ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ
)ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزي(

ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ

21/2015

و درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻤﺎره
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ﺷﻤﺎره3

از وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

ﭘﺎﯾﯿﺰ 1398

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ وزارت ﻋﺘﻒ از ﺳﺎل  ،1398ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت داراي درﺟﻪ "ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ" ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ "ﻋﻠﻤﯽ" ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز:

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل:

رﺿﺎ وﻟﯽ زاده

ﺳﺮدﺑﯿﺮ:

ﻋﻠﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻓﺮ

اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:

اﺳﺘﺎد – ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(
اﺳﺘﺎد  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

آروﯾﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ

داﻧﺸﯿﺎر  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﺗﻮﮐﻞ اﻓﺸﺎري ،رﺿﺎ

اﺳﺘﺎد  -ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺑﺬر )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻓﺮ ،ﻋﻠﯽ

اﺳﺘﺎد  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﻮد

داﻧﺸﯿﺎر -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ

داﻧﺸﯿﺎر  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ

)داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن(

ﺧﺎﻧﯽ زاده ،ﺷﺎﻫﺮخ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺸﺎورزي و ﻏﺬا اوﺗﺎوا ﮐﺎﻧﺎدا

داوري ﻧﮋاد ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ

اﺳﺘﺎد  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

زﻣﺎﻧﯽ ،ذﺑﯿﺢ اﻟﻪ

اﺳﺘﺎد  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

راﺣﻤﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ

اﺳﺘﺎد  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز(

ﺷﺮﯾﻔﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي

داﻧﺸﯿﺎر  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ

ﻋﺒﺎدي ،ﻋﻠﯽ

اﺳﺘﺎد  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

ﻋﺰﯾﺰي ،ﻣﺠﯿﺪ

)داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن(

اﺳﺘﺎد  -ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﻓﻼﺣﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

اﺳﺘﺎد  -ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﯾﺪاﻫﻮي آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ

اﺳﺘﺎد  -ژﻧﺘﯿﮏ واﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﻻﻫﻮﺗﯽ ،ﻣﻬﺮداد

اﺳﺘﺎد  -ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮔﯿﺎﻫﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

اﺳﺘﺎد  -ﮔﻠﮑﺎري وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ

ﭼﺎپ :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﻧﺎﺷﺮ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﻣﺸﻬﺪ  -ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ  91775ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ 1163داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي  -دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ  -ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﺑﺮ8787430 :

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ درﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎي زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم اﯾﺮان)(ISC

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ)(SID

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:

ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺸﻮر)(MAGIRAN

Jhorts4@um.ac.ir

ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره در ﺳﺎﯾﺖ http://jm.um.ac.irﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ) 4ﺷﻤﺎره در ﺳﺎل( ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻨﺪرﺟﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي آﻟﯽ ﮐﺸﺖ ﺑﺮ اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ اﺳﺎﻧﺲ در ﭼﻨﺪ اﮐﻮﺗﯿﭗ ﻣﺮزه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ )(Satureja hortensis L.

در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺮﮔﺎن

ﺧﺪاﯾﺎر ﻫﻤﺘﯽ  -ﺑﺨﺘﯿﺎر اردوان ﭘﻮر  -ﻣﯿﻨﺎ ﻏﺰاﯾﯿﺎن  -وﺣﯿﺪ اﮐﺒﺮﭘﻮر

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮدهﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻋﻠﻒ ﮔﻨﺪﻣﯽ ﺗﺎﺟﺪار ) (Agropyron cristatum L.در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸـﮑﯽ و
ﺷﻮري

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪي  -ﻧﻌﻤﺖ اﷲ اﻋﺘﻤﺎدي  -ﻋﻠﯽ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ -ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺮب -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﻣﺠﯿﺪي

349

363

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ و ﻗﺎرچﮐﺶ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺸﺖ درون ﺷﯿﺸﻪاي ﺳﻮخ ﻧﺮﮔﺲ )(Narcissus tazetta L.
ﺳﯿﺪه ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺧﺮازي  -ﻋﻠﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻓﺮ  -اﺣﻤﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ

377

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮔﺎوزﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ) (Echium amoenumﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗـﺮاﮐﻢ ﮔﯿـﺎﻫﯽ و

387

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻟﻮس و ﺑﺎززاﯾﯽ درﮔﯿﺎه زﯾﻨﺘﯽ زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ )(Zamioculcas zamiifolia
ﻣﻬﻨﺎز ﺻﯿﺎدي ﻧﮋاد  -ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺻﺎدﻗﯽ

405

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ و ال-آرژﻧ ﯿﻦ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﮔﯽ ﮔﯿﺎه ﭘﺮﯾﻮش ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ
ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر اﺳﻔﺪن  -ﺳﭙﯿﺪه ﮐﻼﺗﻪ ﺟﺎري  -ﻓﻮاد ﻓﺎﺗﺤﯽ

417

ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اوره و ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺰاد اﻣﯿﺮي  -ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم  -ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻬﺎن

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻔﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﭘﺎي ﺧﺮ ) (Tussilago farfara L.ﮐﺸﺖ ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ

433

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ ،ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ )(Narsicuss tazetta L.
ﻋﻠﯽ ﻧﺎﺻﺮي ﻣﻘﺪم  -ﺣﺴﻦ ﺑﯿﺎت  -ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﻨﯽ ﻓﺮد  -ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺮادي ﻧﮋاد

451

آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻬﺮان
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮراﻧﯽ ﯾﺰن آﺑﺎد  -ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻋﺒﺎدي  -ﻣﻬﺪي ﻋﯿﺎري ﻧﻮش آﺑﺎدي

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺖ ﺗـﮏ ﮔـﺮه ﮔﯿـﺎه ﭘﭙﯿﻨـﻮ ) (Solanum muricatum Aitonدر

467

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮخ و ﻣﯿﺰان آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺗﻮدهﻫـﺎي ﻣﺤﻠـﯽ ﺳـﯿﺮ اﯾﺮاﻧـﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ

481

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮔﺮﻣﺎدرﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺸﺖ ﻣﺮﯾﺴﺘﻢ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎل ﻋﺎري از ﺳﻪ وﯾﺮوس آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺐ "ﮔﻮﺷﺖ

499

اﺛﺮ ﻏﻨﭽﻪﮔﯿﺮي ،ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت روﯾﺸﯽ و زاﯾﺸﯽ ﮔﻞ ﺟﻌﻔﺮي

510

ﻧﻘﺶ اﮐﻮﺗﯿﭗ ،رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺸﺖ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭼﻮﯾﻞ )(Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.

525

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﺎﺋﺪه ﻋﻘﺪاﯾﯽ  -ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ  -ﻟﯿﻼ ﺳﻤﯿﻌﯽ  -اﺣﻤﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺷﺮﯾﻒ آﺑﺎد

ﻫﻤﺪان
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﻣﺮام  -اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮐﺸﺖﮐﺎر -اﺻﻐﺮ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ اﺻﻞ

ﺳﺮخ" ) (Malus pumila Mill.در ﺷﺮاﯾﻂ درون ﺷﯿﺸﻪاي
ﻧﻮﺷﯿﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ  -ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﺒﺸﯽ – وﻫﺐ اﺳﺪي
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮر

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺮان ﻋﻠﻮي  -اﺳﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ اﺻﻞ  -ﻧﺎﺻﺮ زارع  -رﺳﻮل اﺻﻐﺮي زﮐﺮﯾﺎ  -ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺷﯿﺦ زاده ﻣﺼﺪق
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مطالعه اثر بسترهای آلي كشت بر اجزای عملكرد و كيفيت و كميت اسانس در چند اكوتيپ
مرزه تابستانه ( )Satureja hortensis L.در شرایط آب و هوایي گرگان
*4
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چكيده
مرزه ( )Satureja hortensis L.گياهي است از خانواده نعناعيان که اسانس آن در صنایع دارویي و آرایشي و غذایي کاربرد زیادی دارد .هدف از
این تحقيق مطالعه اثرات چندد ندوب بردكر کشدت آلدي دام  -1خدا مررعده ا داهد -2کدود دامدي -3کمپوسدت زبالده د،ری  -4خداکرر
 -5مخلوط بركرها به نررت مراوی بر روی خصوصيات رویشي و زایشي و نير کميت و کيفيت اسانس در سه اکوتيپ مرزه تابركانه اکردسكان يراز و
یرد بود .آزمایش به صورت فاکكوری بر پایه طرح بلو های کام تصادفي در چ،ار تکرار در مررعه تحقيقاتي ماره یک دانشدااه علدو کشداورزی و
منابع طريعي گرگان انجا گرفت .اکوتيپ يراز دارای بيشكرین درصد اسانس ا 1/2درصد در بين اکوتيپهای مخكلف بود ولي بين تيمارهای مخكلف و
بين اکوتيپ ها تفاوت معني داری نشان نداد .اثر تيمارها بر روی اجرای اسانس ام کارواکرول گاماترپينن و پاراسيمن معنيدار بود .اسانس گياهان در
بركر مخلوط بيشكرین ميران کارواکرول ا 74/69درصد را دا ت .اکوتيپ یرد در بدين اکوتيدپهدا بيشدكرین ميدران کدارواکرول را نشدان داد .در ميدان
بركرهای کشت تيمار اهد بيشكرین درصد گاماترپينن ا5/48درصد و بيشكرین درصد پاراسيمن ا 1/76را دا ت و همه بركرهای آلدي باعدک کداهش
معنيدار این ترکيب ها در اسانس دند .همچنين در مقایره اکوتيپ های مخكلف اکوتيپ يراز دارای بيشكرین ميران گاماترپينن و اکوتيدپ کردسدكان
بيشكرین درصد پاراسيمن ا 1/69بودند .با توجه به نكایج حاصله و اینکه اخكالفي بين مصرف انواب کودهای آلي از لحاظ اجرای عملکرد و درصد اسانس
مرزه مشاهده نشد بنابراین در صورتي که هر یک از انواب کودهای آلي مورد اسكفاده در این آزمایش در دسكرس بوده و از لحداظ اقكصدادی مقدرون بده
صرفهتر با د قاب توصيه برای کشاورزان و توليدکنندگان گياه دارویي مرزه ميبا د.
واژههاي كليدي :اکوتيپ کيفيت اسانس کود دامي کارواکرول

مقدمه

1

مددرزه تابرددكانه ا Satureja hortensis L.گيدداهي از خددانواده
نعناعيان که منشاء آن مناطق مدیكرانهای بوده و در اکثر فارماکوپههدا
به عنوان گياه دارویي ناخكه ده است ا . 8تيره نعناب حدود  30گونه
دا كه که  12گونه از این جنس درایران وجود دا كه و حددود  8گونده
آن بومي و منحصر به کشدور ایدران مدي با دد ا . 7 28قردمتهدای
هوایي گياه دارای اسانس و ترکيرات فنولي ميبا ددا . 38 4عملکدرد
 1و  -2بهترتيب دانشديار و داندشآموخكده کار ناسدي ار دد گدروه علدو باغرداني
دانشکده توليد گياهي دانشااه علو کشاورزی و منابع طريعي گرگان
- 3کار ناس مرکر تحقيقات کشاورزی و منابع طريعي اسكان گلركان گرگان
- 4اسكادیار گروه علو و م،ندسي باغراني دانشدکده علدو زراعدي دانشدااه علدو
کشاورزی و منابع طريعي ساری
Email: v_akbarpour60@yahoo.com
ا* -نویرنده مرئول
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i3.34301

اسانس مرزه تابركانه بركاي به بيوماس اندا های هوایي دارد اجرای
عمده تشکي دهنده اسانس آن کدارواکرول پاراسديمن و گامداترپينن
مي با د ا 33و  . 34مقدار اسانس آن بركه به رایط محيطي محد
رویش بين  1تا  2درصد مكغير ميبا د .کارواکرول یکي از م،مكدرین
اجرا و و تعيين کننده کيفيت اسانس مرزه بوده و بركه به رایط  35تا
 85درصد اسانس را تشکي ميدهد ا 14 11و  . 36برای اسدكفاده در
صنایع غذایي و دارویي ارقا همان با درصدد بدا ی مداده مدوثره و
عملکرد با ی اندا دارویي مورد نياز ميبا د .از طرفي زمه عرضه
گياهان دارویي عاری بدودن آنهدا از بقایدای مدواد ديميایي اسدت.
بنابراین ميتوان از گرینههای جایارین کودهای يميایي مانند انواب
کودهای آلي از جمله کودهای حيواني و گيداهي اسدكفاده نمدود ا. 23
کودهای دامي بقایای مواد غذایي گياهي و توليدات دیاری که اغلدب
به عنوان ضایعات در نظر گرفكه مي وند در مرارب زیركي بده عندوان
منابع غذایي و مواد آلي ارزش پيدا ميکنندد و کشداورزان زیردكي بدا
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بازیافت مدواد زایدد مقددار ضدایعات را کداهش مديدهندد ا 21و . 24
افرودن ترکيرات ارگانيک مخكلف به خا باعک پيشرفت مشخصي در
عملکرد ر د و ترکيردات ديميایي گياهدان دارویدي و معطدر مانندد
رزماری ا 18گياه دارویي و زینكي جعفری ا 19و مرزه ا 30گردیدد.
طي آزمایشي انجا ده توسط ميشد و همکداران ا 25روی گوجده
فرناي مشخص د که گياهان کشت ده به صورت ارگانيک حاوی
سطوح با تری از فالونوئيدهای کریركين و کدامفرولاگليکدون بدود.
ادریس و همکاران ا 8در بررسي مقایرهای کودهای آلي با کودهدای
دددددديميایي بددددددر برخددددددي صددددددفات گيدددددداه دارویددددددي
 Origanum majoranaوزن تر وزن خشدک ارتفداب گيداه قطدر
ساقه تعداد اخراره و درصد اسانس نشان دادند که تيمار کود آلي به
طور معنيداری با تر از کدود ديميایي بدود .در تحقيدق مکديزاده و
همکاران ا 27بر روی اثر کاربرد منابع مخكلف کود ازتده بدر عملکدرد
کمي و کيفي گياه مرزه با ترین عملکرد اسانس مربوط به تلفيق کود
زیركي و  50درصد کود يميایي ا 30/23کيلدوگر در هکكدار بدود و
پس از آن به ترتيب کود ديميایي ااوره و کدود زیردكي اترکيردي از
باکكریهای ازتوباکكر و آزوسپریليو بيشكرین ميران اسدانس را توليدد
نمودند.
عملکرد ميران و کيفيت مواد ثانویه یک گيداه در رویشدااههدا و
مناطق مخكلف تغيير مديیابدد .دليد ایدن امدر نوسدان فعاليدتهدای
مكابوليکي گياه تحت تأثير عوام مخكلف محيطي است .اکوتيپهدای
یک گونه گياهي ممکن است از لحاظ نحوه زادآوری زمدان گلددهي
مقاومت به سرما و امثال آن بدا یکددیار تفداوت دا دكه با دند ا. 11
هادیان ا 14در مطالعهای اکوتيپهدای مخكلدف مدرزه تابردكانه را از
لحاظ صفات مورفولوژیکي و اجرای عملکرد مورد بررسدي قدرار داد و
گرارش کرد که بيشكرین ميران وزن تدر مكعلدق بده تدوده اصدف،ان و
کمكرین وزن تر مكعلق به توده ارا مديبا دد بيشدكرین و کمكدرین
ميران وزن خشک نير در همين تودهها مشاهده د .بيشكرین عملکرد
اندا حاوی اسانس در توده اصف،ان و مراغه به ترتيب  53و  41گدر
مشاهده د .همچنين نكایج بررسي صفات فيكو يميایي بين تدودههدا
نشان داد که تنوب قاب توج،ي وجود دا كه و مياناين بدازده اسدانس
تودههای مخكلف بين  0/57و  2/9درصد مكنوب بود .کمترین در تدوده
اروميه و بيشكرین مكعلق به توده اهواز بود .همچنين تدودههدای ارا
نيشابور مریوان و اهواز به ترتيب بدا ميدران کدارواکرول 83/3 83/3
 76/9و  67درصد در گروه تودههای غني از کدارواکرول قدرار گرفكندد
ا . 15همچنين در آزمایشي دیار به منظور مقایره تودههای ژنكيکدي
مرزه س،ندی در رایط کشت ده ج،ت تعيدين درصدد و ناسدایي
ترکيرات اسانس مشخص د که نمونههای بردا ت ده طدي چدين
های مخكلف در بين اکوتيپ هدای مخكلدف روندد یکرداني ندا دكه و
ميران تيمول پاراسيمن و گاماترپينن در ميان اکوتيپها مكفاوت بودند
ا. 2

امروزه با توجده بده اهميدت کشداورزی ارگانيدک و نقدش آن در
سالمكي بشر و نير مرای زیرت محيطي مرترط با کداربرد بدي رویده
کود های يميایي و در راسكای توسدعه کداربردی روش هدای توليدد
محصول سالم تحقيق حاضر ج،ت مطالعده اثدر بردكرهای مخكلدف
کشت آلي بر روی عملکرد و اجرای آن و نير کميت و کيفيت اسدانس
در گياه مرزه تابركانه در رایط آب و هوایي اسكان گلركان طراحدي و
اجرا گردید.

مواد و روشها
به منظور بررسي اثر بركرهای آلدي کشدت بدر کميدت و کيفيدت
برخي اکوتيپهای مرزه آزمایشي در قالدب فاکكورید بدر پایده طدرح
بلو های کام تصادفي در چ،ار تکرار در مررعده تحقيقداتي دماره
یک دانشااه علو کشاورزی و منابع طريعي گرگان اطدول جغرافيدایي
˚ 54/19عرض جغرافيایي ˚ 36/49و ارتفداب  84مكدر از سدط دریدا
انجا گردید .تيمار های مورد اسكفاده در این طدرح عردارت بودندد از
 -1خا مررعه ا اهد  -2کود دامدي کدامال پوسديده اسده سداله
 -3کمپوست زباله ،ری  -4خاکرر ابر درخكان جنالي دام
بلوط ممرز و انجيلي با درجه پوسديدگي یکرداله  -5مخلدوط اکدود
دامي کمپوست زباله ،ری و خاکرر به نررت مراوی به عندوان
فاکكور اصلي و سه اکوتيپ مرزه تابركانه ام اکوتيپهای کردسكان
يراز و یرد به عنوان فاکكور فرعي در نظر گرفكه دند .آمدادهسدازی
زمين ج،ت اجرای طرح در ب،ار و با انجا عمليات خم و دیرکزني
صورت گرفكه و سپس کرتبندی انجا د .ابعاد کرتها  4×2مكدر و
به فاصله  1مكر از هم در نظر گرفكه د .پس از افرودن کودهای آلدي
اکود دامي کمپوست زباله ،ری و خاکرر یکرار دیار بده منظدور
مخلوط دن آنها با خا زمين با بي خم زده دد .ميدران کدود
برابر  40تن در هکكار در نظر گرفكه د و در هدر کدرت  32کيلدوگر
کود مصرف گردید .کمپوست زباله د،ری ابكددا آبشدویي سدپس بده
مخلوط خاکي افروده د .کودهای آلي مذکور قر از کا ت نشداهای
مرزه در دهه آخر ب،من ماه در رایط آب و هوایي گرگان بدر اسداس
طرح آماری به خا افروده دند.
بذور سه اکوتيپ مرزه تابركانه ام اکوتيپ کردسدكان ديراز و
یرد از مراکر تحقيقات کشاورزی اسكانهای مذکور ت،يه د .بذور پس
از مخلوط کردن با ماسه بادی ابه دلي ریر بودن به صدورت ردیفدي
افاصله ردیفها از هم  40سانكيمكر در اردیر،شت ماه کا كه دند و
بالفاصله آبياری دند .گياهان در مرحله چ،ار برگي تنک ددند بده
طوریکه فاصله گياهان از هم روی ردیفها  25سانكيمكر بود .بيرت
روز پس از کا ت وجين دسكي نوبت اول انجا د .نوبت دو وجين
دسكي نير  20روز پس از نوبت اول انجا دد .مراحد دیادر وجدين
بركه به ميران ر د علفهای هرز صورت گرفت .دیار عمليات دا ت
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از جمله سله کني و آبياری به موقع ابدا توجده بده درایط مررعده و
ميران نرو ت جوی صورت گرفت زیرا به عنوان تيمار نردوده اسدت
انجا د و در طول دوره انجا آزمایش از مصرف آفتکدش و قدار
کش خودداری گردید .برای جلوگيری از ركه دن بدذور در مراحد
اوليه دوره آزمایش اتا یک ماه پس از کا ت از آبياری باراني اسكفاده
د و پس از گذ ت یک ماه تا زمدان بردا دت گياهدان آبيداری بده
صورت کرتي انجا د.

مرحله تما گ بودند ا . 17در منطقه گرگان بردا ت در اواخر تيرمداه
انجا د .ارتفاب گياه طول ریشه وزن تر و وزن خشک ساقه و ریشه
و تعداد بر اندازهگيری د .بدرای ثردت دادههدای مربدوط بده ایدن
فاکكورها از هر تيمار  10بوته به طور تصادفي بردا ت ده و مياناين
آنها به عنوان داده ن،ایي ثرت د .به منظدور تعيدين وزن تدر و وزن
خشک از ترازوی دیجيكال  0/001اسكفاده د و برای خشدک کدردن
نمونهها ج،ت اندازهگيری وزن خشک آنها از دمای 45درجه سدانكي
گراد در آون به مدت  48ساعت اسكفاده د .صفات ظداهری از جملده
تعداد گ در بوته و قطر گ در زمان اوج گلدهي و تعداد بذر در بوتده
و وزن هرار دانه بذر پس از رسيدن کام بدذرها تدوزین و ثردت دد.
فاکكور قطر گ با اسكفاده از کوليس دیجيكالي اندازهگيری د و بدرای
هر کدا از صفات مياناين  10بوته به عنوان داده ن،دایي ثردت دد.
نمونههای ت،يه ده با دسكااه آسياب برقي خرد د .اسانسگيری بدا
دسكااه کلونجر انجا د ا . 32به منظور تعيدين مقددار سده ترکيدب
اصددلي اسددانس اکددارواکرول گامدداترپينن و پاراسدديمن از دسددكااه
کروماتوگرافي گازی  FIDاسكفاده د .اسكاندارد سه ترکيب مدذکور از
رکت مر آلمان ت،يه د سپس نمونههای اسكاندارد و نمونههدای
اسانس در غلظتهای مخكلف ا 500 200 100و  1000پيپيا بده
دسكااه ترریق دند .ميران ترکيردات مدذکور در نموندههدای اسدانس
توسط نر افرار دسكااه با اسدكفاده از سدط زیدر پيدک اسدكانداردها و
نمونههای اصلي محاسره و برآورد د .تجریه آماری داده ها به کمک
نر افرار  SASو مقایره مياناين ها با آزمون چند دامنهای دانکدن در
سط احكمال  5درصد انجا گردید.

جدول  -1نتایج تجزیه خاک مزرعه مورد استفاده در آزمایش
Table 1- Farm soil analysis data
pH
7.2
اEC ds/m
1.02

ازت ک

0.059

اN %

پكاسيم قاب جذب

276

اK mg/kg

فرفر قاب جذب

11.7

اP PPM

کلريم محلول

3.7

اCa meq/l

مواد آلي

0.72

اOrganic matter %

عمق نمونهگيری خا
0-30

اdepth of cm
sampling

بافت خا

لو رس سيلكي
Loam-clay-silt

Soil texture

بردا ت زماني صورت گرفدت کده حددود  80درصدد گياهدان در
جدول  -2نتایج تجزیه شيميایی كودهاي آلی
Table 2- Chemical analysis of fertilizers

ازت كل

پتاسيم قابل جذب

فسفر قابل جذب

)N (%

)K (mg.kg-1

)P (mg.kg-1

(EC )ds/m

1.48

537

116

1.5

O.44

352

327

11.6

1.07

165

83

0.64

نمونه
Sample

کود دامي
cattle manure

کمپوست زباله ،ری
municipal solid waste

خاکرر
Organic matter

جدول  -3نتایج آناليز آب مورد استفاده در مزرعه تحقيقاتی
Table 3- Farm water analysis
نمونه

آب
Water

351

pH

EC
)(ds.m-1

K
)(mg.L-1

Ca
)(mg.L-1

Mg
)(mg.L-1

6.6

0.6

1.4

1.5

1.5
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نتایج و بحث
نكایج حاص از تجریه واریانس داده ها اجدول  4نشدان داد کده
تيمارهای مورد بررسي اثر معنيداری بر صفات اندازهگيری ده دا كه
اند به طوری که تاثير نوب بركر بر وزن تر و وزن خشدک انددا هدای
هوایي و ریشه تعداد بر در بوته تعداد گ در بوته و تعدداد بدذر در
بوته در سط احكمال یک درصد معنيدار گردید .طول ریشه و ارتفداب

بوته در سط احكمال  1درصد معنيدار بود .در مقاب قطر گد و وزن
هرار دانه بذر تحت تاثير تيمارهای اعمال ده قرار نارفت .همچندين
نكایج نشان مي دهند که تفاوت معنديداری بدين اکوتيدپهدا از نظدر
صفات مورد بررسي وجود ندارد و نير اثر مكقابد بدين بردكر کشدت و
اکوتيپ بر اجرای عملکرد گياهان معنيدار نرود.

جدول  -4تجزیه واریانس اثر بستر كشت و اكوتيپ بر اجزاي عملكرد اكوتيپهاي مرزه تابستانه
Table 4- Variance analysis of medium and ecotype effect on yield component in Satureja hortensis L.
وزن خشک
وزن تر
طول
وزن هزار دانه
تعداد بذر در بوته
ه
ریش
ریشه
ریشه
منابع تغييرات
درجه آزادي
بذر
Number of
Seed per bush

Root
length
)(cm

Root fresh
weight
)(g

Root dry
weight
)(g

*40.29

**95.42

**5.59

7.45 ns

6.13 ns

0.44 ns

3166672 ns

3.17 ns

1.24 ns

0.027 ns

164747.9 ns

0.00084 ns

10.29

7.01

0.30

4185424.2

0.0012

10.33

12.47

12.68

14.58

5.49

**85235400.7

Seed weight
)(mg

d.f.

0.00143 ns

4

0.00004 ns

2
8
42

S.O.V

بركر
Medium
اکوتيپ
Ecotype
بركر × اکوتيپ
Medium×ecotype
خطا
Error
ضریب تغييرات
)C V (%

** * و  nsبه ترتيب معنيدار دن در سط  1درصد  5درصد و عد معنيداری ميبا د.
*,** and ns are significant at 1 percent, 5 percent and non significant, respectively.

ادامه جدول  -4تجزیه واریانس تاثير بستر كشت بر اجزاي عملكرد اكوتيپهاي مرزه تابستانه
Table 4 continue- Variance analysis of medium and ecotype effect on yield component in Satureja hortensis L.
وزن خشک
وزن تر اندامهاي
قطر گل
اندامهاي
تعداد برگ در
تعداد گل در بوته
ارتفاع بوته
هوایی
منابع تغييرات
درجه آزادي
Flower
هوایی
بوته
Number of
Height
)(cm

Bush fresh
weigtht
)(g

**94

**40660.19

**1872.48

1.32 ns

1818.45 ns

190.85 ns

**945702.72

0.90 ns

128.17 ns

9.48 ns

59061.57 ns

51523.02 ns

15.24

1406.95

159.56

299476.88

410434.2

0.046

8.38

11.64

16.42

10.73

13.38

8.95

Bush dry
weigtht
)(g

Number of leaf

flower

width
)(mm

d.f.

**5044444.86

**11725834.98

0.067 ns

4

693665.15 ns

0.11 ns

2

0.016 ns

8
42

** * و  nsبه ترتيب معنيدار دن در سط  1درصد  5درصد و عد معنيداری ميبا د.
*,** and ns are significant at 1%, 5%and no significant, respectively.

S.O.V

بركر
Medium
اکوتيپ
Ecotype
بركر × اکوتيپ
Medium×ecotype
خطا
Error
ضریب تغييرات
)C V (%

مطالعه اثر بسترهاي آلي كشت بر اجزاي عملكرد و كیفیت و كمیت اسانس در چند اكوتیپ...
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طول ریشه

Table 5 - Mean comparison of media effect on yield component in Satureja hortensis L.
وزن هزار دانه بذر
تعداد بذر در بوته
وزن خشک ریشه
وزن تر ریشه

)Root length(cm

)Root fresh weight(g

)Root dry weight(g

Number of seed per bush

Seed weight
)(mg

27.8 b

16.23 b

3.16 b

9359.7 b

0.64 a

32.26 a

23.14 a

4.54 a

15159 a

0.61 a

31.59 a

21.99 a

4.49 a

14597.7 a

0.63 a

31.82 a

22.58 a

4.78 a

14948.9 a

0.63 a

31.79 a

22.13 a

4.79 a

16069.3 a

0.64 a

تيمار
Treatment

بركر کشت
Medium

اهد
Control

کود دامي
Cattle manure
کمپوست زباله ،ری
Municipal solid waste
خاکرر
Organic matter

مخلوط
Complex

حروف مشكر در هر سكون فاقد اخكالف معنيدار در سط  5درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن ميبا د.
The same character have no significant differences in 5%level by Duncan’s multiple range test.

ادامه جدول  -5مقایسه ميانگين تاثير بستر كشت و اكوتيپ بر اجزاي عملكرد مرزه تابستانه
Table 5 continue- Mean comparison of media effect on yield component in Satureja hortensis L.

وزن تر اندامهاي

وزن خشک اندام

تعداد برگ در

تعداد گل در

قطر گل

هوایی (گرم)

هاي هوایی (گرم)

بوته

بوته

(ميلیمتر)

)Height (cm

Bush fresh
)weigth (g

Bush dry weigth
)(g

Number of
leaf

Number of
flower

Flower width
)(mm

41.85 b

219.52 b

54.72 b

3978.3 b

3019.5 b

2.45 a

49.04 a

357.7 a

83.4 a

5575.3 a

5200.8 a

2.38 a

46.31 a

333.46 a

79.97 a

5160.5 a

5167.4 a

2.33 a

47.45 a

356.51 a

82.95 a

5275.2 a

5224.7 a

48.05 a

343.33 a

83.51 a

5503.9 a

5313.4 a

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

تيمار
Treatment

بركر کشت
Medium

اهد
Control

a

کود دامي
Cattle manure
کمپوست زباله ،ری
Municipal
solid waste
خاکرر

2.34

Organic matter

2.5 a

مخلوط
Complex

حروف مشكر در هر سكون فاقد اخكالف معنيدار در سط  5درصد بر اساس آزمون دانکن ميبا د.
The same characters have no significant differences at 5 percent level by Duncan test.

مقایسه میانگین تأثیر بستر هاای آلای کشا روی صااا
ظاهری مرزه تابستانه

نكایج نشان داد کده بدا ترین ارتفداب بوتده در تيمدارکود دامدي و
کمكرین ارتفاب مربوط به کمپوست زباله ،ری بود ا جدول  . 5همده
بركرهای آلي بر ارتفاب بوته گياه مرزه تابركانه نررت به تيمدار داهد
اثر معنيداری دا كند .به طوریکه در تيمار اهد کمكرین ارتفداب بوتده
مشاهده د .این نكدایج بدا یافكدههدای هندداوی و همکداران ا 15در

بررسدددي تدددأثير کدددود دامدددي بدددر گيددداه دارویدددي آویشدددن
ا Thymus vulgarisمرني بر افرایش ارتفاب بوته توسدط ایدن کدود
آلي مطابقت دارد .نيكروژن دارای اثر تشدیدکنندگي بر ر د رویشدي و
تقريمات سلولي اندا های گياهي به ویژه اندا های هوایي ميبا دد و
باعک افرایش ر د سر اخه مي ود .با توجه به نكایج آندالير کودهدای
آلي ميران ازت موجود در کود دامي نررت به سایر کودهای آلي نرركاً
با تر بوده و ميتوان تاثير آن را بر روی ر د رویشي و ارتفاب گياهان
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قاب توجه دانرت .همچنين در یک تحقيق گلداني روی اثر کود دامي
و خاکرر بر زیره سرر نكایج مشاب،ي با نكایج آزمایش حاضدر بدسدت
آمد .بدین صورت که خاکرر اثر مثرت معنيداری روی ر دد طدولي
ساقه هر دو گونه د ولي در ترکيب با کود دامي با ترین ر د طولي
ساقه حاص گردید ا . 1طرق نكایج به دسدت آمدده از جددول تجریده
واریانس اثر اکوتيپ بر صفت ارتفاب بوته معنيدار نرود ولدي گياهدان
اکوتيپ يراز در مجموب دارای مياناين ارتفاب بيشكری بودند.
بر اساس نكایج تجریه دادهها بلندترین طول ریشه ا 32/2سدانكي
مكر مربوط به تيمار کود دامي و کوتاهترین طول ریشه ا 27/8سدانكي
مكر در تيمار اهد ثرت د .همه بركرهای آلي با تيمار اهد اخكالف
معنيداری دا كند و کمكرین طول ریشه در بين بركرهای آلي مربدوط
به کمپوست زباله ،ری بود اجدول . 5
نكایج حاص از تجریه واریدانس اجدداول 4نشدان مديدهدد کده
تيمارهای اسكفاده ده در سط یک درصد تاثير معنيداری بر وزن تر
ریشه دا كهاند .بيشكرین ميران وزن تر ریشده ا 23/14گدر از بردكر
حاوی کود دامي بدست آمد هرچند سایر بركرهای آلي با بردكر کدود
دامي اخكالف معنيداری ندا كند ولي همه تيمارهای کود آلي با تيمار
اهد ا 16/23گر اخكالف معنيداری دا كند و کمكرین ميدران وزن
تر ریشه در تيمار اهد بود .کودهای آلي با اصدالح فيریکدي خدا و
ایجاد زمينه مناسب برای ر د ریشه باعک تقویت ر د و افرایش وزن
ریشه مي وند .این نكيجه در آزمایشات هنداوی و همکاران ا 15نيدر
تایيد ميگردد .بين اکوتيپها از نظر تأثير بر وزن تدر ریشده اخدكالف
معنيداری وجود ندا ت.
با توجه بده نكدایج بدسدت آمدده از مقایرده ميداناين تيمارهدای
مخكلف بركر کود دامي بيشكر از سایر بركرها بر ميران وزن تر انددا
های هوایي اثر مثرت دا ت که اخكالف تيمارهای مصدرف کودهدای
آلي از لحاظ آماری معنيدار نرود .تيمار داهد دارای کمكدرین ميدران
وزن تر اندا های هوایي ا 219/52گر بوده و همه بركرهای آلدي بدا
آن اخكالف معنيداری دا كند .خلي ا 18به ترتيب در بررسدي تدأثير
کودهدای آلدي بدر دو گيداه رزمداری ا Rosmarinus officinalisو
یاسمين ا Jasminum spp.حدداکثر ر دد و اجدرای عملکدرد را در
تيمارهای حاوی کود آلي مشاهده نمدود .در آزمدایش حاضدر افدرایش
وزن تر اندا های هوایي در تيمارهای کود آلي عالوه بر افرایش ر دد
توسط این کودها ميتواند نا ي از اصالح فيریکي خدا و نا،دداری
بيشكر آب خا با د که در این حالت گيداه بيشدكرین ب،درهوری را از
آب خا نموده و گياهان با در دسكرس دا كن آب بيشدكر نردرت بده
تيمار اهد ادابتر و دارای تورژسانس سلولي بيشكر بوده و در نكيجه
وزن تر بيشكری خواهند دا ت .همچنين در بين اکوتيپهای مخكلف
بيشكرین ميران وزن تر اندا های هوایي مربوط بده اکوتيدپ ديراز و
کمكرین مربوط به اکوتيپ یرد بود ولي هيچ یک از اکوتيپها بدا هدم
اخكالف معنيداری ندا دكند .ایدن نكدایج بدا نكدایج مکديزاده تفكدي و

همکاران ا 26که اخكالف معنيدار اجرای عملکدرد از جملده وزن تدر
بوته را در اکوتيپهای مخكلف آویشن کرماني گرارش کردند مطابقت
ندارد.
بنا به نكایج مقایره مياناينها بيشكرین ميران وزن خشدک انددا
های هوایي تحت تأثير تيمار مخلوط به دسدت آمدد هدر چندد سدایر
کودهای آلي با تيمار اهد اخكالف معنيداری نشان دادند .تيمار اهد
کمكرین ميران ا 54/721گر را دارا بود .با توجه به نكدایج بده دسدت
آمده ميتوان نكيجهگيری کرد که ازت موجود در کودهای آلدي باعدک
تقویت ر د رویشي و افرایش بيوماس ده و پكاسيم با ی این کودها
عالوه بر ترریع تقريم سلولي و تأثير مركقيم در ر د رویشي به دلي
نقشي که در ساخت هيدراتهای کربن و پدروتئينهدا و تغلديش ديره
سلولي دارد باعک افرایش وزن خشک بوته ميگردد .کداهش نردرت
وزن خشک به وزن تر در تيمار کود دامي را ميتوان بده ایدن مردأله
نررت داد که گياهان تحت تأثير این بركر به دلي دا كن ازت بيشكر
آن نررت به بقيه بركرها به دلي جذب آب بيشكر از دادابي و ر دد
سلولي بيشكری به خاطر دارا بودن آب سلولي بيشكر برخوردار بودند .از
طرفي ازت باعک مي ود که مواد هيدروکربنه کمكری در گياه ذخيدره
ود .بنابراین يره سلولي رقيقتر و آبکيتر مي ود و از طرفي دیادر
به خاطر اینکه ازت در ساخت دیواره سلولي نقش دارد هر چه ميدران
ازت جذبي گياه بيشكر با د سلولهای گياهي بررگكدری سداخكه دده
که نررت به سلولهای کوچک آبکيترند ا . 35نكایج تحقيدق حاضدر
با یافكههای احمدیان و همکاران ا 1در رابطه با افرایش وزن خشدک
ساقههای زیره سدرر تحدت تدأثير تيمارهدای کدود دامدي و خداکرر
مطابقت دارد .در حاليکه با نكایج سينگ و همکاران ا 37که گدرارش
نمودند مالچ آلي باعک کاهش معنيدار ميدران بيومداس گيداه دارویدي
نعناب هندی مي ود سازگار نيرت .در مقایره مياناين اکوتيدپهدای
مخكلددف از لحدداظ ميددران وزن خشددک اندددا هددای هددوایي اخددكالف
معنيداری بين اکوتيپها مشداهده نشدد ولدي بيشدكرین ميدران وزن
خشک اندا های هوایي از اکوتيپ ديراز و کمكدرین از اکوتيدپ یدرد
بدست آمد .نكایج بدست آمده مربوط به عدد اخدكالف معنديدار وزن
خشک اندا های هوایي اکوتيپهای مخكلف با نكایج مکيزادهتفكدي و
همکاران ا 26که وزن خشک بوته را در اکوتيپهای مخكلف آویشدن
کرماني معنيدار گرارش کردند مطابقت ندارد.
تعداد بر در بوته تحت تأثير تيمار بركر کشت قرار گرفدت و در
سط  >0/01معنيدار د .با توجه به نكایج مقایره مياناينها اجدول
 5بيشكرین تعداد بر در بوته در تيمار کود دامدي و کمكدرین تعدداد
بر در بوته مربوط به تيمار اهد بود .بعد از تيمار کود دامدي تيمدار
مخلوط خاکرر و کمپوست زباله ،ری به ترتيدب دارای بيشدكرین
تعداد بر در بوته بودند که از لحاظ آمداری اخدكالف معنديداری بدا
یکدیار ندا كند و همه آنها با تيمار اهد اخكالف معنيداری دا كند.
با توجه به نقش فيریولوژیکي ازت در ساخت مولکدول کلروفيد مدي

مطالعه اثر بسترهاي آلي كشت بر اجزاي عملكرد و كیفیت و كمیت اسانس در چند اكوتیپ...

توان گفت که افرایش تعداد بر در بركر کود دامي ميتواندد مربدوط
به ميران ازت با ی این بركر در مقایره با سایر بردكرها با دد ا. 35
نكایج تجریه واریانس اجدول  5نشان ميدهد بين اکوتيپهدا تفداوت
معنيداری وجود ندا كه و اکوتيپ يراز دارای بيشكرین تعداد بر در
بوته و اکوتيپ یرد دارای کمكرین تعداد بر ميبا د.
بر اساس نكایج مقایره مياناينها اجدول  5بركر مخلوط باعدک
توليد بيشكرین تعداد گ در بوته د سایر تيمارها نيدر تفداوت معندي
داری با تيمار اهد دا كند .افرایش تعداد گ در بركرهای آلي را مدي
توان اینطور اسكنراط کرد که از یک طرف این کودها با افدرایش ر دد
رویشي و افرایش تعداد اخراره و از طرف دیار به خاطر غني بدودن
آنها از فرفر که یکي از عناصر م،م برای تشکي گ ميبا د باعک
تقویت ر د زایشي مي وند .در مقایرده اکوتيدپهدای مخكلدف بدين
اکوتيپها اخكالف معنيداری وجود ندارد.
با توجه به نكایج حاص از تجریه واریانس قطر گ تحدت تدأثير
هيچ یک از بركرهای آلي قرار نارفت .همچنين در مقایرده اکوتيدپ
های مخكلف از لحاظ قطر گ اخكالف معنيداری مشاهده نشد ولدي
اکوتيپ کردسكان دارای بيشكرین و اکوتيپ یدرد دارای کمكدرین قطدر
گ بود.
نكایج تجریه واریانس اخكالف معنيداری را بين بركرهای مخكلف
در سط احكمال  >0/01درصد نشان داد .بر طرق مقایره مياناينها
بركر مخلوط باعک توليد بيشكرین تعداد بدذر در بوتده دد .بردكرهای
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کمپوست زباله ،ری خاکرر و کود دامي به تن،ایي نيدر بدا تيمدار
اهد اخكالف معني داری دا كند .بدا توجده بده اینکده تعدداد گد در
بركرهای آلي نررت به بركر اهد اخكالف معنيداری دا ت افدرایش
تعداد بذر در بوته در این بركرها نير مورد انكظار بود .اکوتيپها با هدم
اخكالف معنيداری ندا كند ولي اکوتيدپ ديراز بده دليد دارا بدودن
بيشكرین تعداد گ بيشكرین تعداد بذر در بوته را نير به خود اخكصاص
داد.
مقایسه میانگین تأثیر تیمار ها روی صاا کیاای سااان
گیاه مرزه تابستانه

بر اساس نكایج جدول تجریه واریانس اجدول 6تيمارهای مدورد
بررسي اثر معنيداری بر دو ترکيب گاماترپينن و پاراسديمن در سدط
احكمال یدک درصدد دا دكند در حداليکده درصدد اسدانس و ميدران
کارواکرول اسانس تحت تأثير تيمارهدای اعمدال دده قدرار نارفدت.
نكایج تجریه واریانس مربوط به اثر اکوتيپ نيدر نشدان مديدهدد کده
تفاوت معنيداری بين اکوتيپها از نظر ميران سه ترکيب مورد بررسي
در اسانس وجود دا كه ولي درصد اسانس بين اکوتيدپهدای مخكلدف
معنيدار نميبا د .اثر مكقاب بركر کشت و اکوتيپ نيدر بدرای ميدران
ترکيرات اسانس در سط احكمال یک درصد معنيدار بود.

جدول  -6تجزیه واریانس تأثير بستر كشت بر كميت و كيفيت اسانس اكوتيپهاي مرزه تابستانه
Table 6- Variance analysis of media effect on quality and quantity of essentials oil in Satureja hortensis L.

اسانس

كارواكرول

گاماترپينن

Essential oil (g per
)100 g dry matter

Carvacrol

()%

(γ- terpinen )%

پاراسيمن
Paracymene

()%

درجه آزادي
d.f.

0.091 ns

64.89 ns

**2.324

** 0.933

4

0.055 ns

* 137.57

**6.91

**2.229

2

0.006 ns

**205.927

**10.768

**0.518

8

0.036

30.38

0.274

0.038

28

16.5

7.8

10.392

15.661

**

منابع تغييرات
بركر
Medium
اکوتيپ
Ecotype
بركر × اکوتيپ
Medium×ecotype
خطا
Error
ضریب تغييرات
)C V (%

* و  nsبه ترتيب معنيدار دن در سط  1درصد  5درصد و عد معنيداری ميبا د.

are significant at 1 percent, 5 percent and no significant, respectively.

طرق نكایج تجریه واریانس درصد اسدانس مدرزه تابردكانه تحدت
تاثيرنوب بردكر کشدت قدرار نارفدت .بدين تيمارهدای مخكلدف تيمدار
کمپوست زباله نررت به بقيه بيشكر درصد اسانس بيشكری دا ت .طي

ns

and

***,

بررسيهای مخكلف در رابطه با تاثير سيركم کشت ارگانيک بدر بدازده
اسانس نكایج مكفاوتي گرارش ده است به عنوان مثال در رابطده بدا
اثر کود دامي بدر گيداه دارویدي زیدره سدرر اCuminum cyminum
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احمدیان و همکاران ا 1اعال کردند کده ایدن کدود آلدي بدر صدفات
فيكو يميایي این گياه دارای تاثير مثرت بوده و درصد اسانس آن را به
طور معنيداری افرایش ميدهد به عالوه در ارزیابي اثر کمپوست بدر
گياه مرزنجوش ا Origanum majoranaدرصد اسدانس بده طدور
معنيداری افرایش یافت ا 8در حاليکه با کاربرد کودهای آلي بر گياه
دارویي مرزنجوش اسانس این گياه تحت تاثير قرار نارفت ا . 5نكایج
پژوهش حاضر با نكایج سایر محققين از جمله لچامو ا 22و الدسوکي
و همکاران ا 9روی سه ژنوتيپ بابونه اMatricaria chamomilla
و رازیانه ديرین ا Foeniculum vulgare M.المردری و داهدب
ا 10روی معداني ا Pelargoniumخليد و همکداران ا 19روی
گ جعفری ا Tagetesو تحقيق نقيب ا 31روی بابونه مطابقت دارد.
تغييرات آني مواد يميایي موجود در گياهان تحت تاثير عوام زیركي
و غير زیركي اخا و آب و هوا امر مرلمي است .اصو ً مواد ثانویه
هم به اقكضای ساخكار طريعي اوراثكي و هم تحت تدأثير تدنشهدای
غيرطريعي در گياه ساخكه مي وند .گياهان دارویدي بدر خدالف همده
محصو ت کشاورزی که در اوضاب تنشي از نظر مقدار توليد لطمه مي
بينند ممکن است در این اوضداب توليدد ديميایي بيشدكر و در نكيجده
بازدهي اقكصادی ب،كری پيدا کنند ا 1و . 32
در واکنش  Agetache foeniculumبه تدنش دوری نا دي از
کلرور سدیم مشخص د که نمک باعک افرایش درصد اسدانس ایدن
گياه مي ود ا . 20همچنين حرين و همکداران ا 16افدرایش درصدد
اسدددانس را تحدددت تددداثير کمپوسدددت در گيددداه دارویدددي بادر دددرو
ا Dracocephalum moldavicaگددرارش کردنددد و ایددن افددرایش
درصد اسانس را نا ي از افرایش واکنشهای مكابوليردمي و تحریدک
آنریمهای دخي در چرخه توليد اسانس اعال کردند.
در مقایره اکوتيپهای مخكلف از لحاظ درصد اسانس هيچکددا
از اکوتيپها با هم اخكالف معنديداری ندا دكند ولدي اکوتيدپ ديراز
دارای بيشكرین درصد اسدانس ا 1/2درصدد بدود .اکوتيدپ ديراز در
مقایره با دو اکوتيپ دیار دارای بر بيشدكری بدود .بندابراین بدا تر
بودن درصد اسانس در این اکوتيپ ميتواند مرترط بدا ایدن خصيصده

با د .به عالوه با توجه به اینکه مكابوليتهای ثانویه محصو ت جانري
فكوسنكر هركند افرایش تعداد بر ميتواند در افرایش اسدانس مدؤثر
واقع ود.
نكایج تجریه واریانس اجدول  6بدین صدورت بدود کده گياهدان
کشت ده در بركرهای مخكلف اخكالف معنيداری بدا هدم از لحداظ
ميران کارواکرول موجود در اسانس نشان ندادند .ولدي بردكر مخلدوط
بيشددكرین اثددر مثرددت را روی ميددران کددارواکرول گياهددان دا ددت .در
تحقيقات دیار محققان ا 18 12 3کارواکرول غالدبتدرین ترکيدب
موجود در اسانس این گياه دارویدي معرفدي دده اسدت و در تحقيدق
حاضر نير این ترکيب به عنوان ترکيدب غالدب دناخكه دد .در یدک
مطالعه مشابه هنداوی و همکاران ا 15بدا بررسدي کميدت و کيفيدت
اسانس آویشن تحت تأثير کود دامي و کمپوست دریافكند کده ایدن دو
کود آلي باعک افرایش ميران کارواکرول اسدانس دده و ميدران ایدن
ماده از  0/18درصد در تيمار اهد به  0/85درصد در تيمار کود دامدي
و  0/46درصد در تيمدار کمپوسدت ارتقدا یافدت .همچندين حردين و
همکاران ا 31و عطيه و همکداران ا 5در مطالعده اثدر کمپوسدت بده
ترتيب روی بادر رو و آویشن باغي اظ،ار دا كند که کمپوست باعدک
افرایش درصد کارواکرول اسانس مي ود.
بين اکوتيپها از نظر ميران کارواکرول اسانس اخكالف معنيداری
وجود دا ت ا دک  . 1بيشدكرین ميدران ایدن مداده در اکوتيدپ یدرد
مشاهده د که با اکوتيپ يراز اخكالف معنيداری نشان ميدهدد .در
تحقيقات دیاری به اثرات رسيده اسدت .کدارواکرول در درایط آب و
هوایي گر و خشک افرایش قاب توج،ي پيدا ميکندد ا . 6هادیدان و
همکاران ا 13نير در مطالعه تودههای بومي مرزه تابردكانه از منداطق
مخكلف کشور روند مشاب،ي را در رابطه با وجدود اخدكالف معنديدار از
لحاظ ميران کارواکرول در بدين اکوتيدپهدای ارسدراران پد دخكدر و
سپيدان با اکوتيپهای ارا و نيشابور گرارش کردند .از سدوی دیادر
در این تحقيق بين اکوتيپهای پ دخكر ارسراران و سپيدان با یکدیار
و اکوتيپهای مریوان نيشابور و ارا بدا یکددیار اخدكالف معنديدار
نشان ندادند.

شكل  -1تأثير متقابل بستر كشت و اكوتيپ بر درصد كارواكرول مرزه تابستانه
Figure 1- Interaction effect of medium and ecotype on carvacrol percentage in Satureja hortensis L.

مطالعه اثر بسترهاي آلي كشت بر اجزاي عملكرد و كیفیت و كمیت اسانس در چند اكوتیپ...

نكایج این تحقيق حاکي از آن است که همده بردكرهای آلدي بدر
ميران این ماده اثر منفي دا كند بطوریکه کاهش این ترکيب اسدانس
در بركر مخلوط و بركر کمپوست زباله د،ری معنديدار بدود .امدر و
همکاران ا 8اعال کردند که مصرف کودهای آلدي هديچ تداثيری بدر
ترکيرات اسانس گياه دارویي مرزنجوش نددارد هندداوی و همکداران
ا 15در آزمایشي عد تاثير نا ي از کاربرد کمپوسدت و تداثير منفدي
نا ي از کاربرد کود دامدي بدر درصدد گامداترپينن اسدانس را گدرارش
کردند.
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در مطالعهای دیار نكایج نشان داد که کمپوسدت باعدک افدرایش
گاماترپينن در اسانس گياه دارویي مرزنجدوش دد ا . 8همچندين در
مقایره اکوتيپهای مخكلف اکوتيپ يراز دارای با ترین ميران این
ماده بود و با دو اکوتيپ کردسكان و یرد در سط احكمال یدک درصدد
معندديدار بددود .در بررسددي تنددوب و تعيددين خصوصدديات فيكو دديميایي
اکوتيپهای مخكلف آویشن کرماني توسط مکيزادهتفكدي و همکداران
ا 26تنوب زیادی از لحاظ درصد گاماترپينن در بين اکوتيپها گرارش
دا ک .2

شكل  -2تأثير متقابل بستر كشت و اكوتيپ بر درصد گاماترپينن مرزه تابستانه
Figure 2- Interaction effect of medium and ecotype on γ - terpinen percentage in Satureja hortensis L.

نكایج نشان داد که بيشكرین درصد پاراسديمن ا 1/76مكعلدق بده
تيمار اهد بود و همه بردكرهای آلدي باعدک کداهش معنديدار ایدن
ترکيب اسانس دند .در مطالعه حاضر ميران ترکيب پاراسيمن نردرت
به سایر آزمایشات انجا ده روی مرزه تابركانه کمكر بدود ا دک . 3
طرق گرار ات ج،ان و کوچکي ا 17ميران کامازولن موجود در گد
های بابونه عکسالعم مكفاوتي را نررت به سطوح کود دامدي نشدان
داد بطوریکه ميران این ماده در رایط عد مصرف کدود دامدي بده
طور معنيداری بيشكر از تيمارهای مصدرف کدود بدود و بدين سدطوح

مصرف کود اخكالفي از نظر تجمع کامازولن مشاهده نشد .در مقایره
اثر سيركم تغذیه يميایي ارگانيک و تلفيقي بر گيداه دارویدي زنيدان
ا Trachyspermum ammiنير مشخص د که کدود دامدي باعدک
افرایش معنيدار درصد تيمول اسانس د در حاليکه درصد پاراسيمن
تحت تأثير این تيمار قرار نارفدت ا 2همچندين در تحقيقدي مشدابه
توسط هنداوی و همکاران ا 15ميران پاراسيمن اسانس آویشن تحت
تأثير کود دامي و کمپوست قرار نارفت.

شكل  -3تأثير متقابل بستر كشت و اكوتيپ بر درصد پاراسيمن مرزه تابستانه
Figure 3- Interaction effect of medium and ecotype on paracymene percentage in Satureja hortensis L.
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.گاماترپينن و اکوتيپ کردسكان دارای با ترین ميدران پاراسديمن بدود
کارواکرول به عنوان جرء ارز مند اسانس مدرزه تابردكانه در اکوتيدپ
79/63ری بده حدداکثر توليدد ا،يراز و در تيمار کمپوسدت زبالده د
 در بركر کود دامدي57/76درصد رسيد و کمكرین درصد کارواکرول ا
 در مقایره کلي اکوتيپهدا در بردكرهای.و اکوتيپ يراز مشاهده د
 مكعلق به اکوتيپ ديراز و8/01مخكلف بيشكرین درصد گاماترپينن ا
 درصدد تحدت تدأثير2/38بركر اهد بود حداکثر درصد پاراسديمن ا
 بطور کلدي بردكر مخلدوط.بركر اهد و اکوتيپ کردسكان حاص د
بيشكرین اثر را روی اجرای عملکرد به ویدژه وزن خشدک انددا هدای
 با توجه بده نكدایج حاصدله و اینکده.هوایي و درصد کارواکرول دا ت
اخكالفي بين مصرف انواب کودهای آلدي از لحداظ اجدرای عملکدرد و
درصد اسانس مرزه مشاهده نشد بنابراین در صورتي کده هدر یدک از
انواب کودهای الي مورد اسكفاده در این آزمایش در دسكرس بدوده و از
لحاظ اقكصادی مقرون به صرفهتر با د قاب توصيه برای کشداورزان
.و توليدکنندگان گياه دارویي مرزه ميبا د
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در بين اکوتيپها نير اکوتيپ کردسكان بيشكرین درصد پاراسديمن
 را به خود اخكصاص داد و با سایر اکوتيپها در سدط احكمدال1/69ا
 در13 هادیدان و همکداران ا.یک درصد اخكالف معنديدار نشدان داد
بررسي اکوتيپهای مخكلف مرزه تابركانه به این نكيجده رسديدند کده
تفاوتهای اکوتيپي زیدادی از لحداظ درصدد پاراسديمن در بدين ایدن
.گياهان وجود دارد که یافكههای آنها با نكایج حاضر مطابقت دارد

نتيجهگيري
نكایج حاص از این تحقيق نشان داد کده بردكرهای مخكلدف بدر
.برخي صفات ر دی اکوتيپهای مدورد مطالعده اثدر معنديداری دارد
همه بركرهای آلي به ویژه بركر مخلدوط اجدرای عملکدرد گياهدان را
 در مقایره بركرهای مخكلدف در بردكر.نررت به اهد افرایش دادند
.اهد با ترین درصد گاماترپينن و پاراسيمن در اسانس مشداهده دد
در مقایره اکوتيپهای مخكلف از لحاظ ترکيرات اسانس اکوتيپ یدرد
دارای بيشكرین درصد کارواکرول اکوتيپ يراز دارای با ترین درصد
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Introduction: Essential oils make up a large part of aromatic substances in plants. Generally, essential oils are
considered as remnants of main processes of plants metabolism, especially in stressful conditions. Summer savory
(Satureja hortensis L.) is one of the most important plants in Lamiaceae family, which it’s more than 30 species grown
in the East Mediterranean. It is one of the oldest plants that have been used as vegetables and medicinal and aromatic
plants. Dried summer savory has been introduced as one of the most pleasant spices that are planting in large areas of
farmland in many countries. Generally, the aerial parts of it, that is usually harvested at flowering stage, has therapeutic
effects such as facilitating digestion, stomach tonic, diuretic, astringent, carminative, anti-diarrhea and anti-worm.
Summer savory essential oil is used in food (conserves and beverages) and pharmaceutical industries. Various studies
on S. hortensis essential oil has been showed that it contains high amounts of phenolic compounds such as Carvacrol, γTerpinene, Thymol, p-Cymene, β-Caryophyllene, Linalool and other terpenoids.
Organic fertilizers have been known to improve the biodiversity and may prove a large depository for excess
carbon dioxide. These fertilizers increase the number of soil organisms by providing organic matter and micronutrients
for organisms such as fungal mycorrhizae, (which aid plants in absorbing nutrients), and can drastically reduce external
inputs of pesticides, energy and fertilizer, at the cost of decreased yield. Nevertheless they are as effective as chemical
fertilizers over longer periods of use.
The aim of this project was to study the effects of different organic matters on vegetative and reproductive growth
and percentage and components of essential oil in three Satureja ecotypes in Gorgan, Golestan, Iran climate.
Materials and Methods: This study was designed as a factorial experiment based on Randomized Complete
Block design with four replications and done in research farm of Agriculture and Natural Resource, University of
Gorgan in 2010. Treatments were cattle manure, municipal solid waste, leaves compost, the mixture of them and
control. Three ecotypes of summer savory studied in this experiment were Kordestan, Shiraz and Yazd.
The plants were harvested at full flowering stage, when they have the highest essential oil and were dried in oven
at 45 °C. The essential oils of dried samples were isolated by hydro distillation for 3 h, using a Clevenger-type
apparatus.
Statistical analysis was performed by SAS software and the mean comparison were measures by using Duncan
tests at 5% level of probability.
Results and Discussion: The analysis of variance showed that media had significant effect on yield components
in summer savory. There were no significant differences between ecotypes and media*ecotype effect on some
parameters of yield components. The cattle manure showed positive effects on bush height in this experiment. Hendawy
et al (2010) showed that the application of cattle manure and sheep manure had reached significantly the 5% level of
plant height and essential oils percentages. They concluded that sheep manure have macro and micro nutrients which
provide thyme plants with their requirements from these elements. Essential oil percentage also, tended to increase with
application of organic fertilizers either cattle manure, sheep manure or compost. Khalil (2002) showed the effect of two
kind of organic fertilizers on Rosmarinus officinalis and Jasminum spp growth parameters and yield components. In this
experiment organic manure treatments showed increasing in plant fresh and dry weight. This could be related to
positive effect of organic manure on soil texture and fertility. Ahmadian et al. (2006) showed that the animal manure
significantly enhanced the number of umbers per plant, the number of seed per plant, the biological and seed yield in
Cuminum cyminum. Animal manure significantly enhanced cumin aldehyde and -cymene and decreased -pinene, terpinene and -pinene in cumin oil.
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College of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, respectively.
3- Expert of Golestan Agricultural and Natural Resources Research Center
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Due to the results, treatments had no significant effects on essential oil percentages, but were effective on essential
oil components. Hussein et al. (2006) showed that compost levels combined with different distances had a pronounced
effect on the various essential oil constituents in Dracocephalum moldavica. In this experiment, Although Shiraz
ecotype showed the maximum essential oil percentage (1.2 percent) but there was no significant differences between
ecotypes. Among essential oil components, the maximum percentages of Carvacrol achieved in mixture media and
Yazd ecotype. Control treatment showed the highest amount of γ- terpinen and paracymene in compare to other media.
Shiraz and Kordestan showed also, the highest percentages of γ- terpinen and paracymene, respectively. Plants in
mixture media had maximum levels of Carvacrol (74.69 percent). Between ecotypes, Yazd had maximum Carvacrol
percentages. Between media, Control treatment was maximum contents of γ –terpinen (5.48) and paracymene (1.76)
and other treatments had reduction effects on essential oil components. Between ecotypes, the highest γ-terpinen
percentage (5/79) was in Shiraz ecotype and the highest p-cymene percentage (1/69) was in kordistan ecotype.
Conclusion: Therefore, by considering the fertilization of savory plants with different organic manure fertilizers
in the form of compost that are economic in each region is recommended.
Keywords: Carvacrol, Cattle manure, Ecotypes, Essential oil quality, γ-terpinen
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بررسی پاسخهای مورفوفیزیولوژیک تودههای بومی علف گندمی تاجدار
( )Agropyron cristatum L.در شرایط تنش خشکی و شوری
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چکیده
خشکی و شوری از جمله تنشهای غیرزنده مضر برای رشد چمن در طیف گستردهای از جهان میباشند .هدد از اجدرای ا دن ازمدا شت انت دا
تودههای مقاوم به خشکی و شوری چمن جهت استفاده در برنامه مد ر ت چمن در شرا ط تنش خشکی و شوری بدود .ازمدا ش بدهصدور کدر هدای
خردشده بر پا ه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .عوامل ازما ش شامل سه تیمار ابیاری بود که به مد  45روز اعمال گرد د )1 :گیاهان شاهد
(بدون تنش)ت  )2تنش خشکی (قطع ابیاری به مد  45روز)  )3تنش شوری (روزانه  100میلیلیتر با شوری  9دسیز منس بر متدر) .تیمارهدای ابیداری
بهعنوان فاکتور اصلی در سه سطح (شاهدت تنش خشکی و تنش شوری) و تودههای علف گندمی در شش سطح بهعندوان کدر فرعدی در نظدر گرفتده
شدند .نتا ج حاصل از ا ن تحقیق نشان داد تنش خشکی و شوری باعث کاهش کیفیت در تودههای علف گندمی تاجدار شدند و سدطح کداهش کیفیدت
بین تودهها متفاو بود .نتا ج ما نشان دادت توده سبزوار تحت تنش خشکی و شوری به ترتیبت باالتر ن ارتفدا ( 5/52و  5/86سدانتیمتدر) و بیشدتر ن
محتوی کلروفیل ( 2/85و  2/75میلیگرم برگرم وزنتر) را نشان میدهد .نتا ج بهدستامده از بررسی کربوهیدرا های محلول اندام هوا یت محتوی ا
نسبی و میزان نشت الکترولیت نشان داد که در گیاهان تحت تنش خشکی تودههای دماوند و سبزوار بیشتر ن مقدار کربوهیدرا های محلدول (332/16
و  345/14میلیگرم برگرم وزن خشک)ت بیشتر ن محتوی ا نسدبی ( 59/18و  62/18درصدد) و کمتدر ن میدزان نشدت الکترولیدت ( 48/16و 59/14
درصد) را به خود اختصاص دادند .در شرا ط تنش شوریت توده دماوند ( 322/15میلیگرم برگرم وزن خشک) بیشتر ن کربوهیدرا محلولت توده سبزوار
( 68/42درصد) و اراک ( 65/14درصد) بیشتر ن محتوی ا نسبی و توده سبزوار ( 54/17درصد) کمتر ن میزان نشت الکترولیت را نشان دادند .مطدابق
نتا ج ا ن ازما ش رتبهبندی مقاومت به تنش خشکی به صور سبزوار <دماوند <اراک < ارومیه = تاکستان < هشتگرد و رتبهبندی مقاومت به شوری
بهصور سبزوار <اراک <دماوند < هشتگرد = تاکستان <ارومیه میباشد .تودههای سبزوار و دماوند مقاومت خوبی نسبت به خشکیت و تودههای سبزوار
و اراک مقاومت خوبی نسبت به تنش شوری در مقا سه با سا ر تودههای علف گندمی تاجدار از خود نشان دادند.
واژههای کلیدی :تنشت چمنت خشکیت شوریت علف گندمی

مقدمه

1

تددنشهددای غیددر ز سددتی خشددکی و شددوری دو عامددل مهدد
محدودکننده رشد چمنهای فصل سرد میباشدند و امدروزه بده دلیدل
تغییرهای ا و هوا ی و گرمتر شددن کدره زمدین بده اهمیدت انهدا
افزودهشده است و به کی از مه تر ن مباحث در علوم ز ستی تبدد ل
گرد ده است (20ت  22و  .)27تنش خشکی و شوریت باعدث تغییراتدی
1ت  2و  -3بهترتیب دانش اموخته دکتری ت صصی و دانشیاران گروه علوم باغبدانیت
دانشکده کشاورزیت دانشگاه صنعتی اصفهان
)Email: etemadin@cc.iut.ac.ir
(* -نو سنده مسئول:
 -4دانشیار گروه علوم باغبانیت پرد س ابور حانت دانشگاه تهران
 -5استاد گروه اصالح نباتا ت دانشکده کشاورزیت دانشگاه صنعتی اصفهان
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i3.61364

در فرا ندهای فیز ولوژ کی گیاه میگردد .اکثر گونههای چمدن فصدل
سرد به خوبی به خشدکی و شدوری طدوالنیمدد سدازگار نیسدتند و
کاهش کیفیت از مه تر ن نگرانیهای مدد ران فضدای سدبز در ا دن
مناطق هست (9ت  35و .)42
مدیشدود کده حددود
اهمیت خشکی و شوری از انجدا مشد
کسوم از کل زمینهای دنیا به عنوان مناطق خشک و ندی خشدک
طبقهبندی میشوندت همچنین کشور ا ران در کمربندد بیابدانی جهدان
قرار دارد و  1/2درصد از خشکیهای جهان را به خود اختصداص داده
است .متوسط میزان بارندگی در کشور حدود  250میلیلیتر اسدت کده
ا ن میزان کسوم متوسط بارندگی در جهان میباشد ()48ت بندابرا ن
توسعه شیوه مد ر ت برای بهبود مقاومت به خشکی و شوری چمنها
در مناطق خشک و نیمهخشک ضروری میباشد ( 65و .)70
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ارقام و تدودههدای چمدنت پاسد هدای متفداو مورفولدوژ کی و
فیز ولوژ کی نسبت به خشکی و شوری از خود نشدان مدیدهندد کده
بررسی انها میتواند به انت ا توده مقاوم به خشکی و شوری چمن
کمک کند ( .)59تحقیقا نشدان داده اسدتت بسدیاری از گوندههدای
بومیت رشد و مقاومت نسبتاً خوبی در شرا ط خشک و شور دارند (.)43
در دهههای اخیرت بهبود قابلتوجهی در مقاومت به خشدکی و شدوری
محصوال زراعی از طر ق انت ا معمولی و پرورش انها ا جادشده
است ( 19و  .)74در اصلت شناسا ی و بررسی گونههای بومیت میتواند
کمک مهمی به افتن تودههای مقاوم به خشکی و شوری کند (.)52
علف گندمی تاجدار ( )Agropyron cristatum L.گیاهی فصدل
سرد با ارتفا متوسطت چندساله و با عاد رشد کپهای است که گاهی
اوقا تولید ر زوم نیز میکند .سیست ر شهای سر ع الرشد و گسترده
امکان استقرار سر ع گیاهچده هدای علدف گنددمی تاجددار را فدراه
میکند ( .)45ا ن گیاه در خاکهای با بافت متوسط از لومی شدنی تدا
لومی رسی بهخوبی رشد میکند .علف گندمی تاجددار بده تدنشهدای
محیطی مقاوم است و ر شه های فیبری گسترده و بسیار منشعبی دارد
و برای جلوگیری از فرسا ش خاک و تثبیت ان بسدیار مناسدب اسدت
( .)51تاکنون گزارشها ی که باعث مرگ ناشی از تنش خشکی بدوده
اندک میباشد مگر در مناطقی کده گیداه بدا ان شدرا ط ا و هدوا ی
سازگار نبوده است ( .)64پتانسیل و اصدالح چمدن علدف گنددمی بده
منظور استفاده بده عندوان چمدن طدی چندد ن مطالعده موردبررسدی
قرارگرفتده اسدت (16ت  17و  .)58روبیندز و والددرون ( )57پتانسدیل
ژنتیکی  27جمعیت علف گندمی را برای اصدالح کیفیدت چمندی بده
صور تک بوته تحت شرا ط ک نهاده مورد بررسی قرار دادند .نتا ج
نشان داد که وراثتپذ ری باال ی برای کیفیت چمنی علف گنددمی در
ماههای تابستان وجود دارد که بیانگر اجزا ژنتیکی افزا شی قوی است.
واتکینز و همکاران ( )71کیفیت گیاه علف گندمی رق رو دکرسدت را
در  3سطح سرزنی در شمال امر کا تحدت شدرا ط کد نهداده مدورد
بررسی قرار دادند و نتا ج نشان داد که ا ن گونه از کیفیت قابل قبدولی
برخوردار بود همچندین در تحقیقدی د گدر پاسد هدای فیز ولدوژ کی
چمددنهددای علددف گندددمی بیابددانی ( Agropyron desertorum
)Fischerت پوا پراتنسدیس ( )Poa pratensis L.رقد "بار مپداال" و
برومدو ا ندرمیس ( )Bromus inermis Leyssدر شدرا ط تدنش
خشکی مورد مقا سه قرار گرفت که نتا ج ا ن تحقیق نشان داد با قطع
کامل ابیاری به ترتیب چمنهای برومو ا نرمیست پوا پراتنسدیس و
علف گندمی بیابانی خشک شدندت بیشتر ن میزان پرولینت انز هدای
کاتاالز و سوپراکسید د سموتاز و کمتدر ن نشدت الکترولیدت در گیداه
علف گندمی بیابانی مشاهده شد ( .)68چمن های بومی در طول تار
کمتر بهعنوان پوشش چمن استفاده شدهاند اما بده دلیدل مقاومدت بده
تنشهای محیطی و نیاز به نگهداری کد از اهمیدت و ارزش بداال ی
برخوردار هستند و پس از استقرار نیاز کمتری به ابیاری و کدود دهدی

نسبت به ارقام وارداتی دارند ( 16و  .)17از ا ن روت مطالعهت انت دا و
اصالح چمن های بومی جهت استفاده در فضای سبز رو به گسدترش
است .با توجه به موارد فدو در مطالعده حاضدرت ارز دابی پاسد هدای
مورفولوژ ددک و فیز ولوژ ددک  6تددوده بددومی علددف گندددمی تاجدددار
( )Agropyron cristatum L.بهمنظور تعیین میزان و دامنده تحمدل
به خشکی و شوری موردبررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی برخی پاس های مورفوفیز ولوژ ک  6توده بدومی
علف گندمی تاجدار ( )Agropyron cristatum L.در شدرا ط تدنش
خشکی و شوریت ازما شی بهصور کر های خردشده بر پا ه طدرح
کامالً تصدادفی بدا سده تکدرار طدی سدالهدای  1394-95در محدل
گل انه های تحقیقاتی پرد س ابور حان دانشدگاه تهدران انجدام شدد.
تیمارهای ابیاری بهعنوان فاکتور اصلی در سده سدطح (شداهدت تدنش
خشکی و تنش شوری) و تدودههدای علدف گنددمی در شدش سدطح
به عنوان کر فرعی در نظر گرفته شدند .ا ن تحقیق شامل سه تیمار
ابیاری بود که به مد  45روز اعمال گرد د )1 .تیمدار شداهد (بددون
تنش خشکی)  )2تنش خشکی (قطع ابیاری به مد  45روز)  )3تنش
شوری (روزانه با  100میلیلیتر سطح شوری  9دسیز منس بدر متدر)
که بد ن منظور از نمک کلر د سد بدا درجده خلدوص  99/9درصدد
استفاده گرد د .زمان  45روز بر اسا نتا ج تحقیقا گذشته محققان
ا ن پژوهش بر روی گونه های علف گندمی انت دا گرد دد .اعمدال
شوری بهصور تدر جی انجام شدت بهطوری که از ا شور با هددا ت
الکتر کی  3دسیز منس بر متر برای شرو استفاده شد تا ا نکه سطح
شوری نها ی به  9دسیز منس بر متر رسید (.)73
بذور تودههای علف گندمی تاجدار مورد استفاده در ا ن تحقیق از
رو شگاه های مناطق م تلف کشور (جدول ک) که به صور طبیعی
رشد افته بودندت جمعاوری شدند .بدرای کشدت تدودههدای بدومی از
گلدانهدای پلدیاتیلندی بدا قطدر دهانده  16سدانتیمتدر و ارتفدا 60
سانتیمتر استفاده شد .داخل گلدانها با سنگر زه بهمنظور زهکشی پر
گرد دت سپس گلدانها با م لوط خاکی کودت ماسه و خاک باغچده بده
نسبت حجمی  3:2:1پر شدند .پس از اسدتقرار کامدل و نگهدداری در
شددرا ط مناسددب از ارتفددا  4سددانتیمتددری سددرزنی صددور گرفددت.
علف های هرز به طر ق مکانیکی کنترل گرد د و چمنها توسط کدود
نیتروژن ( 75کیلوگرم در هکتار از منبع اوره) در  3نوبت تغذ ه شددند.
پس از استقرار چمن و پوشیده شدن سطح گلددانهدا تیمارهدا اعمدال
گرد د.
اندازه گیری کیفیت از طر ق کیفی توسط ارز ابی بدا تجربده و بدا
استفاده از روش مور س انجام شد ( .)50بد ن منظور ارز دابی سداعت
 10صبح و در ک جهت انجام پدذ رفت .در ارز دابی مدذکور کده بدر
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اسا دستورالعمل  NTEPصور گرفتت امتیاز  9به رنگ سبز تیدره
چمن و امتیاز  1به رندگ زرد چمدن اختصداص داده شدد ( .)50بدرای
اندازهگیری ارتفدا در هدر گلددان از ده نقطدهی تصدادفیت ارتفدا بدا
استفاده از خط کش با دقت ک میلیمتر انددازهگیدری شدد و سدپس
میانگین انها محاسبه گرد د .جهت تعیین محتوی کلروفیلت نمونههدا
جمعاوری و به ازما شگاه انتقال داده شد و با استفاده از اسپکتروفتومتر
(مددل  uv-160 Aشددیماتزو-کیوتدو) و سددانتر فیوژ (مددل اپندددر
)5810rت توسط فرمول لیشدتنتالر محاسدبه شددند ( .)18انددازهگیدری
کربوهیدددرا هددای محلددول در اندددام هددوا ی بددا اسددتفاده از روش
اسیدسولفور ک و فنل انجام شد ( .)14محتوی نسدبی ا مطدابق بدا
دستورالعمل بارز و و ترلی ( )4و نشت الکترولیدت طبدق دسدتورالعمل
بلوم و ابرکون ( )7ت مین زده شدند .صفا مربوط بده ر شده شدامل
عمق نفوذ ر شه و عمق مؤثر ر شه مورد ارز ابی قرار گرفت .در پا دان
ازما ش ر شهها پس از خارج شدن از گلددان شستشدو شددند .سدپس
توسط خط کش با دقت  1میلیمتر عمق نفوذ ر شه (پا ینتر ن عمقی
که ر شه در ان توانسته بود قرار بگیرد) و عمق مؤثر ر شه (عمقی که
بیشتر ن تراک ر شده در ان واقدعشدده و پدا ین تدر از ان بده شدکل
معنیداری حج ر شده کداهش میابدد) انددازهگیدری گرد دد ( .)72از
نرمافزار ( SASنس ه  )9/1برای تجز ه اماری دادهها استفاده شددد و
میانگینها با ازمون حداقل تفاو معندیدار ( )LSDمقا سده شددند و
برای رس نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
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کاهش فشار تورژسانس است که منجر به کاهش ارتفا گیاه و بدرگ
از طر ق کاهش تقسی و طو ل شدن سلولها میگردد ( .)54کداهش
رشد در خشکی و شوری میتواند به دلیل کاهش انرژی موردنیاز برای
رشد درنتیجه انحرا مواد فتوسنتزی به سمت انتقدال فعدال و جدذ
ونها باشد ( .)52در شوری باال گسترش سلولی میتواند در اثر تجمع
نمکها در د واره های سلول کاهش افتده و درنتیجده باعدث کداهش
ارتفا گیاه گردد ( 29و .)75

نتایج و بحث
ارتفاع گیاه :تجز ه وار انس دادهها نشان داد تیمارهای ابیداری
و تودههای علف گندمی تأثیر معنیداری بر روی ارتفا گیاه داشتهاند.
نتا ج ا ن تحقیق نشان دادت در گیاهانی که بهخوبی ابیداری شددهانددت
تودههای سدبزوار ( 6/12سدانتیمتدر) و تاکسدتان ( 6/32سدانتیمتدر)
باالتر ن ارتفا گیاه و توده ارومیه ( 5/16سانتیمتدر) کمتدر ن ارتفدا
گیاه را دارا بودند (شکل ک .)A-نتا ج به دسدت امدده از اثدر تدنش
خشکی بر ارتفا گیاه نشان دادت تدوده سدبزوار بداالتر ن ارتفدا گیداه
( 5/52سانتیمتر) و توده تاکستان ( 3/23سانتیمتدر) کمتدر ن ارتفدا
گیاه را تحت تنش خشکی نشان میدهند (شکل ک .)B-در شدرا ط
تنش شوریت توده سبزوار ( 5/86سانتیمتدر) بیشدتر ن ارتفدا گیداه و
توده ارومیه ( 3/52سانتیمتدر) کمتدر ن ارتفدا گیداه را نشدان دادندد
(شکل دک .)C-تدأثیر تدنش خشدکی و شدوری بدر کداهش ارتفدا
گونههای چمن توسط محققان بسیاری گدزارششدده اسدت (5ت  11و
 .)24رشد سلول کی از مه تر ن فرا ندها ی است کده تحدت تدأثیر
تنش خشکی و شوری قرار میگیردت مطالعا م تلف نشدان دادهانددت
توده و ارقام مقاومت کاهش ارتفا گیاه کمتری از خود در شرا ط تدنش
خشکی و شوری نشان میدهند ( 15و  .)69اولین عالمت درک تنشت

شکل -1تأثیر تنش خشکی و شوری بر ارتفاع توده های علف گندمی
بیابانی
Figure 1- The effects of drought and salinity stress on
height of Agropyron desertorum genotypes

محتوی کلروفیل :تجز ه وار انس دادهها نشدان داد تیمارهدای
ابیاری و تودههای علف گنددمی تدأثیر معندیداری بدر روی محتدوی
کلروفیل داشته اند .نتا ج به دسدتامدده از بررسدی محتدوی کلروفیدل
(شکل دو )A-نشان داد که در گیاهان با ابیاری مناسبت توده ارومیده
( 3/14میلیگرم برگدرم وزنتدر) و سدبزوار ( 3/25میلدیگدرم برگدرم
وزنتر) بیشتر ن و توده اراک ( 2/71میلیگرم برگرم وزنتر)ت کمتر ن
محتوی کلروفیل را دارا میباشند .نتدا ج بدهدسدتامدده از اثدر تدنش
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خشکی بر محتوی کلروفیل نشان دادت کمتدر ن محتدوی کلروفیدل را
تددودههددای ارومیدده ( 2/02میلددیگددرم برگددرم وزنتددر) و اراک (2/13
میلیگرم برگرم وزنتر)ت و بیشتر ن محتوی کلروفیل را تدوده سدبزوار
( 2/85میلی گرم برگرم وزن تر) به خود اختصاص دادند (شکل دو.)B-
نتا ج بهدستامده از اثر تنش شوری بر محتدوی کلروفیدل نشدان دادت
کمتر ن محتوی کلروفیل را تودههای هشتگرد ( 1/95میلیگرم برگرم
وزنتر) و تاکستان ( 1/92میلیگرم برگرم وزنتر) و بیشتر ن محتدوی
کلروفیل را توده سدبزوار ( 2/75میلدیگدرم برگدرم وزنتدر) بده خدود
اختصاص دادند (شکل دو .)C-سو و همکاران ( )59نشدان دادندد کده
خشکی میزان انتقال الکترون فتوسنتزی و میزان کلروفیدل را کداهش
میدهد .ا شان گزارش کردند کده از دسدت دادن کلروفیدل در مدد
تنش کامل خشکی مربوط به اکسیداسیون ندوری اسدت کده حاصدل
تنش اکسا شی بوده و همراه با کاهش در فعالیت انتدیاکسدیدانهدا و
افزا ش در پراکسیداسیون اسیدهای چر است .به گزارش ارغدوانی و
همکاران ( )2با افزا ش شوری در کنتاکی بلدوگرا میدزان کلروفیدل
کاهش پیدا کرد .غلظت کلروفیل به عنوان ک شاخ برای ارز دابی
مقاومت گیاه شناخته شده است ( 21و  )25و لذا کاهش ان در شدرا ط
تنش خشکی و شوری میتواند بهعنوان ک عامل محدودکنندده غیدر
روزنهای به حسا ا د ( 41و  .)76حفظ کلروفیل تحت شرا ط تدنش
خشکی و شوریت در بسیاری از گونههای گیاهی با مقاومت بده تدنش
همبستگی دارد و بهطور عمدومی گیاهدان مقداوم نسدبت بده گیاهدان
حسا ت کاهش کلروفیل کمتری از خدود نشدان مدیدهندد ( 2و .)21
گزارششده که تنش خشکی و شوری در گیاهان باعث پیری زودر ت
شکسته شدن کلروپالست ها و تجز ه کلروفیل در اثر افزا ش فعالیت
انز کلروفیالز میگردد ( 2و  .)40ضمن انکه کاهش میزان کلروفیل
برگ در اثر تنش خشکی و شدوریت باعدث کداهش کدارا ی فتوسدنتز
میشود و گیاهانی که در شرا ط تنش میزان کلروفیل خود را در سطح
باال ی حفظ میکنند کارا ی فتوسنتزی باالتری دارند (.)40
کربوهیدرات های محلوو انوداه هووایی :نتدا ج بررسدی
کربوهیدرا های محلول انددام هدوا ی نشدان داد کده در گیاهدان بدا
ابیاری مناسب میزان کربوهیددرا هدای محلدول تدودههدای دماوندد
( 312/14میلی گرم برگرم وزن خشک) و ارومیه ( 296/24میلدیگدرم
برگددرم وزن خشددک) بیشددتر از چهددار تددوده د گددر بددودت کمتددر ن
کربوهیدرا هدای محلدول نیدز متعلدق بده تدوده اراک بدود (260/15
میلیگرم برگرم وزن خشک) (شکل سه .)A-نتدا ج بدهدسدتامدده از
بررسی کربوهیدرا های محلول اندام هوا ی نشان داد که در گیاهدان
تحت تنش خشکیت توده تاکستان کمتر ن ( 236/19میلیگرم برگدرم
وزن خشددک) و تددودههددای دماونددد ( 332/16میلددیگددرم برگددرم وزن
خشک) و سبزوار ( 345/14میلیگدرم برگدرم وزن خشدک) بیشدتر ن
مقدار کربوهیدرا های محلول را داشتند (شکل سه.)B-

شکل  -2تأثیر تنش خشکی و شوری بر کیفیت توده های علف
گندمی بیابانی
Figure 2- The effects of drought and salinity stress on turf
quality of Agropyron desertorum genotypes

