504 ** **00014/0  **386/0  00021415/0 ns 00000067/0 ns 03947/0 ** 15/24 ns 4 اسینولیدبراپی ×پوتریسین 

000512/0 ns 4694** 00038/0 ** 021/0 ns 00002419/0 ns 0000015/0 ns 44625/0 ns 6ns 2 سال ×پوتریسین 

55479/0 ** 44/67632 ** 0000006/0 ns 0017/0 ns 0001844/0 ns 0000047/0 * 759/2 ** 7/7 ns 2 سال ×اسینولیدبراپی 

23436/0 ** 89/30637 ** 000048/0 ns **248/0  0004804/0 ** 0000026/0 ns 7784/0 ** 57/16 ns 8 اسینولیدبراپی ×پوتریسین ×خشکی تنش 

000426/0 ns 24/4967 ** 0000024/0 ns 021/0 ns 0001463/0 ns 00000025/0 ns 6324/1 ** 47/8 ns 4 پوتریسین ×خشکی تنش ×سال 

605981/0 ** 7/72438 ** 0000006/0 ns 0017/0 ns 00003844ns 00000087/0 ns 44422/0 ns 77/5 ns 4 اسینولیدبراپی ×خشکی تنش ×سال 

563579/0 ** 94/74370 ** 0000006/0 ns 0195/0 ns 0000541/0 ns 00000039/0 ns 57231/0 ns 99/1 ns 4 اسینولیدبراپی ×پوتریسین ×سال 

507787/0 ** 19/67873 ** 0000006/0 ns 01954/0 ns 00005234/0 ns 00000059/0 ns 03725/1 ** 7/6 ns 8 اسینولیدبراپی ×پوتریسین  ×خشکی تنش ×سال 

00878/0  58/398  0034/0  0649/0  00014/0  00000051/0  2795/0  19/10  آزمایشی اشتباه 96 

 (%) تغییرات ضریب  71/5 65/12 37/14 31/14 29/7 67/17 77/15 86/24

ns، ** درصد 5 و 1 احتمال سطح در دارمعنی ،دارمعنیغیر ترتیببه *: و. 

 

  
 ریحان گیاه پرولین میزان بر راست( )سمت اسینولیدبراپی و چپ( )سمت پوتریسین اثرساده .2 شکل
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 و آمینواسیدها افزایش نتیجه در و هاپروتئین تجزیه

 یکی پرولین که یابدمی افزایش خشکی تنش تحت آمیدها

 ،اسمزی تعادل حفظ در که است آمینواسیدها این از

 دارد مهمی نقش هامولکول درشت و غشا حفاظت

(Mahajan, 2005 & Tuteja.) موجب خشکی تنش 

 Esmaielpour) ریحان اهیگ در نیپرول سنتز زانیم افزایش

et al., 2019،) سرخارگل (Soltanian et al., 2010،) 

 Farhoudi) سیاهدانه و (Mazarie et al., 2019) گلیمریم

et al., 2017) دارد. همخوانی پژوهش این نتایج با که شد 

 که داد نشان Saffari et al (2016). پژوهش نتایج 

 سبب خشکی تنش شرایط در پوتریسین یپاشمحلول

 نتایج با که شد آویشن گیاه در پرولین دارمعنی افزایش

 د.باشمی همسو آزمایش اول سال در پژوهش این

 پرولین-ا-دلتا یهاآنزیم افزایش واسطهبه براسینواستروئید

 استاز کروبوکسید -5 پرولین و 1سنتاز کربوکسیالت -5

et Li ) شودمی سلول در پرولین افزایش باعث 2ردوکتاز

al., 2011.) هایآزمایش در Khalifelouiy et al. (2020) 

 بر اسینولیدبراپی -24 از استفاده مثبت تأثیر مرزه گیاه در

 .است شده گزارش تنش طی در پرولین میزان تجمع یرو

 

 فالونوئیدکل .2. 3

 اسینولیدبراپی ×پوتریسین ×خشکی تنش ×سال متقابل اثر

 یک احتمال سطح در ریحان گیاه فالونوئید میزان بر

 آزمایش سال دو هر در .(3 جدول) شد دارمعنی درصد

 گیاه در فالونوئید تجمع افزایش سبب خشکی تنش تیمار

 2) اسینولیدبراپی و (رموالمیلی 2) پوتریسین کاربرد و شد

 )شکل داد افزایش را فالونوئید غلظت نیز (میکروموالر

 تبخیر مترمیلی 40 شرایط در آزمایش سال دو هر در .(3

 غلظت پوتریسین، یپاشمحلول عدم و تبخیر تشتک از

                                                                                    
1. Δ1-pyrroline- 5-carboxylate synthetase 

2. Pyrroline-5-carboxylate reductase 

 فالونوئید میزان میکروموالر( 5/0) اسینولیدبراپی ترکم

 و 80) آبیاری سطوح دیگر در اما داشته یتربیش افزایش

 و صفر) پوتریسین و تبخیر( تشتک از تبخیر مترمیلی 120

 2) اسینولیدبراپی تربیش غلظت ر(،موالمیلی دو

 داشت. برتری فالونوئید افزایش در میکروموالر(

 120 متقابل اثر تیمار در فالونوئید میزان ینتربیش

 و پوتریسین رموالمیلی 2 تبخیر، تشتک از تبخیر مترمیلی

 5 /92) آزمایش دوم سال در اسینولیدبراپی میکروموالر 2

 40 تیماری ترکیب در نیز میزان ینترکم و (جذب درصد

 )شاهد( یپاشمحلول عدم تبخیر، تشتک از تبخیر مترمیلی

 شد حاصل جذب( درصد 32/2) آزمایش دوم سال در

  (.3 شکل)

 رموالمیلی دو تیماری ترکیب تأثیر تحت فالونوئید میزان

 شاهد به نسبت اسینولیدبراپی میکروموالر دو و پوتریسین

 تبخیر مترمیلی 120 و 80 ،40 شرایط در (یپاشمحلول عدم)

 ،8/33 ،7/49 آزمایش اول سال در ترتیببه تبخیر تشتک از

 3/37 و 5/35 ،5/45آزمایش دوم سال در و درصد 8/29

 (.3 شکل) داشت افزایش درصد

 کیخش اثر در لک دیفالونوئ شیافزا حاضر، مطالعه در

 یبرا ریحان گیاه هک باشد مطلب این گویای است نکمم

 یادیز ریمقاد ،کیخش تنش نامطلوب اثرات با مقابله

 انتقال زانیم شیافزا لیدال از یکی کند.می تولید دیفالونوئ

 در یکمتابول راتییتغ باعث هک دباشمی یفتوسنتز ترونکال

 نیا لیتعد یبرا دهایفالونوئ سنتز یالقا جمله از اهیگ

 3ازیالیآمون نیآالنلیفن میآنز واسطهبه  که است تیوضع

 هایکنندهتنظیم (.Chegini et al., 2017) ردیگیم صورت

 بیان طریق ازاحتماالً  اسینولیدبراپی و پوتریسین مانند رشد

 هاآنزیم بیوسنتزی مسیرهایکردن فعال و دیجد یهاژن

 شود. می هیثانو یهاتیمتابول تولید سبب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
3. Phenylalanine ammonia lyase  

https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=25829&_au=B.++Esmaielpour&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=25829&_au=B.++Esmaielpour&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=25829&_au=B.++Esmaielpour&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=509294&_au=B.++Soltanian&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=156539&_au=A.++Mazarie&lang=en
https://jhs.um.ac.ir/?_action=article&au=48821&_au=roozbeh++farhoudi&lang=en
https://jhs.um.ac.ir/?_action=article&au=48821&_au=roozbeh++farhoudi&lang=en
https://jhs.um.ac.ir/?_action=article&au=48821&_au=roozbeh++farhoudi&lang=en
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 ریحان گیاه فالونوئید میزان بر اسینولیدبراپی و پوتریسین خشکی، تنش سال کنشبرهم اثر .3 شکل