در شرا ط تنش شوریت توده دماوند بیشتر ن ( 322/15میلیگدرم
برگرم وزن خشک) و تودههای ارومیه ( 211/19میلیگرم برگدرم وزن
خشک) و تاکستان ( 194/45میلیگرم برگدرم وزن خشدک) کمتدر ن
کربوهیدرا محلول را نشان دادند (شکل سده .)C-اسدمولیت هدا در
تنظی اسمزی بسیاری از گونههای گیاهی نقش مهمی دارند و عموماً
به عنوان امینواسیدهای پروتئینی و غیر پروتئیندیت کربوهیددرا هدای
محلولت اسیدهای ارگانیکت الکلها و ونهدا دسدتهبنددی مدیشدوند
( .)19در دستر بودن کربوهیدرا محلدول اصدلیتدر ن فداکتور در
تعیین توانا ی گیاه برای تجمع فعال ا غیرفعال اسمولیتهدای ازاد در
فرا ند تنظی اسمزی اسدت ( 28و  .)74تجمدع کربوهیددرا محلدول
اندام هوا ی در تنش اسمزی توسدط محمدد و همکداران ()47ت لدی و
همکاران ( 32و )33ت کار و همکاران ()30ت داسدیلوا و همکداران ()13
گزارششده است .بال و همکاران ( )3بیان کردندد کده در تدودههدای
متحمل به تنش چمن بوفالوگرا ت غلظت بیشدتر کربوهیددرا غیدر
ساختاری همراه با فعالیت بیشتر انز های انتدی اکسدیدانی مشد
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میشود .محققان بسیاری گزارش کردهاند که تجمدع قنددها در ارقدام
متحمل به خشکی و شوری بیشتر از ارقام حسا است ( 31و  .)46به
نظر میا د که تجمع بیشتر کربوهیدرا محلول میتواند باعث تنظی
و حفاظت اسمزی گردد و مقاد ر بیشتر محتوای نسبی ا و پا دداری
بهتر غشاء را به دنبال داشته باشد (.)77
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را تودههای دماوند ( 59/18درصدد) و سدبزوار ( 62/18درصدد) تحدت
تددنش خشددکی بدده خددود اختصدداص دادنددد (شددکل چهددار .)B-نتددا ج
بهدستامده از اثدر تدنش شدوری بدر محتدوی ا نسدبی نشدان دادت
کمتر ن محتوی ا نسبی را توده هشتگرد ( 19/45درصد) و بیشتر ن
محتوی ا نسدبی را تدوده سدبزوار ( 68/42درصدد) و اراک (65/14
درصد) به خود اختصاص دادند (شکل چهار.)C-
تنظی اسمزی کی از مه تر ن مؤلفههای تحمدل بده خشدکی و
شوری است ( )33که ارتباط نزد کی با محتوی ا نسدبی بدرگ دارد
( .)40کاهش میزان محتوی ا نسبی در اثر تنش خشکی و شوری در
تحقیقا سا ر محققین بر روی چمن های چمنی نیز گزارششده است
که با نتا ج حاصل از ا ن تحقیق مطابقت دارد (12ت  14و .)49

شکل  -3تأثیر تنش خشکی و شوری بر محتوی آب نسبی و نشت
الکترولیت توده های علف گندمی بیابانی
Figure 3- The effects of drought and salinity stress on
relative water content and electrolyte leakage of Agropyron
desertorum genotypes

محتوی آب نسبی :تجز ه وار انس دادهها نشان داد تیمارهای
ابیاری و تودههای علف گندمی تأثیر معنیداری بدر روی محتدوی ا
نسبی داشتهاند .نتا ج حاصل از بررسی میزان محتوی ا نسبی نشان
داد که محتوی ا نسبی در هر شش توده گیاهی که به خوبی ابیاری
شده بودندت تقر باً در ک سطح قرار دارد (شدکل چهدار .)A-بدا قطدع
کامل ابیاری و اعمال تنش شوریت میزان محتدوی ا نسدبی در هدر
شش توده گیاهی چمن روند کاهشدی داشدت .کمتدر ن محتدوی ا
نسبی را توده تاکستان ( 20/17درصد) و بیشتر ن محتدوی ا نسدبی

شکل  -4تأثیر تنش خشکی و شوری بر کربوهیدرات محلو توده
های علف گندمی بیابانی
Figure 4- The effects of drought and salinity stress on
soluble carbohydrate of Agropyron desertorum genotypes
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شکل  -5تأثیر تنش خشکی و شوری بر محتوی کلروفیل توده های
علف گندمی بیابانی
Figure 5- The effects of drought and salinity stress on
Chlorophyll of Agropyron desertorum genotypes

جیانگ و هوانگ ( )28در مطالعدهای بدر روی کنتداکی بلدوگرا
در افتند که تنش خشدکی سدبب کداهش مقددار ا نسدبی بدرگ در
گونههای مذکور می گردد کده شدد کداهش در طدول مدد تدنش
متفاو است.
بور و همکاران ( )8بیان نمودند که گیاهان متحمل به شدوری در
مقا سه با انوا حسا انت با سرعت کمتری رطوبت خود را از دسدت
میدهند و بین رطوبت برگهای جداشدهت تحمل به شوری و تواندا ی
حفظ رطوبت برگ و عملکرد رابطه معنیداری وجود دارد .بدا کداهش
محتوی ا نسبی برگت ظرفیت فتوسنتزی گیاه کاهش پیدا میکند و
در اثر اسیب به غشای کلروپالست هات منتهی به مرگ گیاه مدیشدود
( .)12محتوی ا نسبی باالتر در شرا ط تنش میتواند موجدب حفدظ
هدا ت روزنه ای و درنتیجه تعر و فتوسنتز باالتر در گیداه گدردد کده
نشان دهنده مقاومت باالتر به تنش هست ( 43و  .)53گیاهان متحمل

به خشکی و شوری در مقا سه با انوا حسا انت با سرعت کمتدری
رطوبت خود را از دست میدهند و بین رطوبدت بدرگهدای جداشددهت
تحمدل بدده تددنش و توانددا ی حفدظ رطوبددت بددرگ و عملکددرد رابطدده
معنیداری وجود دارد (.)43
نشت الکترولیت :تجز ه وار انس دادهها نشدان داد تیمارهدای
ابیاری و تدودههدای علدف گنددمی تدأثیر معندیداری بدر روی نشدت
الکترولیت داشتهاند .نتا ج نشان داد که نشت الکترولیت هر شش توده
گیاهی چمن در گیاهان شاهد تقر باً در ک سدطح قدرار دارد (شدکل
چهار .)A-در تیمار قطع ابیاری و تنش شوریت نشت الکترولیت در هر
شش توده گیاهی افزا ش پیدا کردت کمتر ن میزان نشت الکترولیت را
به ترتیب تودههای سبزوار ( 48/16درصد) و دماوند ( 59/14درصدد) و
بیشتر ن میزان نشت الکترولیت را به ترتیب تودههای ارومیده (90/12
درصد)ت تاکستان ( 88/15درصدد) و هشدتگرد ( 85/16درصدد) تحدت
تنش خشکی به خود اختصاص دادند (شکل چهار .)B-در شرا ط تنش
شوریت توده سبزوار ( 54/17درصد) و اراک ( 50/14درصد)ت کمتدر ن
میزان نشت الکترولیت و تودههای هشتگرد ( 91/24درصدد) و ارومیده
( 89/34درصد)ت بیشتر ن میزان نشت الکترولیت را نشان دادند (شکل
چهار.)C-
نشت الکترولیت کی از شاخ های میزان مقاومت گیداه اسدت
که تحت شرا ط تنش خشکی و شوری افدزا ش مدی ابدد ( 12و .)14
چای و همکاران ( )12تحمل به تنش خشدکی را در دو گونده کنتداکی
بلوگرا و رای گرا چندساله مورد بررسی قراردادند و اظهار کردند
که کنتاکی بلوگرا در مقا سده بدا رای گدرا چندسداله از کیفیدت
چمنی و کارا ی فیتوشیمیا ی برگ باالتر و نشت الکترولیت پا ینتری
در طی دوره تنش برخوردار بود و ا نطور نتیجده گرفتندد کده تحمدل
بیشتر کنتاکی بلوگرا در برابر تدنش خشدکی بده تنظدی اسدمزیت
انعطا پذ ری بیشتر د واره سلولی و پا داری بهتر غشاء سدلولی برمدی
گردد .لیون و همکاران ( )34نیز عنوان کردند کده گوندههدای گیداهی
مقاوم به شوری توانا ی بیشتری در حفظ سالمت غشات تنظی ونهدا
و درنتیجه تعادل ا سلولی دارا میباشند .در طی تنشت خسار وارده
به غشا سلول می تواند عامل محدودکننده برای سالمت سدلول باشدد
( .)53درواقع کی از دال ل مقاومت پا ین به تنش خشدکی در چمدن
های حسا ت به نشت الکترولیت بیشتر در انها نسبت داده مدیشدود
(22ت  34و  .)38افزا ش نشت الکترولیدت بدا پیشدرفت تدنش توسدط
تاتاری و همکاران ( )60در گیاه علف گندمی بیابانی گزارششده است.
شده که مؤلفه اصلی در تحمل به هدر رفت ا در چمن هدات
مش
ثبا غشای سلولی است و افزا ش نشت ونی نشاندهنده بروز اسیب
غشا ی است (.)52
صفات مربوط به ریشوه :نتدا ج ا دن تحقیدق نشدان دادت در
گیاهانی که بدهخدوبی ابیداری شدده انددت تدودههدای دماوندد (18/14
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سانتیمتر) و تاکستان ( 17/15سانتیمتر) باالتر ن عمق نفوذ ر شده و
توده تاکستان ( 15/16سانتی متر)ت باالتر ن عمق مؤثر ر شه را نشدان
دادند (شکل پنج .)A-در تیمار تنش خشکیت توده سدبزوارت بیشدتر ن
عمق نفوذ ( 30/14سانتی متر) و عمق مؤثر ر شه ( 20/26سانتیمتدر)
را نشان داد (شکل پنج .)B-نتا ج بهدستامده از اثر تنش شدوری بدر
صفا مربوط به ر شه نشان دادت توده سدبزوار بداالتر ن عمدق نفدوذ
ر شه ( 34/15سانتیمتر) و توده اراک ( 20/11سدانتیمتدر) و سدبزوار
( 24/25سانتیمتر)ت باالتر ن عمق مؤثر ر شه را نشدان دادندد (شدکل
پنج .)C-سیست ر شه بهعنوان کی از پارامترهای مه در برنامههای
اصالحی برای ا جاد مقاومت به تنش خشکی و شوری مددنظر اسدت
( .)37طول ر شه طو لتر باعث میشود که سطح و حج بیشدتری از
ر شهها در تما با خاک قرار گیرد که ا ن امر باعث تسدهیل جدذ
ا و مواد غذا ی تحت شرا ط تدنش خشدکی مدیشدود ( .)53تدنش
خشکی و شوری از طر ق کاهش پتانسدیل ا بدرگ و بده دنبدال ان
کاهش فتوسنتز باعث کاهش عمق نفوذ و تراک ر شه میشدود (.)53
ماهاجان و توتجا ( )39گزارش کردند که در زمدان بدروز تدنشت رشدد
نسبی ر شده افدزا ش مدی ابدد تدا سیسدت ر شده ا بیشدتری را از
ال ههای عمیقتر خاک است راج کند .کیدان ( )55گدزارش کدرد کده
تحت شرا ط تنش خشکیت رطوبت حجمی خاک در ال ههای سطحی
بهسرعت کاهش می ابدد درحدالیکده از محتدوای رطدوبتی خداک در
اعما پا ینتر بهکندی کاسته میگردد که در ا ن حالدت گیداه بدرای
جذ ا طول ر شه را افزا ش مدیدهدد .مکدان و هواندگ ( )44بدا
بررسی ارقام م تلف کر پینگ بنت گرا گزارش کردندد کده تدنش
خشکی طول کل ر شه و تعداد ر شده را در ارقدام م تلدف ا دن گیداه
کاهش میدهد ولی شد ا ن کاهش در ارقام متفاو بود.
نتا ج تحقیقی نشان داد بین جمعیدتهدای م تلدف مدر از نظدر
مقاومت به خشکی بر اسا طول نفوذ ر شهت تفاو های معندیداری
وجود دارد .بهگونهای که ارقام مقاوم بیشتر ن طول ر شه را نسبت بده
ارقام حسا داشتند ( .)1افزا ش عمق نفوذ ر شده در شدرا ط تدنشت
منجر به افزا ش ظرفیت جذ ا در ال ههای عمیق خاک میشود تا
میزان کاهش ا در ال ههای سطحی را جبدران کندد ( .)23در ارقدام
حسا ت خشک شدن خاک منجر به کاهش رشد و کاهش جدذ ا
در دو سطح باال ی و پا ینی خاک میشود (.)26
کیفیت :نتا ج نشان داد که کیفیدت پدنج تدوده هشدتگردت اراکت
تاکستانت دماوند و سدبزوار در گیاهدان شداهد تقر بداً در دک سدطح
قرارگرفته و توده ارومیه کیفیت پا ینتدری از خدود نشدان داد (شدکل
شش .)A-در تیمار تنش خشکی کیفیت چمن در هر شش توده چمن
کاهش پیدا کرد .کمتر ن و بیشتر ن میزان کیفیت را به ترتیدب تدوده
سبزوار و توده هشتگرد به خود اختصاص دادندد (شدکل پدنج .)B-در
شرا ط تنش شوریت کیفیت چمن در هر شش توده کاهش پیدا کدردت
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توده سبزوار و اراک بیشتر ن کیفیت و تدودههدای ارومیده و تاکسدتان
کمتر ن کیفیت را تحت تنش شوری نشدان دادندد (شدکل پدنج.)C-
کاهش کیفیت چمن تحت شرا ط تنش خشکی و شوریت توسط سو و
همکدداران ()65ت جیانددگ و هوان دگ ( )28و چددای و همکدداران ()12
گزارششده است.

شکل  -6تأثیر تنش خشکی و شوری بر عمق نفوذ و تراکم ریشه
توده های علف گندمی بیابانی
Figure 6- The effects of drought and salinity stress on
penetration and effective depth root of Agropyron
desertorum genotypes

کیفیت چمن کی از فاکتورهای اصلی بدرای نشدان دادن تحمدل
کلی چمن در برابر تنش خشدکی و شدوری اسدت ( .)10علدت اصدلی
کاهش کیفیت گیاهت کاهش میزان کلروفیل تحت شرا ط تنش خشکی
و شوری است که توسدط محققدین م تلدف در گدرا هدای چمندی
گزارششده است ( .)61در منابع متعددی گزارششده است که میزان
کاهش کیفیت در تودههای حسا بده خشدکی و شدوریت بیشدتر از
گیاهان مقاوم است (36ت  37و  .)63در بررسدی مقاومدت بده خشدکی
شددت
ارقام فسدتوکای بلندد ( )Festuca arundinacea L.مشد
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 بهطور خالصهت نتا ج حاصل از ا ن تحقیدق.تاکستان < ارومیه هست
نشان داد که توده های سدبزوار و دماوندد مقاومدت خدوبی نسدبت بده
خشکی و تودههای سبزوار و اراک مقاومدت خدوبی نسدبت بده تدنش
شوری نسبت به سا ر تودههای علدف گنددمی تاجددار از خدود نشدان
 ا ن توده ها در مجمو با بهبود صفاتی همچدون ارتفدا ت حفدظ.دادند
محتوی کلروفیلت تجمدع بیشدتر کربوهیددرا محلدولت محتدوی ا
نسبی باالتر و نشت الکترولیت کمترت افزا ش عمق نفوذ و تراک ر شه
در شرا ط تنشت مقاومت باالتری از خود نشان دادند و میتوان از ا ن
چمنها بهعنوان چمن بومی دارای پتانسیل مقاومت به تنش خشکی و
.شوری ادکرد
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کاهش رنگ ا ن چمن تحت تدأثیر تدنش خشدکی بده دال لدی چدون
.)10( کلروزت سوختگی و پژمردگی برگ مربوط میشود

نتیجهگیری
نتا ج حاصل از ا ن تحقیدق نشدان داد تدنش خشدکی و شدوری
باعث کاهش کیفیت در تودههای علف گندمی تاجدار شدهاند و سدطح
 بر اسا تجز هوتحلیدلهدای.کاهش کیفیت بین تودهها متفاو بود
مورفولوژ ک و فیز ولوژ کت رتبه بندی مقاومت به خشکی بدهصدور
سبزوار <دماوند > اراک < ارومیه = تاکستان < هشتگرد و رتبهبنددی
= مقاومت به شوری بهصور سبزوار <اراک > دماوندد > هشدتگرد

)Agropyron cristatum L.(  محل جمعآوری تودههای بومی علف گندمی تاجدار-1 جدو
Table 1- Site collection of native Iranian Crested wheatgrass genotypes (Agropyron cristatum L.)

توده

منطقه

Landrace

Region

هشتگرد

البرز-هشتگرد

Hashtgerd

Hashtgerd-Alborz

اراک

مرکزی-اراک

Arak

Arak-Markazi

ارومیه

اذربا جان-ارومیه

Urmia

Urmia-Azerbaijan

تاکستان

قزو ن-تاکستان

Takestan

Takestan-Qazvin

دماوند

تهران-دماوند

Damavand

Damavand-Tehran

سبزوار
Sabzevar

متوسط دمای

متوسط بارش

طو جغرافیایی

عرض

ارتفاع

Longitude
(E)

جغرافیایی
Latitude (N)

Altitude
(m)

Average annual
temperature
(°C)

Annual rainfall
(mm/year)

50.6846

35.9614

1175

14.6

377

49.7013

34.0954

1750

13.9

311

45.0433

37.3309

1330

10.6

555

49.7013

36.0721

1260

18.1

350

52.0631

35.5721

1903

12.1

149

57.6678

36.2152

977

18.2

330

ساالنه

ساالنه

خراسان رضوی-سبزوار
Sabzevar-Khorasan
Razavi
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Introduction: Drought and salinity are the most detrimental abiotic stresses for turfgrass growth across a wide
range of geographic locations. Most cool season grass species are not well adapted to extended periods of drought and
salinity stress. The decline in turf quality caused by drought and salinity stresses is a major concern in turfgrass
cultivation and management. Therefore, developing management practices for improving drought and salinity resistance
of turfgrasses has become imperative in arid and semiarid regions. Grass genotypes differ in their responses to drought
and salinity stresses, which involve changes in morphological and physiological aspects. Understanding of relative
involvement of each morphological and physiological characteristic in drought and salinity tolerance is important in
selecting grass genotypes to facilitate breeding of drought and salinity-tolerant genotypes. The purposes of this research
were to make selections of genotypes tolerant to drought and salinity stress for turfgrass management program.
Materials and Methods: To study some morphological and physiological responses of six Iranian crested
wheatgrasses (Agropyron cristatum L.) under drought and salinity, an experiment was conducted in the greenhouse of
College of Abureyhan, University of Tehran, Iran. Six Iranian Agropyron cristatum genotypes were collected from six
locations in Iran. Agropyron cristatum genotypes were planted in polyvinyl chloride tubes and kept in the greenhouse.
Pots were filled with sandy loam soil which had been sterilized in an oven at 160ºC for 6 h. Irrigation was applied as
needed to prevent any visible stress during grass establishment. Grasses were watered three times weekly to maintain
plants under well-watered conditions and soil moisture at field capacity. The experiment consisted of three treatments:
1) well-watered plants were irrigated three times per week with distilled water (control), 2) Drought stress was imposed
by withholding irrigation for 45 days (drought stress), and 3) plants were irrigated daily with 100 mL of 9 dS.m –1 NaCl
solution (salinity stress). To avoid primary salinity shock, the soil in each pot was drenched with 100 mL NaCl solution
at incremental electrical conductivity (EC) by 3 dS.m–1 per day until the final EC reached 9 dS.m–1. Data were subjected
to analysis based on a split-plot design with water treatments as main-plots and genotypes as sub-plots. Irrigation
treatment as the main factor in three levels (control, drought, and salinity) and crested wheatgrass at six levels were
considered as sub-plots. Studied characteristics such as height, turf quality, chlorophyll content, soluble carbohydrates,
relative water content, electrolyte leakage, root penetration, and effective root depth were recorded. Statistical
significance was tested using the analysis of variance procedure in SAS 9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC). Differences
between the means were determined using the Fisher’s protected LSD test at the 5% probability level.
Results and Discussion: The results of this study showed that drought and salinity stress decreased the quality of
crested wheatgrass masses, and reduced the level of quality varied among the masses. Throughout the experiment,
‘Sabzevar’ and ‘Damavand’ under drought conditions and ‘Sabzevar’, ‘Arak’ and ‘Damavand’ under salinity conditions
maintained higher Turf quality compared with other genotypes. Total chlorophyll content of ‘Sabzevar’ and
‘Damavand’ were higher than other genotypes under drought and salinity conditions. The maintenance of higher
chlorophyll content has been associated with better drought and salinity tolerance in plant. The soluble sugar content of
‘Sabzevar’ and ‘Damavand’ under drought conditions and ‘Sabzevar’, ‘Arak’ and ‘Damavand’ under salinity conditions
were higher than other genotypes during the experiment. Soluble sugar content is an important compatible osmolyte in
plants. Increased accumulation of soluble sugar content in stressed plants may be an adaptation process and resistance
strategy to abiotic stresses in plants. Throughout the experiment, ‘AEKQI’, ‘Sabzevar’ and ‘Damavand’ genotypes
under drought conditions and ‘Sabzevar’ genotypes under salinity conditions maintained higher relative water content
in compared with other genotypes. Higher RWC indicates the ability of the leaf to maintain its higher water content
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under stress conditions with the simultaneous capability of the root system to take up adequate water. Based on
morphological and physiological analysis for drought and salinity tolerance in investigated genotypes, the tolerance
ranking would appear to be ‘Sabzevar’ > ‘Damavand’ > ‘Arak’ > ‘Urmia’ = Takestan > ‘Hashtgerd’ under drought
stress and ‘Sabzevar’> ‘Arak’ > ‘Damavand’ > ‘Takestan’ = ‘Hashtgerd’> ‘Urmia’ under salinity stress. The results of
this study showed that ‘Sabzevar’ and ‘Damavand’ genotypes had good tolerance to drought stress, and ‘Sabzevar’ and
‘Arak’ genotypes had good tolerance to salt stress than other Iranian crested wheatgrass genotypes.
Keywords: Agropyron cristatum, Drought, Grass, Salinity

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي)

Journal of Horticultural Science

جلد  ،33شماره  ،3پاییز  ،1398ص377-386 .
شاپا2008 - 4730 :

Vol. 33, No.3, Fall 2019, P. 377-386
ISSN: 2008 - 4730

بررسی اثر تیمار گرمائی و قارچکش بر کنترل آلودگی کشت درون شیشهای
سوخ نرگس )(Narcissus tazetta L.
سیده مهدیه خرازی -1علی تهرانی فر -*2احمد

شریفی3

تاریخ دریافت1396/05/29 :
تاریخ پذیرش1397/11/01 :

چکیده
موفقیت در تکنیک کشت بافت ،به خصوص در رابطه با گیاهان سوخدار ،به میزان کنترل آلودگی میکروبی در طیی دور کشیت وابهیته مییباشی.
اعمال تیمارهای مختلف نظیر تیمار گرمایی و کاربرد قارچکشهای مختلف میتوان .به کنترل آلودگی میکروبی و به دنبال آن ،افزایش درص .زن .میانی
ریزنمونه ها کمک نمای .لذا پژوهش حاضر با ه.ف بررسی اثر تیمار گرمایی و کاربرد قارچکش بنومیل بر کاهش آلیودگی کشیت درون شیشیهای گییا
نرگس ،به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با  2عامل شامل غلظت قارچکش بنومیل در محیط کشت (یک و دو در هزار) ،اعمال و
یا ع.م اعمال تیمار گرمایی ( 2سطح) با  10تکرار انجام ش .به منظور اعمال تیمار گرمایی از آب گرم  54درجه سانتیگراد به م.ت یک ساعت اسیتااد
گردی .از محیط کشت پایه  MSتکمیل ش .با تنظیمکنن .های رش 1( BA .میلیگرم در لیتر) و  0/2( NAAمیلیگرم در لیتر) برای کشت ریزنمونیه
های فلس جاتی استااد ش .نتایج پژوهش حاضر نشان داد با وجود آنکه کمتری ن درص .آلودگی در شرایط اعمال تیمار گرمایی و کاربرد دو گرم در لیتر
بنومیل حاصل ش ،.ولی با این حال بیشترین درص .قهو ای ش.ن ریزنمونهها نیز در این تیمار مشاه .ش .که منجر به کاهش پتانهیل باززایی ریزنمونیه
ها ش .لذا با در نظر گرفتن درص .قهو ای ش.ن ،درص .باززایی و درص .آلودگی ریزنمونهها ،ع.م اعمال تیمار گرمایی و کاربرد محیط کشت حاوی ییک
گرم در لیتر قارچکش بنومیل جهت کشت ریزنمونههای فلس جاتی گیا نرگس توصیه میگردد
واژههای کلیدی :بنومیل ،درص .زن .مانی ،درص .قهو ای ش.ن ،کشت بافت

مقدمه

1

پیشگیری و کنترل آلودگیهای میکروبی در کشت بافیت گییاهی
برای موفقیت کار از عوامل حیاتی محهوب میشیود آلیودگی ایجیاد
ش .توسط میکروارگانیهمها از مهمترین عوامل از بین رفتن گیاهیان
کشت ش .در شرایط درون شیشهای محهوب میشون .از جمله ایین
میکروارگانیهمها باکتریها ،قارچها و جلبیکهیا مییباشین )4( .ایین
میکروارگانیهم ها با گیاهان کشت ش .بر سر تغذیه رقابت میکننی .و
با افزایش تراکم و تولی .ترکیبات سمی سیبب افیزایش میر و مییر،
نوسان در رش ،.نکروز بافت ،کاهش شاخهزایی و ریشهدهی و به طیور
کلی سیبب کیاهش بیازد تولیی .و حتیی بازدارنی.گی کامیل از رشی.
 1و  -3استادیاران ،گرو بیوتکنولیو ی گیاهیان زینتیی ،جهیاد دانشیگاهی خراسیان
رضوی
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میگردن 9 ،8( .و  )22ض.عاونی ریزنمونه یکی از مراحل بهیار مهیم
در جلییوگیری از شیییوو آلییودگیهییای باکتریییایی و قییارری بییر روی
ریزنمونهها طی مراحل کشت بافت میباش .بیه همیین علیت بهبیود
روش ها و تحقیی در رابطیه بیا شیرایط ضی.عاونی در کشیت درون
شیشهای از اهمیت قابل مالحظهای برخوردار است در واقع ،موفقییت
پروتوکل های کشت بافت گیاهی وابهته به ض.عاونی ریزنمونه اسیت
( )22طی انجام ض.عاونی ،مواد زن .گیاهی نبای .فعالیت زیهتی خود
را از دست دهن .و تنها بای .آلودگی حذف گردد بنابراین بایی .غلظیت
مواد مورد استااد و م.ت زمان اعمال تیمارهای میورد نظیر بیه طیور
متعادل با توجه به نوو ریزنمونه تعییین گیردد ( )9انی.امهیایی نظییر
ریزوم ،استولون و سوخ که زیر خاک تشکیل میگردن ،.عالئیم شی.ی.
آلودگی را طی مراحل کشت بافت از خود نشان میدهن ،)14( .کیه بیا
اعمال تیمارهایی نظیر غلظتهای باالی مواد ضی.عاونیکننی .و ییا
افزایش م.ت زمان اعمال تیمار ض.عاونی ،میتوان عالئم آلیودگی را
تا ح.ودی کاهش داد با این حال با اعمال رنیین تیمارهیایی ،گیاهی
اوقات آلودگی در سطح باالیی مشاه .میگردد که نشان میده .کیه
قارچهای عامل آلودگی ب.ون بروز هیچگونه عالئم ظاهری ،در داخیل
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بافتهای گیاهی قرار دارن .که پس از کشت ،این عالئیم ظیاهر میی
شون .بنابراین ضروری به نظر میرسی .کیه روشهیای دیگیر نظییر
اعمال تیمار حرارتی جهت کنترل آلودگی داخلیی بافیتهیا نییز میورد
بررسی قرار گیرد ()13
جهت کشت درونشیشهای نرگس از قهیمتهیای مختلیف ایین
گیا به عنوان ریزنمونه استااد ش .است ( )11اما بهترین ریزنمونیه
قطعات فلس جاتی یا قطعات کورک برش خورد سوخ مییباشی .بیا
این حال ،آلودگی میکروبی بافتها یا ارگانهایی که زیر زمین تشکیل
میشون( .مانن .سوخها) یک مشکل ج.ی برای کشت درونشیشیهای
آنها میباش )20( .با استااد از تیمارهای ش.ی .ض.عاونی سطحی بیا
کمک اتانول یا هیپوکلریت س.یم و یا محیط کشت حاوی قارچکیش،
میتوان آلودگی را تا ح.ودی حذف کیرد ( )6از آنجیایی کیه آلیودگی
طی شرایط کشت درونشیشهای نرگس ،یکی از موانع تکثیر این گیا
زینتی میباش .و باعث از بین رفتن تع.ادی و یا گاهی تمامی کشتها
می گیردد ،لیذا ایین تحقیی بیا هی.ف حیذف و ییا کیاهش آلیودگی
ریزنمونههای گیا نرگس به منظور بهینهسیازی شیرایط کشیت درون
شیشهای این گیا زینتی انجام ش.

 3مرتبه در باز های زمیانی  10 ،5و  15دقیقیه بیا آبمقطیر اسیتریل
آبکشی گردی.ن .پس از شهتشو ،سوخها در داخل پتیری دییش روی
کاغذ صافی استریل ،قرار داد ش.ن .فلسهای خارجی سوخها کیه در
مواجه با ماد گن.زدا آسیب دی .بودن ،.ج.ا و سیوخهیا بیا اسیتااد از
اسکالپل به صورت شعاعی به هشت قطعه مهاوی بیرش داد شی.ن،.
به طوری که هر قطعه دارای بخشی از صاحه پایگیاهی بیود سیپس
قطعات برش خورد به فلسهای جاتی تقهیم شی.ن( .شیکل  ،)1بیه
طوریکه از هر سوخ  32ع.د ریزنمونه فلس جاتی ب.ست آم .پیس از
این مرحله ،ریزنمونهها با استااد از یک پنس استریل در روی محییط
کشت انتقال داد ش.ن .و با آرایش افقی روی محییط کشیت اسیتقرار
یافتن .پس از استقرار ریزنمونهها در محیط کشت ،درب ظروف کشت
توسط فویل آلومینومی بهته ش)14( .

مواد و روشها
این پژوهش در آزمایشگا گرو بیوتکنولو ی گیاهان زینتی جهیاد
دانشیگاهی مشیه .انجیام شی .سیوخ نیرگس شیهال(Narcissus ،
) tazetta L.بع .از خشک ش.ن قهمتهای هوایی گیا  ،از گلخانهای
در شهرستان کاشمر جمعآوری گردی .پس از انتقال به آزمایشگا  ،بیه
منظور ض.عاونی مواد گیاهی ،ابت.ا فلیسهیای آسییب دیی .و آلیود
حذف گردی.ن .و سپس سوخها به م.ت  30دقیقه زیر آب جاری و رن.
قطر مایعشوین .رایج شهتشو داد ش.ن .تا گیرد و غبیار و همچنیین
مواد زائ .دیگر از سطح آن برطیرف گیردد بیه منظیور اعمیال تیمیار
حرارتی ،پس از این مرحله سوخها به دو گرو تقهیم ش.ن .در گیرو
اول ،تیمار حرارتی اعمال نگردیی .و در گیرو دوم تیمیار حرارتیی 54
درجه سانتیگراد به م.ت یک ساعت با استااد از دسیتگا بینمیاری
اعمال گردی .پس از این مرحله ،از اتانول  70درصی .بیه می.ت ییک
دقیقه برای از بین بردن آلودگیهای باکتریایی استااد گردی .و پس از
انتقال بشر حاوی سوخها به زیر هود المینیار و آبکشیی بیا آب مقطیر
استریل ،برای از بین بردن آلودگیهای قارری از محلیول  1/5درصی.
هیپوکلریت س.یم به م.ت  30دقیقه استااد ش .بیه منظیور کیاهش
کِشش سطحی و افزایش سطح تماس سوخ و ماد ضی.عاونیکننی، .
بهییته بییه حجییم محلییول 2 ،تییا  3قطییر تییوئین  20بییه محلییول
ض.عاونیکنن .اضافه ش .طی م.ت ض.عاونی و بیه منظیور بهبیود
تماس گیا با ماد گن.زدا ،محلول با دست تکیان داد شی .در پاییان
م.ت ض.عاونی ،ریزنمونهها تحت شرایط استریل در زیر هود المینیار

شکل  -1ریزنمونههای فلس جفتی نرگس
Figure 1- Narcissus twin scale explants

از محیط کشت پایه  )17( MSتکمیل ش .با تنظییمکننی .هیای
رش 1( BA .میلییگیرم در لیتیر) و  0/2( NAAمیلییگیرم در لیتیر)
استااد ش .جهت بررسی اثر غلظت قارچکیش در محییط کشیت بیر
کنترل آلودگی شرایط کشت ،از قارچکش بنومییل بیا غلظیت ییک در
هزار و دو در هزار استااد گردی .ب.ین منظور قارچکش مورد نظیر بیا
غلظت مشخص تهیه گردی .و ج.اگانه به می.ت  15دقیقیه در دمیای
 121درجه سانتیگراد اتوکالو گردی.ن .و در زیر هود المینار به محیط
کشت افزود ش.ن .همچنین در محیط کشت یاد ش 30 .گرم در لیتر
ساکارز به عنوان منبع کربوهی.رات و هشت گیرم در لیتیر آگیار بیرای
جام .کردن محیط کشت به کار برد ش .قبیل از افیزودن آگیارpH ،
محیط کشت در  5/7تنظیم ش .و سپس محیط کشتها به می.ت 15
دقیقه در دمای  121درجه سانتیگراد اتوکالو ش.ن .و پس از افیزودن
قارچکش ،در ویالهایی به میزان  15میلیلیتر توزیع گردی.ن .پیس از
کشت ،ریزنمونهها به شرایط نوری  16ساعت روشنایی (2500-3000
لوکس) در دمای  25±1درجه سانتیگراد منتقل ش.ن .پس از گذشت
 30روز عکسالعمل ریزنمونهها (تعی.اد سیوخکهیای تشیکیل شی، .

بررسي اثر تیمار گرمائي و قارچكش بر كنترل آلودگي كشت درون شیشهاي سوخ نرگس...

درص .باززایی ریزنمونه ها ،درص .آلیودگی باکترییایی ،درصی .آلیودگی
قارری ،درص .ریزنمونههای قهو ای ش ) .مورد ارزییابی قیرار گرفیت
این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل
( )2×2با  2عامل ،شامل غلظت قارچکش بنومیل در محیط کشیت (2
سطح) ،اعمال و یا ع.م اعمال تیمار گرمایی ( 2سیطح) ،بیا  10تکیرار
انجام ش .آماد سیازی داد هیا در برنامیه  Excelو تجزییه و تحلییل
داد ها با استااد از نیرمافیزار  JMP-8انجیام شی .مقایهیه مییانگین
تیمارها با آزمون  LSDانجام شی .و در نهاییت بیا اسیتااد از برنامیه
 Excelنمودارهای مربوط به آنها رسم گردی.
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نتایج حاصل از تجزیه واریانس داد ها نشان داد کیه اثیر غلظیت
بنومیل و تیمار گرمایی و اثرات متقابل آنها بر درص .باززایی ریزنمونیه
ها معنیدار بود (ج.ول  )1افزایش غلظت بنومیل در محییط کشیت و
همچنین اعمال تیمار گرمایی تاثیر منای بر باززایی ریزنمونهها داشت،
به طوری که بیشترین میانگین این صیات ( 93درصی ).در ریزنمونیه
های کشت ش .در محیط کشت حاوی یک گیرم در لیتیر بنومییل و
شرایط ع.م اعمال تیمار گرمایی حاصل ش .در حالی که کاربرد تیمیار
گرمایی و استااد از محیط کشت حاوی دو گرم در لیتر بنومیل منجیر
به کمترین درص .باززایی ( 32درص ).در ریزنمونهها گردی( .شکل )2

نتایج و بحث
جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر غلظت قارچکش و تیمار گرمایی بر کنترل آلودگی کشت درون شیشهای
فلس جفتی نرگس
Table 1- ANOVA (Mean Square) of fungicide concentration and heat treatment on contamination control of Narcissus tazetta
twin scale explants in vitro

قهوه اي شدن

قطر پیازچه

تعداد پیازچه

درجه

Regeneration
)(%

)Contamination (%

Browning
)(%

Bulblet
diameter

Bulblet
number

آزادي
df

** 5487.31

** 1775.55

** 5487.31

ns

0.001

1.22 ns

1

** 14231.76

** 381.30

** 14231.76

0.009 ns

** 4.90

1

تیمار گرمائی

** 752.56

** 2333.25

** 752.56

0.001 ns

0.62 ns

1

)Heat treatment (B
A×B

15.34

13.35

15.34

0.009

0.698

36

باززایي

آلودگي

منبع تغییرات
S.O.V

غلظت قارچکش
Benomyl concentration
)(A

خطا

Error

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال یک درصد ،پنج درصد و عدم معنی دار.
**, * and ns: significant at 1%, 5% and non-significant, respectively.

از سوی دیگر محاسبه درص .قهو ای ش.ن ریزنمونهها نشان داد
که تاثیر تیمارها بر این صات نیز معنیدار بود اعمال تیمار گرمیایی و
کاربرد بنومیل با غلظت دو گرم در لیتیر ،تیاثیر شی.ی.ی بیر افیزایش
درص .قهو ای ش.ن ریزنمونهها داشیت و بیشیترین مییانگین در ایین
تیمار حاصل ش ،.در صورتی که ع.م کاربرد تیمیار گرمیایی و کیاهش
غلظت بنومیل در محیط کشت بیه مییزان ییک گیرم در لیتیر باعیث
کاهش میزان قهو ای ش.ن ریزنمونهها گردی( .شکل )3
بر اساس نتایج به دست آم .اثر تیمار گرمایی بر تعی.اد سیوخک
باززایی ش .معنیدار بود ،به طوری که کیاربرد تیمیار گرمیایی تیأثیر
منای بر تع.اد سوخک باززایی ش .داشت و باعث کاهش  25درص.ی
این صات در مقایهه با شرایط ع.م اعمال تیمار گرمایی ش .در واقیع
با اعمال تیمار گرمایی پتانهیل باززایی ریزنمونهها کاهش مییاب .کیه
در نتیجه منجر به کاهش  27درص.ی تع.اد سوخک باززایی ش .میی
گردد (شکل  )4ان.از گیری قطر سوخکهای باززایی شی .نشیان داد
که تیمار گرمایی تأثیر معنیداری بر این صات ن.اشت ولی با این حال

در شرایط ع.م اعمال تیمار گرمایی ،سوخکهای به نهبت قطیورتری
(با قطر  0/72میلیمتر) تشکیل گردی( .شکل  5و شکل -6ب)
میییزان مقاومییت گیییا بییه تیمییار گرمییایی ،بهییتگی بییه شییرایط
فیزیولو یکی گیا نظیر ان.از و محتوای رطوبیت گییا  ،قی.رت رشی،.
وضعیت الیههای خارجی ،میزان درجه حرارت در هنگام رشی ،.سیطح
رکود و خواب ،سن و ساختار نتیکی گیا دارد در پژوهش انجام ش.
روی گیا لیلیوم مشخص گردی .که اعمیال تیمیار گرمیایی  45درجیه
سانتی گراد به م.ت ییک سیاعت ،باعیث قهیو ای شی.ن و تیأخیر در
باززایی ریزنمونه ها گردی .همچنین اعمال این تیمار تیأثیر منایی بیر
تع.اد سوخک باززایی ش .داشت و درص .باززایی ریزنمونهها نییز بیه
میزان  25درص .کاهش یافت ،درحالیکه اعمال تیمارهای گرمایی 40
تا  44درجه سانتیگراد تأثیر منای بر میزان باززایی ریزنمونهها ن.اشت
( )15لذا انتخاب دمای مناسب با توجیه بیه مییزان حهاسییت بافیت
گیاهی جهت انتخاب صحیح تیمار گرمایی اهمیت ویژ ای دارد
درص .آلودگی که شامل آلیودگی باکترییایی و قیارری مییباشی،.
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پارامتر مهمی در این پژوهش محهوب میگردد نتایج من.رج در شکل
 7نشان میده .که در ریزنمونههای فلس جاتی کشت ش .در محیط
کشت حاوی  1گرم در لیتر بنومیل و اعمال تیمار گرمیایی ،بیشیترین
درص .آلودگی مشاه .ش .که شامل  21درص .آلیودگی قیارری و 14
درص .آلودگی باکتریایی بیود و تایاوت معنییداری بیا سیایر تیمارهیا

داشت از سوی دیگر ،کمترین درصی .آلیودگی ( 7درصی ).در شیرایط
اعمال تیمار گرمایی و محیط کشیت حیاوی  2گیرم در لیتیر بنومییل
حاصل ش .همچنین بین غلظتهای یک و دو گرم در لیتر بنومیل در
شرایط ع.م اعمال تیمار گرمایی اختالف معنیداری مشاه .نگردی.

شکل  -2اثر متقابل تیمار گرمایی × غلظت قارچکش در محیط کشت بر درصد باززایی ریزنمونههای فلس جفتی نرگس
Figure 2- Interaction effects of heat treatment ×fungicide concentration on regeneration (%) of Narcissus twin scale explants.
)(LSD, p≤0.05

شکل  -3اثر متقابل تیمار گرمایی×غلظت قارچکش در محیط کشت بر درصد قهوهای شدن ریزنمونههای فلس جفتی نرگس
Figure 3- Interaction effect of heat treatment ×fungicide concentration on browning (%) of Narcissus twin scale explants.
)(LSD, p≤0.05
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 اثر تیمار گرمایی بر تعداد سوخک باززایی شده ریزنمونههای فلس جفتی نرگس-4 شکل
Figure 4- Effect of heat treatment on regenerated bulblet number of Narcissus twin scale explants. (LSD, p≤0.05)

 اثر تیمار گرمایی بر قطر سوخک باززایی شده ریزنمونههای فلس جفتی نرگس-5 شکل
Figure 5- Effect of heat treatment on regenerated bulblet diameter of Narcissus twin scale explants. (LSD, p≤0.05)

ب

الف

 سوخکهای تشکیل شده از ریزنمونه فلس جفتی در شرایط: ب، مراحل اولیه تشکیل سوخک از ریزنمونههای فلس جفتی نرگس: الف-6 شکل
عدم اعمال تیمار گرمایی
Figure 6- A: Early stages of bulblet formation from Narcissus twin scale explants. B: Bulblet formation from Narcissus twin
scale explants, in the absence of heat treatments. (LSD, p≤0.05)
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شکل  -7اثر متقابل تیمار گرمایی × غلظت قارچکش در محیط کشت بر درصد آلودگی ریزنمونههای فلس جفتی نرگس
Figure 7- Interaction effect of heat treatment ×fungicide concentration on contamination (%) of Narcissus twin scale
)explants. (LSD, p≤0.05

پژوهشها نشان میدهن .که کاربرد قیارچکیشهیا مییتوانی .بیه
کنترل آلودگی در شرایط کشیت بافیت کمیک نمایی 7( .و  ،)18و بیر
اساس تحقیقات انجام ش ، .مؤثرترین تیمار در مقابل آلودگی قیارری،
قارچکش بنومیل میباشی )1( .از آنجیاییکیه ایین قیارچکیش ،جیزو
قارچکشهای سیهتمیک محهوب میگردد ،لذا جهت حذف قارچهای
داخلی مای .مییباشی )16( .اسیمیت ( )21گیزارش نمیود اسیتااد از
تیمارهای قارچکش (نظیر بنومیل با غلظت  0/5درص ).قبل از کشیت
نمونهها ،می توان .به کیاهش آلیودگی قیارری کمیک نمایی .آلتیان و
همکاران ( )3از تیمارهای شییمیایی مختلایی بیرای کنتیرل آلیودگی
میکروبی در کشت درون شیشه ای لیلییوم اسیتااد کردنی .و بهتیرین
پاسخ را پس از اعمال ترکیب  100میلیگرم در لیتر بنومیل به همیرا
 100میلی گرم در لیتر نیهتاتین به م.ت  30دقیقیه مشیاه .نمودنی.
نتایج مشابهی نیز توسط بارنت و مکگیلواری ( )5و آلین و همکیاران
( )2گزارش ش .است هال.من و همکاران ( )10نشیان دادنی .کیاربرد
محیط کشت  MSحاوی یک گرم در لیتر بنومیل باعث حیذف کامیل
آلودگی از ریزنمونه های گیا کاملیا گردی .در محلول آبی ،بنومیل بیه
دو ترکیب متیل -2بنزیمی.ازول کاربامات و بوتیل ایزوسیانات شکهته
می شود که هر دو در مقابل قارچ موثر میباشن )19( .مکیانیزم عمیل
بنومیل از طری جلوگیری ش.ی .از سنتز  DNAو یا فراین.های مرتبط
با تقهیم سلولی قارچها میباش 19( .و )23
مطالعات نشان میده .که کاربرد تیمار گرمایی نییز مییتوانی .در
کنترل آلودگی میکروبی در شرایط کشت درون شیشیهای میوثر باشی.
( 13و  )15در پژوهش انجام ش .روی گیا لیلییوم مشیخص گردیی.
که در شرایط ع.م اعمال تیمار گرمایی ،میزان آلودگی ریزنمونیههیای

فلهی ح.ود  50درص .بود و اعمال تیمار گرمایی  42درجه سانتیگراد
به م.ت یک ساعت ،تاثیر بهیار مطلوبی بر کاهش مییزان آلیودگی در
شرایط کشت بافت داشت ( )15در رابطه با ریزنمونههای گیا نیرگس
نیز ،اعمال تیمار گرمایی  54درجه سانتیگراد باعیث کیاهش آلیودگی
داخلی بافتها از  40تا  60درصی .بیه  5درصی .گردیی )13( .گیاهی
اوقات بع .از اعمال تیمار گرمایی ،میزان آلودگی افزایش میییابی .در
رابطه با گیا لیلیوم ،با اعمال ییک سیاعت تیمیار گرمیایی  44درجیه
سانتی گراد ،میزان آلودگی نهبت به تیمار گرمایی  42درجه سانتیگراد
افزایش یافت در واقع بع .از اعمال تیمار دمایی باال ،به علیت آسییب
بافتها ،پاتو نهای باقی مان .ممکن اسیت بیه آسیانی از بافیت آزاد
گردن .همچنین دمای باال ،اسپور پاتو نهای موجود در بافت را فعیال
کرد و در نتیجه باعث افزایش آلودگی مییگیردد ( )15بیا توجیه بیه
اینکه مطالعات انجام ش .در رابطه بیا تیأثیر تیمیار گرمیایی بیر روی
کاهش آلودگی میکروبی ریزنمونهها ،مح.ود بیه سیالهیای  1914تیا
 1997میباش .و پس از آن متوقف ش .است ( 12و  ،)15لذا رنین به
نظر می رس .که اعمال ایین تیمیار جهیت کنتیرل آلیودگی میکروبیی
کارایی الزم را ن.ارد در پژوهش حاضر نیز اعمال تیمار گرمایی باعیث
آسیب به بافتهای فلس گردی .و درص .باززایی ریزنمونیههیا کیاهش
یافت

نتیجهگیری
کنترل آلودگی قارری و باکتریایی ،به خصوص در رابطه با گیاهان
سوخدار که در تماس مهتقیم با بهتر کشت میباشن ،.یکی از مراحیل
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 ولی بیا ایین،.تیمار گرمایی و کاربرد دو گرم در لیتر بنومیل حاصل ش
ن ریزنمونیههیا نییز در ایین تیمیار. قهیو ای شی.حال بیشترین درص
 لذا با. که منجر به کاهش پتانهیل باززایی ریزنمونهها ش. ش.مشاه
 آلیودگی. بیاززایی و درصی. درص،ن. قهو ای ش.در نظر گرفتن درص
م اعمال تیمار گرمایی و کاربرد محییط کشیت حیاوی. ع،ریزنمونهها
یک گرم در لیتر قارچکش بنومیل جهت کشت ریزنمونیههیای فلیس
جاتی گیا نرگس توصیه میگردد

 اعمیال تیمارهیای.اساسی در شرایط کشت درون شیشهای مییباشی
مختلف از جمله تیمار گرمایی و کاربرد قارچکشهیا نظییر بنومییل در
 به کنترل آلودگی میکروبی سوخ نیرگس شیهال.محیط کشت میتوان
 تأثیر منایی. با این حال اعمال رنین تیمارهایی میتوان.کمک نماین
 لذا انتخاب تیمار مناسب به،.بر پتانهیل باززایی ریزنمونهها داشته باش
نحوی که باعیث کنتیرل آلیودگی میکروبیی و از سیوی دیگیر حای
 نتایج پژوهش. حائز اهمیت میباش،پتانهیل باززایی ریزنمونهها گردد
 آلودگی در شرایط اعمیال.حاضر نشان داد با وجود آنکه کمترین درص
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Introduction: Success in tissue culture technique, especially in bulbous plants, depends on the microbial
contamination control during in vitro culture. Applying different treatments, such as heat treatment and usage of
fungicides, can control the microbial contamination and consequently increase the percentage of explant survival.
Materials and Methods: This study aimed to investigate the effect of heat treatment and fungicide on reducing the
contamination during in vitro culture of narcissus. So, an experiment was done as a factorial experiment in a completely
randomized design with two factors, including benomyl concentration in the medium (1 and 2 g/l) and heat treatments
(two levels, with and without heat treatment), with 10 replications. In order to sterilizing the plant materials, damaged
and infected scales were removed firstly and then bulbs were washed for 30 minutes with running tab water and a few
drops of dishwashing liquid. For applying heat treatment, bulbs were divided into two groups. In the first group, heat
treatment was not applied and in the second group heat treatment 54 °C was applied for one hour using water bath.
After this step, bulbs surface were sterilized by dipping in 70% ethanol for one minute and rinsed with sterile distilled
water, followed by immersing in 1.5% sodium hypochlorite solution for 30 min. After sterilization with sodium
hypochlorite solution, bulbs were washed three times with sterile distilled water under laminar air flow hood. After
sterilization step, bulbs were cut into 32 twin scales explants and cultured in MS medium supplemented with 1 mg/l BA
and 0.2 mg/l NAA + benomyl (1 or 2 g/l). After 30 days, the response of explants (number of produced bulbs,
percentage of explant survival, percentage of bacterial contamination, percentage of fungal contamination, percentage
of browning) was evaluated. Data preparation was done in the Excel program and data analysis was done using JMP-8
software. Mean comparison of the treatments was done by LSD test and finally the charts were drawn using the Excel
program.
Results and Discussion: The results showed that increasing the concentration of benomyl in the medium and
applying heat treatment had negative effect on regeneration potential of explants, so that the maximum regeneration
mean were observed when heat treatment was not applied for explants and medium contains 1 g/l benomyl. Using the
heat treatment and application of 2 g/l benomyl in the medium leads to the lowest regeneration amount. On the other
hand, evaluating the browning percentage of explants showed that the effect of treatments was significant in this trait.
Applying the heat treatment and using 2 g/l benomyl in the medium had severe effect on the increasing of explant
browning and the maximum mean was observed in this treatment. But reducing the benomyl concentration in the
medium and none application of heat treatment caused the lowest amount of explant browning. Contamination
percentage that includes bacterial and fungal contamination is an important parameter in this study. Explants that
cultured in the medium containing 1 g/l benomyl and applying heat treatment showed the highest contamination
percentage, which contains 21% fungal and 14% bacterial contamination. The lowest percentage of contamination was
observed when heat treatment applied and medium contains 2 g/l benomyl. However, this treatment caused the highest
percentage of explant browning that lead to reduction of explants regeneration potential. Researches showed that the use
of fungicides can help to control tissue culture contamination and according to previous studies, benomyl is the most
effective treatment against fungal infection. As benomyl is considered as a systemic fungicide, so it is useful to
eliminate the internal fungus. On the other hand, there are some reports about the positive effect of heat treatment on the
control of tissue culture contamination. As regards this investigations were done in 1914 to 1997 and then stopped, so it
seems that application of this treatment had no sufficient efficiency for contamination control during in vitro condition.
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Conclusion: Therefore, by considering the browning, regeneration and contamination percentage, non-application
of heat treatment and usage of 1g/l benomyl fungicide in the medium for in vitro culture of Narcissus twin scales
explants is recommended.
Keywords: Benomyl, Percentage of survival, Percentage of browning, Tissue culture
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ارزیابی خصوصيات مورفولوژیكی و عملكرد کمی و کيفی گاوزبان ایرانی
( )Echium amoenumتحت تأثير تراکم گياهی و کاربرد کود شيميایی اوره و کودهای آلی
مختلف
محمد بهزاد اميری -*1پرویز رضوانی مقدم -2محسن

جهان3
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چکیده
بهمنظور بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی گاوزبان ایرانی ( )Echium amoenumدر تراکمهای مختلف گیاهی ،آزمایشی در
سالهای زراعی  1390-92در دانشگاه فردوسی مشهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایهی بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.
فاکتورهای آزمایشی شامل  3تراکم گیاهی ( 5 ،3و  10بوته در متر مربع) و  5نوع کود مختلف (کمپوست زباله شهری ،ورمیکمپوست ،گاوی ،شییمیایی
(اوره) و شاهد) بودند .نتایج آزمایش نشان داد که با کاهش تراکم گیاهی ،تأثیر کودهای آلی در افزایش عملکرد گیل تشیدید شید و در کمتیریا تیراکم
گیاهی ،کودهای کمپوست زباله شهری ،ورمیکمپوست و گاوی ،عملکرد گل را بهترتیب  79 ،112و  223درصد نسبت به شاهد بطور معنیداری افزایش
دادند .در تمامی تراکمهای مورد مطالعه ،طول ساقه فرعی در شرایط استفاده از کودهای آلی نسبت بیه شیاهد بطیور معنییداری بیشیتر بیود .کودهیای
کمپوست ،ورمیکمپوست ،گاوی و شیمیایی (اوره) در تراکم  10بوته در متر مربع بهترتیب افزایش  66 ،54 ،106و  173درصدی میزان فنیول کیل را در
مقایسه با شاهد سبب شدند .در تراکم متوسط گیاهی ( 5بوته در متر مربع) استفاده از کودهای کمپوست ،ورمیکمپوسیت و گیاوی بیهترتییب منجیر بیه
افزایش  74 ،83و  57درصدی میزان آنتوسیانیا کل نسبت به شاهد شدند .بهطور کلی نتایج ایا پژوهش نشان داد که استفاده از کودهای آلی مختلف و
کود شیمیایی اوره در تراکمهای مطلوب گیاهی میتواند منجر به بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی گاوزبان ایرانی شود.
واژههای کلیدی :آنتوسیانیا کل ،فنول کل ،کمپوست ،گیاه دارویی ،نهاده بومسازگار

مقدمه

321

در سالهای اخیر استفاده از گیاهان دارویی و معطر افزایش قابیل
توجهی یافته و تقاضا برای ایا گونیههیا در صینایع مختلیف از قبییل
داروسازی ،آرایشی و بهداشتی و صنایع غذایی همچنان رو به افزایش
است .گاوزبان ایرانی با نام علمی ( )Echium amoenumگیاهی چند
ساله و متعلق به خانوادهی گاوزبان 4میباشد و در طب سنتی اییران از
جایگاه ویژهای برخوردار است (مهربانی) .عصارهی گلبیر هیای اییا
گیییاه تسییکیادهنییده ،ضییدالتهاب و ضیید درد هسییتند و خاصیییت
 -1استادیار گروه تولیدات گیاهی ،مجتمع آموزش عالی گناباد
 2و  -3بهترتیب استاد و دانشیار گروه اگروتکنولوژی ،دانشکده کشیاورزی ،دانشیگاه
فردوسی مشهد
)Email: amiri@gonabad.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i3.70323
4- Boraginaceae

ضدمیکروبی دارند ( )53و منجر به افزایش ظرفییت ایمنیی سیلولهیا
میشوند ( .)30ایا گیاه در مناطق شمالی کشور در دامنیههیای رشیته
کوههای البرز از گلستان تا اردبییل و اسیتان قیزویا و در دامنیههیای
رشته کوههای البرز بهصورت خودرو پراکنش دارد (.)66
جهت استفاده مطلوبتر از عوامل محیطیی نظییر نیور ،آب ،میواد
غذایی و نیز جلوگیری از بروز رقابت شدید ،تعداد بوته در واحد سیط
باید در حد بهینه باشد ( .)58تراکم بوته مطلوب تراکمی اسیت کیه در
نتیجهی آن کلیهی عوامل محیطی بهطور مؤثر مورد استفاده گیاه قرار
گرفته و در عیا حال رقابتهای درونبوتهای و بیابوتهای در حیداقل
باشند تا حداکثر عملکرد ممکا با کیفییت مطلیوب بدسیت آیید (.)16
تراکم بوته بهعنوان یک عامل زراعی تحتکنتیرل ،نقیش میؤثری در
عملکرد محصوالت مختلف ایفا مییکنید و مشیخن نمیودن تیراکم
گیاهی از اصول اولیهی زراعت هر محصول به شمار میرود ( .)34اثیر
آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گاوزبان ایرانیی نشیان داد کیه
بیشتریا میانگیا وزن خشک گل در واحید سیط در آراییش کاشیت

388

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،33شماره  ،3پاییز 1398

از بررسیی

مربعی و تراکم  6بوته در متر مربع حاصل شید ( .)13پی
عملکرد و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک گاوزبان اروپیایی ( Borago
 )officinalis L.تحتتأثیر تراکم بوته ( 14 ،10 ،6و  18بوته در متیر
مربع) و تاریخهای مختلف کاشت ( 15مهر 5 ،آبان 25 ،آبان 15 ،آذر و
 5دی) گزارش شد ،بیشتریا عملکرد دانه و عملکرد روغیا در تیاریخ
کاشت  5آبان و تراکم  10بوته در متر مربع و بیشیتریا کلروفییل  aو
کلروفیل کل در تاریخ کاشت  15مهر و تراکم  14بوتیه در متیر مربیع
بدست آمد ( .)29در پژوهشی اثیر تیراکم بوتیه بیر عملکیرد و مییزان
اسان آنیسون ( )Pimpinella anisum L.بررسی و گزارش شد که
بیشتریا عملکرد زیستتوده و عملکرد دانه بهترتیب در تراکمهای 50
و  25بوته در متر مربع بدست آمد ،ضما اینکه تراکم  25بوته در متر
مربع دارای بیشتریا میزان اسان نسبت به سایر تیمارهیا بیود (،)33
احتماالً در ایا تراکم ،رقابت درونگونهای بیه حیداقل رسییده و گییاه
توانسته از امکانات محیطی بهرهبرداری مطلوبتری داشته باشید و در
نتیجه میزان اسان افزایش یافته است .در پژوهشیی دیگیر ،پی از
بررسی اثر تراکمهای مختلف ( 16/6 ،12/5و  25بوته در متیر مربیع)
بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان ( Carum copticum
 )L.گزارش شد که بیشیتریا تعیداد چتیر در بوتیه و میادهی خشیک
تولیدی در تراکم  12/5بوته در متر مربع مشاهده شد و تراکم  25بوته
در متر مربع دارای بیشتریا ارتفاع بوته بود (.)26
با توجه به استفاده روزافزون از گیاهان داروییی در سیط جهیان،
اهمیت کشت و پیرورش گیاهیان داروییی بیهوییژه در سیسیتم هیای
اکولوژیک ،بیشتر آشکار می شود .کاربرد وسیع نهادههای دخیل در امر
تولید جهت دستیابی به عملکرد باال ،از یک طرف ،و لزوم عاری بودن
گیاهان دارویی از بقایای مواد شیمیایی در طی مراحل تولید ،فرآوری و
عرضه آنها ،از طرف دیگر ،ضرورت کاربرد نهادههیای بیومسیازگار در
تولید ایا گیاهان را بیش از پیش نمایان میسیازد ( .)21لیذا ،بیهنظیر
میرسد حتی اگر عملکرد ایا گیاهان در نتیجهی استفاده از نهادههای
طبیعی ،کمتر و یا برابر با عملکیرد آنهیا در نتیجیه مصیرف کودهیای
شیمیایی باشد ،تولید ایا گیاهان با استفاده از نهادههای طبیعی نظییر
کودهای آلی ،راهحل مناسبی برای تولید و عرضهی داروهیای گییاهی
سالم باشد .کودهای دامی حاوی مقدار زییادی میادهی آلیی هسیتند و
یکی از منابع اولیه نیتروژن بهشمار میرونید و در بهبیود خصوصییات
فیزیکوشیمیایی خاک نقش کلیدی دارند ( .)46بر اساس گزارش برخی
محققیا ،مصرف کود گاوی کامالً پوسیده ،تعداد بذر در بوته زیره سبز
( )Cuminum cyminum L.را از  296به  364بیذر افیزایش داد (.)3
در یک پژوهش ،پ از بررسی اثر کودهای آلی مختلف بر شیاخن-
هیای کمیی و کیفیی گییاه داروییی بابونیهی آلمیانی ( Matricaria
 )recutitaگزارش شد که گیاهان تیمیار شیده بیا کیود گیاوی دارای
بیشتریا عملکرد گل خشک بود و بیشتریا عملکرد اسیان و مقیدار
کامازولیا بهترتیب در گیاهان تحت تیمارهای کود گاوی و کمپوسیت

بدست آمد ( .)23کمپوست زباله شهری نوعی کود آلی است که دارای
بیشتر عناصر غذایی اصلی میورد نییاز گییاه بیوده و در ضیما باعی
کاهش سطوح آالیندهها ،بهبود ساختار خاک و افزایش ظرفیت تبیادل
کاتیونی و ترکیبات هیومیک خاک میشیود ( 27و  .)57در پژوهشیی،
اثر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد
سیاهدانه ( )Nigella sativa L.بررسی و گزارش شد که بیا افیزایش
مقادیر مصرفی کمپوست از صفر به  15تا در هکتار ،تعداد و وزن دانه
در بوته افزایش یافت ،ولی افزایش بیشتر کمپوست مصرفی (از  15به
 30تا در هکتار) کاهش تعداد و وزن دانه در بوته را به همراه داشیت
( .)5در آزمایشی دیگر ،پ از بررسیی اثیر کوهیای آلیی و شییمیایی
مختلف روی گیاه دارویی اسفرزه ( )Plantago ovataمشاهده شد که
کاربرد کمپوست در اکثر صفات مورد مطالعه نسبت به کیود شییمیایی
دارای برتری بود ،بهطوریکه بیشتریا ارتفاع بوته ،وزن دانه در بوته و
مادهی خشک تولیدی در تیمار  8تا در هکتار کمپوست بدسیت آمید
( .)37ورمیکمپوستها موادی هستند که در نتیجهی فعالیت گونیهای
از کرمهای خاکی 1بر روی ضایعات شهری ،صنعتی و کشاورزی تولید
( )65و غنی از هورمونهای رشد و ویتامیاها بوده و بیهعنیوان ییک
آفتکش زیستی و اصالحکنندهی آلی خاک اسیتفاده مییشیود ( 55و
 .)56استفاده از ورمیکمپوست به نسبت حجمی  30درصد ،منجیر بیه
تولید بیشتریا میزان آنتوسیانیا در گاوزبان ایرانیی شید ( .)24برخیی
محققیا ( )1گزارش کردند که کاربرد ورمیکمپوست ،بر میزان غلظت
عناصر کممصرف گاوزبان اروپایی اثر معنیداری داشت و بیا افیزایش
سطوح کاربرد آن ،غلظت عناصرغذایی افزایش یافیت ،بیهطیوریکیه
بیشتریا غلظت عناصرغذایی در شرایط کاربرد  40کیلوگرم در هکتیار
ورمیکمپوست که در طی سه سال یا بیشتر مصرف شدهانید ،بدسیت
آمد .برخی دیگر از محققیا نشان دادند که کاربرد مقیادیر متعیادلی از
ورمیکمپوست منجر به تولید بیشتریا وزن تر و خشک گییاه ریحیان
( )Ocimum basilicum L.شد ( .)15بیشیتریا وزن خشیک بوتیه و
عملکییرد اسییان گیییاه دارویییی بادرشییبی ( Dracocephalum
 )moldavica L.در شرایط کاربرد  20تا کود دامی بدست آمد (.)44
در پژوهشی دیگر ،بیشتریا ارتفاع بوته ( 62/83سانتیمتر) و عملکیرد
زیسییتتییوده ( 9281/71کیلییوگرم در هکتییار) گیییاه دارویییی گشیینیز
( )Coriandrum sativum L.در تیمار کاربرد  9تیا در هکتیار کیود
دامی مشاهده شد ،ولی بیشتریا شاخن سط بر ( ،)1/42عملکرد
دانه ( 1399/84کیلوگرم در هکتار) و درصد اسان ( 0/56درصید) در
تیمار  12تا کود دامی در هکتار حاصل شد ( .)60کیاربرد مییزان 60
کیلوگرم در هکتار نیتروژن بیشتریا تولید بذر در بوته گاوزبان ایرانیی
را سبب شد ( .)49بیشتریا تعداد ساقه فرعی ،ارتفاع ،عملکرد سرشاخه
گلدار و عملکرد موسیالژ و اسان در گاوزبان اروپایی بیا مصیرف 50
1- Eisenia fetida

ارزیابي خصوصیات مورفولوژیكي و عملكرد كمي و كیفي گاوزبان ایراني...

درصد کود شییمیایی (اوره ،سوپرفسیفات تریپیل و سیولفات پتاسییم)
بهعالوه کود زیسیتی (نیتروکسییا حیاوی ازتوبیاکتر و آزوسیپیریلیوم)
حاصییل شیید ( .)35مصییرف  100کیلییوگرم در هکتییار کییود شیییمیایی
نیتروژن در شرایط تلقی بذر با نیتروکسیا منجر بیه تولیید بیشیتریا
ارتفاع بوته ،تعداد سیاقه فرعیی ،عملکیرد خشیک سرشیاخه گلیدار و
عملکرد خشک بوته گاوزبان اروپایی شد (.)71
با توجه به کاربردهای متعدد گاوزبان ایرانی در صنایع داروسیازی،
آرایشی و بهداشتی ،بهنظر میرسد که با تعییا تراکم مناسیب بوتیه و
مدیریت صحی نهادهها میتوان به عملکرد مطلوب و عاری از بقایای
شیمیایی ایا گیاه دارویی دست یافت ،لذا ایا پژوهش با هدف بررسی
اثر تراکمهای مختلف گیاهی و کاربرد کودهای آلی و شییمیایی (اوره)
بر رشد و عملکرد گاوزبان ایرانی انجام گرفت.
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ایییا پییژوهش در سییالهییای زراعییی  1390-91و  1391-92در
مزرعهی تحقیقاتی دانشکدهی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشیهد بیا
عرض جغرافیایی  36درجه و  16دقیقه شمالی و طول جغرافییایی 59
درجه و  38دقیقه شرقی و ارتفاع  985متر از سیط درییا ،بیهصیورت
آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سیه
تکرار اجرا شد .فاکتورهای آزمایشی شامل  3تراکم کاشت ( 5 ،3و 10
بوته در متر مربع) (بهترتیب با فواصل کاشت  40 ،60و  20سانتیمتیر
روی ردیف) و  5نوع کود آلی و شییمیایی ( -1کمپوسیت -2 ،ورمیی
کمپوست -3 ،گاوی -4 ،شیمیایی (اوره) و  -5شاهد) بودند.
قبل از انجام آزمایش ،از عمق صفر تا  30سانتیمتری خاک نمونه
گیییری انجییام و بییه منظییور تعییییا خصوصیییات فیزیکوشیییمیایی بییه
آزمایشگاه ارسال شد .خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش
در جدول  1نشان داده شده است.

مواد و روشها
جدول  -1خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاک محل آزمايش
Table 1- Soil characteristics of experiment place

بافت خاک
Soil texture
لومیسیلتی Silty loam

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

Nitrogen
)(mg.kg-1
15.7

Phosphorous
)(mg.kg-1
13.4

Potassium
)(mg.kg-1
417

برای اعمیال کودهیای آلیی ،مییزان عناصیر غیذایی هیر ییک از
کودهای کمپوست ،ورمیکمپوست و گیاوی تعیییا (نتیایج تجزییهی
کودهای آلی مورد استفاده در آزمایش در جدول  2آورده شده اسیت) و
سپ بر حسب نیاز غذایی گاوزبان ایرانی بهترتیب بر مبنیای  10تیا
در هکتار کود کمپوست 7 ،تا در هکتار کود ورمیکمپوست و  30تیا
در هکتار کود گاوی ،در اسفندماه  1390در سط کرتهای مورد نظر
به طور یکنواخت پخش و بالفاصله توسط بیل دستی وارد خاک شدند.
الزم به ذکر است که در اسفندماه  1391نیز بیهمنظیور تقوییت رشید
مجدد گیاه و ایجاد شرایط مساعد برای رشد گیاه در سیالهیای بعید،
همیا میزان کود به خاک کرتهای مربوطه اضیافه شید .بیر اسیاس

هدايت الکتريکي
)Ec (dS.m-1
1.1

pH
7.3

منابع موجود ( ،)49نیاز کودی گاوزبان ایرانی بیرای نیتیروژن از منبیع
شیمیایی (اوره) 90 ،کیلوگرم در هکتار تعییا شد که نیمی از ایا مقدار
در زمان کاشت به منظور کمک به رشد سریع گیاهچه و نیم دیگر آن
بعد از انجام عملیات تنک برای رفع تنشهای احتمالی حاصل از تنک
و برای کمک به گیاه در مرحله طویل شدن سیاقه ،بیه خیاک مزرعیه
اضافه گردید ،ضما اینکیه در دومییا سیال زراعیی ( )1391-92نییز
همیا میزان کود شیمیایی طی دو مرحله آغاز رشد مجدد گیاه در سال
دوم به منظور افیزایش سیرعت رشید گیاهچیه (سیرعت رشید اولییه
گیاهچههای گاوزبان کم است) و مرحلهی چهار برگیی (آغیاز مرحلیه
طویل شدن ساقه) در اختیار گیاه قرار گرفت.

جدول  -2خصوصیات کودهای آلي مورد استفاده
Table 2- Characteristics of used organic fertilizers

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

نوع کود آلي

)Potassium (%
0.49

)Phosphorous (%
0.44

)Nitrogen (%
0.92

Type of organic fertilizer
کمپوست Compost

0.96

1.53

1.28

ورمیکمپوست Vermicompost

1.04

0.29

0.31

کود گاوی Cow manure

برای آمادهسازی زمیا با تأکیید بیر عملییات زراعیی اکولوژییک،
خاکورزی حداقل انجام شد ،بهایاترتییب کیه پی از انجیام دیسیک
سبک ،کرتهای آزمایشی با ابعاد  4/80×2/5متر ایجاد شدند .بهدلییل

کودی بودن ماهیت تیمارها و جلوگیری از اختالط تیمارها با هم ،برای
هر بلوک آزمایشی یک جوی آب و پساب جداگانه در نظر گرفته شید.
بذور گاوزبان ایرانی با منشیا تیودهی مشیهد از مزرعیهی تحقیقیاتی
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دانشکدهی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و اواسیط فیرودیا
ماه  1391در ردیفهایی به فاصله 50سانتیمتر و بسته به تیمار میورد
بررسی با فاصلهی روی ردییف  40 ،20و  60سیانتیمتیر از یکیدیگر
کشت شدند .اولیا آبیاری بالفاصله پ از کاشت و آبیاریهای بعدی
به فاصله هر  7روز یکبار تا آخر فصل رشد به روش نشتی انجام شید.
برای رسیدن به تراکم مناسب ،پی از رسییدن گییاه بیه مرحلیهی 4
برگی عملیات تنک انجام گرفت .بهمنظور کنترل علفهای هرز ،تنهیا
سه نوبت وجیا دستی در سال اول (بهترتیب  30 ،15و  45روز پ از
کاشت) و یک نوبت وجیا دستی در سیال دوم ( 30روز پی از رشید
مجدد گیاه در سال دوم) انجام شد .برای آمادهسازی زمیا و در طیول
دورهی رشد ،هیچگونه علفکیش ،آفیتکیش و قیار کیش شییمیایی
استفاده نشد.
در سال زراعی دوم ( ،)1391-92از ابتدا تا انتهای فصل گلیدهی،
گلهای تمام سط کرتهای آزمایشی بیهصیورت روزانیه برداشیت و
وزن تر و خشک گلها اندازهگیری شد .مجموع وزن خشک گلها در
طی دورهی گلدهی به عنوان عملکرد گل در هر کرت در نظر گرفتیه
شد .بهمنظور حفظ کمیت و کیفیت مواد مؤثرهی گیاه ،نمونههای گیل
در سایه و در درجه حرارت محیط خشک شدند و سپ جهت تعیییا
ترکیبات ثانویه و مواد مؤثرهی گلها ،از هر یک از تیمارهای آزمایشی
مقدار  50گرم گل خشک شده به آزمایشگاه منتقل و توسیط دسیتگاه
سوکسله عصارهگیری و در نهایت میزان فعالیت آنتیاکسیدانی ،درصید
فنول کل ،درصد فالونوئید کل و میزان آنتوسیانیا کل آن تعییا شد.
میزان فعالیت آنتیاکسیدانی با استفاده از روش به داماندازی رادیکیال
دیفنیل پیکریل هیدرازیل ()Diphenyl Picrylhydrazyl( )DPPH
تعییا شد ( .)72بهمنظیور تعیییا محتیوای ترکیبیات فنیولی از روش
فولیا سیوکیوکالتیو ( )Folin-Ciocalteuاستفاده شد ( .)54محتیوای
فالونوئید کل با استفاده از روش رنگسنجی تعییا گردید ( .)17روش
اخییتالف  )pH Different Method( pHبییرای تعییییا میییزان
آنتوسیانیا کل مورد استفاده قرار گرفت ( .)47الزم بیه ذکیر اسیت 3
بوته از هر کرت نیز بیهطیور تصیادفی انتخیاب و در طیول مرحلیهی
گلدهی تعداد گلهای آنها شمارش شدند.در اواخر فصل رشد ،با آغیاز
مرحلهی رسیدگی دانهها و خشک شدن انیدام هیوایی گییاه ،تعیداد 3
بوته از هر کرت به طور تصادفی انتخاب و صفاتی نظییر تعیداد سیاقه
فرعی ،طول ساقه فرعی ،ارتفاع و قطر تاجپوشیش آنهیا انیدازهگییری
شدند .جهت تعییا عملکرد دانه ،بوتیههیای تمیام سیط کیرتهیای
آزمایشی برداشت و وزن دانه آنها تعییا گردید.
بهمنظور تجزیه واریان ( )ANOVAو تحلیل آمیاری دادههیای
آزمیایش و رسیم نمودارهیا ،از نیرمافزارهیای SAS Ver.9.1و MS
 Excel Ver.11استفاده شد .مقایسهی کلیهی مییانگیاهیا در سیط
احتمال  5درصد و توسط آزمون چنددامنهای دانکا انجام گردید.

نتايج و بحث
عملکرد گل خشک

اثر متقابل تیراکم گییاهی و کودهیای آلیی و شییمیایی (اوره) بیر
عملکرد گل خشک معنیدار بود (جدول  ،)3بهطیوریکیه بیا کیاهش
تراکم گیاهی ،تأثیر کودهیای آلیی در افیزایش عملکیرد گیل خشیک
تشدید شد ،بهایاترتیب که در تراکم  10بوته در متر مربیع ،کودهیای
آلی اثر چنیدانی در افیزایش عملکیرد گیل خشیک نسیبت بیه شیاهد
نداشتند ،در حالیکه در تراکم  5بوته در متر مربع کودهای کمپوسیت،
ورمیکمپوست و گاوی عملکرد گل خشک را بهترتیب  310 ،71و 67
درصد نسبت به شاهد افزایش دادند و در تراکم  3بوته در متر مربع نیز
افزودن کودهای کمپوست ،ورمیکمپوست و گاوی به خاک بهترتییب
افزایش  79 ،112و  223درصدی عملکرد گل خشک را در مقایسه بیا
شاهد به همراه داشت (جدول .)4
بهنظر میرسد که در تراکمهای باالی گیاهی ،عوامل محیطیی و
تابش خورشیدی بهاندازهی کافی در اختیار گیاه قرار نگرفته ( )50کیه
ایا موضوع منجر به کاهش عملکیرد گیل خشیک شید .اثیر آراییش
کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گاوزبان ایرانی نشان داد که بیشیتریا
میانگیا عملکرد گل در واحد سط در آرایش کاشت مربعیی و تیراکم
 6بوته در متر مربع حاصل شد ( .)13پ از بررسی عملکیرد و برخیی
ویژگیهای فیزیولوژیک گاوزبان اروپایی تحیتتیأثیر تیراکم بوتیه (،6
 14 ،10و  18بوته در متر مربع) گزارش شد ،بیشتریا عملکرد دانه در
تراکم  10بوته در متر مربع بدست آمد ( .)29تیراکم  40بوتیه در متیر
مربع بابونه آلمانی ،منجر به تولید بیشتریا عملکرد گیل خشیک شید
( .)25در یک پژوهش اثر تراکمهای مختلف گییاهی ( 25 ،12/5و 50
بوته در متر مربع) بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه آنیسون بررسیی و
گزارش شد که بیشتریا عملکرد دانه در تراکم گیاهی  25بوته در متر
مربع حاصل گردید ( .)48در پژوهشی دیگر ،پ از بررسی اثر فاصیله
ی بیا ( 70 ،60و  80سانتیمتیر) و روی ( 35 ،25و  45سیانتیمتیر)
ردیف بر عملکرد و اجزای عملکیرد گییاه داروییی میرزه ( Satureja
 )khuzistanica Jamzadگزارش شد کیه بیشیتریا عملکیرد گیل و
قطر تاجپوشش در فاصلهی روی ردیف  45سانتیمتر مشیاهده شید و
تراکم  6/67بوته در متر مربع بیشتریا عملکرد مادهی خشک تولیدی
را به خود اختصاص داد ( .)32در یک پژوهش اثر سه تیراکم ،40×20
 40×30و  50×30سانتیمتر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروییی
بادرنجبویه ( )Melissa officinalisبررسی و گزارش شد که بیشتریا
مقدار عملکرد در تیراکم  40×20بدسیت آمید ( .)63همیانطور کیه در
جدول  4مشاهده میشود ،اثر کودهای آلی مورد مطالعه در تراکمهای
گیاهی مختلف متفاوت بود ،به طوریکه در تراکمهای  10و  5بوته در
متر مربع کود ورمیکمپوست و در تیراکم  3بوتیه در متیر مربیع کیود
گاوی عملکرد گل خشک بیشتری را نسبت به سایر تیمارها سبب شد.

ارزیابي خصوصیات مورفولوژیكي و عملكرد كمي و كیفي گاوزبان ایراني...
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ارزیابي خصوصیات مورفولوژیكي و عملكرد كمي و كیفي گاوزبان ایراني...

احتماالً ورمیکمپوست بهدلیل قدرت باالی ذخیرهی رطوبت نقش
مهمی در فراهمی آب مورد نیاز گیاه ایفا کیرده ( )68و از اییا طرییق
باع تولید بیشتر عملکرد گیل خشیک شید .کیود گیاوی پوسییده در
سطوح پاییا تراکم گیاهی احتماالً از طریق افزایش آزادسازی نیتروژن
در خاک ( ،)46عملکرد گل خشک را به میزان قابیلتیوجهی افیزایش
داد .به نظر میرسد که کودهای آلیی میورد مطالعیه از طرییق بهبیود
خصوصیات خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب ( )46منجر به بهبود
عملکرد گیاه شدند ،در حالی که کود شیمیایی اوره حاصلخیزی خیاک
را به همراه نداشت و نقش چندانی در فراهم کردن آب برای گیاه ایفیا
نکرد و در نتیجه عملکرد گل در ایا تیمار با کاهش مواجه شد .برخی
مطالعات نشان داده است که مصرف کودهای آلی باع کاهش اثرات
شوری و افیزایش جیذب فسیفر و نیتیروژن شیده و در نتیجیه بهبیود
خصوصیات کمی و کیفی گیاهان را بیه همیراه دارد ( .)62اسیتفاده از
ورمیکمپوست  30درصد ،منجر به تولید بیشتریا میزان آنتوسیانیا در
گاوزبان ایرانی شد ( .)24در یک پژوهش گیزارش شید عملکیرد گیل
خشک در گاوزبان ایرانی تحتتأثیر کودهای کمپوست ،ورمیکمپوست
و کود گاوی بهترتیب  28 ،25و  27درصد نسیبت بیه شیاهد افیزایش
یافت ،ضما اینکه مشخن شد متغیرهای ارتفاع بوته ،عملکیرد انیدام
هوایی و تعداد گل در بوته ،اصلیتریا عوامل میؤثر بیر عملکیرد گیل
بودند ( .)8کاربرد کمپوست و ورمیکمپوست ضما کمک به گاوزبیان
اروپایی در شرایط تنش خشیکی ،مییزان عملکیرد گیل خشیک را در
مقایسه با شیاهد افیزایش داد .در ییک پیژوهش پی از بررسیی اثیر
کودهای آلی مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسیفرزه
گزارش شد که کاربرد  6تا در هکتار ورمیکمپوست منجر بیه تولیید
بیشتریا عملکیرد شید ( .)12بیشیتریا وزن خشیک بوتیه و عملکیرد
اسان گیاه دارویی بادرشیبی در شیرایط کیاربرد  20تیا کیود دامیی
بدست آمد ( .)44در پژوهشیی دیگیر ،بیشیتریا ارتفیاع بوتیه (62/83
سانتیمتر) و عملکرد زیستتوده ( 9281/71کیلوگرم در هکتیار) گییاه
دارویی گشنیز در تیمار کاربرد  9تا در هکتار کود دامی مشاهده شید،
ولی بیشتریا شاخن سط بیر ( ،)1/42عملکیرد دانیه (1399/84
کیلوگرم در هکتار) و درصد اسان ( 0/56درصد) در تیمار  12تا کود
دامی در هکتار حاصل شد ( .)60کاربرد میزان  60کیلیوگرم در هکتیار
نیتروژن بیشتریا تولید بذر در بوته گاوزبان ایرانی را سبب شید (.)49
بیشتریا تعداد ساقه فرعی ،ارتفاع ،عملکرد سرشاخه گلیدار و عملکیرد
موسیالژ و اسیان در گاوزبیان اروپیایی بیا مصیرف  50درصید کیود
شیمیایی (اوره ،سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم) بیهعیالوه کیود
زیستی (نیتروکسیا حاوی ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم) حاصل شید (.)35
مصرف  100کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی نیتروژن در شرایط تلقی
بذر با نیتروکسیا منجر به تولید بیشیتریا ارتفیاع بوتیه ،تعیداد سیاقه
فرعی ،عملکرد خشک سرشاخه گلدار و عملکرد خشک بوته گاوزبیان
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اروپایی شد (.)71
تعداد گل در بوته

در بررسی بیرهمکنش اثیرات تیراکم گییاهی و کودهیای آلیی و
شیمیایی (اوره) بر تعداد گل در بوته مشاهده شد که اثر کودهای آلیی
مورد مطالعه در تراکمهای مختلف گیاهی متفاوت بود ،بیهطیوریکیه
کییود گییاوی در تییراکمهییای  10و  5بوتییه در متییر مربییع و کییود
ورمیکمپوست در تراکم  3بوته در متر مربیع از برتیری قابیلتیوجهی
نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند ،ضما اینکه هر یک از کودهای
کمپوست ،ورمیکمپوست و گاوی بهتیریا تیأثیر خیود را در افیزایش
تعداد گل در بوته بهترتیب در تراکمهای  3 ،10و  5بوته در متر مربیع
نشان دادند (جدول  .)4همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،کود
شیمیایی اوره در تراکم گیاهی  5بوته در متر مربع نقش میؤثرتری در
افزایش تعداد گل در بوته ایفا کرد ،بهطوریکه کاربرد آن در تیراکم 5
بوته در متر مربع بهترتیب منجر به افزایش  3و  57درصدی تعداد گل
در بوته در مقایسه با کاربرد ایا کود در تراکمهای  10و  3بوته در متر
مربع شد .بهنظر میرسد که کودهای آلی از طریق بهبود فعالیتهیای
میکروبی خاک ( ،)55افزایش ظرفییت نگهیداری آب ( )68و فراهمیی
جذب بیشتر عناصرغذایی ( ،)46سبب افزایش میزان فتوسنتز و مادهی
خشک گیاهی شدند ( )14که ایا مسئله در نهایت به افزایش گلیدهی
گیاه انجامیده است .در یک پژوهش اثیر کودهیای آلیی و بیولوژییک
مختلف روی گیاه دارویی مرزه مورد مطالعه قرار گرفت و گزارش شید
که ورمیکمپوست چه به تنهایی و چه در کاربرد همزمان با کودهیای
بیولوژیک نیتروکسیا و نیتراژیا منجر به بهبود خصوصییات کمیی و
کیفی گییاه شید ( .)61در پژوهشیی ،اثیر کودهیای آلیی و بیولوژییک
مختلییف بییر عملکییرد و اجییزای عملکییرد گیییاه دارویییی رازیانییه
( )Foeniculum vulgare Mill.مورد مطالعه قرار گرفیت و گیزارش
شد که کاربرد  10تا در هکتار ورمیکمپوست سبب افزایش تعداد گل
شد ( .)18بهنظر میرسد در تراکم باال (تراکم  10بوته در متیر مربیع)،
احتماالً رقابت درونگونهای سبب شده گیاهان نتوانند استفاده مناسبی
از امکانات محیطی و منابع تغذییهای داشیته باشیند ( )58و در تیراکم
پاییا (تراکم  3بوته در مترمربع) نیز احتماالً میزان هدررفت منابع زیاد
بییوده (برخییی از مییوارد عبارتنیید از طریییق تبخیییر از خییاک ،رقابییت
برونگونهای ،عدم قرارگیری منابع در محیط توسعه ریشه) ( )16و لیذا
در تراکم متوسط گیاهی استفاده مطلوبتری از منیابع صیورت گرفتیه
است.
وزن تر گل در بوته

اثر متقابل تراکم گیاهی و کودهای آلی و شیمیایی (اوره) بیر وزن
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تر گل در بوته معنیدار بود (جدول  ،)3بهطوریکه بیشتریا و کمتریا
وزن تر گل در بوته بهترتیب در تیمارهای تراکم  5بوته در متر مربع و
کود گاوی ( 472/90گرم) و تراکم  5بوته در متر مربع و کود شیمیایی
اوره ( 158/10گرم) مشیاهده شید (جیدول  .)4بیا توجیه بیه ضیرایب
همبستگی محاسبه شده بیا صفات مختلف (جدول  ،)5بییا وزن تیر

گل در بوته و تعداد ساقه فرعی در بوته همبستگی مثبیت و معنییدار
(** )r=0/54در سط احتمال  1درصد وجود داشت ،لیذا بیا توجیه بیه
اینکه استفاده از کودهای آلی باع افزایش تعداد ساقه فرعی در بوتیه
شد (جدول  ،)4بهبود وزن تر گل در بوتیه در شیرایط اسیتفاده از اییا
کودها منطقی به نظر میرسد.