 
ید ونیالسیمت ،1ترانسفراز لیمت-N نیپوترس میآنز

 نیا یاصل یسوبسترا و ندکیم زیاتالک را 2نیپوترسنیآم

-S مانند موادی آن فرعی یسوبستراها و نیپوترس میآنز

 لهیسکربوکد نیونیمت لیآدنوز-S و نیونیمت لیآدنوز

-N ماده میآنز نیا تیفعال از حاصل فرآورده که دباشمی

 یاختصاص تیمتابول ماده نیاول هک دباشمی نیپوترس لیمت

 نورتروپان و تروپان ن،یوتیکن یدهایالوئکآل سنتز ریمس در

 (.Flores et al., 1989) رودمی شماربه

Rezaei et al. (2018) که کردند گزارش 

 با کنندهمقابله انیاکسیدآنتی ترکیبات فعالیت اسینولیدبراپی

 ترکیبات و فالونوئید آنتوسیانین، مثل اکسیداتیو تنش

 -24 یپاشمحلول اثرات بررسی دهد.می افزایش را فنولی

 هایویژگی و مختلف رشدی معیارهای بر اسینولیدبراپی

 که داد نشان خشکی، تنش تحت تابستانه مرزه بیوشیمیایی

 نسبت فالونوئید میزان افزایش سبب ماده این یپاشمحلول

  (.Khalifelouiy et al., 2020) شد شاهد به
 

                                                                                    
1. Putrescine N-methyltransferases  

2. Diamine putrescine 

 کاتاالز .3. 3

 و درصد یک سطح در پوتریسین ×خشکی تنش متقابل اثر

 آنزیم یامحتو بر درصد پنج درسطح سال ×اسینولیدبراپی

 آنزیم یکعنوان به کاتاالز (.3 )جدول بود دارمعنی کاتاالز

 هیدروژن پراکسید سازیپاک و حذف در انیاکسیدآنتی

 تخریبی اثرات کاهش و هازومپراکسی در تولیدشده

-Simova) دارد ایبرجسته نقش اکسیژن فعال یهاگونه

Stoilova et al., 2008.) میزان خشکی تنش افزایش با 

 یپاشمحلول و یافته افزایش کاتاالز آنزیم فعالیت

 ینتربیش شد. کاتاالز آنزیم مقدار افزایش سبب پوتریسین

 (دقیقه در پروتین گرممیلی 01175/0) کاتاالز آنزیم میزان

 دو کاربرد و تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 120 تیمار در

 /00799) آن مقدار ینترکم و پوتریسین رموالمیلی

 40) مطلوب آبیاری تیمار در دقیقه( در پروتین گرممیلی

 (.4 )شکل شد مشاهده تشتک( از تبخیر مترمیلی

 در شاهد به نسبت پوتریسین رموالمیلی دو تیمار

 ترتیببه تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 120 و 40 شرایط

 آنزیم میزان درصدی 67/19 و 71/11 افزایش سبب

 هر در اسینولیدبراپی یپاشمحلول (.4 )شکل شد کاتاالز

 این و شد کاتاالز آنزیم افزایش سبب آزمایش سال دو
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 بود دوم سال از تربیش آزمایش اول سال در افزایش

 به نسبت اسینولیدبراپی میکروموالر دو تیمار (.5 )شکل

 ،12/4 ترتیببه اول سال در شاهد و میکروموالر 5/0

 میزان درصد 9/4 و 22/1 دوم سال در و درصد 37/7

 اول سال در (.5 )شکل داد افزایش را آنزیم این فعالیت

 دلیل به احتماالً که بود تربیش کاتاالز آنزیم میزان آزمایش

   است. بوده هوا حرارت درجه تربیش افزایش

 اسینولیدبراپی و پوتریسین که دهدمی نشان امر این

 شرایط در ضداکسندگی هایآنزیم بیوسنتز تحریک سبب

  است. شده خشکی تنش

در هنگام تنش خشکی، کلروپالست یکی از 

باشد، های فعال اکسیژن میهای اصلی تولید فرممکان

ها نسبت دلیل عدم مصرف شدن روزنهچون در اثر بسته

جهت تثبیت نوکلئوتید فسفات دیآدنین آمیدنیکوتین

اکسیدکربن در چرخه کالوین در این اندامک کم شده دی

شدن زنجیره انتقال الکترون شده و در و منجر به بسته

های فعال اکسیژن نهایت سبب افزایش تولید فرم

های گیاهی (. سلولMittler et al., 2004شوند )می

ای جهت مقابله با اثرات دفاعی ویژههای دارای مکانیسم

های های محیطی هستند مانند سنتز آنزیممنفی تنش

اکسیدانی )سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز( که افزایش آنتی

های کاتاالز و پراکسیداز به کاهش میزان فعالیت آنزیم

کند کمک می کربناکسیددیتنفس نوری و نقطه جبرانی 

(Siosemardeh et al., 2014 .) 

 

 
 کنش تنش خشکی و پوتریسین بر میزان آنزیم کاتاالز گیاه ریحاناثر برهم . 4شکل 
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 کنش سال و بر میزان آنزیم کاتاالز گیاه ریحاناثر برهم . 5شکل 
 

 

 

 افزایش طریق از خشکی تنش تخریبی اثرات کاهش

 معطر پونه دارویی گیاه در کاتاالز آنزیم فعالیت

(Afsharmohammdian et al., 2016،) پنیرک (Kashefi et 

al., 2019) دانهسیاه و (Kabiri et al., 2014) شده مشاهده 

 ،رسانپیام هایمولکولعنوان به احتماالً هاآمینپلی است.

 که کنندمی اندازیراه را دفاعی هایواکنش از ایزنجیره

 است آن نتایج از یکی اناکسیدآنتی هایآنزیم فعالیت افزایش

(Ameri et al., 2015.) Parvin et al. (2014) کردند گزارش 

 دارویی گیاه روی بر هاآمینپلی برگی یپاشمحلول اثرات که

 تجزیه از ممانعت طریق از خشکی تنش شرایط در جینسینگ

 افزایش چنینهم ها،آمینپلی سطوح افزایش و کلروفیل

 در بهبود باعث کاتاالز نظیر اناکسیدآنتی هایآنزیم فعالیت

 با حاضر پژوهش در آمدهدستبه نتایج شد. گیاهچه رشد

 ,.Alcazar et al) دارد مطابقت هاپژوهش سایر نتایج

2010;Yiu et al.,2009; Zhang et al.,2009.) کاربرد 

 افزایش سبب ترتیببه نیز آلمانی بابونه در پوتریسین

 Nazarli et) شد کاتاالز پراکسیدازو آسکوربات هایآنزیم

al., 2015.) واسطه هایمولکول تولید طریق از براسینولیدها 

 بیوسنتز بر تأثیر و اکسید نیتریک مانند )حدواسط(

 سبب هورمون این داخلی سطح افزایش و اسیدآبسیزیک

 ,.Zhang et al) شوندمی انیاکسیدآنتی یهافعالیت القای

 گیاهان در انیاکسیدآنتی آنزیم فعالیت یافتنشدت (.2010

 این سنتز و ژن بیان افزایش دلیلبه براسینولید با تیمارشده

  (.Gao et al., 2010) است آنزیم
 

 پراکسیداز آسکوربات .4. 3

 اثر و سال ساده اثر تأثیر تحت پراکسیداز آسکوربات آنزیم

 احتمال سطح در اسینولیدبراپی ×پوتریسین ×خشکی متقابل

 آنزیم میزان (.3 )جدول گرفت قرار دارمعنی درصد یک

 بود دوم سال از تربیش اول سال در پراکسیدازآسکوربات

 افزایش آنزیم این میزان خشکی تنش افزایش با (.6 )شکل

 افزایش سبب اسینولیدبراپی و پوتریسین یپاشمحلول و یافته

 آنزیم میزان ترینبیش شد. آبیاری سطوح همه در آنزیم این

 در دقیقه( در پروتیین گرممیلی 139/0) پراکسیداز آسکوربات

 غلظت باالترین و تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 120 تیمار

 میکروموالر( )دو اسینولیدبراپی و ر(موالمیلی )دو پوتریسین

 تیمار در دقیقه( در پروتیین گرممیلی /0322) آن ترینکم و

 )شکل شد مشاهده تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 40 شاهد

 میکروموالر 2 و پوتریسین رموالمیلی 2 زمانهم کاربرد (.7

 120 و 80، 40شرایط در شاهد تیمار به نسبت اسینولیدبراپی

 ترتیببه را کاتاالز آنزیم میزان تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی

 (.7 )شکل داد افزایش درصد 16/33 و 9/4 ،43/51
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 اثر سال بر میزان آنزیم آسکوربات پراکسیداز گیاه ریحان .6شکل 

 
 ریحان گیاه پراکسیداز آسکوربات آنزیم میزان بر اسینولیدبراپی و پوتریسین خشکی، متقابل اثر .7 شکل

 

 نقش پراکسیداز آسکورباتی هاآنزیم تنش شرایط در

 هیدروژن اکسیژن فعالی هاگونهی پاکساز دری کلید

 واکنشی برا سوبسترا عنوانبه آنزیم این .دارند پراکسید

 پراکسید هیدروژن با آن این ترکیبی میل و شده مصرف

 فعالیت خشکی تنش شرایط در بنابراین، باالست بسیار

 Saglam et al., 2011; Zali et) یابدمی افزایش آنزیم این

al., 2016.) یهاآنزیم افزایش سبب پوترسین کاربرد 

 شد استویا گیاه در پراکسیداز وآسکوربات کاتاالز

(Gerami et al., 2019). دارد وجود متعددی هایگزارش 

 میزان براسینواستروئیدها کاربرد که ستا این کنندهبیان که

 افزایش تنش تحت گیاهان در را اناکسیدآنتی هایآنزیم

  (.Fariduddin et al., 2009) دهدمی

 

 پراکسیداز گایاکول .5 .3

 عامله دو اثر تأثیر تحت پراکسیداز گایاکول آنزیم فعالیت

 اسینولید،براپی ×خشکی تنش پوتریسین، ×خشکی تنش

 سطح در پوتریسین ×سال اثر و اسینولیدبراپی ×پوتریسین

 خشکی تنش (.3 )جدول شد دارمعنی درصد یک احتمال

 افزایش را ریحان گیاه در پراکسیداز گایاکول آنزیم میزان

 سبب نیز اسینولیدبراپی و پوتریسین یپاشمحلول و داد

 آبیاری تیمار سطح سه هر در آنزیم این تربیش افزایش

 از تبخیر مترمیلی 40) مطلوب آبیاری شرایط در شدند.

 پوتریسین ترکم هایغلظت زمانهم کاربرد تبخیر(، تشتک

 در و میکروموالر( 5/0) براسینولید اپی و ر(موالمیلی 5/0)

 غلظت تبخیر، تشتک از تبخیر مترمیلی 120 و 80 شرایط

 دو و پوتریسین رموالمیلی )دو ماده دو این تربیش

 گایاکول آنزیم افزایش سبب اسینولید(براپی میکروموالر

 (.8 )شکل شد پراکسیداز

 توانست نیز اسینولیدبراپی و پوتریسین زمانهم کاربرد

 باشد، داشته پراکسیداز گایاکول آنزیم بر افزایشی تأثیر

 تربیش غلظت پوتریسین سطح سه هر در کهطوریبه

 پراکسیداز گایاکول آنزیم میکروموالر( 2) اسینولیدبراپی

 پوتریسین ×سال متقابل اثر (.8)شکل شد حاصل تریبیش

 سطوح همه در آنزیم این تربیش افزایش گویای نیز

 نسبت اول سال در رموالمیلی 2 غلظت بخصوص پوتریسین

 علتبه تواندمی که (،6 )شکل است آزمایش دوم سال به

 که بوده آزمایش اول سال در حرارت درجه تربیش افزایش

 افزایش و سلولی غشای تربیش پذیرینشت سبب احتماالً
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   است. شده انیاکسیدآنتی هایآنزیم میزان افزایش نهایت در و اکسیژن آزاد هایرادیکال میزان
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 آنزیم میزان بر پوتریسین ×سال و اسینولیدبراپی ×پوتریسین اسینولید،براپی ×خشکی پوتریسینتنش ×خشکی تنش متقابل اثر .8شکل

 ریحان گیاه پراکسیداز گایاکول

 

 زدیسموتا سوپراکسید .6 .3

 در اسینولیدبراپی ×پوتریسین ×خشکی تنش متقابل اثر

 پنج سطح در خشکی تنش ×سال و درصد یک سطح

 اثر زدیسموتا دسوپراکسی آنزیم فعالیت میزان بر درصد

 با اناکسیدآنتی این میزان (.3 )جدول داشت یدارمعنی

 یپاشمحلول اما داشت کاهش خشکی تنش افزایش

 در آنزیم این میزان افزایش سبب اسینولیدبراپی و پوتریسین

 مترمیلی 80 و 40 شرایط در شد. آبی تیمار سطح سه هر

 و پوتریسین رموالمیلی دو غلظت تبخیر تشتک از تبخیر

 مترمیلی 120 شرایط در و اسینولیدبراپی میکروموالر 5/0

 )دو ماده دو هر غلظت باالترین تبخیر تشتک از تبخیر

 سبب اسینولید(براپی میکروموالر دو و پوتریسین رموالمیلی

 کاربرد (.8 )شکل شد زدیسموتا سوپراکسید آنزیم افزایش

 میکروموالر 5/0 و پوتریسین رموالمیلی دو زمانهم

 80و 40 شرایط در شاهد تیمار به نسبت اسینولیدبراپی

 و 9/4 ،43/51 ترتیببه تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی

 تشتک از تبخیر مترمیلی 120 شرایط در و درصد 16/33

 و پوتریسین رموالمیلی 2) ماده دو هر تربیش غلظت تبخیر

 درصدی 58/9 افزایش سبب اسینولید(براپی میکروموالر 2

 میانگین مقایسه (.8 )شکل شد زدیسموتا سوپراکسید آنزیم

 همه در که داد نشان نیز خشکی تنش و سال کنشبرهم اثر

 کاهش علتبه اول سال در آنزیم این میزان آبی سطوح

 درجه افزایش و بارندگی میزان کاهش نسبی، رطوبت میزان

 عدم (.9 )شکل است بوده دوم سال از تربیش هوا حرارت

 کاهش دالیل از یکی دفاعی هایمکانسیم اجزای تعادل

 صورت بدین دباشمی آنزیم این ضعیف عملکرد و میزان

 افزایش تأثیر تحت سلول دفاعی مکانیسم و متابولیسم که

 میزان افزایش سبب و گرفته قرار اکسیژن فعال هایفرم

 Hassanpour et) است شده سوپراکسیددیسموتاز آنزیم

al., 2015.) شرایط در پژوهش این در که رسدمی نظربه 
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 مکانسیم در زیادی سهم دیسموتاز سوپراکسید آنزیم تنش