جدول  -5ضرايب همبستگي بین صفات مورد مطالعه در گاوزبان ايراني تحتتأثیر تراکمهای مختلف و کاربرد کودهای آلي و شیمیايي (اوره)
Table 5– Correlation coefficients between studied characteristics in Echium amoenum affected by different densities and
application of organic and chemical (urea) fertilizers
کد Code
صفت Trait
1
2
3
4
5
6
1

1

1

0.21ns

1

0.10ns

**0.38

1

**0.54

*0.30

0.27ns

1

0.22ns

**0.41

0.09ns

*0.30

**0.53

0.22ns

**0.41

0.03ns

*0.29

عملکرد گل
Flower yield

تعداد گل در بوته
Flower number per plant

وزن تر گل در بوته
Flower fresh weight per plant

تعداد ساقه فرعی در بوته
Number of lateral branch per plant

طول ساقه فرعی
Lateral branch length

ارتفاع بوته
Plant height

1
2
3
4
5
6

** * ،و  nsبهترتیب معنیدار در سط احتمال یک و پنج درصد و عدم تفاوت معنیدار.
** and * are significant at the 0.01 and 0.05 of probability level, respectively and ns is non significant.

در یک پژوهش ،در کشیت ارگانییک ریحیان مصیرف کمپوسیت
خصوصیات کمی و کیفیی گییاه را بهبیود بخشیید ( .)22در پژوهشیی
دیگر ،اثر کودهای آلی مختلیف بیر عملکیرد و اجیزای عملکیرد گییاه
دارویی همیشه بهار ( )Calendula officinalisبررسی و گزارش شد
که بیشتریا وزن خشک گل در تیمار ورمیکمپوست به همراه تلقیی
با کود فسفاته بارور بدست آمد ( .)59در یک پژوهش ،پ از بررسیی
اثر کوهای آلی و شیمیایی مختلف روی گیاه دارویی اسیفرزه مشیاهده
شد که کاربرد کمپوست در اکثر صفات مورد مطالعیه نسیبت بیه کیود
شیمیایی دارای برتری بود ،بهطوریکه بیشتریا عملکرد گیاه در تیمار
 8تا در هکتار کمپوست بدست آمد ( .)37همانطور کیه در جیدول 4
مشاهده میشود ،اثر تمامی کودهای آلی مورد مطالعه در تراکم  5بوته
در متر مربع تشدید شد ،بهطوریکه در ایا تراکم گیاهی وزن تر گیل
در بوته در نتیجهی کاربرد کودهای کمپوست ،ورمیکمپوست و گاوی
بهترتیب  66 ،75و  193درصد نسبت به کودهای مشابه در تیراکم 10
بوته در متر مربع و بهترتیب  76 ،33و  7درصید نسیبت بیه کودهیای
مشابه در تراکم  3بوته در متر مربع افزایش یافت .بهنظر میرسد کیه
در تراکمهای گیاهی بیش از حیدمطلیوب ،عوامیل محیطیی و تیابش
خورشیدی بهاندازهی کافی در اختیار گیاه قرار نگرفتند و در تراکمهای
کمتر از حد مطلوب از امکانات محیطی موجود بهنحو کارآمید اسیتفاده
نشد ( ،)16در نتیجه در هر دو حالیت وزن تیر گیل در بوتیه کمتیر از

تراکمهای متوسط گیاهی ( 5بوته در متر مربع) بود .بهنظر میرسد که
کودهای آلی با توجه به دارا بودن مقیادیر مناسیب نیتیروژن ،فسیفر و
پتاسیم و فرم گوگرد قابل استفاده در طول دوره رشد ( )69باع بهبود
رشد اندامهای رویشی و زایشی گیاه شدند و در نتیجه وزن خشک گل
در بوته افزایش یافت .نتایج برخیی محققییا ( )73بییانگر اثیر مثبیت
کودهای دامی بر مقدار مادهی خشک گییاه داروییی اسیفرزه بیود .در
آزمایشی دو ساله اثر فواصیل کاشیت ( 30 ،15و  35سیانتیمتیر روی
ردیف) بر عملکرد و اجزای عملکرد گییاه داروییی آویشیا ( Thymus
 )vulgaris L.بررسی و گزارش شد که در هر دو سال میورد مطالعیه
بیشتریا وزن تر و خشک اندام اقتصادی در شرایطی بدست آمید کیه
فواصل کاشت روی ردیف  15سانتیمتیر بیود ( .)7در پژوهشیی ،اثیر
تراکمهای مختلف ( 16/6 ،12/5و  25بوته در متر مربع) بر عملکرد و
اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز بررسی و گزارش شد که با افزایش
تراکم ،تعداد چتر در بوته ،وزن هزار دانه و وزن خشک بوته با کیاهش
مواجه شد ( .)6در آزمایشی دیگر ،پ از بررسی اثر تراکمهای مختلف
گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چایترش ( Hibicus
 )sabdariffa L.گزارش شد که با افزایش فاصلهی بیا ردییفهیای
کاشت از  50به  100سانتیمتر ،وزن تر و خشک گل در بوته افیزایش
یافت (.)43
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تعداد ساقه فرعی در بوته

در بررسی اثر متقابل تراکم گییاهی و کودهیای آلیی و شییمیایی
(اوره) بر تعداد ساقه فرعی در بوته مشاهده شد کیه تمیامی کودهیای
آلی مورد مطالعه در تراکمهای  5و  3بوته در متیر مربیع تعیداد سیاقه
فرعی در بوته را نسبت به شاهد افزایش دادند ،بهطوریکه تعداد ساقه
فرعی در بوته در کودهای کمپوست ،ورمیکمپوست و گاوی بهترتیب
 19 ،19و  56درصد در تراکم  5بوته در متر مربع و بهترتیب 131 ،73
و  127درصد در تراکم  3بوته در متر مربع در مقایسه با شاهد افزایش
یافت (جدول  .)4با توجه به وجیود عناصیرغذایی در کودهیای آلیی و
تأثیری که ایا کودها در فراهمی و جذب مواد غذایی و رطوبت دارنید
( ،)74افزایش تعداد ساقههای فرعی در شرایط استفاده از اییا کودهیا
منطقی بهنظر میرسد .به نظر میرسد که در بوتههای با تعیداد سیاقه
فرعی بیشتر ،گیاه احتماالً بیشتر ذخیایر غیذایی خیود را صیرف رشید
رویشی کرد ،لذا رشد زایشی دچار نقصیان شید ،بیهطیوریکیه تعیداد
چرخههای گل بارور در ایا بوتهها با کاهش مواجه شد و عملکرد گل
با افزایش تعداد ساقه فرعی در بوته کاهش یافت .انجام پژوهشیی بیر
روی ریحان نشان داد که کاربرد سطوح مختلف ورمیکمپوست منجیر
به افزایش عملکرد زیستی گیاه نسبت به شیاهد شید ( .)9بیر اسیاس
نتایج پژوهشی در گیاه دارویی همیشهبهار ،مصرف کودهیای آلیی بیه
ویژه ورمیکمپوست ،افزایش معنیدار تعیداد سیاقه فرعیی در بوتیه و
تعداد گل در بوته را به همراه داشت ( .)59همیانطور کیه در جیدول 5
مشاهده میشود ،کود شیمیایی اوره در هیچیک از تراکمهیای گییاهی
مورد مطالعه نتوانست نقش مؤثری در افزایش تعیداد سیاقه فرعیی در
بوته ایفا کند و بهویژه در تراکمهیای  5و  3بوتیه در متیر مربیع ،اثیر
کمتری نسبت به کودهای آلی داشت.
طول ساقه فرعی

اثر متقابل تراکم و کودهای آلی و شیمیایی (اوره) بر طیول سیاقه
فرعی معنیدار بود (جدول  ،)3بهطوریکه در تمامی تراکمهای میورد
مطالعه ،طول ساقه فرعی در شرایط استفاده از کودهای آلی نسبت بیه
شاهد بیشتر بود ،البته الزم به ذکیر اسیت کیه کودهیای کمپوسیت و
ورمیکمپوست در تراکم  5بوته در متر مربع و کود گاوی در تیراکم 3
بوته در متر مربع ،اثر بیشتری در افزایش طیول سیاقه فرعیی داشیتند
(جدول  .)4مطالعات متعدد نشان دادهاند که کاربرد کودهیای آلیی بیر
رشد گیاه و خصوصیات خاک اثر مثبت داشته و مقدار میواد غیذایی در
دسترس گیاه را افزایش میدهد ( 39و  .)74در یک پیژوهش ،پی از
بررسی اثر کودهای آلی مختلف بر خصوصیات کمی و کیفیی چنیدیا
گیاه دارویی گزارش شد که ورمیکمپوست باع افزایش ارتفاع بوتیه
ی سرخارگل ( )Echinaceae purpureaو افزایش وزن تر و خشک
اندامهای هوایی گیاه بادرنجبویه شد ( .)19بیا کیاهش تیراکم گییاهی
نقش کودهای آلی در افزایش طول ساقه فرعی نسیبت بیه کودهیای
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شیمیایی اوره بیشتر نمایان شد ،بهطوریکه در تراکمهای  10و  5بوته
در متر مربع ،بیا کودهای آلی و شیمیایی از نظر آماری تفاوت معنی-
داری وجود نداشت (جدول  ،)3ولیی در تیراکم  3بوتیه در متیر مربیع،
طول ساقه فرعی در تمامی کودهای آلی مورد مطالعه نسبت بیه کیود
شیمیایی افزایش یافت و در ایا تیراکم گییاهی کودهیای کمپوسیت،
ورمیکمپوست و گیاوی بیهترتییب منجیر بیه افیزایش  28 ،32و 33
درصدی طول ساقه فرعیی در مقایسیه بیا کیود شییمیایی اوره شیدند
(جدول  .)4در یک پژوهش اثر محلولپاشی بیا غلظیتهیای مختلیف
عصارهی ورمیکمپوست (صفر 6000 ،3000 ،و  12000پیپییام) بیر
صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه بررسی و گزارش شد کیه
بیشتریا طول ساقه ،تعداد گره ،سط بر و وزن خشک بوته مربوط
به تیمار  3000پیپیام ورمیکمپوست بود (.)51
ارتفاع بوته

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،در تمیامی تیراکمهیای
گیاهی مورد مطالعه ،کودهای آلی منجر بیه افیزایش ارتفیاع بوتیه در
مقایسه با شاهد شدند ،بهطوریکه ارتفاع بوته در کودهای کمپوسیت،
ورمیکمپوست و گاوی بهترتییب  11 ،27و  15درصید در تیراکم 10
بوته در متر مربع ،بهترتیب  24 ،30و  27درصید در تیراکم  5بوتیه در
متر مربع و بهترتیب  9 ،21و  19درصد در تراکم  3بوته در متر مربیع
نسبت به شاهد افزایش یافت ،ضما اینکه کود شییمیایی اوره نییز در
تراکمهای  5 ،10و  3بوته در متر مربع عملکیرد دانیه را بیهترتییب از
افزایش  6 ،30و  4درصدی بهرهمند ساخت .اثرات مثبت کودهای آلی
بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهیان مختلیف در آزمایشیات متعیددی
( 20و  )39مورد تأکید قرار گرفته است .بهنظر میرسید کیه کودهیای
آلی احتماالً از طریق بهبود خواص شیمیایی و فیزیکی خاک و افزایش
ظرفیت نگهداری عناصرغذایی ( )10باع بهبود خصوصییات رشیدی
گیاه و از جمله ارتفاع آن شدند .در یک پژوهش ،اثر کودهای آلیی بیر
خصوصیات کمی و کیفیی گیاهیان داروییی اسیفرزه ،قدومیهشییرازی
( ،)Alyssum homolocarpum L.قدومییهشییهری ( Lepidium
 )perfoilatum L.و تخمشیربتی ( )Lalementia iberica L.میورد
بررسی قرار گرفت و گزارش شد که تیمار کود گاوی منجر بیه تولیید
بیشتریا ارتفاع گیاهان در مقایسه با سایر تیمارها شید ،ضیما اینکیه
ارتفاع تمیامی گیاهیان میورد مطالعیه در کودهیای ورمییکمپوسیت،
کمپوست قهوه و کمپوست قار نیز نسبت به شاهد بیشتر بود (.)38
میزان فعالیت آنتیاکسیدانی و فنول کل

در بررسی اثرات متقابل تراکم گیاهی و کودهیای آلیی مختلیف و
کود شیمیایی (اوره) مشاهده شید کیه اثیر کودهیای آلیی بیر فعالییت
آنتیاکسیدانی در تراکمهای گیاهی مختلف متفاوت بود (جدول  ،)6به
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ورمیکمپوست سایر کودها دارای اثر منفی بر فعالیت آنتییاکسییدانی
بودند (جدول  .)7کودهای کمپوست ،ورمیکمپوست ،گاوی و شیمیایی
(اوره) در تراکم  10بوته در متر مربع میزان فنول کل را بهترتیب ،106
 66 ،54و  173درصد در مقایسه با شاهد افزایش دادند ،ضما ایاکیه
کود شیمیایی در تراکم  5بوته در متر مربع نیز میزان فنیول کیل را از
افزایشی  35درصدی نسبت به شاهد برخوردار کرد (جدول .)7

ایا ترتیب که هر یک از کودهای کمپوست ،ورمیکمپوست و گیاوی
بییهترتیییب در تییراکمهییای  5 ،10و  3بوتییه در متییر مربییع بیشییتریا
تأثیرگذاری خود را در بهبود میزان فعالیت آنتیاکسیدانی نمایان کردند
(جدول  .)7تمامی کودهای آلی مورد بررسی در تراکمهای  3و  5بوته
در متر مربع منجر به افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی نسیبت بیه شیاهد
شدند ،ولی با افزایش تراکم گیاهی از  5به  10بوته در متر مربع به جز

جدول  -6تجزيه واريانس (میانگین مربعات) برخي ويژگيهای کیفي گاوزبان ايراني تحتتأثیر تراکمهای مختلف و کاربرد کودهای آلي و شیمیايي
(اوره)
Table 6- Analysis of variance (means of square) of some qualitative characteristics of Echium amoenum affected by different
densities and application of organic and chemical (urea) fertilizers

میزان آنتوسیانین کل

میزان فالونوئید کل

میزان فنول کل

میزان فعالیت آنتياکسیداني

منبع تغییرات

Total anthocyanin
**4.30

Total flavonoid
**47868

Total phenol
**389.17

Antioxidant activity
**624.22

Source of variations
تراکم گیاهی Plant density

**8.82

**12353

**272.56

**156.70

کود Fertilizr

**6.76

**21834

**629.43

**1095.17

تراکم بوتهکود Plant density×Fertilizer

0.0000001

1380

32.43

12.22

خطای آزمایشی Experimental error

11.41

19.48

12.61

14.79

درصد ضریب تغییرات )Cv (%

** * ،و  nsبهترتیب معنیدار در سط احتمال یک و پنج درصد و عدممعنیدار.
**, * and ns are significant at the 0.01 and 0.05 of probability level and non-significant, respectively.

جدول  -7مقايسه میانگین اثرات متقابل تراکمهای مختلف و کاربرد کودهای آلي و شیمیايي (اوره) بر برخي ويژگيهای کیفي گاوزبان ايراني
)Table 7- Mean comparison of interaction effects of different densities and application of organic and chemical (urea
fertilizers on some qualitative characteristics of Echium amoenum

Antioxidant activity
)(mg.ml-1

0.0026bc

میزان آنتوسیانیا کل

Density
(plant per
m2

Total anthocyanin
()mg.g-1 flower DW

Total flavonoid
( mg QE.100g-1
)flower DW

Total phenol
( mg GAE.g-1
)flower DW

0.0029b

318.54c

35.66de

58.93g

0.0028bc

491.29a

38.39cd

41.27i

گاوی Cow manure

0.0023bc

419.29b

63.05a

57.99g

شیمیایی Chemical fertilizer

0.0023bc

427.16b

23.11f

75.98c-e

شاهد Control

0.0040a

360.60bc

43.27b-d

82.20c

ورمیکمپوستVermicompost

0.0036a

301.96c

34.95de

88.13b

گاوی Cow manure

0.0036a

330.73c

71.36a

76.96cd

شیمیایی Chemical fertilizer

0.0026bc

539.93a

42.03b-d

70.61ef

کمپوست Compost

0.0028bc

539.65a

49.91b

72.27d-f

ورمیکمپوستVermicompost

0.0026bc

494.45a

44.44b-d

96.64a

گاوی Cow manure

0.0021c

300.99c

26.20ef

79.78c

شیمیایی Chemical fertilizer

0.0030b

326.85c

52.00b

76.92cd

شاهد Control

3

0.0023bc

306.76c

52.76b

50.24h

شاهد Control

5

0.0042a

348.30c

52.51b

67.49f

کمپوست Compost

10

366.60bc

47.50bc

97.55a

کمپوست Compost
ورمیکمپوستVermicompost

تراکم

میزان فالونوئید کل

میزان فنول کل

میزان فعالیت آنتیاکسیدانی

در هر ستون ،میانگیاهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،در سط احتمال  5درصد ،با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکا تفاوت معنیداری ندارند.
In each column, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan’s multiple range test.
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بهنظر میرسد که کاربرد کودهیای آلیی در خیاک ضیما تیأمیا
مقادیری از عناصر غیذایی ،باعی بهبیود سیاختمان خیاک ،افیزایش
ظرفیت نگهداری رطوبت ،امکان آمادهسازی بستر مناسبتر برای رشد
ریشه و افزایش سبزینگی گیاه شده و از ایا طریق بهبود خصوصییات
کیفی گیاه را در پی داشته است ( .)56برخی محققیا افزایش عملکرد
کیفی گیاه بومادران ( )Achillea millefoliumرا در نتیجهی کیاربرد
کودهای آلی گزارش کردند ( .)67تأثیر نهادههای زیستی و آلیی را بیر
کمیت و کیفیت اسان گیاه دارویی انیسون بررسی و گزارش شد کیه
با افزایش مقدار مصرفی ورمیکمپوست از صفر به  5و از  5به  10تا
در هکتار درصد اسان  ،عملکرد اسان  ،درصد آنتول و درصید متییل
کاویکول در مقایسه با شاهد افزایش یافت ( .)36در پژوهش دیگیری،
بیشتریا عملکرد اسان و میزان آنتول اسان گیاه دارویی رازیانه در
تیمار مخلوط کمپوست و ورمیکمپوست بدست آمد (.)45
جهت استفاده مطلیوب از عوامیل محیطیی نظییر نیور ،آب ،میواد
غذایی و نیز جلوگیری از بروز رقابت شدید ،تعداد بوته در واحد سیط
باید در حد بهینه باشد .تراکم بوته مطلوب تراکمی است که در نتیجیه
ی آن کلیهی عوامل محیطی بهطور میؤثر میورد اسیتفاده گییاه قیرار
گرفته و در عیا حال رقابتهای درونبوتهای و بیابوتهای در حیداقل
باشند تا حداکثر عملکرد ممکا با کیفییت مطلیوب بدسیت آیید (.)16
افزایش تراکم گیاهی منجر به افزایش مقدار و درصد اسید رزمارینیک
گیاه دارویی مریمگلی شد ( .)2افزایش تراکم به دلیل کاهش نفوذ نور
به پوشش گیاهی ،کاهش عملکرد اسان مرزه ( )32را در پی داشیت،
در حالیکه عملکرد اسان نعناع فلفلی با افزایش تیراکم از  8بیه 20
بوته در متر مربع افزایش یافت (.)31
میزان فالونوئید کل و آنتوسیانین کل

نتایج اثیرات متقابیل تیراکم گییاهی و کودهیای آلیی مختلیف و
شیمیایی (اوره) نشان داد که کود گاوی در تراکمهای  3و  10بوتیه در
متر مربع در بهبود میزان فالونوئید کل مؤثر واقع شد (جیدول  ،)6بیه
طوریکه فالونوئید کل را در هر یک از تیراکمهیای  3و  10بوتیه در
متر مربع بهترتیب  51و  15درصد نسبت به شاهد افزایش داد (جدول
 .)7کاربرد کودهای کمپوست و ورمیکمپوست نیز در تراکم  3بوته در
متر مربع منجر به افزایش  65درصدی میزان فالونوئید کل نسبت بیه
شاهد شد (جدول  .)7افزایش و یا کاهش بیش از حد تراکم گیاهی (در
تراکمهای  3و  10بوته در متر مربع) از نظیر مییزان آنتوسییانیا کیل
دارای اثر منفی بر اثرات کودهای آلیی بیود ،ولیی در تیراکم متوسیط
گیاهی ( 5بوته در متر مربیع) اسیتفاده از کودهیای کمپوسیت ،ورمیی
کمپوست و گاوی میزان آنتوسییانیا کیل را بیهترتییب  74 ،83و 57
درصد در مقایسیه بیا شیاهد افیزایش داد (جیدول  .)7بیا بررسیی اثیر
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کمپوست بر گیاه توتفرنگیی ( ،)Vesca fragariaگیزارش شید کیه
کاربرد کمپوست ،باع افزایش ارتفاع ،عملکرد کل ،درصد مواد جامید
محلول و آنتوسیانیا میوه شد ( .)70کاربرد همزمان  12تا در هکتیار
کود گاوی 7/5 ،تا در هکتار ورمیکمپوست و  75کیلوگرم در هکتیار
کود شیمیایی (فسفات آمونییوم) منجیر بیه تولیید بیشیتریا عملکیرد
اسان و بیشتریا میزان کامازولا در گیاه دارویی بابونیه آلمیانی شید
( .)52نتایج پژوهشهای متعدد روی گیاهان داروییی از جملیه بابونیه
رومی ( ،)40( )Chamaemelum nobileبابونه آلمانی ( ،)64بادرشبی
( ،)41ریحان ( )9و رازیانه ( )18نشان داد که کیاربرد ورمییکمپوسیت
سبب افزایش کمیت و کیفیت مادهی مؤثره گردید.
قابلیت دسترسیی عناصیر غیذایی مختلیف در خیاک تحیتتیأثیر
تنشهای محیطی (نظیر تنشهای ناشی از عدم رعایت تراکم مطلوب
گیاهی و تنشهیای تغذییهای) تغیییرات قابیل مالحظیهای میییابید،
بنابرایا مدیریت تغذیه گیاه نقش اساسی در تولید محصوالت گییاهی
داشته و گیاهی که خوب تغذیه شده و به مقدار کافی عناصر غذایی را
دریافت کرده باشد ،مقاومت بهتری به تینشهیا خواهید داشیت (.)16
واکنش گیاه دارویی مرزه سهندی ()Satureja sahandica Bormn.
به تراکمهای مختلف کاشت ( 10 ،8و  12بوته در متر مربع) بررسی و
گزارش شد که با افزایش تراکم کاشت تا سط  10بوته در متر مربیع
عملکرد اسان افزایش یافت ،در حالیکه افزایش بیشتر تراکم گیاهی
عملکرد اسان را با روندی کاهشی مواجه کرد (.)4

نتیجهگیری
نتایج آزمایش نشان داد که تراکم گیاهی بیهطیور معنییداری بیر
تمامی صفات مورد مطالعه تأثیر داشت ،بهطوریکه بیشتریا عملکیرد
گل ،وزن تر و خشک گل در بوته ،طول ساقه فرعی و قطر تاجپوشش
در تراکم  5بوته در متر مربع و بیشتریا تعداد ساقه فرعی در بوتیه در
تراکم  3بوته در متر مربع مشاهده شد ،البته از آنجاییکیه در گاوزبیان
ایرانی عملکرد گل مهمتریا فاکتور کمی محسیوب مییشیود ،لیذا بیا
توجه به نتایج ایا پژوهش برای کاشت ایا گیاه تراکم گیاهی  5بوته
در متر مربع توصیه میشود .تمامی کودهای آلیی میورد مطالعیه اکثیر
صفات مورد بررسی را در مقایسه با شاهد بهبود بخشیدند ،بهطوریکه
کود کمپوست منجر به تولید بیشتریا وزن تیر گیل در بوتیه و طیول
ساقه فرعی شد ،کود ورمییکمپوسیت بیشیتریا تیأثیر را در افیزایش
عملکرد گل ،وزن خشک گل در بوته ،تعداد ساقه فرعی در بوته و قطر
تاجپوشش ایفا کرد .با مقایسهی کودهای آلی و شیمیایی مشاهده شید
که اثر کودهای آلی در بهبود اکثر صفات مورد بررسی ،بیشیتر از کیود
شیمیایی اوره بود (جدول  .)4نتایج اثر متقابل تراکم و کودهای آلیی و
شیمیایی (اوره) نشان داد کیه کودهیای آلیی در کشیتهیای متیراکم
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 نتایج صفات کیفی حاکی از آن بیود.کودهای آلی دارای برتری بودند
 بوته در متر مربع و کود کمپوسیت5  و3 که کود گاوی در تراکمهای
 بوته در متر مربیع بیشیتریا تیأثیر را در افیزایش مییزان10 در تراکم
) تمامی کودهای آلی و شییمیایی (اوره.فعالیت آنتیاکسیدانی ایفا کرد
 بوته در متر مربع منجر بیه افیزایش مییزان10 مورد مطالعه در تراکم
فنول کل شدند و کیود گیاوی بیشیتریا مییزان فالونوئیید کیل را در
 بوته در متر مربع سبب شد و میزان آنتوسیانیا کل10  و3 تراکمهای
 بوته در متر مربع تحیت تیأثیر کودهیای آلیی و شییمیایی5 در تراکم
 بهطور کلی نتیایج اییا پیژوهش نشیان داد کیه.(اوره) افزایش یافت
استفاده از کودهای آلی در تراکمهای مطلوب گیاهی میتوانید ضیما
 اثیرات،بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه داروییی گاوزبیان ایرانیی
مخرب ناشی از مصرف کودهای شییمیایی را کیاهش داده و سیالمت
.محصول و پایداری تولید را در درازمدت تضمیا کند
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گاوزبان ایرانی نتوانستند قابلیتهای خود را در بهبود خصوصیات کمی
 بوتیه در متیر10  بهطوریکه ایا کودها در تیراکم،گیاه نمایان سازند
،مربع حتی بعضاً دارای اثر منفی بر برخی نظیر وزن تیر گیل در بوتیه
 در، طول ساقه فرعی و ارتفیاع بوتیه بودنید،تعداد ساقه فرعی در بوته
 اثیر کودهیای آلیی در،حالیکه با افزایش فواصل کاشت روی ردییف
 به نظر.بهبود اکثر صفات مورد بررسی بهطور معنیداری افزایش یافت
 احتماالً رقابت درونگونهای بر سر،میرسد که با کاهش تراکم گیاهی
منابع غذایی کاهش یافته و بوتههیای گاوزبیان بیهطیور میؤثرتری از
 نتایج آزمایش حاکی از آن بود.عناصر غذایی کودهای آلی بهره بردند
 کودهیای آلیی متفیاوت دارای،که در سطوح مختلیف تیراکم گییاهی
 بهعنوان مثال در،بیشتریا تأثیر در بهبود خصوصیات کمی گیاه بودند
 بوتیه5  و10  کود ورمیکمپوست در تراکمهای،ارتباط با عملکرد گل
 بوته در متر مربع نسبت به سیایر3 در متر مربع و کود گاوی در تراکم
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Introduction: Maintenance of soil fertility as a permanent bed for continuous production of
agricultural products is one of the most important issues affecting the sustainability of food production.
In order to achieve healthy food production, application of ecological inputs such as organic fertilizers
are inevitable. Organic fertilizers are fertilizer compounds that contain one or more kinds of organic
matter. They can improve the soil’s ability to hold water and nutrients. They create a beneficial
environment for earthworms and microbial organisms that break the soil down into rich, fine humus.
Compost is organic matter that has been decomposed and recycled as a fertilizer and soil amendment.
Compost can greatly enhance the physical structure of soil. The addition of compost may provide greater
drought resistance and more efficient water utilization. Vermicompost is the final product of composting
organic material using different types of worms, such as red wigglers or earthworms, to create a
homogenized blend of decomposed vegetable and food waste, bedding materials and manure.
Vermicompost helps store nutrients and keeps them safe from leeching and irrigation, functioning to
balance hormones within plant physiology, and adding beneficial biology to soil. Vermicompost
improves soil aeration, enriches soil with micro-organisms (adding enzymes such as phosphatase and
cellulose), attracts deep-burrowing earthworms already present in the soil and improves water holding
capacity, enhances germination, plant growth and crop yield, improves root growth and structure. Cow
manure is an excellent fertilizer containing nitrogen, phosphorus, potassium and other nutrients. It also
adds organic matter to the soil which may improve soil structure, aeration, soil moisture-holding
capacity, and water infiltration. Plant density is the number of individuals of a given plants that occurs
within a given sample unit or study area. Planting density can impact the overall health of plants.
Plantings that are too sparse (the density is too low) may be more susceptible to weeds, while planting
that are too dense might force plants to compete over scarce nutrients and water and cause stunted
growth. Despite of many researches on the effect of organic fertilizers and plant density on different crops,
information on the effects of these factors for many medicinal plants is scarce, therefore, in this study effect of
organic fertilizers and plant density on morphological characteristics and yield of Echium amoenum in a low input
cropping system was studied.
Materials and Methods: In order to evaluate the effect of different fertilizers on quantitative characteristics of
Echium amoenum at different plant densities, a factorial experiment based on RCBD design with three replications
was conducted in 2011-2013 growing seasons, in Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Experimental factors
included three plant densities (10, 5 and 3 plant per m2) and five different types of organic and chemical fertilizers
(municipal waste compost, vermicompost, cow manure, chemical (urea) fertilizer and control).
Results and Discussion: The results showed that with reduction of plant density, effect of organic fertilizers
on increasing the flower yield was exacerbated and at the lowest density, municipal waste compost, vermicompost
and cow manures increased flower yield 112, 79 and 223% compared to control, respectively. In all studied
densities, length of lateral branches in conditions of organic fertilizers application was more than control.
Municipal waste compost, vermicompost, cow manure and chemical fertilizer increased total phenol 106, 54, 66
and 173% compared to control, respectively. In plant mean density (5 plant per m2), application of municipal waste
compost, vermicompost and cow manure increased total anthocyanin 83, 74 and 57% compared to control,
respectively. In general, result of this study showed that application of organic and chemical fertilizers at optimal
plant densities, can improve growth characteristics and quantitative and qualitative yield of Echium
1- Assistant Professor, Department of Plant Production, University of Gonabad
(*- Correspondin Author Email: amiri@gonabad.ac.ir)
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amoenum.Organic fertilizers are the most significant resources for development of agricultural soil quality and
increase in the yield of different medicinal plants. It has been reported that this ecological inputs provide favorable
conditions for plant growth and development through improvement of physical, chemical and biological properties
of the soil, therefore, it can be concluded that improvement of the most studied traits in the present study were due
to use of organic fertilizers. Fallahi et al., (20) have reported the positive effects of organic fertilizers on the
improvement of quantitative and qualitative characteristics in chamomile (Matricaria chamomilla L.). It seems that
plants compete with each other over scarce nutrients and water in high plant density and cause stunted growth.
Some other studies have reported that suitable plant density can increase the growth and yield of some medicinal
plants such as coriander (Coriandrum sativum L.), Ajwain (Carum copticum L.), lemon balm (Melissa officinalis
L.) and anise (Pimpinella anisum L.).
Conclusion: In general, results of this study showed that application of organic and chemical fertilizers at
optimal plant densities, while improving growth and yield characteristics of Echium amoenum flower can be
ensured health of production of this important medicinal plant.
Keywords: Compost, Ecofriendly input, Medicinal plant, Total anthocyanin, Total phenol
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چکیده
امروزه پرورش و تکثیر گیاهان زینتی به خصوص گیاهانی که تکثیر آنها به سختی صورت میگیرد ،از طریق کشت بافت از ارزش و اهمیت زیااد
برخوردار است .تکثیر گیاه زینتی زامیفولیا با ارزش اقتصاد باال از طریق قلمه برگ و تقسیم ریزوم به سختی صورت میگیرد و به مدت زمانی حادود 7
ماه نیاز دارد لذا جهت تسریع در تکثیر آن کشت بافت مفید واقع میگردد .جهت بهینهساز تولید کالوس و باززایی ،ریزنمونهها دمبرگ ،ریزوم ،برگ و
شاخه ،در محیط کشتها با سطوح متفاوت تنظیم کنندهها رشد در دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار
مورد بررسی قرار گرفتند .در آزمایش اول ریزنمونهها دمبرگ و ریزوم در سه مرحله کالوس ،شاخه و ریشهزایی به ترتیب در ساطوح هورماونی ] BA
( 0 ،2 ،4میلیگرم بر لیتر) 0 ،1 ،2( 2,4-D ،میلیگرم بر لیتر)[ 0 ،1 ،2( BA ] ،میلیگرم بر لیتر) و  0 ،0/5 ،1( 2,4-Dمیلیگرم بر لیتر)[ و ] ،2( BA
 0 ،1میلیگرم بر لیتر) و  0 ،0/5 ،1( NAAمیلیگرم بر لیتر)[ قرار گرفتند و در آزمایش دوم ریزنمونهها برگ و شاخه نیز در سه مرحله کالوس ،شاخه
و ریشهزایی به ترتیب در سطوح هورمونی ]  0 ،2 ،4( BAمیلیگرم بر لیتر) و  0 ،0/5 ،1( NAAمیلیگرم بر لیتر)[  0 ،1 ،2( BA] ،میلیگرم بر لیتر) و
 0 ،0/5 ،1( NAAمیلیگرم بر لیتر)[ و]  0 ،1 ،2( BAمیلیگرم بر لیتر) و  0 ،1 ،2( NAAمیلیگرم بر لیتر)[ قارار گرفتناد .در مرحلاه کاالوسزایای،
صفات مدت زمان تا شروع کالوسزایی و پس از گذشت  5هفته درصد کالوسزایی و وزن ترکالوس اندازهگیر گردید .در مرحله باززایی مدت زماان تاا
شروع ریشهزایی ،مدت زمان تا شروع شاخهزایی و پس از گذشت  5هفته طول شاخه و تعداد برگ اندازهگیار گردیاد .بااالتریر درصاد کاالوسزایای،
کوتاهتریر زمان برا رسیدن به کالوس و بیشتریر وزن تر کالوس در محیط کشت با هورمونها  2میلیگارم بار لیتار  BAو  1میلایگارم بار لیتار
 NAAدر ریز نمونه برگ به ترتیب با  94/5درصددرصد 14 ،روز و  1/1گرم از آزمایش دوم مشاهده گردیاد .بهتاریر تیماار در مرحلاه شااخهزایای باا
کوتاهتریر زمان تا شروع شاخهزایی ،بلندتریر طول شاخه و بیشتریر تعداد برگ به ترتیب با  10/5روز  4/10 ،سانتی متر و  8برگ مربوط باه ریزنموناه
برگ با غلظت هورمونی  2میلیگرم بر لیتر  BAو  0/5میلیگرم بر لیتر  NAAاز آزمایش دوم بود و در مرحله ریشهزایی بهتریر تیمار بارا ریزنموناه
دمبرگ با غلظت هورمونی  1میلیگرم بر لیتر  BAو  0/5میلیگرم بر لیتر  NAAبا  14روز زمان تا ریشهزایی از آزمایش اول بود .از نتایج آزمایشها در
مرحله باززایی چنیر بر آمد که نوع ریزنمونه در شاخهزایی و ریشهزایی همانند مرحله کالوسزایی موثر بودهاست به طور که در مرحله شاخهزایی نتاایج
به دست آمده از ریزنمونه ریزوم نسبت به ریزنمونه دمبرگ بهتر بود اما در مرحله ریشهزایی ریزنمونه دمبرگ بهتر از ریزنمونه ریزوم عمل کرده است.
واژههای کلیدی :کشت بافت ،ریزازدیاد  ،واکشتBA ،

مقدمه

1

زامیفولیا یک گیاه زینتی و دارویای چناد سااله از خاانواده آراساه
می باشد که از نظر اقتصاد یکی از مهمتریر جنسها ایر خاانواده
است ( 7و  .)18زادگااه ایار گیااه همیشاه سابز و کام توقاع ،شار
آفریقاست و به zz plantمعروف است ( 3و  .)8ارتفاع معمول آن -60
 90سانتیمتر است .کم توقع بودن و رشد خوب گیاه در نور کم دلیال
 1و  -2بهترتیب دانشجو کارشناسی ارشد و دانشیار گروه بیوتکنولوژ کشاورز ،
دانشگاه آزاد اسالمی واحدالهیجان ،الهیجان ،ایران
(Email: sadeghisafa777@yahoo.com
)* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i3.73637

نگهدار ایر گیاه در آپارتمان اسات ( 4 ،3و  .)9زامیفولیاا بادلیل دارا
بودن شاخ و برگ زیبا با رنگ طبیعی سبز تیره و محدود بودن آفات و
بیمار و رشد خوب در محیط کم نور ،قابلیت تبادیل باه یاک گیااه
زینتی آپارتمانی محبوب را دارد ( 5و  .)10تولیاد کننادگان در فلوریادا
اولیر کسانی بودند که در سال  1999باه تولیاد زامیفولیاا در مقیااس
وسیع دست زدند ( 1و  .)6از آن زمان به عنوان یک گیاه مهام بارا
طراحی داخلی و یک گیاه تزئینی برا جشارهاا در نظار گرفتناد (،4
 15 ،13و  .)17در طی سه سال از اولیر معرفی ،ایر گیااه تبادیل باه
گیاه بسیار محبوب گردید و توساط انجمار فلوریادا و انجمار تولیاد
کنندگان ،به عنوان "گیاه سال" در سال  2002نامیاده شاد ( 2و .)16
روش سنتی تکثیر زامیفولیا به صورت تقسیم ریزوم و قلمه برگ انجام
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می گیرد اما راندمان تولید با ایر روش پاییر است چرا که گیااه کناد
رشد و برا تشکیل غده و ریشه به مدت زمان حدود  7ماه نیاز اسات
عالوه بر ایر به دلیل نیاز محیطی گرم و مرطاوب ،تکثیار باه فصال
تابستان محدود می شود لذا کشت بافت بهتریر راه برا تکثیر ساریع
و دستیابی به تعداد زیاد گیاه با سااختار ژنتیکای یکساان و همننایر
حذف بیمار ها در کوتاه مدت بوده و کاهش هزینهها و امکان برنامه
ریز از نظر زمانبند برا تولید و تعداد را دارا میباشد .سنویراتر و
همکاران ( )14آزمایشی را به منظور تساریع در ازدیااد گیااه زامیفولیاا
انجام دادند و انواع قلمه ها رویشی را در محیط مایع (آب مقطار) و
یک محیط جامد جدید با مواد مغذ  ،مورد بررسی قارار دادناد .نتاایج
نشاد داد که محل اتصال برگ به دمبرگ به عنوان بهتریر نوع بارش
باارا تکثیاار سااریع تشااخی داده شااد و سوبسااترا جامااد باارا
ریشهزایی سریعتر از محایط ماایع باود .کاانتون و همکااران ( )16در
تحقیقی از ریزنمونه برگ و دمبرگ گیاه جوان زامیفولیا بارا کشات
بافت استفاده کردند .محیط کشت پایه ½ 1MS 1باه هماراه ترکیاب
هورمونی  0/2میلیگرم بر لیتر  BA2و  4میلیگرم بر لیتار 2,4-D3در
دما  25-27درجه سانتیگراد در تاریکی را مناسب برا کالوسزایی
تشخی دادند .نیکوا ( )10در سه مرحله کشات بافات زامیفولیاا از
ریزنمونهها برگ و شاخه ها ظریف گیاه استفاده کرد .مرحلاه اول
به منظورالقا کالوس ،محیط کشت شامل اجازا  MSباا هورماون
ها  2میلیگرم بر لیتار  BAو  0/1میلایگارم بار لیتار NAA4و در
دما  22-26درجه سانتیگراد به میزان نور  1200-1500LXمناسب
تشخی داده شد و بعد  15روز کالوس تشاکیل شاد .در مرحلاه دوم
محیط کشت مناسب برا جوانهزنی شامل اجازا  MSباه هماراه 2
میلیگرم بر لیتر  BAو 0/5میلیگرم بر لیتر  NAAتشخی داده شد
که بعد از  30روز ،تعداد زیاد جوانهها تمایز یافته رشد کردناد و در
مرحله سوم محیط کشت مناسب برا ریشهزایی شامل اجازا ½ MS
به همراه 0/1میلیگرم بر لیتر  NAAبود .شی هپیناگ و لیاناگ ()15
در تحقیقی با بررسی سطوح مختلف تنظیم کننادههاا ،محایط کشات
 MSبه همراه  2,4-D ،BAو  PVP5به ترتیب  1 ،2و  0/5میلیگرم
بر لیتر را برا کالوسزایی و محیط کشات  MSباه هماراه  NAAو
 BAهر کدام به ترتیب  0/2و  3میلیگرم بر لیتر برا شااخهزایای و
محیط کشات  ½ MSباه هماراه  NAAو  BAباه ترتیاب  0/5و 2
میلیگرم بر لیتر برا ریشهزایی گیاه زامیفولیا بهتریر تیمار تشاخی
دادند .پاپافتیو و همکاران ( )11با بررسی تاأثیر غلظاتهاا مختلاف
تنظیم کنندهها رشد در ریز ازدیااد گیااه زامیفولیاا کاه از ساطوح
1- Murashige and Skoog medium
2- Benzyl adenine
3- 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
4- Naphthalene acetic acid
5- Polyvinyl pyrolidone

 2,4-Dو  BAو  NAAدر محایط کشات MS

مختلف هورمونها
استفاده کردناد و بهتاریر نتیجاه از  BAو  NAAبارا رسایدن باه
گیاهنه کامل به ترتیب  2/6و  2/22میکرومول تعییر گردید .پاان ژو
و همکاران ( )12ریزنمونهها را در محیط کشت جامد  MSکاه حااو
 NAAو یا  BAدر غلظتها ( 0/5 ، 0و  1میلیگرم بر لیتر) کشات
دادند و گزارش کردند کاه بهتاریر روش بارا القااکاالوس ،حااو
0/5میلیگرم بر لیتر  NAAو  0/5میلیگرم بر لیتر  BAبوده است .با
توجه به نوع بافت ،مشخ شد که کالوس به وجود آمده از ریزنموناه
دمبرگ به طور متوسط به اندازه  1/42سانتیمتر مربع است که بزرگتر
از ریزنمونه برگ با اندازه متوسط  0/6سانتیمتر مربع بود .هدف از ایر
مطالعه مقایسه ریزنمونهها مختلف از نظر کالوسزایی و بااززایی در
محیط کشت با سطوح مختلف هورمونی برا تولید و تکثیار ساریعتر
گیاه زامیفولیا میباشد.

مواد و روشها
ضدعفونی ریزنمونهها

در ایر مطالعه ریزنمونه ها تهیه شده برا آزماایش اول شاامل
ریازوم و دمبارگ و ریزنمونااههاا بارا آزمااایش دوم بارگ و شاااخه
می باشد .برا ضدعفونی ابتدا ریزنمونهها با آب معمولی شسته شادند
سپس به طور جداگانه در محلول آب و چند قطره توئیر به مادت 20
دقیقااه قاارار داده شاادند .پااس از آبکشاای نمونااههااا بااا آب مقطاار،
ریزنمونهها برگ و دمبرگ به مدت  30ثانیاه ،ریزنموناه شااخه باه
مدت  50ثانیه و ریزنمونه ریزوم به مدت 60ثانیه در اتانول  70درصاد
قرار گرفتند و پس از آبکشی سطحی مجدد با آب مقطر ،ریزنمونهها
برگ و دمبرگ به مدت  3دقیقه ،ریزنمونه شاخه به مادت  5دقیقاه و
ریزنمونه ریزوم به مدت  10دقیقاه در محلاول هیپوکلریات سادیم 2
درصد قرار داده شدند و پس از آبکشای ساطحی ساوم باا آب مقطار،
ریزنمونهها برگ و دمبرگ به مدت  2دقیقه و ریزنمونهها شاخه و
ریزوم به ترتیب به مدت  3و  5دقیقه به محلول هیپوکلریت سادیم 3
درصد منتقل شده و در انتها پس از آبکشای باا آب مقطار باه ظارف
حاو آب مقطر استریل شده به مدت  5دقیقه منتقل شدند.
کشت ریزنمونه

ریزنمونهها ضدعفونی شده برا کشت در دو آزمایش جداگاناه
آماده شدند.
آزمایش اول :کالوس و بااززایی ریزنموناههاا ریازوو و
دمبرگ

ریزنمونهها ریزوم

و دمبرگ در سه تکرار در محیط کشت MS

بهینهسازي تولید كالوس و باززایي درگیاه زینتي زامیفولیا...

½ در ترکیب با  4 ،2 ،0( BAمیلیگارم بار لیتار (و 2 ،1 ،0( 2,4-D
میلیگرم بر لیتر (به همراه ویتامیرها شامل تیامیر ،نیکوتیناک اساید،
پیرودوکسیر گالیسیر و مایو اینستول و  30گرم در لیتار سااکاروز5 ،
گاارم در لیتاار آگااار و  PHتنظاایم شااده براباار بااا  5/8کشاات شاادند.
ریزنمونهها کشت شده جهت کالوسزایی تحت شرایط دماایی -27
 25درجه سانتیگراد و شرایط نور  16ساعت روشانایی و  8سااعت
تاریکی نگهدار شدند .سپس جهت تمایز شاخه و ریشه ،کالوسها
ایجاد شده از ریزوم و دمبرگ در سه تکرار در محایط کشات ½MS
حاو هورمونها  2 ،1 ،0( BAمیلایگارم بار لیتار) و ،0( 2,4-D
1 ،0/5میلیگرم بر لیتر) برا شاخهزایی و پس از مشاهده جوانههاا
شاخه و برگ به محیط کشت  ½MSحاو هورمونها ،1 ،0( BA
 2میلیگرم بار لیتار) و 1 ،0/5 ،0( NAAمیلایگارم بار لیتار) بارا
ریشهزایی انتقال یافتند.
آزمایش دوو :کالوس و باززایی ریزنمونهها برگ و شاخه

ریزنمونهها برگ و شاخه در محیط کشت  ½ MSدر ترکیاب
با  4 ،2 ،0( BAمیلیگرم بر لیتر (و  1 ،0/5 ،0( NAAمیلایگارم بار
لیتر(به همراه ویتامیرها 30 ،گرم در لیتر ساکاروز 5 ،گرم در لیتر آگاار
و  PHتنظیم شده برابر با  5/8کشت شدند .ریزنمونهها کشت شاده
جهت کالوس زایی تحت شرایط دماایی  25-27درجاه ساانتیگاراد و
شرایط نور  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی نگهدار شادند.
مدت زمان رسیدن باه کاالوس ثبات شاد و پاس از  5هفتاه درصاد
کالوس زایی و وزن تر کالوس اندازهگیر گردید .سپس جهات تماایز
شاخه و ریشه ،کالوسها ایجاد شده از بارگ و شااخه رو محایط
کشت  ½MSحاو هورمونها  2 ،1 ،0( BAمیلیگرم بر لیتار) و
 1 ،0/5 ،0( NAAمیلیگرم بر لیتر) برا شاخهزایی و پس از مشاهده
جوانهها شاخه و برگ به محیط کشت  ½MSحاو هورمونهاا
 2 ،1 ،0( BAمیلیگرم بر لیتر) و  2 ،1 ،0( NAAمیلیگرم بار لیتار)
برا ریشهزایی انتقال داده شدند.
صفات ثبت شده در هر دو آزمایش در مرحله کالوسزایای شاامل
مدت زمان تا شروع کالوسزایی ،درصد کالوسزایی و وزن تر کاالوس
و در مرحله باززایی شامل مدت زمان تا شاخهزایی ،طول شاخه ،تعاداد
باارگ و همنناایر ماادت زمااان تااا ریشااهزایاای بااود .صاافات درصااد
کالوس زایی ،وزن تر کالوس ،طول و تعداد برگ پس از  5هفته انتقال
به محیط کشت اندازهگیر شدند.

تجزیه و تحلیل دادهها
آزمایش ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با 3
تکرار انجام شد .فاکتورها شامل ریزنموناه ،تنظایم کننادههاا رشاد
اکسیر و سایتوکنیر بود .تجزیه واریانس و مقایسه میانگیر دادههاا
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آمار با نرمافزارها  SPSSنسخه  22و  MSTAT-Cمورد تجزیاه
آمار قرار گرفت .برا مقایسه میانگیر از آزمون چند دامنها دانکر
در سطح  1درصد استفاده شد.

نتایج و بحث
آزمایش اول
درصد کالوسزایی

نتاایج نشااان داد کااه اثاار ریزنموناه باار رو درصاادکالوسزایاای
تأثیرگذار است .برهمکنش شدید فاکتورها در آزماایش نشاان داد کاه
بررسی تأثیر ساطوح هورماون هاا اکسایر و ساایتوکنیر باه طاور
جداگانه بر کالوسزایی نمی تواند مفید واقع گردد لذا انتخااب بهتاریر
برهمکنش برا ریز نموناه هاا نتیجاه مناسابتار را بارا درصاد
کالوس زایی به همراه خواهد داشت .بهتریر بارهمکنش بارا درصاد
کالوسزایی ریزنمونه ریزوم مربوط به تیمارها هورمونی  4میلیگارم
بر لیتر  BAو  1میلیگرم بر لیتر  2,4-Dبا  55درصد کاالوسزایای و
کمتریر درصد کالوس زایی در ریزنمونه دمبرگ با غلظت هورماونی 1
میلیگرم بر لیتر  2,4-Dو  0میلیگرم بر لیتر  BAباا  %2/5مشااهده
گردید که با افزایش  BAدرصد کالوسزایی در ایر ریزنمونه به 44/5
درصد درصد رسید (جدول .)1
مدت زمان تا شروع کالوسزایی

نتایج نشان داد که غلظت باال سایتوکینیر در هردو ریاز نموناه
ریزوم و دمبرگ سرعت کاالزایی را افازایش مایدهاد .هماانطور کاه
مشاهده میشود افزایش هورماون  BAدر هار دو ریزنموناه ریازوم و
دمبرگ در کاهش مدت زمان تا شاروع کاالوسزایای نقاش داشاته و
برهمکنش  4میلیگرم بر لیتر  BAو  1میلیگرم بار لیتار  2,4-Dدر
ریزنمونه ریزوم با  18روز و همننایر  4میلایگارم بار لیتار BAو 2
میلیگرم بر لیتر  2,4-Dدر ریزنمونه دمبرگ با  18/5روز کوتاهتریر و
در نتیجه بهتریر تیمارها در سرعت کالزایی میباشند (جدول .)1
وزن ترکالوس

بیشتریر وزن کالوس در آزمایش اول مربوط به  4میلایگارم بار
لیتر  BAو  1میلیگرم بر لیتر  2,4-Dدر ریزنموناه ریازوم باا 1/850
گرم بود در ریزنمونه دمبرگ  2میلیگرم بار لیتار  BAو 2میلایگارم
 2,4-Dبا  1/350گرم بیشتریر وزن کالوس را نشان داد که میتاوان
نتیجه گرفت بدلیل برهمکنش شدید بیر سطوح هورماونی اکسایر و
سایتوکنیر با ریزنمونهها ،سطوح متفاوت هورمونی در ریز نموناههاا
ریزوم و دمبرگ عکسالعمل متفاوتی را برا وزن تار کاالوس نشاان
دادهاند (جدول .)1
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مدت زمان تا شروع شاخهزایی

نتایج بیانگر ایر موضوع که افزایش سارعت شااخهزایای نتیجاه
برهمکنش سطوح هورمونها سایتوکینیر و اکسیر در ریزنموناههاا
است و توازن بیر هورمونها منجر به کاهش مادت زماان تاا شاروع
شاخه زایی خواهد بود و بررسی جداگانه روند هر یک از هورمونهاا در
ریزنمونهها نمیتواناد کاارایی داشاته باشاد .مقایساه میاانگیرهاا در
آزمایش اول نشان داد که استفاده از هورمون  2,4-Dبه تنهایی مادت
زمان تا شاخهزایی را افزایش میدهد بطور کاه ریزنموناه ریازوم باا
 29/5روز و ریزنمونه دمبرگ با  28روز بیشتریر مدت زماان را بارا
رسیدن به شاخهزایی نشان دادند .کوتاهتریر زمان رسایدن باه شااخه
مربوط به تیمار  4میلیگرم بر لیتر  BAو  1میلیگرم بار لیتار 2,4-D
در ریزنمونه ریزوم با  12روز اختصاص یافت لذا تیماار مناسابی بارا
تسریع در باززایی بود (جدول .)1
طول شاخه

نتایج باززایی برا طول شاخه نیز نشان داد که بدلیل برهمکنش
شدید بیر سطوح هورمونها و ریز نمونهها ،بررسی روند هورمونها به
طور جداگانه نمیتواند کارایی الزم را برا رسیدن باه حاداکثر طاول
نوشاخه داشته باشد .مقایسه میانگیرها نشان داد کاه بلنادتریر طاول
شاخه مربوط به تیمار  4میلیگرم بر لیتر  BAو  1میلیگارم بار لیتار
 2,4-Dدر ریزنمونه ریزوم با میانگیر  4/10سانتیمتر مایباشاد و باا
تیمارها  2میلیگرم بر لیتر  BAو  1میلایگارم بار لیتار  2,4-Dدر
ریزنمونهها ریزوم و دمبرگ اختالف معنیدار را نشان ناداد یعنای
با کاهش سایتوکینیر ( )BAاز  4به  2میلیگرم هم نتیجه مطلوب باه
دست آمد (جدول .)1
تعداد برگ

تعداد برگ حاصل از ریزنمونهها پس از گذشت  5هفته قرارگیر
در محیط کشت نیز متأثر از برهمکنش بیر فاکتورها بود و توازن بایر
سطوح هورمونها سایتوکینیر و اکسیر منجر به ایجاد حداکثر برگ
در محیط کشت باززایی گردیاد .مقایساه میاانگیرهاا نشاان داد کاه
بیشتریر تعداد برگ مربوط به تیماار  4میلایگارم بار لیتار  BAو 1
میلیگرم بر لیتر  2,4-Dدر ریزنمونه ریزوم با میانگیر تعداد  5/5برگ
است (جدول .)1
مدت زمان تا شروع ریشهزایی

برهمکنش شدید بیر سطوح هورمونی و ریزنمونههاا بیاانگر ایار
موضوع است که بررسی جداگانه هورمونها برا رسایدن باه کوتااه
تریر زمان تا ریشهزایی بیفایاده اسات .دادههاا ثبات شاده نشاان
میدهد که عدم حضاور ساایتوکنیر باعاف افازایش مادت زماان تاا

ریشه زایی می شود .کوتاه تریر زمان برا ریشاهزایای پاس از انتقاال
ریزنمونهها باززایی شده به همراه شاخه و حداقل دو برگ به محیط
کشت ریشهزایی ،مربوط باه تیماار  1میلایگارم بار لیتار  BAو 0/5
میلیگرم بر لیتر  NAAبرا ریزنمونه دمبرگ با مدت زمان تا شاروع
ریشهزایی  14روز بود (جدول .)1
آزمایش دوو
درصد کالوسزایی

برهمکنش فاکتورها همانند آزماایش اول نشاان داد کاه بررسای
تأثیر سطوح هورمونها اکسیر و سایتوکنیر باه طاور جداگاناه بار
کالوسزایی نمیتواند مفید واقع گردد لذا انتخاب بهتاریر بارهمکنش
برا ریز نمونهها نتیجه مناسبتر را برا درصاد کاالوسزایای باه
هماراه خواهااد داشات .نتااایج آزماایش نشااان داد کاه باارهمکنش 2
میلیگرم بر لیتر  BAو  1میلیگرم بر لیتار  NAAدر ریزنموناههاا
برگ و شاخه به ترتیب با  94/5درصد و  79درصد ،بااالتریر در صاد
کالوس زایی را به خود اختصاص دادهاند که در مقایسه با ریزنمونهها
دمباارگ و ریاازوم در آزمااایش اول از درصااد کااالوسزایاای بیشااتر
برخوردار هستند .همننیر نتایج ایر آزمایش نشاان داد کاه در مقادار
ثاباات  BAافاازایش غلظاات  NAAبااه طااور معناایدار درصااد
کالوسزایی را افزایش میدهد (جدول .)2
مدت زمان تا شروع کالوسزایی

تیمار  2میلیگرم بر لیتر  BAو  1میلایگارم بار لیتار  NAAدر
ریزنمونهها بارگ و شااخه باه ترتیاب باا  14و  16/5روز ،بهتاریر
برهمکنش برا ایر صفت تشخی داده شدند (جدول  .)2مقایسه دو
آزمایش بیانگر سرعت کالزایی بیشاتر ریزنموناههاا بارگ و شااخه
نسبت به ریزنمونهها دمبرگ و ریزوم میباشد.
وزن ترکالوس

در آزمایش دوم نیز همانند آزمایش اول برهمکنش شادید بایر
سطوح هورمونی اکسیر و سایتوکنیر با ریزنمونه هاا مشااهده گردیاد
بطور که سطوح متفاوت هورمونی در ریز نمونههاا شااخه و بارگ
عکسالعمل متفاوتی را برا وزن تر کالوس نشان دادناد (جادول .)1
بیشتریر وزن کالوس با غلظت هورمونی 2میلیگرم بر لیتار  BAو 1
میلیگرم بر لیتر  NAAدر ریز نمونهها شاخه و برگ باه ترتیاب باا
 1/ 65و  1/1گرم ثبت گردید (جدول .)2
مدت زمان تا شروع شاخهزایی

در آزمایش دوم ،در سطوح هورمونی مشابه اکسیر و سایتوکینیر،

بهینهسازي تولید كالوس و باززایي درگیاه زینتي زامیفولیا...

ریزنمونه برگ قابلیت بیشتر را در کوتااه کاردن زماان شااخهزایای
نساابت بااه ریزنمونااه شاااخه از خااود نشااان داد (جاادول  .)1بررساای
برهمکنشها نشاان داد کاه تیماار  2میلایگارم بار لیتار  BAو 0/5
میلی گرم بر لیتر  NAAدر ریزنمونهها برگ و شاخه باه ترتیاب باا
 10/5و 12/5روز کوتاهتریر زمان رسیدن باه شااخهزایای را دارا مای
باشند (جدول .)2
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منجر به ایجاد حداکثر برگ در محیط کشت بااززایی گردیاد .بررسای
برهمکنشها بیشتریر تعداد برگ را به تیمار  2میلیگرم بر لیتر  BAو
 0/5میلی گرم بر لیتر  NAAدر ریزنمونه بارگ باا میاانگیر تعاداد 8
برگ را نشان داد (جدول  .)2نتایج آزمایش بیانگر کاهش تعاداد بارگ
در زمان استفاده از اکسیر به تنهایی بود.
مدت زمان تا شروع ریشهزایی

طول شاخه

مقایسه میانگیرها در آزمایش دوم نشان داد کاه بلنادتریر طاول
شاخه مربوط به تیمار  2میلیگرم بر لیتر  BAو  0/5میلیگرم بر لیتار
 NAAدر ریزنمونه برگ با میانگیر  4/10سانتیمتر میباشاد (جادول
.)2
تعداد برگ

تعداد برگ حاصل از ریزنمونهها پس از گذشت  5هفته قرارگیر
در محیط کشت نیاز همانناد آزماایش اول متاأثر از بارهمکنش بایر
فاکتورها بود و توازن بیر سطوح هورمونها ساایتوکینیر و اکسایر

پس از انتقال ریزنمونهها باززایی شده به همراه شاخه و حاداقل
دو برگ به محیط کشت ریشهزایی ،مدت زمان تا شاروع ریشاهزایای
محاسبه گردید .نتایج نشان داد که ایر زمان متأثر از برهمکنش بایر
فاکتورها بوده و توازن بیر سطوح هورمونها سایتوکینیر و اکسایر
منجر به کاهش زمان گردید .دادهها ثبت شده نشاان مایدهاد کاه
عدم حضور سایتوکنیر باعف افزایش مدت زمان تا ریشهزایی میشود.
کوتاهتریر زمان تا ریشهزایی مربوط به تیمار  2میلیگرم بر لیتر  BAو
 1میلیگرم بر لیتر  NAAو بارا ریزنموناه بارگ باا  17/5روز باود
(جدول .)2

شکل  -1کالوس ایجاد شده از دمبرگ گیاه زامیفولیا
Figure 1– Produced callus from the petioles of Zamioculcas zamiifolia

شکل  -2کالوس ایجاد شده از ریزوم گیاه زامیفولیا
Figure 2– Produced callus from rhizomes of Zamioculcas zamiifolia
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 بر برخی صفات تولید کالوس و باززایی شاخه از دو ریزنمونه ریزوم و دمبرگ2,4-D وNAA ,BA  مقایسه میانگین تأثیر ترکیبات مختلف-1 جدول
گیاه زامیفولیا
Table 1- Mean comparison of the effect of BA, NAA and 2, 4-D combinations on some traits of callus production and shoot
regeneration from rhizome and petiole explants of Zamioculcas zamiifolia
صفات موردارزیابی
Measured traits

درصدکالوس
زایی
تیمار
Treatment

مدت زمان تا

وزن تر

شروع

کالوس

مدت زمان
تا شروع

تعداد

مدت زمان

برگ

تا شروع

Shoot
length
(cm)

Num
ber
of
leave
s

Time to start
Rooting
)day)

طول
شاخه

Time to start
calogenesis
(day)

Fresh
weight
of
callus
(g)

Time to start
shootming
(day)

0.0g
0.0 g
3.0 f
3.5 f
4.0 f
6.5 e
2.0 f
2.5 f
24.5 d
32.5 c
21.5 d
31.5 c
4.5 f
5.5 e
55.0 a
44.5 b
10.0df
22.0 d

0.0g
0.0g
37.5a
33.0c
35.5b
37.0a
28.5d
31.5c
33.0c
22.0e
30.5cd
25.5d
28.0d
30.5cd
18.0f
21.5e
27.0d
18.5f

0.00 g
0.00 g
0.35f
0.25 f
0.45ef
0.50e
0.25f
0.30 f
0.65 e
0.85 d
1.60 b
1.35bc
0.25bd
0.65 e
1.85 a
1.06 c
0.53 e
0.75 d

0.0 h
0.0 h
29.5 a
28.0a
25.5 c
26.5 c
19.5d
21.0d
13.5 f
14.0 f
17.0de
17.0de
15.5 e
16.5e
12.0 g
13.5 f
17.0 de
15.5 e

0.0 f
0.0f
0.85 d
0.55 e
1.00 cd
0.75 d
2.24 c
2.00 c
4.05 a
4.05 a
2.45 c
2.10 c
3.20 b
3.15 b
4.10 a
3.85 b
2.05 c
2.10 c

0.0 f
0.0 f
3.5 c
2.5 d
3.5c
3.0 c
4.5 b
4.0 b
4.0 b
3.5 c
2.5 d
1.5 e
4.0 b
2.5 d
5.5 a
4.0 b
2.5 d
1.0 e

-------------------

_

_

_

_

_

_

0.0 g

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

0.0g
21.5c
18.0d
23.0b
21.0c
24.5b
23.0b
15.5ef
14.0f
24b
22.5bc
25.5ab
26.0a
16.5e
17.0e
21.c
19.5d

Calogenesis
Percentage
(%)

کالوسزایی

شاخهزایی

ریشهزایی

0 mg/l BA+0 mg/l 2,4-D + ریزومrhizome)(
0 mg/l BA+0 mg/l 2,4-D +  دمبرگpetiole)(
0 mg/l BA+1 mg/l 2,4-D + ریزومrhizome)(
0 mg/l BA+1 mg/l 2,4-D +  دمبرگpetiole)(
0 mg/l BA+2 mg/l 2,4-D + ریزومrhizome)(
0 mg/l BA+2 mg/l 2,4-D +  دمبرگpetiole)(
2 mg/l BA+0 mg/l 2,4-D + ریزومrhizome)(
2 mg/l BA+0 mg/l 2,4-D +  دمبرگpetiole)(
2 mg/l BA+1 mg/l 2,4-D + ریزومrhizome)(
2 mg/l BA+1 mg/l 2,4-D +  دمبرگpetiole)(
2 mg/l BA+2 mg/l 2,4-D + ریزومrhizome)(
2 mg/l BA+2 mg/l 2,4-D +  دمبرگpetiole)(
4 mg/l BA+0 mg/l 2,4-D + ریزومrhizome)(
4 mg/l BA+0 mg/l 2,4-D +  دمبرگpetiole)(
4 mg/l BA+1 mg/l 2,4-D + ریزومrhizome)(
4 mg/l BA+1 mg/l 2,4-D +  دمبرگpetiole)(
4 mg/l BA+2 mg/l 2,4-D + ریزومrhizome)(
4 mg/l BA+2 mg/l 2,4-D +  دمبرگpetiole)(
0 mg/l BA+0 mg/l NAA + ریزومrhizome)(
0 mg/l BA+0 mg/l NAA +  دمبرگpetiole)(
0 mg/l BA+0.5 mg/l NAA + ریزومrhizome)(
0 mg/l BA+0.5 mg/l NAA +  دمبرگpetiole)(
0 mg/l BA+1 mg/l NAA + ریزومrhizome)(
0 mg/l BA+1 mg/l NAA +  دمبرگpetiole)(
1 mg/l BA+0 mg/l NAA + ریزومrhizome)(
1 mg/l BA+0 mg/l NAA +  دمبرگpetiole)(
1 mg/l BA+0.5 mg/l NAA + ریزومrhizome)(
1 mg/l BA+0.5 mg/l NAA +  دمبرگpetiole)(
1 mg/l BA+1 mg/l NAA + ریزومrhizome)(
1 mg/l BA+1 mg/l NAA +  دمبرگpetiole)(
2 mg/l BA+0 mg/l NAA + ریزومrhizome)(
2 mg/l BA+0 mg/l NAA +  دمبرگpetiole)(
2 mg/l BA+0.5 mg/l NAA + ریزومrhizome)(
2 mg/l BA+0.5 mg/l NAA +  دمبرگpetiole)(
2 mg/l BA+1 mg/l NAA + ریزومrhizome)(
2 mg/l BA+1 mg/l NAA+  دمبرگpetiole)(

. درصد ندارند1 میانگیرها باحروف مشترك در هر ستون براساس آزمون چنددامنه ا دانکر از لحاظ آمار اختالف معنیدار در سطح احتمال
Means with similar letters in each column are not significantly different base on Duncan’s multiple range test (p<0.01).
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...بهینهسازي تولید كالوس و باززایي درگیاه زینتي زامیفولیا

 باززایی شاخه از ریزوم گیاه زامیفولیا-3 شکل
Figure 3– Regenerated shoots from rhizomes of Zamioculcas zamiifolia

 کالوس ایجاد شده از برگ گیاه زامیفولیا-4 شکل
Figure 4– Produced callus from the leaves of Zamioculcas zamiifoli

 کالوس ایجاد شده از شاخه گیاه زامیفولیا-5 شکل
Figure 5– Produced callus from the shoot of Zamioculcas zamiifoli

 باززایی از برگ گیاه زامیفولیا-6 شکل
Figure 6– Regenerated shoots fromleaves of Zamioculcas zamiifoli
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جدول  -2مقایسه میانگین تاثیر ترکیبات مختلف  BAو  NAAبر برخی صفات تولید کالوس و باززایی از دو ریزنمونه برگ و شاخه گیاه زامیفولیا
Table 2- Mean comparison of the effect of BA and NAA in combinations on some traits of callus production and regeneration
from leaf and shoot explants of Zamioculcas zamiifolia

مدت زمان
تا شروع
ریشهزایی
Time to
start
rooting
)(day
0.0g
0.0 g
--21.5 d
24.0 b
24.5ab
24.0 b
25.5 a
25.5 a
--19.5 e
19.5 e
21.0 d
22.5 c
24.5ab
25.0a
--17.5 f
19.0e
22.0c
23.0 c
-------

مدت زمان تا

مدت زمان
تا شروع

وزن

شروع

ترکالوس
Fresh
weight of
callus
)(g
0.0 f
0.0 f
0.0 f
0.0 f
0.0f
0.0 f

کالوسزایی
Time to
start
calogenesi
s
)(day
0.0 f
0.0 f
0.0 f
0.0 f
0.0 f
0.0 f

0.0 h
0.0 h
0.0 h
0.0 h
0.0 h
0.0 h

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

--

--

--

_

_

_

_

_

_

_

_

_

تعداد برگ
Number
of
leaves

طول شاخه
Shoot
length
)(cm

0.0 f
0.0 f
3.5 e
2.0 e
4.0 de
3.5 e
--5.5 d
3.5e
7.5 b
5.5d
7.0 b
4.5 de
--6.5 c
6.5c
8.0a
7.5 b
6.5 c
6.5 c

0.0f
0.0f
1.50de
1.35e
1.75d
1.65d

0.0 h
0.0 h
35.0 a
37.0 a
24.5 c
25.5c

_

_

_

_

_

3.20b
3.15b
4.10 a
3.25 b
4.00 a
2.60 c

شاخهزایی
Time to
start
shooting
)(day

_

2.40 c
1.95d
2.65 c
2.50 c
1.85 d
1.70 d
_
_

e

19.5
21.0 d
17.5d
17.0 f
20.5de
21.5 d
_

_
f

15.5
16.5 f
10.5h
12.5g
13.5 g
15.5 f

درصدکالو

e

c

س
Calogene
sis
percentag
e
)(%

f

0.33
0.27 e
0.82 d
0.94 d
1.10 b
1.65 a

18.0
27.0 b
19.0 c
26.0b
14.0 e
16.5 d

5.5
4.0 f
53.5 d
73.5 b
94.5 a
79.0 b

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

--

--

--

_-

_

_

_

e

0.36
0.45 e
0.92 d
1.02c
1.09 c
0.97 d

bc

21.5
27.5 b
29.0a
29.5 a
28.0 ab
26.0 b

g

2.5
1.5 g
30.0 e
46.5 e
66.5 c
44.5 e

تیمار
Treatment

()leafبرگ 0 mg/l BA+0 mg/l NAA +
()shootشاخه 0 mg/l BA+0 mg/l NAA +
()leafبرگ 0 mg/l BA+0.5 mg/l NAA +
()shootشاخه 0 mg/l BA+0.5 mg/l NAA +
()leafبرگ 0 mg/l BA+1 mg/l NAA +
()shootشاخه 0 mg/l BA+1 mg/l NAA +
()leafبرگ 0 mg/l BA+2 mg/l NAA +
()shootشاخه 0 mg/l BA+2 mg/l NAA +
()leafبرگ 1 mg/l BA+0 mg/l NAA +
()shootشاخه 1 mg/l BA+0 mg/l NAA +
()leafبرگ 1 mg/l BA+0.5 mg/l NAA +
()shootشاخه 1 mg/l BA+0.5 mg/l NAA +
()leafبرگ 1 mg/l BA+1 mg/l NAA +
()shootشاخه 1 mg/l BA+1 mg/l NAA +
()leafبرگ 1 mg/l BA+2 mg/l NAA +
()shootشاخه 1 mg/l BA+2 mg/l NAA +
()leafبرگ 2 mg/l BA+0 mg/l NAA +
()shootشاخه 2 mg/l BA+0 mg/l NAA +
()leafبرگ 2 mg/l BA+0.5 mg/l NAA +
()shootشاخه 2 mg/l BA+0.5 mg/l NAA +
()leafبرگ 2 mg/l BA+1 mg/l NAA +
()shootشاخه 2 mg/l BA+1 mg/l NAA +
()leafبرگ 2 mg/l BA+2 mg/l NAA +
()shootشاخه 2 mg/l BA+2 mg/l NAA +
()leafبرگ 4 mg/l BA+0 mg/l NAA +
()shootشاخه 4 mg/l BA+0 mg/l NAA +
()leafبرگ 4 mg/l BA+0.5 mg/l NAA +
()shootشاخه 4 mg/l BA+0.5 mg/l NAA +
()leafبرگ 4 mg/l BA+1 mg/l NAA +
()shootشاخه 4 mg/l BA+1 mg/l NAA +

میانگیرها باحروف مشترك در هر ستون براساس آزمون چنددامنها دانکر از لحاظ آمار اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد ندارند.
)Means with similar letters in each column are not significantly different base on Duncan’s multiple range test (p<0.01

در ایر تحقیق ریزنمونهها دمبرگ و ریزوم در محیطها کشت
حاو تنظیم کنندهها رشد گیااهی  BAو  2,4-Dبعاد از  18روز و
ریزنمونهها برگ و شاخه در محیطها کشت حاو تنظایم کنناده
ها رشد گیاهی  BAو  NAAبعد از گذشت  14روز به القا کالوس
واکنش نشان دادند .به طور کلی کنترل فرایند کالوسزایی بستگی باه
حضور اکسیر و سایتوکنیر داشته و توازون بیر آنها تولید کاالوس را
سبب می شود .رشد کالوس در یک گونه گیاهی براساس نوع ریزنمونه

متفاوت بوده است .در هر دو آزمایش مربوط باه کاالوسزایای در هار
چهار ریزنمونه القا کاالوس مشااهده گردیاد کاه القاا کاالوس در
آزمایش اول در ریزنمونه ریزوم و در آزمایش دوم در ریزنمونه برگ به
مراتب بیشتر بوده است .بطور کلی بیر تمام تیمارها ،ترکیب هورمونی
 2میلیگرم بر لیتر  BAبه همراه  1میلیگرم بار لیتار  NAAدر ریاز
نمونه برگ باالتریر درصد کالوسزایی را به همراه کوتاهتریر زمان تا
رسیدن به کالوس دارا بود .ونیزکانتون و همکاران ( )15ریزنمونههاا

بهینهسازي تولید كالوس و باززایي درگیاه زینتي زامیفولیا...

برگ و دمبرگ را رو محیط کشت  ½ MSحاو تنظیم کنندهها
رشد با ترکیب  0/2میلی گرم بر لیتر  BAو  4میلیگرم بر لیتر 2,4-D
در تاریکی و در دما  25-27درجه سانتیگراد بهتریر کشات اعاالم
کردند و  4-5هفته بعد از کشت ،کالوس مشاهده گردیاد .اماا در ایار
تحقیق با بررسی هورمون  2,4-Dمشاهده گردید که با افزایش غلظت
 2,4-Dبا مشکل اندامزایی نافرم و نابجا در مرحله کالوسزایی مواجاه
میشویم که باعف کاهش درصد کالوسزایی میگردد .گو لیوهونگ و
همکاران ( )5در مؤسسه تحقیقاتی و بیوتکنولوژ هایکو رو کشات
بافت گیاه زامیفولیا تحقیقی را انجام دادند .با بررسی سطوح مختلف از
هورمونها  BA, NAA, 2,4-Dتعییر گردیاد کاه محایط کشات
 MSحاو تنظیم کنندهها رشاد  1میلایگارم بار لیتار  NAAو 2
میلیگرم بر لیتر  BAبرا کالوسزایی مناسبتاریر تیماار اسات .در
ایر تحقیق نیز از نتایج چنان برآمد که ایار ترکیاب هورماونی بارا
ریزنمونه برگ در محیط کشت  ½ MSباالتریر درصد کالوسزایی را
داشته اسات .ژو چاون لای و همکااران ( )17و لاوپز و همکااران ()9
ترکیب هورمونی  0/5میلیگرم  BAبه همراه  0/5میلیگرم  NAAدر
ریااز نمونااه باارگ را بهتااریر شاارایط باارا اناادازه کااالوس دانساات.
ریزنمونه ها دمبرگ و ریزوم در محایطهاا کشات حااو تنظایم
کنندهها رشد گیاهی  BAو  2,4-Dو ریزنمونهها برگ و شاخه در
محیطها کشات حااو تنظایم کننادههاا رشاد گیااهی  BAو
NAAبعد از گذشت  10روز نسبت به اندامزایی و تولید شاخه و بارگ
واکنش نشان دادند .نتایج نشان داد که جهت شاخهزایی حضور اکسیر
و سایتوکنیر و توازون بیر آنها تولید برگ و شاخه را سبب میشاود.
به طور که از نتایج چنیر برآمد که برهم خوردن ایار تعاادل باعاف
کاهش کمی و کیفی برگ و شاخه میگردد .زو جون هاو و همکااران
( )18بهتریر محیط کشت را برا کالوسزایی ،شاخهزایی و ریشهزایی
ریزنمونهها دمبرگ و بارگ ،محایط کشات ½ MSحااو تنظایم
کنندهها رشد با ترکیب هورمونی به ترتیب  3میلیگرم بر لیتار BA
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و  0/2میلایگارم بار لیتار  5 ،NAAمیلایگارم بار لیتار  BAو 0/2
میلیگرم بر لیتر  NAAو  0/5میلیگرم بر لیتر  NAAتشخی دادند
در حالیکه در تحقیاق حاضار تیماار  4میلایگارم بار لیتار  BAو 1
میلیگرم بر لیتر 2,4-Dبرا ریزنمونه دمبرگ و تیمار  2میلیگارم بار
لیتر  BAو  0/5میلیگرم بر لیتر  NAAبارا ریزنموناه بارگ بارا
شاخهزایی و تیمارها  1میلیگرم بر لیتر  BAو  0/5میلیگرم بر لیتر
 NAAبرا ریزنمونه دمبرگ و تیمار  2میلایگارم بار لیتار  BAو 1
میلی گرم بر لیتر  NAAدر ریزنمونه برگ برا ریشهزایای تشاخی
داده شد .لیر و و همکاران ( )7در ریز نمونه بارگ محایط کشات
MSبا تنظیم کنندهها  5میلیگرم بر لیتر  BAو  0/3میلایگارم بار
لیتر  NAAرا برا شاخهزایی و محیط کشت MSباه هماراه تنظایم
کنندهها  2میلیگرم بر لیتر  BAو  0/3میلیگرم بار لیتار  NAAرا
برا ریشهزایی مناسب تشخی دادند.

نتیجهگیری
با توجه به اینکه تکثیر گیااه ارزشامند زینتای زامیفولیاا باه روش
سنتی از طریق قلمه و ریزوم صرفه اقتصاد ندارد ،روش کشت بافت
به دلیل تکثیر سریع ،یکنواخت و به تعاداد زیااد مایتواناد جاایگزیر
مناسبی باشد لذا در مطالعه حاضر به منظور بهینهساز کشات بافات
عوامل ریزنمونه و غلظتها مختلف تنظیم کنندههاا رشاد ،ماورد
بررسی و تأثیر بارز آن در واکنش به القا کالوس و بااززایی در گیااه
زامیفولیا مشاهده گردید .در کل برا کالوسزایی تیمار  2میلیگرم بر
لیتر  BAو  1میلیگرم بر لیتر  NAAدر ریزنموناه بارگ و در مرحلاه
باززایی برا شاخهزایی و ریشهزایی ،به ترتیب تیمارها  2میلیگارم
بر لیتر  BAو  0/5میلیگارم بار لیتار  NAAدر ریزنموناه بارگ و 2
میلیگرم بر لیتر  BAو  0/5میلیگرم بر لیتار  NAAبارا ریزنموناه
دمبرگ مناسب تشخی داده شد.
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Introduction: Zamiifolia is a perennial ornamental plant and is one of the most important medicinal plants of the
Aracea family. The origin of this evergreen, low-anticipated plant is East Africa. Zamiifolia spreads through the leaves
and split rhizomes, which is very time-consuming. The traditional Zamiifolia proliferation method have been done by
dividing rhizomes and leaf cuttings, but the production efficiency is low due to the slow growth of the plant, tubers and
roots. In addition, due to the warm and humid environment, reproduction is limited to summer season. Due to the
traditional reproductive problems in this plant, tissue culture or microbial culture is the best way to replicate rapidly and
to achieve a large number of plants with the same genetic structure, as well as the elimination of diseases in the short
term and reducing the costs. The aim of this study was to compare different microorganisms in terms of calogenesis and
regeneration, as well as to determine the optimum culture medium for Zamiifolia tissue culture.
Materials and Methods: In this study, the explants prepared for the first experiment, including rhizome and
petiole and the explants for the second experiment were the leaeaves and shoots. In the first experiment, rhizome and
petiole were cultured in three replications in ½ MS medium containing BA (0, 2, 4 mg / L) and 2,4-D (0,1,2 mg / L) in
combination with vitamins, 30 g/l sucrose, 5 g / L agar and adjusted to 5.8 PH. The cultivars were cultured for the callus
induction under temperature of 27-25 ° C and light conditions of 16 hours light and 8 hours darkness. After 5 weeks, the
percentage of callus and fresh callus weight were measured. The callus generated from rhizome and petiole in three
replicates on ½ MS medium containing BA (0, 1, 2 mg / L) and 2,4-D (0, 0.5, 1 mg / l) for shoots and after the
observation of branches and leaf buds were grafted on to ½ MS medium containing BA (0, 1, 2 mg / L) and NAA (0,
0.5, 1 mg / L) for rooting. Traits such as time to shoot elongation were recorded at regeneration stage, and after 5
weeks, shoot length and the number of leaves were measured. The time to rootstock was also recorded. In the second
experiment leaf and shoot explants were cultured in ½ MS medium containing BA (0, 2, 4 mg / l) and NAA (0, 0.5, 1
mg / L) in combination with vitamins, 30 g/l sucrose, 5 g / L agar and PH adjusted to 5.8. The cultivars were cultured
for the callus induction under temperature 27-25 °C and light conditions of 16 hours light and 8 hours darkness. The
time to reach the callus was recorded and after 5 weeks, the percentage of callus and fresh callus weight were measured.
The calli generated from the leaves and shoots were cultures on ½ MS medium containing BA (0, 1, 2 m g / L) and
NAA (0, 0.5, 1 mg / L) for shoots and after observation of branch and leaves were transplanted to the ½ MS medium
containing BA (0, 1, 2 mg / L) and NAA (0, 1, 2 mg /L) for rooting. The traits such as time to shoot elongation were
recorded at the regeneration stage, After 5 weeks, the shoot length and the number of leaves were measured.The time to
rootstock was also recorded.
Results and Discussion: The results of the first experiment showed that the effect of the rhizome and petiole type
on the callus formation was significant at 1% level. So that the rhizome showed greater ability to callogenesis. The
results of the second experiment showed that the effect of the type leaf and shoot on the callus formation was significant
at 1% level. So that the leaf showed greater ability to callogenesis. The highest percentage of callosing (94.5%), the
shortest time to reach the callus (14 days) and the highest callus weight (1.1 g) in culture medium with 2 mg / l BA and
1 mg / l hormones NAA was observed in leaf samples from the second experiment. The best treatment in the shoot
elongation stage, which included the shortest time to shoot formation (10.5 days), the longest shoot length (4.10 cm),
and the highest leaf number (8 leaves) in the leaf extract with hormonal concentrations of 2 mg / 0 mg / L NAA was
observed from the second experiment. In the rooting stage, the best treatment for petiole extracts with hormonal
concentrations was 1 mg / l BA and 0.5 mg / l NAA with 14 days to rooting from the first experiment.
Conclusion: In this study, explants and various concentrations of growth regulators had significant effect on the
response to callus induction in Zamiifolia. In the first experiment, the rhizome and in the second experiment the leaf
showed a better reaction to callus induction. According to this research, it can be suggested that the treatments applied
in both experiments should be applied on all four leaves, petiole, rhizome and shoot samples, and the best culture type
and the best culture medium for the cultivation of Zamiifolia plant tissue should be determined in subsequent studies.
Keywords: BA, Micro propagation, Sub culture, Tissue culture
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تأثیر اسید سالیسیلیک و ال-آرژنین بر صفات مورفوفیزیولوژیک و عناصر برگی گیاه پریوش
تحت تنش خشکی
محترم عباسپور اسفدن -1سپیده کالته جاری -*2فواد
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چکیده
پریوش ( )Catharanthus roseusگیاهی زیبا و رونده از خانواده خرزهرهئیان و دارای کاربردهای زینتی و دارویی است .این گیااه هاانناد ساایر
گونههای فضای سبز تحت تأثیر آثار سوء ناشی از تنش خشکی قرار میگیرد ،اما در این راستا استفاده از محرکهای رشد گیاهی مایتواناد بارای گیااه
تحت تنش مفید باشد .بنابراین تحقیق حاضر به منظور تأثیر اسید سالیسیلیک و ال-آرژنین بر صفات مورفاو-فیزیولاوژیکی گیااه پریاوش تحات تانش
خشکی انجام شد .این آزمایش به صورت فاکتوریل با دو عامل شامل محلولپاشی در  5سطح (شاهد ،ال-آرژنین  1/5و  3میلیموالر ،اسید سالیسایلیک
 100و  200میلیگرم در لیتر) و تنش خشکی در سه سطح ( 70 ،100و  40درصد ظرفیت زراعی) در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با  3تکرار انجام شد.
صفات مورد بررسی شامل کارایی مصرف آب ،نسبت وزن ریشه به شاخساره ،تعداد گل ،قطر گل ،محتوای کلروفیل برگ ،فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و
سوپر اکسید دیساوتاز برگ و عناصر پرمصرف (نیتروژن ،فسفر و پتاسیم) برگ بود .کارایی مصرف آب در تیاارهای تحت تأثیر تنش  70درصد ظرفیات
زراعی بیشتر از سایر تیاارها بدست آمد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برهاکنش محلولپاشی و تنش خشکی بر نسبت وزن ریشاه باه شاخسااره،
فعالیت آنزیم پراکسیداز ،مقدار فسفر و نیتروژن برگ معنیدار شد .نسبت وزن ریشه به شاخساره در تیاارهای عدم محلاولپاشای (شااهد) ×  40درصاد
ظرفیت زراعی و ال-آرژنین  1/5میلیموالر ×  40درصد ظرفیت زراعی بیشتر از سایر تیاارها گزارش شد .فعالیت آنزیم پراکسایداز در تیااار بارهاکنش
عدم محلولپاشی و  100درصد ظرفیت زراعی کاتر از سایر تیاارهای آزمایشی بود .بیشترین مقدار فسفر و نیتروژن در تاامی ساطوح محلاولپاشای در
 100درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد .حداقل مقدار عناصر پرمصرف در تیاارهای حاوی  40درصد ظرفیت زراعی مشاهده شاد .قطار و تعاداد گال در
تیاارهای  100درصد و  70درصد ظرفیت زراعی بیشتر از  40درصد ظرفیت زراعی بهدست آمد و در بین تیاارهای محلولپاشای میااننین قطار گال و
کلروفیل کل در تیاار ال-آرژنین  3میلیموالر بیشتر بود .بیشترین و کاترین فعالیت آنریم سوپر اکسید دیساوتاز بهترتیب در تیااار  40درصاد ظرفیات
زراعی و  100درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد و در بین تیاارهای محلولپاشی ،فعالیت ایان آنازیم در تیاارهاای ال-آرژناین  3میلایماوالر و اساید
سالیسیلیک  100میلیگرم در لیتر بیشتر از سایر تیاارها بود .بنابراین با هدف مصرف بهینه آب و محلولپاشای ،در تیااار  70درصاد ظرفیات زراعای و
استفاده از ال-آرژنین  3میلیموالر یا اسید سالیسیلیک  100میلیگرم در لیتر موجب افزایش عناصر فسفر و ازت گردید .هاچنین در مجااو تیاارهاای
ال-آرژنین  3میلیموالر یا اسید سالیسیلیک  100میلیگرم در لیتر موجب افزایش تعداد و قطر گل پریوش شدند.
واژههای کلیدی :عناصر پرمصرف ،کارایی مصرف آب ،کلروفیل کل ،محرکهای رشد

مقدمه

1

گیااه پاروانش کبیار (پریاوش) باا ناام علاای
 roseusمتعلق باه خاانواده  Apocynaceaeو راساته Gentianales
Catharanthus

 1و  -2بهترتیب دانشآموخته کارشناسی ارشد باغبانی و استادیار ،گروه علوم باغبانی
باغبانی و زراعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشناه آزاد اسالمی ،تهران
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 -3استادیار گروه کشاورزی ،دانشناه پیام نور ،تهران
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میباشد .خانواده ( Apocynaceaeخرزهرهئیاان) باه عناوان یکای از
بزرگترین خانواده در نهانداننان در نظر گرفته شده است که شاامل
 375جنس و بیش از  5100گونه در سراسر جهان میباشد ( .)40ایان
خانواده اهایت قابل توجهی در زمینه پزشکی به دلیل استفاده گسترده
در شیای درمانی سارطان ،بیاااریهاای پوساتی ،دیابات ،اساهال و
ماالریا دارد .گیاه پریوش ،یکی از مهمترین گیاهان دارویی اسات کاه
باایش از  90ترپنوئیااد ایناادول آلکالوئیااد دارد کااه مهاامتاارین آنهااا
آجاالیسین و سرپنتین میباشند که در درماان بیاااری فشاار خاون و
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وینبالستین و وینکریستین در شیایدرمانی بیااران سرطانی کااربرد
دارند ( 27و  .)36پریوش از جاله گیاهان زیبا و رونده است که برخای
به خاطر زیبایی آن ،گلها را بهصورت آویز پرورش میدهناد .سااقه-
های آن میتوانند  60الی  90سانتیمتر رشد کنند .این گیااه مناساب
حاشیه باغچه و یا آویزها است .گلهای پریوش عاوما به رنا هاای
صورتی ،بنفش ،سفید و قرمز لولهای شکل به ارتفاا  2/5ساانتیمتار
هستند .برگهای این گیاه بیضی شکل به طول  2/5تا  9و عار 1
تا  3/5سانتیمتر است .این برگها بدون کرک باا دمبارگ کوتااه باه
طول  1تا  1/8سانتیمتر است که در یک زوج متضاد قرار گرفتاهاناد.
دوره گلدهی این گیاه در تابستان اسات و از اواخار خارداد تاا اولاین
سرماهای پاییزه امکانپذیر است .گل پریاوش مکاان آفتاابی و دارای
خاک مرطوب را میپسندد .به خاک گلدانی لومی ،آبیاری مرتب و کود
مایع در هر ماه نیاز دارد و حاداقل دماای قابال تحاال آن  10درجاه
سانتیگراد میباشد (.)40
خشکی یکی از تنشهای محیطی بوده که روی اکثر مراحل رشد،
ساختار و فعالیتهای گیاهی آثار مخرب و زیاانآوری وارد مایساازد.
پاسخ گیاهان به تنشهای محیطی در ساطوح مورفولاوژی ،سالولی و
مولکولی متفاوت است ( .)45توانایی گیاهان برای سازش به تنشهای
محیطی به نو  ،شدت تنش و هاچنین گونه گیااهی و مرحلاه وقاو
تنش بستنی دارد .گیاهان در شرایط تنش واکنشهاای متفااوتی باه
صورت اجتناب و یا تحال در برابر تنش نشان میدهند ( .)25کااهش
عالکرد گیاهان تحت تنش خشکی از طریق سه مکانیسم کلی شامل
کاهش جذب تشعشع فعال فتوسنتزی ،کاهش کاارایی مصارف ناور و
کاهش آنی در تبادل گاز کربنیک به ازای واحد نور جذب شاده قابال
بیان است ( .)20مقاومت اکتسابی در گیاهان به دو شاکل موضاعی و
هانانی مطرح میباشد .از این رو دو راهکار کلی در رابطاه باا عامال
القاکننده مقاومت در گیاهان وجود دارد .یکی از مهامتارین راهکارهاا
برای ایجاد مقاومات گیاهاان در هنناام تانشهاای محیطای مانناد
خشکی ،تولید اسید سالیسیلیک و اسید آمینه در پاسخ به تانش اسات
( 35 ،26و .)37
اسید سالیسیلیک یک تنظیمکننده رشد درونی طبیعی مایباشاد و
به گروهی از ترکیبات فنلی تعلق داشته و از ناام ( Salixبیاد) مشاتق
شده است .این اسید مادهای شبه هورمونی است کاه بار رشاد و نااو
گیاهان اثر میگذارد .اسید سالیسیلیک مادهای طبیعی است که به طور
معاول در عکسالعال گیاه در تنشهای زیساتی و فیزیکای باه کاار
میرود .کاربرد اسید سالیسیلیک خارجی میتواند باعث افازایش اساید
سالیسیلیک درونزا شود .اسید سالیسیلیک درونزا یک عالمت القایی
برای پاسخ های دفاعی ویژه گیاهان است ( .)26هاچنین نظاام دفاا
اکتسابی ( 1)SARگیاه موجب حفاظت طاوالنی مادت گیااه در برابار
1- Systemic acquired resistance

طیف گستردهای از عوامل بیااریزا میشود .این نظام نیاز به مولکول
های سیننال دهندهای نظیر اسید سالیسایلیک دارد و تحریاک آن باا
پروتئینهای وابسته به بیااریزایی مرتبط است .مشخص شده اسات
که در واکنش به اسید سالیسیلیک ،پروتئینی خاص باه ساات هساته
حرکت کارده و سابب تحریاک نظاام  SARمایشاود .مقادار اساید
سالیسیلیک بعد از آلوده شدن گیاه به عامال بیاااریزا تاا نناد برابار
افزایش مییابد که این افزایش مرتبط با  SARمای باشاد ( .)3اساید
سالیسیلیک در گیاهانی که تحت تنشهای محیطی قرار دارناد نقاش
حفاظتی دارد .کاربرد خارجی این هورمون باعاث افازایش در فعالیات
آنزیمهای آنتی اکسایدان مانناد کاتااالز ،پروکسایداز و ساوپر اکساید
دیساوتاز در شرایط تنش خشکی در گیاهان میشود ( 3و .)7
اسید آمینه آرژنین یکی از اسیدآمینههای ضروری است که عالوه
بر تبدیل سوختوساز درونی با اسیدآمینههای پرولین و گلوتاماات ،باه
عنوان پیش ماده برای سنتز پروتئین ،نیتریاک اکساید ،کاراتین ،پلای
آمینها ،آگااتین و اوره نیز ماورد اساتفاده قارار مایگیارد ( .)14ال-
آرژنین شکل طبیعی رایج اسیدآمینه آرژناین اسات .کااربرد کودهاای
دارای اسیدهای آمینه مانند ال-آرژنین از مهمتارین راههاای افازایش
مقاومت گیاهان در برابر تنش خشکی میباشاد ( .)14تانش خشاکی
مانع از اثرگذاری آمینواسیدهای درون گیاه میشاود و آمینواسایدهایی
که به عنوان کود استفاده میشوند به عنوان نیرویی مضااعف ،هااراه
با آب آبیاری یا محلول پاشی باه کااک گیااه مایآیاد .هاچناین در
شرایط سخت تنشهای محیطی ،میتوان نقاش اسایدهای آمیناه در
مقاومت به تنشها را در صرفهجاویی در مصارف انارژی بارای گیااه
خالصه کرد .بنابراین با کاربرد کودهای اسید آمینهدار میتاوان سابب
افزایش مقاومت گیاهان در شارایط تانش خشاکی شاد ( 8و  .)23راه
کارهای مختلفی نظیر مدیریت زراعی و افزایش مقاومت به خشکی از
طریق شیوههای نوین مانناد کااربرد اساید سالیسایک و اساید آمیناه
آرژنین برای به حداکثر رسااندن رشاد گیاهاان تحات شارایط تانش
محیطی مانند خشکی بهکار گرفته میشود .مطالعات مختلفی در زمینه
تأثیر کودهای دارای اسیدهای آمیناه و اساید سالیسایلیک باهمنظاور
تعدیل تنش انجام شده است .برای مثال مردانی و هاکاران ( )33روی
دانهالهای خیار و نقوم و هاکاران ( )38روی ارزن مرواریادی نشاان
دادند که اسید سالیسیلیک سبب بهباود صافات فیزیولاوژیکی و رشاد
گیاه شد .هاچنین ویلز و لی ( )49روی گیاه کاهو نشان دادند که ال-
آرژنین سبب افزایش قادرت آنتایاکسایدانی گیااه شاد .اماا تااکنون
تحقیقی در زمینه تاثیر اسید سالیسیلیک و کودهای اسید آمینهدار روی
گیاه پریوش انجام نشده است .بنابراین تحقیق حاضر به منظاور تااثیر
اسید سالیسایلیک و ال-آرژناین بار صافات مورفوفیزیولاوژیکی گیااه
پریوش تحت تنش خشکی انجام شد.
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وزن ریشه به شاخساره ،تعداد گل ،قطر گل ،محتاوای کلروفیال کال
برگ ،فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و ساوپر اکساید دیسااوتاز بارگ و
عناصر پرمصرف (نیتروژن ،فسفر و پتاسیم) برگ اندازهگیری شد .قطر
گلها با استفاده از کولیس دیجیتال برحسب سانتیمتار انادازهگیاری
شد .هاچنین تعداد کل گلها در هر تکرار به صورت هفتنی شاارش
و ثبت گردید.
کارایی مصرف آب ( 3)WUEاز نسبت عالکرد گیاه در گلدان نسبت
به حجم آب مصرفی گیاه در طول دوره رشد بدست آمد (.)27
اندازهگیری میزان محتوای کلروفیل با روش آرنون ( )4انجام شد.
مقدار  0/5گرم برگ تازه از برگهاای کاامالً توساعهیافتاه جادا و در
هاون نینی ریخته و کوبیده شد .حجم نهاایی عصااره باا اساتون 80
درصد به  2میلی لیتر رسید .سپس عصاره با استفاده از سانتریفیوژ باه-
ماادت  10دقیقااه بااا ساارعت  5000 × gصاااف شااد .از دسااتناه
اسپکتروفتومتر ( )Shimadzu UV-160برای اندازهگیری میزان جذب
ناونهها استفاده شد .ابتدا دستناه با اساتون  80درصاد صافر شاده و
سپس میزان جذب عصااره اساتخراج شاده در طاولماوجهاای 645
نااانومتر 663 ،نااانومتر 480 ،نااانومتر و  510نااانومتر بااا دسااتناه
اسپکتوفتومتر ( )Shimadzu UV-160قرائت شد .با استفاده از رابطاه
زیر کلروفیل کل محاسبه شد.

این آزماایش باه صاورت فاکتوریال در قالاب طارح پایاه کاامال
تصادفی و  3تکرار با دو عامال شاامل محلاولپاشای در پانج ساطح
(شاهد ،ال-آرژنین  1/5و  3میلیموالر ،اسید سالیسایلیک  100و 200
میلیگرم در لیتر) و تنش خشکی در سه سطح ( 70 ،100و  40درصاد
ظرفیت زراعی) با  15تیاار ،در شرایط گلخانهای با دوره ناوری 8/16
ساعت (روشنایی/تاریکی) و دمای  17/29درجه سانتینراد (روز /شاب)
در آزمایشناه گروه زراعت دانشناه تهران در کارج و در ساال زراعای
 1395-96انجام شد .برای انجام آزمایش ،ابتادا نشااهای  4برگای از
گیاه پریوش رقم روزئا از مرکز گال و گیاهاان زینتای محاالت تهیاه
گردید و در گلدانهایی با قطر دهاناه  ،17قطار کاف  9و ارتفاا 18
سانتیمتر با ترکیب بستر کشت خاک باغچه (لوم) ،سبوس برنج ،پوکه
معدنی و ماسه شسته با نسبت حجای ( )5:1:1:1کشت شدند .گیاهان
دو هفته بعد از استقرار با ال-آرژنین و اسید سالیسیلیک محلولپاشای
شدند و در مجاو  5مرتبه با فواصل  8روزه محلولپاشای شادند10 .
روز بعد از اولین محلولپاشی تیاارهای تنش خشکی اعاال شد و باه
مدت یک ماه ادامه داشت .اعاال تنش بر اساس ظرفیت زراعی خاک
اعاال شد .تعیین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی خاک با اساتفاده از
دستناه صفحات فشاری 1انجام شد .سپس طباق رابطاه  1مقادار آب
مورد نیاز برای هر گلدان مشخص شد (.)21
Vn= (FC-PWP)/100ρbVpF
رابطه (:)1
که در آن Vn :مقدار آب داده شده (بر حسب میلایمتار) باه هار
گلدان در هر نوبت آبیاری اسات Fc .رطوبات خااک در حاد ظرفیات
زراعی (درصد) PWP ،نقطه پژمرگی دائم (درصد) ρb ،جرم مخصوص
ظاهری خاک (گرم بر سانتیمتر مکعب) Vp ،حجم گلدان (سانتیمتار
مکعب) F ،ضریب مدیریت آبیاری که در آبیاری مطلوب برای پریوش
حدود  0/3است .هاچنین مقدار آن تنش متوسط و شادید باهترتیاب
 0/5و  0/7در نظر گرفته شد .این ضاریب کاه تخلیاه مجااز از نظار
مدیریتی ( 2)MADاست به صاورت اعشاار یاا درصادی از آب قابال
دسترس بیان میشود که بستنی به مدیریت آبیاری و نو کشت دارد.
در گیاهان حساس و گلهای زینتی مقدار آن کم در نظر گرفته مای-
شود ( 0/2تا  ،)0/3این بدان معناست که فاصله آبیاری در این گیاهان
باید کم باشد (.)17
تنش در سه سطح -1 :شاهد ( آبیاری در حد 100درصاد ظرفیات
زراعی) -2 ،تیاار تانش مالیام (آبیااری در حاد  70درصاد ظرفیات
زراعی) و  -3تنش شدید ( آبیاری در حد  40درصاد ظرفیات زراعای)
اعاال شد.
در نهایت وقتی گیاهان وارد مرحله زایشی شادند صافات نسابت

در رابطه باال A ،میزان جذب در طول موج ماورد نظار V ،حجام
نهایی استون  80درصد برحساب میلایلیتار و  Wانادازه بارگ تاازه
برحسب گرم است.
تهیه عصاره آنزیای :برگها با نیتاروژن ماایع کاامال خارد شاد.
سپس  500میکرولیتر بافر فسافات پتاسایم  100میلایماوالر باه آن
اضافه و به مدت نیم ساعت در دمای  4درجه سانتیگراد با تکانهاای
مالیم استخراج شد .ترکیب حاصل در دمای  4درجه ساانتیگاراد باه
مادت  10دقیقاه باا ساارعت  12000دور در دقیقاه ساانتریفیوژ شااد
( EDISON, NJ U6 A Labnet international, Inc,
 )RAYING, QUANTITYو از محلول شفاف رویی بارای انجاام
آزمایشهای بیوشیایایی استفاده گردید.
فعالیت سوپراکساید دیسااوتاز :انادازهگیاری آنازیم سوپراکساید
دیساوتاز طبق روش گیانوپولیتیس و هاکاران ( )19انجام شد .اساس
اندازهگیری فعالیت این آنزیم ،اثر بازدارندگی این آنزیم با احیای نوری
نیتروبلوتترازولیوم ( )NBTاست .مقادار  20میکرولیتار از ناوناههاای
آزمایشی و یک میلیلیتر محلول واکنش در لولههای مربوطه ریخته و

1- Pressure plate
2- Management Allowed Depletion

3- Water Use Efficiency

 = [(20.2× A645) + (8.02× A663)]×V/1000× Wمیلیگارم کلروفیال
کل در هر گرم برگ تر

420

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،33شماره  ،3پاییز 1398

لولههای آزمایش حاوی ناونههای آزمایشای و کنتارل باه مادت 10
دقیقه در روشنایی حاصل از نور مصانوعی در یاک اتاقاک قارار داده
شدند .سپس در طول موج  560نانومتر با کاک اسپکتروفتومتر (مادل
 T80+ساخت شرکت PG instrumentکشور اننلستان) جذب ناونه-
ها قرائت شد .درصد فعالیت آنزیم سوپراکسید دیساوتاز مساوی اسات
با جذب ناونه منهای جذب شاهد تقسیمبر جذب شاهد ضربدر.100
سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز ( :)poxفعالیت آنزیم پراکسیداز با
استفاده از روش پول و هاکارن ( )42اندازهگیری شد .مخلوط واکنش
حاوی  2400میکرولیتر بافر فسافات پتاسایم  100میلایماوالر100 ،
میکرولیتر گایاکول  18میلیموالر 100 ،میکرولیتر آب اکسایژنه و 50
میکرولیتر عصاره آنزیای در لوله آزمایش ریخته شد .جذب ناوناه بار
اساس اکسیداسیون گایاکول با استفاده از دساتناه اساپکتروفتومتر باه
مدت  2دقیقه در طول موج  436نانومتر خوانده شد .از محلول واکنش
بدون عصاره جهت صفر کردن دساتناه اساتفاده شاد .فعالیات آنازیم
پراکسیداز مساوی است با جذب خوانده شده تقسیم بر .26/6
فسافر باا روش اسااپکتروفتومتری ( ،)39پتاسایم باا روش فلاایم-
فتومتری ( )14و نیتروژن با روش کجلدال ( )9اندازهگیری شد.

تجزیهو تحلیل آماری
دادههای بهدست آمده به صورت فاکتوریال در قالاب طارح پایاه
کامآل تصادفی با نرمافزار آماری  SASتجزیه و تحلیل آمااری شادند.

مقایسه میاننین دادهها در سطح احتاال  5درصد با آزمون نند دامنه-
ای دانکن بررسی شد.

نتایج و بحث
عالکرد گیااه ،حجام آب مصارفی و کاارایی مصارف آب :نتاایج
تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی تنش خشکی ،محلاولپاشای و
برهاکنش آنها بر حجم آب مصرفی ،کاارایی مصارف آب و عالکارد
گیاه معنیدار بود (( )P≤0.01جدول  .)1بیشترین عالکرد گیااه (11/8
گرم در بوته) در تیااار  100درصاد ظرفیات زراعای و ال-آرژنناین 3
میلیموالر بهدست آمد (جدول  .)2بیشترین حجام آب مصارفی (4/7
لیتر در بوته) مربوط به تیاار 100درصد ظرفیت زراعی و ال-آرژنین 3
میلیموالر و کاترین مقدار آن ( 1/8لیتر در بوته) مربوط به تیااار 40
درصد ظرفیت زراعی و عدم محلولپاشی بود .کاارایی مصارف آب در
 70درصد ظرفیت زراعی و ال-آرژنین  3میلیموالر باا  3/45گارم در
لیتر بیشتر از سایر تیاارها بود (جدول  .)2کادایفچی و هاکااران ()28
نشان دادند که آبیاری محدود با مدیریت مناسب سبب افزایش کارایی
مصرف آب میشود .کومار و هاکاران ( )31بیاان کردناد کاه آبیااری
مازاد تاثیر معنیداری روی کارایی مصرف آب و عالکارد نداشات .در
تحقیق حاضر کارایی مصرف آب در تیاار  70درصد ظرفیت زراعای و
ال-آرژنین  3میلیموالر در لیتر ،بیشتر از سایر تیاارها گزارش شد.

جدول  -1تجزیه واریانس حجم آب مصرفی ،کارایی مصرف آب و عملکرد گیاه پریوش تحت تاثیر کاربرد ال -آرژنین و اسید سالیسیلیک در شرایط
تنش خشکی
Table 1- The analysis of variance for consumption water volume, water use efficiency, and plant yield of Catharanthus roseus
under salicylic acid, L-arginine, and drought stress conditions.

میانگین مربعات
Mean squares

کارایی مصرف آب

حجم آب مصرفی

عملکرد گیاه

درجه

منبع تغییرات

آزادی

S.O.V.

df

)Water use efficiency (g/l

Consumption water volume
)(l/plant

)Plant yield (g/plant

**3.88

**0.18

**192.9

4

**0.32

**27.99

**4.98

2

**0.20

**0.02

**0.50

8

0.001

0.0009

0.11

30

1.4

1.2

4.09

** نشاندهنده معنیداری در سطح  1درصد است.
** representing the significance at 1% level.

محلولپاشی
Foliar application

تنش خشکی
Drought stress

محلولپاشی×تنش خشکی
×Foliar application
Drought stress

خطا
Error

ضریب تغییرات
)CV (%
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جدول  –2نتایج مقایسه میانگین عملکرد گیاه ،حجم آب مصرفی و کارایی مصرف آب در طی دوره رشد گیاه پریوش تحت تأثیر کاربرد ال -آرژنین
و اسید سالیسیلیک تحت تنش خشکی
Table 2- Mean comparision results of plant yield, consumption water volume and water use efficiency during plant growth of
Catharanthus roseus under salicylic acid, L-arginine, and drought stress conditions.

کارایی مصرف آب

حجم آب مصرفی

عملکرد گیاه

Water use efficiency
)(g/l
2.11h

Consumption water volume
)(l/plant
4.5c

Plant yield
)(g/plant
9.5de

شاهد Control

2.50e

4.6b

11.5ab

اسید سالیسیلیک  100میلیگرم
در لیتر

2.24g

4.5c

10.1d

2.15h

4.51c

9.7de

2.51e

4.8a

11.8a

2.92d

3.15de

9.2ed

3.36b

3.18de

10.7c

3.01c

3.16de

9.5de

2.90d

3.14e

9.1e

3.45a

3.19cde

11bc

2.00i

1.8g

3.6g

2.27g

1.85fg

4.2fg

2.25g

1.82g

4.1fg

2.11h

1.8g

3.8fg

2.34f

1.88f

4.4f

محلولپاشی

تنش خشکی

Foliar application

Drought stress

Salicylic acid 100 mg/l

اسید سالیسیلیک  200میلیگرم
در لیتر

 100درصد ظرفیت زراعی
100% FC

Salicylic acid 200 mg/l

ال-آرژنین  1/5میلیموالر
L- arginine 1.5 mM

ال-آرژنین  3میلیموالر
L- arginine 3 mM
شاهد Control

اسید سالیسیلیک  100میلیگرم
در لیتر
Salicylic acid 100 mg/l

اسید سالیسیلیک  200میلیگرم
در لیتر

 70درصد ظرفیت زراعی 70%
FC

Salicylic acid 200 mg/l

ال-آرژنین  1/5میلیموالر
L- arginine 1.5 mM

ال-آرژنین  3میلیموالر
L- arginine 3 mM
شاهد Control

اسید سالیسیلیک  100میلیگرم
در لیتر
Salicylic acid 100 mg/l

اسید سالیسیلیک  200میلیگرم
در لیتر

 40درصد ظرفیت زراعی 40%
FC

Salicylic acid 200 mg/l

ال-آرژنین  1/5میلیموالر
L- arginine 1.5 mM

ال-آرژنین  3میلیموالر
L- arginine 3 mM

حروف التین مشترک نشاندهنده عدم اختالف معنیدار میاننینها با آزمون دانکن در سطح  5درصد میباشد.
Same latters show no significant difference of data means in Duncan test at 5% level.

البته تغییر اصلی در مقدار کارایی مصرف آب مربوط به تنش مای
باشد .یعنی میتوان با تغییر مقدار آب مصارفی از  100باه  70درصاد
ظرفیت زراعی ضان کاهش حجم آب مصرفی ،کارایی بیشاتری نیاز
بدست بیاوریم .در مطالعه حاضر عالکرد گیاه و حجم آب مصارفی باا
افزایش تنش کاهش یافت ،اما روند کارایی مصرف آب از  100درصاد
ظرفیت زراعی به  70درصد ،افزایشی و از  70درصد ظرفیت زراعی به
 40درصد ظرفیت زراعی ،کاهشی بود (جدول  .)2کریای و هاکااران

( )29نشان دادند که حجم آب مصرفی ،عالکرد گیاه در بوته و کارایی
مصرف آب با افزایش شدت تنش کاهش مییابد.
نسبت وزن ریشه به شاخساره :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که
برهاکنش محلولپاشی × تانش خشاکی بار نسابت وزن ریشاه باه
شاخساره معنیدار شاد (( )p≤0.05جادول  .)3نسابت وزن ریشاه در
تیاارهای عدم محلولپاشی (شاهد) ×  40درصد ظرفیت زراعی و ال-
آرژنین  1/5و  3میلیموالر ×  40درصد ظرفیت زراعی بیشتر از ساایر
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تنش خشکی احتااالً در ارتباط باا اثارات آبسایزیک اساید اسات کاه
موجب جلوگیری از رشد شاخساره شده در حالی که رشد ریشه را حفظ
میکند ( .)24هاچنین در طول استرس خشکی ،تخصیص کاربن باه
ریشهها نسبت به شاخساره افزایشیافته و باه اداماه حیاات ریشاه در
خشکی کاک میکند ( .)24افزایش نسبت وزن ریشاه باه شاخسااره
توسط توساکانو و هاکااران ( )47روی گیاهاان بارگ باو ( Laurus
 )nobilis L.و شیشاهشاور ( )Callistemon citrinusگازارش شاد.
هاچنین الوارز و هاکاران ( )1افزایش نسبت وزن ریشه به شاخسااره
را تحت تنش خشکی روی گونههای مختلف جنس شیشهشور گزارش
کردند که با تحقیق حاضر هاسوست.

تیاارها گزارش شد (شکل  .)1این نشان میدهد کاه نسابت کااهش
وزن شاخساره به ریشه در تااام ساطوح محلاولپاشای تحات تانش
خشکی بیشتر است و هاچنین در شرایط تنش ،گیااه جهات اساتفاده
بهینه از آب ،ریشهدوانی را افزایش میدهد .نسبت وزن خشک ریشاه
به شاخساره به طور معاول تحات شارایط اساترس خشاکی افازایش
مییابد ( 10و  )34که احتااالً در نتیجه کاهش بیشتر رشاد شاخسااره
نسبت به رشد ریشه بوده است .رشد شاخساره بهطور معاول بیشاتر از
رشد ریشه نسبت به استرس خشکی حساس است .ریشهها باه دلیال
تعدیل اسازی توانایی بیشتری در حفظ فشاار تورژساانس نسابت باه
برگها دارند .تفاوت در حساسیت باین شاخسااره و ریشاه در شارایط

جدول  -3تجزیه واریانس صفات مورد بررسی گیاه پریوش تحت تأثیر کاربرد ال -آرژنین و اسید سالیسیلیک تحت تنش خشکی
Table 3- The analysis of variance for studied properties of Catharanthus roseus under salicylic acid, L-arginine, and drought
stress conditions
میانگین مربعات
نیتروژن

پتاسیم

فسفر

N

K

P

**2.03

**0.43

**16

**5.4

**4

سوپراکسید

3×10-

کل
Total chl.

Flower
diameter

Flower
number

پروکسیداز

دیسموتاز

Peroxidase

SOD

کلروفیل

قطر گل

تعداد گل

نسبت وزن

درجه

منبع تغییرات

ریشه به

آزادی

S.O.V.

شاخساره

df

Root/Shoot

**0.009

**0.01

**0.12

**0.42

0.18ns

0.0005ns

4

**2.48

**1.5

**0.92

**8.6

**2.42

**0.04

2

**0.24

0.02ns

*8×10-6

0.0008ns

**0.006

0.01ns

**0.37

0.33ns

*0.001

8

0.03

0.02

3×10-6

0.0005

0.0004

0.007

0.05

0.35

0.0004

28

5.8

7.1

19

2.84

3.6

8.9

8.3

58

14

**5

1×10-

def
efg

gefg

محلولپاشی*خشکی
*Foliar application
Drought stress

خطا
Error
CV .

0.3
0.25

efg
efg

خشکی
Drought stress

ضریب تغییرات

efg
efg

0.2
0.15

70% FC

0.1

40% FC

0.05

Root/Shoot weight

100% FC

fg

bc

Foliar application

نسبت ورن ریشه به شاخساره

bcd
cde

ab

a

a

محلولپاشی

0
SA200

SA100

control L-arg1.5 L-arg3

محلول پاشی برگی
Foliar application

شکل  -1اثر متقابل محلولپاشی × تنش خشکی بر نسبت وزن ریشه به شاخساره گیاه پریوش
Figure 1- The interaction effect of foliar application × drought stress on root/shoot weight of Catharanthus roseus.(DMRT,
)p≤0.05

تأثیر اسید سالیسیلیک و ال-آرژنین بر صفات مورفوفیزیولوژیک و عناصر برگي گیاه پریوش تحت تنش خشکي

تعداد و قطر گل :تعداد گل فقط تحت تااثیر تانش خشاکی قارار
گرفت (( )P≤0.01جدول  .)3قطر گل نیاز فقاط تحات تاأثیر اثارات
اصلی محلولپاشی و خشکی قرار گرفت (جدول  .)3بیشترین قطر گل
( 3/1سانتی متر) در ال-آرژنین  3میلیموالر بهدست آماد (جادول .)4
تعداد و قطر گل در تیاارهای  100درصد و  70درصد ظرفیت زراعای
نسبت به  40درصد ظرفیت زراعی بیشتر بود (جدول  .)5قطر و تعاداد
گل ،با توجه به غلظت و ناو مااده محلاولپاشای و هاچناین گوناه
گیاهی ،میتواند متغیر باشد .کاهش عالکرد گل تحت تانش خشاکی
توسط اسرار و هاکاران ( )6گزارش شد .قاضیمناس و هاکاران ()18
افزایش تعداد گل و ثابت ماندن قطر گل در گیاه بابونه آلااانی تحات
تأثیر کودهای نیتاروژن و ورمایکاپوسات را گازارش کردناد و بیاان
داشتند که کوددهی سبب افزایش تعداد گل میشود .در تحقیق حاضر،
ال-آرژنااین بااهعنااوان یااک اسااید آمینااه و دخالاات در فرایناادهای
فیزیولوژیکی گیاه سبب افزایش قطر گل پریوش شاد .ناون کاارایی
مصرف آب در تیاار  70درصد زراعی بیشتر و هاچنین قطار و تعاداد
گل تغییر معنایداری نسابت باه تیااار  100درصاد ظرفیات زراعای
نداشتند ،بنابراین با توجه به این صفات ،تیاار  70درصد زراعای برتار
است.
محتوای کلروفیل :اثرات اصلی محلولپاشی و تانش خشاکی بار
کلروفیل کل معنیدار شد (( )P≤0.01جدول  .)3کلروفیل کل در تیاار
ال-آرژنین  3میلیموالر ( 1/14میلیگرم در گرم وزن تر برگ) بیشاتر
از سایر تیاارها باود (جادول  .)4هاچناین تانش خشاکی  40درصاد
ظرفیت زراعی سبب کاهش  40درصدی کلروفیل کل نسبت به تیاار
شاهد ( 100درصد ظرفیت زراعی) شد (جدول  .)5تانش خشاکی باه
عنوان یک عامل ایجاد کننده اختالل در فیزیولوژی گیاه روی عوامال
فتوسنتزی گیاه تأثیر میگذارد .کاهش محتوای کلروفیل تحات تانش
خشکی ارتباط مستقیای با ژنوتیا و ناو گیااه دارد ( .)5در شارایط
تنش خشکی دستناه فتوسنتزی تحات تااثیر قارار گرفتاه و فعالیات
فتوسنتز  IIدر گیاه کاهش مییابد ( .)5بنابراین کاهش مقدار کلروفیل
مشاهده شده در تحقیق حاضر در تیاار  %40ظرفیت زراعای احتاااال
به دلیل تاثیر تنش بر پیشسازهای سنتز کلروفیل یا تخریب کلروفیل
موجود میباشد .در این راستا کاهش محتاوای فتوسانتزی در گیاهاان
مختلف گزارش شده است ( 31و  .)44آرژناین دارای بیشاترین مقادار
نسبت کربن به نیتروژن است که ننین ویژگی سبب متاایز شدن این
اسید آمینه به عنوان منبعای از نیتاروژن آلای شاده اسات .امینواساید
اورنیتین نقش سااختاری در نرخاه اوره و بیوسانتز آرژناین دارد .ال-
آرژنین از اسیدآمینههای بنیادی در فرایند تشکیل کلروفیل و افازایش
مقدار بافت سبز در گیاهان است .این اسید آمینه باعث افازایش سانتز
کلروفیل و باال رفتن غلظت آن در گیاه شده که افزایش جاذب ناور و
به دنبال آن افزایش فتوسنتز را در پی دارد .نتایج مشابهی در افازایش
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محتوای کلروفیلی در سایب تحات تاأثیر کااربرد ال-آرژناین توساط
سوتیروپولوس و هاکاران ( )46گزارش شد.
آنزیمهای آنتیاکسیدان :پراکسیداز تحت تأثیر اثر متقابل محلاول
پاشی و خشکی قرار گرفات (جادول  ،)3باه طاوریکاه تیااار عادم
محلولپاشی × ظرفیت زراعی  100درصد دارای کاترین مقدار فعالیت
نسبت به سایر تیاارها بود (شکل  .)2ال -آرژنین و اسید سالیسایلیک
سبب افزایش پروتئین در گیاه میشود و نون آنازیمهاا نیاز پاروتئین
هستند بنابراین مقدار آنها در شرایط بدون تنش تحات تاأثیر محارک
های رشد افزایش یافته است .محلاولپاشای در بیشاتر ماوارد سابب
افزایش فعالیت آنزیمها شد .محلولپاشی سبب افزایش پتانسیل آنتی-
اکسیدانی گیاه شد که نناین رونادی سابب افازایش قادرت گیااه در
خنثیکردن رادیکالهای آزاد میشود .پراکسیدازها و ایزوزایمهاای آن
برای آبنیاری از سوبساتراهای مختلاف ،مااده ساای آباکسایژنه را
مصرف می ناایند .آنزیم پراکسیداز از طریق اکسیداسیون سوبستراهای
دهنااده هیاادروژن نظیاار مااواد فنااولیکی ساایریننالدازین ،گایاااکول،
پیروگالول و آساکوربات ،پراکسایدهیدروژن را تجزیاه مایکناد (.)12
سوپراکسید هیدروژن نیز از طریق فعالیت آنازیم پراکسایداز باه آب و
اکسیژن خنثی می شود و یا اینکه به رادیکال خطرناکتر هیدروکسایل
بدل میشود ( .)48بنابراین با باالرفتن سطوح فعالیت این آنزیم ،گیااه
کاتر مورد تهاجم ROSها قرار مایگیارد .ایان گاروه از آنازیمهاا در
سیتوسول ،واکوئل ،کلروپالست و آپوپالست وجود دارند ( .)7بسایاری
از محققین ظهور یا عدم ظهور ایزوفرمها در طای فرآیناد یاا جاینااه
خاص را گزارش ناودهاند ( .)7بررسی ایزوآنزیای پراکسیداز میتواناد
بررسی اثر تنش بر ترکیبات مختلف سلولی را ناایان مایساازد (.)48
انوشه و هاکاران ( )2نشان دادند که محلولپاشی اساید سالیسایلیک
تغییری در فعالیت آنازیم  SODنداشات اماا سابب افازایش فعالیات
پراکسیداز شد .هاچنین تنش خشکی سابب افازایش فعالیات هار دو
آنزیم شد .آنها بیان کردند که تغییر در فعالیت آنزیمها بساته باه ناو
تنش و نو ماده محلولپاشی میتواند متفاوت باشد بهطوریکاه مای
تواند سبب افزایش یک آنزیم و سبب کاهش آنزیای دینر شود.
نتایج نشان داد که فقط اثرات اصلی تنش خشکی و محلولپاشای
بر فعالیت آنزیم  SODمعنیدار شد .تیاارهای  100میلیگرم در لیتار
اسید سالیسیلیک و ال-آرژنین  3میلیماوالر دارای بیشاترین فعالیات
( SODجدول  )4و هاچناین تانش خشاکی شادید دارای بیشاترین
میاننین این آنزیم بود (جدول  .)5تنش خشکی سبب افازایش ROS
در گیاه شده و سوپراکسید دیساوتاز بهعنوان اولین خط دفاعی سیستم
آنتیاکسیدانی در مقابل  ROSفعال می شود و باعث تبادیل رادیکاال
 O20به  H2O2میشود ،در ادامه  H2O2ایجاد شده باه مولکاول آب و
اکسیژن تجزیه میشود که ایان عاال توساط آنازیم کاتااالز انجاام
میشود ( .)27آنزیم سوپراکسید دیساوتاز اولین آنزیاای اسات کاه در
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نرخه آنتی اکسیدانی فعال می شود که در شرایط تنش افزایش مییابد
( .)11افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسیددیساوتاز تحت تانش خشاکی
ab

a

c

b

cd

d

e
100% FC
70% FC

f
g

h

h

40% FC

SA200

L-arg3

SA100

L-arg1.5

i

control

)POX (U/min mg protien

c

ab

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

پراکسیداز (واحد آنزیای در دقیقه در میلی گرم پروتئین)

a

در گیاهان مختلف گزارش شده است ( 41 ،27و .)43

محلول پاشی برگی
Foliar application
شکل  -2اثر متقابل محلولپاشی × تنش خشکی بر فعالیت پراکسیداز گیاه پریوش
Figure 2- The interaction effect of foliar application × drought stress on peroxidase activity of Catharanthus roseus. (DMRT,
)p≤0.05

عناصر پرمصرف :نتایج تجزیه واریانس نشان داد کاه بارهاکنش
محلولپاشی و تنش خشکی روی میاننین عناصار فسافر و نیتاروژن
برگ معنیدار و روی پتاسایم معنایدار نشاد (( )P≤0.0.5جادول .)3
بیشترین مقدار فسفر در تاامی سطوح تیاارهای محلولپاشی ،در 100
درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد (شکل  .)3هاچنین بیشترین مقادار
نیتروژن در سطوح محلولپاشی  1/5و  3میلیموالر ال-آرژنین و 200
میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک در  100درصد ظرفیات زراعای و 3
میلیموالر ال-آرژنین در  70درصد ظرفیت زراعی بهدست آمد (شکل
 .)4محلولپاشی سبب افزایش مقدار پتاسیم برگی شد و مقادار آن در
اسید سالیسیلیک  200میلیگرم در لیتار بیشاتر از ساایر تیاارهاا باود
(جدول  .)4اما تنش سبب کاهش پتاسیم شد به طوری که بیشترین و
کاترین مقادار آن باهترتیاب در تیاارهاای 100درصاد و  40درصاد
ظرفیت زراعی مشاهده شد (جدول  .)5حداقل مقدار عناصر پرمصارف
در تیاارهای حاوی  %40ظرفیت زراعی مشاهده شاد .مقادار عناصار
پرمصرف تحت تنش بسته به نو گیاه و نو تنش متفاوت مایباشاد.
در پژوهشهاای مختلاف گزارشاات متناقضای در ماورد تاأثیر اساید
سالیسیلیک بر جذب یونها وجود دارد .کوکااز و هاکاران ( )30نشان

دادند که کاربرد اسید سالیسیلیک تأثیری بر عناصر برگای گیااه کادو
تحت تنش خشکی نداشت .اما گونس و هاکاران ( )21گزارش ناودند
که اسید سالیسیلیک باعث کاهش غلظت سدیم و کلر و افزایش فسفر
و پتاسیم برگ شد که با نتایج تحقیق حاضر هاسو میباشد .هاچنین
اسید سالیسیلیک در گیاه جو سبب افزایش عناصر پرمصرف و کااهش
سدیم شد ( )15و باالخره االرسن و هاکاران ( )16بیان ناوند که تاثیر
اسید سالیسیلیک بر جذب و انتقال عناصر در گیاهان به پاسخی خاص
برای هرگونه منجر میشود .حسین و هاکاران ( )25افزایش پتاسیم و
کاهش نیتروژن را تحت تاثیر تیاارهای اساید آمیناه گازارش کردناد.
برخی از اثرات آرژنین مشابه ترکیبات حاصل از متابولیسم آن است .به
طور مثال نیتریک اسید ( )NOیکی از ترکیبات حاصال از متابولیسام
آرژنین میباشاد .گازارش شاده اسات کاه  NOدر گیااه Populus
 euphraticaاز طریق افزایش نسبت پتاسیم به سدیم سبب افازایش
مقاومت گیاه به شوری شده است .بناابراین آرژناین نقاش مهاای در
افزایش پتاسایم بارگ و ریشاه دارد ( )50کاه نناین رونادی نیاز در
پژوهش حاضر مشاهده شد.
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نتیجهگیری
در تحقیق حاضر تاثیر اسید سالیسیلیک و ال-آرژناین بار صافات
مورفو-فیزیولوژیکی گیاه پریوش تحت تنش خشکی بررسی شد .نتایج
کلی تحقیق نشان داد که کارایی مصرف آب در تیاارهای تحت تاأثیر
تنش  70درصد ظرفیت زراعی بیشتر از سایر تیاارهاا باود .هاچناین
میتوان با کاهش مصرف آب تا  70درصد ظرفیت زراعی تعداد و قطر

گل را بدون تغییر نسبت به تیاار شاهد حفاظ کارد .اماا تیااار تانش
شدید سبب کاهش عالکرد کلی گیاه میشود و میتوان تا حدودی باا
تیاارهای محلولپاشی (ال-آرژنین  3میلیموالر و اساید سالیسایلیک
 100میلیگرم در لیتر ) آنرا تعدیل ناود .بناابراین تحقیاق حاضار باا
هدف مصرف بهینه آب و محلولپاشی ،در تیااار  70درصاد ظرفیات
زراعی و استفاده از ال-آرژنین  3میلیموالر یا اسید سالیسایلیک 100
میلیگرم در لیتر موجب افزایش عناصر فسفر و ازت گردید .هاچناین
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The Effect of Salicylic Acid and L-arginine on Morpho-physiological Properties
and Leaf Nutrients of Catharanthus roseus under Drought Stress
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Introduction: Catharanthus roseus is a beautiful herbaceous plant, belonging to Apocynaceae family, which is
widely cultivated due to its unique and beautiful appearance. It is native to the Caribbean Basin and has historically
been used to treat a wide assortment of diseases. European herbalists used this plant for different conditions such as
headache and a folk remedy for diabetes. The effects of drought range from morphological to molecular levels and are
evident at all phonological stages of plant growth at whatever stage the water deﬁcit takes place.The limitation of
water resources in our country is one of the important issues in landscape. However, we can alleviate the adverse
effects of water stress with the use of some biological and non-biological stimulators. Under severe stress conditions,
the antioxidant capacity may not be sufficient to minimize the harmful effects of oxidative damage. Therefore,
synthesis of signal molecules in plants is an important step in our better understanding of how plants respond to
environmental stresses. Several such signal molecules have been identified in plants such as jasmonic acid, ethylene
and salicylic acid (SA). SA is considered as a hormone-like substance, which plays an important role in regulating a
number of plants’ physiological processes including photosynthesis. Besides, L-arginine is an amino acid, which can
alleviate the adverse effect of drought. Among the 21 proteinogenic amino acids, arginine has the highest nitrogen to
carbon ratio, which makes it especially suitable as a storage form of organic nitrogen. Synthesis in chloroplasts via
ornithine is apparently the only operational pathway to provide arginine in plants. Therefore, the present study was
conducted to evaluate the effect of salicylic acid (SA) and L-arginine on morpho-physiological properties of C. roseus.
Materials and Methods: This experiment was carried out as a factorial with two factors including the foliar
application at five levels (control, L-arginine 1.5 and 3 mM, SA 100 and 200 mg /L) and water stress at three levels
(100, 70 and 40% field capacity (FC)) in a completely randomized design with three replications. Water use efficiency
(WUE), the root/shoot weight, flower number, flower diameter, leaf chlorophyll content, peroxidase and superoxide
dismutase activity of leaf, and leaf macronutrients (nitrogen, phosphorus and potassium) were measured.
Results and Discussion: The results showed that WUE in plants under moderate stress (70% FC) was higher than
the plants in control and severe drought condition (40% FC). Root/shoot weight at no foliar application (control) ×
40% FC and L-arginine 1.5 mM × 40% FC was higher than other treatments. The number of flowers in the treatments
of 100% FC and 70% FC was more than 40% FC. The highest flower diameter was obtained from the L-arginine 3
mM. Total chlorophyll of L-arginine 3 mM was higher relative to other treatments. Drought stress significantly
increased the activity of antioxidant enzymes. The lowest amount of phosphorus and nitrogen was observed at no
foliar application ×40% FC. Therefore, according to the optimum application of water and amendment substrates, at
70% FC stress, L-arginine 3 mM and SA 100 mg /l increased the nitrogen and phosphorus content. Overall, L-arginine
3 mM and SA 100 mg /l increased the flower number and flower diameter significantly. Accumulation of these organic
solutes either actively or passively helps the plants to retain water within cells and protect cellular compartments from
injury caused by dehydration or maintain turgor pressure during water stress. Turgor maintenance plays an important
role in drought tolerance of plants which may be due to its involvement in stomatal regulation and hence
photosynthesis. Foliar application with arginine resulted in elevated proline levels and radiotracer experiments
demonstrated that both 3H and 14C from arginine can be recovered as proline. The physiological relevance and the
biochemical pathway of the conversion of arginine to proline in plants remain unclear. The most prominent hypothesis
is that ornithine, derived from arginine catabolism, is converted by δOAT to GSA/P5C, which then serves as substrate
for proline synthesis by P5CR. This model has been doubted, since Arabidopsis δOAT was found to be exclusively
localized in mitochondria, while P5CR is localized in the cytosol.
1 and 2- M.Sc. Graduate of Horticulture and Assistant Professor, Department of Horticulture Science and Agronomy,
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, respectively.
(*- Coresponfing Author Emal: kalatejari@yahoo.com)
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1398  پاییز،3  شماره،33  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

432

Conclusion: The findings of our study showed that water stress can morphologically and physiological change C.
roseus. There was no significant difference between 70% and 100% FC for root/shoot, flower number and flower
diameter traits. So, we can reduce the use of water to 70% FC increased the flower number and flower diameter and
can be used to alleviate the adverse impact of water stress.
Keywords: Growth stimulators, Macronutrients, Total chlorophyll, Water use efficiency
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مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی هفت جمعیت گیاه دارویی پای خر
( )Tussilago farfara L.کشت شده در شرایط آب و هوایی تهران
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چکیده
گیاه دارویی پای خر با نام علمی  ،Tussilago farfara L.چندساله و از تیره کاسنی ( )Asteraceaeمیباشد .پای خر مصارف داروییی دارد و از
زمانهای بسیار دور برای درمان سرفه ،مشکالت ریوی و خلط استفاده میشود .در این تحقیق برای کشت پای خر ،از ریزوم ایین گییاه اسیتفاده شید و
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت که تیمارها عبارت از هفت جمعیت از شهرهای فیروزکوه،
نور ،دیلمان ،کلیبر ،نمین ،دماوند و پل زنگوله گیاه پایخر کشت شده در تهران بودند .صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مانند سطح برگ ،تعداد گل در
بوته ،قطر گل ،طول ساقه گلدهنده ،ارتفاع گل ،وزن خشک گل ،طول ریشه و میزان فتوسنتز اندازهگیری شد .برگ و گیل گیاهیان کشیت شیده بیرای
بررسی فیتوشیمیایی مانند فنول و فالونویید کل آم اده گردید .نتایج مربوط به گیاهان کشت شده نشان داد که اختالف معنیداری در سطح احتمال ییک
درصد بین جمعیت ها وجود داشته و جمعیت پل زنگوله از لحاظ برخی خصوصیات مورفولوژیکی مانند تعداد گل در بوته با میانگین  ،15بیشیترین قطیر و
ارتفاع گل به ترتیب با میانگین  12و  16میلیمتر ،وزن خشک گل با میانگین  5/2گرم و همچنین باالترین میزان فتوسنتز ،به عنیوان جمعییت برتیر در
بین گیاهان کشت شده مشخص گردید .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین فنول و فالونویید کل جمعیتهای مورد بررسی اخیتالف معنییداری در
سطح احتمال یک درصد وجود داشته و جمعیت نور با میانگین  242میلیگرم گالیک اسید بر گرم عصاره خشک بیشترین مقیدار فنیول کیل را داشیت و
عصاره برگ جمعیت نور با  IC50برابر با  ،271بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی را نشان داد.
واژههای کلیدی :بررسی فیتوشیمیایی ،فعالیت آنتی اکسیدانی ،فنول کلTussilago farfara L. ،

مقدمه

1

گیاه  Tussilago farfara L.با نام فارسی پای خر ()Coltsfoot
گیاه علفی چندساله از خانواده کاسنی ( )Asteraceaeمییباشید .ایین
گیاه گونهای مهاجم بوده و در غرب و شمال آسیا ،شمال آفریقا و اروپا
گسترش دارد ( .)1برگها ،دمبرگدار و کرکدار ،سیاقه گلدهنیده بیه
طول 15-5سانتیمتر ،پوشیده با برگهای فلسی شکل ارغیوانی میی
باشد ( .)2پای خر دارای ریزومهای منشعب نازک بوده و گلهیای زرد
(کاپیتول) در حال توسعه در اوایل بهار قبل از برگها ظاهر مییشیوند
( .)1پراکندگی جغرافیایی آن در اییران ،نیواحی مرطیوب اسیتانهیای
گلستان ،مازندران و منطقه آذربایجان و ارتفاعات البیرز مییباشید (.)2
زرگری ،پراکنش گیاه پای خر را غالب نواحی اییران از شیمیرانات ،راه
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشجوی دکتری و استادیاران گیروه علیوم باغبیانی ،دانشیکده
کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
)Email: m.ayyari@modares.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i3.76027

چالوس ،سیاه بیشه و دامنههای مرطوب کندوان بیان کرده است (.)3
برگها و گلهای پاخری خاصیت دارویی دارند و از میواد میؤثره
این گیاه برای معالجه سرفههای خشک و درمان التهابهیای دهیان،
گلو و مجاری تنفسی استفاده میشود .مواد مؤثره پاخری خاصیت ضد
عفونی کنندگی نییز دارد .عصیاره  T. farfaraدارای ترکیبیات فعیال
زیستی مانند موسیالژ (پلی ساکاریدهای محلول در آب) و فنولییکهیا
(فالونوییدها ،تاننها و اسیدهای فنولی) میباشد ( .)1از عصاره پاخری
در صنایع بهداشتی و آرایشی در تهیه شامپوهای گیاهی و کرم استفاده
میشود ( T. farfara .)4یکی از گیاهان دارویی رایج مورد استفاده در
چین ،شمال آفریقا ،سیبری و اروپا بوده و جوانه گل آن بیش از 2000
سال است که برای درمان سرفه ،خلط ،برونشیت و شرایط مربوط بیه
آسم استفاده میشود ( .)5برگ پاخری بیه طیور سینتی بیرای درمیان
عفونت نایژه استفاده میشود ( .)6برگ  T. farfaraطیف گستردهای
از فعالیت علیه باکتریهای گیرم مببیت و گیرم منفیی را بیه نمیایش
گذاشته و نتایج استفاده از این گیاهیان در طیب سینتی بیرای درمیان
بیماریهای مختلف ریه و عفونتهای تنفسیی را تأییید مییکنید (.)7
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عصاره استونی برگ  T. farfaraاثر بیشتری در برابیر رادیکیالهیای
آزاد داشته است .عصاره ریشه  T.farfaraفعالیت ضد رادیکال بسییار
پایینی در مقایسه با عصاره گل و بیرگ دارد ( .)8عصیاره T. farfara
حاوی ترکیبات با ارزش آنتی اکسیدانتی فعالی است ،که مییتوانید در
پیشگیری یا کند کردن پیشرفت استرسهای اکسیداتیو مختلف مفیید
باشد (.)9
در تحقیقییی کییه هلبییا و همکییاران ( )10انجییام دادنیید ،در می یان
اسیدهای فنولی شناسایی شده ،اسیدگالیک با بیاالترین مقیدار در T.
 farfaraشناسایی گردید .بسیاری از گیاهیان داروییی حیاوی مقیادیر
زیادی آنتیاکسیدان ها مانند پلی فنولها هستند که مییتواننید نقیش
مهمی در جذب و خنبی سازی رادیکالهای آزاد ،دفع اکسیژن منفرد و
سیهتیایی ( )Singlet and triplet oxygenو ییا تجزییه پراکسییدها
داشته باشند ( .)8فنولها بزرگترین گروه از متابولیتهای ثانویه هستند
که به عنوان ضد آلرژی ،ضد التهاب ،ضد میکروب ،ضد باکتری ،ضید
ویروسی و آنتیاکسیدانی مطرح هستند و با جلوگیری از سختی عروق،
در درمان بیماریهای قلبی -عروقی موثر میباشند (.)11
افزایش تقاضای صنایع برای مواد خام یکنواخت و با کیفیت بیاال،
تمایل کمتر مردم به جمع آوری گیاهان وحشی و نیاز برخیی گیاهیان
وحشی به حفاظت و مراقبیت ،باعی کشیت و اهلییسیازی گیاهیان
دارویی شده است .اهلیسازی گیاهیان داروییی ،نیازمنید کشیت ایین
گیاهیان در خییار از منطقییه بییومی آنهییا میییباشیید ( .)12شناسییایی
رویشگاههای مختلف و ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر صفات ریختی
و عملکرد کمی و کیفی مواد موثره گیاهان دارویی ،کمک مهمی برای
اهلی کردن و حفظ تنوع ژنتیکی این گیاهان به حساب مییآیید (.)13
پژوهشهیای زییادی در میورد بررسیی خصوصییات مورفولیوژیکی و
عملکردی گیاهان مختلف انجام گردیده است .سالمتی و یوسفی ()14
صفات مورفولوژیکی از قبیل ارتفاع بوته بر حسیب سیانتیمتیر ،قطیر
ساقه بر حسب میلیمتر ،تعداد شاخههای جانبی ،تعداد برگ ،وزن هزار
دانه بر حسب گرم ،وزن تر و خشک گییاه بیر حسیب گیرم ،عملکیرد
اسانس بیر حسیب میلییلیتیر در صید گیرم میاده خشیک را در گییاه
بادرشبویه ( )Dracocephalum moldavica L.اندازهگیری کردنید.
تانتورک و وهدتین ( )15در مطالعه روی گلرنگ ،بین عملکرد دانه بیا
تعداد شاخه ،تعداد قوزه در بوته ،تعداد دانه در قیوزه و وزن هیزار دانیه
همبستگی مببت و معنیداری مشاهده کردند .پیرخضیری و همکیاران
( )16به بررسی صفاتی از جمله ارتفاع ،قطر گیل ،قطیر نهینج ،تعیداد
گلهای زبانه ای ،تاریخ شروع گلدهی ،عملکرد گل در بوته ،تعداد گل
در بوته ،وزن  1000دانه ،طول روزنیه ،طیول و عیر بیرگ ،طیول
دمبرگ و تیپ نهنج در گل بابونه پرداختند .در پژوهشیی دیگیر آنیدرا
( )17به بررسیی تنیوع مورفولیوژیکی در دو رقیم دیپلوییید و دو رقیم
تتراپلویید بابونه آلمانی کشت شده در جنوب ایتالیا پرداخیت و صیفاتی
مانند ارتفاع بوته ،تعداد پنجه ،تعداد گل در بوته ،قطر و ارتفیاع گیل و

وزن  100گل تازه اندازه گیری نمود.
با توجه به پتانسیلهای گیاه پای خر در صنایع دارویی و بهداشتی
و لزوم بررسی مواد موثره گیاهان دارویی در شرایط اقلیمی ایران ،این
تحقیق انجام شد.

مواد و روشها
جمعآوری و کشت و کار

برای اجرای این پژوهش ،ریزوم گییاه پیای خیر در خیرداد سیال
 1395از هفت منطقه اصلی رویش این گیاه در ایران جمیعآوری شید.
سپس ریزومها در گلدانهای همشکل با اندازه دهانه  23سانتیمتیر و
ارتفاع  21/5سانتیمتر در بستر خاک و پرالیت در گلخانه گروه علیوم
باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت میدرس کشیت گردیید .در
مهر ماه همان سال گیاهانی که به اندازه کافی ریزوم و انیدام هیوایی
تولید کرده بودند ،به محل اصیلی کشیت در مزرعیه گیاهیان داروییی
دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس واقع در پیکان شهر منتقیل
گردید (شکل  )1و آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در
سه تکرار انجام گرفت .مقایسه میانگینها با روش  LSDو با اسیتفاده
از نرم افزار  SASانجام گرفت .اطالعات مربوط به مناطق جمیعآوری
نمونهها در جدول  1آمده است.
انددزا گیدد ی خ
ویز ژ ک

دد ا ودداک رهددای ر رو ژ ک دد و

گیاهان کشت شز

در این پژوهش برخی پارامترهای مورفولوژیک مانند سطح بیرگ،
وزن تر و وزن خشک برگ ،وزن تر و وزن خشک ریشه ،طول ریشیه،
تعداد گل در بوته ،قطر گل ،طول ساقه گلدهنده ،ارتفاع گیل ،مییزان
کلروفیل و همچنین میزان فتوسنتز گیاهان کشت شده در مزرعه مورد
بررسی قرار گرفتند .بیرای انیدازهگییری خصوصییات مورفولوژییک و
فیزیولوژیک ذکر شده از دسیتگاه انیدازهگییری سیطح بیرگ ،1تیرازو،
خییطکییش و کییولیس دیجیتییال اسییتفاده گردییید .همچنییین جهییت
اندازهگیری میزان کلروفیل از دسیتگاه کلروفییلمتیر ( )SPADمیدل
 ،CCM-200ساخت شیرکت  Opti-Sciencesو بیرای انیدازهگییری
میزان فتوسنتز از دستگاه الیکیور ( )Li-corمیدل  Li-6400اسیتفاده
شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SASنسیخه  9/2و
 SPSSنسخه  20استفاده شد .برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel
 2016و برای تعیین ضرایب همبستگی بین صفات از نرمافیزار SAS
نسخه  9/2استفاده گردید.

1- Leaf Area Meter

مقایسه خصوصیات مورفولوژیکي و فیتوشیمیایي هفت جمعیت گیاه دارویي پاي خر ...
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شکل  -1تکثیر گیاه پای خر با ریزوم در گلخانه و انتقال به مزرعه
Figure 1- Propagation of tussilago farfara by rhizome in the greenhouse and transfer to the field

جدول  -1مشخصات جغرافیایی مناطق جمعآوری و محل کشت گیاه پای خر
Table 1- Geographical characteristics of sample collection sites of Tussilago farfara L.

میانگین بارش

میانگین دمای

سالیانه

سالیانه

عرض

طول

ارتفاع

Average
precipitation
()mm

Annual average
temperature
()C°

جغرافیایی

جغرافیایی

Latitude

Longitude

Height
( )m

422

11.2

ʺ47º00ʹ41

ʺ38º50ʹ12

1821

350

9

ʺ48º33ʹ48

ʺ38º26ʹ48

1502

149

12.1

ʺ52º03ʹ53

ʺ35º43ʹ05

1982

136

12.7

ʺ52º43ʹ50

ʺ35º52ʹ25

2258

369

12.2

ʺ49º54ʹ27

ʺ36º53ʹ20

1821

1081

10.7

ʺ51º20ʹ17

ʺ36º48ʹ11

2010

927

16.1

ʺ51º54ʹ53

ʺ36º28ʹ29

229

220

16.4

ʺ51º10ʹ23

ʺ35º44ʹ17

1269

انزا گی ی وعاژیت آن اکسیزان

بیییرای ایییین من یییور از ( DPPH
 )Hydrazyکه یک نوع رادیکال آزاد است ،اسیتفاده شید ( .)18ابتیدا
2,2-Diphenyl- Picryl-

محل جمعآوری
استان
Province

آ.شرقی
East
Azerbaijan

Sampling
location

کلیبر
Kaleybar

اردبیل

نمین

Ardabil

Namin

تهران

دماوند

Tehran

Damavand

تهران

فیروزکوه

Tehran

Firuzkuh

گیالن

دیلمان

Gilan

Deylaman

مازندران

پل زنگوله

Mazandaran

Pol-e
Zanguleh

مازندران

نور

Mazandaran

Nur

تهران

محل کشت

Tehran

Place of
cultivation

عصاره متانولی گل و برگ جمعیتهای مختلف پیای خیر و دو گییاه
رزماری و آویشن دنایی با غل یتهیای  1000 ،3000 ،10000و 300
میلیگرم در لیتر متانول تهیه شد .در ایین مرحلیه  DPPHبیا غل یت
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 400میلیگرم بر لیتر متانول آماده گردید .سپس مخلیوطی بیا حجیم
 200میکرولیتییر حییاوی  DPPHو متییانول بییه نسییبت  1بییه  1و 30
میکرولیتر از غل تهای مختلف عصارهها تهیه گردید و هیر کیدام بیا
سه تکرار در پلیتهای  96تایی ریخته شد .نمونهها تا یک سیاعت در
دستگاه شیکر انکوبیاتور در تیاریکی قیرار داده شید .جیذب نمونیههیا
بالفاصله با دستگاه االیزارییدر در  517نیانومتر انیدازهگییری گردیید.
درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHنمونههیا بیا اسیتفاده از رابطیه زییر
بدست آمد .از ترکیب  BHTبه عنوان کنترل مببت استفاده گردید.
)

Ablank  Asample
Ablank

( RSC (%)  100 

(درصد مهار رادیکالهای آزاد)

 = Ablankجذب بالنک
 = Asampleجذب نمونه
همچنین برای مقایسه فعالیت عصارههیا از پیارامتر  IC50اسیتفاده
شد ( IC50غل تی از عصاره است که  50درصید رادیکیالهیای آزاد را
مهار میکند).
سنجش ت کیبات ون ژ

برای اندازهگیری میزان فنول کل از روش فولین سیکاتیو استفاده
شد ( .)19برای این کار ،عصارههای نمونه خشک پای خر ،رزمیاری و
آویشن دنایی با غل ت  0/01گرم در میلیلیتیر متیانول تهییه گردیید.
همچنین سدیم کربنات هفت درصد حل شیده در آب مقطیر در بیالن
ژوژه تهیه شد .سپس  20میکرولیتیر از هیر عصیاره در لولیه آزمیایش
ریخته شده ،به دنبیال آن دو میلییلیتیر آب مقطیر و  100میکرولیتیر
فولین اضافه گردید .با رعایت فاصله زمانی سیه دقیقیه بعید از اضیافه
شدن فولین 300 ،میکرولیتر سدیم کربنات هفیت درصید نییز اضیافه
گردید و نمونهها در سه تکرار آماده شدند .سپس محلیول حاصیل بیه
مدت دو ساعت در دستگاه شیکر انکوباتور قرار داده شید و در نهاییت
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول مو  765نانومتر خوانیده شید.
همچنین از طریق منحنی استاندارد گالیک اسید که با غل تهای ،10
 5000 ،1000 ،500 ،250 ،100 ،30و  10000میلیگیرم بیر لیتیر بیه
دست آمد ،محاسبه و بر حسب اکیواالن گالیک اسیید در ییک گیرم
عصاره خشک گزارش گردید.
سنجش والون یز کل

برای اندازهگیری فالونویید کل از روش آلومنییوم کلریید اسیتفاده
شد ( .)20ابتدا عصارههای پای خر با غل یت  500میلییگیرم در لیتیر
متانول تهیه گردید .همچنین مقدار معینی آلومنییوم کلریید دو درصید
حل شده در متانول آماده گردید .سپس  600میکرولیتیر از عصیاره در
لوله آزمایش ربخته شده 600 ،میکرولیتیر آلومنییوم کلریید دو درصید
اضافه گردید و نمونهها در سه تکرار آماده شدند .محلول حاصل بعد از
 10دقیقه توسط دستگاه اسیپکتروفتومتر در طیول میو  420نیانومتر

خوانده شد .همچنین با استفاده از منحنی استاندارد کوئرسیتین کیه بیا
غل ت های  500 ،250 ،100 ،50 ،10 ،5و  1000میلیگیرم در لیتیر
تهیه شده بود ،محاسبه و بر حسب میلیگرم کوئرسیتین اکی واالن در
یک گرم خشک عصاره گزارش گردید.

نتایج و بحث
ن ا ج صفات ر رو ژ ک

و ویز ژ ک

نتایج تجزیه واریانس اختالف معنی داری بین جمعیتهای میورد
بررسی از ن ر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه پیای خیر
نشان داد ،به طوریکه مقادیر سیطح بیرگ ،وزن خشیک بیرگ ،وزن
خشک ریشه ،طول ریشه ،تعداد گل در بوته ،قطیر گیل ،طیول سیاقه
گلدهنده ،ارتفاع گل ،مییزان کلروفییل و همچنیین مییزان فتوسینتز
جمعیتهای کشت شده در مزرعه با یکیدیگر اخیتالف معنییداری در
سطح یک درصد نشان دادند .مقایسه مییانگین صیفات بررسیی شیده
(جدول  )2نشان داد که بیشترین سطح برگ مربوط به جمعیت نمیین
با مقدار  61سانتیمتر مربع و کمترین مقدار مربوط به جمعیت دیلمان
با  29سانتیمتر مربع بود (شکل  .)2تاکنون گزارشی مبنی بر مقایسیه
خصوصیات مورفولوژیکی گیاه پای خر از جمله سطح برگ بیان نشیده
است .به دلیل یکسان بودن شرایط آب و هوایی و کشت و کار گیاهان
کشت شده در مزرعه ،میتوان دلیل باال بیودن سیطح بیرگ جمعییت
نمین را ،توانایی باالی ریزوم گیاهان این جمعیت در جذب آب و میواد
غذایی و همچنین سازگاری گیاه به شرایط مزرعه بیان کرد.
جمعیت نمین با  0/7گرم ،بیاالترین مییزان وزن خشیک بیرگ را
داشت ،اما جمعیت نور و دیلمان با مقدار  0/3گرم ،کمترین میزان وزن
خشک برگ را در بین جمعیتهای کشت شیده نشیان داد (شیکل .)3
عالوه بر دالیلی که برای باال بودن سطح برگ در جمعیت نمین ذکیر
گردید ،می توان پایین بودن دمای منشاء گیاه کاشته شده در مزرعیه را
هم نام برد .بیشترین تعداد گل در بوته مربوط به جمعیت پل زنگوله با
میانگین  15و کمترین مقدار برای جمعیت دیلمان با میانگین  6/3بود
(شکل  .)4با توجه به باال بودن میزان فتوسنتز در جمعیت پل زنگوله و
همبستگی مببت باالیی که بین وزن خشک ریشه و تعداد گل در بوته
وجود دارد ،می توان این چنین تحلیل کرد که باال بودن مقدار فتوسنتز
باع تولید بیشتر اسمولویتها و مواد غذایی شده ،در نتیجه ریزومهیا
مقدار بیشتری مواد غذایی ذخیره کرده و در بهار بیا گیرم شیدن هیوا،
گل های بیشیتری تولیید کیرده اسیت .بیشیترین مقیدار طیول سیاقه
گلدهنده مربوط به جمعیت پل زنگوله و فیروزکوه با مقدار به ترتییب
 69و  67میلیمتر بود و جمعیت نمین کمترین میزان طول ساقه را بیا
میانگین  42/5میلیمتر داشت (شکل  .)5وجود همبستگی مببت بیاال
بین فتوسنتز و طول ساقه گلدهنده ( )r =0/82نشان میدهد کیه بیا
افزایش فتوسنتز ،مقدار ماده ذخیره شیده در رییزوم بیرای رشید انیدام

مقایسه خصوصیات مورفولوژیکي و فیتوشیمیایي هفت جمعیت گیاه دارویي پاي خر ...

هوایی و گلدهی نیز بیشتر شده و در نهایت ساقه گیلدهنیده جمعییت
پل زنگوله رشد بیشتری کرده است (جدول  .)3جمعیت پل زنگولیه بیا
میانگین  12میلی متیر ،بیشیترین قطیر گیل و جمعییت فیروزکیوه بیا
میانگین  8/7میلیمتر کمترین میزان قطیر گیل را داشیت (شیکل .)6
بیشترین میزان ارتفاع گل مربوط به جمعیت پل زنگوله با  16میلیمتر
و کمترین ارتفاع گل برای جمعیت دیلمان با  14/6میلیمتر بود (شکل
 .)7بیشترین وزن خشک گل مربوط به جمعیت پل زنگوله با مییانگین
 5/2گرم و کمترین مقدار مربوط به جمعیت نور با میانگین  4گرم بود
(شکل  .)8جمعیت فیروزکیوه دارای بیشیترین وزن خشیک ریشیه بیا
میانگین  1گرم و جمعیت نور دارای کمترین مقدار وزن خشک ریشیه
با میانگین  0/7گرم میباشد (شکل  .)9بیشترین طول ریشیه مربیوط
به جمعیتهای نمین و دماوند با مییانگین  15سیانتیمتیر و کمتیرین
مقدار مربوط به جمعیت دیلمان با میانگین  9/8سانتیمتیر میی باشید
(شکل  .)10بیشترین میزان کلروفیل مربوط به جمعییت فیروزکیوه بیا
میانگین  122و کمتیرین مقیدار بیرای جمعییت نیور بیا مییانگین 85
میباشد (شکل  .)11جمعیت پیل زنگولیه دارای بیشیترین فتوسینتز و
جمعیت دماوند دارای کمترین میزان فتوسنتز بودند (شکل .)12
نتییایج تجزیییه واریییانس حییاکی از وجییود تنییوع قابییل مالح ییه
جمعیتهای پای خر برای صفات مورد بررسی است .این تنوع ممکین
است به دلیل اختالفات جمعیتی افراد ،یا بیه علیت اختالفیات شیرایط
محیطی و یا گاهی توسط اثرات متقابل جمعیت و محیط به وجود آمده
باشد ( .)21طبق جدول تجزیه واریانس ،همیه صیفات مورفولیوژیکی
ارزیابی شده در این تحقیق دارای اختالف معنیداری بودنید .تیاکنون
گزارشی مبنی بر مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی گیاه پای خر بییان
نشده است .با این حال این بیا نتیایج مهیدیخانی و همکیاران ( )22و
محمدی و همکاران ( )23بر روی تودههای گیاه بابونه مطابقیت دارد.
این محققان صفات مورفولوژیک را در گییاه بابونیه بررسیی کردنید و
گزارش دادند که بیشتر صفات مورد بررسی معنیدار گردید .نتایج ایین
بررسی نشان داد که سطح برگ و وزن خشک پای خر در جمعیتهای
کشت شده دارای تفاوت زیادی میی باشید و گیاهیان کشیت شیده از
جمعیت نمین دارای بیشترین سطح برگ و وزن خشک برگ بیود .بیه
دلیل یکسان بودن شرایط آب و هوایی و کشت و کار گیاهیان کشیت
شده در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربییت میدرس،
میتوان دلیل این برتری را توانیایی بیاالی رییزوم جمعییت نمیین در
جذب آب و مواد غذایی و همچنین سازگاری گیاه بیه شیرایط مزرعیه
بیان کرد .همچنین بر اسیاس دادههیای مربیوط بیه درجیه حیرارت و
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میانگین بارش سالیانه با اسیتفاده از سیالنامههیای  10سیاله سیازمان
هواشناسی برای مناطق مورد مطالعه که در جدول  1آورده شده است،
میانگین دمای ساالنه نمین با مقدار  9درجه سانتی گراد کمترین درجه
حرارت را دارد که می تواند دلیلی بر مقاوم بودن گیاه در برابر شیرایط
سخت محیطی و در نتیجه رشد بهتر گیاه باشد .وجود همبستگی بیاال
بین صفات رویشی با ارتفاع گل و وزن خشک گل نشان میدهد که با
افزایش دوره رویشی ،اجزای عملکرد گل و به دنبیال آن وزن خشیک
گل افزایش یافته است که این نتایج همسیو بیا یافتیههیای عیادلی و
همکاران ( )24بر روی جمعیتهای بابونه میباشد.
نتایج این بررسی نشان داد که میزان غل یت نسیبی کلروفییل در
جمعیت فیروزکوه دارای بیشیترین مقیدار و در جمعییت نیور کمتیرین
مقدار است .با توجه به این که جمعیت نیور دارای بیشیترین ترکیبیات
فنولی بود ،می توان بیان کرد که ،وجود این ترکیبات به همیراه دیگیر
ترکیباتی که باع از بیین رفیتن کلروفییل از جملیه کلروفییل  aو b
می شوند ،باع کاهش غل ت کلروفیل در جمعیت نور شده است .این
نتایج با گزارش احمدی و سی و سیه میرده ( )25کیه بیر روی گنیدم
تحت تنش در شرایط اقلیمی ایران مطالعه داشتند ،مطابقت دارد.
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که جمعیت پیل زنگولیه بیاالترین
میزان فتوسنتز را در بین جمعیتهیای کشیت شیده نشیان داد .نتیایج
تجزیه دادههای مربوط به تعداد گل در بوته ،طول سیاقه گیلدهنیده،
قطر گل ،ارتفاع گل و وزن خشک  50گل نشان داد که جمعییت پیل
زنگولییه دارای تعییداد گییل بیشییتری در بوتییه ،بییاالترین طییول سییاقه
گیلدهنییده ،قطیر گییل ،ارتفیاع گییل و وزن خشیک  50گییل در بییین
جمعیتهای مورد بررسی است .با توجه به همبستگی مببت باالیی که
بین میزان فتوسنتز و طول سیاقه گیلدهنیده وجیود دارد (،)r =0/82
میتوان دلیل بیشتر بودن مقدار ساقه گلدهنده را باال بودن فتوسنتز و
به دنبال آن تولید و ذخیره مواد مورد نیاز برای رشد در ریزومهیا بییان
کرد .وزن خشک ریشه همبستگی مببت باالیی با تعداد گل در بوته و
وزن خشک  50گل نشان داد .بنابرین میتوان گفت که داشتن ریزوم
های قوی ،تولید گل بیشتری را به دنبال خواهد داشیت .چیون طیول
ریشه همبستگی معنیداری با صفات ذکر شده نداشت ،میتوان بییان
کرد که هرچه ریزوم سنگینتر و بزرگتر باشد تولید گل بیشتر با وزن
خشک باال خواهیم داشت .همچنین جمعیت پل زنگوله به دلیل نتیایج
خوبی که در مورد اندام گل نشان داد ،جمعیت مناسب برای تولید گیل
با عملکرد باال است.
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 حداکثر و ضریب تغییرات صفات ارزیابی شده پای خر به همراه عالمت اختصاری، حداقل، میانگین-2 جدول
Table 2- Average, minimum, maximum and coefficient of variation of Tussilago farfara L. traits with their symbols
ضریب
صفت
صفت
واحد
میانگین
حداقل
حداکثر
Symbol
تغییرات
1
2

Trait

Trait

سطح برگ
وزن خشک
برگ

Leaf area

غل ت کلروفیل

3

Unit

Avrage

Min

Max

LA

Cm2

46.13

29.13

61.26

CV
5.67

Leaf dry weight

LDW

G

0.5

0.29

0.67

20.99

Chlorophyll
concentration

CC

_

105.81

85.67

121.96

2.14

-2

4
5
6
7
8
9
10
11

میزان فتوسنتز

Photosynthesis

P

µmolCo2m
s-1

6.5

4.48

8.69

2

تعداد گل در
بوته
طول ساقه
گلدهنده
قطر گل
ارتفاع گل
50 وزن خشک
گل
وزن خشک
ریشه
طول ریشه

Number of flowers per
plant

NF/P

_

9.38

3.66

14.67

19.22

Stem height

SH

Mm

55.73

42.5

69

3.37

Flower diameter

FD

Mm

9.74

8.48

12.02

4.42

flower length

FL

Mm

15.33

14.58

16.01

0.94

Flower dry weight

FDW

G

4.62

5.23

4

3.21

Root dry weight

RDW

G

0.86

0.65

1.04

5.46

Root length

RL

Cm

12.33

9.83

15

11.21

 صفت اندازهگیری شده در گیاه پای خر11  ضرایب همبستگی ساده بین-3 جدول
Table 3- Simple correlation coefficients between 11 measured traits of Tussilago farfara L.
1
1
2
3
4

2

4

5

6

7

8

9

0.877**
0.014ns
ns

-0.293

0.661**

6

-.286ns
0.542*

0.052ns
-0.338ns

1.00
0.110ns

1.00

0.390

0.291ns

0.054ns

-0.211ns

0.301ns

0.822**

ns

ns

0.385

ns

0.70

0.670

ns

1.00

0.580**

0.146ns

1.00

0.554**

-0.342

-0.370

0.534*

-0.090ns

0.791**

1.00

9

0.834**

0.734**

0.480ns

0.028ns

0.799**

-0.012ns

0.739**

0.688**

ns

ns

ns

ns

1.00
-0.191ns

0.679**

11

11

1.00

8

10

10

1.00

5
7

3

ns

ns

ns

1.00

0.492

0.357**

0.503*

0.337

0.579**

0.304

0.388

0.214

0.605**

1.00

0.665**

0.584**

-0.143ns

-0.316ns

0.138ns

-0.222ns

0.198ns

0.360ns

0.340ns

0.367ns

1.00

 وزن-10  وزن خشک پنجاه گل-9  ارتفاع کاپیتول-8  قطر گل-7  طول ساقه گلدهنده-6  تعداد گل در بوته-5  میزان فتوسنتز-4  غل ت کلروفیل-3  وزن خشک برگ-2  سطح برگ-1
 طول ریشه-11 خشک ریشه
1- Leaf area 2- Leaf dry weight 3- Chlorophyll Concentration 4- Photosynthesis rate 5- Flowers per plant 6- Stem height 7- Flower diameter 8Flower length 9- Flower dry weight 10- Root dry weight 11- Root length

. به ترتیب تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد و غیر معنیدارns  ** و،*
*, ** and ns significant at 5%, 1% level of probability and non-significant, respectively.
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80.0
70.0

a

60.0
50.0

cm2
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b

b

b

c

40.0

d

30.0

d

20.0
10.0
0.0
Firoozkooh

Nour

Deylaman Kaleibar

Namin

Damavand

Pol-e
zangholeh

 سطح برگ در جمعیتهای بررسی شده-2 شکل
Figure 1- Leaf area in studied populations (LSD, p≤0.05)

 وزن خشک برگ در جمعیتهای بررسی شده-3 شکل
Figure 2- Leaf dry weight in studied populations (LSD, p≤0.05)

 تعداد گل در بوته در جمعیتهای بررسی شده-4 شکل
Figure 4 - The number of flowers per plant in studied populations (LSD, p≤0.05)
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شکل  -5طول ساقه گلدهنده در جمعیتهای بررسی شده
)Figure 5- The length of the stem in studied populations (LSD, p≤0.05

شکل  -6قطر گل در بوته در جمعیتهای بررسی شده
)Figure 6- Flower diameter in studied populations (LSD, p≤0.05

شکل  -7ارتفاع گل در جمعیتهای بررسی شده
)Figure 7- Flower height in studied populations (LSD, p≤0.05

... مقایسه خصوصیات مورفولوژیکي و فیتوشیمیایي هفت جمعیت گیاه دارویي پاي خر
7.00
6.00
5.00

b

b
c

a

a

b

c

g

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Firoozkooh

Nour

Deylaman Kaleibar

Namin

Damavand

Pol-e
zangholeh

 متوسط وزن خشک گل در جمعیتهای بررسی شده-8 شکل
Figure 8- Average dry flower weight in studied populations (LSD, p≤0.05)

1.40
1.20

a

ab

b

1.00

c

0.80

c

c

d

g
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0.60
0.40
0.20
0.00
Firoozkooh

Nour

Deylaman Kaleibar

Namin

Damavand

Pol-e
zangholeh

 وزن خشک ریشه در جمعیتهای بررسی شده-9 شکل
Figure 9- Root dry weight in studied populations (LSD, p≤0.05)

 طول ریشه در جمعیتهای بررسی شده-10 شکل
Figure 10- Root length in studied populations (LSD, p≤0.05)
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شکل  -11غلظت نسبی کلروفیل در جمعیتهای بررسی شده
)Figure 11- Concentration of chlorophyll in studied populations (LSD, p≤0.05
a
b

e

umolCo2m-2 s-1

c

d

c

b

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

شکل  -12میزان فتوسنتز در جمعیتهای بررسی شده
)Figure 12- Photosynthesis rate in studied populations (LSD, p≤0.05

ن ا ج ص صیات وی شیمیا
ون ل کل

نتییایج تجزیییه واریییانس اخییتالف معنیییداری را بییرای مقایسییه
خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه پیای خیر نشیان داد .مقایسیه مییانگین
فنول کل عصاره جمعیتهای میورد بررسیی ،اخیتالف معنییداری در
سطح احتمال یک درصد نشیان داد ،بیه طیوریکیه جمعییت نیور بیا
میانگین  242میلیگرم معادل گالیک اسیید بیر گیرم عصیاره خشیک
دارای بیشترین مقدار فنیول کیل و جمعییت کلیبیر بیا مییانگین 125
میلیگرم معادل گالیک اسید بر گرم عصیاره خشیک ،دارای کمتیرین
میزان فنول کل بود (شکل  .)13مقدار فنیول کیل رزمیاری و آویشین
دنایی به ترتیب برابر با  155و  466میلیگرم معادل گالیک اسیید بیر
گرم عصاره خشک بود که نشان دهنده باال بیودن مقیدار فنیول کیل

جمعیت نور نسبت بیه گییاه رزمیاری مییباشید (شیکل  .)13مقایسیه
دادههای فنول کل بیین جمعییتهیای میورد بررسیی نشیان داد کیه
جمعیت نور دارای بیشترین میزان فنول کل میباشد که این مقیدار در
برگ جمعیت نور بیشتر از اندام گل میباشد .در پژوهشیی کیه خطییر
نامنی و مازندرانی ( )26بر روی فنول کیل انیدامهیای مختلیف گییاه
شابیزک انجام دادند ،برگ بیشترین مقدار فنول کل را نشان داد .ژوکو
و همکاران ( )27به بررسی میزان فنول گیاه زرشک پرداختند و نشیان
دادند که بیشترین مقدار فنول کل در برگ نسبت به اندامهای دیگیر
بود که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .همچنین عصاره گل جمعیت
نور در بین عصاره گل منیاطق دیگیر بیاالترین مییزان فنیول کیل را
داشت .کمترین میزان فنول کل هم مربوط به جمعیت کلیبر میباشید.
زیستگاه گیاه از طریق تغییرات اقلیمی مییتوانید بیر فراینید تشیکیل
متابولیتهای ثانویه در اندامهای مختلف گیاه تأثیرگذار باشید ( .)28از
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اینرو با توجه به اختالف دما و میزان بارش بین منطقه نور بیا دیگیر
مناطق از جمله منطقه نمین ،میتوان منشاء تفاوت در مقدار فنول کل
را به اختالف شرایط آب و هوایی نسبت داد که تأثیرات حاصیل از آن
ها در ریزوم گیاه ذخیره شده و در سیال بعید تیأثیر خیود را در محیل
کشت جدید نشان داد .به طیوریکیه در بیین منیاطق بررسیی شیده،
باالترین دما و باالترین بارش مربوط به منطقه نور میباشد .بیه ن یر
میرسد منطقه نور رویشگاه مناسبی برای گیاه پای خر میباشد .چون
مهمترین جنبه استفاده گیاه پای خر به خاطر فعالیت آنتیاکسیدانی آن
است و چنانچه قبال هم گفته شد در اکبر موارد بین میزان فنول کل و
فعالیت آنتیاکسیدانی رابطه مستقیم وجود دارد .از این رو جمعیت نیور
که دارای باالترین میزان فنول کل و فعالیت آنتیاکسیدانی مییباشید،
به عنوان رویشگاه مناسب میتواند معرفی گردد.