 اناکسیدآنتی هایآنزیم و نداشته ریحان گیاه دفاعی

 افزایش گیاه از دفاع جهت تنش شرایط در دیگری

 اند.یافته
 

 

 

 
 ریحان گیاه دیسموتازسوپراکسید آنزیم میزان بر اسینولیدبراپیو پوتریسین خشکی، تنش کنشبرهم اثر .8شکل

 

 
 ریحان گیاه دیسموتازسوپراکسید آنزیم میزان بر سال و خشکی تنش کنشبرهم اثر .9 شکل

 

 هایآنزیم از مختلفی هایگروه واقع در یعنی

 (.Chaparzadeh et al., 2004) شوندمی فعال انیاکسیدآنتی

 آنزیم خشکی تنش تحت ریحان گیاهدر پژوهش این در و

 است. نداشته مهمی دفاعی نقش دیسموتاز سوپراکسید

 دفاعی هایسیستم بررسی جهت زیادی مطالعات

 متفاوتی نتایج و شده انجام محیطی هایتنش از ناشی

 از برخی فعالیت هاگونه از بعضی در است. شده حاصل

 فعالیت دیگر یهاگونه در اما ،یافته کاهش هااناکسیدآنتی

 Yong است. تغییر بدون یا و تربیش هااناکسیدآنتی همان

et al. (2006) اکسید سوپر آنزیم میزان که کردند عنوان 

 Hassanpour. اما یافته کاهش خشکی تنش در دیسموتاز

et al (2015) تنش تحت را آنزیم این میزان فزایش 

 رشدونمو مرحله گیاهی، گونه نوع کردند. گزارش خشکی

 از نوع این سبب مختلف محیطی شرایط و گیاهی بافت

 (.Casano, 1994) دباشمی اختالفات

 

 اسانس درصد .7 .3

 اسینولیدبراپی ×پوتریسین ×خشکی تنش ×سال متقابل اثرات
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 درصد بر یدارمعنی تأثیری درصد یک احتمال سطح در

 زانیم راتییتغ میانگین (.3 )جدول داشتند ریحان گیاه اسانس

 به نسبت اسانس زانیم بر یخشک تنش تأثیر انگریب اسانس

 نسبت اسینولیدبراپی و نیسیپوتر یپاشمحلول و بوده شاهد

 در اسانس میزان شیافزا موجب یپاشمحلول عدم ماریت به

 مواد از استفاده آزمایش سال دو هر در .شد آبی سطوح همه

 رموالمیلی 2) باال هایغلظت در شدهبرده کاربه یپاشمحلول

 آبی سطوح همه در اسینولید(براپی میکروموالر 2 و پوتریسین

 این که شد ریحان اسانس درصد تربیش افزایش سبب

 (.10 )شکل بود دوم سال از تربیش اول سال در افزایش

 مترمیلی 120 تیمار در (531/0) اسانس درصد ترینبیش

 دو و پوتریسین رموالمیلی دو کاربرد با تبخیر تشتک از تبخیر

 531/0) آزمایش دوم سال در اسینولیدبراپی میکروموالر

 تشتک از تبخیر مترمیلی 40 شاهد تیمار شد. مشاهده (درصد

 (176/0) اسانس درصد ترینکم آزمایش دوم سال در تبخیر

 و اسینولیدبراپی میکروموالر 2 غلظت (.9 شکل) بود دارا را

 ی(پاشمحلول )عدم شاهد به نسبت پوتریسین رموالمیلی 2

 سال در تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 120 و 80 ،40 در

 ،41/56 دوم سال در 9/62 و 69/57 ،41/56 ترتیببه اول

 (.10 )شکل یافت افزایش اسانس درصد 9/62 و 69/57

 و خشکی تنش از حاصل صدمات با مقابله جهت

 شکست به شروع سلول سلولی، غشای پایداری حفظ

 هایمتابولیتتجمع  نتیجه در و کندمی هاماکرومولکول

 افزایش سبب امر این که یافته، افزایش سلول در ثانویه

 Saffari et)شود می گیاه اسانس میزان و سلول پایداری

al., 2016.) ماریت در اسانس یباال درصد شیآزما نیا در 

 آن متعاقب و برگ سطح اهشک به بتوان دیشا را تنش

 داد ربط اسانس نندهکترشح یهاغده مکترا شیافزا

(Rezaei Chiyaneh et al., 2012.) اسانس درصد افزایش 

 و (Bettaieb, 2011) سبز زیره گیاه در خشکی تنش تحت

 نیز (Farhoudi et al., 2017) کاسنی و آلمانی بابونه

 افزایش پوتریسین یپاشمحلول اثر در است. شده گزارش

 استحکام بر پوتریسین نقش علتبه تواندمی اسانس

 با ارتباط در پوتریسین کنندگیتنظیم و برگ سلولی غشای

 استحکام با که باشد پیری و هاتنش برابر در واکنش

 هایآنزیم فعالیت از داریباز و سلولی غشاهای

 ,.El-Lethy et al) شودمی ممانعت پیری از هیدرولتیکی

 فعال یهانیآمیپل از یکی نیسیپوتر هکییازآنجا .(2010

 یتروژنین یهابکیتر سمیمتابول از یبخش و دباشمی اهیگ

 موجب اهیگ در تروژنین منبع نندهکنیتأم با و شده شامل را

 شودمی اهیگ اسانس درصد رشد یهاشاخص شیافزا

(Amin et al., 2011.)  

 

https://jhs.um.ac.ir/?_action=article&au=48821&_au=roozbeh++farhoudi&lang=en
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 ریحان گیاه اسانس درصد بر اسینولیدبراپی و پوتریسین خشکی، تنش سال کنشبرهم اثر .10 شکل

 

 

 