443

والون یز کل

مقایسییه فالونویییید کییل جمعیییتهییای پییای خییر نشییان داد کییه
جمعیتهای دماوند و دیلمان فالونویید بیشتری نسبت به جمعیتهای
دیگر داشتند که این مقادیر بیه ترتییب برابیر بیا  40و  39میلییگیرم
کوئرستین بر گرم عصاره خشک بود (شکل  .)13این در حیالی اسیت
که مقدار فالونویید کل در دو گیاه رزماری و آویشن دنایی بیه ترتییب
برابر با  13و  26میلیگرم کوئرستین بر گرم عصاره خشک بود (شکل
 .)14بیشترین مقدار فالونویید در بین همه عصارههای میورد ارزییابی
مربوط به عصاره برگ جمعیت دیلمان بود .عصاره گل جمعیت دماوند
نیز بیاالترین مقیدار فالونوییید را در بیین عصیارههیای گیل داشیت.
همچنییین جمعیییت فیروزکییوه کمتییرین میییزان فالونویییید را در بییین
جمعیتهای مورد مطالعه داشت.

شکل  -13مقایسه مقدار فنول و فالونویید کل در برگ و گل جمعیتهای بررسی شده ((فنول کل جمعیت) ( ،aفالونویید کل جمعیت) ( ،bفنول کل
برگ و گل)  cو (فالونویید کل برگ و گل)  )dگیاه پای خر
Figure 13- Comparison of total phenol and flavonoid in the leaves and flowers of cultivated of Tussilago farfara L. (LSD,
)p≤0.05
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شکل  -14مقایسه مقدار فنول و فالونویید جمعیتهای بررسی شده برتر گیاه پای خر با عصاره رزماری و آویشن دنایی
Figure 14- Comparison of total phenol and flavonoid in the better studied populations of Tussilago farfara with Extracts of
)Rosmarinus officinalis (Ro) and Thymus daenensis (Th

فالونویید عصاره گل علف سیرفه قیبال توسیط دوبراوالسیکیت و
همکاران ( )29اندازهگییری گردییده اسیت و نتیایج مقیدار فالونوییید
عصارههای گل پای خر در این تحقیق در مورد فالونویید گل با نتایج
دوبراوالسیکیت و همکییاران مطابقیت دارد .آنهییا مقیدار فالونوئییید را
به طور متوسط  9میلیگرم روتین در گرم ماده خشک بیان کردنید .در
تحقیقی که چورلی و همکاران ( )13بیر روی فالونوییید گیل و بیرگ
گیاه چای کوهی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که اثر رویشگاه بر
روی مقدار فالونویید معنیدار نبود ولی اثر اندام معنیدار شید و بیرگ
دارای فالونویید بیشتری نسبت به گل بود که این یافتههیا همسیو بیا
نتایج این تحقیق میباشد.
وعاژیت آن اکسیزان

مقایسه فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای مختلف حاصل از بیرگ
و گل جمعیتهای بررسی شده نشان داد که بیشترین مییزان فعالییت
آنتیاکسیدانی مربوط به عصاره برگ جمعیت نور با  IC50برابر با 271
بوده و کمترین مقدار این فعالیت مربوط به عصاره برگ جمعیت کلیبر
است (شکل  .)15مقایسه فعالیت آنتیاکسیدانی عصیارههیای گیل در
بین جمعیتهای مورد بررسیی نشیان داد ،کیه عصیاره گیل جمعییت
فیروزکوه دارای بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی و عصاره گل جمعییت
نمین ،کمترین مقیدار فعالییت را داشیت (شیکل  .)15مقایسیه مقیدار
فعالیت آنتیاکسیدانی برگ جمعیت نور با رزماری و آویشن دنایی کیه
به ترتیب دارای  958 IC50و  509بود ،نشان از فعالیت آنتی اکسیدانی
قابل توجه جمعیت نور میباشید .تغیییرات عوامیل اکولیوژیکی نقیش
مؤثری را بر رشد و افزایش کمیت و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی
دارند .در ن ر گرفتن ویژگیهای محل روییش ،موقعییت جغرافییایی،
اندام گیاه و تأثیر عوامل اکولوژیک بر روی گیاه در طبیعیت ،از عمیده

عواملی هستند که میتواند بر میزان میواد میؤثره گییاه تیأثیر زییادی
داشته باشد ( .)28مقایسه نتایج فعالیت آنتی اکسییدانی نشیان داد کیه
بین گیاهان کشت شده از مناطق مختلف ،در فعالییت آنتییاکسییدانی
تفاوت وجود دارد .بیشترین فعالییت مهیار رادیکیال آزاد توسیط بیرگ
جمعیت نور انجام گرفت .تفاوت در شرایط آب و هوایی از قبیل میزان
بارش و رطوبت نسبی در طول فصل رشد گیاه و درجیه حیرارت میی
تواند دلیل تفاوت جمعیت نور با دیگر جمعیتهای مورد بررسی باشید،
چنانچه منطقه نور ،بیشترین بارش را در بین مناطق مورد بررسی دارد
و گیاهان حاصل از ریزوم تهیه شیده از ایین منیاطق توانسیته اسیت
پتانسیلهای بالقوه خود را در سال بعدی و محل کشیت جدیید نشیان
دهد .این نتایج مطابق با نتایج دوبراوالسکیت و همکاران ( )29اسیت،
آنها فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه پای خیر تیوده فرانسیه بیا لیتیوانی را
مقایسه کردند و دلیل بیشتر بودن فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه پای خیر
فرانسه نسبت به توده لیتوانی را پایین بیودن متوسیط دمیای لیتیوانی
نسبت به فرانسه و باال بودن مییزان بارنیدگی در فرانسیه نسیبت بیه
لیتوانی بیان کردند .در همین راستا مهرپور و همکاران ( )28باال بودن
مقدار رطوبت نسبی را یکی از دالییل افیزایش مییزان فعالییت آنتیی
اکسیدانی و فنول کل بیان کرده است .چنانچه میانگین دمیای هیوا و
بارندگی منطقه نور به نسبت باالتر از مناطق دیگر بیود .البتیه عوامیل
دیگری از قبیل کموتیپ گیاه ،خاک و نور خورشیید نییز مییتوانید در
خییواو و ترکیبییات گیییاه تأثیرگییذار باشییند ( .)29دوبراوالسییکیت و
همکاران ( )8میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ ،گل و
ریشه را در دو توده فرانسه و لیتوانی بررسی کردند و نتیایج نشیان داد
عصاره متانولی این سه اندام تفاوت معنیداری در میزان آنتیاکسیدانی
دارند .همچنین عصاره متانولی برگ پای خر در هر دو توده فرانسیه و
لیتوانی دارای بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی بود کیه بیا نتیجیه ایین
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تحقیق مطابقت دارد .نتایج مربوط به فنول کل نشان داد که جمعییت
نور بیشترین مقدار فنول کل را در بین جمعیتهای مورد بررسی نشان
داد .یافتهها نشان میدهد ،گیاهانی که دارای ترکیبات فنولی بیاالتری
هستند ،فعالیت ضد رادیکالهای آزاد باالتری نشان میدهند .در بیشتر
پژوهشهای انجام گرفته ،فعالیت آنتیاکسیدانی با میزان فنول رابطیه
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مستقیم دارد ( .)31سلیکتاس و همکاران ( )32بیان کردند که فعالییت
آنتی اکسیدانی رزماری با محتوای فنول تیام آن رابطیه مسیتقیم دارد.
درحالیکه نتایج دوبراوالسکیت و همکاران ( )29نشیان داد کیه مقیدار
فنول کل دو توده فرانسه و لیتوانی تفاوت ناچیزی داشت.

فعالیت آنتی اکسیدانی
Antioxidant Activity
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شکل  -15مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی برگ و گل جمعیتهای بررسی شده گیاه پای خر و عصاره رزماری و آویشن دنایی
Figure 15- Comparison of antioxidant activity of leaves and flower of Tussilago farfara and Extracts of Rosmarinus officinalis
)(Ro) and Thymus daenensis (Th

نتیجهگیری
مطالعه رویشگاههای گیاه پای خیر و همچنیین کشیت آن نشیان
میدهد که این گونه نیاز رطوبتی باالیی دارد و در ارتفاعاتی که دارای
هوای خنک هستند ،رشد بهتری میکند و تقریبا در نیمه شمالی ایران
توزیع شده است .با توجه به نتایج این تحقیق ،گیاه پای خر یک گییاه
با قابلیتهای آنتیاکسیدانی باال مخصوصا در انیدام بیرگ مییباشید.
مقایسه جمعیتهای کشت شده در تهران نشان داد که جمعیت نیور از
ن ر محتوای فنول کل و فعالیت آنتی اکسیدانی ،بیه عنیوان جمعییت
برتر معرفی گردیده و نیازمند مطالعه بیشیتر در میورد ایین جمعییت و
رویشگاه مربوطه میباشد .بررسی فعالیتهای آنتیاکسییدانی جمعییت
های مختلف نشان میدهد که رویشگاه نور محل مناسبی برای کشت
پای خر برای باال بردن میزان ترکیبات فنولی و فعالیت آنتیاکسییدانی
میباشد .لذا میتوان برای اهداف دارویی و بهداشیتی ،پیای خیر را در

رویشگاه نور کشت و اهلیسازی کرد .در کشور ما توجه زیادی به گیاه
پای خر نشده است و بیشتر به عنوان علف هرز مطیرح مییباشید .در
حالیکه پتانسیلهای دارویی این گیاه باال بوده و میتوانید بیه عنیوان
یک گیاه دارویی مهم و بومی کشور تلقی شود و بیا اهمییت دادن بیه
خود گیاه و رویشگاههیای آن ،از انقیرا و از بیین رفیتن ایین گییاه
جلوگیری گردد.

سپاسگزاری
این مطالعه در گروه علوم باغبیانی دانشیکده کشیاورزی دانشیگاه
تربیت مدرس انجام گرفته است .همچنیین از زحمیات و کمیکهیای
آقایان دکتر علی سنبلی و مهندس محسین یادگیاری در طیی انجیام
پروژه سپاسگزاری میشود.
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Introduction: Coltsfoot (Tussilago farfara L.) from Asteraceae family is a perennial plant. T. farfara is
native and widespread from Europe to Western and Northern Asia and North Africa. Coltsfoot distributed in wet
mountainous regions of Iran, such as Azerbaijan, Tehran and Northern provinces. Its flowers and leaves have
been used traditionally for the treatment of cough, bronchitis and phlegm disorders. T. farfara leaves and flowers
have expectorant activity and are used for chronic dry cough and various pulmonary diseases. The extracts of T.
farfara were shown to exhibit various activities, such as antioxidant and antimicrobial activity. Biologically
active agents of T. farfara have been studied due to their antimicrobial and antioxidant characteristics.
Materials and Methods: For morphological study, the rhizomes of seven Iranian coltsfoot populations were
collected in August 2016 from different regions of Iran including Pol-e zangholeh, Damavand, Firoozkooh, Nur,
Deylaman, Kaleybar and Namin. The collected samples were planted in the same condition during 2016-2017 in
research field of Tarbiat Modares University in Tehran (51º10ʹ23ʺ N, 35º44ʹ17ʺ E), with a randomized complete
block design experiment and three replications. The average annual rainfall and temperature of cultivating place
is about 220 mm and 16.4 ºC. In order to study the morphological characteristics between different samples,
traits such as the number of flowers per plant, stem height, flower length, flower diameter, flower dry weight,
root length, root dry weight, leaf area and leaf dry weight had been measured. Morphological traits were
measured under the same conditions and for this research, were used ruler, caliper and balance. The leaves and
flowers were prepared for phytochemical studies. DPPH method has been used to evaluate
the antioxidant activity, and the IC50 was used to compare the antioxidant properties. The absorbance of the
samples was measured at 517 nm with ELISA reader. The radical scavenging capacity (RSC) was calculated by
the following formula: % In=[(Ab-As)/Ab]×100, where In is DPPH inhibition, Ab is the absorbance of the blank,
As is the absorbance of samples including extracts and BHT as a positive control. The phenolic contents of
different extracts were determined by Folin-Ciocalteu method and the aluminum chloride method was used to
measure total flavonoid.
Results and Discussion: Analysis of variance showed that there is a significant difference between all
evaluated traits in studied populations (p ≤0.01). Pol-e zangholeh population of T. farfara, has shown the best
performance for all morphological traits. The results of the flowers per plant showed that the Pol-e zangholeh
population was the highest and the Deylaman population had the lowest number of flowers. The maximum
length of the stem was related to the Pol-e zangholeh population while the population of Namin had the smallest
amount. Comparison of flower diameter showed that the Pol-e zangholeh population had the largest diameter
and Nur population of all the smaller. The results of the flower length showed that the maximum flower length
was related to the Pol-e zangholeh population and Deylaman population had the smallest amount of flower
length. Comparison of mean of flower dry weight showed that the Pol-e zangholeh population of T. farfara had
the highest value while the population of Nur had the smallest amount. Pol-e zangholeh population of T. farfara,
considered as superior populations and its flowering time were earlier than the others. It was found that there is a
significant difference (p ≤0.01) between different populations. This variation may be due to Population
differences of People, either due to differences in environmental conditions or sometimes due to the interaction
of the population and the environment. Our results also indicate the presence of comparable genetic potentials of
T. farfara in these population for any further cultivar development. Analysis variance showed that there was
significant difference between populations for total phenol, flavonoid and antioxidant activity (p ≤0.01) and the
Nur population had the highest total phenolic content and highest antioxidant activity. Comparison of antioxidant
activity of different extracts from leaves and flowers of T. farfara showed that the most antioxidant activity was
related to leaf extract of Nur population with IC50 271 µg/ml closer to BHT (33 µg/ml) as a synthetic and
1, 2 and 3- Ph.D. Student of Horticultural Sciences and Assistant Professors, Department of Horticultural Science,
College of Agriculture, Tarbiat Modares University, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: m.ayyari@modares.ac.ir)
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industrial antioxidant. The least amount of this activity was related to Kaleybar leaf extract with IC50 888 µg/ml.
Nur population showed the highest total phenol content with 242 mg GAE/g dried weight. Damavand population
showed the highest total flavonoid content with 40 mg QE/g DW extract.
Conclusion: Our results indicate the presence of comparable potentials of T. farfara in these populations for
any further cultivar development. Study of antioxidant activity in different habitats shows that Nur habitat is a
suitable place for the cultivation of T. farfara to increase the amount of phenolic compounds and antioxidant
activity.
Keywords: Antioxidant activity, Coltsfoot, Morphological study, Phytochemical studies, Total flavonoid
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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ ،ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ
)(Narsicuss tazetta L.
4

ﻋﻠﯽ ﻧﺎﺻﺮي ﻣﻘﺪم - 1ﺣﺴﻦ ﺑﯿﺎت - *2ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﻨﯽ ﻓﺮد - 3ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺮادي ﻧﮋاد
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1397/09/14 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1398/04/05 :

ﭼﮑﯿﺪه
در ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﺎن را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑﺮ ﺻﻔﺖﻫﺎي روﯾﺸﯽ ،زاﯾﺸﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﺷﻬﻼ )(Narcissus tazetta L.
ﺑﻮد .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺪاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار در داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﺳﺎل  1396اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﺮﯾﺪﺳﺪﯾﻢ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ )ﺷﺎﻫﺪ( 40 ،20 ،و  60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ  70،50،30و  90درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ زراﻋـﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮﻫﺎي ﺳﺎده ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻞدﻫﻨﺪه ،ﻗﻄﺮ ﮔﻞ ،ﻃﻮل رﯾﺸﻪ ،ﺣﺠﻢ رﯾﺸﻪ ،وزن ﺗـﺮ
رﯾﺸﻪ ،ﻃﻮل و وزن ﺗﺮ ﺳﻮخ ،وزن ﺗﺮ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ ،وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻞ و ﺗﻌﺪاد روز از ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺮي ﮔﻞ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻔﺖﻫﺎي ﺗﻌﺪاد روز از ﮐﺎﺷـﺖ ﺗـﺎ
ﮔﻠﺪﻫﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻞ ﺑﺮگ و رﯾﺸﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻨﻮل ﮐﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ دو ﺗﻨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮأم دو ﺗﻨﺶ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺖﻫﺎي رﺷﺪي و زاﯾﺸﯽ در
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺶ ) 30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ × ﺷﻮري  60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي اﻋﻤـﺎل
ﺷﺪه ،اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺻﻔﺖﻫﺎي رﺷﺪي ،زﯾﻨﺘﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮد.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﺣﺠﻢ رﯾﺸﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ،ﻗﻄﺮ ﮔﻞ ،ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻞ ،ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻨﻮل ﮐﻞ
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ﺑﯿﺶ از  6/1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﮑﺘﺎر ﻣﻌﺎدل  47/2درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ
را ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ) .(37ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺑﯿﺶ
از  7درﺻﺪ اراﺿﯽ ﮐﻞ زﻣﯿﻦ و  25ﺗﺎ  50درﺻﺪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ آﺑﯿﺎري
آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮري روﺑﺮو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) .(68رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﯿﺎﻫﺎن در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺷﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﺶ اﺳﻤﺰي ،ﺗﺠﻤﻊ ﯾﻮنﻫـﺎي ﺳـﻤﯽ ﻧﻈﯿـﺮ
ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺮ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼل در ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺠﻤﻊ اﯾـﻦ ﯾـﻮنﻫـﺎي ﺳـﻤﯽ ﺳـﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﻧﺰﯾﻤـﯽ ،ﺗﻐﯿﯿـﺮ اﻟﮕـﻮي ﺗﻮزﯾـﻊ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪراتﻫـﺎ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﮔﯿﺎه ﻣﯽﮔﺮدد ) .(20ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آب و ﭘﺴﺎﺑﯿﺪﮔﯽ 5ﺑﺮ ﻣﺮﻓﻮﻟـﻮژي و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي ﮔﯿـﺎه
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ رادﯾﮑﺎلﻫﺎي آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺗﻨﺶﻫـﺎي
 3 ،2 ،1و  - 4ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎران و داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،اﯾﺮان
(Email: hassanbayat@birjand.ac.ir
)*  -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل:
DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.76772
5 -Dehydration

ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿـﮏ اﺳـﯿﺪﻫﺎي
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اوﻟـﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ،ﺗﺮاواﯾـﯽ ﻏﺸـﺎي
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ) .(62در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آب
در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺎه ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔﯿﺎه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ).(24
ﺧﺸﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨـﺪه رﺷـﺪ ﮔﯿﺎﻫـﺎن در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ) .(1ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي ﺿﺮوري اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد آب ،روزﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻤﺘﺮي
در دﺳﺘﺮس ﮔﯿﺎه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ) .(64ﺗـﻨﺶ
ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺳـﻠﻮﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ
ﺷﺪن اﻧﺪازه ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ) 48و
.(52
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮاي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗـﻨﺶ ﺧﺸـﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢﻫـﺎي
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) .(28ﯾﮑﯽ
از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸـﮑﯽ و ﺷـﻮري ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزﮔﺎر 6ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ آن ﺗﻨﻈـﯿﻢ
6- Compatible solute
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اﺳﻤﺰي 1ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﻨـﺪﻫﺎي
اﻟﮑﻠﯽ ،اﻟﯿﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ ،ﮔﻠﯿﺴﺮول ،آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫـﺎي
داراي وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ درون ﺳﻠﻮل اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ
در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻏﯿﺮﺳﻤﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻈـﯿﻢﮐﻨﻨـﺪه
اﺳﻤﺰي ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و واﮐﻮﺋﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف
آب از ﺳﻠﻮل ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ) .(34ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐﻫـﺎ ،ﻗﻨـﺪﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و
ﻗﺎدرﻧﺪ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎي اﯾﻤﻨـﯽ را در ﮔﯿـﺎه اﻓـﺰاﯾﺶ دﻫﻨـﺪ ) .(39اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻧﺘﯽاﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻤﯽ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗـﻨﺶ ﺧﺸـﮑﯽ و ﺷـﻮري در
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﻓﻌﺎل2
) (ROSﻣــﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﻫــﺎ ﺑــﻪ ﭘــﺮوﺗﺌﯿﻦﻫــﺎ ،ﻟﯿﭙﯿــﺪﻫﺎ،
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ و اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ ﺻﺪﻣﻪ ﻣـﯽزﻧﻨـﺪ .ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺑـﺮاي
ﭘﺎﮐﺴـﺎزي و ﺳــﻤﯿﺖزداﯾــﯽ ﺗﺮﮐﯿــﺐﻫــﺎي  ROSاز ﺳــﻄﺢ ﺳــﻠﻮل ،از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﻓـﺎﻋﯽ آﻧﺰﯾﻤـﯽ )ﮐﺎﺗـﺎﻻز ،ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪدﯾﺴـﻤﻮﺗﺎز و  (...و
ﻏﯿﺮآﻧﺰﯾﻤﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي ﻓﻨﻮﻟﯽ و ﮐﺎرﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ
) .(66در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻏﯿﺮآﻧﺰﯾﻤﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﻓﻨﻮﻟﯽ ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ را
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﻓﻨﻮﻟﯽ ﻃﯽ رﺷﺪ و ﻧﻤـﻮ ،ﺑـﺎ ﻫـﺪاﯾﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ
ژﻧﺘﯿﮑﯽ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﯿﮕﻨﯿﻦﻫﺎ ،ﻟﯿﮕﻨﺎنﻫﺎ ،ﻓﻨﻮلﻫﺎي ﺳﺎده و اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻓﻨﻮﻟﯽ
و ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ
ﻗﻮي و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ).(21
در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔـﻞ و ﭘـﺪاژه زﻋﻔـﺮان 3ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺧﺎك دارﻧﺪ ) .(52واﺗـﭻ
ﺑﻠﻬﻮم و ﻫﻤﮑﺎران ) (67ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ
وزن ﺧﺸﮏ ﺳﻮخ و اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ ارﻗﺎم ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ داﻓﻮداﯾﻞ ﺷﺪ .ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳـﻮخدار ﻫﯿﭙﻮﺳـﺘﺮوم  4و اورﻧﯿﺘﻮﮔـﺎﻟﻮم 5ﺑﺴـﯿﺎر
ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺷـﻮري ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﻮح ﺷـﻮري وزن ﺗﻤـﺎم
اﻧﺪامﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ) .(57ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎدران و ﺻﺎﻟﺤﯽ
) (6ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐـﺎﻫﺶ وزن
ﺧﺸﮏ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ و ﻗﻄﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ دﻫﻨـﺪه ﮔﯿـﺎه ﻣـﺮﯾﻢ ﺷـﺪﻧﺪ .ﮔـﻞ
ﻧﺮﮔﺲ 6از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﮔﺴﯿﺎن  7ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫـﺎن
زﯾﻨﺘﯽ و داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ

1- Osmotic adjustment
2- Reactive oxygen species
3- Crocus sativus L.
4- Hippeastrum × hybridum Hort
5- Ornithogalum arabicum L.
6- Narcissus spp.
7- Amaryllidaceaee

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .ﻧـﺮﮔﺲ ﺷـﻬﻼ  8ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺳـﻮخدار و
ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔـﻞ ﺑﺮﯾـﺪه ،ﺑﺎﻏﭽـﻪاي و ﮔﻠـﺪاﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ) .(35اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪاي ﺑﻮده و در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺷـﻤﺎل،
ﺷﻤﺎلﺷﺮق ،ﻓﺎرس ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﻬﺒﻬﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن و ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨـﻮﺑﯽ روﯾـﺶ
دارد و زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﯽ آن ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ) .(43اﯾﻦ ﮔﯿﺎه زﯾﻨﺘﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ دارا ﺑﻮدن ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ) .(61ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﮔﻞﻫﺎ و ﺳﻮخ ﻫﺎي آن در درﻣﺎن ﺗﺐ دورهاي و اﺳـﻬﺎل ﺧـﻮﻧﯽ و
رﯾﺸﻪﻫﺎي آن در درﻣﺎن آﺑﺴﻪ ،ﺟﻮشﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ) .(31ﻟﮑﺘﯿﻦﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ HIV-1
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ) .(61از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﻄﺮ ﮔﻞﻫﺎي ﻧﺮﮔﺲ ارزش
ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻄﺮ ﺳﺎزي دارد ) .(65ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ
ﺑﺤﺮان ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺷﻮري آب و ﺧﺎك از ﻣﺸﮑﻞﻫـﺎي ﺟـﺪي ﺑﺨـﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ ،آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎي
ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻣﺮي ﻻزم و ﺿﺮوري
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑﺮ ﮔﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ ﺷﻬﻼ ﮔﺰارش
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺗﺤﻘ ﯿﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗـﻮأم
ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑـﺮ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖﻫـﺎي رﺷـﺪي ،ﮔﻠـﺪﻫﯽ و
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اواﯾﻞ ﺷـﻬﺮﯾﻮر ﺳـﺎل  1396در ﭘـﺮدﯾﺲ داﻧﺸـﮑﺪه
ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ واﻗﻊ در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  5ﺟﺎده ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ-ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ˚ 32و ΄ 56ﺷـﻤﺎﻟﯽ ،ﻃـﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ˚ 59و ΄13
ﺷﺮﻗﯽ و ارﺗﻔﺎع  1480ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ .ﺑﻌـﺪ از ﺧﺮﯾـﺪاري
ﺳﻮخﻫﺎي ﻧﺮﮔﺲ ﺷﻬﻼ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮﺳﻒ ،ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻮخﻫﺎي ﻫﻢ-
اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪود  5ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  25ﮔﺮم اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و
ﮐﺸﺖ ﺳﻮخﻫﺎ در 20ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ .آزﻣـﺎﯾﺶ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻓﺎﮐﺘﻮر
اول ﺗﻨﺶ ﺧﺸـﮑﯽ در ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﺢ  70،50،30و ) 90ﺷـﺎﻫﺪ( درﺻـﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ ) (FCو ﻓﺎﮐﺘﻮر دوم ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ )) (NaClﻣﺮك آﻟﻤﺎن
ﺑﺎ ﺧﻠﻮص  99درﺻـﺪ( در ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﺢ ﺻـﻔﺮ )ﺷـﺎﻫﺪ( 40 ،20 ،و 60
ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﻤﮏ ﺑﻪ آب آﺑﯿﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي از ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻘـﺪار  pHو
 ECآب اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول  .(1ﮔﻠﺪانﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي
’8- Narcissus tazetta L. cv. ‘Shahla

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ ،ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ

اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻮده و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ و ارﺗﻔﺎع آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 23
و  25ﺳــﺎﻧﺘﯽﻣﺘــﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ .ﺑــﺮاي ﺿــﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮي از ﺷــﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺳﻮخﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  30ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻗﺎرچﮐﺶ ﺑﻨﻮﻣﯿﻞ
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  2در ﻫﺰار ﻏﻮﻃﻪ ور ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻋﻤﻖ  10ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮي
ﺧﺎك ﮐﺸﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﺑﯿﺎري ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻃﯽ دوره رﺷﺪ اوﻟﯿـﻪ و
اﺳﺘﻘﺮار )ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﻫﻔﺘﻪ( ﺑﺎ آب ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ
آﺑﯿﺎري ﺷـﺪﻧﺪ .ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع اﻋﻤـﺎل ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي ﺧﺸـﮑﯽ و ﺷـﻮري،
ﮔﻠﺪانﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮد ﮐﺎﻣـﻞ  (20-20-20) NPKو ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  2در ﻫـﺰار
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋـﯽ ﺧـﺎك ﮔﻠـﺪانﻫـﺎ
اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ ﺧﺎك آزﻣﺎﯾﺶ  20درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ.
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وﺿﻌﯿﺖ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻠﺪانﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزن ﮐﺮدن روزاﻧﻪ آنﻫﺎ در
ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻘﺼﺎن رﻃﻮﺑﺘﯽ ﮔﻠﺪانﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ و
ﺧﺸﮑﯽ )ﺑﺪون ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري( ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺪار آب ﻻزم )ﺷﺎﻫﺪ( و
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺒﺮان ﺷﺪ .ﺑﺮاي
اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻠﺪانﻫﺎ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺗﯿﻤـﺎر ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ ،از آب ﺷﻮر ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺶﻫـﺎي ﺧﺸـﮑﯽ و ﺷـﻮري ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ آب آﺑﯿـﺎري ﺣـﺎوي ﮐﻠﺮﯾـﺪ ﺳـﺪﯾﻢ ﺑـﺎ
ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﺻﻔﺮ 40 ،20 ،و  60ﻣﯿﻠـﯽﻣـﻮﻻر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،3/25 ،1/1
 5/40و  7/98دﺳﯽزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.

ﺟﺪول  - 1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك و آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺶ
آب Water

ﺳﺪﯾﻢ
Na
meq/L

pH

5.6

7.79

Table 1- Physiochemical characteristics of soil and water used in this experiment
ﺧﺎك Soil

ﻫﺪاﯾﺖ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
EC

ds/m
1.1

ﺻﻔﺖﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه

ﺳﺪﯾﻢ
Na
meq/L

ﻫﺪاﯾﺖ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

11.0

اﻋﻤﺎل ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺣﺪود  4ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺻﻔﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ .ﺻﻔﺖﻫﺎي روﯾﺸﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ،ﺣﺠﻢ و وزنﺗﺮ رﯾﺸﻪ ،ﻃﻮل و وزنﺗﺮ ﺳـﻮخ ،وزن
ﺗﺮ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ و وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻞ ،ﺻﻔﺖﻫﺎي زاﯾﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ ﮔﻞ و
ﺗﺎج ﮔﻞ ،ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻞ دﻫﻨﺪه ،ﺗﻌﺪاد روز از ﮐﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﮔﻠـﺪﻫﯽ و ﺗﻌـﺪاد
روز از ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺮي ﮔﻞ و ﺻﻔﺖﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ،ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻨﻮل ﮐﻞ و ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻞ ﺑﺮگ و رﯾﺸﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﻔﺖﻫﺎي ﺗﻌﺪاد روز از ﮐﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﮔﻠﺪﻫﯽ )ﺑﺎز ﺷﺪن اوﻟـﯿﻦ ﮔـﻞ
روي ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻞ دﻫﻨﺪه( و ﺗﻌﺪاد روز از ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺮي ﮔﻞ )ﭘﯿـﺮ ﺷـﺪن
اوﻟﯿﻦ ﮔﻞ روي ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻞدﻫﻨﺪه( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌـﺪاد روز ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪﻧﺪ.
ﻃﻮل رﯾﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ و ﺻﻔﺖﻫﺎي ﻃﻮل ﺳﻮخ ،ﻗﻄﺮ ﮔﻞ ،ﻗﻄﺮ ﺗﺎج ﮔﻞ
و ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﻟﯿﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺠـﻢ رﯾﺸـﻪ ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ آب و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ارﺷﻤﯿﺪس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪ .وزن ﺗﺮ رﯾﺸﻪ ،ﺳﻮخ و اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻞ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در آون ﺑﺎ دﻣﺎي  78درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗـﻮزﯾﻦ ﺷـﺪﻧﺪ
).(59

pH

EC

FC
%

ds/m
1.94

8.1

20

ﺷﻦ

رس

ﺳﯿﻠﺖ

Sand

Clay

Silt

%

%

%

43

28

29

ﺑﺎﻓﺖ
Texture

ﻟﻮﻣﯽ ﺷﻨﯽ
Sandy
loam

ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻞ ﺑﺎ روش آﻧﺘـﺮون 1ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪ ) .(38ﺑـﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر 0/2 ،ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪه ،ﺑﺎ  3ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﻌﺮف آﻧﺘﺮون
) 150ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم آﻧﺘﺮون در  100ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ اﺳﯿﺪ ﺳـﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ  13ﻣـﻮﻻر(
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  20دﻗﯿﻘﻪ در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم ﺑﺎ دﻣﺎي  100درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻫﺮ ﯾﮏ
از آنﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج  620ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﻮﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ) Model
 (Unico 2100, Chinaاﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ .ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻞ ﺑﺎ
ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
2
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻨﻮل ﮐﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﻓﻮﻟﯿﻦ ﺳﯿﮑﺎﻟﺘﻮ و ﺑﻪ روش
ﺳﯿﻨﮕﻠﺘﻮن و ﻫﻤﮑﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ) .(58ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ 0/05 ،ﮔﺮم از
ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه در  2ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل 80درﺻﺪ ﺳﺎﯾﯿﺪه و ﻫﻤﮕﻦ
ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﻦﻣﺎري در دﻣﺎي  70درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 15
دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  5000دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 15
دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪ .ﺑﻪ  1ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ روﯾﯽ1/8 ،
ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ و  0/2ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﻌﺮف ﻓﻮﻟﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ
ﻣﺪت  5دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي  25درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ 1
ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺳﺪﯾﻢ ﮐﺮﺑﻨﺎت  12درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از

1- Anthrone
2- Folin-Ciocalteu
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ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ )ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزي( ،ﺟﻠﺪ  ،33ﺷﻤﺎره  ،3ﭘﺎﯾﯿﺰ 1398

 2ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دﻣﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ در
ﻃﻮل ﻣﻮج  765ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ .ﻏﻠﻈﺖ
ﻓﻨﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﯿﺪ ﮔﺎﻟﯿﮏ ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و از
ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزي رادﯾﮑـﺎل
آزاد  2) DPPHو -2دي ﻓﻨﯿﻞ - 1-ﭘﯿﮑﺮﯾـﻞ ﻫﯿـﺪرازﯾﻞ( ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪ
) .(33ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  50ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  950ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ
ﻣﺤﻠﻮل  0/1 DPPHﻧﺮﻣﺎل در ﻣﺘﺎﻧﻮل ،درون ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮپ رﯾﺨﺘﻪ ﺷـﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮپﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﮑﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﯿﻘﻪ در
ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎرﯾﮏ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳـﭙﺲ ﺟـﺬب ﺷـﺎﻫﺪ و
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج  517ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
و ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﺟﺬب ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻓﺮﻣـﻮل  ،1درﺻـﺪ
ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزي رادﯾﮑﺎل آزاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﻮل ) ×100 1ﺟﺬب ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه /ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ( = 1-
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ
ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻣﺎري دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮماﻓـﺰار  SAS 9.4ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاي رﺳﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎ از ﻧﺮماﻓﺰار  Excelاﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ .ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ
دادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 5
درﺻﺪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ

ﺻﻔﺖﻫﺎي روﯾﺸﯽ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ ﺳﺎده ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸـﮑﯽ و
ﺷﻮري و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻃـﻮل رﯾﺸـﻪ ﻣﻌﻨـﯽدار ﺑـﻮد )ﺟـﺪول .(2
ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل رﯾﺸـﻪ در ﺗﯿﻤـﺎر ﺧﺸـﮑﯽ )ﮐﻤﺘـﺮ از  90درﺻـﺪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ
زراﻋﯽ( و در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  1/1دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ( ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﻃﻮل رﯾﺸﻪ را
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  24و  27درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧـﺪ )ﺟـﺪول .(3
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل
رﯾﺸﻪ از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ ) 60ﻣﯿﻠﯽ ﻣـﻮﻻر ×
 30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ( ﺑﺎ  51درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑـﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  .(4ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ دي و ﮐﺎر ) (13ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻃﻮل رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﻟﻮﺑﯿ ﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺶ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ روي ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕـﯽ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﺑﯿ ﺎري ﮐﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل رﯾﺸﻪ ﺷﺪ ) .(14ﻃﻮل رﯾﺸﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﯿ ﺎه ﺑﻪ ﺟﺬب آب از ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻋﻤﯿـﻖﺗـﺮ
ﺧﺎك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(19ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﻃـﻮل رﯾﺸـﻪ و ﺳـﺎﻗﻪ در
ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻤﯿﺖ ﯾﻮنﻫﺎ و اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻏﺸﺎي
ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ) .(50ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن اﻧﺪازه ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮل رﯾﺸﻪ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾ ﺎﺑﺪ ) 48و  .(53ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻃﻮﯾـﻞ ﺷـﺪن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺮوي ﭘﺴﺎﺑﯿﺪﮔﯽ و ﻣﻌﮑﻮس ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮ ﺟﺬب آب ﺳﻠﻮل
اﺳﺖ ) 45و  .(55در ﺻﻔﺖ وزن ﺗـﺮ رﯾﺸـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﺛـﺮات ﺳـﺎده
ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنﻫـﺎ ﺑـﺮ وزن ﺗـﺮ
رﯾﺸﻪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪه و ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻮد )ﺟﺪول  .(2ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وزن ﺗﺮ رﯾﺸﻪ در
ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ  30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ ﺑﺎ  74درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول  .(3در ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وزن ﺗﺮ رﯾﺸﻪ
در ﺷﻮري 60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  45درﺻﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )ﺟﺪول
 .(3اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶﻫﺎ روي ﺻﻔﺖ وزن ﺗﺮ رﯾﺸﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﻨﺶ ﺷﻮري  60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر× 30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  82درﺻﺪي آن ﺷﺪ )ﺟﺪول  .(4ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗـﻨﺶ
ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭼﻬﺎر رﻗﻢ اﻧﺠﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ وزن رﯾﺸﻪﻫﺎي اﻧﺠﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺖ ).(12
اﺳﮑﻨﺪري زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (16ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺗﺮ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه درﻣﻨﻪ 1ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
از آزﻣﺎﯾﺶ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ روي ﺻﻔﺖﻫﺎي رﯾﺸﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
آﺑﯿﺎري ﮐﻢ ﺑﺮ وزن ﺗﺮ رﯾﺸﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽدار و ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺖ ) .(56ﮐﺎﻫﺶ
رﺷﺪ رﯾﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺻـﺪﻣﺎت ﺟﺒـﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﯿ ﺎه وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ ) .(56اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﮏ
در ﻣﺤﯿﻂ رﯾﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎرﻫﺎي ﮐﺸﻨﺪه و ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل رﯾﺸﻪ و وزن رﯾﺸﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد ) 11و  .(44اﺛﺮ ﺗﻨﺶﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﺣﺠﻢ رﯾﺸﻪ در
ﺳﻄﺢ  1درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد )ﺟﺪول  .(2ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ رﯾﺸـﻪ در ﺗﯿﻤـﺎر
ﺧﺸﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  90درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ و در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
 1/1دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ از  13/79ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ  7ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در  30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ و
در ﺗﻨﺶ ﺷﻮري از  14/79ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ  6/33ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘـﺮ
ﻣﮑﻌﺐ در  60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﺟـﺪول .(3در اﺛـﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ دو
ﺗﻨﺶ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ رﯾﺸﻪ از  30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋـﯽ و ﺷـﻮري 60
ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ) 79درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ( .ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ذرت ﮐﻪ اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
) .(10ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد
و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ رﯾﺸﻪ از ﺳﻄﺢ  40درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑـﯽ ﺑـﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ ).(14
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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ ،ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ
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ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ )ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزي( ،ﺟﻠﺪ  ،33ﺷﻤﺎره  ،3ﭘﺎﯾﯿﺰ 1398

اﺛﺮ ﺳﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻞدﻫﻨﺪه در
ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  1درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮري  60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ×  30درﺻـﺪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ
زراﻋﯽ ﺑﻮد اﺧﺘﻼف  47درﺻﺪي وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري در
ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﻮري 20ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر× 90درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )ﺟﺪول .(4ﺷﯿﻠﻮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (57ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در
ﮔﯿﺎه ﻟﯿﻤﻮﻧﯿـﻮم 1ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻞ دﻫﻨﺪه و ﻗﻄﺮ ﮔﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻮري ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎدران و ﺻﺎﻟﺤﯽ ) (6ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻞدﻫﻨﺪه ﮔﻞ
ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺖ .در
ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﺳـﺎﻗﻪ
ﭼﺎي ﺗﺮش ﻣﯽ ﮔﺮدد ) .(49ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن
ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺣﺘﻤـﺎ ﻻً
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺘﻼل در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﺗﻌﺮق ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﮔﯿﺎه و ﻏﯿـﺮه
اﺳﺖ ) .(51ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﺎده ﺗﻨﺶﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺷـﻮري و ﺧﺸـﮑﯽ از ﻃـﻮل
ﺳﻮخ ﻧﺮﮔﺲ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول  ،(3ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي
ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﻃﻮل ﺳﻮخ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  9/6و  7/1درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ )ﺟﺪول  .(3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري
و ﺧﺸﮑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﺳﻮخ در ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ
ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ ) 60ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ×  30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ( ﺑﺎ 20/6
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  .(4ﺑﯿﺪﺷﮑﯽ و
آروﯾﻦ ) (8ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻗﻄﺮ و ﻃﻮل ﺳﻮخ ﮔﯿﺎه ﺳﯿﺮ
را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  25و  21درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ داد .در ﺻﻔﺖ
وزن ﺗﺮ ﺳﻮخ ،اﺛﺮ ﺳﺎده ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنﻫـﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد )ﺟﺪول  .(2ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺗﺮ ﺳﻮخ در ﺗﯿﻤـﺎر
ﺧﺸﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  90درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ و در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
 1/1دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟـﺪول  .(3ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﮐـﺎﻫﺶ
وزن ﺳﻮخ در اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎي اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﮔﺮدﯾﺪ )ﺟﺪول  .(4رﺳﺘﻤﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران ) (47ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﭘﺪاژهﻫﺎي زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗـﻨﺶ
ﺷﻮري ﺷﺪﯾﺪ وزن ﭘﺪاژهﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻓﺮاوردهﻫﺎي
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘـﺪاژهﻫـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ ) .(47در
ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺗﻨﺶ ﺷﻮري
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  9دﺳﯽزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ،وزن ﭘـﺪاژهﻫـﺎ ﺣـﺪود  50درﺻـﺪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ) .(22وزن ﺗﺮ ﺳـﻮخ ﮔـﻞ ﻧـﺮﮔﺲ

1- Limonium spp.

داﻓﻮداﯾﻞ 2ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻮري ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  50ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ) .(67ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
در ﭘﺪاژهﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﮔﯿﺎه ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ) .(22اﺛﺮ ﺳﺎده ﺗﻨﺶﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑـﺮ
ﺻﻔﺖ وزن ﺗﺮ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ  1درﺻﺪ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري
و ﺧﺸﮑﯽ در ﺳﻄﺢ  5درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑـﻮد )ﺟـﺪول  (2ﺑـﻪﻃﻮرﯾﮑـﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ،ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺻﻔﺖ از  14/62ﮔﺮم ﺷﺎﻫﺪ ﺑـﻪ 8/36
ﮔﺮم در  30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ و در ﺗـﻨﺶ ﺷـﻮري از  14/86ﮔـﺮم
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ  5/96ﮔﺮم در  60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﺟﺪول .(3در اﺛـﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﺗﻨﺶ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وزن ﺗـﺮ اﻧـﺪام ﻫـﻮاﯾﯽ از ﺗﯿﻤـﺎر  30درﺻـﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ و ﺷﻮري  60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ) 84درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺷﺎﻫﺪ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  .(4اﺛﺮ ﺳ ﺎده ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺑﺮ وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻞ در
ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  1درﺻﺪ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤـﺎل  5درﺻـﺪ
ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد )ﺟﺪول  .(2ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ  30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ و
ﺷﻮري  60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ ،وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  23و
 22درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ )ﺟﺪول  .(3ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺧﺸﮏ
ﮐﻞ در ﺧﺸﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  70درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋـﯽ و ﺷـﻮري ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
 1/1دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد )ﺟﺪول  .(4ﻣﻔﺘﺎح و آل ﺣﻤﯿﺪ ) (4ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ
ﺑﯿﻮﻣﺎس ﮔﯿﺎه و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻞ ﻣﺮﯾﻢ 3ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت آﺑﯿﺎري )ﮐﻢ آﺑﯿـﺎري ﯾـﺎ ﺗـﻨﺶ ﺧﺸـﮑﯽ( ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان وزن ﺗﺮ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﺳـﻨﯽ
ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﮐـﺎﻫﺶ آن ﺷـﺪ ) .(40در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗـﻨﺶ
ﺧﺸﮑﯽ روي ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻞ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ
) .(7ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﺮ وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻞ ﺑـﺮﻧﺞ اﺛـﺮ ﮔﺬاﺷـﺖ و وزن آن را
ﮐﺎﻫﺶ داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در ﺷﻮري  12دﺳﯽزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ  15درﺻﺪ ﺑﻮد ) .(18ﺟﯿﻤﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ) (25و ﺑﯿﺴﻮلﺑﯿﺘﯿﮓ و
ﻫﻤﮑﺎران ) (9ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺧﺸـﮑﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ وزن ﺧﺸـﮏ
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺒﺪر ﺳﻔﯿﺪ و ﻓﻠﻔﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﻨﺶ ﺷـﻮري از ﻃﺮﯾـﻖ ﮐـﺎﻫﺶ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﮔﯿﺎه
و ﺗﺠﻤﻊ ﯾﻮن ﺳﺪﯾﻢ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮد ) 12و .(54

2- Narcissus sp.
3- Polianthes tuberosa L.
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ﺧﺸﮑﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﮐﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﮔﻠﺪﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑـﻪﻃﻮرﯾﮑـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎ ﮔﻠﺪﻫﯽ از ﺗـﻨﺶ ﺷـﻮري 60ﻣﯿﻠـﯽﻣـﻮﻻر )27
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﺎﻫﺪ( و ﺗـﻨﺶ ﺧﺸـﮑﯽ 30درﺻـﺪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ
زراﻋﯽ ) 15درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  .(3در
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دو ﺗﻨﺶ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد روز ﺗﺎ ﮔﻠﺪﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻮري
 60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر × ﺧﺸﮑﯽ  30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﺗﺎ ﮔﻠﺪﻫﯽ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  .(1در اﺛﺮ ﺳﺎده ﺗﻨﺶﻫـﺎ،
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد روز از ﮔﻠـﺪﻫﯽ ﺗـﺎ ﭘﯿـﺮي ﮔـﻞ در ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳــﻄﺢ
ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺷـﻮري و ﺧﺸـﮑﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ )ﺟـﺪول  .(3ﺗﻌـﺪاد روز از
ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺮي ﮔﻞ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺎﻫﺪ  15روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﯿﻤﺎر  30درﺻﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ × ﺷﻮري  60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ﺑﻮد )ﺟﺪول  .(4ﺷﻮري ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﮔﻠﺪﻫﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ در ﮔﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ رﻗﻢ
 Actaeaرا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .ﮔﻠﺪﻫﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺗﯿﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ45 ،
روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺗﯿﻤﺎر  25ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ،ﺗﻌﺪاد روز ﺗـﺎ
ﮔﻠﺪﻫﯽ  58روز ﺑﻮد ) .(67در ﮔﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ رﻗﻢﻫﺎي ’‘Dutch Master
و ’ ‘Ice Folliesﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري  150ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ﮐﻠﺮﯾـﺪ ﺳـﺪﯾﻢ ﺑﺎﻋـﺚ
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮔﻞآﻏﺎزي ﺷﺪه و دوره ﮔﻞدﻫﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  40ﺗـﺎ  70درﺻـﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ) .(67ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ )ﻋﺪم
ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ).(60

ﺻﻔﺖﻫﺎي زاﯾﺸﯽ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺷﻮري
و ﺧﺸﮑﯽ از ﻗﻄﺮ ﮔﻞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ در ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي
ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ،ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  21و  23درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﺟﺪول  .(3ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﮔﻞ از ﺗـﻨﺶ ﺧﺸـﮑﯽ
 30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋـﯽ × ﺷـﻮري  60ﻣﯿﻠـﯽﻣـﻮﻻر ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ 45
درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  .(4در ﺻﻔﺖ ﻗﻄﺮ ﺗـﺎج
ﮔﻞ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري در ﺳﻄﺢ  1درﺻﺪ ﻣﻌﻨـﯽدار ﺑـﻮد و ﺗـﻨﺶ
ﺧﺸﮑﯽ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ )ﺟـﺪول
 .(2ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﻪ ﺟـﺰ ﺷـﺎﻫﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  .(3ﺑﻬﺎدران و ﺻﺎﻟﺤﯽ ) (6اﻇﻬﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﮔﻞ ﻣﺮﯾﻢ ﺷـﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾﺶ روي ﺑﻮﻣﺎدران ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري ،از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ
ﮔﻞ آذﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ) .(15ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐـﺎﻫﺶ
ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻃﻮﯾﻞ ﺷﺪن ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ و از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽﺷﻮد ) 29و  ،(62ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺷـﻮري از ﻃﺮﯾـﻖ اﺛـﺮ
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﮐﻪ در اﻓـﺰاﯾﺶ دﯾـﻮاره
ﺳﻠﻮﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻄﺮ ﮔﻞ ﺷﺮﮐﺖ دارد ،ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﮔﻞﻫﺎي ﺑﺎز
ﺷﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ) .(41در ﺧﺼﻮص ﺻﻔﺖ ﺗﻌﺪاد روز از ﮐﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﮔﻠﺪﻫﯽ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻨﺶﻫـﺎي ﺷـﻮري و
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Figure 1- The interaction effects of drought × salinity stresses on days from planting to flowering of Narcissus tazzeta L.
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي اﺛﺮ ﺳﺎده ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ
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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ ،ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ

) 62درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ( و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ 30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
زراﻋﯽ ) 59درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  .(3اﺛﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دو ﺗﻨﺶ ﺑﺮ ﻓﻨـﻮل ﮐـﻞ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻧﺒـﻮد )ﺟـﺪول  .(4ﻃﺒـﻖ
ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎي ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (23اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﮔﯿﺎه ﺳـﻮﯾﺎ
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽدار ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﻓﻨﻮﻟﯽ ﺑﺮگ ﺷﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ،
اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺑﺮ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدامزﻣﯿﻨـﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺷـﻮري
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﻨﻮل ﮔﯿﺎه ﺷﺪ ) .(2ﻧﻘـﺶ ﺗﺮﮐﯿـﺐﻫـﺎي ﻓﻨـﻮﻟﯽ
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Figure 2- The interaction effects of drought × salinity stresses on leaf antioxidant activity of Narcissus tazzeta L.
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Figure 3- The interaction effects of drought × salinity stresses on total soluble sugar of leaf of Narcissus tazzeta L.
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Figure 4- The interaction effects of drought × salinity stresses on total soluble sugar of root of Narcissus tazzeta L.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ

اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آﻧﺘـﯽ-
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮگ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد )ﺟﺪول  .(2ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ  30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ و ﺷـﻮري
 60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮد )ﺟـﺪول .(3
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ  30درﺻﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ × ﺷﻮري  60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  1/13ﺑﺮاﺑﺮي ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ )ﺷـﮑﻞ .(2ﮐﻠﯿﻤﺠـﺎك و ﻫﻤﮑـﺎران ) (32ﺑﯿـﺎن
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﮐﺎﻓﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران ) (28ﻧﺸـﺎن
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮگ ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫـﺎي ﻧﺨـﻮد در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺗﻨﺶ ﺷﻮري اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .وﻟﯿﻔﺮد و ﻫﻤﮑﺎران ) (66ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري در ﮔﯿﺎه ﻣﺮﯾﻢﮔﻠﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ
ﮔﯿﺎه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي  ROSﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ،ﻟﯿﭙﯿـﺪﻫﺎ ،ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪراتﻫـﺎ و اﺳـﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﯿـﮏ آﺳـﯿﺐ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮاي ﭘﺎﮐﺴﺎزي و ﺳﻤﯿﺖ زداﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ از ﺳﻄﺢ
ﺳﻠﻮل ،از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ آﻧﺰﯾﻤﯽ )ﮐﺎﺗﺎﻻز ،ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ دﯾﺴﻤﻮﺗﺎز و
 (...و ﻏﯿﺮآﻧﺰﯾﻤﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫـﺎي ﻓﻨـﻮﻟﯽ و ﮐﺎرﺗﻨﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ( اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮد ).(66
ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻞ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﺎده ﺗﻨﺶﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸـﮑﯽ ،ﻣﺤﺘـﻮاي ﻗﻨـﺪ
ﺑﺮگ و رﯾﺸـﻪ ﮔﯿﺎﻫـﺎن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ )ﺟـﺪول  ،(3ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﮐـﻪ

ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و ﺷﻮري ﻗﻨﺪ ﺑﺮگ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  1/21و
 1/26ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ )ﺟﺪول  .(3ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﻨﺪ ﺑﺮگ از ﺗﯿﻤﺎر60
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ×  30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ ﺑﺎ  5ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺷﮑﻞ  .(3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ رﯾﺸﻪ در
ﺗﻨﺶ ﺷﻮري 60ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ 30درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ زراﻋـﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول  .(3در اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶﻫﺎ ،ﻗﻨﺪ رﯾﺸﻪ ﺗﺎ ﺳـﻄﺢ 50
درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ و ﺷﻮري  20ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺖ
)ﺷﮑﻞ  .(4ﺗﺠﻤﻊ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪاي از ﺗـﻨﺶ
ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ در ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻬﺎره ،ﭘﺮﺗﻘﺎل واﺷﻨﮕﺘﻮن ﻧﺎول و آﻟﻮﺋـﻪورا
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 36 ،27و  .(42در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻠﻮا و ﻫﻤﮑﺎران ) (59روي ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﺸـﻢ ﺑﻠﺒﻠـﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠـﻮل در ﮔﯿـﺎه
ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻬﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ) .(27در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﺶ
ﺷﻮري روي زﻋﻔﺮان ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ در ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد ) .(46اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻘـﺪار ﻗﻨـﺪﻫﺎي
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻤﺰي در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗـﻨﺶ ﻣـﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از اﺗﺼـﺎل ﺑـﯿﻦ
ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻫﻢ در ﻃﻮل دوره ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺪاري
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺑﺎ دﻧﺒﺎﻟـﻪﻫـﺎي ﺧﻄـﯽ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ژن و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ).(3

1398  ﭘﺎﯾﯿﺰ،3  ﺷﻤﺎره،33  ﺟﻠﺪ،(ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ )ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزي

ﮐﺎﻫﺶ داد و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﮔﻞ روي ﺑﻮﺗﻪ ﺷـﺪ وﻟـﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ.ﻧﺸﺎن داد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ
 درﺻـﺪ30) ﮔﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺗـﻨﺶ ﺧﺸـﮑﯽ
. ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر( ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻧﺸـﺪ60) ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ( و ﺷﻮري
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺻﻔﺖﻫﺎي،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
. زﯾﻨﺘﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽﺑﻮد،رﺷﺪي
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺗـﻨﺶﻫـﺎي ﺧﺸـﮑﯽ و
ﺷﻮري ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖﻫﺎي رﺷﺪي و ﮔﻠﺪﻫﯽ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ داﺷﺘﻨﺪ
 از ﺳﻮي. اﯾﻦ اﺛﺮﻫﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ،ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮأم اﯾﻦ دو ﺗﻨﺶ
 ﻓﻨـﻮل ﮐـﻞ و ﻗﻨـﺪﻫﺎي،دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ
ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻞ رﯾﺸﻪ و ﺑﺮگ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ ﺷـﻮري ﺑـﻪ
 ﺗﻨﺶ ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔـﻞﻫـﺎ را.دﺳﺖ آﻣﺪ
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Introduction: Salinity and drought have adverse impacts on crop production throughout the world,
especially in arid and semiarid areas. Salinity decreases crop growth and yield through modifications of ion
balance, water status, stomatal behavior, photosynthetic efficiency, salinity-induced nutrient deficiency and
changes to the soil structure. Drought is another one of the main factors limiting the growth and development
through the anatomical, morphological, and physiological and biochemical changes that the severity of drought
damage varies depending on the duration of the stress and plant growth stage. Water stress reduces relative water
content, photosynthesis pigments, stomatal conductance, biomass, growth and ultimately plant performance.
Narcissus (Narcissus tazetta L. cv. ‘Shahla’) belongs to the Amaryllidaceae family is grown as a cut flower,
landscape and medicinal plant that grows throughout the world except tropical regions. It is necessary to know
the tolerance of N. tazzeta to drought and salinity stress in order to produce optimal product. According to
previous studies, no complete research has been done on the effects of drought and salinity stress on N. tazzeta.
Therefore, the present study was carried out with the aim of investigating the combined effects of drought and
salinity stress on growth, flowering and biochemical characteristics of N. tazzeta.
Materials and Methods: This research was carried out in Faculty of Agriculture, University of Birjand, in
2017. A pot experiment was conducted in completely randomized deign with factorial arrangement and three
replications. The treatments included sodium chloride (NaCl) in four levels 0 (control), 20, 40 and 60 mM and
drought stress in four levels 30, 50, 70 and 90% of field capacity. The plants were harvested four months after
the start of salt and drought treatments. The investigation traits were included vegetative, reproductive and
biochemical characterizes. Measured traits were included root length, volume of root, root fresh weight, bulb
length, bulb fresh weight, shoot fresh weight, total dry weight, flower diameter, flower crown diameter, stem
diameter, days from planting to flowering, days from flowering to senescence, antioxidant activity, total phenolic
content and total soluble sugar of leaf and root. The data were analyzed by SAS version 9.4 and the means
separated by Duncan's multiple range test at p < 0.05. Excel was used to draw graphs.
Results and Discussion: The results of simple effects showed that drought and salinity stresses decreased the
values of flowering stem diameter, flower diameter, root length, root volume, root fresh weight, bulb fresh
weight, bulb length, shoot fresh weight, total dry weight and days from flowering to senescence. In contrast, the
values of the number of days from sowing to flowering, total soluble sugars of leaf and root, antioxidant activity
and total phenolic content increased under the influence of these two stresses. The results of interaction effects
showed that the destructive effects of salinity and drought stress were intensified in co-application conditions, so
that the lowest values of growth and reproductive traits were observed in the most severe stress (30% field
capacity × 60 mM salinity). Usually, root and shoot length in sodium chloride solution is reduced due to the
toxicity of ions and their negative effects on cell membranes. Drought stress and salinity reduce cell division and
also reduce the size of cells and consequently the length of the plant decreases. Delay in flowering is due to
multiple stresses (osmotic imbalance, nutrient insufficiency and cellular toxicity) that is caused by salinity and
drought stresses. These stresses produce ROS compounds that damage the proteins, lipids, carbohydrates, and
nucleic acids. Plants for scavenging and detoxifying these compounds from the cell surface use enzymatic
(catalase, superoxide dismutase, etc.) and non-enzymatic (phenolic compounds and carotenoids) defense systems
that increase the antioxidant activity of the plant.
Conclusion: The results of this study showed that drought and salinity stresses had negative effects on
growth and flowering traits, which was exacerbated by the combined application of these two stresses. On the
other hand, the highest levels of antioxidant activity, total phenolic content and total soluble sugars were
obtained under severe stress conditions (drought or salinity). Salinity and drought stress reduced the flowering
rate, quality of flowers and the flower life on the plant, but all the levels of stress reached to flowering stage.
1, 2, 3 and 4- M.Sc. Student, Assistant Professors and Associate Professor, Department of Horticultural Science,
College of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: hassanbayat@birjand.ac.ir)
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Also, the growth of narcissus plant was not affected by the highest levels of drought (30% crop capacity) and
salinity (60 mM) stress. In general, the results showed that both drought and salinity stress reduced the growth
and yield of narcissus flower, but the destructive effects of salinity stress on the growth, ornamental and
physiological traits of narcissus flower were more than drought stress.
Keywords: Antioxidant activity, Flower diameter, Root volume, Total phenolic content, Total soluble sugar
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بررسی تأثیر محیط کشتها و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کشت تک گره گیاه پپینو
( )Solanum muricatum Aitonدر شرایط کشت بافت
مائده عقدایی -1سید حسین نعمتی -*2لیال سمیعی -3احمد شریفی شریف
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چکیده
پپینو یک سبزی میوهای متعلق به خانواده سوالناسه بوده که مشکل اساسی در توسعهی کشت این گیاه تکثیر آن میباشد که از طریق بذر موفقیت
اندکی دارد .از اینرو این پژوهش با هدف تکثیر انبوه از طریق کشت بافت انجام گردید .بهمنظور دستیابی به بهترین نوع محیط کشت و ترکیب تنظبیم
کنندههای رشد گیاهی از ریزنمونه تک گره پپینو استفاده گردید .این تحقیق در قال سه آزمایش جداگانه با استفاده از چهار نوع محیط کشت (½ ،MS
 SH ،MSو  ،)B5دو نوع سیتوکنین (بنزیل آدنین ( )BAو کینتین ( ))Kinو دو نوع اکسین (اینبدو بوتریبک اسبید ( )IBAو نفتبالین اسبتیک اسبید
( ))NAAبرای تعیین بهترین محیط کشت و دستیابی به ترکی مناسبی از تنظیم کنندههای رشد گیاهی برای پرآوری شاخساره و ریشهزایی انجام شبد.
نتایج نشان داد که بهترین محیط کشت برای ریزازدیادی ریزنمونه تک گره پپینو با توجه به تعداد شاخساره ،طو شاخساره ،تعداد ریشبه ،طبو ریشبه،
تعداد برگ و طو برگ محیط کشت پایه  MSبود .در آزمایش پرآوری شاخه ،بیشترین تعداد شاخساره ،تعداد برگ ،رنگ شاخساره و کیفیت شاخسباره
القا شده در اثر کاربرد محیط کشت  MSغنی شده با دو میلیگرم در لیتر  BAبههمراه یک میلیگرم در لیتر  Kinبهدست آمبد .همچنبین ببیشتبرین
میزان طو شاخساره و طو برگ بهترتی با کاربرد محیط کشت  MSغنی شده با یک میلیگرم در لیتر  BAهمراه ببا دو میلبیگبرم در لیتبر  Kinو
تیمار یک میلیگرم در لیتر  BAهمراه با یک میلیگرم در لیتر  Kinحاصل شد .در آزمایش ریشهزایی ،بیشترین میانگین تعداد ریشه و کیفیت ریشه ببا
استفاده از  IBAبا غلظت  0/6میلیگرم در لیتر بهدست آمد ،در حالی که بیشترین میانگین طو ریشه با کاربرد  IBAبا غلظت  0/3میلیگرم در لیتبر
مشاهده شد .در مجموع بهترین نتایج با محیط کشت  ،MSغلظت دو میلیگرم در لیتر  BAهمراه ببا یبک میلبیگبرم در لیتبر  Kinجهبت پبرآوری و
همچنین غلظت  0/6میلیگرم در لیتر  IBAجهت ریشهزایی ریزنمونه پپینو بهدست آمد.
واژههای کلیدی :ایندو بوتریک اسید ،بنزیل آدنین ،پپینو ،پرآوری ،ریشهزایی ،کشت بافت

مقدمه

1

پپینو ( )Solanum muricatum Aitonگیاهی علفی و دیپلوئیبد
( )2n=24متعلق به خانواده سوالناسه5و منشأ گرفته از کبوههبای آنبد
بوده ،که در مناطق مختلف دارای نبامهبای مختلفبی از جملبه پپینبو،
خربزهی گالبی ،گالبی خربزه ،شاه کیوی و توما میباشد (16 ،7 ،5 ،3
و  .)30پپینو بهعنوان یک سبزی میوهای تقریببا ناشبناخته ببهصبور
میوه تازه ،سبزی پخته شده ،یخزده ،ساالد میوه ،آبمیوه ،شربت ،ژلبه،
 1و  -2بهترتی دانش آموخته دکتری و اسبتادیار ،گبروه علبوم باغببانی ،دانشبکده
کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: Nemati@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
 - 3استادیار گروه گیاهان زینتی ،پژوهشکده علوم گیاهی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -4استادیار ،گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی ،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i3.76833

خشک شده و کنسرو شده مصبرف مبیشبود ( 17 ،16و  .)40داشبتن
میوه های خوراکی آبدار ،معطر و شیرین ،تنوع زیباد در رنبگ و شبکل
میوه و همچنین مصارف مختلبف ایبن محصبو منجبر ببه پبرور
تجاری آن در کشورهای آمریکای جنبوبی از جملبه بولیبوی ،کلمبیبا،
اکوادر و پرو و همچنبین کشبورهایی نظیبر نیوزیلنبد و اسبترالیا شبده
است( .)30این گیاه بهدلیل داشتن ویژگیهای خاص برای نخستین بار
در سا  1382در ایران معرفی و جهت بومیسازی مبورد توجبه قبرار
گرفت (.)19
هرچند اغل ارقام پپینو از نظر جنسی بارور بوده و ببذرهای زنبده
تولید میکننبد ،امبا قبدر جوانبهزنبی ضبعیف ببذر و سبط بباالی
هتروزیگوتی بذر که منجر به تفبر صبفا در دانهبا هبا مبیشبود،
بهعنوان دو عامل منفی و تأثیرگبذار در زمینبهی تکثیبر ایبن گیباه از
طریق بذر میباشد ( 29 ،27 ،25و  .)30میزان جوانهزنی بذر پپینبو در
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بستر خاکی ،پتریدیش و بسبتر پیبت ببهترتیب  28 ،4و  56درصبد
گزار شده است ( ،)19که بیانگر قدر جوانهزنی ضبعیف ببذر ایبن
گیاه بهویژه در بستر خاکی و ضرور کاربرد رو های تکثیر رویشبی
بهمنظور ازدیاد این گیاه می باشد .با وجود اینکه قلمبهزدن رایبجتبرین
رو تکثیر پپینو میباشد ( 12و  ،)28ازدیاد این گیاه از طریبق قلمبه
به دلیل خطر انتقا بیماریهای ویروسی با مشکل روببرو مبی باشبد
(.)37
کشت درون شیشهای ،بهعنوان یک رو جایگزین ببرای ازدیباد
گیاهان ،منجر به ایجاد تحولی عظبیم در تکثیبر گیاهبان شبده اسبت
( .)26با توجه به مشکال بیان شده در مورد تکثیر پپینو از طریق بذر
و قلمه ،از تکنیکهای مختلف کشت بافت میتوان در جهت تکثیبر و
تولید انبوه پپینو ،تولیبد گیاهبانی ببا کیفیبت بباال و عباری از عوامبل
بیمبباریزا اسببتفاده نمببود .تبباکنون مطالعببا محببدودی در زمینببهی
ریزازدیادی پپینو با استفاده از ریزنمونه های کشت تبک گبره و نبو
شاخه ) 6و  ،)27پروتوپالست ( )33و بباززایی شباخه از کبالو ()34
انجام شده است .آتکینسون و گاردنر ( )2ببذور گیباه پپینبو را پب از
استریل کردن (بهمد  10دقیقه ببا محلبو  1/5درصبد هیپوکلریبت
سدیم) ،بر روی محیط کشت پایه ( MSحاوی ویتبامینهبای 30 ،B5
گرم در لیتر ساکارز و  0/8درصد آگار) پرور دادنبد .جهبت پبرآوری
شاخه و ایجاد شاخههای جانبی ریزنمونههای تک گره و نبو شباخه
گیاهچه های پپینو حاصل از کشت بذر در شبرایط درون شیشبهای ،از
محیط  MSغنیشده با سه درصد ساکاروز ،ویتامینها 0/01 ،میلیگرم
در لیتر  0/7 ،NAAمیلیگرم در لیتبر  BAو  0/1میلبیگبرم در لیتبر
 GA3استفاده کردند ( 13 ،2و  .)25همچنین کاووسوگلو و سولوسگلو
( )6محیط  MSغنیشده با غلظت یبک میلبیگبرم در لیتبر  BAPرا
به عنوان بهترین محیط جهت پرآوری شاخه در هر ریزنمونه تک گبره
و غلظت دو میلبیگبرم در لیتبر  NAAرا ببهعنبوان بهتبرین محبیط
ریشهزایی معرفی کردند .در مطالعهای دیگر ،پریک ( )27شاخچههبای
پپینو را در محیط کشت  MSغنبیشبده ببا دو درصبد سباکارز و 0/1
میلیگرم در لیتر  IAAریشهدار کرد .با وجود تحقیقا محبدود انجبام
گرفته بر روی گیاه پپینو ،هنوز مشکل تکثیر این گیباه ببهقبو خبود
باقیمانده است و نیازمند انجام تحقیقاتی بیشتبر و دقیبقتبر در ایبن
راستا می باشد .ازاینرو پژوهش حاضر با هدف تعیبین بهتبرین محبیط
کشت و ترکی تنظیم کنندههای رشدی جهت ریزازدیادی پپینو انجام
پذیرفت.

 1395انجام پذیرفت .بدینمنظور بذور پپینو از شرکت
 Seedانگلستان خریداری گردید .به منظور گنبدزدایی سبطحی ،ببذور
بهمد  30ثانیه در اتانو  70درصد و سپ بهمد چهبار دقیقبه در
هیپوکلرید سدیم  1/5درصد قرار داده شدند و نهایتا بهمد  4/5دقیقه
سه بار با آب مقطر استریل شستشو شدند .بذور گندزدایی شده جهبت
جوانهزنی ،در محیط کشت ( MSموراشیگ و اسکوگ )1استریل شبده
(بهمد  20دقیقه در دمای  121درجه سانتیگبراد) کشبت گردیدنبد.
ظروف کشت در اتاقک رشبد و تحبت شبرایط  16سباعت روشبنایی،
دمای  25درجه سانتیگراد و شد نور حدود  30میکرومبو ببر متبر
مربع بر ثانیه قرار گرفتند .گیاهچبههبای حاصبل از جوانبهزنبی ببذور
بهعنوان مواد مادری برای تأمین ریزنمونه تک گره بهکار گرفته شدند.
Plant World

تعیین بهترین محیط کشت

بهمنظور تعیین مناس ترین محیط کشت جهت ریزازدیبادی گیباه
پپینو ،آزمایشی به صور فاکتوریل (با آرایش  )2×4شبامل دو فباکتور
محیط کشت و زمان بر پایه طرح کامال تصادفی با هشت تیمار و پبنج
تکرار (هر تکرار حاوی  4ریزنمونه) طراحی گردید .بدینمنظور در زیبر
هود استریل ریزنمونه های تک گره بهطو  10میلیمتر حاوی جوانبه
از گیاهان مادری جدا شده و بر روی محیط کشتها مختلف (½ ،MS
( SH ،MSشببنک و هیلببدبرانت )2و  B5گببامبورگ )3کشببت گردیببد.
ارزیابی اثر محیط کشت بر تعبداد شاخسباره ،طبو شاخسباره ،تعبداد
ریشه ،طو ریشه ،تعداد برگ و طو ببرگ در طبی زمبانهبای دو و
چهار هفته پ از کشت ریز نمونهها بررسی شد.
مرحله پرآوری

جهت بررسی تأثیر بنزیبل آدنبین ) 4(BAو کینتبین ) 5(Kinببر
پرآوری شاخساره در محیط پایهی  BA ،MSبا غلظتهای نیم ،یبک
و دو میلیگرم در لیتر در ترکی با غلظتهای نیم ،یک و دو میلیگرم
در لیتر  Kinو همچنین  BAبه تنهبایی ببا غلظبتهبای دو ،چهبار و
شش میلی گرم در لیتبر اسبتفاده گردیبد .قببل از اتبوکالو کبردن pH
محیط کشت بر روی  5/7تنظیم شد .ریزنمونههای حاوی تک گره در
زیر هود استریل به محیط کشت انتقا یافتند .این آزمبایش ببر پایبه
طرح کامال تصادفی با سیزده تیمار و پنج تکرار که تعبداد مشباهده در
هر تکرار  4ریزنمونه بود انجام گردیبد .شباخ هبای کمبی ازجملبه
تعداد شاخساره القا شده ،طو شاخساره ،تعبداد ببرگ ،طبو ببرگ) و

مواد و روشها
محل انجام آزمایش و نحوهی تهیه ریزنمونه

این پژوهش در قال سه آزمایش جداگانبه در آزمایشبگاه کشبت
بافت پژوهشکده ی علوم گیباهی دانشبگاه فردوسبی مشبهد در سبا

1- Murashige and Skoog
)2- Schenk and Hildebrandt (SH
)3- Gamborg (B5
)4- Benzyl adenine (BA
)5- Kinetin (Kin

بررسي تأثیر محیط كشتها و تنظیم كنندههاي رشد گیاهي بر كشت تک گره گیاه پپینو...

کیفی (کیفیت شاخساره (باالترین کیفیت  ،4کیفیت متوسط  ،3کیفیت
کم  2و بدون کیفیت  )1و رنگ شاخسارههای گیاه (رنگ سبز تیره ،3
سبز زرد  2و زرد  ))1مورد ارزیابی قبرار گرفبت .شباخ هبای کمبی
مربوط به طو شاخساره و طو برگ با خطکش مبورد انبدازهگیبری
قرار گرفتند.
مرحله ریشهزایی

جهببت تعیببین بهتببرین ترکی ب و مناس ب تببرین غلظببت تنظببیم
کنندههای رشدی گیاهی جهت ریشه زایی ریزنمونبه پپینبو ،شاخسباره
هایی با طو پنج سانتیمتر از محیط پرآوری شباخه جبدا شبده و ببه
ظروف مربایی حاوی  35میلبیلیتبری از محبیط  MSفاقبد هورمبون
1
(به عنوان شاهد) و محیط  MSغنی شده ببا اینبدو بوتریبک اسبید
( 0/3و  0/6میلیگرم در لیتر) یا نفتبالین اسبتیک اسبید 0/6 ،0/3( 2و
 0/9میلی گرم در لیتر) انتقا داده شدند .چهار شباخچه در هبر شیشبه
مربایی (به عنوان یک تکرار) کشت گردید .این آزمایش بر پایبه طبرح
کامال تصادفی با سه تکرار اجرا گردید و شاخ های رشبدی مبرتبط
با ریشه زایی از جمله تعداد ریشه و طو بلنبدترین ریشبه و همچنبین
کیفیت ریشه در زمان چهار هفته پ از کشت ارزیابی شبد .گیاهچبه
های ریشهدار شده که دارای وضعیت رشدی مناسبی بودنبد از محبیط
کشت خارج و پ از شستن مالیم ریشهها با آب مقطر و حذف کامل
آگار از محیط اطراف ریشه ،برای گذراندن مرحله سازگاری به سه نوع
محیط کشت پیت  +ماسه (ببا نسببت مسباوی) ،پیبت  +پرالیبت (ببا
نسبت مساوی) و یا پیبت خبال منتقبل شبدند (شبکل )5و پب از
گذشت دو هفته به مرور پالستیک های کشیده شبده ببر روی آن هبا
قیچی شد تا کم کم با هوای گلخانه گیاهان سازگار شبوند .درنهایبت
بعد از یک ماه به گلدان های بزرگتر ببدون روکبش مطبابق شبکل 6
منتقل شدند و درصد سازگاری گیاهان بعد از دوماه محاسبه شد.
تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه واریان دادهها با استفاده از نرمافبزار  SASنسبخه  9/3و
مقایسه میانگین صبفا ببر اسبا آزمبون حبداقل تفباو معنبیدار
( )LSDدر سط احتما  5درصد انجام پذیرفت .همچنین برای رسبم
نمودارها از نرمافزار اکسل استفاده گردید.

نتایج و بحث
بررسی محیط کشتها

نتایج نشان داد که نبوع محبیط کشبت و زمبان دادهببرداری ببر
)1- Indole‐3‐butyric acid (IBA
)2- 1-Naphthaleneacetic acid (NAA
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شاخ های مختلف رشدی پپینو تأثیر معنیداری داشت ،در حالیکبه
هیچ یک از صفا مورد بررسی تحت تأثیر برهمکنش ایبن دو عامبل
(محیط کشت و زمان) قرار نگرفبت .براسبا نتبایج ،تمبامی صبفا
اندازهگیری شده در زمان چهار هفته پ از کشت افزایش معنبیداری
در مقایسه با دو هفته پ از کشت نشان دادند (جدو .)1
براسا نتایج ،نوع محیط کشت در میزان موفقیت تکثیبر کشبت
بافت پپینو نقش مهمی داشت و همهی فاکتورهای مورد بررسی تحت
تأثیر نوع محیط کشت قرار گرفت .نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان
داد که ریزنمونهها از نظر تعداد شاخساره در محیط کشت  MSنسببت
به سه محیط کشت دیگر واکنش بهتری نشبان دادنبد و ببیشتبرین
تعداد شاخسباره در محبیط کشبت  MSببهدسبت آمبد ،در حبالیکبه
بیشترین طو شاخساره مربوط ببه محبیط  ½ MSببود کبه تفباو
معنیداری را نسبت به محبیط  3B5نشبان داد (جبدو  .)2همچنبین
بیشترین تعداد ریشه و طو ریشه بهترتی مربوط به محبیط کشبت
های  MSو  ½ MSبود .از نظر تعداد برگ ببین محبیط کشبتهبای
 ½ MS ،MSو  B5تفاو معنیداری وجبود نداشبت و تنهبا کباهش
معنی داری در محیط  SH4مشاهده شد ،در حالیکه بیشتبرین طبو
برگ در محیط کشت  MSحاصل گردید که منجر ببه ببروز اخبتالف
معنیدار نسبت به محیط کشتهای دیگر گردید (جدو  .)2درمجموع
نتایج این آزمایش نشبان داد کبه در ببین محبیط کشبتهبای مبورد
بررسی ،بهترین محیط کشت برای ریزازدیادی ریزنمونه تک گره پپینو
با توجه به تعداد شاخساره ،طو شاخساره ،تعداد ریشبه ،طبو ریشبه،
تعداد برگ و طو برگ محیط کشت پایه  MSمیباشد (جدو .)2
هرچند مطالعا زیادی در مورد ریزازدیادی و بهویژه در مورد تأثیر
و مقایسهی محیط کشت های مختلف بر کشت درون شیشهای پپینو
وجود ندارد ،با این وجود در بیشتر پژوهشهای انجام گرفته ببر روی
پپینو ( 25 ،13 ،6 ،2و  )27همواره محیط کشت  MSبهعنوان محبیط
کشت پایه استفاده شده است .نتایج بهدست آمده در این آزمایش مبنی
بر برتری محیط کشت  MSدر مقایسه با دیگر محیط کشتهبای ببا
نتایج هدایت و خوشخوی ( )11روی گیاه پیرتروم مطابقبت دارد ایبن
محققین با بررسی محیط کشبتهبای مختلبف ( SH ،MSو  )B5ببر
ریزافزایی گیاه پیرتروم 5بیان کردند که بیشترین تعداد ،طبو و وزن
تر شاخسارهها در محیط کشبت  MSحاصبل گردیبده کبه منجبر ببه
برتری این محیط کشت در مقایسه با محبیط کشبتهبای  SHو B5
شده است ،و دلیل این امبر را بهینبهتبر ببودن محبیط کشبت  MSو
بهعبارتی مناس تر بودن نمکهای تشکیل دهنبدهی محبیط کشبت
 MSنسبت به دو محیط کشت دیگر ذکر کردند ( .)11محبیط کشبت
3- Gamborg et al.
4- Schenk and Hilderbrandt
5- Tanacetum cinerariaefolium
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بیش تر پرآوری شاخه و رشد شاخه پپینو به غلظت باالتر نمبکهبا در
این محیط کشت  MSمیباشد ( 8و .)18

 MSاز نظر چندین نمک معدنی پرمصرف از جمله نیتبرا و آمونیبوم
غنیتر میباشد .بنابراین مناس تر بودن و رشد بیشتر ریزنمونههبا در
محیط کشت  MSنسبت به سایر محیط کشت ها احتماال ناشی از نیاز

جدول  -1تأثیر زمان نمونهبرداری بر برخی شاخصهای مختلف رشدی پپینو در شرایط درون شیشهای
Table 1- Effect of sampling time on some growth parameters of pepino in vitro

طول برگ

طول ریشه

تعداد برگ

تعداد ریشه

طول شاخساره

تعداد شاخساره

زمان
Time

تغییر رشد بعد از دو هفته

Leaf length
)(mm

Leaf number

Root length
)(mm

Root number

Shoot length
()mm

Shoot number

9.43a

1.96b

6.37b

1.04a

3.37b

0.72a

3.00b

3.29a

16.93a

1.54a

6.22a

0.81a

*میانگینهایی با حروف مشابه در هر ستون بر اسا

Changing growth after two weeks

تغییر رشد بعد از چهار هفته
Changing growth after four weeks

آزمون حداقل تفاو معنیدار ( )LSDدر سط احتما  5درصد تفاو معنیداری با یکدیگر ندارند.

Means with the same letter in each column are not significantly different using LSD test at p≤0.05.

جدول  -2اثر محیط کشتهای مختلف بر برخی شاخصهای رشدی پپینو در شرایط درون شیشهای
Table 2- Effect of different tissue cultures on some growth parameters of pepino in vitro

طول برگ

تعداد برگ

طول ریشه

تعداد ریشه

طول شاخساره

تعداد شاخساره

محیط کشت

Shoot length
Root length
Leaf length
Shoot number
Root number
Leaf number
)(mm
)(mm
)(mm
1.35a
6.41ab
2.49a
18.84 a
4.03a
14.99a
1.16b
7.84a
1.96b
20.35a
3.96a
11.42b
bc
ab
bc
ab
b
1.05
6.22
1.59
13.15
2.33
6.39 c
0.92c
5.45b
1.21c
7. 01b
4.10a
10.93b
*میانگینهایی با حروف مشابه در هر ستون بر اسا آزمون حداقل تفاو معنیدار ( )LSDدر سط احتما  5درصد تفاو معنیداری با هم ندارند.
Means with the same letter in each column are not significantly different using LSD test at p≤0.05.

تعیین بهتررین نروو و ظل رت هورمروت سریتوکهین هرت
پرآوری ریزنمونه

بررسی نوع هورمون سیتوکنین بر میزان پبرآوری ریزنمونبه تبک
گره پپینو نشان داد که شاخ های مختلف رشدی تحبت تبأثیر نبوع
هورمون سیتوکنین قرار گرفت و غلظت بهینبهی تنظبیم کننبدههبای
رشد گیاهی برای تولید شاخسارههای نابهجا بین تیمارها متفاو ببود.
بهترین ترکی جهت باززایی شاخساره ،محیط کشت  MSغنیشده با
غلظت دو میلیگرم در لیتر  BAهمراه با یک میلیگبرم در لیتبر Kin
ببببود ( ،)1Kin+2BAهبببر چنبببد از نظبببر آمببباری ببببا دو تیمبببار
) (2BA+0.5Kinو ) (1BA+1Kinتفبباو معنببیداری نشببان نببداد
(شکل .)1
بیش ترین طو شاخساره القا شده در تیمار یک میلیگرم در لیتبر
 BAهمراه با دو میلیگرم در لیتر  )1BA+2Kin( Kinبهدسبت آمبد
که منجر به بروز اختالف معنیداری نسبت به بقیه تیمارها گردیبد ،در
حالی که کم ترین طو شاخساره مربوط به تیمار شباهد ( MSببدون

Tissue culture
medium
MS
½ MS
SH
B5

کاربرد هورمون  BAو  )Kinبود (شکل  .)2به طور کلی نتبایج نشبان
داد که برای القای شاخه زایی در ریزنمونه تک گره پپینبو و همچنبین
افزایش طو شاخه القا شبده ببه دو نبوع هورمبون  BAو  Kinنیباز
میباشد که براسا نتایج با افزایش غلظت  BAتا سط دو میلیگرم
در لیتر روند افزایشی در پرآوری ریزنمونه مشاهده شد.
براسا نتایج ،بیشترین تعداد برگ در ریزنمونه ،رنگ شاخسباره
و کیفیت شاخساره در محیط کشت  MSحاوی دو میلبیگبرم در لیتبر
 BAهمراه با یک میلیگرم در لیتر  )2BA+1Kin( Kinبهدست آمد،
در حالیکه بیشترین میزان طو برگ مربوط به تیمار یک میلیگبرم
در لیتر  BAهمراه با یک میلیگرم در لیتبر  )1BA+1Kin( Kinببود
که موج بروز اختالف معنیدار نسبت به سایر تیمارهای اعما شبده
گردیببد (جببدو  .)3در مجمببوع ،بهتببرین ترکیب سببایتوکنین جهببت
پرآوری شاخه پپینو در محیط کشت  ،MSغلظت دو میلیگرم در لیتبر
 BAهمراه با یک میلیگرم در لیتر  Kinبود که منجر به بروز اختالف
معنیدار نسبت به سایر تیمارها شد.
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شکل  -1تأثیر تیمارهای مختلف بنزیل آدنین و کینتین بر تعداد شاخساره در هر ریزنمونه پپینو در شرایط درون شیشهای
)Figure 1- Effect of different treatments of BA and Kin on number of shoots per explant of pepino in vitro (LSD, p≤0.05

شکل  -2تأثیر تیمارهای مختلف بنزیل آدنین و کینتین بر طول شاخساره پپینو در شرایط درون شیشهای
)Figure 2- Effect of different treatments of BA and Kin on shoot length of pepino in vitro (LSD, p≤0.05
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جدول  -3تأثیر تیمارهای بنزیل آدنین و کینتین بر برخی شاخصهای رشدی پپینو در شرایط درون شیشهای
Table 3- Effect of BA and Kin treatments on some growth parameters of pepino in vitro

کیفیت شاخساره

رنگ شاخساره

طول برگ

Shoot quality
1.20 de

Shoot color
2.00 c

Leaf length
4.37de

3.73 e

1.27 de

2.00 c

4.57 de

4.00 de

1.47 de

2.00 c

6.77 de

5.60 bcd

3.00 b

2.00 c

11.53 bc

4.80 cde

2.80 b

2.00 c

7.00 cde

6.46 abc

1.73 cd

2.00 c

21.03 a

e-5.40 b

3.13 b

2.87 a

8.16 cd

6.73 ab

2.13 c

2.00 c

5.73 de

4.47 de

4.00 a

3.00 a

14.21b

7.80 a

2.73 b

2.93 a

4.41 de

6.47 abc

2.87 b

2.60 b

6.69 de

6.34 abc

2.07 c

2.07 c

7.22 cde

e-5.13 b

1.00 e

2.20 c

3.31 e

4.00 de

تعداد برگLeaf number

تیمار
Treatment
( MSشاهد))MS (control

 0/5میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین  0/5+میلیگرم در لیتر کینتین
0.5 mg/l BA + 0.5 mg/l kin

0/5میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین  1 +میلیگرم در لیتر کینتین
0.5 mg/l BA + 1 mg/l kin

0/5میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین  2 +میلیگرم در لیتر کینتین
0.5 mg/l BA + 2 mg/l kin

 1میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین  0/5 +میلیگرم در لیتر کینتین
1 mg/l BA + 0.5 mg/l kin

 1میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین  1 +میلیگرم در لیتر کینتین
1 mg/l BA + 1 mg/l kin

 1میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین  2 +میلیگرم در لیتر کینتین
1 mg/l BA + 2 mg/l kin

 2میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین  0/5 +میلیگرم در لیتر کینتین
2 mg/l BA + 0.5 mg/l kin

 2میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین  1 +میلیگرم در لیتر کینتین
2 mg/l BA + 1 mg/l kin

 2میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین  2 +میلیگرم در لیتر کینتین
2 mg/l BA + 2 mg/l kin

 2میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین
2 mg/l BA

 4میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین
4 mg/l BA

 6میلیگرم در لیتر بنزیل آدنین
6 mg/l BA

*میانگینهایی با حروف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون حداقل تفاو معنیدار ( )LSDدر سط احتما  5درصد تفاو معنیداری با هم ندارند.
Means with the same letter in each column are not significantly different using LSD test at p≤0.05.

پاسخ مورفوژنیک ریزنمونههبا در شبرایط کشبت درون شیشبهای
تحت تأثیر اجزای مختلف محیط کشت از جمله غلظت و نبوع تنظبیم
کنندههای رشد گیاهی قرار میگیبرد ( .)10نتبایج پبژوهش حاضبر در
مورد غلظت تنظیم کنندههبای رشبد گیباهی نشبان داد کبه افبزایش
غلظت  BAدر سط باالتر از دو میلیگرم در لیتبر در محبیط کشبت
 MSمنجر ببه کباهش پبرآوری شباخه پپینبو نسببت ببه غلظبت دو
میلیگرم در لیتر می شود ،که این امر میتوانبد ببهدلیبل مربر ببودن
مقادیر بیش از اندازه  BAبرای رشد شاخسارهها و همچنین نامناسب
شدن شرایط کشت باشد ( ،)20که نهایتا سب کاهش میزان پرآوری و
میزان رشد شاخسارههای القا شده می شود .براسا نتایج ،میزان رشد
شاخساره القا شده در تیمار دو میلیگرم در لیتبر  BAهمبراه ببا یبک
میلی گرم در لیتر  (2BA+1Kin( Kinبه عنوان بهترین تیمار از نظبر
تعداد شاخساره) بهمیزان بسیار کم ببود (شبکل  .)3ببهعببارتی دیگبر،
طو شاخساره در این تیمار تنها از شاخسارههای تیمار شاهد ببیشتبر
بود ،که این کاهش میزان رشد میتواند بهدلیل تعبداد زیباد شاخسباره

تولید شده باشد که سب کاهش طو شاخساره شده است .مشبخ
شده است که در تیمارهایی که تعداد شاخههای باززایی شده افبزایش
می یابد به دلیل استفاده آنها از هورمونهبا و موادغبذایی موجبود در
محیط کشت ،شاخههای باززایی شده در این محیطها از رشبد کبمتبر
برخوردار میباشند (.)14
در برخی از گونه ها جهت پرآوری شاخه از ترکی هورمبونهبای
سیتوکنین و اکسین استفاده میکنند ازجمله سانتوموبی و شبارما ()35
در بررسی کشت ریز نمونههای نو شاخه فلفل بر روی محبیط MS
گزار کردند که پرآوری شاخه در محیط کشت حاوی سبیتوکنینهبا
بهتنهایی یبا در ترکیب ببا  IAAرخ مبیدهبد .همچنبین در مطالعبه
دیگری ،بهترین ترکی جهت ریزازدیادی گیاه گوجه فرنگی را محیط
کشت پایه  MSحاوی یک میلبیگبرم در لیتبر  Kinهمبراه ببا یبک
میلیگرم در لیتر  NAAگزار شده است (.)21
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شکل  -3ریزنمونههای گیاه پپینو کشت شده در محیط کشت حاوی  2(mg/L)BA+ 1(mg/L)Kinبعد از گذشت چهار هفته
Figure 3- Pepino explants on medium containing 2 (mg/L) BA+ 1 (mg/L) Kin after 4 weaks

تیکلت و همکاران ( )38ببا کباربرد سبیتوکنینهبای مختلبف ببه
تنهایی یا در ترکی با هبم در محبیط کشبت  MSبیبان کردنبد کبه
بیش ترین تعداد شاخساره در هبر ریزنمونبه و بلنبدترین طبو شباخه
مربوط به محیط  MSحاوی یک میلیگرم در لیتبر  BAببوده اسبت.
هورمون  BAبرای تکثیر گونههای مختلف گیباهی از طریبق کشبت
بافت بهکار میرود و در برخی از مطالعبا در اثبر کباربرد  BAنتبایج
مطلوب تری نسبت به سایر سایتوکنینها حاصل شده اسبت از جملبه
گزار شده است کبه تبأثیر  BAببر رشبد تبو فرنگبی در شبرایط
آزمایشگاهی نسبت به  Kinو  TDZبهتبر ببوده اسبت ( .)9از طبرف
دیگر نیز گبزار هبایی مبنبی ببر کبارایی بهتبر  Kinدر مقایسبه ببا
سیتوکنینهای دیگر نیز در دستر میباشد ،که در این مورد میتوان
به نتایج بررسی ریزنمونههای تک گبره تباجریزی 1روی محبیط MS
غنی شده با غلظت های مختلف  Kinو  BAPاشاره کرد کبه در ایبن
پببژوهش مشببخ شببده اسببت  Kinدر پببرآوری شبباخه و همچنببین
افزایش تعداد شاخه در هر ریزنمونه مؤثرتر از  BAPبوده است (.)23
نتایج بهدست آمده در این پژوهش مبنی ببر تبأثیر مثببت کباربرد
ترکی دو سیتوکنین ( BAو  )Kinدر پرآوری شاخه با نتایج گبزار
شده در استویا )1( 2و تو فرنگی ( )33مطابقبت دارد .ببهطبوریکبه
بیش ترین القای شاخه ریزنمونه استویا در محبیط کشبت  MSحباوی
 1/5میلیگرم در لیتر  BAهمراه با  0/5میلیگرم در لیتر  Kinبهدست
آمده است ( .)1همچنین ساکیال و همکاران ( )33جهبت تکثیبر درون
شیشهای تو فرنگی از قطعا گره ساقه بهمنظور پرآوری شباخه ببر
روی محیط کشت  MSغنی شده ببا غلظبتهبای مختلبف  BAببه
همراه  Kinیا در ترکی با  GA3اسبتفاده کردنبد و بیبان کردنبد کبه
بیشترین پرآوری شاخه در محیط کشت  MSحاوی  1/5میلیگرم در
لیتر  BAبه همراه  0/1تا  0/5میلبیگبرم در لیتبر  Kinحاصبل شبده
1- Solanum nigrum
2- Stevia rebaudiana Bertoni

است .درمجموع تأثیر مثبت سایتوکینینها در پرآوری ریزنمونبههبا در
کشت درون شیشه ای میتواند بهدلیل نقش مثبت سبایتوکینینهبا در
اندامزایی و تسریع در تقسیم سبلولی باشبد .همچنبین افبزایش تعبداد
شاخساره درنتیجه کاربرد  BAمی تواند بهدلیل کاهش چیرگی انتهایی
در اثر کاربرد  BAباشد که نهایتا منجر به افزایش تعداد شاخساره شده
است (.)14
تعیررین بهترررین نرروو و ظل ررت هورمرروت اک ررین هررت
ریشهزایی ریزنمونه

براسا نتایج ،ریشهزایی ریزنمونه را بهطور معنیداری تحت تأثیر
اکسین قرار گرفت .نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که کباربرد
تیمارهای اکسینی سب افزایش تعبداد ریشبه در هبر ریزنمونبه شبده
است .کاربرد سه تیمار  IBAبا غلظتهبای  0/3و  0/6میلبیگبرم در
لیتر و همچنین  NAAبا غلظت  0/9میلیگرم در لیتر بدون اخبتالف
آماری معنیداری با یکدیگر سب افزایش معنیدار تعداد ریشه نسببت
به تیمار شاهد (محیط  )MSگردید .با این وجود ببیشتبرین میبانگین
تعداد ریشه ( 35عدد) در تیمار  IBAبا غلظت  0/6میلیگبرم در لیتبر
مشاهده شد که منجر به افزایش  3/5برابری تعداد ریشبه در مقایسبه
با تیمار شاهد گردید (شکل .)4
طو بلندترین ریشه و کیفیت ریشه نیبز تحبت تبأثیر تیمارهبای
اکسینی قرار گرفتند بیشترین طو ریشههبا در محبیط کشبت MS
حاوی غلظت  0/3میلیگرم در لیتر  IBAبهدسبت آمبد ،در حبالیکبه
بهترین کیفیت ریشه مربوط به تیمار  IBAبا غلظت  0/6میلیگبرم در
لیتر ببود (شبکل  .)5شبایان ذکبر اسبت کبه ببین دو تیمبار  IBAببا
غلظبتهبای  0/3و  0/6میلبیگبرم در لیتبر از نظبر آمباری اخببتالف
معنیداری وجود نداشت (جدو  .)4نتبایج نشبان داد کبه در افبزایش
طو ریشه و بهبود کیفیت ریشه هورمون  IBAمؤثرتر از  NAAبوده
که بهنوعی بیانگر تأثیر متفاو اکسینها ببر عکب العمبل ریزنمونبه
می باشد .در مجموع بیش ترین میزان ریشه و بهترین کیفیت ریشههبا
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ریزنمونه پپینو در محیط کشت  MSحاوی غلظبت  0/6میلبیگبرم در
لیتر  IBAمشاهده شد.
به خوبی مشخ شبده اسبت کبه نبوع و غلظبت اکسبین مبورد
استفاده ،بهطور قابل مالحظهای درصد ریشهزایی را تحت تبأثیر قبرار
میدهد .با بررسی ریزازدیادی فلفل دلمهای بیان شده اسبت کبه نبوع
هورمون و غلظتهای مختلبف آن تبأثیرا متفباوتی ببر پارامترهبای

رشدی مختلف از جمله تعداد ریشه ،طو ریشه و درصبد ریشبهزایبی
ریزنمونههای کشت شده داشته است ( .)22مطابق با نتبایج ببهدسبت
آمببده در ایببن پببژوهش آتکینسببونوگاردنر ( )2شبباخههببای حاصببل از
ریزازدیادی جوانه انتهایی پپینو را پ از انتقا به محیط کشبت MS
غنی شده با  0/3میلیگرم در لیتر  IBAریشهدار نمودند.

شکل  -4تأثیر تیمارهای مختلف اکسین بر تعداد ریشه در هر ریزنمونه پپینو
)Figure 4- Effect of aucxin different treatments on number of roots per explantof pepino (LSD, p≤0.05

شکل  -5ریزنمونهی ریشهدار شده پپینو در تیمار  0/6میلیگرم بر لیتر IBA
Figure 5- Rooted explants of pepino on medium containing 0.6 (mg/L) IBA
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جدول  -4تأثیر تیمارهای مختلف بر طول بلندترین ریشه و کیفیت ریشه پپینو
Table 4- Effect of different treatments on the longest root length and root quality of pepino

طول بلندترین ریشه

کیفیت ریشه

تیمار

Root quality

The longest root length
)(mm

Treatment

2.00 b

1.78c

محیط ( MSشاهد)
)MS culture (control

3.33ab

4.63a

0.3(mg/L) IBA

4.67a

3.35b

 0/6میلیگرم در لیتر ایندو بوتریک اسید

2.83b

3.25c

2.33b

2.03c

2.58b

1.89c

 0/3میلیگرم در لیتر ایندو بوتریک اسید

0.6(mg/L) IBA

 0/3میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید
0.3(mg/L) NAA

 0/6میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید
0.6(mg/L) NAA

 0/9میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید
0.9(mg/L) NAA

*میانگینهایی با حروف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون حداقل تفاو معنیدار ( )LSDدر سط احتما  5درصد تفاو معنیداری با هم ندارند.
Means with the same letter in each column are not significantly different using LSD test at p≤0.05.

همچنین پادماپیرا و همکاران ( )23با بررسی غلظتهای مختلبف
 IBAو  2-4-Dبر ریشهدهی تاجریزی 1بیان کردند که هر چند هر دو
نوع اکسین تأثیر مثبتی در القا ریشه داشتند ولی ببا ایبن وجبود IBA
نسبت به  2-4-Dبر ریشهزایی مؤثرتر بوده و بیشترین تعداد ریشه در
محیط کشت حاوی  IBAتولید شده است.
نتایج پژوهش حاضر بیبانگر مبؤثرتر ببودن کباربرد  IBAنسببت
به  NAAبود که با نتایج گزار شده در ریحان ( )36مبنی بر برتری
محیط کشت  MSغنی شده با  203/24میلیگرم بر لیتر  IBAنسبت
به محیطهای حاوی  IAAیا  NAAمطابقت دارد.
افزایش تعداد ریشه در اثر کاربرد  IBAبا نتایج گبزار شبده در
تو فرنگی ( )33و همچنین افزایش طبو ریشبه در نتیجبه کباربرد
 IBAبا نتایج گزار شده در فلفل دلمهای ( )22مطابقت داردIBA .
برای تحریک آغاز ریشه در کشبتهبای درون شیشبهای اسبتفاده
میشود ( .)24بهطوریکه نتایج مطلوبی در نتیجه کاربرد  IBAجهبت
ریشهزایی ریزنمونههای فلفل در محیط کشت پایه  MSگزار شبده
است ( 15و .)35نتایج نشان داد که  NAAتأثیر معنیداری بر کیفیبت
ریشه نداشته است که با نتایج گزار شده در پپینو ( )6مبنی بر تولید
با کیفیتترین ریشهها در اثر کاربرد غلظبت یبک میلبیگبرم در لیتبر
 NAAمطابقت ندارد.
در محیط  MSتجهیز شبده ببا سبطوح مختلبف  NAAاخبتالف
معنی داری بین هیچ یک از صفا سرعت پبرآوری ،تعبداد شباخههبا،
طو شاخه ،میزان ریشهدهی و کالو دهی ریزنمونبه پپینبو مشباهده
1- Solanum nigrum

نشد و تنها غلظت دو میلیگرم در لیتر  NAAموج بیشترین طبو
ریشبه در هبر ریزنمونبه شبده اسبت ( .)6سباباتینی و همکبباران ()31
گزار کردند که تمایز آغازههای ریشه از سلو های پارانشبیم فلبوئم
به نوع و غلظت اکسین مورد استفاده بستگی دارد .همچنین مشبخ
شببده کببه سببلو هببای تمایزیافتببه جهببت پاسببخدهببی بببه عالیببم و
سیگنا های ارگانوژنیک به نوع و غلظت مناسبی از اکسین نیاز دارنبد
( .)4نتایج پژوهش حاضر نشان داد که واکنش ریزنمونههای پپینو ببه
کاربرد  IBAنسبت  NAAبیش تر بوده اسبت .تجزیبه نبوری تنظبیم
کننده های رشبد گیباهی یکبی از فاکتورهبای مهبم در کشبت بافبت
میباشد تجزیه نوری  IBAبسیار کندتر از اکسینهای دیگر از جملبه
 IAAمی باشد .حرکت کند  IBAدر داخل بافت و همچنبین تخریب
دیرهنگام آن را بهعنوان دالیل اصلی کارایی بهتر  IBAنسبت ببه دو
اکسببین  NAAو  IAAذکببر کببردهانببد ( .)41همچنببین تأثیرگببذاری
بیشتر  IBAنسبت به  NAAمی تواند ناشی از تفباو در حساسبیت
بافت گیاهی به نوع تنظیم کنندهی رشد باشبد ( .)39نتبایج حاصبل از
سازگاری گیاهان نیز نشان داد که گیاهان کشت شده در سبه محبیط
پیت+ماسه ،پیت+پرالیت و پیت خال ببه ترتیب درصبد سبازگاری
 42/86 ،91/66و  84/37درصدی نشان دادند که بیانگر برتری محیط
کشت پیت+ماسبه جهبت سبازگاری گیاهچبههبای پپینبو نسببت ببه
محیطهای دیگر بوده است (شکل .)6
در انتها شایان ذکر است ،اگر بخواهیم گیاهان سالم و یکنبواختی
را با صرف وقت کمتر در حجم زیاد تولیبد کنبیم رو کشبت بافبت
بهترین گزینه میباشد ،که با این رو خزانهی ژنی این گیباه نیبز در
ایران حفظ خواهد شد .اما در سط کم و تولیبد محبدود ،رو قلمبه
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.زدن توصیه میگردد
A

B

)B(  گیاهان سازگار شده در گلدانهای حاوی پیت و ماسه،)A(  انتقال گیاهان ریشهدار شده در محیط کشت بافت به مخلوطهای خاکی-6 شکل
Figure 6- (A)Transferring in vitro rooted plants to the soil mixures, (B)Acclimatized plants in pots were filling with pit and
sand
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Effect of Medium and Plant Growth Regulators on Micropropagation of Pepino
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Introduction: Pepino (Solanum muricatum Aiton) is a diploid herbaceous plant belongs to the Solanaceae
family, which is growing in subtropical zone, originates from Andes in South America. It is commercially grown
for its fruit, which is appreciated not only for food but also for its appearance, in South American countries,
including Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru, as well as in countries such as New Zealand and Australia.
Pepino is propagated by seed, cutting, and tissue culture methods. Most pepino cultivars are sexually fertile and
produce viable seeds, but their seeds have poor germination and high level of heterozygosis causing to highly
variable plants. Both mentioned negative aspects have limited the mass production of this plant through seed. In
this case, stem cutting is used as the most common way of propagating pepino led to transmission of viral
diseases and increasing propagation costs as two main limiting factors of pepino propagation. So,
micropropagation systems are a promising tool to produce disease-free clonal plant material with low costs.
Therefore, the present study was aimed to assess the effect of different media and plant growth regulators on
micropropagation traits of pepino.
Materials and Methods: Three separate experiments were carried out in institute of plant sciences of
Ferdowsi University of Mashhad in 2016. Pepino seeds were bought from company of Plant World Seed, UK,
were cultivated on MS medium. Grown plants were used as source of providing explants. Four mediums,
including MS, ½ MS, SH and B5 were used to determine the best culture medium for shoot regeneration of
pepino using single node explant. A factorial experiment was conducted based on a completely randomized
design. Some growth properties such as number of shoots, shoot length, number of roots, root length, leaf
number and leaf length were evaluated after two and four weeks. In proliferation experiment, MS medium was
compared with MS supplemented with different concentrations of BA (0.5, 1 and 2 mg L-1) and Kin (0.5, 1 and 2
mg L-1) applied as combined treatments, and also BA used alone at concentrations of 2, 4 and 6 mg L -1 that was
conducted based on a completely randomized design. For rooting of explants, an experiment was conducted
based on a completely randomized design containing of two concentrations of IBA (at 0.3 and 0.6 mg L-1) and
three concentrations of NAA (at 0.3, 0.6 and 0.9 mg L-1) in MS medium. Some growth properties including root
number and length, root density and root quality were evaluated after four weeks
Results and Discussion: Results indicated that micropropagation rate of pepino was affected by culture
medium type. The highest shoot length, number of root, root length and leaf number were obtained in MS
medium, although statistically there was no significant difference between MS and ½ MS media. The highest
number of shoots and leaf length were observed in MS medium, which led to a significant difference with other
media (½ MS, SH and B5). Overall, Based on obtained results MS medium was the best culture medium for
micropropagation of pepino using single node. In the proliferation experiment, the highest shoot and leaf number
and plant color were obtained with using 2 mg L-1 BA + 1 mg L-1 Kin, whereas the highest shoot length and leaf
length were observed in the 1 mg L-1 BA + 2 mg L-1 Kin and 1 mg L-1 BA+1 mg L-1 Kin treatments, respectively.
Increasing in concentration of BA up to 2 mg L-1 in combination with Kin had a positive effect on shoot
proliferation, while applying BA at concentration 2, 4 and 6 mg L-1 alone led to decrease in proliferation. Results
obtained from rooting experiment showed that the highest root number, root density and root quality were
obtained using IBA at the concentration of 0.6 mg L-1, whereas the highest root length was observed by applying
IBA at concentration of 0.3 mg L-1, which led to a significant difference with other treatments. Furthermore,
1 and 2- Ph.D. Graduate and Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi
University of Mashhad, Mashhad, Iran
(*- Corresponding Author Email: Nemati@um.ac.ir)
3- Department of Ornamental Plants, Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,
Iran
4- Assistant Professor, Department of Ornamental Plant Biotechnology, Iranian Academic Center for Education,
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results indicated that the effect of IBA on rooting of pepino microshoots was more than NAA.
Conclusion: Generally, the best results were obtained by MS medium, 2 mg L-1 BA with 1 mg L-1 Kin for
shoot proliferation, and IBA at concentration of 0.6 mg L-1 for the rooting of pepino nodal segments.
Keywords: BA, IBA, Proliferation, Rooting, Tissue culture
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چکیده
سیر ایران از کیفیت عطر و طعم خوبی برخوردار است ،ولی تا به امروز به جز رقم مازند که مناسب مازندران است ،رقم بومی دیگری از سیر اصل ح
و معرفی نشده است .به منظور شناسایی پربازدهترین تودههای محلی برای اص ح و معرفی رقم مناسب شرایط آب و هوایی همدان ،در سال زراعی -95
 1394آزمایشی بر روی  18توده محلی مختلف در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی همدان اجرا شلد .نله
توده از مناطق کشت سیر استان همدان و نه توده از سایر استانهای سیرکار کشور انتخاب گردیدند .تودههای محلی از نظلر  33صلفت مهلم زراعلی-
مورفولوژیکی از جمله عملکرد سوخ؛ و میزان اسیدپیروویک کل (مجموع اسید پیروویلک ااصلل از فعالیلتهلای آنزیملی و ریرآنزیملیم ،میلزان اسلید
پیروویک ریرآنزیمی ،میزان اسید پیروویک آنزیمی و میزان آلیسین مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج این بررسی نشان داد که صفات مورد بررسی تودههای
محلی کشور از تنوع باالیی برخوردارند که الزمه برنامههای اص ای است و همچنین معرفی تودهها به مناطق دیگر میتواند بلا نتلایج مطللوب هملراه
باشد .چنانکه از نه توده محلی ریر بومی همدان سه توده محلی ارومیه ،اراک و بردسیر کرمان در شرایط آب و هوایی همدان تولید قابلل قولول داشلتند.
توده های محلی ارومیه ،سوالن و ایدره بر اساس عملکرد سوخ ،اسید پیروویک آنزیمی و رابطه مولی دو به یک آن با آلیسین بیشترین ماده عطر و طعم-
دهنده آلیسین را در هکتار تولید کردند .صفات وزن سوخ به طور مستقیم و قطر یقه به طور ریرمستقیم از طریق وزن سوخ ،با عملکلرد سلوخ و صلفات
شاخص سطح برگ ،شاخص برداشت ،وزن خشک برگ بوته و قطر سوخ با میزان آلیسین تولیدی ارتواط معنیدار باالیی نشان دادند .بلر اسلاس تجزیله
خوشهای توده ها به دو گروه اصلی مناسب و نامناسب کشت در همدان تقسیم شده که گروه مناسب کشت در همدان خود به چهلار زیرگلروه سله تلایی
تقسیم شد .خوشهبندی امکان کاهش هزینههای افظ منابع ژنتیکی سیر را با کم کردن میزان مواد نگهداری شده با اداقل افت تنلوع صلفات ،فلراهم
میسازد.
واژههای کلیدی :اسید پیروویک ،تجزیه خوشهای ،تنوع ژنتیکی ،رگرسیون گام به گام ،سیر
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سیر بومی مناطق مرکزی آسیا میباشلد (19م و قریلب بله 3000
سال پیش اهلی شده است (29م .طلی یلک دوره  24سلاله (– 2013
1989م تولید و مصرف جهانی سیر به چهار برابر افزایش یافتله اسلت
(14م .سطح زیر کشت این گیاه درکشور ادود  9000هکتار با متوسط
 1و  -2بهترتیب دانشلجوی دکتلری و اسلتادیار ،گلروه آموزشلی زراعلت و اصل ح
نواتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
Email: akesht@gmail.comم
(* -نویسنده مسئول:
 -3دانشیار گروه آموزشی بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشلگاه بلوعلی سلینا،
همدان ،ایران
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i3.77676

عملکرد  10تن در هکتار است .در االیکه متوسلط عملکلرد جهلانی
سیر  17تن در هکتار و متوسط عملکرد در کشور ازبکستان  39تن در
هکتار میباشد (14م .ترکیبهای گوگردی سیر سوب عطلر و طعلم و
خواص دارویی و آنتی بیوتیکی آن است (5م .پیشملاده عطلر و طعلم
دهنده سیر آلیین (C6H11NO3S) 4با وزن ملکولی  177/22گلرم بلر
مول است که ظرف چند دقیقه دو مول آن تحت تلاییر آنلزیم آلینلاز،
یک مول آلیسین ) (C6H10OS2با وزن ملکولی  162/26گرم بر مول،
دو مول اسید پیروویک ) (C3H4O3و دو مول آمونیاک ) (NH3تولید
میکند (32م .یک میلیگرم آلیین معلادل  0/458میللیگلرم آلیسلین
است .به منظور استفاده تجاری و اقتصادی از سیر مقدار آلیسین سیر و
4- Alliin
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فرآوردههای آن نواید کمتر از  4/5میلیگلرم در گلرم وزن تلر ( 0/45
درصدم باشلد (13م کله ایلن مقلدار معلادل  55/47میکروملول اسلید
پیروویک بر گرم سیر تازه است.
مهمترین عامل پایین بودن و عدم رشد تولید داخلی ،نولود ارقلام
اص ح شده است .تنها رقم سیر ایرانی در سال  1381به نام مازند بله
یوت رسیده است .عملکرد متوسط ،تولید کل و تعداد ارقام جدید سلیر
در مقیاس جهانی در اال افزایش است (8م .سیر زراعی کلام عقلیم
است (23م ،و تکثیر آن به روش ریر جنسلی و وقلوع تنلوع در آن بله
جهشهای تصادفی ،القایی و تنوع سوماکلونال محدود میشود .ارقلام
زراعی جدید سیر تنها از طریق انتخات ،از بین تنوع موجود تولید می-
شوند (23م .سالهای طوالنی کشت و کار تلودههلای بلومی سلیر در
کشور موجب تجمع جهشهای تصادفی شده است .این تنلوع موجلود
در تودههای محلی واجد پتانسلیل باارزشلی اسلت کله بلا اسلتفاده از
روشهای علمی اص ح میتوان رقم (ارقامم واجد عملکرد کمی (تولید
در هکتارم و کیفی ( درصد آلیسینم برتر تولید نمود.
اولین قدم در هر برنامه اص ای جمعآوری ژرم پ سم گیاهی بلا
تنوع ژنتیکی میباشد که انتخاب مناسب از داخل آن صورت میگیرد.
تکثیر سیر ریرجنسی است .خصوصیات مورفولوژیکی سوخها ،تعلداد و
اندازه برگها ،ارتفاع ساقه گلدهنده ،تعداد پوستههای سلوخ ،واکلنش
به دما ،خواب سوخ ،کیفیت نگهداری و طول دوره رویشی و رسلیدگی
به طور ژنتیکی کنترل میشوند و این صفات پلیژنتیک هسلتند (18م.
ورایت پذیری صفات تعداد سیرچه (اوهم در سوخ و وزن سلیرچه بلاال
است .با مطالعه تنوع ژنتیکی و هموستگی صفات ،سیرهای تیپ سفید
آرژانتینی به سه دسته با عملکرد زیاد ،متوسلط و پلایین گلروه بنلدی
شدهاند (25م .در داخل کلونهای سیر بلرای زملان سلوخدهلی تنلوع
فنوتیپی و بلرای دوره نلوری و درجله الرارت تنلوع ژنتیکلی بلاالیی
مشاهده شده است (10م .از نظر دوره خلواب بلین کللونهلا اخلت ف
زیادی گزارش شده است و کلونهایی که از چرخه زندگی کوتاهتلری
برخوردارند عملکردشان پایین است (15م .کاشت سیرچههلای درشلت
نه تنها در افزایش عملکرد بلکه روی کیفیت سیر هم تأییر مثوت دارد
(22م.
برای اندازهگیری ترکیبهای عطر و طعم دهنده سلیر ،ملیتلوان
آلیسین را بطور مستقیم با روشهای کروماتوگرافی؛ و یا ریرمسلتقیم،
اسید پیروویک آنزیمی را که ناشی از تجزیه آنزیمی ترکیبهای عطلر
و طعم دهنده سیر است ،به روش اسپکتروفتومتری اندازهگیری نملود.
اسید پیروویک با ترکیبهای عطلر و طعلم دهنلده سلیر هموسلتگی
باالیی دارد (35م.
در بررسی ایر وزن سیرچههای بذری روی مقدار پیرووات آنزیملی
در دو توده محلی سیر همدان ( تودههای علیآباد و ایدرهم ،مشلخص
شده است که با افزایش وزن سیرچههای بذری ،مقلدار ترکیلبهلای
عطر و طعم دهنده افزایش مییابد ،به طوری که با انتخلاب و کاشلت

سیرچههای بذری بزرگتر از چهار گرم ،میتوان مقلدار ترکیلبهلای
عطر و طعم دهنده را در وااد سطح مزرعه افزایش داد (4م .در مطالعه
 200نمونه سیر از قسمت شرقی استرالیا ،مقلدار آلیسلین در محلدوده
نیم تا نه میلیگرم بر گرم وزن تر ارزیابی شده است و مقلدار آلیسلین
 50درصد نمونهها باالتر از اد دارویی قرار داشلت (11م .قولل از ایلن
مطالعه باالترین مقدار آلیسلین متعللق بله رقلمهلای روملانینرد 1از
نیویورک (21م و اسپانیش رخه 2از آمریکا و الئوتوکسو 3از چلین (24م
به ترتیب با  7/6 ،7/7و  6/6میلیگرم در گرم وزن تر بوده اسلت (7م.
در مطالعه واریتههای سیر آرژانتینی اخت ف مقلادیر آلیسلین معنلیدار
گزارش شده است (28م .در این مطالعه به منظور شناسلایی و انتخلاب
پربازدهترین تودههای محلی سیر جهت اص ح و معرفی رقم یلا ارقلام
مناسب کشت در منطقه همدان 18 ،توده محلی سلیر از نظلر صلفات
زراعی و مورفولوژیکی مختلف از جمله عملکلرد سلوخ؛ میلزان اسلید
پیروویک کل ،میزان اسید پیروویک آنزیمی ،میزان اسید پیروویک ریر
آنزیمی و میزان آلیسین مورد بررسی قرار گرفتند.

مواد و روشها
ایللن آزمللایش در سللال زراعللی  1394-95در مرکللز تحقیقللات
کشللاورزی هم لدان واقللع در  6کیلللومتری شللمال شللهر همللدان بللا
مشخصات  1740متر از سطح دریا و طول جغرافیایی  48درجله و 52
دقیقه شرقی و عرض  34درجه و  52دقیقله شلمالی در قاللب طلرح
بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شلد .بافلت خلاک محلل
آزمایش با  40/6 ،24/4و  35درصد به ترتیب رس ،الی و شن للومی
بود .عملیات خاکورزی شامل شخم با گلاوآهن برگردانلدار ،دیسلک،
ماله و ایجاد جوی و پشته به عرض  50سانتیمتر بود .نه توده محللی
همدان شامل مناطق مریانج ،بهار ،شورین ،سوالن ،تویسرکان ،ایدره،
توئین ،اسینآباد و علیآباد؛ و نه توده محلی از نه استان دیگر ،شامل
گرگان(گلستانم ،ارومیه (آذربایجان رربلیم ،اراک (مرکلزیم ،بردسلیر
(کرمانم ،آمل (مازندرانم ،رامهرملز (خوزسلتانم ،اصلفهان (اصلفهانم،
طارم (زنجانم و زابل (سیستانم مورد بررسی قرار گرفتند (شلکلهلای
 1و 2م .هر کرت آزمایشی شامل دو پشته چهلار متلری بلا دو ردیلف
کاشت روی هر پشلته بلود .فاصلله ردیلفهلا روی پشلته از هلم 25
سانتیمتر و فاصله بوتهها از هم روی خطوط کشت  10سانتیمتر بلود
(تراکم  40بوته در متر مربعم .کشت در تلاری  26آبلان انجلام شلد و
در 27و  28آبان به ترتیب با  19و  9/9میلیمتر بارش اوللین آبیلاری
انجام و در طول فصل پاییز و زمستان کلیه نیاز آبی از طریق نلزوالت
1- Romanian Red
2- Spanish Roja
3- Laotouxu
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جوی تامین شد .تودههای مختلف از تاری  21تا  25اسفند سوز شدند.
با شروع فصل بهار و رویش مجدد سیستم آبیاری تحت فشار تیلپ در
مزرعه نصب و بسته به شدت گرمای هوا هر هفت تا  10روز یک بلار
تا  15خرداد مزرعه آبیاری شد .برداشت تودههای مختلف از  4تیلر تلا
 15تیر به صورت دستی انجام شد .صفات مورد ارزیابی کلرت عولارت
بودند از :وزن  30سیرچه (اوهم بذری ،تاری سوز شلدن و رسلیدگی،
تعداد بوته در هر کرت ،میزان کلروفیل  aو  bو کاروتنوئیدهای بلرگ
به روش آزمایشگاهی (2م و شاخص کلروفیل کل با دسلتگاه ،SPAD
محتوای نسوی آب برگ 30( RWCم ،عملکلرد سلوخ ،وزن  30اوله
تولید شده ،اسید پیروویلک کلل و ریرآنزیملی (20م ،و صلفات ملورد
ارزیابی پنج بوته تصادفی نرمال (بوته سالمی که در دو طرف آن روی
خط کشت و در نقاط مقابل بر روی خطوط کشت مجلاور بوتله سلالم
باشدم از هر کرت عوارت بودند از :ارتفاع ،قطر یقه و تعداد برگ موجود
و افتاده ،طول و عرض و سطح برگ ،وزن خشک برگها و ریشه (بله
شعاع پنج سانتیمتر اطراف سوخم بوته ،ارتفاع و طول و علرض و وزن
سوخ ،وزن ماده خشک سوخ ،تعداد پوسته ،تعداد و وزن سیرچه ،درصد
ماده خشک (26م .صفاتی که بلر اسلاس محاسلوات بلر روی صلفات
اندازهگیری شده بدست آمدند عوارت بودند از :درصلد رطوبلت سلوخ،
شاخص سطح برگ ،مجموع کلروفیل  aو  bو کل ،درصد افت وزنلی
اوه کردن ،شاخص برداشت ،ضریب کرویت 1سوخ ،تعلداد کلل بلرگ
بوته ،تعداد روز از سوز شدن تا رسلیدگی ،اسلید پیروویلک آنزیملی و
آلیسین .اندازهگیریها صفات طوق "توصلیفنامله گونلههلای جلن
آلیوم" (16م ارزیابی شدند .برای اندازهگیری اسید پیروویلک  25گلرم
اوه با  25میلیلیتر آب به طور یکنواخت مخلوط و پ از ده دقیقه از
کارذ صافی عوور داده شد 10 .میلی لیتر از عصاره صلاف شلده را بله
اجم  100میلیلیتر رسانده به نیم میلیلیتر از عصاره صلاف و رقیلق
شده  1/5میلیلیتر محلول پنج درصد تریکلرواستیک اسید 2و پل از
یک ساعت  18میلیلیتر آب افزده شد .سپ یک میلیلیتر از محلول
ااصل را به لوله آزمایش منتقل کرده (یک میللیلیتلر از هلر یلک از
محلولهای استاندارد نیز به لولههای آزملایش جداگانله منتقلل شلدم،
یک میلیلیتر آب و یک میلیلیتلر معلرف دینیتلروفنیللهیلدرازیلن3
 %0/0125به هر یک از آنها افزوده برای مدت ده دقیقه در بن ملاری
 37درجه سانتیگراد قرار گرفت و در پایان با افلزودن پلنج میللیلیتلر
سود  0/6نرمال به لولههای آزمایش در اضور محلولهلای اسلتاندارد
 0/1 ،0/05 ،0/025 ،0/01و  0/2میکرومول بلر میللیلیتلر پیلرووات
سدیم ،رلظت نمونههای آزمایشی در طول موج  420نانومتر با دستگاه
اسپکتروفتومتر فارماسیا بیوتک 4مدل نوواسپک  52انلدازهگیلری شلد.
1- Sphericity Coefficient
2- Tricholoro acetic acid
)3- Dinitrophenyl hydrazine (DNPH
4- Pharmacia biotech
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برای ریرفعال کردن آنزیم آلینلاز جهلت تعیلین پیلرووات ریرآنزیملی
اوههای سیر در ابتدا در نمونههای  40تا  60گرمی توسط ماکروفر به
ازای هر گرم وزن نمونه سه یانیه ( 120تا  180یانیهم تیمار ارارتی بلا
توان  900وات شدند.
جهت پی بردن به ارتواط بین متغیرها ،ضرایب هموستگی بین آنها
محاسوه شد .بررسی روابط بین صفات با عملکرد سوخ و آلیسین توسط
روش رگرسیون گام به گام انجام گرفت .روابط علت و معلولی ،و ایرات
مستقیم و ریر مستقیم صفات بر روی عملکرد سوخ و آلیسین با تجزیه
علیت مشخص گردید.
تجزیه واریان  ،مقایسه میانگین صلفات )روش  LSDدر سلطح
ااتمال یک درصد( ،تعییین هموستگیها و تجزیه رگرسلیون گلام بله
گام و تجزیه خوشهای بلا نلرمافلزار  Minitabنسلخههلای 17.3.1و
 ،19.1تجزیه علیلت بلا صلفحهگسلتر  Excelنسلخه  2003و رسلم
گرافها با  Wordنسخه  2003انجام شد.

نتایج و بحث
کلیه صفات به ریر از تعداد بوته در هکتار در سطح ااتملال یلک
درصد اخلت ف خیللی معنلیداری نشلان دادنلد (جلدول 1م .مقایسله
میانگین (جدول 2م کلیه صفات را در تعداد گلروههلای قابلل تلوجهی
گروهبندی نمود که تاییدی بر وجود تنوع باالی موجلود در تلودههلای
محلی سیر ایرانی است .تنوع باال در تودههای محلی سیر توسط سایر
محققین نیز گزارش شلده اسلت ( 33 ،12و 34م .ضلریب تغییلرات ،و
اداکثر و اداقل صفات به ترتیلب در جلداول  1و  2بلا قللم ضلخیم
مشخص شدهاند.
جمعآوری گسترده ،ارزیابی و افظ تنوع که اولین قدم در برنامله-
های اص ای میباشد ،الزم االجراست .این امر در جمهوری چلک از
سال  1951آراز شلده اسلت و اکنلون ژرمپ سلم آنهلا شلامل 613
ژنوتیپ است (31م .چینیها ژرم پ سمی شامل  148نمونه سیر دارنلد
که از مناطق با شرایط آب و هوایی متنوع جملعآوری و یلا بلا انجلام
گزینشهای طویعی و مصنوعی تهیه شدهانلد (36م .در بلغارسلتان ژرم
پ سم سیرهای فاقد ساقهی گلدهنده نگهداری میشود (9م.
مهمترین صفات اقتصادی عملکرد سوخ (صلفت کملیم و میلزان
آلیسین (صفت کیفیم میباشند .محتوای مولی آلیسین نصف محتوای
مولی اسید پیروویک آنزیمی در سیر است (32م .توده محلی سوالن با
 12090و توده محلی رامهرمز با  2059کیلوگرم در هکتار بله ترتیلب
بیشترین و کمترین عملکرد سوخ را تولید کردند .بهوود ژنتیکی تودهها
و تولید و تکثیر ارقام پربازده بین زارعین از اهمیت فراوانلی برخلوردار
است .دو دهه قول فقط دو توده محلی ( قرمز و سفیدم با تنوع ژنتیکی
5- Novaspec II
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زیاد از تولیدات مهم آرژانتین بوده است ولی در اال ااضر  12کللون
از  5نوع تجارتی سیر در این کشور اص ح و سازگار شدهاند .همه این
کلونها که نیازمند دمای معتدل یلا سلرد هسلتند 30 ،تلا  50درصلد
بیشتر از تودههای محلی عملکرد دارند و بازار خارجی گستردهای پیلدا

شورین

آمل

حسین آباد

کردهاند (6م .تودههای محلی ارومیه ،مریانج و علیآبلاد بله ترتیلب بلا
 56/35 ،57/01و  55/39میکرو مول بر گرم سیر تازه بیشترین اسلید
پیروویک آنزیمی را دارند و از لحاظ دارویی اندکی بیشتر از اد دارویی
آلیسین تولید میکنند.

بهار

گرگان

مریانج

تویسرکان

بردسیر

سوالن

اراک

اصفهان

تویین

رامهرمز

حیدره

ارومیه

زابل

علی آباد

طارم

شکل  –1بوته کامل  18توده بومی سیر ایرانی
Figure 1– Complete plant of 18 landraces of Iranian garlic
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شکل  –2حبه بذری  18توده بومی سیر ایرانی
Figure 2– Seed clove of 18 landraces of Iranian garlic

ولی مقدار آلیسین سایر تودهها پایینتر از اد دارویی قرار گرفتنلد.
توده محلی اصفهان با  31میکرومول بر گرم سیر تازه کمتلرین اسلید
پیروویک آنزیمی و در نتیجه آلیسین را تولیلد نملود .در ایلن تحقیلق
برخ ف نتایج بعضی از محققان ( 27 ،3و 1م اکثر تودههای محللی در
محدوده دارویی قرار نگرفتند .در بررسی ده اکوتیپ سلیر هملدانی (1م
مقدار اسید پیروویک کل در تلودههلای شلورین و تلویین بلاالی 80؛
برفجین ،موئین ،علیآباد ،بهار و سوالن بلین  75تلا  80و تلودههلای
محلی تویسرکان ،مریانج و ایدره کمتر از  75میکرومول بر گرم سلیر
تازه بدست آمد .مقدار آلیسین در ارقام و تلودههلای سلیر بله عواملل
مهمی مانند سازگاری ژنتیکی هر رقم یا توده با منطقلهای کله در آن
رشد میکند ،بستگی دارد .مدیریت مزرعه و عوامل تغذیهای هم مقدار

آلیسین تولیدی گیاه را تحت تأییر قرار ملیدهنلد ،بله طلوری کله بلا
استفاده از مکملهای رذایی ،مقدار آلیسین تا  35درصد در طی رشلد
گیاه افزایش مییابد (11م .عملیات پ از برداشت سیر نیز در افظ یا
افت ترکیبهای عطر و طعم دهنده سیر ایر دارد .همچنین میزان اسید
پیروویک اندازهگیری شده رابطه مستقیم با فاصله زملانی برداشلت تلا
انجام آزمایش دارد و با شروع جوانهزنی این مقدار کاهش معنلیداری
مییابد .بنابراین اخت ف نتایج در این تحقیق با نتایج سلایر محققلین
میتواند مربوط به ایرات محیطی یا اخت ف ژنتیکی تلودههلای ملورد
بررسی علیررم نام مشترک یا فاصلله زملانی متفلاوت بلین برداشلت
مزرعه تا انجام آزمایش و یا ترکیوی از همه این موارد باشد (11م.
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شکل  -3تجزیه علیت عملکرد سوخ و وزن سوخ در  18توده بومی سیر ایرانی
Figure 3- Path analysis of bulb yield and bulb weight in 18 landraces of Iranian garlic

با این وجود بقالیان و همکاران (3م نشان دادهاند که عوامل دخیل
در مقدار آلیسین و تندی تودههای بومی سیر ایرانی بیشتر ژنتیکیانلد
تا محیطی .در مجموع با در نظر گرفتن هر دو صفت مهلم اقتصلادی،
توده محلی علیآباد با  633و توده محلی رامهرملز بلا  65/7ملول بله
ترتیب بیشترین و کمترین اسید پیروویک در هکتار را تولید کردند کله
به ترتیب معادل  52/75و  4/91کیلوگرم آلیسین در هکتار است.
تجزیه رگرسیون گام به گام بین عملکلرد سلوخ و سلایر صلفات،
رابطه رگرسیونی بین عملکرد و صفات وزن سوخ تلر و قطلر سلوخ را
نشان داد .ضریب تووین این رابطله  94/89درصلد و سلطح معنلیدار
ضرایب چندجملهای  5درصد است.
(1م

) (gوزن سوخ تازه  (kg/ha)= -10780 + 130/9عملکرد سوخ
) (mmقطرسوخ+ 480

نتایج تجزیه علیت نشان داد که ایرات مستقیم و ریرمستقیم ایلن
دو صفت باعث افزایش عملکرد سوخ میشوند (شکل 3م 52/6 .درصد
ایرات این دو صفت به طور مسلتقیم بلر روی عملکلرد تلاییر دارنلد و
ادود  47/4درصد به طور ریر مستقیم ایر میکنند 61/5 .درصد ایرات
وزن سوخ به طور مستقیم و  56/4درصد ایرات قطلر سلوخ از طریلق
وزن سوخ به طور ریرمستقیم باعلث افلزایش عملکلرد ملیشلود .در
مجموع  50/5درصد ایرات مستقیم و ریر مستقیم از طریق وزن سوخ
باعث افزایش عملکرد سوخ میشود .ایرات باقیمانلده در ایلن تجزیله
 0/244میباشد.

تجزیه رگرسیون گام به گام بین وزن سوخ و سایر صفات به جلز
عملکرد سوخ ،رابطه رگرسیونی بین وزن سوخ و صلفات قطلر یقله و
ارتفاع بوته با ضریب تویین  91/14درصد و سلطح معنلیدار ضلرایب
چندجملهای  5درصد نشان داد.
) (cmارتفاع بوته  (g) = - 23/2 + 0/447وزن سوخ تازه
(2م
) (mmقطر یقه + 2/334

نتایج تجزیله علیلت دالللت بلر ایلن دارد کله ایلرات مسلتقیم و
ریرمستقیم این دو صفت باعث افلزایش وزن سلوخ ملیشلوند68/7 .
درصد ایرات این دو صفت به طلور مسلتقیم و  31/3درصلد بله طلور
ریرمستقیم بر روی وزن سوخ تأییر دارند .بیش از  92/5درصد ایلرات
قطر یقه به طور مستقیم و  74/5درصد ایرات ارتفاع بوته به طور ریلر
مستقیم از طریق قطلر یقله باعلث افلزایش وزن سلوخ ملیشلود .در
مجموع  62/7درصد ایرات مستقیم و ریرمستقیم از طریلق قطلر یقله
باعث افزایش وزن سوخ میشود .ایرات باقیمانده در این تجزیه 0/297
میباشد.
در ضمن صفات مستقل با صفات تلابع دخیلل در تجزیله علیلت
ضرایب هموستگی معنیدار در سطوح ااتمال پنج و یک درصد داشتند
(مندرج در شکل 3م .ضرایب هموستگی ساده با ضرایب چند جمللهای
همع مت (همراستام و مثوت میباشند .کلالو (17م نشلان داد صلفات
وزن سوخ سلیر ،تعلداد سلیرچه در سلوخ ،ارتفلاع بوتله و قطلر سلوخ
بیشترین ایر مستقیم؛ و قطر سوخ ،طول سلیرچه از طریلق وزن سلوخ
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بیشترین ایرات ریر مستقیم را بر روی عملکرد سوخ دارند.
تجزیه رگرسیون گام به گام بین عملکرد آلیسین و سلایر صلفات،
رابطه رگرسیونی بین عمکلرد آلیسین با صفات شاخص سلطح بلرگ،
شاخص برداشت ،قطر سوخ و وزن برگ خشک بوته با ضریب تویلین
 88/77درصد و سطح معنیدار  5درصد ضرایب چنلد جمللهای دارد.
شاخص سطح برگ و شاخص برداشت به ترتیب ایر مسلتقیم منفلی و
مثوت بر مقدار آلیسین دارند .ولی ایلرات ریرمسلتقیم از طریلق سلایر
صفات باعث شده ضریب هموستگی این دو شاخص به ترتیب مثوت و
منفی بدست آید .بیشترین ایر مستقیم مثوت را وزن برگ خشک بوتله

و ایر ریرمستقیم مثوت شاخص سطح برگ از طریق وزن برگ خشک
بوته بر مقدار آلیسین و بیشلترین ایلر ریرمسلتقیم منفلی را شلاخص
برداشت از طریق وزن برگ خشک بوته بر مقدار آلیسین دارد (شلکل
4م .در واقع افزایش ماده خشک برگ بوته اگر با افزایش سلطح بلرگ
یا افزایش شاخص برداشت همراه باشد باعث رقابت با سلنتز آلیسلین
میشود ،ولی اگر با افزایش قطر سوخ همراه باشد باعث افزایش سلنتز
آلیسین میشود.
(3م شاخصبرداشت+1/1شاخصسطحبرگ (kg/ha) = -133-11آلیسین
)(gوزنبرگخشکبوته(mm)+12قطرسوخ+1/6

شکل  -4تجزیه علیت عملکرد آلیسین در  18توده بومی سیر ایرانی
Figure 4- Path analysis of Allicin yield in 18 landraces of Iranian garlic

تجزیه خوشهای با نرم افزار مینی تب 19به روش  Wardبا فاصله
اقلیدسی بر روی دادههای استاندارد شده (شکل 5م ،تودههلای محللی
مورد بررسی را به  2گروه اصلی ( 6و  12عضویم تقسیم کرد ،کله بلا
توجه به عملکرد سوخ و آلیسین گروه  12عضلوی مناسلب کشلت در
منطقه همدان میباشد .این گروه نیز به  4زیرگروه تقسیم شده اسلت
که نشان از تنوع باالی صفات است .نکته جاللب توجله قلرار گلرفتن
تودههای ( 4ارومیهم( 6 ،اراکم و ( 8بردسیر کرمانم در گلروه مناسلب
کشت در منطقه همدان است .همچنین اولین سطح گروهبندی تجزیه
خوشهای بر اساس کلیه صفات انطواق خوبی با تجزیله خوشلهای بلر
اساس دو صفت مهم اقتصادی عملکرد سوخ و آلیسین دارد (اشکال 5

و 6م.

نتیجهگیری
در داخل کشور تا کنون توجه خاصی در ملورد اصل ح و معرفلی
رقم سیر به جز یک مورد صورت نگرفته است .تنها رقم معرفلی شلده
رقم مازند است که سال  1381از طریق انتخاب فنلوتیپی درون تلوده
محلی سیر مازندران معرفی شده که مناسب کشت آن مناطق است.
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شکل  -5تجزیه خوشهای  18توده محلی سیر ایرانی بر اساس  37صفت آگرومورفولوژیکی استاندارد شده
Figure 5-Cluster analysis of 18 landrace of Iranian garlic based on 37 standardized agromorphological traits

شکل  -6تجزیه خوشهای  18توده محلی سیر ایرانی بر اساس صفات عملکرد سوخ و آلیسین استاندارد شده
Figure 6-Cluster analysis of 18 landrace of Iranian garlic based on standardized Allicin and bulb yield traits

بر اساس نتایج این آزمایش توصیه میشلود بله منظلور افلزایش
موفقیت در اص ح و معرفی رقم سیر در منطقه همدان از بلین تلوده-

های مورد بررسی و مناسب همدان بر اساس انتخاب و ع متگذاری
بوتهها در مزرعه به کمک شاخص قطلر یقله و پل از برداشلت بله

1398  پاییز،3  شماره،33  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

ژرم پ سم سیر به منظور افظ اداکثر تنوع بلا کمتلرین اجلم ملواد
.ژنتیکی اقدام نمود
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 از نتایج تجزیه.کمک شاخص وزن سوخ اقدام به انتخاب و تکثیر شود
خوشهای این تحقیق نیز میتوان برای مدیریت در افلظ و نگهلداری
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Introduction: Garlic is native to central Asia, with a three thousand years history of human consumption and use.
Global consumption has increased fourfold during the 24-years period from 1989 to 2013. Area under garlic cultivation,
average yield/ha and total production of the world were 1,468,811 ha, 18,092 kg/ha and 26,573,001 tons, respectively in
2016; and China produces about 80% of world garlic production. The maximum global record has been registered at
2012 with an average bulb yield of 45,270 tons per hectare belongs to Uzbekistan. The area under cultivation of this
plant in Iran is about 9000 hectares with an average yield of 10 tons per hectare. Garlic has been used both as a food
flavoring and as a traditional medicine, and these characteristics are affected by sulfur compounds. Alliin (C6H11NO3S)
with 177.22 molecule weight is a sulfoxide that is a natural constituent of fresh garlic. It is a derivative of the amino
acid cysteine. When fresh garlic is chopped or crushed, the alliinase enzyme, which contains pyridoxal
phosphate (PLP), cleaves alliin, generating allysulfenic acid, pyruvate (C3H4O3), and ammonium (NH3). At room
temperature two moles of allysulfenic acid as an unstable and highly reactive compound that through a dehydration
reaction form one mole of allicin (C6H10OS2) with 162.26 molecule weight, which is responsible for the aroma of fresh
garlic. In general, alliinase needs few minutes time to effect on every two molecules of alliin to form one molecule of
allicin, two molecules of pyruvate and two molecules of ammonium. The generated allicin is unstable and quickly
breaks down, for example during sixteen hours at 23°C it converts to a series of other sulfur-containing compounds
such as diallyl disulfide. Allicin is part of a common defense mechanism in garlic plants against pest attacks. It is
produced and activated after causing physical injuries. Iranian garlic has a good flavor, while with the exception of
Mazand cultivar so far there is no other introduced bred cultivar. In this effort, diversity of agromorphological traits,
bulb yield and allicin content of some Iranian landraces were studied to breed promising cultivar/s by single-bulb
selection method for Hamedan climatic condition.
Materials and Methods: The experiment was carried out on the basis of a randomized complete block design
(RCBD) with four replications in 2015-16 agronomy season at the Agricultural Research, Education and Natural
Resources Center of Hamedan Province Located about 6 km north of Hamedan at the altitude of 1740 meters above sea
level, longitude 48°, 52̍ E, latitude 34°, 52̍ N. The soil texture of the test site was loam with 24.4, 40.6 and 35 percent of
clay, silt and sand, respectively. The soil tillage operation included plowing with the moldboard plow, disc and leveler.
The furrow and stack were created with a width of 50 cm. Nine landraces from Hamedan province (Maryanaj, Bahar,
Sheverin, Soolan, Toyserkan, Heidareh, Toeen, Hossein Abad and Ali Abad, and other nine ones from Gorgan
(Golestan), Oromyeh (West Azarbaijan), Arak (Markazi), Bardsir (Kerman), Amol (Mazandaran), Ramhormoz
(Khuzestan), Isfahan (Isfahan), Tarom (Zanjan) and Zabol (Sistan) cultivated on plots having 2 ridges with 4 meters
long. Two rows were planted on the ridge with 25 and 10 cm spacing between rows and plants on the row, respectively
(40 plant m-2). Bulb planting was carried out on November 17 th, and first irrigation was rain-fed on 18th and 19th of
November, with 19 and 9.9 mm rain, respectively, and during the fall and winter seasons, all water requirements were
met through precipitation. Different landraces germinated from March 12 th to March 16th. Pressure irrigation system
was installed by re-growing in spring and plants were irrigated every seven to 10 days, depend on air temperature
severity, until June 5th. Harvesting of different landraces was carried out by hands from June 26 th to July 6th. Evaluated
traits for each plot included weight of 30 seed clove, date of germination and maturity, number of plant per plot,
chlorophyll a and b and carotenoids content of leaf, chlorophyll index by SPAD, relative water content of leaf, bulb
yield, and weight of 30 produced clove, total pyruvic acid, and non-enzymatic pyruvic acid. The evaluated traits for five
normal random plants (healthy plants on both sides, and on the opposite side of cultivation lines adjacent to the healthy
plant) of each plot were including height, crown diameter, number of leaf, number of fallen leaf, length and width and
1 and 2- Ph.D. Student and Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture,
Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
(- Corresponding Author Email: akesht@gmail.com)
3- Associate Professor, Department of Biotechnology, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
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leaf area, dry weight of plant leaf, dry weight of plant root (to a radius of five centimeters around the bulb) height and
width and length of bulb, dry matter of bulb, number of skin layers, number and weight of clove, dry matter percentage.
Assessment were also considered based on traits such as, moisture percentage of bulb, leaf area index, sum of
chlorophyll a and b, loss weight of cuddle, harvest index, sphericity coefficient of bulb, total number of plant leaf, days
number of germination to maturity, enzymatic pyruvic acid and allicin. Traits measurements were done based on
"Descriptors for Allium". To measure pyruvic acid, 25 g of cloves with 25 ml of water were completely homogeneous in
a mixer and passed through a filter paper after ten minutes. Ten ml of filtrated extract was increased into 100 ml volume
with water and a half-milliliter of it was taken and added to 1.5 ml of 5% trichloroacetic acid solution, and after one
hour, 18 ml of water was added to sample. Then one ml of resulting solution and each standard solution were
transferred to separate test tubes. One ml of water and dinitrophenyl hydrazine 0.0125%, were added to each sample,
and were heated in bain-marie bath at 37°C for ten minutes. At the end, by adding five ml of 0.6% normal caustic soda
to the test tubes, the concentration of samples were determined in the presence of standard solutions (0.01, 0.225, 0.05,
0.1 and 0.2 μmol / ml sodium pyruvate) at 420 nm wavelength using spectrophotometer Pharmacia-Biotech model
Novaspec II. To assess non-enzymatic pyruvate activity, alinase enzyme must become inactivated, so 40 to 60 grams of
garlic clove is initially heated in microwave at 900 watts for three seconds for every gram of sample (120 to 180
seconds).
To find relationship between variables, the correlation coefficients between them were calculated. The study of the
relationship between traits with bulb yield and alicin yield was done by stepwise regression method. Causal
relationships and direct and indirect effects of traits on bulb and allicin were determined by path analysis method.
Analysis of variance, mean comparison of traits by LSD method at 1% probability level, correlation determination,
stepwise regression analysis and cluster analysis were done by Minitab software version 17.3.1, while Microsoft Word
and Excel 2003 softwares were used to draw the graphs and path analysis, respectively.
Results and Discussion: The results shown that Iranian garlic landraces have noticeable diversity of agromorphological traits, such as weight of 30 seed clove from 21 (Ramhormoz landrace) to 177 g (Hossein Abad landrace),
bulb yield from 2059 (Ramhormaoz landrace) to 12090 kg ha -1 (Soolan landrace), Allicin yield from 4.9 (Ramhormoz
landrace) to 53 kg ha-1 (Ali Abad landrace), bulb weight from 12.8 (Ramhormoz landrace) to 48 g (Bardsir landrace)
and bulb diameter from 28 (Isfahan landrace) to 35 mm (Hossein Abad landrace), which are necessary for breeding
programs. It is also confirmed that the adapted landraces from one region may have acceptable production in other
regions. According to the present results, landraces from Oromyeh (10866 kg/ha), Arak (9941 kg/ha) and Bardsir
(11444kg/ha) produced high yield in Hamedan climatic condition, so that the maximum allicin content were produced
by landraces from Ali Abad (53 kg/ha), Maryanaj (51 kg/ha) and Oromyeh (51 kg/ha). Allicin content is calculated
based on the bulb yield, and enzymatic pyruvic acid content and its molar relationship with allicin. In the recommended
equilibrium of chemical reaction, the alliin coefficient on the one side is two and the coefficients of allicin and pyruvic
acid on the other side are two and one, respectively. Bulb weight directly and crown diameter indirectly had highly
correlation with bulb yield; and leaf area index, harvest index, bulb diameter and dry weight of plant leaf showed a high
correlation with allicin content. The cluster analysis used standardized traits to divide landraces into two main groups as
suitable and unsuitable sets to plant under Hamadan climatic conditions.
Conclusion: According to the results of the present study, it is recommended that Oromyeh, Soolan and Heidareh
landraces can be used as valuable populations for breeding and introducing the suitable cultivars for Hamedan climatic
condition through single-bulb selection method. Characteristics with easy and low cost assessment, such as crown
diameter, leaf area index, bulb diameter under field condition; and after harvest measurements, such as bulb weight,
harvest index, dry weight of plant leaf traits can also be considered as suitable selection indicators in breeding
programs. Thirdly, the current study indicated that the cost of preserving garlic germplasm resources can be decreased
by reducing the amount of stored materials, without the significant decline in genetic diversity.
Keywords: Cluster analysis, Garlic, Genetic diversity, Pyruvic acid, Stepwise regression
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بررسی کارآیی تیمارهای تلفیقی گرمادرمانی و کشت مریستم انتهایی بر تولید نهال عاری از سه
ویروس آلوده کننده سیب "گوشت سرخ" ( )Malus pumila Mill.در شرایط درون شیشهای
نوشین کاظمی -*1علی اکبر حبشی –2وهب

اسدی3

تاریخ دریافت1397/10/05 :
تاریخ پذیرش1398/05/09 :

چکیده
این پژوهش با هدف تولید نهاا ااا ا اس ا ویاوو  ASGV ،ASPV ،ACLSVای "گوشا او " ( ،)Malus pumila Mill.د
پژوهشگاه بیوتکنولوژا کشاو سا ایوان ( )ABRIIد ا  1394انجام شد .آسمایشها با ا سیابی اثوبخشای تیااا گوماد ماانی ( 14 ،7 ،0و  21وس د
انداسه کوچکتو اس  0/2میلیمتو ،بین  0/2تا  0/7میلیمتو و بز گتو اس  0/7میلیمتو) بو نو
دماا  38د ج انتیگواد) و کش مویستم انتهایی (د
حذف ویوو اس یزشاخ ها انجام شد .د ابتدا حضو ویوو هاا ASGV ،ACLSVو  ASPVد ناون هاا ماد ا باا و هااا آسماون االیازاا
اندویچ دو طوف آنتی بادا و  RT-PCRمو د ا سیابی قوا گوف  .پس تیاا هاا گوماد مانی و کش مویستم د شوایط د ون شیش اا انجام شاد.
یزشاخ هاا شد یافت اس مویستم تو ط االیزا و  RT-PCRبواا هو ویوو بو ی شدند .ب طو کلی نو حذف ا ویاوو 25/9( ACLSV
د صد) 7/4( ASGV ،د صد) و  44/4( ASPVد صد) با یکدیگو متفاوت بود .نتایج نشان داد افزایش طو مدت گوماد مانی و کاهش انداسه مویستم با
اثو گذا ا متفاوت بو ویوو هاا مو د مطالع بااث افزایش نو اا ا شدن یزناون ها اس ویوو شده ا  .افزایش دو ه سماانی گوماد ماانی د 21
وس بااث کاهش شد و تکثیو و حتی اس بین فتن یزناون ها شد .بنابواین  14وس گوماد مانی مؤثوتوین تیاا جه حذف آلودگی ویوو هاا ASGV
(11/11د صد) 88/89( ASPV ،د صد) و  44/44( ACLSVد صد) اس یزناون هاا مو د مطالع بود .د پایان آسمایش ناون هایی ک تو اط هاو دو
و االیزا و  RT-PCRالم تشخیص داده شدند ،تکثیو و یش دا شدند و د شوایط گلخان اا اسگا شدند.
واژههای کلیدی :االیازاRT- ،Apple stem pitting virus ،Apple stem grooving virus ،Apple chlorotic leaf spot virus ،
PCR

مقدمه

 Capillovirus ،Trichovirusو Foveavirus

1

ی یکی اس مهمتوین میاوههااا منااطم معتدلا و ود ایوا
ا ک باالتوین نو تجا ت جهانی میوه تااسه و فاوآو ده ا د باین
محصوالت باغی دا د .متأ فان ا اتفاده اس نهاا آلاوده با ویاوو ،
میزان تولید این محصو و حتی الم گیاه ا ب شدت تح تاأثیو
قوا میدهد ،ب طو اک منجو ب خسا ت قابل مالحظا و د نهایا
افا االکاود د کال جهاان مایشاود ( .)7ویاوو هااا (Apple
(Apple stem ASGV ،chlorotic leaf spot virus) ACLSV
) grooving virusو  )Apple stem pitting virus( ASPVب ا
 -1پژوهشگو پژوهشکده میوههاا معتدل و ود یوا ،مؤ سا تحیییاات و الاوم
باغبانی
(* -نویسنده مسئو :

(Email:nooshinkazemi792000@yahoo.com

 -2دانشیا  ،پژوهشگاه بیوتکنولوژا ایوان
 -3دانشجوا دکتوا پژوهشکده ملی انگو و کشاش دانشگاه مالیو
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i3.77252

توتی اس جنسهااا
ک هو د خانوادها  Flexiviridaeقوا دا ند ،پاتوژنهاا ایجی
د ی و گالبی هستند ک با طاو معنایدا ا میازان محصاو و
کیفی میوه ا کاهش میدهند ( 1و  .)9بوخالف بسایا ا اس آفاات و
بیاا اهایی ک بااث کاهش االکاود محصاوالت مایشاوند ،هایچ
و مبا سه قطعی الی آلودگی هاا ویوو ی وجاود نادا د .بناابواین
ا تفاده اس نها هاا الم و اا ا اس ویوو بواا ا تفاده د باغهاا
ماد ا و د نهای احداث باغهاا االم اجتناان ناپاذیو ا ا ( 12و
 .)15اسطوفی با توج ب اینک هیچ ناقل طبیعی بواا این ویاوو هاا
شناخت نشده ا  ،ا تفاده اس ماده گیاهی الم یاک اه ماؤثو باواا
جلوگیوا اس خسا ت ویوو ا (.)23
د آسمایشهاا گذشت و هاا متعددا جه حاذف ویاوو
هاا دان دا ان اس جال گوماد مانی ،شیای د مانی و کشا مویساتم
انتهایی مو د بو ی قوا گوفت ا  ،هو یک اس محییین پیشاین باو
ا ا هدف ،امکانات و ا قام مو د بو ی اس یک یا تلفییای اس و -
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هاا مذکو بهوه گوفت اند ( 19 ،18 ،8و .)23ب نظو می د سمانی ک
یک گیاه آلوده ب ویوو د دماا باال شد میکند ،تکثیو ویوو د
این حال کنتو میشود و تیسیم لولی و شد ویعتو گیااه نساب
ب ویوو میتواند نیاط اا ا اس ویوو مخصوصاا د قساا هااا
أ ی گیاه ،مانند نواحی مویستای ب وجود آو د .د نتیج این احتاا
وجود دا د ک تکثیو ویوو د باف ها محدود شود و اس طوفای اادم
وجود ا تباط آوندا کامل بین مویستم و باف هاا سیوین بااث ایجاد
نیاط اا ا اس ویاوو د ناواحی مویساتی شاود ( 6و  .)21بناابواین
گوماد مانی یکی اس مهمتوین اهکا حذف ویوو هاا د ختان میاوه
مانند ی و گالبی ا و مویستم بودا ا پس اس گوماد مانی ،جه
تکایل فوآیند حذف ویاوو بسایا ایاج ا ا ( 18و  .)25تکنیاک
االیازا ( )Enzyme-linked immunosorbent assayباا و اع و
کا بود سیادا ب انوان یک اه تشخیص ویع آلاودگی ویوو ای د
گیاهان مختلف ا تفاده میشود ( 2و  .)13ب االوه نجش ب کااک
 RT-PCRنیز ب طو گستودهاا بواا تشخیص ویوو هاا ای و
دیگو د ختان میوه مو د ا تفاده قوا میگیود (.)16
هدف اس انجام این پژوهش د تیابی ب د تو العال منا جه
اا ا ناودن گیااه ای "گوشا او " اس ویاوو هااا سیانباا
اقتصادا و تولید کلونهاا اا ا اس ویوو با شایوه یاز اسدیاادا
میباشد تا با حفظ این ژنوتیپهاا ا سشااند با اناوان ژ م پال ام
بومی کشو د بونام هاا اصالحی آینده مو د ا تفاده قوا گیوند.

مواد و روشها
تهیه مواد گیاهی

این پژوهش د ا  1394د آسمایشگاه کش باف پژوهشاگاه
بیوتکنولوژا ایوان ( )ABRIIانجام شد .ناون هاا ماو د ا اتفاده د
این تحییم ،یکی اس ژنوتیپهاا ی "گوش او " (شاکل)A ،3
بود ک گیاهی منحصو ب فود اس خانوادها  ،Rosaceaeجنس Malus
و گون  pumilaا  .آنچ این گیاه ا اس دیگاو گیاهاان ایان گونا
متاایز نااوده ،وجاود میازان بااالا آنتایاکسایدان و آنتو ایانین د
کو تکس آن میباشد ک االوه بو ایجااد جاذابی اااهوا ،خاوا
د مانی ویژه اا شامل جلوگیوا اس بیاا اهاا قلبی ،وطان و دیاب
دا د (.)5
ناون هاا گیاهی د فصل بها (اواخو ا دیبهش ) اس وشاخ هاا
د حا شد ی "گوش و " موجود د شهو تان شاهوود تهیا
شدند .قطعات گیاهی شامل جوان هااا جاانبی باا طاو  1/5تاا 2/5
انتیمتو پس اس ضدافونی شدن د محیط کش پای  MSب هاواه
دو میکووموال  BAPمستیو شدند .پس اس شش هفت  ،یزشاخ ها با
محاایط کشاا بهیناا پااوآو ا :محاایط پایاا  MSحاااوا چهااا
میکووموال  ،BAPمیکووموال  30 ،GA3بو لیتاو گاوم ااکا وس،

 6/8گوم بو لیتو آگا ( ،)10د اتاقک شادا باا دمااا  24±2د جا
انتیگواد و دو ه نو ا  16اا وشنایی و هشا ااا تاا یکی
منتیل شدند.
بررسی اولیه آلودگی ویروسی در ریزشاخههای مادری

پس اس تکثیو اولی  ،یز ناون هاا ی گوش و با و هاا
االیاازا و  RT-PCRجه ا بو اای حضااو ویااوو هاااا ،ASGV
 ACLSVو  ASPVمطالع شدند .جه آسمون االیزاا ااندویچ دو
طوف آنتی بادا ) (DAS-ELISAاس کیا  ( BIOREBAاوییس)
ا تفاده شد .ا اتخوا  RNAاس یاز ناونا هاا باواا  RT-PCRباا
ا تفاده اس پووتکل و بافو تهی شده تو ط معصاومی و هاکاا ان ()14
صو ت گوف و اخ  cDNAنیز باا ا اتفاده اس کیا دوموحلا اا
شوک  Thermo Scientificانجام شاد و کیفیا آن باا ا اتفاده اس
آغاسگو اکتین طواحی شاده د پاژوهش قبلای (( )11جادو  )1ماو د
ا سیابی قوا گوف  .مشخصات آغاسگوهاا مو د ا تفاده بواا دیاابی
ویوو هاا ACLSV ،ASPVو  ASGVنیز د جدو ( )1ذکوشده
ا  .آغاسگو ویوو  ASPVبا بو ی میاالت و منابع موجود د این
سمین انتخانشاد ،و آغااسگو ویاوو هااا  ASGVو  ،ACLSVباا
ا ااااتفاده اس اطالاااااات ژنااااوم هااااو ویااااوو اس پایگاااااه
) (www.ncbi.nlm.nih.govو
NCBI
داده
( )www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustaloو با ا تفاده اس یک ابازا
طواحی اولی آنالین ) (www.genscript.comو بو ا ا ژن تولیاد
پووتئین پوششی ویوو طواحی شدند ( .)11دماا اتصا اختصاصای
هو یک اس آغاسگوها با ا تفاده اس گوادیان دمایی ماو د بو ای قاوا
گوف و دماا بهینا اتصاا  59د جا اانتیگاواد با د ا آماد.
محصو  PCRبو وا ژ ) 1/5 (w/vد صاد آگاا وس ( نا آمیازا
شده با اتیدیوم بووماید) قوا گوف و پس با کاک نو ماو اا بنفش
مشاهده شد.
اعمال تیمارهای حذف ویروس

پااس اس بو اای اولیاا آلااودگی د گیاااه ماااد ا ،تعاادادا اس
یزناون هاا ی "گوش و " ب محایط کشا بهینا پاوآو ا
منتیل شدند .ده وس پس اس کش  ،گیاهچ هاا د حا شد د چهاا
ژیم سمانی گوماد مانی قوا گوفتند .ب این منظو گیاهچا هاا ده وس
پس اس تکثیو د محیط کش جدید (ب صو ت مستییم و بدون افزایش
تد یجی دما) بواا مادت  14 ،7 ،0و  21وس د دمااا  38±1د جا
انتی گواد قوا گوفتناد .گوماد ماانی یزشااخ هاا د محایط کشا
میکووموال  GA3د
پای  MSبا افزودن چها میکووموال ،BAP
محیطی با شوایط نو ا منا ( 16اا وشنایی و  2000لاوکس
نو ) انجام گوف  ،تا ناون ها امکان تولید و شد شااخ هااا جدیاد ا
داشت باشند.

بررسي كارآیي تیمارهاي تلفیقي گرمادرماني و كشت مریستم انتهایي بر تولید نهال عاري از سه...