 یسینپوتر و یدیناسپرم ین،اسپرم یهاینآمیپل تأثیر

 یمارهایت تأثیر تحت هک داد نشان بادرشبو دارویی یاهگبر

 یتکم و یفیتک یسین،پوتر  ویژهبه هاآمینپلی گوناگون

 چنینهم (.Rahaty et al., 2015) یافت بهبود اسانس یاجزا

 تنش شرایط تحت براسینواسترویید کاربرد سرخارگل گیاه در

 این اسانس درصد آبیاری، نرمال شرایط به نسبت خشکی

  (.Oveysi Omran et al., 2020) داد افزایش را گیاه

 
  اسانس عملکرد .8 .3

 تنش ×سال کنشبرهم اثرات تأثیر تحت اسانس عملکرد

 درصد 1 سطح در اسینولیدبراپی ×پوتریسین ×خشکی

 در آزمایش دوم و اول سال در (.3 )جدول شد دارمعنی

 و 40 به نسبت تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 80 شرایط

 اسانس تبخیرعملکرد تشتک از تبخیر مترمیلی 80

 محلول آبیاری سطوح همه در اما ،شد حاصل یتربیش

 عملکرد افزایش سبب اسینولیدبراپی و پوتریسین پاشی

 2 و پوتریسین رموالمیلی 2 غلظت شد. ریحان اسانس

 همه در دوم و اول سال در اسینولیدبراپی موالرمیکرو

 استثنایبه شد اسانس عملکرد افزایش سبب آبیاری سطوح

 شرایط تحت اول سال در پوتریسین رموالمیلی 2 تیمار

 کاربرد با که تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 80 و 40

 عملکرد تربیش افزایش سبب اسینولیدبراپی ترکم غلظت

 تیماری ترکیب در اسانس عملکرد ینتربیش شد. اسانس

 پوتریسین رموالمیلی 2 تبخیر، تشتک از تبخیر مترمیلی 80

 52/196) دوم سال در اسینولیدبراپی موالر میکرو 2 و

 120 تیمار ترکیب در میزان ینترکم و هکتار( در کیلوگرم

 یپاشمحلول عدم و تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی

 کیلوگرم 01/43) اول سال در اسینولیدبراپی و پوتریسین

 میزان افزایش علتبه احتماالً که شد حاصل هکتار( در

 دوم سال در حرارت درجه کاهش و بارندگی رطوبت،

 نهایت در و رویشی رشد تربیش افزایش سبب که بوده

 (.10 )شکل است شده تربیش اسانس عملکرد

 سال در تبخیر تشتک از تبخیرمتر میلی 80 شرایط در

 غلظت دوم سال در و اسینولیدبرتر اپیکم غلظت اول

 پوتریسین رموالمیلی 2 با همراه اسینولیدبرتر اپیبیش

 تحت کهطوریهب، شد تولید یتربیش اسانس عملکرد

 2 غلظت تبخیر، تشتک از تبخیرمتر میلی 80 شرایط

 اسینولیدبراپی میکروموالر 5/0 و پوتریسین رموالمیلی
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 و پوتریسین یپاشمحلول )عدم شاهد به نسبت

 دوم سال در و درصد 61 اول سال در اسینولید(براپی

 میکروموالر 2 و پوتریسین رموالمیلی 2 غلظت

 و پوتریسین )عدم شاهد به نسبت اسینولیدبراپی

 یافت افزایش اسانس عملکرد درصد 57 اسینولید(براپی

 (.11 )شکل

 

 
 ریحان گیاه اسانس عملکرد بر اسینولیدبراپی و پوتریسین خشکی، تنش سال، کنشبرهم اثر .11 شکل

 

 

 گیرینتیجه .4

 پژوهش این از آمدهدستبه هاییافته طبق طورکلی،به

 و جداگانه طوربه براسینولیداپی -24 و پوتریسین اثر

 شرایط در آزمایش سال دو هر در کنشبرهم طوربه نیز

 و تبخیر( تشتک از تبخیر مترمیلی 40) مطلوب آبیاری

 تشتک از تبخیر مترمیلی 120 و 80) خشکی تنش

 سیستم فعالیت افزایش طریق از ریحان گیاه تبخیر(

 کاتاالز، آنزیم فعالیت میزان شامل انیاکسیدآنتی

 مقدار پراکسیداز، گایاکول دیسموتاز، سوپراکسید

 تنش اثر کاهش در مهمی نقشی فالونوئید و پرولین

 اپی-24 و پوتریسین کهازآنجایی نمودند. ایفا خشکی

 رسانیعالمت مسیر در مؤثر هایمولکول براسینولید

 تنش شرایط در بنابراین شوند،می محسوب هاتنش

 به منجر مذکور ماده دو این برگی یپاشمحلول خشکی

 هایآنزیم جمله )از شده گیاه دفاعی هایپاسخ القای

 تحمل و رشد افزایش سبب هاپاسخ این و ضداکسنده(

 درصد افزایش نهایت در و خشکی تنش به ریحان گیاه

 دو هر در بنابراین است. شده شرایط این در اسانس

 مطلوب آبی شرایط چنینهم و خشکی تنش شرایط

 2 غلظت تبخیر(، تشتک از تبخیر مترمیلی 40)

 اسینولیدبراپی میکروموالر 2 و پوتریسین رموالمیلی

 طریق از ریحان اسانس عملکرد و درصد افزایش جهت

 پیشنهاد ضداکسنده هایآنزیم یهافعالیت بهبود

 شود.می

 

 قدردانی و تشکر .5

 همکاری پژوهش این اجرای در که کسانی تمامی زا

 گردد.می قدردانی و تشکر اند،داشته صمیمانه

 

 منافع تعارض .6

 ندارد. وجود نویسندگان توسط منافع تعارض گونههیچ
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Aebi, H. (1984). Catalase in vitro. Methods in 

Enzymology, 105, 121-126. 

https://doi.org/10.1016/S0076-6879(84)05016-3 

Ameri, R.,  Azizi, M.,  Tehranifar, A., &   Roshan 

Sarvestani, V. (2015). Effect of Natural 

Antitranspirant Compounds on Physiological 

and Biological Properties of Basil (Ocimum 

basilicum) under Water Stress Condition. 

Journal of Horticultural Sciences, 29(1), 55-67. 

(In Persian). 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

https://doi.org/10.1016/S0076-6879(84)05016-3
https://jhs.um.ac.ir/?_action=article&au=73005&_au=R.++Ameri&lang=en
https://jhs.um.ac.ir/?_action=article&au=33403&_au=M.++Azizi&lang=en
https://jhs.um.ac.ir/?_action=article&au=38739&_au=A.++Tehranifar&lang=en
https://jhs.um.ac.ir/?_action=article&au=86684&_au=V.++Roshan+Sarvestani&lang=en
https://jhs.um.ac.ir/?_action=article&au=86684&_au=V.++Roshan+Sarvestani&lang=en
https://jhs.um.ac.ir/?_action=article&au=86684&_au=V.++Roshan+Sarvestani&lang=en
https://jhs.um.ac.ir/article_34282_e8dac15096b8828f51c7a52096a504b8.pdf?lang=en
https://jhs.um.ac.ir/article_34282_e8dac15096b8828f51c7a52096a504b8.pdf?lang=en
https://jhs.um.ac.ir/article_34282_e8dac15096b8828f51c7a52096a504b8.pdf?lang=en
https://jhs.um.ac.ir/article_34282_e8dac15096b8828f51c7a52096a504b8.pdf?lang=en


 زارع جواد محمد ،یعباس اهلل نصرت ،یداراب فرشته

 

 1401تابستان   2شماره   24دوره 

580

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., & Smith, M. 

(1998). Crop evapotranspiration-guidelines for 

computing crop water requirements-FAO 

irrigation and drainage paper 56. FAO, Rome, 

300, 6541. 

Alcazar, R., Cuevas, J., Patron, C., Altabella, M., & 

Tiburcio, A. F. (2010). Abscisic acid modulates 

polyamine metabolism under water stress in 

Arabidopsis thaliana, Plant Physiology, 128, 

448-455. 

Anjum, S.A., Wang, L.C., Farooq, M., Hussain, M., 

Xue, L.L., & Zou, C.M. (2011). Brassinolide 

application improves the drought tolerance in 

maize through modulation of enzymatic 

antioxidants and leaf gas exchange. Journal of 

Agronomy and Crop Science, 197, 177-185. 

Afsharmohammdian, M., Ghanati, F., Ahmadiani, 

S., & Sadrzamani, K. (2016). Effect of drought 

stress on the activity of antioxidant enzymes 

and soluble sugars content of Pe-nnyroyal 

(Mentha pulegium L.). Nova Biologica Reperta, 

3 (3), 228-237. https:// 

10.21859/acadpub.nbr.3.3.228 . (In Persian). 

 Anwar, A., Yumei. L., Rongrong, D., Longqiang, 

B., Xianchang, Y., & Yansu, L. (2018). The 

physiological and molecular mechanism of 

brassinosteroid in response to stress: a review 

Biological Research, 51(46), 1-15. https:// 

10.1186/s40659-018-0195-2  

Arasteh, F., Moghaddam, M., & Ghasemi 

Pirbalouti, A. (2020). The effect of putrescine 

foliar application ontheinduction of drought 

resistance in Mexican marigold (Tagetes minuta 

L.). Journal of Cell and Tissue, 11(3), 204-220. 

https://10.52547/JCT.11.3.204 . (In Persian). 

Aria, P. (1997). Description of methods of physical 

decomposition of soil. Tehran Soil and Water 

Research Institute Publications. 65. 

Bates, L.S., Waldern, R.P., & Tear, I.D. (1973). 

Rapid determination of free proline for water 

stress studies. Plant Soil, 39, 205-207. 

http://dx.doi.org/10.1007/BF00018060   
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Bajguz, A., & Hayat, S. (2009). Effects of 

brassinosteroids on the plant responses to 

environmental stresses, Plant Physiology and 

Biochemistry, 47(1), 1-8. 

http://10.1016/j.plaphy.2008.10.002  

Bettaieb, I., Zakhama, N., Aidi Wannes, W., 

Kchouk, M.E., & Marzouk, B. (2011).Water 

deficit effects on Salvia officinalis fatty acids 

and essential oils composition. Scientia 

Horticulturae, 120, 271-275. 

http://10.1016/j.scienta.2008.10.016 

Bucks, D.A., Nakayama, F.S., & Warrick, A.W. 

(1982). Principles, Practices, and Potentialities 

of trickle drip irrigation. In: Hillel, D. (Ed.). 

Advances in Irrigation Agronomy Assets 

Cambridge, 1, 219-298. http://10.1016/B978-0-

12-024301-3.50013-7 

Casano, L.M., Martin, M., & Sabater, B. (1994). 

Sensitivity of superoxide dismutase transcript 

levels and activities to oxidative stress is lower 

in mature-senescent than in young barley 

leaves. Plant Physiology, 106. http://1033-1039. 

10.1104/pp.106.3.1033. 

Change, B., & Maehly, A.C. (1955). Assay of 

catalases and peroxidase. Methods in 

Enzymology, 2, 764-775. http:// 10.1016/S0076-

6879(55)02300-8 

Chaparzadeh, N., Amico, M.L., Nejad, R.K., Izzo, R., 

& Izzo F.N.  (2004). Antioxidative responses of 

Calendula officinalis under salinity conditions. 

Plant Physiology and Biochemistry, 42, 695-701. 

http:// 10.1016/j.plaphy.2004.07.001 

Chegini, E., Ghorbanpour, M., Hatami, M., & 

Taghizadeh, M. (2017). Effect of Multi-Walled 

Carbon Nanotubes on Physiological Traits, 

Phenolic Contents and Antioxidant Capacity of 

Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand. under 

Drought Stress. Journal of Medicinal Plants, 16 

(62), 191-207. (In Persian). 

Dandan, Ch., Qingsong, Sh., Lianghong, Y., 

Adnan, Y., & Bingsong, Zh. (2019). Polyamine 

Function in Plants: Metabolism, Regulation on 

Development, and Roles in Abiotic Stress 

Responses. Frontiers in Plant Science, 

9(1945),1-13. http:// 10.3389/fpls.2018.01945 

Dastborhan, S., Zehtab-Salmasi, S., Nasrollahzadeh, 

S., & Tavassoli, A.R. (2011). Effect of 

biofertilizers and different amounts of nitrogen on 

yield of flower and essential oil and nitrogen use 

efficiency of german chamomile (Matricaria 

chamomilla L.). Iranian Journal of Medicinal and 

Aromatic Plants, 27(2), 290-305. (In Persian). 

Dhindsa, R.S., Plumb-Dhindsa, L.A., & Thorpe, 

T.A. (1981). Leaf senescence: correlated with 

increased levels of membrane permeability and 

lipid peroxidation, and decreased levels of 

superoxidedismutase and catalase. Journal of 

Experimental Botany, 32(1), 93-101. https:// 

10.1093/jxb/32.1.93 

Dhriti, K., Bhardwaj, S., Landi, M., Sharma, A., 

Ramakrishnan, M., & Sharma, A. (2020). The 

Impact of Drought in Plant Metabolism: How to 

Exploit Tolerance Mechanisms to Increase Crop 

Production, Applied Sciences, 10, 5692, 2-19. 

http://dx.doi.org/10.21859/acadpub.nbr.3.3.228
https://doi.org/10.1186/s40659-018-0195-2
https://dx.doi.org/10.52547/JCT.11.3.204
https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2008.10.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2008.10.016
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-024301-3.50013-7
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-024301-3.50013-7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip2dKvzrbtAhUTT8AKHTp4DuYQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fjmp.ir%2F&usg=AOvVaw1xLbPnQDUfjT2slvWZbSiU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip2dKvzrbtAhUTT8AKHTp4DuYQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fjmp.ir%2F&usg=AOvVaw1xLbPnQDUfjT2slvWZbSiU
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpls.2018.01945


 یخشک تنش طیشرا تحت حانیر اهیگ ضداکسنده هایمیآنز تیفعال بر دینولاسیبراپی -24 و نیسیپوتر ریتأث یبررس

 

 1401تابستان   2شماره   24دوره 
581

https:// 10.3390/app10165692 

Ekren, S., Sonmez, ch., Ozcakal, E., Kukul Kurttas, 

Y., Bayram, E., & Gurgulu, H. (2012). The 

effect of different irrigation water levels on 

yield and quality characteristics of purple basil 

(Ocimum basilicum L.). Agricultural Water 

Management, 109, 155-161 . 

https://10.1016/j.agwat.2012.03.004 

Esmaielpour, B.,  Fatemi, H., & Moradi, M. (2019). 

Effects of nitric oxide on some 

morphophysiological and biochemical properties 

of basil (Ocimum basilicum L.) under drought 

stress conditions. Iranian journal of Medicinal and 

Aromatic Plants, 4(35), 601-616. (In Persian). 

El-Lethy, S., Ayad, H., & Talaat, I. (2010). 

Physiological effect of some antioxidant on flax 

plant (Linumusit atissimum L.), World Journal 

of Agricultural Sciences, 6(5), 622-629,. 

Fariduddin, Q., Khanam, S., Hasan, S. A., Ali, B., 

Hayat, S., & Ahmad, A. (2009). Effect of 28-

homobrassinolide on drought stress induced 

changes in photosynthesis and antioxidant 

system of Brassica juncea L. Acta Physiology 

Plant, 31, 889-897. 

Flores, H.E., Protacio, C.M., & Signs, M. (1989). 

Primary and secondary metabolism of 

polyamines in plants. Plant Nitrogen 

Metabolism, 329-393.  

Farhoudi, R. (2017). Evaluation of Drought Stress 

Effect on Growth, Essential Oil Percentage and 

Essential Oil Yield of Chamomile (Matricaria 

recutita L. Presov cultivar) and Chicory 

(Cichorium intybus L. local cultivar) in the 

North of Khuzestan. Journal of Horticultural 

Science, 31(1), 122-130 . https:// 

10.22067/jhorts4.v0i0.46691. (In Persian). 

Galston, A. W. (1991). On the trail of a new 

regulatory system in plants. New Biology, 3, 

450-453. 

Gao, F.Y., Jiac, C.G., Lia, Z., Sun, B., Zhanga, L.P., 

Liu, N., & Wang, Q.M. (2010). Effect of 

brassinosteroids on drought resistance and abscisic 

acid concentration in tomato under water stress, 

Scientia Horticulturae, 126, 103-10. 
Gerami, M., Mohammadian, A., & Akbarpour, V. 

(2019). The Effect of Putrescine and Salicylic 
Acid on Physiological Characteristics and 
Antioxidant in Stevia Rebaudiana Under Salinity 
Stress. Journal of Cell Biology, 11 (29), 40-54.  
https:// 10.29252/jcb.11.29.40. (In Persian). 