501

جدول  -1فهرست توالی آغازگر اکتین و توالی آغازگرهای اختصاصی تشخیص وجود  ACLSV ،ASPVو  ASGVدر سیب
Table 1- The primer of actin and list of used primers in the multiplex detection for ASPV, ACLSV and ASGV in apple
نام ویروس
نام آغازگر
توالی (´)5´-3
اندازه
منبع
Reference

)Size(bp

11

236

11

219

4

247

11

125

)´Sequence (5´- 3

primer

GGAAGACGTGCTTCAACAAGC
ATCCAACAGCGGGAAACTGGG
TTCATGGAAAGACAGGGGCAA
AAGTCTACAGGCTATTTATTATAAGTCTAA
CAGTATTGTGCCTTYTAYGCRAAGC
CCATAGAACGGATGCGGTACATYTG
GTTCCCTGGTATTGCAGACCG
CAAGGATGGACCCTCCAATCC

ASG-F
ASG-R
ACLSV-F
ACLSV-R
ASPV247-F
ASPV247-R
ACTIN –F
ACTIN –R

پس اس پایان تیاا هاا گوماد مانی ،اقدام با جدا ااسا مویساتم
انتهایی اس یزشاخ هاا شد یافتا د تیاا هاا گودیاد .مواحال جادا
اسا مویستم سیو لوپ و تح شوایط ا تویل د هود المیناا انجاام
اناداسه انجاام شاد (کوچاکتاو اس 0/2
گوف  .مویستم بودا ا د
میلیمتو ،بین  0/2تا  0/7میلیمتو و بز گتو اس  0/7میلیمتو) .محایط
کش مو دا تفاده جه شد مویستمهاا حااوا نااکهااا پایا و
ویتامینهاا  ½ MSبود ب هاواه  0/5میلایگاوم باو لیتاو هو ماون
 BAPو  2/5گوم بو لیتو ژلوای جه جاماد کاودن محایط کشا .
اووف مو د ا تفاده د ایان موحلا پتاواهااا یاک باا مصاوف و
ا تویل با قطو هش انتیمتو بودند .پس اس قوا دادن مویستمهاا د
محیط کش  ،د ن پتواها با کاک پاا افیلم بسات شاد و د نهایا
بواا شد د فیتوتوون با متو ط دماا  24±1د ج انتیگواد با 16
اا وشنایی و  2000لوکس نو مستیو شدند ( .)24بعاد اس  30تاا
 35وس مویستمهاا شد کوده و سنده مانده (شکل ،)B1 ،3ب محایط
کش تکثیو ،د شیش هاا مککا تی (ب ا تفاع هش اانتیمتاو و
قطو داخلی  20میلیمتو) منتیل شدند .پس اس یک ماه یزشاخ هاا با
محیط کش تکثیو ی د شیش هاا بز گتاو (جاا آسمایشاگاهی)
منتیل شدند.
تکثیر گیاهچههای عاری از سه ویروس ACLSV ،ASGVو
ASPV

هش ماه پس اس اااا تیاا گوماد مانی گیاهاان شاد یافتا اس
مویستم ،اس نظو وجود ویوو بو ی شدند .گیاهاانی کا باا هاو دو
و االیزا و  RT-PCRاا ا اس ویوو بودناد ،د محایط کشا
بهین تکثیو شدند .تعاداد  40یزشااخ ااا ا اس ویاوو د محایط
کش یش سایی حاوا ناکهاا  ،1/2 MSفاقد ویتاامین ،هااواه باا
 30g/lاکا وس و  3میکوو موال  IBAقوا داده شد .د هو اوف پنج
یزشاخ با طو تیویبی  40میلیمتو گذاشت شد ،پس اووف کش
ب مدت یک هفت د شوایط تا یکی و دماا  24±1د ج انتیگاواد
قوا گوفتند .پس اس یک هفت یز ناون ها ب محیط کش دوم یش -

Virus name
ASGV
ACLSV
ASPV
ACTIN

سایی منتیل شدند .این محیط کش حاوا نااکهاا و ویتاامینهااا
محیط کش  ، 1/2 MSهاواه  30g/lاکا وس و بدون هو ماون باود.
پس اس انتیا یزشاخ ها ب محیط دوم یش سایی ،شیش هااا حااوا
یز ناون د فیتوتوون با متو ط دماا  24±1د ج انتیگواد با 16
اا وشنایی و  2000لوکس نو قوا گوفتند تا یشا هاا مشااهده
شوند .گیاهان یش دا ب داخل گلدانهایی ب حجام  200میلایلیتاو
حاوا پوالی و پی ما ( )1:1ا تویل شده منتیل شدند و ب مدت
 4تا  5وس د طوب نسبی حدود  90د صد د گلخان با دمااا باین
 24±1د ج انتی گواد قوا گوفتند ،پس طح طوبا نسابی با
حدود  60د صد کاهش داده شد و گیاهان بواا حدود چهاا هفتا د
این شوایط قوا گوفتند .یک ا بعد حضاو ا ویاوو ،ASGV
 ACLSVو  ASPVبا و  RT-PCRد ناونا هاا ماو د ا سیاابی
مجدد قوا گوف .
واکاوی آماری و بررسی عملکرد آزمایشها

آسمایشها ب صو ت آسمون فاکتو یل بو پای طوح کامال تصاادفی
انجام شد .فاکتو هاا پژوهش شامل سمان قوا گیوا یزشااخ تحا
تیاا گوماد مانی د چها طح ( 14 ،7 ،0و  21وس) و انداسه مویساتم
طح (کوچکتو اس  0/2میلیمتو ،بین  0/2تا  0/7میلایمتاو و
د
بز گتو اس  0/7میلیمتو) بود .هو تیاا شامل پنج تکوا (د هو ااوف
آسمایش پنچ یزناون قوا گوف ) بود ب ابا تی  300واحد آسمایشای
د این تیاا ها قوا گوفتند .هاچنین  240مویستم (چها طح تیااا
سمانی گوماد مانی ،انداسه مویساتم و  20تکاوا ) د ایان آسماایش
کش شد و  72یزناون (چها طح تیاا سماانی گوماد ماانی ،ا
انداسه مویستم و شش تکوا ) د پایان مواحل پژوهش با تکنیکهااا
االیاازا و  RT-PCRمااو د بو اای قااوا گوفتنااد .محا اابات آمااا ا
دادههاا ب د آمده تو ط نوم افزا  SPSSنسخ  20انجام شد و
ناودا هاا موبوط تو ط ناوم افازا  Excelام گودیاد .میاانگین
تیاا ها ب و آسمون چند دامن اا دانکان د اطح احتااا یاک
د صد مو د میایس قوا گوفتند.

502

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،33شماره  ،3پاییز 1398

نتایج و بحث
بررسی اولیه تشخیص آلودگی ویروسی در ریزنمونههای
مادری

پس اس گذش  60دقیی اس افزودن محلو ن گیاوا ویاوو -
هاا  ASGVو  ACLSVبا چاهاکهاا و انکوبا کاودن پلیا د
تا یکی و دماا اتاق ( ،)20-25˚Cخوانش چاهکهاا تو اط د اتگاه
 ELISA readerانجام شد و ااداد ب د آمده مو د بو ای قاوا

گوف (شکل  D :1و جدو  .)2خاوانش چاهاکهاا باواا ویاوو
 ASPVپس اس  120دقیی و د شوایط مشاب انجاام شاد (شاکل :1
 .)Dمیانگین ااداد ب د آمده اس بو ی یزشاخ ها با تکنیک االیزا
اختالف معنی دا ا با نتایج ناونا منفای موجاود د کیا نداشا ،
د حالیک طبم نتایج حاصل اس تکنیک  ،RT-PCRناون ماد ا مو د
بو ی ،ب هو ویوو  ASPV ،ASGVو  ACLSVآلاوده باود
(شکل  B ،A :1و Cو جدو .)2

شکل  -1نتایج  RT- PCRدو ریز نمونه مادری از سیب گوشت سرخ با آغازگرهای اختصاصی ویروسهای  )B( ASPV ،(A) ASGVو ACLSV

( .)Cاندازه قطعات مورد بررسی ( 247bpبرای ویروس( 236bp ،)ASPVبرای ویروس  )ASGVو ( 219bpبرای ویروس )ACLSVبوده است.
تصویر نتایج االیزا در پنج نمونه مادری(.)D
Figure 1- The result of RT-PCR, in two mother samples of red flesh apple for ASGV (A), ASPV (B) and ACLSV (C). The size
of the tested parts was 247 bp (for the ASPV), 236 bp (for the ASGV) and 219 bp (for the ACLSV). The results of ELISA in
five mother samples (D).

نتایج بررسی اثر تیمارها بر حذف ویروس از ریزشاخههاا
با روشهای االیزا و RT-PCR

مدت سمان تیاا گوماد ماانی ،و اناداسها مویساتم جادا شاده اس
یزشاااااخ هااااا ،اثااااو معناااایدا ا ( )P >0/01بااااو حااااذف
ویااوو هاااا ASGV،ACLSVو ASPVاس یزشاااخ هاااا مااو د
بو ی داش .
میایس میانگین نتایج نشان داد مویستمهااا کوچاک تاو اس 0/2
میلیمتو مؤثوتوین تیاا اناداسه ،جها حاذف ویاوو هااا ACLS
( 66/67د صااد)22/22( ASG ،د صااد) و  66/67( ASPد صااد) اس
یزشاخ هاا مو د مطالع بوده ا  .ضعیفتوین تیاا این بخش نیز
کش مویستم با انداسه بز گتو اس  0/7میلیمتو بود ک کاتوین میازان
اا ا شادن اس ویاوو هااا ( ACLSصافو د صاد)( ASG ،صافو
د صد) و  22/22( ASPد صد) د آن مشاهده شد .ب طو کلی نتایج
این بخش نشان داد ،مویساتمهااا باز گتاو اس  0/2میلایمتاو کا
هاواهی پویاو دیومهاا بوگی بیشتوا داشتند ،شاانس سنادهماانی و
شد جداکش ها ا افزایش دادند و این نتیج د تحیییات قبلای نیاز
( .)20اما طبم نتایج این پژوهش و پاژوهشهااا
ب د آمده ا

دیگو د این سمین ( 11و  )23نو اا ا اسا گیاهان اس ویوو با
صو ت معنیدا ا تح تاأثیو اناداسه مویساتم قاوا داشا و ابطا
معکو ی بین انداسه مویستم و د صد اا ا اسا یزناون اس ویوو
بوقوا بود .بنابواین هوچ انداسه مویستم کش شاده کاوچکتو باشاد،
شانس باالتوا جه اا ا شدن اس ویوو ها خواهد داش .
بوا ا نتایج ب د آمده اس این پژوهش ،افزایش طاو مادت
تیاا گوماد مانی ابط مستییم و معنیدا ا بو اا ا شدن یزشاخ -
هااا ماو د بو ای اس ا ویاوو  ASGV ، ACLSVو ASPV
داش  .اس طوفای قوا گیاوا طاوالنی مادت یزشااخ هاا د شاوایط
گوماد مانی ( 21وس) ب شدت ب یزناون ها خساا ت وا د کاود ،با -
طو اک تاام یزشاخ هاا قوا گوفت د تیاا  21وس گوماد مانی اس
بین فتند .نتایج حاصل د این سمین مشاب نتایج آسمایشاات پاژوهش
دیگوا ( )9بود ک انوان کوده بودند تیویبا تاام یزناونا هااا قاوا
گوفت د تیاا گوماد مانی  38د ج  ،پس اس  20وس اس بین فتناد .د
پژوهشی ( )24آمده ا  ،میزان سندهمانی یزناون هاا گالبی ،پاس
اس گذش  35وس گوماد مانی د  37د ج انتیگواد 64 ،د صاد باود.
این اختالف د نتایج حاصال  ،مایتواناد با دلیال تفااوت د میازان
میاوم میزبان ب دماا باال ،و هاچنین تفاوت د میازان دمااا با

بررسي كارآیي تیمارهاي تلفیقي گرمادرماني و كشت مریستم انتهایي بر تولید نهال عاري از سه...

کا گوفت شده جه تیااا گوماد ماانی باشاد .د پژوهشای ( )23د
ا تباط با یزناونا هااا گالبای  Fengshuiآماده ا ا  ،تعادادا اس
گیاهچ ها پس اس  15وس گوماد مانی اس بین فتند ،و د ادام آسمایش
فتن یزناون ها با افازایش دو ها گوماا د ماانی با
میزان اس د
شدت افزایش یاف .
میایس میانگین نتایج حاصل اس  RT-PCRنشاان داد تیاا هااا
 14وسه ( 44/44د صد) گوماد مانی اثاو منا ابی باو حاذف ویاوو
 ACLSاس یزشاخ ها داشت ا و د صد قابل توجهی اس یزشااخ -
هاا ماو د مطالعا د تیااا  14وس گوماد ماانی ( 88/89د صاد) اس
ویوو  ASPاا ا شدند .تفاوت معنیدا ا باین دو ههااا  7و 14
 ASGاس
وسه گوماد مااانی (11/11د صااد) جه ا حااذف ویااوو
یزشاخ هاا مو د بو ی مشاهده نشد (شکل  .)2این اماو مایتواناد
نشاندهنده حسا ی کام ویاوو  ASGبا افازایش طاو مادت
گوماد مانی باشد .تیاا کش مویستم ب تنهایی (تیاا شاهد) اندمان
بسیا پایین د حذف ویوو هاا ( ACLSVصافو د صاد)ASPV ،
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( 11/11د صد) و ( ASGVصفو د صد) اس یزشاخ ها داشا (شاکل
.)2
ب طو کلی نتایج این بخاش نشاان داد ،باا افازایش طاو دو ه
گوماد مانی ناون ها پایش اس مویساتم باودا ا ،میازان ااا ا شادن
گیاهان د هو نوع ویوو افزایش یافت ا  ،این نتاایج منطبام
بو نتایج بسیا ا اس پژوهشهاا قبلی ا ک افازایش طاو دو ها
گوماد مانی ا د حذف ویاوو بسایا ماؤثو مایدانناد ( 8و  .)17اس
طوفی د پژوهشها آمده ا  ،دماا بااال باا جلاوگیوا اس ااخ و
تکثیو  RNAویوو میتواند انتشا ویوو با مویساتم انتهاایی ا
کاهش دهد ( 23 ،18و  .)25بدیهی ا ک توان ا قام و گونا هااا
مختلف د سمین امکان شد و نااو د شاوایط گوماد ماانی متفااوت
ا و با توج با نتاایج ،تیااا  14وس گوماد ماانی بهتاوین تیااا
پژوهش حاضو د سمین حذف ویوو اس یزناون هاا مو د آسماایش
بود ،ک ضان حفظ تعداد قابل مالحظ اا اس یزناونا هاا ،بیشاتوین
نو اا ا شدن اس ویوو هاا مو د مطالع ا نشان داد.

شکل  -2درصد عاری شدن ریزنمونهها از ویروسهای  ASGV ،ACLSVو  ASPVدر پایان دوره گرمادرمانی و پس از هشت ماه از کشت مریستم
گیاهچههای Malus pumila Mill.
Figure 2- The percentage of ASPV, ACLSV and ASGV elimination at the end of thermotherapy treatments after eight
)months of meristem culture of Malus pumila Mill. Explants (DMRT, p ≤ 0.01

نتایج آسمون االیزا د یزشاخ هاا حاصل اس مویستم کوچکتو اس
 0/2میلیمتو ،پس اس  14وس گوماد مانی د جادو ( )2آماده ا ا .
نتایج اختالف معنیدا ا بین ناون هاا الم و آلوده با ویاوو (باا
ا تناد ب نتایج  )RT-PCRا نشان نداد .ب طو کلی نتایج ب د ا
آمده اس آسمون االیزا د این پژوهش ،با نتاایج  RT-PCRهامخاوانی
نداش و قابل تفسیو نبود .د تعدادا اس یزشااخ هاا باا اینکا اادد
حاصل اس آسمون االیزا ،اس کنتو منفی باالتو بود ،اما نتیج RT-PCR
ناون ا اا ا اس ویوو نشان داد ،و د بوخای ماوا د نتاایج آسماون
االیزا مثبا کااذن باود و ایان ناونا هاا د و  RT-PCRاالم
تشخیص داده شدند .بنابواین با توج ب نتایج این بخش (جدو  )2و

پژوهشهاا پیشین ( 11 ،2و  ،)13االیزا اس دق کافی جها دیاابی
ویوو بوخو دا نبود و بواا د تو ی ب نتیج منا ا  ،ا اتفاده اس
و هاا دقیمتو مانند  RT-PCRتوصی میشود.
نتایج  RT-PCRنشان داد ،ناو حاذف ا ویاوو ACLSV
( 25/9د صد) 7/4( ASGV ،د صد) و  44/4( ASPVد صد) د گیاه
با یکدیگو متفاوت بود .ایان اماو مایتواناد ناشای اس تفااوت ااختا
ویوو ها و وا حوک ذ ات پووتئین ویوو و اوامال ماؤثو باو
انتیا ویوو د لو هاا گیاهی باشد ک د پژوهشهااا گذشات
نیز بو ی و تایید شده ا (.)22
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RT- ) وOD 405/492nm  سیب با استفاده از تکنیک االیزا (بررسیشده درASGV  وACLSV ،ASPV  نتایج بررسی وجود ویروسهای-2 جدول

 درجه38  روز گرمادرمانی در دمای14  میلیمتر) پس از0/2  در پنج ریز نمونه مادری و ریز نمونههای رشد یافته از مریستم (کوچکتر ازPCR
.سانتیگراد
Table 2- The results of the presence of ASPV, ACLSV, and ASGV viruses by using ELISA (tested in OD 405 / 492nm) and
RT-PCR in five maternal explants and meristem grown explants (0.2 mm≥) after 14 days of thermotherapy at 38◦C.

نوع ویروس

نوع نمونه مورد بررسی

1 ریز نمونه

2 ریز نمونه

3 ریز نمونه

4 ریز نمونه

5 ریز نمونه

virus

Type of examined sample

Explants 1

Explants 2

Explants 3

Explants 4

Explants 5

نتیج االیزاا یزناون ماد ا

0.140

0.160

0.160

0.202

0.243

+

+

+

+

+

0.122

0.118

0.165

0.160

0.153

-

-

+

+

-

3

3

3

3

3

0.110

0.110

0.110

0.110

0.110

0.168

0.202

0.247

0.174

0.184

+

+

+

+

+

0.116

0.147

0.261

0.142

0.180

-

+

+

-

+

3

3

3

3

3

0.110

0.110

0.110

0.110

0.110

0.179

0.234

0.348

0.245

0.320

+

+

+

-

-

0.120

0.183

0.273

0.203

0.105

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

0.150

0.150

0.150

0.150

0.150

Result of mother samples by ELISA

 یزناون ماد اRT-PCR نتیج
Result of mother samples by RT-PCR

نتیج االیزاا ناون شد یافت اس مویستم
ACLS

The result of ELISA in grown samples
from meristemsa

 ناون شد یافت اس مویستمRT-PCR نتیج
The result of RT-PCR in grown samples
from meristems
ACLSV

کنتو مثب

Positive control of ACLSV
ACLSVمنفی

کنتو

Negative control of ACLSV

نتیج االیزاا یزناون ماد ا
Result of mother samples by ELISA

 یزناون ماد اRT-PCR نتیج
Result of mother samples by RT-PCR

نتیج االیزاا ناون شد یافت اس مویستم
ASG

The result of ELISA in grown samples
from meristemsa

 ناون شد یافت اس مویستمRT-PCR نتیج
The result of RT-PCR in grown samples
from meristems
ACLSV

کنتو مثب

Positive control of ACLSV
ACLSVمنفی

کنتو

Negative control of ACLSV

نتیج االیزاا یزناون ماد ا
Result of mother samples by ELISA

 یزناون ماد اRT-PCR نتیج
Result of mother samples by RT-PCR

نتیج االیزاا ناون شد یافت اس مویستم
ASP

The result of ELISA in grown samples
from meristemsa

 ناون شد یافت اس مویستمRT-PCR نتیج
The result of RT-PCR in grown samples
from meristems
ACLSV

کنتو مثب

Positive control of ACLSV
ACLSVمنفی

کنتو

Negative control of ACLSV

 وس گوماد مانی حذف شد33  پس اسACLSV

 ویو، صو ت گوف

نتایج پژوهشهاا پیشاین کا د گیااه گالبای

اسطوفی بوا ا
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اما غلظ ویوو ( ASGVبا تکنیک االیزا) نزدیک ب ناونا مثبا
بود ( ،)3د مطالع دیگوا نیز ( )24آمده ا ا  ACLSVنساب با
دماهاا باال حسا تو اس  ASGVبود ،نتایج مذکو با نتایج حاصال اس
این پژوهش ،مشابه داش و حذف ویوو  ASGVد یزشااخ -
هاا ی گوش و خ تو اس حذف ویوو  ACLSVانجاام
شد.
ب طو کلی د بین ویوو هاا ماو د مطالعا د ایان پاژوهش،
ویوو  ASPVنو حذف باالتوا نسب ب ویوو هااا ACLSV
و  ASGVداش  .د تأیید نتایج حاصل اس این پاژوهش ،د پاژوهش
هاا قبلی نیز کا آمدا متفاوت حذف این ویاوو اس یزشااخ -

هاا گیاهی گزا

شده ا
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( 9و .)11

تولید نهال عاری از سه ویروس  ASGV ،ASPVو ACLSV

د انتها  86د صد اس یزناون هاا اا ا اس ا ویاوو
 ASGV ،و  ACLSVیشا دا شادند 95 .د صااد اس گیاهچا هاااا
یش دا شده ،د شوایط گلخان اا اسگا شدند (شکل  .)3یک اا
بعد ادم حضو ویوو د گیاهان گلدانی با تکنیک  RT-PCRماو د
بو ی قوا گوف (شکل  )4و تاامی گیاهان مو د بو ای ااا ا اس
آلودگی ب ویوو هاا مو د مطالع بودند.
ASPV

شکل  -3میوه سیب گوشت سرخ ( ،)Aریزنمونه رشد یافته از مریستم ( ،)B1پرآوری شاخه ( ،)B2مرحله ریشهزایی ( ،)Cو تعدادی از نهالهای
سازگار شده عاری از سه ویروس  ASGV ،ACLSVو )D( ASPV
Figure 3- Fruit of red flesh apple (A), a grown up explant from meristem (B1), in vitro shoot multiplication (B2), rooting stage
)(C) and a number of adapted virus-free seedlings from ASPV, ACLSV and ASGV (D

شکل  -4نتیجه  RT-PCRدو نمونه نهال گلدانی سیب گوشت سرخ عاری از ویروسهای  )B( ASPV،)A( ACLSVو )C( ASGV
Figure 4- The result of RT-PCR, in tow red flesh apple seedlings, free from ASPV, ACLSV and ASGV

نتیجهگیری
بو ی اولی گیاهان ماد ا با و مولکاولی  RT-PCRنشاان
داد تاام ناون هاا ماد ا مو د بو ی ،ب ویوو هاا ASP ،ASG
و  ACLSآلودگی داشتند .طاو دو ه تیااا گوماد ماانی ( 38د جا
انتیگاواد) و اناداسها مویساتم کشا شاده اس یاز ناونا هاا ،اثاو
معنیدا ا ( )P >0/01باو حاذف ا ویاوو ASGV ،ACLSV
و ASPVداش  .و االیزا اس دقا کاافی جها دیاابی ویاوو
بوخو دا نبود و د بسیا ا اس موا د نتایج ب د آمده اس این و با

نتایج حاصل اس  RT-PCRمغایوت داش  .تیااا  14وس گوماد ماانی
ب هاواه انداسه یک مویساتم باودا ا (کوچاکتاو اس  0/2میلایمتاو)
موثوتوین تیاا د اا ا شادن یزشااخ هااا ماو د مطالعا اس ا
ویااوو  100( ACLSد صااد) 37( ASG ،د صااد) و 100( ASP
د صد) بود.

1398  پاییز،3  شماره،33  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

506

منابع
1- Adams M.J., Antoniw J.F., Bar Joseph M., Brunt A.A., Candresse T., Foster G.D., Martelli G.P., Milne R.G., and
Fauquet C. M. 2004. The new plant virus family Flexiviridae and assessment of molecular criteria for species
demarcation. Archives of Virology 149(8): 1045-1060.
2- Asghar A., and Singh G. 2007. Production of Indian citrus ringspot virus free plants of Kinnow employing
chemotherapy coupled with shoot tip grafting. Journal of Central European Agriculture 8(1).
3- Cies´lin´ska M. 2002. Elimination of Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) from pear by in vitro thermotherapy
and chemotherapy. Acta Horticulture 596: 481-484.
4- Deng X.Y., Hong N., Hu H.J., and Wang G.P. 2004. Detection of latent viruses in Pyrus pyrifolia by IC-RT-PCR
and TC-RT-PCR. Journal of Fruit Science 21: 569-572.
5- Etherton P. 2002. Bioactive compounds in foods: their role in the prevention of cardiovascular disease and cancer,
Journal of Medicine 113: 71–88.
6- Gambino G., Di Matteo D., and Gribaudo I. 2009. Elimination of Grapevine fanleaf virus from three Vitis vinifera
cultivars by somatic embryogenesis. European Journal of Plant Pathology 123(1): 57-60.
7- Hadidi A., and Barba M. 2011. Economic impact of pome and stone fruit viruses and viroids. Virus and Virus Like
Diseases of Pome and Stone Fruits 1(8).
8- Hu G.J., Hong N., Wang L.P., Hu H.J., and Wang G.P. 2012. Efficacy of virus elimination from in vitro-cultured
sand pear (Pyrus pyrifolia) by chemotherapy combined with thermotherapy. Crop Protection 37: 20-25.
9- Hu G., Dong Y., Zhang Z., Fan X., Ren F., and Zhou J. 2015. Virus elimination from in vitro apple by
thermotherapy combined with chemotherapy. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 121(2): 435-443.
10- Kazemi N., Amiri M.E., and Jafarkhani Kermani M. 2013. Hormonal optimization of medium for multiplication of
rare apple genotype of Red Flesh. Thesis for M. Sc. in Horticulture. University of Zanjan.
11- Kazemi N., Zaree Nahandi F., Habashi A.A., and Asadi W. 2019. Molecular Assessment of Chemotherapy and
Meristem Culture Efficiency for Production of Seven Cultivars of Virus-Free Pear (Pyrus communis L.). Journal of
Agricultural Crops Production 21(1): 107-118.
12- Komorowska B., Malinowski T., and Michalczuk L. 2010. Evaluation of several RT-PCR primer pairs for the
detection of Apple stem pitting virus. Journal of Virological Methods 168(1-2): 242-247.
13- Manganaris G.A., Economou A.S., Boubourakas I.N., and Katis N.I. 2003. Elimination of PPV and PNRSV
through thermotherapy and meristem-tip culture in nectarine. Plant Cell Reports 22(3): 195-200.
14- Masoomi-Aladizgeh F., Jabbari L., Khayam Nekouei R., and Aalami A. 2016. A simple and rapid system for DNA
and RNA isolation from diverse plants using handmade kit. Protoc Exch.
15- Mathioudakis M.M., Maliogka V.I., Dovas C.I., Paunović S., and Katis N.I. 2008. Reliable RT‐PCR detection of
Apple stem pitting virus in pome fruits and its association with quince fruit deformation disease. Plant
Pathology 58(2): 228-236.
16- Menzel W., Jelkmann W., and Maiss E. 2002. Detection of four apple viruses by multiplex RT-PCR assays with
coamplification of plant mRNA as internal control. Journal of Virological Methods 99(1-2): 81-92.
17- Panattoni A., Luvisi A., and Triolo E. 2013. Elimination of viruses in plants: twenty years of progress. Spanish
Journal of Agricultural Research (1): 173-188.
18- Paprstein F., Sedlak J., Polak J., Svobodova L., Hassan M., and Bryxiova M. 2008. Results of in vitro
thermotherapy of apple cultivars. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 94(3): 347-352.
19- Paprštein F., Sedlák J., Svobodová L., Polák J., and Gadiou S. 2013. Results of in vitro chemotherapy of apple cv.
Fragrance. Horticultural Science (Prague) 40: 186-190.
20- Ramgareeb S., Snyman S.J., Van Antwerpen T., and Rutherford R.S. 2009. Elimination of virus and rapid
propagation of disease-free sugarcane (Saccharum spp. cultivar NCo376) using apical meristem culture. Plant Cell,
Tissue and Organ Culture (PCTOC) 100(2): 175-181.
21- Retheesh S.T., and Bhat A.I. 2010. Simultaneous elimination of Cucumber mosaic virus and Cymbidium mosaic
virus infecting Vanilla planifolia through meristem culture. Crop Protection 29(10): 1214-1217.
22- Sareila O., Hohkuri M., Wahlroos T., and Susi P. 2004. Role of viral movement and coat proteins and RNA in
phloem‐dependent movement and phloem unloading of tobamoviruses. Journal of Phytopathology 152(11‐12):
622-629.
23- Tan R., Wang L., Hong N., and Wang G. 2010. Enhanced efficiency of virus eradication following thermotherapy
of shoot-tip cultures of pear. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 101(2): 229-235.
24- Wang L., Wang G., Hong N., Tang R., Deng X., and Zhang H. 2006. Effect of thermotherapy on elimination of
Apple stem grooving virus and Apple chlorotic leaf spot virus for in vitro-cultured pear shoot
tips. HortScience 41(3): 729-732.
25- Wang Q., Cuellar W.J., Rajamaki M.L., Hirata Y., and Valkonen J.P. 2008. Combined thermotherapy and

507

...بررسي كارآیي تیمارهاي تلفیقي گرمادرماني و كشت مریستم انتهایي بر تولید نهال عاري از سه

cryotherapy for efficient virus eradication: relation of virus distribution, subcellular changes, cell survival and viral
RNA degradation in shoot tips. Molecular Plant Pathology 9(2): 237-250.

)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

Journal of Horticultural Science

Vol. 33, No.3, Fall 2019, P. 499-509
ISSN: 2008 - 4730

499-509 . ص،1398  پاییز،3  شماره،33 جلد
- 4730508
:شاپا
1398  پاییز،3  شماره،33  جلد،)علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي2008
نشریه

Evaluation of Combined Treatments of Thermotherapy and Apical Meristem
Culture Efficiency on Virus Elimination from in vitro Shootlets of Red Flesh
Apple (Malus pumila Mill.)
N. Kazemi1*- A.A. Habashi2- W. Asadi3
Received: 26-12-2018
Accepted: 31-07-2019

Introduction: Apple (Malus spp.) is one of the most economically important fruit crop worldwide. This crop is
highly affected by various virus infections, leading its considerable devastation and eventually results in yield loss in
the whole world. Among effective viruses, Apple stem grooving virus (ASGV), Apple stem pitting virus (ASPV), and
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) which have been firstly characterized in apple (Malus domestica), play
important roles in altering the plant defense mechanism, leading a low performance. According to the references, heat
treatments can reduce the movement of virus particles into the apical meristem through inhibiting viral RNA synthesis,
so high temperature over a long period is an efficient method for virus elimination. In additions, meristem culture is also
a common method to eradicate viruses from horticultural plants. This study was done to produce virus-free (ACLSV,
ASPV, ASGV) apple (Malus pumila Mill.) plantlets.
Materials and Methods: The effect of different thermotherapy duration (0, 7, 14 and 21 days at 38 °C) and the
sizes of apical meristems for meristem culture(less than 0.2 mm, between 0.2 and 0.7 mm and larger than 0.7 mm) was
assessed on virus eradication. Our plant material was a genotype of red flesh apple belongs to Budagovsky Bud.9
(Malus+pumila) "Niedzwetzkyana" of Rosaceae family from Shahroud, that has high levels of important
phytochemicals like antioxidants, flavonoids and anthocyanins in its cortex, which in addition to attractiveness, creating
special healing properties in some disease. At first the presence of ACLSV, ASGV and ASPV were checked in mother
samples by ELISA and RT-PCR methods. Then we performed the thermotherapy treatments and later meristems were
cultivated and grown in vitro. Regenerated shoots from meristem were tested by ELISA and RT-PCR methods for all
three viruses. Samples that were diagnosed virus-free by both techniques, were proliferated, rooted and transferred into
the pots to be used for later propagation and establishment of the mother orchard.
Results and Discussion ELISA results for the presence or absence of ACLSV, ASGV and ASPV were
indeterminate; they were neither negative nor positive for each virus, indicating ELISA was not an accurate method to
study virus infections in our samples. Therefore, careful examination of initial infection of samples was performed by
RT-PCR. Examining mother samples by RT-PCR showed that all samples were infected by ASG, ASP and ACLS
viruses.
Results of RT-PCR testing suggested that the number of days in thermotherapy and the size of meristem had a
significant effect (P<0.01) on the ACLSV, ASGV and ASPV elimination. Increasing in the duration of the
thermotherapy decreased the survival rate of the explants and it was difficult to acquire virus-free explants after 21 days
treatments, because all the explants were destroyed in this treatment. The relation between the size of meristem and its
survival has been examined in different studies, whose results are consistent with the present research and confirms that
increasing the size of the meristem and the number of leaf primordium, will increase the vitality. However, it should be
noted that larger meristems are more susceptible to viral contamination. In the previous study, the percentage of ASGV
and ACLSV elimination was significantly influenced by the size of the meristem and the duration of the thermotherapy.
In the same study, ACLSV, ASGV and ASPV could not be detected in plants grown from meristems smaller than 1 mm
after 35 days of thermotherapy. They also showed that virus eradication was happened after shorter period of
thermotherapy if smaller meristems were cultured (0.7 mm). The results of our study were consistent with these
observations; ACLSV, ASGV and ASPV appeared to be eliminated more frequently from the smallest meristem
treatment (smaller than 0.2 mm) compared to the other treatments (0.2-0.7 mm and larger than 0.7 mm). Elimination
rates of ACLSV, ASGV and ASPV were different in each case and ASPV-free frequency obtained in regenerated
shoots treatment was higher than other viruses (ASGV and ACLSV). This observation was similar to the results of
1- Researcher of Temperate Fruits Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research,
Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
(*- Corresponding Author Email: nooshinkazemi792000@yahoo.com)
2- Departement of Tissue and Cell Culture, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural
Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3- Ph.D. Student National Institute of Grape and Raisin in Malayer University, Iran
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some previous studies. It could be due to differences in the morphology of the viruses and transmission factors in plant
cells that affect viruses, which has been investigated and confirmed in previous studies.
Meristem culture alone, without other treatments, had very low efficiency in virus elimination from explants. The
best results of virus eradication from apple explants was obtained after 14 days of thermotherapy, that we had 44.44%,
11.11% and 88.89% of virus-free samples from ACLSV, ASGV and ASPV, respectively. Generally, our results showed
that by increasing the thermotherapy duration, the elimination of all three types of viruses was increased. Many
researchers also found that thermotherapy is a very effective treatment in virus eradication.
Conclusion: Results showed that increasing the duration of thermotherapy (14 days) and reducing the size of
cultivated meristem (smaller than 0.2mm) increased the elimination rate of all three viruses (ACLSV ،ASPV ،ASGV)
from apple explants.
Keywords: Apple chlorotic leaf spot virus, Apple stem grooving virus, Apple stem pitting virus, ELISA, RT-PCR
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چکیده
این مطالعه با هدف بهبود ویژگیهای رویشی و زایشی بر روی گیاهچههای گل جعفری آفریقایی در قالب دو آزمایش جداگانه در گلخانه تحقیقااتی
دانشگاه والیت ایرانشهر در سال  1396اجرا شد .تیمارهای آزمایش اول شامل غنچهگیری در دو سطح (عدم غنچهگیری و غنچهگیری در  20روز بعد از
کاشت) و نیتروژن در چهار سطح ( 0درصد 2 ،درصد 4 ،درصد و  6درصد) و تیمارهای آزمایش دوم شامل سه سطح اینادول اساتیا اساید ( 100 ،50و
 150میلی گرم بر لیتر) و سه سطح اسید جیبرلیا ( 200 ،100و  300میلی گرم بر لیتر) و آب مقطر به عنوان شاهد بودند .کیفیت گیاهچهها بار اساا
ارتفاع و قطر گیاهچه ،تعداد برگ ،تعداد و طول شاخه فرعی ،تعداد و قطر گل ،وزن تر و خشا گل و تعداد روز تا گلدهی اندازهگیری شدند .نتایج نشاان
دادند که بیشترین ارتفاع گیاه ( 47/5سانتی متر) ،طول شاخه ( 21/50سانتی متر) ،قطر گل ( 5/25سانتی متر) ،وزن خشا گال ( 3/60گارم) و وزن تار
گل ( 0/8گرم) در تیمار عدم غنچهگیری به همراه  6درصد نیتروژن بدسات آماد .بیشاترین تعاداد بارگ ( ،)91تعاداد شااخه ( )10و تعاداد گال ( )7باا
غنچهگیری همراه با تیمار  6درصد نیتروژن بدست آمد .کیفیت گیاهچهها با محلولپاشای اسا ید جیبرلیاا نبابت باه اینادول اساتیا اساید افا ایش
چشمگیری داشت و با اف ایش غلظت ،کیفیت گیاهچهها نی اف ایش یافت ،بهطوریکه بیشترین ارتفاع گیاه ( 34/25سانتی متر) ،طول شاخه ( 23ساانتی
متر) ،تعداد برگ ( ،)42تعداد شاخه ( ،)14قطر گل ( 3سانتی متر) ،وزن خشا گل ( 0/65گرم) ،وزن تر گل ( 3/13گرم) ،تعداد گل ( )6و کمتارین تعاداد
روز تا گلدهی ( 31روز) در محلول پاشی با اسید جیبرلیا در غلظت  300میلی گرم بر لیتر ایجاد گردید.
واژههای کلیدی :اسید جیبرلیا ،ایندول استیا اسید ،اوره ،کیفیت گیاهچه

مقدمه

1

گل جعفری آفریقایی که عضوی از خانواده کالپرک سانان اسات،
یکی از محبوبتارین گال هاای تجااری یکبااله در اغلاب کشاورها
می باشد .این گیاه به دلیل کاشت آسان ،مقاومت به آفات و ساازگاری
وسیع در شرایط دمایی مختلف از اهمیت فوقالعادهای برخوردار اسات
( .)1از این گیاه در طراحی منظر به دلیل گلهای جذاب و طیف رنگی
گبترده آن استفاده می شود ( .)20در اغلب گلهای زینتی ،گلادهی و
عملکرد ببتگی به تعداد شاخه های باردهی دارد که با کاهش رشاد و
اف ایش شاخه های جانبی ،اف ایش مییابد ( .)25پیرایش گیااه توساط
غنچهگیری در گلهای زینتی انجام میگیارد .زماان بهیناه و شادت
غنچه گیری توسط محققان مختلف در گلهایی مانند جعفری ،میناای
 -1استادیار ،گروه کشاورزی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشاگاه والیات ،ایرانشاهر،
ایران
)Email:m.zamanipour@velayat.ac.ir
(* -نویبنده مبئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i3.79030

چینی و داوودی مشاخ شاده اسات ( .)6غنچاهگیاری باه منظاور
شاخهدهی بیشتر بوده که این امر تعداد گلها را نی اف ایش مایدهاد.
یا گیاه به طور کلی به دلیل غالبیت انتهاایی باه سامت بااال رشاد
می نماید .اگر نوک شاخه چیده شود ،مواد غذایی به سمت شاخههاای
جانبی رفته و شاخهدهی انجام میپذیرد .بدون تیمار غنچهگیری ،رشد
گیاه تبریع شده و گیاه طویلتار گشاته و بناابراین عملکارد کااهش
مییابد ( .)1سهراوات و همکاران ( )27گ ارش نمودند که تعداد گل در
ارتباط با تعداد شاخه بوده و اف ایش تعداد شاخه سبب افا ایش تعاداد
گلهای جعفری شده است .باج و همکااران ( )1گا ارش نمودناد کاه
بهترین زمان غنچهگیری 15 ،روز بعد از کاشت است ،چارا کاه مااده
خشا بیشتری در این زمان توسط گیاه تولید شده و جذب نیتروژن و
فبفر از خاک در این زمان نی بیشتر است .بعالوه ،آنها بیاان کردناد
که غنچه گیری زودهنگام سبب اف ایش تعداد شاخه و افا ایش تعاداد
گل میگردد .هم چنین ،پوشکار و ساین ( )21گا ارش نمودناد کاه
غنچه گیری  20روز بعد از کاشت نببت به تیمارهای دیگر به منظاور
اف ایش تعداد گل موثرتر بود .از طرفی ،نیتروژن موثر بر رشد ،تولیاد و
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بهبود کیفیت گلهای جعفری میباشد ( .)16در بین تنظیم کنندههای
رشد گیاهی ،اکبین و جیبارلین نقاش حیااتی در تنظایم فرآینادهای
توسعه در گل جعفری دارند ( .)7اکبین در اف ایش طویلشدن سالول
به ویژه شاخهها و القای غالبیت انتهایی نقاش دارد ،اماا غلظاتهاای
باالی اکبین بازدارنده آن میباشد ( 2و  .)8بنابراین ،تنها غلظتهاای
پایین اکبین در اف ایش رشد ،موثر مایباشاند ( .)33بعاالوه ،اینادول
استیا اسید سبب اف ایش تقبیم سلولی ،رشد شااخه و ریخاتزایای
سلولی میگردد ( .)14جیبرلین به رشد ساقه ،برگ و دیگر بخشهاای
هوایی گیاه کما نموده و سبب طویل شدن سالول و افا ایش طاول
میان گرهها میشود ( .)2بعالوه ،محلولپاشی با اسید جیبرلیاا تعاداد
گل در هر گیاه ،وزن و عملکرد گل و طول ساقه و طول اسااات را در
گیاه آنتوریوم اف ایش داد ( 5و  .)11اف ایش گلدهی و کیفیت گلهاای
میخا نی می تواند به وسیله کاربرد خاارجی هورماونهاای گیااهی
مانند ایندول استیا اسید و اسید جیبرلیا به واسطه تقبیم سالول و
طویلشدن سلول در قبمت انتهایی گیاه روی دهد ( .)14خونادو و
همکاران ( )9در بررسی اثرات نفتالین استیا اسید ،سایکوسل و اسید
جیبرلیا بر خصوصیات زایشی گال همیشاه بهاار بیاان نمودناد کاه
باالترین تعداد و کیفیت گل در غلظت های  300میلایگارم بار لیتار
اسید جیبرلیا و  200میلی گرم بر لیتر نفتالین استیا اسید به دسات
آمد .سااجید و همکااران ( )24و کوماار و همکااران ( )13در بررسای
اثرات غلظت های مختلف اسید جیبرلیا و سایکوسل بیان نمودند که
غلظتهای  250و  350میلیگرم بر لیتار باه ترتیاب سابب افا ایش
ارتفاع گیاه ،تعداد شااخه ،تعاداد بارگ و تعاداد گال هاای داوودی و
جعفری شد و تعداد روز تا گلادهی را کااهش داد .کوماار و همکااران
( )15در بررسی کاربرد خااکی نیتاروژن باه میا ان  100کیلاوگرم در
هکتار به همراه کاربرد برگی اسید جیبرلیا به می ان  200پی پای ام
در  20و  50روز پس از کاشت در گال جعفاری گا ارش نمودناد کاه
تمامی پارامترهای رویشی و زایشی اندازهگیری شاده ،افا ایش یافات.
باج و همکاران ( )1گ ارش نمودند کاه محتاوای نیتاروژن ،پتاسایم و
فبفر گیاه جعفری با کاربرد  300میلی گرم بر لیتر اسید جیبرلیا باه
همراه غنچهگیری در  15روز پس از کاشت اف ایش یافات .ساین و
همکاران ( )31در بررسی غنچهگیاری و محلاول پاشای نیتاروژن بار
کیفیت گیاهچه جعفاری بیاان نمودناد کاه کااربرد غلظات  3درصاد
نیتروژن سبب اف ایش ارتفاع ،وزن خشا گل و قطار گال شادند ،در
حالیکه غلظت  2درصد نیتاروژن سابب افا ایش وزن تار گال شاد.
بعالوه ،تعداد برگ در غلظت  1درصد نیتروژن به همراه غنچاهگیاری
اف ایش یافت .این مطالعه با هدف بررسی اثرات غنچهگیری ،محلاول
پاشی نیتروژن و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر خصوصیات رشدی و
زایشی گل جعفری انجام گرفته است.

مواد و روشها
مطالعه حاضر در گلخانه تحقیقاتی دانشاگاه والیات ایرانشاهر در
قالب دو آزمایش جداگاناه در دی مااه ساال  1396اجارا شاد .خااک
گلخانه شنی لومی با  pHبرابر  7/2بود .طول جغرافیایی منطقاه باین
 58درجه و  47دقیقه تا  63درجه و  19دقیقه ،عرض جغرافیایی باین
 25درجه و  3دقیقه تا  31درجه و  28دقیقه و ارتفاع منطقه از ساطح
دریا  571متر بود 10/5 .کیلوگرم کاود دامای 15 ،گارم نیتاروژن20 ،
گرم فبفر و  20گرم پتاسیم در بلوکهای مورد آزمایش قبل از کاشت
اعمال شدند .پس از آماده سازی ببتر با ترکیب خااک و کاود دامای،
باذور گیااه جعفاری آفریقاایی رقام  African Double Orangeدر
ببترها به فاصله  10سانتی متر بین ردیف و  2تاا  3ساانتیمتار روی
ردیف کاشته شدند .انتقال نشای گیاهچه در مرحلاه  3تاا  4برگای در
فواصل  45سانتیمتر ×  35سانتیمتر انجام گرفت (.)1
آزمایش اول:اثرات غنچه گیری و محلولپاشی نیتروژن برر
ویژگیهای رشدی و زایشی گل جعفری

تیمارها شاامل غنچاه گیاری در  2ساطح (عادم غنچاهگیاری و
غنچهگیری  20روز پس از کاشت) و محلولپاشی نیتروژن در  4سطح
( 0درصد 2 ،درصد 4 ،درصد و  6درصد) بودند .این آزمایش بهصاورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامال تصاادفی در  3تکارار و هار
تکرار شامل  6گیاهچه اجرا شد .غنچهگیری با حذف  4تا  5سانتیمتر
از قبمت انتهایی نوک شاخه 20 ،روز پس از کاشت انجاام گرفات .از
اوره به عنوان محلولپاشای نیتاروژن یاا روز پاس از غنچاهگیاری
استفاده شد.
آزمایش دوم :اثررات ننیریک نننرد هرای رشرد گیراهی برر
ویژگیهای رشدی و زایشی گل جعفری

تیمارهااا شااامل  3سااطح اسااید جیبرلیااا ( 200 ،100و 300
میلیگرم بر لیتر) و  3ساطح اینادول اساتیا اساید ( 100 ،50و 150
میلی گرم بر لیتر) و آب مقطر به عناوان شااهد بودناد .اولاین مرحلاه
محلولپاشی اکبین و جیبرلین 20 ،روز بعد از کاشت و دومین مرحلاه
محلولپاشی 50 ،روز بعد از کاشت انجام گرفت .این آزمایش در قالب
طرح بلوکهاای کامال تصاادفی در  3تکارار و هار تکارار شاامل 6
گیاهچه اجرا شد.
فانتورهای انداز گیری شد

در زمان برداشت (یعنای زماانیکاه آخارین گال برداشات شاد)،
فاکتورهای اندازه گیری شده شامل صفات رویشی (ارتفاع و قطر گیااه،
تعداد شاخه ،تعداد برگ و میانگین طول شاخه هاا) و صافات زایشای

اثر غنچهگیري ،محلولپاشي نیتروژن و تنظیمكنندههاي رشد گیاهي بر صفات رویشي و زایشي گل جعفري513 ...

(تعداد گل ،قطر گل ،وزن خشا و وزن تر گل) بودناد .تعاداد روز تاا
گلدهی از تاریخ کاشت تا روز باز شدن جوانههای گال محاسابه شاد.
برای به حداقل رساندن کااهش وزن گال ابتادا وزن تار باا تارازوی
دیجیتالی ( 0/001گرم) اندازه گیری شد .ساس برای اندازهگیاری وزن
خشا آنها به آون با دمای  65درجه سانتی گراد به مدت  48ساعت
منتقل شدند و پس از گذشت ایان زماان باا تارازوی دیجیتاالی وزن
شدند.

گیا

غنچه گیری اثر معنی داری بار پارامترهاای رشادی گال جعفاری
داشت ،به طوری که ارتفاع و قطار گیااه را نبابت باه ساایر تیمارهاا
کاهش چشمگیری داد .برعکس ،تیمارهاای نیتاروژن همگای سابب
اف ایش ارتفاع و قطر گشتند ،به گونهای کاه بااالترین میا ان ارتفااع
( 47/5سانتیمتر) و قطر گیاه ( 2/50ساانتیمتار) در محلاولپاشای 6
درصد نیتروژن بادون عمال غنچاهگیاری و کمتارین میا ان ارتفااع
( 19/83سانتیمتر) و قطر گیاه ( 0/5سانتیمتر) در تیمار غنچاهگیاری
بهتنهایی بدست آمد (شکل  1و  .)2اف ایش در ارتفاع توسط تیمارهای
نیتروژن به اثر مثبت محلول پاشی نیتاروژن در غلباه انتهاایی و رشاد
طولی گیاه مربوط میگردد .بعالوه نیتروژن سبب تشاکیل کلروفیال و
پروتئین در گیاه می شود .نتایج مشابهی توسط ساسیکومار و همکااران
( )25و پراکاش و همکاران ( )20بدست آمد.

آنالیز دادهها
داده ها با استفاده از نرم اف ارهای  MSTATCو  SPSSتج یه و
تحلیل آماری شدند .مقایبه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکان
در سطح احتمال  1درصد انجام شد.

نتایج و بحث
ن رأثیر غنچررهگیررری و محلررولپاشرری نیتررروژن بررر نعررداد

آزمایش اول

شاخههای فرعی و نعداد برگ

پارامترهای رشدی

تعداد شاخههای فرعی هر گیاه در بین تیمارها بهطور معنایداری
متفاوت بود و تیمارهای غنچهگیری و محلولپاشی نیتروژن نببت باه
شاهد ،تعداد شاخه فرعی باالتری را ایجاد نمودند .با افا ایش غلظات
نیتروژن ،تعداد شاخههای فرعی اف ایش یافت ،به گونهایکه بیشترین
تعداد ( )10در تیمار  6درصد نیتروژن به همراه غنچهگیاری باهدسات
آمد (شکل .)3

نتایج حاصل از تج یه واریانس دادهها نشان داد که غنچهگیری و
محلول پاشی نیتروژن بر ارتفاع ،تعداد شاخه ،تعداد برگ ،قطار سااقه و
طول هر شاخه در سطح احتمال  1درصد معنیدار شده اسات (جادول
.)1
نأثیر غنچه گیری و محلولپاشی نیتروژن بر ارنفاع و قطرر

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس اثر غنچهگیری و محلولپاشی نیتروژن بر صفات رشدی گل جعفری
Table 1- ANOVA results of pinching and nitrogen spraying effect on vegetative traits of African marigold
میانگین مربعات
Mean square

ارتفاع

درجه آزادی

منابع تغییرات

Height

DF

S.O.V

طول شاخه

قطر ساقه

تعداد برگ

تعداد شاخه

Branch length

Stalk diameter

Leaf number

Branch number

6.40ns

0.025ns

0.00ns

0.12ns

0.10ns

**520.3

**8.967

**13208.00

**73.50

**1036.70

1

**91.20

**0.472

**1246.00

**43.00

**218.80

3

**47.8

**0.376

**969.00

**14.50

**97.70

3

0.100

0.208

1.000

0.700

0.070

14

6.15

4.3

2.76

9.63

3.40

-

تکرار

2

Replication

غنچهگیری
Pinching

درصد نیتروژن
Nitrogen percent

غنچهگیری× درصد نیتروژن
Pinching× Nitrogen percent

خطا
Error

ضریب تغییرات
)CV (%

** و  nsبه ترتیب معنیدار بودن در سطح احتمال  1درصد ،و عدم معنیداری
and ns: significant at 1% of probability level and non-significant, respectively.

**
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شکل  -1اثر متقابل محلول پاشی نیتروژن × غنچه گیری بر ارتفاع گل جعفری
)Figure 1- Interaction effect of nitrogen spraying ×pinching on plant height of African marigold. (DMRT, p≤0.01

شکل  -2اثر متقابل محلولپاشی نیتروژن × غنچهگیری بر قطر ساقه گل جعفری
)Figure 2- Interaction effect of nitrogen spraying ×pinching on flower stem diameter of African marigold. (DMRT, p≤0.01

اف ایش در تعداد شاخههای فرعی هر گیاه ممکن اسات باهدلیال
اثرات توام حذف جوانه انتهایی گیاه و محلاولپاشای برگای نیتاروژن
باشد .هنگامی که جوانههای انتهایی حذف میشاوند ،غلظات اینادول
استیا اسید کاهش یافته که به نوبه خود غلبه انتهایی از بین رفتاه و
این امر سبب تشویق جوانههای جانبی به رشاد و ایجااد شااخههاای
جدید میگردد .از طرفی ،نیتروژن سبب سانت آمینواساید ،آلکالوییاد و
پروتوپالسم در گیاه می شود که به اف ایش تعداد شاخه جاانبی کماا
مینماید .تعداد برگهای هر گیاه در هماه تیمارهاا نبابت باه شااهد
اف ایش معنی داری نشان داد و بیشترین تعداد ( )91در تیمار  6درصاد
نیتروژن به همراه غنچهگیری ایجاد گردید (شکل  .)4این افا ایش در

تعداد برگ ها ممکن است به دلیل اف ایش در شاخهدهی ثانویاه و اثار
مثبت محلولپاشی نیتروژن باشاد .ایان نتاایج باا یافتاههاای میناا و
همکاران ( ،)17پراکاش و همکاران ( )20و ساین و همکااران ()31
مطابقت دارد.
نأثیر غنچهگیری و محلولپاشی نیتروژن بر طول شاخه

طول هر شاخه در همه تیمارها نببت به شاهد اف ایش معنیداری
نشان داد و بیشترین طول ( 21/5سانتیمتر) در تیمار  6درصد نیتروژن
بدون عمل غنچهگیری ایجاد شد (شکل .)5

515 ... محلولپاشي نیتروژن و تنظیمكنندههاي رشد گیاهي بر صفات رویشي و زایشي گل جعفري،اثر غنچهگیري

 اثرمتقابل محلولپاشی نیتروژن × غنچهگیری بر تعداد شاخه گل جعفری-3 شکل
Figure 3- Interaction effect of nitrogen spraying ×pinching on branch number of African marigold. (DMRT, p≤0.01)

. اثر متقابل محلولپاشی نیتروژن × غنچهگیری بر تعداد برگ گل جعفری-4 شکل
Figure 4- Interaction effect of nitrogen spraying ×pinching on leaf number of African marigold. (DMRT, p≤0.01)

 اثر متقابل محلولپاشی نیتروژن × غنچهگیری بر طول شاخه گل جعفری-5 شکل
Figure 5- Interaction effect of nitrogen spraying ×pinching on branch lenght of African marigold. (DMRT, p≤0.01)
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پارامترهای زایشی

نتااایج حاصاال از تج یااه واریااانس دادههااا نشااان داد کااه اثاار
غنچهگیری و محلولپاشی نیتروژن بر قطر گل معنیدار نبوده ولی بار
تعداد گل ،وزن تر و وزن خشا گل در سطح  1درصد معنیدار شاده
است (جدول .)2
نأثیر غنچهگیری و محلولپاشی نیتروژن بر نعداد گل

تعداد گل در بین تیمارها تفاوت معنیداری نشان داد ،باه طاوری
که بیشترین تعاداد گال ( )7در تیماار  6درصاد نیتاروژن باه هماراه

غنچهگیری و کمترین تعداد ( )1در تیمار صفر درصاد نیتاروژن بادون
عمل غنچه گیری بدست آمد (شکل  .)6به طور کلی ،غنچهگیری توام
با محلولپاشی نیتروژن سبب تعداد شاخه بیشاتر و تعاداد گال بااالتر
میشود .این اف ایش در تعداد گل هر گیاه با غنچهگیاری ،هامچناین
ممکن است به خاطر وجود انرژی بیشتر در تولید گل بیشتر باشد .این
نتایج با گ ارشات پراکاش و همکاران ( )20و سین و همکااران ()31
در گل جعفری رقم پوسا ناارانگی گاینادا و داالل و همکااران ( )4در
میخا مطابقت دارد.

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر غنچهگیری و محلولپاشی نیتروژن بر صفات زایشی گل جعفری
Table 2- ANOVA result of pinching and nitrogen spraying effect on reproductive traits of African marigold
میانگین مربعات
Mean square

درجه آزادی

منابع تغییرات

DF

S.O.V

تعداد روز تا گلدهی

وزن خشک گل

Day number to
flowering

Flower dry
weight

Flower fresh weight

0.80ns

0.001ns

0.005ns

1.54ns

**2340.40

**0.01760

0.005ns

**54.00

**48.88

**331.90

**0.01986

**0.3718

**9.89

**12.90

3

**182.40

**0.06032

**0.7436

**2.78

1.07ns

3

0.005

0.450

0.330

14

1.69

14.00

12.60

-

0.600
25.00

0.001
5.40

وزن تر گل

تعداد گل

قطر گل

Flower
number

Flower
diameter
1.11ns

1

تکرار

2

Replication

غنچهگیری
Pinching

درصد نیتروژن
Nitrogen percent

غنچهگیری× درصد نیتروژن
Pinching× Nitrogen percent

خطا
Error

ضریب تغییرات
)CV (%

** و  nsو به ترتیب معنیدار بودن در سطح احتمال  1درصد و عدم معنیداری
**, and ns: significant at 1% of probability level and non-significant, respectively.

شکل  -6اثر متقابل محلولپاشی نیتروژن × غنچهگیری بر تعداد گل جعفری
)Figure 6- Interaction effect of nitrogen spraying and pinching on flower number of African marigold. (DMRT, p≤0.01

اثر غنچهگیري ،محلولپاشي نیتروژن و تنظیمكنندههاي رشد گیاهي بر صفات رویشي و زایشي گل جعفري517 ...
نأثیر غنچهگیری و محلولپاشی نیتروژن بر وزن نر و وزن
خشک گل

وزن تر و خشا گل در بین تیمارها تفاوت معنیداری نشاان داد.
به طوریکه بیشترین وزن تار ( 3/60گارم) و وزن خشاا گال (0/8
گرم) در تیمار  6درصد نیتروژن بدون عمال غنچاهگیاری و کمتارین
وزن تر ( 2/30گرم) و وزن خشا گل ( 0/4گرم) در تیماار  0درصاد
نیتروژن بدون عمل غنچه گیری ایجاد شد (شکلهاای  7و  .)8دلیال

اف ایش قطر گل ،وزن تر و وزن خشا گل شااید باه دلیال فراهمای
بیشتر مواد غذایی در اثر کاربرد نیتروژن و تخصی انرژی به گالهاا
باشد .از آنجایی که حذف جوانه انتهایی منجر به تولید گلهای بیشاتر
اما کوچا تر می گردد ،بیشترین وزن تر و خشاا گال در تیمارهاای
بدون غنچهگیری مشاهده شاده اسات .نتاایج مشاابهی در گ ارشاات
ساسیکومار و همکاران ( )25و راتور و همکاران ( )22در گال جعفاری
وجود دارد.

شکل  -7اثر متقابل محلولپاشی نیتروژن × غنچهگیری بر وزن تر گل جعفری
)Figure 7- Interaction effect of nitrogen spraying and pinching on flower fresh weight of African marigold. (DMRT, p≤0.01

شکل  -8اثر متقابل محلولپاشی نیتروژن × غنچهگیری بر وزن خشک گل جعفری
)Figure 8- Interaction effect of nitrogen spraying and pinching on flower dry weight of African marigold. (DMRT, p≤0.01

نأثیر غنچهگیری و محلولپاشی نیتروژن بر نعرداد روز نرا
گلدهی

نتااایج حاصاال از تج یااه واریااانس دادههااا نشااان داد کااه اثاار
غنچهگیری و محلول پاشی نیتروژن بر تعداد روز تا گلدهی در سطح 1

درصد معنیدار شده است (جادول  .)3تعاداد روز تاا گلادهی در باین
تیمارها متفاوت بود و تیمارهای غنچهگیری و محلولپاشای نیتاروژن
هر دو تعداد روزهای شروع گلدهی را به تاخیر انداختند .تیمار  6درصد
نیتروژن به همراه غنچهگیاری نیااز باه تعاداد روز بااالتری ( 75روز)
نببت به دیگر تیمارها تا گلدهی داشت و این می ان در تیمار  0درصد
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نیتروژن بدون عمل غنچه گیری ،کمترین می ان ( 38روز) بود (شاکل
 .)9این امر شاید به دلیل حذف جوانه انتهایی باشد که با توقف تقبیم
سلولی در مریبتم جانبی ،فرآیند آغاازش جواناه را ماانع گردیاده و از
توسعه پریمودیای گل در ایان ضامن جلاوگیری ماینمایاد .بعاالوه،

فراهمی نیتروژن سبب اف ایش رشد رویشای گیااه شاده و نتیجاه آن
تاخیر در گلدهی و کوتاه شدن دوره گلدهی است .نتایج مشابهی توسط
پارهی و همکااران ( )18در گال جعفاری و داالل و همکااران ( )4در
میخا گ ارش شده است.

شکل  -9اثر متقابل محلولپاشی نیتروژن × غنچهگیری بر تعداد روز تا گلدهی جعفری
Figure 9- Interaction effect of nitrogen spraying and pinching on days number to flowering of African marigold. (DMRT,
)p≤0.01

نتایج آزمایش دوم
پارامترهای رشدی

نتایج حاصل از تج یه واریانس دادهها نشان داد که تاأثیر تنظایم
کننده های رشد گیاهی بر ارتفاع و قطر گیاه ،تعداد برگ و تعداد شاخه
در سطح احتمال  1درصد معنیدار شده است (جدول .)3
نأثیر ننییک ننند های رشد گیاهی بر ارنفاع و قطر گیا

مقایبه میانگین داده ها با استفاده از آزمون چند دامناهای دانکان
نشان داد که کاربرد هر دو تیمار اسید جیبرلیا و ایندول استیا اسید
سبب اف ایش معنیدار ارتفاع گیاه نببت به شااهد شادند .بعاالوه ،باا
اف ایش غلظت در هر دو تیمار ،ارتفاع افا ایش یافات ،باه طاوریکاه
باالترین ارتفاع گیاه ( 34/25سانتیمتر) با کااربرد اساید جیبرلیاا باا
غلظت  300میلیگرم بر لیتر و کمترین ارتفاع گیاه ( 23/16سانتیمتر)
در شاهد بدست آمد (جدول  .)4کومار و همکااران ( )12دریافتناد کاه
غلظتهای باالتر اسید جیبرلیا ( 200میلیگارم بار لیتار) ،بیشاترین
تاثیر را بر تقبیم سلول و طویل شدن بافتهای جوان گیاهان جعفری
داشتند ،در حالیکه غلظتهای پایینتر ( 50میلیگرم بر لیتار) ،نتاایج
قابل قبولی را ایجاد نکردند .اشمیت و همکاران ( )26گا ارش نمودناد
که اف ایش ارتفاع به می ان  16/78درصد در گلهای داوودی مشاهده
گردید ،زمانی که غلظت  300میلیگرم بر لیتر اسید جیبرلیا اساتفاده
شد .کوریش و همکاران ( )10بیان نمودند کاه اثار برانگی انناده رشاد
توسط جیبرلینها ممکن است بهواسطه اف ایش سطح اکبین بافت یاا

اف ایش تبدیل تریاتوفان به ایندول استیا اسید و افا ایش تقبایم و
طویلشدن سلول باشد کاه منجار باه افا ایش فاصاله میاانگارههاا
میگردد .بیشترین قطر گیاه با محلولپاشی  300میلیگرم بر لیتر اسید
جیبرلیا و کمترین قطر گیاه در شاهد به دست آمد .بعاالوه ،افا ایش
غلظت اسید جیبرلیا سبب اف ایش قطر ساقه اصلی شاد (جادول .)4
کومار و همکاران ( )13بیان نمودند که زمانی که ارتفاع گیاه افا ایش
می یابد ،به همان نببت نی قطر اف ایش مییاباد .نتاایج مشاابهی در
گ ارشات سابل و همکاران ( )23آمده است.
نأثیر ننییک ننند های رشد گیراهی برر نعرداد شراخههرای
فرعی و نعداد برگ

مقایبه میانگین دادهها نشان داد که کاربرد تنظیم کنندههای رشد
گیاهی در سطوح مختلف ،اثرات معنیداری بار تعاداد شااخه و بارگ
جعفری داشتند .تعداد شاخهها با افا ایش غلظات اساید جیبرلیاا در
مقایبه با شاهد اف ایش یافت ،به طوری که بیشترین تعاداد شااخه در
غلظت  300میلیگرم بر لیتار مشااهده گردیاد (جادول  .)4داباا و
همکاران ( )3دریافتند که کاربرد برگی اسید جیبرلیا ممکن است بار
طویلشدن ساقه به واسطه انگی ش تقبیم سلولی و طویلشدن سلول
اثر گذاشته و سبب اف ایش تعداد شاخه و رشد رویشی شود .تعداد برگ
با اف ایش غلظت اسید جیبرلیا اف ایش یافت ،بهطوریکاه بیشاترین
تعداد برگ در غلظت  300میلیگرم بر لیتر ایجااد گردیاد (جادول .)4
ساجید و همکاران ( )24بیان نمودند که کاربرد برگی اساید جیبرلیاا

اثر غنچهگیري ،محلولپاشي نیتروژن و تنظیمكنندههاي رشد گیاهي بر صفات رویشي و زایشي گل جعفري519 ...

سبب اف ایش تقبیم و طویلشدن سلول و بنابراین تمای یابی بافتهاا
می گردد .از طرفی ،جیبرلین تعداد شاخهها را نی اف ایش داده کاه باه
نوبه خود در اف ایش تعداد برگ نی موثر می باشد .کوماار و همکااران
( ) 13گ ارش نمودناد کاه افا ایش در تعاداد بارگ باا کااربرد اساید
جیبرلیا نتیجه القای آغازش برگ و تمای یابی پریموردیای برگای در
ناحیه رشد انتهایی است .سین و همکاران ( )30بیان نمودند که اسید
جیبرلیا سبب اف ایش تعداد برگ در گل همیشه بهار نی شده است.

نأثیر ننییک ننند های رشد گیاهی بر طول شاخه

مقایبه میانگین دادهها نشان داد کاه باا افا ایش غلظات هار دو
تنظیمکننده رشد ،طول شاخه نی اف ایش یافت و بیشترین طول شاخه
( 23سانتیمتر) در غلظت  300میلیگرم بر لیتر اسید جیبرلیا ایجااد
شد و با تیمارهای دیگر اختالف معنیداری نشان داد .کمتارین طاول
شاخه ( 2/25سانتیمتر) در شاهد مشاهده شد (جدول .)4

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر صفات رویشی گل جعفری
Table 3- ANOVA results of PGRs effect on vegetative traits of African marigold
میانگین مربعات
Mean square

درجه آزادی

منابع تغییرات

DF

S.O.V

طول شاخه

قطر ساقه

تعداد برگ

تعداد شاخه

ارتفاع

Branch lenght

Stem diameter

Leaf number

Branch number

Height

**5.58

*0.365

0.10ns

**5.14

**3.64

2

**143.31

**0.698

**407.40

**67.30

**42.70

6

0.080

0.149

1.100

0.140

0.580

12

21.00

31.00

9.50

37.00

12.10

-

**و  nsبه ترتیب معنیدار بودن در سطح احتمال  1درصد و عدم معنیداری.
and ns: significant at 1%, and non-significant, respectively.

تکرار
Replication

تیمار
Treatment

خطا
Error

ضریب تغییرات
)CV (%

**

جدول  -4نتایج مقایسه میانگین اثرات تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر صفات رویشی گل جعفری
طول شاخه

Table 4- Mean comparison results of PGRs effect on vegetative traits of African marigold
تیمارها
ارتفاع
قطر ساقه
تعداد شاخه
تعداد برگ

Branch lenght

Leaf number

Branch number

Stem diameter

Height

Treatments

2.25e

19.00d

2.00d

0.50c

*23.16e

شاهد

10.75c

20.00d

2.66c

0.66c

28.00d

17.00b

39.66ab

12.00b

1.50ab

31.83b

23.00a

41.50a

14.00a

1.70a

34.25a

7.50d

13.50e

3.00d

0.50c

29.66c

11.25c

23.50c

6.00c

0.75c

32.50b

17.16b

39.00b

7.50b

1.00c

32.73b

Control

 100میلیگرم بر لیتر اسید جیبرلیا
100 mgL-1 GA3

 200میلیگرم بر لیتر اسید جیبرلیا
200 mgL-1 GA3

 300میلیگرم بر لیتر اسید جیبرلیا
300 mgL-1 GA3

 50میلیگرم بر لیتر ایندول استیا اسید
50 mgL-1 IAA

 100میلیگرم بر لیتر ایندول استیا اسید
100 mgL-1 IAA

 150میلیگرم بر لیتر ایندول استیا اسید
150 mgL-1 IAA

*وجود حروف مشترک بیانگر عدم تفاوت معنیدار در هر ستون است.
*Means followed by the same letters in each column are not significantly (DMRT, p≤0.01).
.

پارامترهای زایشی

نأثیر ننییک ننند های رشد گیاهی بر نعداد و قطر گل

نتایج حاصل از تج یه واریانس دادهها نشاان داد کاه اثار تنظایم
کنندههای رشد گیاهی بر قطر و تعداد گل ،وزن تر و وزن خشا گال
و تعداد روز تا گلدهی در سطح  1درصد معنیدار شده است (جدول .)5

مقایبه میانگین دادهها نشان داد که کاربرد تنظیم کنندههای رشد
در سطوح مختلف ،اثر معنیداری بار تعاداد و قطار گال در هار گیااه
داشتند .حداکثر تعداد ( )6و قطر گل ( 3سانتی متر) در گیاهاان تیماار
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شده با اسید جیبرلیا در غلظت  300میلیگرم بر لیتر و کمترین تعداد
( )1و قطر گل ( 0/63سانتی متر) در شاهد و غلظت  50میلیگارم بار
لیتر ایندول استیا اسید به دست آمد (جدول  .)6افا ایش در تعاداد و
قطر گل با کاربرد تیمارهای اسید جیبرلیا نتیجه اف ایش ارتفاع گیااه
و تعداد برگ در هر گیاه می باشد .اف ایش تعداد برگ سبب اف ایش در
تولید و تجمع مواد فتوسنت ی شده و این مواد به سمت گلها هادایت
گردیده و سبب تولید تعداد و قطر گل بیشتر گردیده است .از نتایج ماا
این طور استنباط می شود که اساید جیبرلیاا ممکان اسات مبائول
فراهمی مواد غذایی در زمان گلدهی گیاهان باشاد (جادول  .)6نتاایج
مشابهی توسط اسواروپ و همکاران ( ،)32ساجید و همکااران ( )24و
شریف ال مان و همکاران ( )28به دست آمده است.
نأثیر ننییک ننند های رشد گیاهی بر وزن نر و خشک گل

مقایبه میانگین دادهها نشان داد که کااربرد تنظایم کننادههاای
رشد ،اثر معنیداری بر وزن گل ایجاد نمودند .حاداکثر وزن تار (3/13
گرم) و خشا گل ( 0/65گرم) در گیاهان تیمار شده در غلظات 300
میلی گرم بر لیتر و کمترین وزن تر ( 2گرم) و خشا گل ( 0/46گرم)
در شاهد و  50میلیگرم بر لیتر اینادول اساتیا اساید ایجااد گردیاد
(جدول  .)6اف ایش در وزن تر گل ممکن است به دلیل اف ایش تعاداد
برگ ها و در نتیجه اف ایش تولید مواد آسایمیالته و تخصای آن باه
گل ها باشاد .کوماار و همکااران ( )14گا ارش نمودناد کاه وزن تار
گلهای میخا با محلولپاشی غلظتهای مختلاف اساید جیبرلیاا
اف ایش یافته است .هم چنین ،سین ( )29دریافات کاه تیماار اساید
جیبرلیا سبب اف ایش وزن تر گلهای همیشه بهار میگردد.
نأثیر ننییک ننند های رشد گیاهی بر نعداد روز نا گلدهی

نتایج حاصل از تج یه واریانس دادهها نشان داد که تاأثیر تنظایم

کننده های رشد گیاهی بار تعاداد روز تاا گلادهی در ساطح  1درصاد
معنی دار شده است .مقایبه میاانگین تیمارهاا نشاان داد کاه تنظایم
کنندههای رشد در سطوح مختلف اثر معنیداری بار گلادهی و وهاور
گلها داشتند .سریعترین گلدهی 31 ،روز بعد از کاشت باا تیماار 300
میلیگرم بر لیتر ثبت شد ،در حالیکه در گیاهان شاهد 70 ،روز بعاد از
کاشت ،گلدهی به طول انجامید (جدول  .)6تبریع در گلدهی و پدیدار
شدن گلها با محلول پاشی اساید جیبرلیاا ممکان اسات باه دلیال
اف ایش در سطوح جیبرلین داخلی در گیاهان باشاد .پریموردیاای گال
توسط جیبرلین توسعه می یابد .نتایج مشابهی توسط کومار و همکاران
( )12به دست آمده است.
فنگااچون و همکاران ( )19گ ارش نمودند که اثر اسید جیبرلیاا
بر آغازش گل و تبریع گلدهی به واسطه کاهش در غلظت هورماون
آببای یا اسید در شاخه گیاهان بوده است .بعالوه ،ساجید و همکاران
( )24بیان نمودند که زمانی که تعاداد بارگ افا ایش ماییاباد ،ماواد
فتوسنت ی بیشتری برای تبریع در گلدهی فراهم مایگاردد .کوماار و
همکاران ( )14دریافتند که تمامی غلظتهای اساید جیبرلیاا سابب
تبریع در گلدهی در میخا نببت به شاهد شده است.

نتیجهگیری
از نتایج ما این گونه استنباط میشود که غنچهگیری به همراه کاربرد
برگی  6درصد نیتروژن سبب اف ایش تعداد شاخه و تعداد گل و کاربرد
برگی  6درصد نیتروژن به تنهایی سبب اف ایش قطر گل و وزن تر و
خشا گل شدند .بعالوه ،کاربرد برگی اسید جیبرلیا رابطه مبتقیمی
با اف ایش ارتفاع ،تعداد شاخه و قطر گل و رابطه معکوسی با تعداد روز
تا گلدهی نشان دادند .غلظت  300میلیگرم بر لیتر اسید جیبرلیا،
بیشترین تاثیر را بر خصوصیات رشدی و زایشی گل جعفری داشت.

جدول  -5نتایج تجزیه واریانس اثر تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر صفات زایشی گل جعفری
Table 5- ANOVA results of PGRs effect on reproductive traits of African marigold
میانگین مربعات
Mean square

تعداد روز تا گلدهی

DF

S.O.V

وزن تر گل

تعداد گل

قطر گل

Flower fresh weight

Flower number

Flower diameter

**7.00

**0.0036

**0.3733

**2.58

**0.48

**4.492

**0.014

**0.4705

**10.03

**2.66

6

0.050

0.0005

0.123

0.240

0.057

12

20.06

3.20

20.40

32.00

23.00

-

Day number to
flowering

وزن خشک گل

درجه آزادی

منابع تغییرات

Flower dry weight

** و  nsبه ترتیب معنیدار بودن در سطح احتمال  1درصد و عدم معنیداری.
ns: significant at 1%, and non-significant, respectively.

** and

تکرار

2

Replication

تیمار
Treatment

خطا
Error

ضریب تغییرات
)CV (%
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 نتایج مقایسه میانگین اثرات تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر صفات زایشی گل جعفری-6 جدول
Table 6- Mean comparison results of PGRs effect on reproductive traits of African marigold

تعداد گل

قطر گل

وزن تر گل

وزن خشک گل

تعداد روز تا گلدهی

Treatments

Flower
number

Flower
diameter

Flower fresh
weight

Flower dry
weight

Day number to
flowering

شاهد

1.00d*

0.63d

2.00c

0.46e

70.00a

2.00c

1.25c

2.30bc

0.49d

62.00d

4.00b

2.50b

2.50abc

0.52c

58.00e

6.00a

3.00a

3.13a

0.65a

31.00f

1.00d

0.75d

2.10c

0.47e

65.00b

2.72c

1.50c

2.40bc

0.53c

64.00c

4.00b

2.55b

2.80ab

0.59b

62.00d

تیمارها

Control

 میلی گرم بر لیتر اسید جیبرلیا100
100 mgL-1 GA3

 میلی گرم بر لیتر اسید جیبرلیا200
200 mgL-1 GA3

 میلی گرم بر لیتر اسید جیبرلیا300
300 mgL-1 GA3

 میلی گرم بر لیتر ایندول استیا50
اسید
50

mgL-1

IAA

 میلی گرم بر لیتر ایندول استیا100
اسید
100 mgL-1 IAA

 میلی گرم بر لیتر ایندول استیا150
اسید
150

mgL-1

IAA

.*وجود حروف مشترک بیانگر عدم اختالف معنیدار در هر ستون است
* Means followed by the same letters in each column are not significantly (DMRT, p≤0.01).

.لیتر اسید جیبرلیا به منظور بهبود صفات زایشی گل توصیه میگردد
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Introduction: African marigold is one of the most popular annual flowers in almost of countries. In the
most ornamental plants, the flowering and yield depends on the flowering branches that can be increased with
pinching. Nitrogen spraying is beneficial on the growth, production and quality improvement of marigold
flowers. Among plant growth regulators, auxin and gibberellin play a crucial role in regulating the development
processes of African marigold.
Material and Methods: This study was carried out in the research greenhouse of Velayat University of
Iranshahr in two separate experiments in December 2017. The beds were prepared after mixing the soil with
FYM (Farm Yard Manure) and the seeds of African marigold var. "African Double Orange" were sown on the
bed at a distance of 10 cm between the row and 2 to 3 cm within the row. Transplanting of plantlets were
performed in the 3 to 4 leaves stages in distances of 45 cm×35 cm. Treatments of the first experiment were
contains of two stages of pinching (no pinching and pinching in 20 days after planting) and nitrogen spraying in
four stages (0%, 2%, 4% and 6%). A factorial experiment was laid out in a complete randomized block design
with three replications where each replication was comprised of six plantlets. Treatments of the second
experiment consisted of three levels of indole acetic acid (50, 100 and 150 mgL -1) and three levels of gibberellic
acid (100, 200 and 300 mgL-1) and distilled water as control. The first stage of auxin and gibberellin spraying, 20
days after planting and the second stage of spraying, was performed 50 days after planting.
On the harvest time (when the last flower harvested), measurement factors were contains of vegetative
parameters (plant height and diameter, branch number, leaf number and branch length) and reproductive
parameters (flower number, flower diameter, flower fresh weight and flower dry weight). Days taken to
flowering were counted from transplanting till the date of flower bud opening.
Result and Discussion: Analysis of variance showed that pinching and nitrogen spraying had significant
effects on plant height and diameter, branch number, leaf number and branch length per plant (P< 0.01). The
highest plant height (47.5 cm), plant diameter (2.5 cm) and branch length per plant (21.5 cm) obtained in no
pinching with 6% N treatment. This result showed that spraying of nitrogen could increase apical dominance and
growth of longitudinal growth of plant. The maximum leaf number (91) and branch number (10) obtained in
pinching 20 days after harvesting with 6% N treatment. When the apical dominance is removed, the lowering of
IAA (Indol acetic acid) concentration increased the new branches. Increasing in new branches and positive effect
of nitrogen spraying created new leaves. Analysis of variance showed that pinching and nitrogen spraying were
not effective on flower diameter but had significant effects on flower number, flower fresh weight and flower
dry weight. The highest flower number (7) were created in pinching supplemented with 6% N treatment. The
highest flower fresh weight (3.60 g) and flower dry weight (0.8 g) were obtained in no pinching and 6% N
treatment. Sing et al. (2017) reported that no pinching increased availability of more food material and better
allocation of energy pertaining to less number of flowers. Therefore, this action increased the fresh and dry
weight of flower. Analysis of variance showed that pinching and nitrogen spraying had significant effects on the
number of days to bud flower initiation. The highest number of days to flowering (75 day) were obtained in
pinching supplemented with 6% N treatment. Pinching of apical bud prevents from cell division in the lateral
meristem. Nitrogen spraying also increased vegetative growth of plant and therefore, resulted in delaying the
initiation of flower bud. The quality of seedlings significantly increased with gibberellic acid spraying compared
to indole acetic acid. As the concentration increased, seedling quality increased, so that the highest plant height
(34.25 cm), the length of each branch (23 cm), Leaf number (42), the number of branches (14), flower diameter
(3 cm), dry weight of flower (0.65 g), fresh weight of flower (3.13 g), flower number (6) and the minimum
number of days to flowering (31 days) were sprayed with gibberellic acid at a concentration of 300 mgL -1.
1- Assistant Professor, Department of Agriculture, Faculty of Technical and Engineering, Velayat University, Iranshahr,
Iran
(- Corresponding Author Email: m. zamanipour@velayat.ac.ir)

1398  پاییز،3  شماره،33  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

524

Increasing the number of flowers by application of gibberellic acid treatments resulted from an increasing in
plant height and the number of leaves per plant. Increasing the number of leaves increased the production and
accumulation of photosynthetic assimilates, and these assimilates were directed to the flowers and resulted in the
production of more flowers.
Conclusion: Pinching and Spraying of nitrogen had significant effects on the vegetative and reproductive
traits of African marigold. Pinching reduced the apical dominance and induced more lateral branches that
ultimately increased the flower number of marigold., Nitrogen spraying was also effective on the growth and
quality improvement of marigold flowers and the highest number of flower and fresh and dry weight of flowers
induced with application of 6% N. In addition, the application of spraying of gibberellic acid had a direct
correlation with height, the number of branches and the diameter of flowers and inversed relationship with the
number of days to flowering. The concentration of 300 mgL-1 gibberellic acid had the greatest effect on the
growth and reproductive characteristics of African marigold. Since, the African marigold is widely used in the
garden and park landscapes, the application of 6% nitrogen or 300 mgL-1 of gibberellic acid is recommended to
improve the reproductive characteristics of the flower.
Keywords: IAA, GA3, Plantlet quality, Urea
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نقش اکوتیپ ،ریزنمونه و تنظیمکنندههای رشد گیاهی در کشت تعلیقی سلولی چویل
()Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.
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چکیده
گیاه چویل دارای خواص داروئی مختلف بوده و تاکنون گزارشی از کشت تعلیقی سلولی این گیاه بومی ایران ارائه نشده است .به منظور ارزیابی تأثیر
عوامل مختلف بر پینهزایی چویل ،آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی اجرا شد .فاکتورها شاامل اکوتیا( بآ نهار ،گایوناه ،وزو و
سی سخت) ،ریز نمونه بریشه ،برو و ساقه) به همراه ترکیبات هورمونی مختلف  NAAو  BAPبهر کدام در غلظتهاای  1 ،0/5 ،0و  2میلایگارم در
لیتر) در محیط کشت پایه موراشیگ و اسکوو بودند .نتایج نشان دادند که بهترین اکوتی( در واکنش به پینهزایی ،اکوتی( آ نهر و بهتارین ریازنموناه،
ریزنمونه برگی و بهترین ترکیب هورمونی شامل  1میلیگرم در لیتر  NAAو  0/5میلیگرم در لیتر  BAPبود .به منظور بررسی تأثیر عوامل مختلف بار
کشت تعلیقی سلولی چویل ،عالوه بر هورمون  ،NAAاز سطوح مختلف بغلظتهای  1 ،0/5 ،0و  2میلیگرم در لیتر) هورمون  2,4-Dنیز در ترکیب با
هورمون  BAPاستفاده شد .بهترین ترکیب هورمونی برای کشت تعلیق سلولی 2 ،میلیگرم بر لیتر  NAAیا  2,4-Dبه همراه  0/5میلایگارم بار لیتار
 BAPبود و بهترین ریزنمونه و اکوتی( به ترتیب ،ریزنمونه برگی و اکوتی( آ نهر بود .در مجموع ،اکوتی( آ نهر و ریزنمونه برگی هم در کشت پینه و
هم در کشت تعلیقی سلولی نسبت به بقیه اکوتی(ها و ریزنمونهها برتری نشان دادند و بهترین ترکیب هورمونی در هر دو نوع کشت  1-2میلایگارم در
لیتر  NAAو  0/5میلیگرم در لیتر  BAPبود.
واژههای کلیدی :پینه ،تنظیمکننده رشد ،ژنوتی(PCV ،SCV ،

مقدمه 1
گیاه چویل با نام علمی  Ferulago angulataمتعلق به خاانواده
چتریان میباشد .جنس  Ferulagoدارای حدود  35گوناه در سراسار
دنیا میباشد که تعداد  7گونه از آن در ایاران رویاش دارد ب .)25گیااه
چویل معموالً در نقاط مرطاو و نیماه مرطاو باه صاورت خاودرو
رویش دارد اما رویشگاه اصلی چویل در ایران ،منطقه زاگرس میباشد.
این گیاه کام و بایش در اساتانهاای مرکازی ،فاارس ،کهگیلویاه و
بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،اصفهان ،کرمانشاه ،همدان ،کرمان و
نیز در قسمتهایی از سلساله کاوههاای البارز وجاود دارد ب .)1زماان
گلدهی ،از اواخر اردیبهشت تاا اواساط خارداد مااه اداماه دارد ،زماان
رسیدگی بذر از اواخر شهریور تا اوایل مهرماه میباشد .به دلیل معطار
 4 ،3 ،1و  -5بهترتیب دانشجوی دکتری ،دانشیاران و استادیار گروه اصالح نباتاات،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 -2دانشیار گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج
)Email: Masoumiasl@yu.ac.ir
ب* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i3.79173

باودن ،در موسام بهااار در اکاار خانااههاای روسااتایی دساتههااایی از
ساقههای این گیاه یافت میشود .از گلهاای بااز شاده و باروهاای
جوان گیاه نیز برای خوش بو و خوش طعم کردن انواع غذاها همچاون
دوغ ،ماست و کره استفاده میشود ب.)1
اسانس و شیرابه بسایار معطار سااقه و بارو گیااه چویال دارای
خاصیت ضدعفونیکنندگی بوده و در پزشکی اساتفاده مایشاود .ایان
گیاه اثر مسکن و تقویات کننادگی داشاته و در درماان بیمااریهاای
گوارشی و کرمهای رودهای استفاده میشود ب 1و  .)33نتایج مطالعاات
بر روی چویل نشان داد که اسانس گیاه از فعالیت ضدمیکربی بااالیی
برخوردار است ب .)4در مطالعهای کاه باه منظاور بررسای اثارات ضاد
میکروبی و ضد قارچی اسانس حاصل از بذر و سرشااخههاای هاوایی
چویل صورت گرفت ،مشخص شد که اسانس آن دارای فعالیات ضاد
میکروبی میباشد ب.)41
عوامل متعددی در موفقیت کشت بافات گیاهاان داروئای دخیال
می باشند طوریکه نمیتوان یك رویکرد را برای تمام گونهها توصایه
نمود .یکی از مهمترین عوامل ،تاثیر تنظیمکنندههای رشدی مختلف و
برهمکنش آنها با یکدیگر است ب .)27مشخص شده اسات کاه وجاود
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مقادیر کم اکسین در محیط کشت یك مانع عمده در راه تکایر سااقه
میباشد ب .)32واکنش به کشت بافت تحت تاثیر ترکیبات هورماونی و
نوع ژنوتی( گونههای گیاهی است ب .)29از آنجاا کاه ریزنموناههاای
مختلف تحت تأثیر تنظیمکنندههای رشد ،میزان متفاوتی پینه تشاکیل
میدهند ،بنابراین انتخا یك ریزنمونه در مرحله رشدی مطلاو باه
همراه تنظیمکنندههای رشد گیاهی مناسب ،تأثیر چشمگیری بر تولیاد
پینه و رشد آن دارد ب .)17جهت مطالعه الگوهای رشدی و تولیاد ماواد
گیاهی از جمله متابولیتهای ثانویه ،کشت پینه در مقایساه باا کشات
تعلیق سلولی ،به دلیل محدودیتهاایی کاه از نظار یکناواختی تولیاد
سلول و نیز دسترسی یکنواخت تك تك سلولها به اکساینن و ماواد
غذایی دارد ،از قابلیت کمتری برخوردار است ب.)21
کشت تعلیقی سلولی ،تعلیقی از سلولهای در حال رشد و تقسایم
سریع میباشد که در محیط مایع کشت و در پاسخ به دساتورزیهاای
آزمایشگاهی از انعطافپاذیری بیشاتری برخوردارناد .کشات تعلیقای
مطلو که بهطور کامل از سلولهای منفرد تشاکیل شاده باشاد ،باه
ندرت حاصل مایشاود ،بیشاتر تعلیاقهاای سالولی ،از مخلاوطی از
تودههای سلولی و نیز سلولهای منفرد پراکنده تشکیل شدهاند .با ایان
وجود از طریق چندین نسل گزینش میتوان یك کشت تعلیق سلولی
متشکل از تك سلولها و تودههای سلولی کوچك را ایجاد و نگهداری
کارد ب .)8در کشات ساالولی ،رشاد و ریخااتزایای بااه وسایله نااوع و
غلظتهای تنظیمکنندههای رشاد گیااهی و بارهمکنش آنهاا کنتارل
میشود ب.)30
مشخص شده که  2,4-Dبه عنوان قویترین اکساین مایباشاد و
اکسین ها با غلظت باال سبب افزایش رشاد طاولی و افازایش تقسایم
می شوند ب .)36اغلب مطالعات نشان می دهد به طاور معماول 2,4-D
برای تولید پینه و تمایززادایی مؤثرتر میباشند و از میان سیتوکنینها،
 BAPدر تولید پینه کارایی بیشتری دارد ب .)5در گیااه دارویای آنزاوزه
بهمنظور تولید پینه از ریزنموناههاای ریشاه ،هیکوکوتیال وکوتیلادون
حاصل از گیاهچه بهدست آمده از کشت بافت،آزمایشای انجاام شاد و
نتایج نشان داد که فراوانی القاءپینه در ریزنمونه ریشه بهمیازان قابال
توجهی بیشتر از ریزنموناه هاای هیکوکوتیال و کوتیلادون مای باشاد،
همچنین از بین تیمارها به کار رفتاه ،هورماون  NAAدر ترکیاب باا
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 BAPجهت تشاکیل پیناه ماؤثرتر باود ب .)42فوالدوناد و همکااران
ترکیب هورمونی  1میلیگرم در لیتر  2,4-Dبا  0/5میلیگارم در لیتار
 BAPرا جهاات تولیااد تعااداد زیاااد ساالول معرفاای نمودنااد ب.)10
سیتوکینینها بهطاور مساتقیم روی چرخاه سالولی اثار گذاشاته و در
تنظیم تولید پروتئینهای دخیل در تشکیل و عملکرد رشتههاای دو
نقش دارند .اکسینها نیز از طریق افزایش انبساطپذیری دیواره سالول
و تحریك رونویسی mRNAهای رمزکننده پاروتئینهاای درگیار باا
رشد سلول ،در چرخه سلولی تأثیر میگذارند ب.)33
تاکنون مطالعات بسیار اندکی درخصوص کشات درون شیشاه ای
گیاه چویل صورت گرفته است .طی یك مطالعه بر روی گیااه چویال
مشخص شد بهترین محیط کشت جهت کشت رویان چویال و تولیاد
پینه ،محیط  1/4MSمی باشد ب ،)24همچنین طی تحقیقااتی کاه بار
روی گیاه باریجه انجام شده محایط کشات  1/4MSبهتارین محایط
برای رشاد تشاخیص داده شاد ب .)35ایان روناد نیاز در گیااه وشااء
ب (Dorma ammoniacumگازارش گردیاد ب .)11در یاك آزماایش
به منظور تولید جنین رویشی از پینه گیاه چویل ،از هورمونهای NAA
و  BAPاستفاده شد ،نتایج نشان داد کاه ریزنموناههاای ریشاهچاه و
ساقچه در غلظات  1/5میلایگارم در لیتار از هورماون  NAAو 1/5
میلیگرم در لیتر از هورمون  BAPتشکیل پینه دادناد ب .)37در ماورد
بهینهسازی پینهزایی و کشت تعلیقی سلولی آن با هدف بهبود تولیاد و
استخراج متابولیت های ثانویه گزارشی موجود نیست .لذا ایان مطالعاه
جهت تعیین مطلو ترین شرایط برای تولید پینه و کشت تعلیق سلولی
در گیاه داروئی چویل طراحی و اجرا شد.