 Hassanpour, K., Ahmadi, J., Daneshyan J., & 
Hatami S. (2015). Changes in chlorophyll, 
protein and antioxidant enzymes on durum 
wheat under drought stress. Journal of Crop 
Breeding, 7(15), 76-87. (In Persian). 

Hemmati, KH.,  Ebadi, A., Khomari, S., & Sedghi, M. 
(2018). Influence of ascorbic acid and 24 
epibrassinolide on physiological characteristics of 
pot marigold under water-stress condition. Journal 
of Plant Interactions, 13(1), 364-372. (In Persian). 
https://doi.org/10.1080/17429145.2018.1483033 

Iakovos, K., Menexes, G., Georgiou, P., & Dordas, 
Ch. (2020). Effect of Water Stress on the 
Physiological Characteristics of Five Basil 
(Ocimum basilicum L.) Cultivars.agronomy, 
10(7), 1029.1-20. 
https://doi.org/10.3390/agronomy10071029 

 Kabiri, R.,  Farahbakhsh, H., & Nasibi,  F. 
(2014).Effect of drought stress on physiological 
and biochemical characteristics of Nigella 
sativa L. Iranian Journal of Medicinal and 
Aromatic Plants, 30(4), 66,600-610. 
https://10.22092/ijmapr.2014.9841.(In Persian). 

Kashefi, B., & Bahri, F. (2019). The effect of drought 
stress and hexaconazole on physio-morphological 
characteristics of Malva sylvestris L., 
Environmental Stresses in Crop Sciences, 12(3), 
877-887. https://10.22077/escs.2019.1591.1360 

Khair-ul-Bariyah, S., Ahmed, D., & Ikram, M. 
(2012). Ocimum basilicum: a review on 
phytochemical and pharmacological studies. 
Journal of the Chemical Society of Pakistan, 
2(2), 78-85. https://10.15228/2012.v02.i02.p05 

 Khalifelouiy, Z.,  Abbasifar, A.R.,  Khadivi, A., & 
Akramian M. (2020). EThe effect of proline and 
24-epibrassinolide on growth indices and 
biochemical characteristics of the summer 
savory (Satureja hortensis L.). Journal of Plant 
Research, 32(4), 873-885. (In Persian). 

Mahajan, S., & Tuteja, N. (2005). Cold, salinity and 
drought stress: an overview. Archives of 
Biochemistry and Biophysics, 15, 444(2), 139-
58. https:// 10.1016/j.abb.2005.10.018  

 Mazarie, A., Mousavi-nik, S.M., Ghanbari, A., &  
Fahmideh L. (2019). Effects of spraying 
jasmonic acid on some morpho-physiological 
traits, antioxidant enzymes activity and essential 
oil yield of Salvia officinalis L. under drought 
stress. Iranian journal of Medicinal and 
Aromatic Plants, 35(1), 80-97. (In Persian). 

Momeni Monfared, M., Mahmoodi Sourestani, M., 
Zolfaghari, M., & Malekzadeh, M. (2018). 
Evaluation of quantitative and qualitative 
characteristics of essential oil of some Basil 
(Ocimum basilicum L.) accessions in Ahvaz 
weather conditions. Iranian Journal of Medicinal 
and Aromatic Plants Research, 34(2), 286-297. 
https://10.22092/ijmapr.2018.115708.2155 

 Nazarli, H., Ahmadi, A., & Hadian, J. (2015). 
Putrescine induces drought tolerance and alters 
the activities of antioxidant enzymes in growing 
chamomile plants (Matricaria chamomilla L.). 
Iranian Journal of Field Crop Science, 2(46), 
227-235. (In Persian). 

Nobahar, A., Mostafavi Rad, M., & Ghazi Pirkouhi, 

https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=25829&_au=B.++Esmaielpour&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=502929&_au=H.++Fatemi&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=502931&_au=M.++Moradi&lang=en
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4613-0835-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4613-0835-5
https://jhs.um.ac.ir/?_action=article&au=48821&_au=roozbeh++farhoudi&lang=en
https://jhs.um.ac.ir/article_35971_c40bf9e26f8f7fb39f1b421bfac4cfe4.pdf?lang=en
https://jhs.um.ac.ir/article_35971_c40bf9e26f8f7fb39f1b421bfac4cfe4.pdf?lang=en
https://jhs.um.ac.ir/article_35971_c40bf9e26f8f7fb39f1b421bfac4cfe4.pdf?lang=en
https://jhs.um.ac.ir/article_35971_c40bf9e26f8f7fb39f1b421bfac4cfe4.pdf?lang=en
https://jhs.um.ac.ir/article_35971_c40bf9e26f8f7fb39f1b421bfac4cfe4.pdf?lang=en
https://jhs.um.ac.ir/article_35971_c40bf9e26f8f7fb39f1b421bfac4cfe4.pdf?lang=en
https://dx.doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.46691
http://dx.doi.org/10.29252/jcb.11.29.40
https://doi.org/10.1080/17429145.2018.1483033
https://doi.org/10.3390/agronomy10071029
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=51662&_au=R.++Kabiri&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/article_9841.html?lang=en#aff1
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=25288&_au=H.++Farahbakhsh&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=43236&_au=F.++Nasibi&lang=en
https://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2014.9841
https://dx.doi.org/10.22077/escs.2019.1591.1360
http://dx.doi.org/10.15228/2012.v02.i02.p05
http://plant.ijbio.ir/?_action=article&au=18697&_au=Zahra++Mohammadi+Khalifelouiy&lang=en
http://plant.ijbio.ir/?_action=article&au=12959&_au=Ahmad+Reza++Abbasifar&lang=en
http://plant.ijbio.ir/?_action=article&au=13481&_au=Ali++Khadivi&lang=en
http://plant.ijbio.ir/?_action=article&au=18698&_au=Morteza++Akramian&lang=en
http://plant.ijbio.ir/article_1435_94b3cdea3980cef9f2a197aa25cb417a.pdf?lang=en
http://plant.ijbio.ir/article_1435_94b3cdea3980cef9f2a197aa25cb417a.pdf?lang=en
http://plant.ijbio.ir/article_1435_94b3cdea3980cef9f2a197aa25cb417a.pdf?lang=en
http://plant.ijbio.ir/article_1435_94b3cdea3980cef9f2a197aa25cb417a.pdf?lang=en
https://doi.org/10.1016/j.abb.2005.10.018
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=156539&_au=A.++Mazarie&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=492558&_au=S.M.++Mousavi-nik&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=492559&_au=A.++Ghanbari&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=492559&_au=A.++Ghanbari&lang=en
https://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2018.115708.2155
https://ijfcs.ut.ac.ir/?_action=article&au=312740&_au=Hossein++Nazarli&lang=en
https://ijfcs.ut.ac.ir/?_action=article&au=166616&_au=Ali++Ahmadi&lang=en
https://ijfcs.ut.ac.ir/?_action=article&au=313027&_au=Javad++Hadian&lang=en


 زارع جواد محمد ،یعباس اهلل نصرت ،یداراب فرشته

 

 1401تابستان   2شماره   24دوره 

582

M. (2014). Effects of planting pattern and plant 
density on Quantitative and qualitative yield in 
two basil (Ocimum basilicum L.) medicinal 
plants. Journal of Crop Production, 7(1), 63-77. 
(In Persian). 

 Oveysi Omran, M., Zavareh, M., Sefidkon, F.,  
Abaszadeh, B., Asadi-Sanam, S. (2020). Effects 
of potassium and brassinosteroid on some 
morphophysiological characteristics and 
essential oil yield of Echinacea purpurea L. 
Moench under different regimens of water 
availability. Iranian journal of medicinal and 
aromatic plants, 36(1), 40-58.(In Persian). 

Parvin,S., Lee, O.R., Sathiyaraj, G., Khorolragchaa, 
A., Kim, Y.J., & Yang, D.C. (2014). Spermidine 
alleviates the growth of saline-stressed ginseng 
seedlings through antioxidative defense system. 
Iranian Journal of HorticulturalScience, 537(1), 
70-80. https://10.1016/j.gene.2013.12.021 

Rahaty, R., Hakimi, L., & Zare, F. (2015). Effect of 
polyamines on morphological characteristics, 
quanlity and quantity essential oil of moldavian 
balm (Dracocephalum moldavica L.). Applied 
Microbiology and Biotechnology, 3(5), 49-58. 

Ranieri, A., Castagna, A., Pacini, J., Baldan, B., Sodi, 
A.M., & Soldatini, G.F. (2003). Early production 
and scavenging of hydrogen peroxide in the 
apoplast of sunflower plants exposed to ozone. 
Journal of Experimental Botany, 54(392), 2529-
2540. https://doi.org/10.1093/jxb/erg270 

Rezaei Chiyaneh, E., Zehtab Salmasi,  S., Ghassemi 
Golezani, K., & Delazar, A. (2012). Physiological 
responses of fennel (Foeniculum vulgare L.) to 
water limitation. Journal of Agroecology, 4(4), 
347-355. (In Persian). 

Rezaei, H., Saeidi-Sar, S., Ebadi, M., & Abbaspour, 
H. (2018). The effect of spraying of methyl 
jasmonate and 24-epi-brassinolide on 
photosynthesis, chlorophyll fluorescence and leaf 
stomatal traits in black mustard (Brassica nigra 
L.) under salinity stress. Journal of Plant Process 
and Function, 7 (25), 53-62. (In Persian). 

Siosemardeh, A., Fateh, H., & Badakhshan, h. (2014). 

Responses of Photosynthesis, Cell Membrane 

Stability and Antioxidative Enzymes to Drought 

Stress and Nitrogen Fertilizer in Two Barley 

(Hordeum vulgare L.) Cultivars under Controlled 

Condition. Iranian Journal of Agriculture Science, 

12(2), 34, 215-228. (In Persian). 

Soltanian, B.,  Rezvani Moghaddam, P., & Asili, J. 

(2020). Effects of water deficit stress and 

fertilizer sources on morphological 

characteristics and phenolic compounds in 

medicinal plant purple coneflower (Echinacea 

purpurea L.). Iranian Journal of Medicinal and 

Aromatic Plants, 1(36),130-141. (In Persian). 

Saffari, M., Oveysi, M., & Zarghami, R. (2016). 

Effect of putrescine polyamine on some traits of 

the herb thyme (Thymus vulgaris L.) under water 

deficit stress. Agronomic Reaserch In Semi Desert 

Regions, 12 (4), 279-289. (In Persian). 

Saglam, A., Saruhan, N., Terzi, R., & Kadioglu, A. 

(2011). The relations between antioxidant 

enzymes and chlorophyll fluorescence 

parameters in common bean cultivars differing 

in sensitivity to drought stress. Russian Journal 

of Plant Physiology, 58(1), 60-68. 

https://10.1134/s102144371101016x 

Simova-Stoilova, L., Demirevska, K., Petrova, T., 

Tsenov, N., & Feller, U. (2008). Antioxidative 

protection in wheat varieties under severe 

recoverable drought at seedling stage. Plant Soil 

Environment, 54, 529-536. https://17221/427-PSE 

Trevor, M., Nemanja, N., Vukašinović, D. L.,  

Russinova, E., & Yanhai, Y. (2020). 

Brassinosteroids: Multidimensional Regulators 

of Plant Growth, Development, and Stress 

Responses Plant Cell, 32(2), 295-318. 

https://10.1105/tpc.19.00335 

Yong, T., Zongsuo, L., Hongbo, S., & Feng, D. 

(2006). Effect of water deficits on the activity of 

antioxidative enzymes and osmoregulation 

among three different genotypes of Radix 

astragali at seedling stage. Colloids and 

Surfaces B: Biointerfaces, 49, 60-65. 

https://10.1016/j.colsurfb.2006.02.014 

Yiu, J., Juang, L.D., Fang, D., Liu, W., & Wu, J. 

(2009). Exogenous putrescine reduces 

floodinginduced oxidative damage by 

increasing the antioxidant properties of Welsh 

onion. Scientia Horticulturae, 120, 306-14. 

https://10.1016/j.scienta.2008.11.020 

Zali, H., Hasanloo, T., Sofalian, O., Asghari, A., & 

Zeinalabedini, M. (2016). Drought Stress Effect 

on Physiological Parameter and Amino Acids 

Accumulations in Canola. Journal of Crop 

Breeding, 8(18), 191. (In Persian). 

Zhang, K.M., Yu, H.J., Shi, K., Zhou, Y.H., Yu, 

J.Q., & Xia, X.J. (2010). Photoprotective roles 

of anthocyanins in Begonia semperflorens. 

Plant Science, 179(3), 202-208. 

Zhang, R.H., Li, J., Guo, S.R., & Tezuka, T. 

(2009). Effects of exogenous putrescine on gas-

exchange characteristics and chlorophyll 

fluorescence of NaCl-stressed cucumber 

seedlings. Photosynthesis Research, 100, 155-

162. https://10.1007/s11120-009-9441-3 

 

 
 

https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=504846&_au=M.++Oveysi+Omran&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=14566&_au=B.++Abaszadeh&lang=en
https://doi.org/10.1093/jxb/erg270
https://agry.um.ac.ir/?_action=article&au=18671&_au=E.++Rezaei+Chiyaneh&lang=en
https://agry.um.ac.ir/?_action=article&au=35491&_au=K.++Ghassemi+Golezani&lang=en
https://agry.um.ac.ir/?_action=article&au=35491&_au=K.++Ghassemi+Golezani&lang=en
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi72IzPzrbtAhWRoVwKHUPVCJ8QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fjispp.iut.ac.ir%2Fen&usg=AOvVaw3CPVxwWlqLmN6X9EO_Rtkg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi72IzPzrbtAhWRoVwKHUPVCJ8QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fjispp.iut.ac.ir%2Fen&usg=AOvVaw3CPVxwWlqLmN6X9EO_Rtkg
https://jcesc.um.ac.ir/?_action=article&au=25061&_au=A.++Siosemardeh&lang=en
https://jcesc.um.ac.ir/?_action=article&au=86669&_au=h.++Fateh&lang=en
https://jcesc.um.ac.ir/?_action=article&au=86670&_au=h++Badakhshan&lang=en
https://jcesc.um.ac.ir/article_36514_1d331bea580a31c7f69c6610c2f1311b.pdf?lang=en
https://jcesc.um.ac.ir/article_36514_1d331bea580a31c7f69c6610c2f1311b.pdf?lang=en
https://jcesc.um.ac.ir/article_36514_1d331bea580a31c7f69c6610c2f1311b.pdf?lang=en
https://jcesc.um.ac.ir/article_36514_1d331bea580a31c7f69c6610c2f1311b.pdf?lang=en
https://jcesc.um.ac.ir/article_36514_1d331bea580a31c7f69c6610c2f1311b.pdf?lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=509294&_au=B.++Soltanian&lang=en
https://ijmapr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=55198&_au=J.++Asili&lang=en
http://doi.org/10.1134/s102144371101016x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nolan%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31776234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nolan%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31776234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31776234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yin%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31776234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7008487/
http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2008.11.020