مواد و روشها
مواد گیاهی

باذور چویال ب )Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.در
شهریور ماه سال  1394از ارتفاعات چهار رویشگاه مختلاف در اساتان
کهگیلویه و بویراحمد بآبنهر ،گایونه ،وزو و سی سخت) همراه با ثبت
مختصات جزرافیایی باا اساتفاده از دساتگاه  GPSجماع آوری شادند
بجدول .)1

جدول  -1مشخصات جغرافیایی اکوتیپهای چویل جمعآوری شده
Table 1- Geographic coordination of collected Ferulago angulata ecotypes

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا

رویشگاه

Longitude
˝51° 41´ 42

Latitude
˝30° 40´ 49

)Altitude (m
2843

)Habitat (Ecotype
آ نهر Abenahr

˝51° 40´ 18

˝30° 43´ 56

3053

گایونه Gauoneh

˝51° 41´ 37

˝30° 30´ 8

2677

وزو Vezg

˝51° 33´ 37

˝30° 50´ 1

2861

سیسخت Sisakht
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با توجه به اینکه بذور در زمان رسیدگی از گیااه ماادری برداشات
شده بود ،به منظور خشك شدن و از بین رفتن رطوبت احتمالی ،بذرها
به مدت یك تا دو روز در هوای معمولی و زیر نور آفتا قرار گرفتناد.
ابتدا بذور با استفاده از آ و مایع ظرفشویی شسته شدند و سکس باا
استفاده از هیکوکلریت سدیم  1%به مدت  5دقیقه ضادعفونی و باذور
ضدعفونی شده به مدت  1تاا  2روز قبال از کشات ،درون آ مقطار
گرفتند تا پوسته بذر متورم و نرم شود .در زمان کشات نیاز زیار هاود
المینارایرفلو ضدعفونی مجدد بذور با اتانول  70درصد به مادت یاك
دقیقه انجام و سکس شستشو با آ دوبار تقطیر استریل انجام شد و به
مدت  15دقیقه در هیکوکلریت سدیم  2%غوطهور شدند و سکس باذور
سه مرتبه با آ دوبار تقطیار شستشاو داده شادند و آ اضاافی آنهاا
توسط کاغذ صافی استریل گرفته شد و اقادام باه اساتخراج جناین و
کشت جنین بر روی محیط کشت شد تا گیاهچه اساتریل باه منظاور
تهیه ریزنمونه بدست آید .ظروف کشت به اتاقك رشد با دمای 24±1
درجه سانتیگراد با دوره نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی
منتقل شدند .محیط کشت مورد استفاده ،محایط کشات  MSب )26باا
غلظاات یااك چهااارم نمااك بااود ب .)23باارای تهیااه ریزنمونااه ،از
گیاهچه های استریل حاصل از کشت جنین استفاده شد .از انادامهاای
برو ،ریشه و ساقه ریزنمونههای مختلف به ابعاد  5میلیمتر تهیه شاد
و روی محیط کشت  MSحاوی غلظاتهاای مختلاف  1 ،0/5 ،0و 2
میلیگرم در لیتر از تنظایمکننادههاای رشاد گیااهی  NAAو BAP
کشت شد .پس از دو هفته ،نمونههای فاقد آلودگی متورم شده و آثاار
تشکیل پینه در آنها مشاهده گردید .میزان پینهزایی به صاورت درصاد
پینهزایی بر اساس تولید و یا عدم تولید پینه در ریزنموناههاا یادداشات
برداری گردید .در طی دوره رشد ،پینهها با توجاه باه عالئام نکاروزه
شدن به علت پخش مواد زاید گیاه از جمله فنل در محیط کشت و یاا
توقف رشد ،هر  2هفته یکبار واکشت میشدند 5 .هفته بعد از کشت،
صافات وزن تار پیناه ،وزن خشاك پینااه ،طاول پیناه و حجام پینااه
اندازهگیری و نوع پینه و رنگ آن یادداشتبرداری شدند .صفت کیفی
بافت پینه بر اساس سفت و نرم بودن پینه و صفت رنگ پیناه هام بار
اساس رنگهای سبز ،زرد ،شیری و سفید ارزیابی شدند.

527

در دمای  25درجه سانتیگراد قرار گرفت .جهت انجام واکشت ،هر 14
روز یکبار سوسکانسیون سلولی با محیط کشت مایع تازه به نسبت  1به
 2رقیق گردید .عالوه بر تنظیمکنندههای رشد گیاهی  NAAو BAP
از سطوح مختلف تنظیمکننده رشد گیاهی  2,4-Dدر غلظاتهاای ،0
 1 ،0/5و  2میلیگرم در لیتر نیاز در ترکیاب باا تنظایمکنناده رشاد
گیاهی BAPبه منظور استقرار تعلیق سلولی استفاده شد.
شاخصهای مورد مطالعه

به منظور بررسی میزان رشد سلولها در کشات تعلیاق و ترسایم
منحنای رشاد ساالولهاا ،از دو شااخص حجاام سالول متاراکم شااده
) (PCV1و شاخص حجم سلول ساکن ) (SCV2اساتفاده شاد .بارای
تعیین شاخص  PCVهر سه روز یکبار 10 ،میلیلیتر از تعلیق سالولی
به فالکون دارای درجهبندی منتقل شد و با سرعت  2000gبه مدت 5
دقیقه سانتریفیوژ شاد و مقادار  PCVاز طریاق انادازهگیاری درصاد
سلولهای رسو یافته نسبت به حجم کل سانتریفیوژ شاده محاسابه
شد .برای تعیین شاخص  SCVنیز هر سه روز یکبار 10 ،میلیلیتار از
محیط کشت حاوی سلولها و تودههای سلولی در فالکون درجهبنادی
ریخته شده و به مدت  30دقیقه در حالات ساکون نگهاداری شاد تاا
سلولها و توده های سالولی رساو کنناد .در نهایات ،حجام سالول
یادداشت گردید و باه صاورت درصاد از کال محایط برداشات شاده
محاسبه گردید.
واکاوی آماری

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در ساه
تکاارار اجاارا شااد .اکوتیاا( بچهااار سااط ) ،ریزنمونااه بسااه سااط )
هورمونهاای  NAAو  BAPبهرکادام در چهاار ساط ) باه عناوان
فاکتورهای آزمایش مورد بررسی قارار گرفتناد بجادول  .)2دادههاای
بدست آمده باا اساتفاده از نارم افازار  SAS 9.1تجزیاه و تحلیال و
نمودارهای مربوطه با استفاده از نرمافزار  Excel 2010رسام گردیاد.
مقایسه میانگینها در سط احتمال  5درصد با استفاده از آزمون چناد
دامنهای دانکن انجام شد.

نتایج و بحث
استقرار کشت تعلیق سلولی

بهترین اکوتی( از نظر پینهدهی انتخا و به محیط کشت تعلیاق
منتقل شدند .برای تهیه محیط کشت تعلیقی سلولی از محایط کشات
استقرار پینه بپینه زایی) ،بدون افزودن آگاار اساتفاده شاد و از قطعاات
پینه تولید شده برای انتقال به محیط ماایع و تشاکیل تعلیاق سالولی
استفاده شد .بدین منظاور بهتارین محایط کشات و بهتارین ترکیاب
هورمونی به همراه بهترین ریزنمونه از هر اکوتی( با پینهدهی مناساب
مشخص و پس از تیمار با اسکالکل به نحو مالیام باه محایط کشات
مایع انتقال داده شد و در شیکرانکوباتور با سرعت  150دور در دقیقه و

آزمایش پینهزایی

بااا توجااه بااه اینکااه بااذور اکوتیاا(هااای مختلااف از ارتفاعااات
صعبالعبوری جمعآوری شده بود که از لحاظ ارتفاع و شرایط جوی باا
هم تفاوت هایی دارند و به صورت طبیعی نیز زمان رویش این گیاه در
این مناطق بسته به ذو شدن برفها و رسیدن باه دماای بهیناه ،از
اواسط اسفند تا اواسط اردیبهشت متزیر میبود.
)1- Packed Cell Volume (PCV
)2- Settled Cell Volume (SCV
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جدول  -2کدهای مربوط به تیمارها
Table 2- Treatment codes
 Treatment codeکد تیمار
A4: vezg

A3: Sisakht

A2: Gauoneh

A1: Abnahr

وزگ

سی سخت

گایونه

آب نهر

B4: 2 mgl-1
C4: 2 mgl-1

mgl-1

B3: 1
C3: 1 mgl-1
ریشه D3: Root

mgl-1

B2: 0.5
C2: 0.5 mgl-1
ساقه D2: Stem

mgl-1

B1: 0
C1: 0 mgl-1
برو D1: Leaf

نتایج نشان داد اولین ریزنمونهای که شروع باه پیناهدهای نماود،
مربوط به ریزنمونه ریشه اکوتی( آ نهر بود که تقریباً یك هفته بعد از
قرار گرفتن در محیط کشت ،شروع به پینهدهی نمود و سایر اکوتی(ها
بعد از  10تا  15روز شروع به پینهدهی نمودند .نتایج حاصل از تجزیاه
واریانس نشان داد که اثرات اصلی اکوتی( ،ریزنموناه و ناوع تنظایم-

) Ecotype (Aاکوتیپ
)BAP (B
)NAA (C

 Plant Growth Regulatorتنظیم کننده رشد گیاهی
) Explant (Dنمونه

کننده رشاد گیااهی روی کلیاه صافات ارزیاابی شاده معنایدار باود.
برهمکنش چهارگانه اکوتی(**BAP*NAAریزنموناه بارای صافت
وزن خشك پینه معنیدار نبود ولی برای صافات دیگار معنایدار باود
بجدول .)3

جدول -3میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده در مرحله پینهزایی گیاه چویل
Table 3- ANOVA (mean squares) of evaluated traits in callogenesis step of Chavil
درجه آزادی
میانگین مربعات Mean of Squares

منابع تغییرات

وزن خشک پینه

df

Callus dry
weight
**10.158
**94.511
**56.213
**25.650

طول پینه

پینهزایی

حجم پینه

Callus length

Callogenesis

Callus volume

**56.277
**382.220
**395.873
**44.753

**21265.432
**35117.798
**39224.803
**3403.096

**1.648
**0.793
**0.925
**0.400

3
3
3
2

**0.688

**2.742

**389.074

**0.049

9

**0.308

**2.939

**145.184

**0.51

9

**9.368

**27.790

**2839.644

**0.243

6

**0.861

**8.507

**848.031

**0.026

9

**1.55

**2.343

**516.017

**0.044

6

**0634

**3.580

**326.501

**0.023

6

0.127

*0.327

**440.149

**0.022

27

**0.649

**1.775

**446.467

**0.049

18

**0.492

**2.605

**397.352

**0.019

18

0.127

**0.520

**330.919

**0.025

18

0.104

**0.643

**256.877

**0.026

54

0.108

0.200

47.238

0.009

384

Source of Variance

 Ecotypeاکوتی(
BAP
NAA
 Explantریزنمونه
اکوتی(×BAP
BAP×Ecotype
Ecotype×NAA

NAAاکوتی(×
اکوتی(×ریزنمونه
Ecotype × Explant
NAA×BAP
×ریزنمونهBAP
BAP×Explant
ریزنمونه ×NAA
NAA ×Explant
 × BAP×NAAاکوتی(
BAP×NAA×Explant
ریزنمونه×  × BAPاکوتی(
Ecotype×BAP×Explant
ریزنمونه× × NAAاکوتی(
Ecotype×NAA×Explant
ریزنمونه×BAP×NAA
BAP×NAA×Explant
ریزنمونه × × BAP×NAAاکوتی(
Ecotype×BAP×NAA×Explant
 Errorاشتباه آزمایشی
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جدول  -4مقایسه میانگین وزن خشک پینه در مرحله پینهزایی گیاه چویل تحت تاثیر تیمارهای مورد بررسی
Table 4- Mean comparison for Callus dry weight in callogenesis step of Chavil

وزن خشک پینه

تیمار

)Callus dry weight (g

Treatment

2.52b-e
2.54b-e
2.55b-e
2.5e-d
2.82b
2.38c-f
2.66cb
2.67cb
2.67cb
2.61b-d
3.1a
3.36a
3.13a
3.38a
3.17a

A2B1D3
A2B2D1
A2B2D2
A2B3D1
A2B3D2
A2B3D3
A3B1D1
A3B2D1
A3B3D1
A4B1D1
A4B1D2
A4B2D1
A4B2D2
A4B3D1
A4B3D2

وزن خشک پینه
Callus dry
)weight (g
2.25d
2.36dc
2.68ba
1.12fe
2.38dc
2.53bc
2.86a
1.19e
2.57bc
2.6abc
2.76ba
1.28e
0.75g
0.78g
0.89fg

برای صفت وزن خشك پینه برهمکنش چهارگانه معنایدار نشاد
لذا مقایسه میانگینها برای این صفت ،برای برهمکنشهای سه گاناه
اکوتی(**NAAریزنمونه و اکوتی(**BAPریزنموناه کاه معنای دار
شده بودند ،انجام گرفت .برای مقایسات میانگین برهمکنش سهگاناه،
با توجه به کارت و تعداد سطوح هر تیماار ،بهتارین بارهمکنشهاای
سه گانه برای صفت وزن خشك پینه ارزیابی شد .بارهمکنش دوگاناه
 NAA*BAPنیز برای صفت وزن خشك مورد بررسی قارار گرفات.
مقایسااات میااانگین نشااان داد بهتاارین سااط ریزنمونااه ،اکوتیاا( و
هورمون  ،NAAبا ریزنمونه ریشه در ساط  1میلایگارم بار لیتار از
هورمون  NAAبرای اکوتی( وزو با میانگین  3/21بدست آمد .برای
باارهمکنش اکوتیاا(**BAPریزنمونااه ،نیااز باااالترین میااانگین وزن
خشك پینه متعلق به اکوتی( وزو برای ریزنمونه ریشه در غلظات 1
میلیگرم بر لیتر از هورمون  BAPبا میانگین  3/38بود .با این تفاسیر
می توان گفت که اکوتی( وزو دارای بیشترین میاانگین وزن خشاك
پینه می باشد که در اثرات اصلی برای این صفت نیز این روند مشاهده
شده بود .مقایسه میانگینها مشخص نمود برای برهمکنش سه گاناه،
بهترین ریزنموناه و اکوتیا( ،ریزنموناه هاای ریشاه از اکوتیا( وزو
میباشد .برهمکنش دوگانه  BAP*NAAبارای صافت وزن خشاك
پینه نشان داد که باالترین وزن خشك پینه با میانگین  2/86متعلق به
ترکیب سطوح هورمونی  0/5میلیگرم بر لیتر  BAPو  1میلیگرم بار
لیتر  NAAبود.
برای مقایسات میانگین برهمکنش چهارگانه ،با توجه به کاارت و
تعداد سطوح هر تیمار ،بهترین برهمکنشهای چهارگانه برای صافات
ارزیابی شده در جدول  5آورده شده است.

تیمار
Treatment
B1C1
B1C2
B1C3
B1C4
B2C1
B2C2
B2C3
B2C4
B3C1
B3C2
B3C3
B3C4
B4C1
B4C2
B4C3

وزن خشک پینه
Callus dry
)weight (g
2.36e-i
2.29e-j
2.46e-h
2.56e-f
2.51e-g
2.59ed
2.5e-g
2.57e-f
2.58ed
2.75dc
2.92bc
2.88bc
2.98bac
3.21a
3.07ba

تیمار
Treatment
A1C3D1
A2C1D2
A2C2D2
A2C3D1
A2C3D2
A2C3D3
A3C1D1
A3C2D1
A3C3D1
A4C1D1
A4C1D2
A4C2D1
A4C2D2
A4C3D1
A4C3D2

بر اساس صفات درصاد پیناهزایای ،بهتارین اکوتیا( ،آ نهار و
بهترین ریزنمونه ،ریزنمونه برگی میباشد اما در مورد هورمون ،NAA
بهتاارین سااط هورمااون  2میلاایگاارم باار لیتاار و بهتاارین سااط
هورمون 2 ،BAPمیلیگرم بر لیتر میباشد که باعث انجام صد در صد
پینهزایی می شوند .بر اسااس صافت حجام پیناه ،بهتارین اکوتیا(،
آ نهر و بهترین ریزنموناه ،ریزنموناه برگای مایباشاد اماا در ماورد
هورمون  ،NAAبهترین سط هورمون  1میلیگرم بر لیتر و بهتارین
سط هورمون0/5 ،BAPمیلیگرم بر لیتر میباشد که بیشترین حجام
پینه را تولید کرده است .بر اساس صفت طول پینه ،بهتارین اکوتیا(،
آ نهر و بهترین ریزنموناه ،ریزنموناه برگای مایباشاد اماا در ماورد
هورمون  ،NAAبهترین ساط هورماون  0/5میلای گارم بار لیتار و
بهترین سط هورمون 0/5 ،BAPمیلایگارم بار لیتار مایباشاد کاه
بیشترین طول پینه را تولید کرده اسات بجادول  .)5مایتاوان چناین
اظهار نظر نمود که برای صفات مختلف اکوتی( آ نهر نسبت به سایر
اکوتی(ها وضعیت مطلو تری داشت ،نیز ریزنمونه برگی از سایر ریاز
نمونهها بهتر بود .اما در مورد هورمونها ،برهمکنش چهارگانه با اثرات
اصلی تفاوت دارد.
پینههای تولیدی در اکوتی(های مختلاف از نظار تاردی و رناگ
تفاوتهای زیادی داشتند حتی در ریزنمونههای بدسات آماده از یاك
اکوتی( ،ترد و سفت بودن پینه ها و رنگ آنها با هم تفاوت داشت و از
اینرو روند خاصی از جهت رنگ و یا تردی و سفتی در یك اکوتیا( و
یا ریزنمونه وجود نداشت .به طورکلی رنگ پینهها از شایری رناگ تاا
قهوهای و تردی پینهها نیز از شل آبکی تا سفت متزیر بود بشکل .)1
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Table 5- Mean comparison of the best quadratic interactions for callogenesis, callus volume and callus length in Chavil

تیمار

طول پینه

تیمار

حجم پینه

Treatment

Callus length (cm)

Treatment

A1B2C2D2
A1B2C3D2
A1B3C2D2
A1B3C3D2
A1B3C4D2
A1B4C3D2
A1B4C4D2
A2B2C3D2
A2B2C4D2
A2B3C3D2
A2B3C4D2
A2B4C4D2
A3B2C2D3
A3B2C3D3
A3B2C4D3
A3B3C2D3
A3B3C3D3
A3B3C4D2
A3B3C4D3
A3B4C2D3
A3B4C3D3
A3B4C4D2
A3B4C4D3

8.20a
7.76ab
6.93b-l
7.70abc
7.16b-i
7.53a-e
7.20b-i
7.13b-j
6.83d-m
7.00b-k
7.60a-d
6.67d-n
7.62a-d
7.51a-f
7.66abc
7.24b-h
7.62a-d
6.67d-n
7.66abc
7.40a-g
7.66abc
6.76d-n
7.65abc

A1B2C3D2
A1B1C2D3
A1B1C3D3
A1B1C4D3
A1B2C2D1
A1B2C2D2
A1B2C3D1
A1B2C4D1
A1B2C4D2
A1B3C1D2
A1B3C2D1
A1B3C2D2
A1B3C3D1
A1B3C4D1
A1B3C4D2
A1B4C1D2
A1B4C2D2
A1B4C3D1
A1B4C3D2
A1B4C4D1
A1B4C4D2
A3B3C3D2
A3B4C4D2

Callus
volume
(mm3)
1.30a
0.33g-m
0.37f-n
0.42e-k
0.52def
0.56cde
0.40e-m
0.43e-k
0.70bc
0.46e-j
0.32h-p
0.66cbd
0.31h-q
0.34g-n
0.57de
0.47e-i
0.41e-l
0.30i-r
0.51d-g
0.50d-h
0.70bc
0.30i-r
0.33g-m

تیمار

پینهزایی

Treatment

Callogenesis
(%)

A1B2C2D2
A1B2C3D1
A1B2C3D2
A1B2C3D3
A1B2C4D1
A1B2C4D2
A1B2C4D3
A1B3C2D1
A1B3C2D2
A1B3C2D3
A1B3C3D1
A1B3C3D2
A1B3C3D3
A1B3C4D1
A1B3C4D3
A1B4C2D2
A1B4C2D3
A1B4C3D2
A1B4C4D1
A1B4C4D2
A2B3C4D3
A3B3C4D2
A3B4C4D2

96ab
91.67a-c
100a
96ab
91.67a-c
100a
100a
100a
100a
91.67a-c
91.67a-c
100a
100a
100a
96ab
100a
100a
100a
100a
100a
92abc
92abc
100a

 میلیگرم بر0/5  وNAA  میلیگرم بر لیتر2  حاویMS  پینههای تولیدی از ریزنمونههای برگی اکوتیپ آبنهر گیاه چویل در محیط کشت-1 شکل
BAP لیتر
Figure 1- Produced callus types from leaf explants of Abenahr’s Ferulago angulata ecotype in MS medium containing 2 mgl1NAA plus 0.5 mgl-1 BAP

لحاظ ظاهری نسبت به بقیه پیناههاا در وضاعیت مطلاو تاری قارار
 بدین ترتیب پینهها از اکوتی(ها و ریزنمونههاایی. استفاده شد،داشتند

نتایج و بحث آزمایش تعلیق سلولی

 از پیناههاایی کاه از،به منظور دستیابی به کشت تعلیقی سلولی
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انتخا شدند که تفاوت معنیداری نسبت به بقیه داشتند .از پینه های
حاصل از ریزنمونه برو و ریشه سایر اکوتی(ها نیز اساتفاده گردیاد و
عالوه بر محیط کشت هایی کاه از لحااظ هورماونی بهتارین محایط
کشت معرفی شد ،باه منظاور اطمیناان بیشاتر از ساایر نسابتهاای
هورمونی به کار رفته در آزمایشات پینهزایی نیز استفاده شد .با توجه به
نتایج بدست آمده بهترین محیط کشت تعلیق سالولی ،محایط کشات
حاوی  2میلیگرم بر لیتر  NAAبه همراه  0/5میلیگرم بر لیتر BAP
بوده که پینه بدست آمده از ریزنمونه برگی اکوتی( آ نهر در آن بکار
رفته بود بشکل  .)2غلظت هورماونی مناساب بارای هورماون NAA
قابل پیشبینی بود زیرا اثرات اصلی این هورمون در سط  2میلیگرم
نسبت به سایر سطوح تفاوت معنیداری داشت .ولی در مورد هورماون
 BAPقضاوت کمی سختتر بود ،چون اثر اصلی این هورمون فقط به
بود و نبود آن بساتگی داشات و ساطوح مختلاف آن باا هام تفااوت
معنیداری نداشتند .بنابراین ،ایان هورماون در حضاور  NAAتعیاین
کننده است و برهمکنش آن با هورماون  NAAنشاان دهناده تاأثیر
مابت بر صفات ارزیابی شده بود .غلظت مواد تنظایم کنناده رشاد در
محیط کشت برای پینهزایی بسیار مهم است .اکسین با غلظت متوسط
تا زیاد ،اولین هورمون مورد استفاده برای تولید پیناه اسات .در بعضای
گونهها غلظت زیاد اکسین و غلظت کم سیتوکینین در محیط کشات،
روند تولید پینه را بهبود میدهند ب .)9هورمون  NAAبه تنهایی یاا در
ترکیب باا هورماون  BAPدر القاای پیناه از ریزنموناههاای سااقه و
دمباارو در دو محاایط کشاات  MSو  B5باار روی گیاااه Salvia
 canariensis L.بسیار موثر بود ب .)22در مطالعه حاضار نیاز محایط
کشت  MSحاوی  NAAبه تنهایی و یا در ترکیب با  BAPدر القاای
الف )(A
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پینه از ریزنمونههای مختلف موثر واقع شد .عوامل مؤثر بر رشد و نمو
در کشت درون شیشاهاى ،شاامل ژنوتیا( ،ناوع ریزنموناه و تنظایم
کنندهاى رشد میباشد ب.)2
شکل  3بیانگر روند رشد سلولی در کشت تعلیقی سلولی حاصل از
ریزنمونه برو اکوتی( آ نهر است .این نمودار بر اساس شاخصهای
 PCVو  SCVترساایم شااده اساات .از روشهااای ارزیااابی رشااد در
کشاتهااای تعلیااق ساالول گیاااهی ،محاساابه مقااادیر  SCVو PCV
میباشد ب .)39نتایج نشان داد پینههای حاصل از ریزنمونه برگی دارای
 PCVو  SCVقویتری نسبت به پینههای حاصل از ریزنموناه ریشاه
میباشند .سایر اکوتی(ها در مقایسه با اکوتی( آبنهر وضعیت مطلاوبی
نداشتند و این قضیه نیز از لحاظ ظاهری قابل مشااهده باود PCV .و
 SCVاندازهگیری شده در سایر اکوتی(ها نیاز ایان موضاوع را تاییاد
نمود به طوری غلظت تعلیق در آنها برای مادت زیاادی بادون تزییار
باقی ماند .نشان داده شده که در کشت تعلیق موز نیز به مارور زماان
مقدار  PCVافزایش یافت ب .)16در مطالعهای که بار روی Taxus x
 media Rehd.انجام شد مشخص گردید که  PCVبه عنوان روشی
قابل اطمینان و سریع برای اندازهگیاری رشاد سالول باه جاای وزن
خشك و تر سلول میباشد ب .)13در کشت تعلیقای سالولی خشاخاش
ایرانی  PCVو  SCVهمبستگی بسیار باالی با تراکم سالولی نشاان
داده اسات ب .)8وقتای سالولهاای جدیاد در محایط تعلیاق تشاکیل
میشوند ،به صورت پراکنده یا توده در میآیند .این سلولهاا سارعت
تقسیم سلولی بیشتری نسبت به سلولهای پینه نشان میدهناد و باه
این دلیل تعلیقای سالولی در شارایطی کاه تقسایم سالولی ساریع و
نسلهای سلولی پر جمعیت مورد نیاز باشد ،کاربرد دارد ب.)31
ب)B

شکل  -2رشد سلولهای چویل در کشت تعلیقی سلولی در محیط کشت  MSحاوی  2میلیگرم بر لیتر هورمون  NAAو  0/5میلیگرم بر لیتر
هورمون  .BAPالف) تودههای سلولی کشت تعلیق ،ب) تغییر رنگ محیط کشت بر اثر افزایش تراکم سلولی
Figure 2- Growth of Ferulago angulata cells in cell suspension culture in MS medium containing 2 mgl-1 NAA and 0.5 mgl-1
BAP. A) Cell clumps suspensions, B) Color change in the culture medium due to increased cell density
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شکل  -3منحنی رشد تعلیق سلولی گیاه چویل از ریزنمونه برگ اکوتیپ آبنهر در محیط کشت  MSحاوی  2میلیگرم بر لیتر هورمون  NAAو 0/5
میلیگرم بر لیتر هورمون BAP
Figure 3- Growth curve of Ferulago angulata cell suspension from leaf explant of Abenahr ecotype in MS medium containing
2 mgl-1 NAA and 0.5 mgl-1 BAP

با توجه به اینکه درکشت تعلیقی سالولی ورود باه مرحلاه تعلیاق
کمی وقت گیر بود .جستجوی راهی که سریعتر تعلیق تشاکیل گاردد،
اجتنا ناپدیر بود .لذا در کنار هورمونهای ذکر شده اقدام به اساتفاده
از هورمون  2,4-Dدر ترکیب با هورماون  BAPباه منظاور تشاکیل
تعلیق شد .نتایج نیز نشان داد  2,4-Dدر سط  2میلیگرم بار لیتار و
 BAPدر سط  0/5میلیگرم بر لیتر به منظور تولید تعلیق مفید واقاع
شدهاند بشکل  ،)4اما تفااوتی کاه باا هورماون  NAAدر ترکیاب باا
هورمون  BAPداشت این بود که با اندازه گیری  PCVو  SCVحجم
سلولی بیشتری مشاهده گردید و تعلیق سلولی با سارعت بیشاتر و در

مدت زمان کمتر ایجاد شد که ایان روناد نیاز در کارهاای تحقیقااتی
مزیت محسو میشود .با اینحال استفاده از  NAAهیچگونه کاستی
در روند موجود ایجاد ننمود .نکته حایز اهمیت این بود کاه نگهاداری
تعلیق تیمار شده با  2,4-Dکمی ساخت تار از تعلیاق تیماار شاده باا
 NAAبود زیرا سلولهای تعلیقی سریعتر وارد فاز الیتیك مایشادند
که این نیز نوعی نقص جهت استفاده بلند مادت باود .معماوال بارای
افزایش شکنندگی و تردی پینه و ایجاد یك تعلیاق خاو  ،از نسابت
باالی اکسین به سیتوکینین استفاده میشود ب.)4

شکل  -4منحنی رشد تعلیق سلولی گیاه چویل از ریزنمونه برگ اکوتیپ آبنهر در محیط کشت  MSحاوی  2میلیگرم بر لیتر هورمون  2,4-Dو 0/5
میلیگرم بر لیتر هورمون BAP
Figure 4- Growth curve of Ferulago angulata cell suspension from leaf explant of Abenahr ecotype in MS medium containing
2 mgl-1 2,4-D and 0.5 mgl-1 BAP

در کشت تعلیق  Cyperus aromaticusبا اعمال سطوح مختلف

 ،NAAرشد سلول تا  3هفته پس از اعمال تیمار افزایش و پس از آن
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کاهش یافت .با اعمال  2,4-Dنیز رشد سلول تا هفتاه ساوم افازایش
یافت و پس از هفته سوم ،رشد سلول کاهش نشان داد که این کاهش
در مقایسه با هورمون  NAAبسیار کم بود ب .)3با توجه به نتایج ،ناوع
ریزنمونه میتواند قدرت پینهزایی و تولید تعلیاق را تحات تاأثیر قارار
دهد .در گیاه چزندرقند پینهزایی با استفاده از  2,4-Dبسایار ماوثرتر از
 NAAدر همه ریزنمونههای مورد استفاده بوده و همچنین مقادیر کم
سیتوکینینها در محیط حاوی اکسین تأثیر مطلوبی بر پینهزایی داشاته
است ب .)12در تحقیق حاضر نیز  2,4-Dبرای تشکیل تعلیق موثرتر از
 NAAعمل کرد.
طاای تحقیقاای ،بااا اسااتفاده از بااروهااای جااوان Gymnema
 sylvestreدر محایط  MSحااوی  0/23میلایگارم در لیتاار  BAPو
 0/44میلی گرم در لیتر  2,4-Dپینهزایی و سکس کشت تعلیقی سلولی
انجام شد ب .)20کشت تعلیقی سلولی با انتقال پینههای نرم حاصال از
ریزنمونه هیکوکوتیل بابونه آلمانی به محیط کشات  MSماایع حااوی
 1/5میلیگرم بر لیتر  2,4-Dو یك میلیگرم بر لیتر کینتاین اساتقرار
یافت .منحنی رشد سلولی بابونه آلمانی نشان داد که تکایر سلولها از
روز چهارم به بعد شروع شده و تا روز سیزدهم ادامه ماییاباد .ساکس
رشد سلولی متوقف شده و کشتها وارد مرحله ایستایی میشوند ب.)18
در مطالعهای بر روی  Pinus taeda L.گزارش شده که مقادار SCV
تا روز بیستم بدون واکشت افزایش یافته و بعد ثابات بااقی ماناد کاه
بهدلیل توقف رشد در کشت سلولهاا باود ب .)38در شارایط مناساب،
سلولهای پینه در محیط تعلیق میتوانند به رشد دایم و بادون تزییار
خود به طور نامحدود و با سرعت بیشتری نسبت به سالولهاای پیناه
ادامه دهناد ب 25و  .)34قطعاات گاره و بارو گیااه اساتویا ب Stevia
 )rebaudiana Bertoniبه عنوان ریزنموناه در محایط کشات MS
تیمار شده با غلظتهای مختلف  2,4-Dو  NAAدر ترکیب باا 2/22
میکروموالر  BAPاز لحاظ میزان پینهزایی مورد ارزیابی قرار گرفت و
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مشخص شد که کاربرد هر دو تنظیم کننده رشد مذکور در القای پیناه
ماؤثر هساتند .همچناین مشاخص شاد کاه درصاد پیناهزایای در
ریزنمونههای برو بیشتر از ریزنمونههای قطعات گره است ب.)15

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای تحقیاق مایتاوان گفات اکساینهاا جهات
پینه زایی و تعلیق سلولی در گیاه چویل مهم میباشند .در این مطالعاه
مشاهده گردید هورمون  NAAدر حضور مقادیر کم از هورمون BAP
باعث پینهزایی مایشاود و باا افازایش غلظات اکساین  NAAباه 2
میلیگرم در لیتر پینهزایی افازایش یافتاه اسات .همچناین مشاخص
گردید برای کشات تعلیقای سالولی دو هورماون  NAAو  2,4-Dدر
غلظت  2میلیگرم در لیتر باه هماراه غلظات کام از هورماون BAP
میتواند مفید واقع شود .لزوم وجود تنظیم کنندههاای اکساینی بارای
شروع پینهزایی در سایر گونههای علفی نیز مشاهده شده اسات ب 14و
 .)40سیتوکینینها به مقدار ناچیز برای پینهزایی و تولید کالوس ماوثر
میباشند همان طور که در بسیاری گونه های دیگر استفاده از مقاادیر
انااد س ایتوکینین توص ایه شااده اساات ب 19و  )28در ایاان تحقیااق
مشخص گردید که اکوتی(های مختلف و حتی ریزنمونههای مختلاف
از یك اکوتی( ،از نظر واکنش به پینهزایای و تعلیاق سالولی باا هام
تفاوت دارند و این تفاوت ممکان اسات ناشای از عوامال ژنتیکای یاا
عوامل محیطی گیاه مادری که بذر از آنها گرفته شده بود باشند چاون
شرایط آزمایشگاهی برای همه اکوتی( های مورد مطالعه یکسان باود.
در این مطالعه ریزنمونه برگای از اکوتیا( آبنهار باه عناوان بهتارین
ریزنمونه و بهترین اکوتی( از نظر واکنش به پینهزایی و تعلیق سالولی
بود.
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Introduction: The main habitat of Chavil, Ferulago angulata, in Iran is Zagros area. This plant has a
rejuvenating effect and is used to treat digestive diseases and intestinal worms. Because the different explants
show different amounts of callogenesis under the effect of different growth regulators, selection of an optimal
explant and suitable plant growth regulators combination has a significant effect on the production of callus and
their suspension culture. There is no reports on Ferulago angulata callogenesis and its cell suspension culture.
Therefore, this study was designed and implemented to optimize callus production and cell suspension culture in
this important medicinal plant.
Materials and Methods: Seeds of Chavil were collected from four different habitats in Kohgilooyeh and
BoyerAhmad Province in Southwest of Iran include Abenahr, Guayoune, Vezg and Sisakhat. Seedlings obtained
from embryo culture were used to prepare the explants. Various explants (leaf, root and stem) were cultured on
MS medium supplemented with different concentrations (0, 0.5, 1 and 2 mgl-1) of NAA and BAP. Callus traits
were evaluated and from the best culture medium, the best explants and the best PGRs composition for
callogenesis of each ecotype were used to cell suspension culture. In order to study the growth rate of cells in
suspension culture and plotting the curve of cells growth, two cell density indices and packed cell volume index
were evaluated. To determine the cell density index, every 3 days, 10 ml of cell suspension were transferred to
the graded falcon and centrifuged at 5000 g for 5 minutes, and the percentage of sediment cells was calculated as
the total volume. To determine the packed cell volume index, also every 3 days, 10 ml of culture medium
containing cells were transferred to the graded falcon and stored for 30 minutes to precipitate cells and cell
masses. Finally, the cell volume was recorded and was calculated as percentage of the total collected medium.
Results and Discussion: According to the callogenesis percentage, the best ecotype is Abenahr and best
explant is leaf explant. The highest level of NAA is 2 mgl-1, and the best level of BAP is 2 mgl-1, which causes
100 callogenesis percentage. The best medium for cell suspension culture is MS medium containing 2 mgl-1
NAA and 0.5 mgl-1 BAP for callus was obtained from leaf explant of Abenahr ecotype. Along with these plant
growth regulators, 2,4-D was used in combination with BAP to form suspension culture. The results also showed
that 2 mgl-1 2,4-D plus 0.5 mgl-1 BAP were useful in producing suspensions. The difference between 2,4-D
+BAP and NAA + BAP combinations more cell volumes were observed, and cell suspension was created at a
faster rate and in less time, which is an advantage in research work. Growth rate of cell suspension originated
from the leaf explant was higher than root explant. In terms of culturing cell suspension, the Abenahr ecotype
was favorable compared to other ecotypes. During cell suppression culture of Cyperus aromaticus by applying
different levels of NAA, cell growth was increased up to 3 weeks after application, and then decreased. By
applying 2,4-D, cell growth also increased until the third week, and after the third week, cell growth declined,
which was very low growth rate compared with the NAA. In cell suspension culture of sugar beet, using 2,4-D
was much more effective than NAA on all explants. In the present study, 2,4-D was also more effective than
NAA for cell suspension culture of Chavil.
Conclusion: In general, the Abenahr was the best ecotype among of investigated. The explants in both callus
culture and the suspension culture, and the best combination of plant growth regulator in both culture was 2 mgl 1
NAA plus 0.5 mgl-1 BAP.
Keywords: Callus, Genotype, PCV, Plant growth regulator, SCV
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اثر طیفهای نور الایدی در مقایسه با نور طبیعی گلخانه بر کیفیت نشاء حسن یوسف
(’ )Solenostemon escutellariodes ‘Wizard Scarletو اطلسی
(’)Petunia × hybrida ‘Scarlet Eye
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چکیده
یکی از روشهای بهبود ویژگیهای مورفولوژیکی گیاهان ،تغییر کیفیت نور است .به همین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر کیفیت نور الایدی بر
ویژگیهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های حسن یوسف و اطلسی انجام شد .تیمارها شامل نوور طبییوی گلنانوه هشواهدن و نوور الایدی هنوور
ترکیبی  50درصد آبی  50 +درصد و دیگری نور  100درصد سفیدن بود .در پایان ،تیدادی از صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک اندازهگیوری شود .نتوای
نشان داد که سطح برگ ،ارتفاع ،طول میانگره ،قطر ساقه ،وزن تر شاخساره و فلورسانس کلروفیل برگ دانهال حسن یوسف در نوور  100درصود سوفید
بیشتر از نور ترکیبی  50درصد آبی  50 +درصد سرخ الایدی و نور طبییی گلنانه بود .همچنین ،بیشترین دمای سطح برگ ه 27/4درجوه سلسویو)ن،
میزان کلروفیل کل ه 0/8میلیگرم بر گرمن و کاروتنوئید ه 2/30میلیگرم بر گرمن در تیمار شاهد و بیشترین تیداد برگ ه21ن ،وزن خشک شاخساره ه0/17
گرمن ،وزن تر ه 1/65گرمن و خشک ریشه ه 0/11گرمن در ترکیب نوری  50درصد آبی  50 +درصد سرخ مشاهده شد .نتای در نشاء اطلسی نشان داد که
نور سفید باعث افزایش سطح برگ ،وزن تر شاخساره و وزن خشک ریشه شد .دمای سطح برگ و میزان کلروفیل کل در شاهد نسبت به سوایر تیمارهوا
بیشتر بود و بیشترین میزان کاروتنوئید ه 3/12میلیگرم بر گرمن اطلسی در نور ترکیبی  50درصد آبی  50 +درصد سرخ حاصل شد .بر اسا) نتای بدست
آمده ،با جایگزینی شرایط گلنانه با نور الایدی میتوان ،نشاء حسن یوسف و اطلسی را با کیفیت باالتری تولید کرد.
واژههای کلیدی :فلورسانس کلروفیل برگ ،کیفیت نور ،نشاء ،مورفولوژی

مقدمه

1

گیاهان در تمام طول عمر خود از جوانهزنی تا تولید گل و بذر بوه
نور نیاز دارند ه 36و 49ن .طی رشد گیاهان ،وجود منبع نور خورشید یوا
نور مصنوعی ضروری است ه20ن .نور تنها عامل برای انجام فتوسونتز
در فرایند رشد گیاهان نیست اما فاکتور مهمی برای کنترل رشد اسوت
ه 23 ،19و 24ن .سه پارامتر موثر بر رشود گیواه شوامل مودت ،کمیوت
هشدتن و کیفیت هطیفن نور میباشند ه49ن .شاخصهایی مثل ارتفواع
گیاه ،طول میانگره ،تیداد انشیابات و اندازه برگ تحت تاثیر کمیوت و
کیفیت نور قرار میگیرند ه12ن .بطوور کلوی ایون سوه پوارامتر اثورات
متفاوتی روی عملکرد گیاه مویگذارنود ه30ن .گیاهوان در شودتهوای
 2 ،1و  -3به ترتیب دانشوجوی سوابک کارشناسوی ارشود و اسوتادیاران گوروه علووم
باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
(Email: mghasmi1352@gmail.com
)* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i3.79713

روشنایی گوناگون رفتارهای متفاوتی نشان میدهند ه26ن .در منواط ی
که تابش نور خورشید برای حداقل رشد کافی نیست ه41ن و در نواحی
که طی زمستان نور کمی وجود دارد ،استفاده از نور تکمیلی بهصوورت
سیستمهای خودکار در گلنانه حایز اهمیت است ه22ن و میتواند رشد
گیاهان را افزایش دهد ه10ن .کیفیت نور به تنهایی اثورات زیوادی بور
رشد ،نمو و فیزیولوژی گیاه دارد ه 38و 42ن.
طبک پژوهش انجام شده در دانشگاه پووردو بورای تولیود دانهوال
گیاهان بستری با کیفیت مطلوب ،م دار نور تجمیوی روزانوه ه Daily
Light Integralن ت ریبا  10-12مول بر مترمربوع بور روز الزم اسوت
ه35ن .یکی از منابع تولید نور ،الایدیها هستند که الکتریسیته را بوه
نور تبدیل میکنند ه33ن .الایدیهوا دارای فوایود بسویاری از جملوه
اندازه کوچک ،طول موجهای ویژه ،تولید گرمای کم ،شدت نور قابول
تنظیم ،راندمان باالی تبدیل الکتریسته به نور ،نیاز کمتر به هورموون-
های گیاهی و آفتکشها ،تولید بیشتر و گیاهان با کیفیت بهتر نسبت
به سایر المپها میباشوند ه 46و 48ن .از الایدیهوا بورای بررسوی
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بیوسنتز کلروفیل در گندم ،افزایش طول ساقه و بورگ کواهو اسوتفاده
شده است ه44ن .کمیت و کیفیت نور الایدی همچنین بر کیفیت گل
بنفشه موثر بوده است ه37ن .در بررسی اثر چهار منبوع نووری متفواوت
ال ایدی به رنگهای سورخ هnm 650ن ،زرد هnm 590ن ،سوبز ه550
nmن ،آبی هnm 480ن و سفید هشاهدن با شدت  300لووکس بوه مودت
 12-15روز با  24ساعت روشنایی بر رشد دانهال نیلوفر آبی ،افوزایش
طول گیاه در نور آبی نسبت به سایر تیمارها و کلروفیل بیشوتر در نوور
سفید در م ایسه با نور سورخ و سوبز مشواهده شود ه44ن .در آزموایش
دیگری نور ترکیبی آبوی و سورخ الایدی در م ایسوه بوا تیموار 100
درصد نور قرمز ،آنتوسیانین برگ کاهو را افزایش داد ه29ن .تولید سریع
نشاء با کیفیت باال از راه کنترل شورایط محیطوی بورای تولیود کننوده
اهمیت دارد و از عوامل مهم موثر بر درآمد است .یکی از راههای موثر
در تسریع رشد و بهبود کیفیت نشاء تامین کیفیت بهینه نور در محویط
رشد گیاه است.
حسون یوسوف هSolenostemon scutellarioides L.ن از تیوره
 Lamiaceaeگیاهی دائمی با برگهای رنگوی اسوت و نیواز بوه نوور
کامل و غیر مست یم برای رشد و نمو دارد ه2ن .گیاه اطلسی ه Petunia
× hybrida L.ن از تیره  Solanaceaeه11ن در مناطک گرمسیری چند
ساله و در مناطک سردسیری یکساله است .نیاز به نور کامول دارد ه4ن.
حسن یوسف و اطلسی به ترتیوب از گیاهوان درونخانوهای و بسوتری
پرمصرف در صنیت گیاهان زینتی هستند که مرحله تولید نشاء آنها از
بذر ن ش مهمی در کمیت وکیفیت نهایی محصول دارد .حسن یوسف
حداقل م دار نور تجمیی روزانه  9مول بر مترمربع بر روز و حداکثر 18
مول بر مترمربع بر روز نیاز دارد ه44ن .م دار نور تجمیی روزانوه موورد
نیاز اطلسی در مرحله تولید نشاء و پس از تنژیدن بذر بوین  10توا 22
مول بر مترمربع بر روز است ه16ن.
تا به امروز اطالعات بهنسبت کمی درباره اثر کمیت و کیفیت نوور
الایدی در گلنانهها بینوان نور تکمیلی و یا در اتاقکهای رشد روی
گیاهان منتشر شده است .با این حال کسب اطالعوات جهوت کواربرد
الایدیها بهعنوان منبع نور برای گیاهان زینتی اهمیت زیوادی دارد.
بنابراین این آزمایش به منظور م ایسه اثر کاربرد نور الایدی به رنگ
های سفید ،آبی و سرخ با نور طبییی گلنانه هشرایط تولید رایو ن روی
تولیود نشوواء حسوون یوسووف رقوم  Wizard Scarletو اطلسووی رقووم
 Scarlet Eyeانجام شد.

مواد و روشها
این پژوهش در بهار سال  1396در دانشکده کشواورزی دانشوگاه
شهرکرد در قالب طرح کامال تصادفی با سه تیمار کیفیت متفاوت نوور
شامل نور طبییی گلنانههبه عنووان شواهدن ،نوور الایدی شوامل 50
درصد آبی  50 +درصد سرخ و دیگوری  100درصود نوور سوفید و 10

تکرار روی دو گیاه حسن یوسف و اطلسی در اتاقوک رشود و گلنانوه
انجام شد .بذرهوای نسول اول اطلسوی رقوم  Scarlet Eyeو حسون
یوسف رقم  Scarlet’ Wizardدر سینی کاشت  105خانه در بستری
حاوی  30درصد پرالیت و  70درصد پیتما) کشت شودند .پوس از
کاشت بذرها ،سینیهای کشت در اتاقک کشت در دمای  24±1درجه
سوانتیگوراد و رطوبوت نسوبی  50±5درصود ه Datalogger 8808
temp.+ RHن تحت دو تیمار منتلف نور الایدی شامل نور ترکیبی
 50درصود آبووی ه 450-455نووانومترن  50 +درصوود سوورخ ه655-665
نانومترن و تیمار  100درصد سفید ه 3000کلوینن قورار داده شودند .بور
اسا) آزمایشهای م دماتی شدت نور برای هور دو نشواء ،در هور دو
تیمار الایدی  60±5میکرومول بر مترمربع بر ثانیوه در نظور گرفتوه
شد و بوه کموک دسوتگاه پوارمتر همودلApogee, MQ500, USAن
تنظیم شد .فتوپریود به صورت  18ساعت روشنایی و  6ساعت تاریکی
بود .برای م ایسه ،همزمان گیاهان در گلنانه هبهعنووان شواهد و نوور
طبییین با م دار نور تجمیی روزانوه  14±5موول بور مترمربوع در روز،
میانگین دما در طی شبانه روز  21±2درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی
 50±5درصد هData logger 8808 temp.+ RHن نیز کشت شودند.
پس از چهار برگی شدن دانهالها ،با کوود یوارامیال همحصوول کشوور
هلندن با فرمول  19-6-20+3 Mgo+ TEبه غلظت  100قسومت در
میلیون کودآبیاری شدند .دو هفته پس از اولین کوددهی دوباره نشاءها
با همین کود با غلظت مشابه تغذیه شدند.
در پایان 8 ،هفته پس از کاشوت بوذرهوا صوفات مورفولووژیکی و
فیزیولوژیکی نشاءها شامل سطح برگ ،تیداد برگ ،دمای سطح برگ،
وزن توور و خشووک شاخسوواره ،وزن توور و خشووک ریشووه ،فلورسووانس
کلروفیل برگ هFv/Fmن ،میزان کلروفیل و کاروتنوئید برگ اندازهگیری
شد .افزون بر این شاخصهوا در نشواء حسون یوسوف ارتفواع ،طوول
میووانگره و قطوور سوواقه نیووز انوودازهگیووری شوود .سووطح بوورگ بووا نوورم
افزار ،Digimizers 4 image analysisدمای سطح برگ با دماسون
مادون قرمز و فلورسانس کلروفیل برگ هFv/Fmن با دستگاه پوم مودل
 Hansatech Instrumentsه Pulse-Amplitude-Modulated
fluorometersن اندازهگیری شد .میزان رنگیزههوای کلروفیول کول و
کاروتنوئید بوه روش  Lichtenthaler and Wellburnه25ن تییوین و
با دستگاه اسپکتوفتومتر مودل  Jenway 63200در طوول مووجهوای
 646 ،663و  470قرائت و با استفاده از فرمولهای شماره  2محاسوبه
گردید.
ه1ن

)Chlorophyll a (μg/ml)= 12.21 (A663) – 2.81 (A646
)Chlorophyll b (μg/ml) = 20.13 (A646) – 5.03 (A663
Total clorophyll= Chl a + Chl b
 )Carotenoides (μg/ml)= 1000 (A470) - 3.27(chl. a104(chl. b)/227
 :A663میزان جذب نووری در طوول مووج  663نوانومتر:A646 .
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میزان جذب نوری در طول مووج  646نوانومتر :A470 .میوزان جوذب
نوری در طول موج  470نانومتر .برای تییین م ادیر بر حسب میلیگرم
بر گرم بافت نتای در  V/1000 Wضرب شد که در آن  :Wوزن تور
نمونه برداشت شده به گرم و :Vحجوم نهوایی اسوتون  80درصود بوه
میلیلیتر است.
دادهها با برنامه  SAS 9.4موورد تجزیوه و تحلیول آمواری قورار
گرفتند و میانگینها با اسوتفاده از آزموون  LSDدر سوطح احتموال 5
درصد م ایسه شدند.

نتایج
اثر کیفیت نور الایدی بر حسن یوسف

بر اسا) جداول تجزیه واریانس  1و  2کیفیتهای متفواوت نوور
باعث تفاوت مینیدار در تمام شاخصهای اندازهگیری شده در حسون
یوسف گردید هP>0/01ن.

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس اثر کیفیت نور الایدی بر شاخصهای مورفولوژیکی نشاء حسن یوسف
Table 1- Analysis of variance for the effect of natural light and LED light quality on morphological indices of Solenostemon
transplant
Mean squares

وزن خشک

وزن تر

وزن خشک

وزن تر

درجه

منابع تغییرات

برگ

آزادی

Leaf
area

Df

Sources of
variation

2

سطح

قطر ساقه

ارتفاع گیاه

طول میانگره

تعداد برگ

Root dry
weight

Root
fresh
weight

Shoot dry
weight

Shoot
fresh
weight

Stem
diameter

Plant
height

Internode
length

Leaf
number

**0.0116

**2.961

**0.0516

**4.985

**2.961

**30.954

**517/380

**185.200

**6.759

0.0006

0.089

0.0006

0.035

0.128

0.215

5.481

4.829

0.236

27

27.02

23.96

21.64

16.17

16.27

14.45

20.63

13.08

17.09

-

ریشه

ریشه

ساقه

ساقه

نور
Light

خطا
Error

ضریب تغییرات
)CV (%

** :مینیدار در سطح  1درصد.
**: Significant at 1% level.
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Table 2- Analysis of variance for the effect of natural light and LED light quality on physiological indices of Solenostemon
transplant
Mean squares

کلروفیل کل

دمای سطح برگ
Leaf surface temperature

درجه آزادی

منابع تغییرات

Df

Sources of variation

2

فلورسانس کلروفیل برگ

کارتنوئید

Fv/Fm

Carotenoids

Total
chlorophyll

*0.006

**2.728

**0.276

**54.449

0.001

0.167

0.008

1.120

27

4.80

22.73

13.82

4.28

-

Light

هنورن
Error

هخطان
CV %

هضریب تغییراتن

** :مینیدار در سطح  1درصد :* ،مینیدار در سطح  5درصد.
**: Significant at 1% level, *: Significant at 5% level.

صفات مورفولوژیکی

بر اسا) جدول م ایسه میانگین ،بیشوترین سوطح بورگ ه3/627
سانتیمتر مربعن ،ارتفاع ه 5/040سانتیمترن ،طوول میوانگره ه18 /618
میلیمترن و وزن تر شاخساره ه 1/735گرمن حسن یوسف در نور سوفید
و کمترین م دار سطح برگ ه 1/987سانتیمتر مربعن ،ارتفواع ه1/530

سانتیمتورن ،طوول میوانگره ه 4/235میلویمتورن و وزن تور شاخسواره
ه 0/373گرمن در تیمار شاهد هگلنانهن مشاهده شد .بیشترین قطر ساقه
در نور سفید ه 2/524میلیمترن و طیف ترکیبی  50درصود آبوی 50 +
درصد سرخ ه 2/515میلیمترن و کمترین قطور ه 1/577میلویمتورن در
شاهد حاصل شد .بیشترین تیداد برگ ه21ن و وزن خشوک شاخسواره
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ه 0/165گرمن حسن یوسف در نور  50درصد آبی  50 +درصد سورخ و
کمترین تیداد برگ ه12/40ن و وزن خشک شاخساره ه 0/037گرمن در
شرایط گلنانه هشاهدن مشاهده شد .از نظر وزن خشک شاخساره بوین
دو تیمار  50درصد آبی  50 +درصد سرخ ه 0/158گورمن و نوور سوفید
ه 0/165گرمن تفاوت مینیدار نبود .بیشترین وزن تور ه 1/651گورمن و

خشک ریشه ه 0/114گرمن حسن یوسف در نور  50درصود آبوی 50 +
درصد سرخ سرخ و کمتورین وزن تور ه 0/629گورمن و خشوک ریشوه
ه 0/052گرمن در شاهد مشاهده شود .هماننود وزن خشوک شاخسواره،
وزن تر و خشک ریشه در نور سوفید بوا تیموار  50درصود آبوی 50 +
درصد سرخ تفاوت مینیدار نداشتند هجدول 3ن.

جدول  -3نتایج مقایسه میانگین اثر کیفیت نور طبیعی و الایدی بر شاخصهای مورفولوژیکی نشاء حسن یوسف
Table 3- Mean comparison of the effect of natural light and LED light quality on morphological indices of Solenostemon
transplants

وزن

وزن تر

خشک

ریشه

ریشه

وزن خشک
شاخساره

وزن تر
شاخساره

Root dry
weight
)(g

Root
fresh
weight
)(g

Shoot dry
weight
)(g

Shoot
fresh
weight
)(g

قطر ساقه
Stem
diameter
)(mm

ارتفاع
گیاه
Plant
height
)(cm

طول میانگره

تعداد برگ

سطح

تیمار نوری

Leaf
number

 Leafبرگ

Light
treatment

Internode
length
)(mm

area
)(cm2

0.11a

1.65a

0.17a

1.38b

2.52a

3.07b

11.18b

21.00a

2.92b

0.12a

1.47a

0.16a

1.74a

2.52a

5.04a

18.62a

17.00b

3.63a

0.05b

0.63b

0.04b

0.37c

1.58b

1.53c

4.24c

12.40c

1.99c

Blue+Red

هآبی+قرمزن
White

هسفیدن
Control

شاهد

میانگینهای با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف مینیدار هP<0.05ن با استفاده از آزمون  LSDنمیباشند.
The values in each column followed by the same letters are not significantly differentns (P<0.05) based on LSD test.

صفات فیزیولوژیکی

بیشترین دمای سطح برگ در تیمار شاهد ه 27/41درجوه سوانتی
گرادن و کمترین دما در  50درصد آبی  50 +درصد سرخ ه 23/33درجه
سانتیگرادن وجود داشت .بیشترین م دار کلروفیل کل ه 0/080میلوی-
گرم بر گرم وزن تر برگن در تیمار نور گلنانه هشاهدن حاصل شد کوه
با نور الایدی سوفید ه 0/753میلویگورم بور گورم وزن تورن تفواوت
مینی دار نداشت .کمترین م دار کلروفیل کل ه 0/494میلیگرم بر گرم
وزن ترن در نور ترکیبی  50درصد آبی  50 +درصد سرخ مشاهده شود.

بیشترین م دار کاروتنوئید ه 2/299میلیگرم بر گرم وزن ترن مربوط به
تیمار نور گلنانه بود و کمترین آن در نور ترکیبی  50درصد آبی 50 +
درصد سرخ ه 1/257میلیگرم بر گرم وزن ترن حاصول شود .بیشوترین
فلورسانس کلروفیل برگ ه0/827ن در تیمار نور سفید مشاهده شد کوه
با نور گلنانه تفاوت آن مینیدار نبود و کمترین م دار ه0/781ن مربوط
به تیمار  50درصد آبی  50 +درصد سورخ بوود .فلورسوانس کلروفیول
برگ بین دو تیمار  50درصد آبوی  50 +درصود سورخ و نوور طبییوی
تفاوتی نداشت هجدول 4ن.

جدول  -4نتایج مقایسه میانگین اثر کیفیت نور طبیعی و الایدی بر شاخصهای فیزیولوژیکی نشاء حسن یوسف
Table 4- Mean comparison of the effect of natural light and LED light quality on physiological indices of Solenostemon
transplants

فلورسانس کلروفیل برگ

کارتنوئید
Carotenoids
()mg g-1 fw

کلروفیل کل

دمای سطح برگ

Total chlorophyll
)(mg g-1 fw

Leaf Surface temperature
)(oC

0.78b

1.26c

0.49b

23.33c

0.83a

1.85b

0.75a

23.41b

0.79b

2.30a

0.80a

27.41a

Fv/Fm

تیمار نوری
Light treatment
Blue+Red

هآبی+قرمزن
White

هسفیدن
Control

هشاهدن

میانگینها با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف مینیدار هP<0.05ن با استفاده از آرمون  LSDنمیباشند.
The values in each column followed by the same letters are not significantly differentns (P<0.05) based on LSD test..
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وزن توور ریشووه نشوواء اطلسووی توواثیر مینوویدار نداشووت هجوودول 5ن.
کیفیتهای منتلف نور روی تمام شواخصهوای فیزیولووژی بوه جوز
فلورسانس کلروفیل برگ اثر مینیدار داشت هP>0/01ن هجدول 6ن.

اثر کیفیت نور طبیعی و الایدی بر اطلسی

نتای تجزیوه واریوانس داده هوا در اطلسوی بیوانگر اثور مینویدار
تیمارهای نوری بر شاخصهای وزن تر شاخساره و وزن خشک ریشوه
و سطح برگ بود اما روی شاخصهای تیداد برگ ،وزن خشک ساقه و

جدول  -5نتایج تجزیه واریانس اثر کیفیت نور طبیعی و الایدی بر شاخصهای مورفولوژیکی نشاء اطلسی
Table 5- Analysis of variance for the effect of natural light and LED light quality on morphological indices of Petunia
transplant
Mean squares

وزن خشک
ریشه
Root dry
weight

وزن خشک

وزن تر ریشه

ساقه

Root fresh
weight

Shoot dry
weight

وزن تر ساقه

تعداد برگ

Shoot fresh
weight

Leaf
number

میانگین سطح
برگ

درجه

منابع تغییرات

آزادی

Sources of
variation

Leaf area
mean

Df

**0.00037

0.001ns

0.0004ns

**0.163

10.133ns

*0.692

2

0.00003

0.006

0.0001

0.010

13.229

0.144

27

26.15

19.09

27.25

28.45

26.87

24.69

-

Light

هنورن
Error

هخطان
CV %

هضریب تغییراتن

** :مینیدار در سطح  1درصد :* ،مینیدار در سطح  5درصد :ns .فاقد اثر مینیدار در سطح  5درصد.
**: Significant at 1% level, *: Significant at 5% level. ns: no significant effect at 5% level.

جدول  -6نتایج تجزیه واریانس اثر کیفیت نور طبیعی و الایدی بر شاخصهای فیزیولوژیکی نشاء اطلسی
Table 6- Analysis of variance for the effect of natural light and LED light quality on physiological indices of Petunia
transplant
Mean squares

فلورسانس کلروفیل برگ

کارتنوئید

کلروفیل کل

Fv/Fm

Carotenoids

Total chlorophyll

دمای سطح برگ
Leaf surface temperature

درجه آزادی

منابع تغییرات

Df

Sources of variation

0.012ns

**10.989

**0.472

**32.610

2

0.011

0.207

0.002

1.00

27

15.46

20.89

4.37

4.18

-

Light

هنورن
Error

هخطان
CV %

هضریب تغییراتن

** :مینیدار در سطح  1درصد :ns ،فاقد اثر مینیدار در سطح  5درصد.
**: significant at 1% level, ns: no significant effect at 5% level.

صفات مورفولوژیکی

صفات فیزیولوژیکی

بیشترین سوطح بورگ ه 1/742سوانتیمتور مربوعن در نوور سوفید
ال ای دی حاصل شد که با نور گلنانه ه 1/638سانتیمتر مربعن تفاوت
مینیدار نداشت .بیشترین میانگین وزن تر شاخسواره ه 0/507گورمن و
وزن خشک ریشه ه 0/029گرمن اطلسی مربوط به تیموار نوور سوفید و
کمترین م دار وزن تر شاخسواره ه 0/284گورمن و وزن خشوک ریشوه
ه 0/017گرمن مربوط به تیمار نور الایدی ترکیبی  50درصود آبوی +
 50درصد سرخ بود که م دار هور دو فواکتور بوا تیموار شواهد تفواوت
مینیداری نداشتند هجدول 7ن.

بیشترین م دار کلروفیل کل ه 1/437میلیگرم بور گورم وزن تورن
اطلسی در شاهد و کمترین ه 1/058میلیگرم بر گرم وزن تورن در نوور
سفید مشاهده شد که با میانگین کلروفیل طیف ترکیبی  50درصد آبی
 50 +درصد سرخ نور الایدی ه 1/062میلیگورم بور گورم وزن تورن
تفاوت مینی دار نداشت .بیشترین م دار کاروتنوئید ه 3/119میلویگورم
بر گرم وزن ترن در نور  50درصد آبی  50 +درصد سرخ و کمترین آن
در شاهد ه 1/049میلیگرم بر گرم وزن ترن حاصل شد .بیشترین دمای
سطح برگ ه 26/00درجه سانتیگرادن مربوط به شاهد و کمترین م دار
ه 22/83درجه سانتیگرادن مربوط به نور سفید الایدی بود هجدول 8ن.
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جدول  -7نتایج مقایسه میانگین اثر کیفیت نور طبیعی و الایدی بر شاخصهای مورفولوژیکی نشاء اطلسی
Table 7- Mean comparison of the effect of natural light and LED light quality on morphological indices of Petunia
transplants

وزن خشک ریشه

وزن تر ساقه

میانگین سطح برگ

Root dry weight
)(g

Shoot fresh weight
)(g

Leaf area average
)(cm2

0.02b

0.28b

1.24b

0.03a

0.51a

1.74a

b

b

a

تیمار نوری
Light treatment
Blue+Red

هآبی+قرمزن
White

هسفیدن
Control

1.64
0.29
0.02
هشاهدن
میانگینها با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف مینیدار هP<0.05ن با استفاده از آزمون  LSDنمیباشند.
The values in each column followed by the same letters are not significantly differentns (P<0.05) based on LSD test.

جدول  -8مقایسه میانگین اثر کیفیت نور طبیعی و الایدی بر شاخصهای فیزیولوژیکی نشاء اطلسی
Table 8- Mean comparison of the effect of natural light and LED light quality on physiological indices of Petunia transplants

دمای سطح برگ

کارتنوئید

کلروفیل کل

تیمار نوری

Leaf surface temperature
)(oC

Carotenoids
()mg g-1 fw

Total chlorophyll
()mg g-1 fw

Light treatment

22.91b

3.12a

1.06b

22.83c

2.37b

1.06b

a

c

a

Blue+Red

هآبی+قرمزن
White

هسفیدن
Control

1.44
1.05
26.00
شاهد
میانگینها با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف مینیدار هP<0.05ن با استفاده از آزمون  LSDنمیباشند.
The values in each column followed by the same letters are not significantly differentns (P<0.05) based on LSD test..

بحث
بر اسا) نتای  ،بطور کلی نور الایدی در حسون یوسوف باعوث
افزایش ارتفاع و طول میانگره نسبت به شرایط گلنانه گردید و م ودار
آنها در نور سفید الایدی بهتر بود .از سوی دیگور بیشوترین تیوداد
برگ حسن یوسف در نور ترکیبی آبی  +سرخ و کمترین آن در شواهد
مشاهده شد .از نظر قطر ساقه نیز کمترین م دار مربوط به شرایط نوور
گلنانه بود .نورهای الایدی به کار رفته قطور سواقه را افوزایش داد.
مجموع این نتای بیانگر آن است که در حسون یوسوف نوور الایدی
بر تر از نور گلنانه بوده است .نور ترکیبی سورخ  +آبوی باعوث ایجواد
گیاهان متراکمتری نسبت به نور الایدی سوفید شوده اسوت .هئوو و
همکاران ه2002ن در مریم گلی و جیفری نشان دادند که نور سورخ در
م ایسه با نور آبی و سرخ باعث کاهش ارتفاع میشود ه15ن .از سووی
دیگر گفته شده نور سرخ – نارنجی محرک طویل شدن هیپوکوتیل و
ساقه است .سو و همکاران ه2012ن نیز گزارش شده کوه نوور سورخ و
آبی الایدی باعث افزایش ارتفاع دانهال خیار نسوبت بوه نوور آبوی و
سرخ المپ رشتهای گردید ه43ن .این تفاوت در نتای به احتمال ناشی

از تفاوت در نیاز نوری گیاهان باشد چون حسن یوسف به عنوان یوک
گیاه درونخانهای در م ایسه با گیاهوان بسوتری شودت نوور کمتور را
تحمل می کند .از سوی دیگر در م ایسه اثر شرایط نوری منتلوف بور
ارتفاع گیاهان تیداد برگ را باید در نظر گرفت چون نور کم با افزایش
فاصله میانگره باعث افزابش ارتفاع خواهد شد .در اطلسی نیز گوزارش
شده که نور آبی در م ایسه با نور سرخ ه13ن باعث افزایش ارتفاع شده
است .همچنین نتای آزمایشی که روی حنا و اطلسی تحت تیمارهوای
نوری آبی ،قرمز ،نور ترکیبی آبی و قرمز و المپ فلورسونت نشوان داد
که نور سرخ در حنا و نور آبی در اطلسوی قطور سواقه را افوزایش داده
است ه1ن .از نظر تیداد برگ نیز گزارشهای متیددی مبنی بر افزایش
تیداد برگ در اثر نور سرخ و آبی وجود دارد .نور سرخ در گوجه فرنگی
ه21 ،8ن و کاهو نسبت به نور آبی ه21ن و نور سرخ – نارنجی الایدی
در بنفشه در م ایسه با طیفهای آبی ،قرمز ،سفید و سوبز ه22ن باعوث
افزایش تیداد برگ شده است .همچنین نور آبی در کلم بروکلی ه32ن،
حنا و آهار ه1ن در م ایسه با نور ترکیبوی آبوی و قرموز تیوداد بورگ را
افزایش داده است .نتای آزمایش ما نیز بیانگر اثر افزایشی نور سرخ +

اثر طیفهاي نور الايدي در مقایسه با نور طبیعي گلخانه بر كیفیت نشاء حسن یوسف...

آبی الایدی روی ارتفاع ،تیداد برگ و قطر ساقه حسن یوسف اسوت
که با گزارشهای فوق همسو است .اگرچه م دار ارتفاع ،تیداد بورگ و
قطر ساقه دانهالها در نور سفید الایدی برتر از شاهد اسوت اموا بوه
دلیل ایجاد میانگرههای طویلتر کیفیت گیاهوان نسوبت بوه الایدی
سرخ  +آبی برتر بود.
از نظر میانگین سطح برگ در آزمایش ما گیاهان در نور الایدی
سفید نسبت به نور گلنانه پهنتر بودند .بنابراین بواال بوودن میوانگین
سطح برگ در نور سفید میتواند بیانگر ناکافی بودن نوور بورای گیواه
باشد چون یکی از روشهای جبران کمبود نور در گیاه افزایش سوطح
برگ است ه14ن.
سامولئین و همکاران ه2010ن گزارش کردند که نور ترکیبی سرخ
و آبی نسبت به طیفهای تکی آبی و سرخ سطح برگ را کاهش موی
دهد ه39ن .از طرفی نتای آزمایش کشت گوجه فرنگوی ،موریم گلوی،
پامچال و حنا زیر نور الایدی با شدت نور فتوسنتزی  160میکرومول
بر مترمربع با درصدهای متفاوتی از نورهای آبی ،سوبز و سورخ باعوث
افزایش سطح برگ نسبت به تیمار شاهد هنور سوفید فلورسونتن شوده
است ه47ن .نور زیاد اگرچه باعث ایجاد برگهای کوچکتر نسوبت بوه
نور کم میشود ،اما سطح کل برگ گیاهوان رشود یافتوه در نوور زیواد
بیشتر است چون آنها به طور میمول تیداد برگ بیشوتری تولیود موی
کنند ه14ن.
از نظر وزن تر و خشک شاخساره تیمارهای نوور الایدی نسوبت
به شاهد برتر بودند و اگرچه از نظور وزنتور شاخسواره گیاهچوههوای
اطلسی و حسن یوسوف رشود یافتوه در نوور سوفید الایدی وزن تور
بیشتری داشتند اما از نظر وزن خشوک شاخسواره و وزنتور و خشوک
ریشه حسن یوسف بین تیمارهای نور الایدی سوفید و سورخ  +آبوی
الایدی تفاوت مینیدار نبود .بنابراین مویتووان گفوت نوور الایدی
سفید رشد بهتری را باعث شده است.
طبک بررسوی جوکوان و همکواران ه2010ن نوور سورخ -نوارنجی
ه 700-600نانومترن نسبت به نور سبز وزن گیاه را افزایش داده اسوت
ه18ن Li .و همکاران ه2012ن نیز گزارش کردند کوه وزن تور ریشوه و
ساقه کاهو چینی در نور سرخ با شدت  80میکرومول بور مترمربوع بور
ثانیه افزایش یافت ه25ن .در آزمایش دیگری مشواهده شوده کوه نوور
سرخ روی افزایش وزن دانهالهای گوجه فرنگی ه21 ،8ن و خیار ه43ن
نسبت به نور آبی موثر بوده است .پاردو و همکارانش ه2014ن اثر نوور
الایدی با شدت باال هhigh-intensity LED lightن بوا رنوگهوای
آبی ،سرخ و سبز را به طور جداگانه بر جوانهزنوی سوه رقوم کواهو بوا
مدت 32زمان روشنایی متفاوت بررسی کردند ه32ن و براسوا) نتوای
این مح ین ،با افزایش مدت روشنایی ،وزن تر و خشک بیشوتر شود.
نتای پژوهش دیگری مربوط به گوجهفرنگی ،موریم گلوی ،پامچوال و
حنووا نشووان داد کووه در نورهووای آبووی ،سوورخ و سووفید بووا شوودت160
میکرومول بر متر مربع بر ثانیه وزن تر شاخساره افزایش یافتوه اسوت
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ه47ن .همچنین پرورش کاهو و کلم بروکلی زیر نور الایدیهای آبی،
سرخ و سبز باعث افزایش وزن تر و خشک گیاه شده است ه32ن .طبک
سامولئبن و همکاران ه2010ن تحوت تیمارهوای نووری آبوی ،سورخ و
ترکیبی آبیو سرخ نشان داد که نور ترکیبی سرخ و آبی وزن ریشه را در
توت فرنگی افزایش داد ه39ن .نور سرخ -نارنجی ه 700-600نوانومترن
الایدی در م ایسه با سایر طیفهای آبی ،سرخ ،سبز و سفید نیوز بور
افزایش وزن ساقه و ریشوه در بنفشوه هViola cornutaن موؤثر بووده
است ه22ن .بنابراین همسو با دیگر پژوهشگران نور الایدی در حسن
یوسف و اطلسی سوبب افوزایش وزن گیواه نسوبت بوه نوور خورشوید
هگلنانهن شده است اما هر دو گونوه بوه کیفیوت نوور الایدی پاسو
متفاوتی نشان دادند.
بیشترین دمای سطح برگ در گیاهان در حال رشد زیر نور گلنانه
مشاهده شد و این میتواند دلیل کمتر بودن رشود ریشوه و شاخسواره
گیاهان در نور گلنانه در اثر افزایش م دار تنفس نسبت به گیاهان زیر
نور الایدی باشد .الایدیها پرتو فروسرخ کمتوری نسوبت بوه نوور
خورشید و سایر المپها دارند ،در نتیجه دما در تاج گیاهان کمتر است
ه7ن .گاهی افزایش انرژی در سوطح بورگ سوبب کواهش تیورق و در
نتیجه افزایش دمای تاج گیاه میشود ه9ن که این عامل سبب کواهش
رشد گیاه خواهد شد .از سوی دیگر از نظرصرفهجویی در هزینوههوای
تهویه هوا و کاهش نیاز آبی گیاهان بهدلیل تولید گرمای کمتر توسوط
الایدیها ،میتواند برای تولیدکنندگان حایز اهمیت باشد ه46ن.
م دار کلروفیل کل برگ حسن یوسف در نور گلنانه و نور سوفید
الایدی نسبت به نور ترکیبی آبوی  +سورخ و م ودار کلروفیول کول
اطلسی در شاهد نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود .فیزیولوژیستهوای
گیاهی سیی میکنند ،طول موجهای بهینه نور را برای دامنوه وسوییی
از فرایندهای گیاهی تییین کنند که گاهی با نتوای متنواقر روبوهرو
میشوند ،چون طیف فیال ویژهای برای جنسهوای گیواهی منتلوف
الزم است ه14ن ،که بررسی پژوهشها روی گیاهوان منتلوف بیوانگر
این موضوع است .به طوری کوه شواین و همکواران ه2012ن گوزارش
کردند که کلروفیل در گیاهان کاهوی رشد یافته در نور سرخ الایدی
در م ایسه با نور  100درصد آبی و نور ترکیبی سرخ  +آبی کمتور بوود
ه40ن .لی و کوباتا ه2009ن نیز عدم تفاوت کلروفیل دانهالهوای کواهو
در نور سفید و سرخ نسبت به نورهای آبی ،سبز و فروسرخ را گوزارش
کردند ه24ن .رندال و لوپز ه-2014الفن نشان دادند که نور سرخ و آبی
الایدی با نسبت  70:30در شمیدانی و موریم گلوی باعوث افوزایش
کلروفیل نسبت به المپهای پرفشار سدیمی گردید ه34ن .بررسی اثور
نورهای سرخ ،سفید و آبی بر پینوه رویوانزا در کشوت روی شیشوهای
سنبل نشان داد که کلروفیل و کاروتنوئید در نور سرخ کاهش مییابود
ه5ن .بررسی اثر نورهای خورشید و کواربرد نورهوای الایدی سورخ و
آبی به صورت تکمیلی ههمراه نور خورشیدن و یا به تنهوایی هدر سوایهن
در اطلسی نشان داد که م دار کلروفیل زیر نور خورشید همراه بوا نوور
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سرخ الایدی بیشتر از سایر تیمارها بود ه13ن.
در سلولهای مزوفیل سبز ،کاروتنوئیدها بوهعنووان رنگیوزههوای
کمکی در فرایند فتوسنتز ن ش دارند و به ویژه در زمان انت ال انرژی و
الکترون درگیر هستند و از رنگیزه کلروفیل در برابر صودمات ناشوی از
اکسیداسیون نوری محافظت میکنند .کاروتنوئیدها بوهعنووان رنگیوزه
کمکی نور دریافتی را به کلروفیل  bمنت ل میکنند و از فیالیت گونه-
های فیال اکسیژن در شرایط تنفس نوری جلوگیری میکنند ه28 ،17
و 31ن .م دار کاروتنوئید دانهالهای حسن یوسف در گلنانوه بیشوتر از
سایر تیمارها بود که شاید ناشی از زیاد بودن انرژی نوور باشود .م ودار
کلروفیل کل اطلسی در نور آبی  +سرخ الایدی کمتر از شاهد بوده و
احتماال افزایش کارتنوئید در این طیف ترکیبی نسبت به سایر تیمارهوا
خاطر ن ش حافظتی که در باال گفتوه شود باشود توا بوا بیشوتر شودن
کارتنوئید بتواند از تجزیه کلروفیل جلوگیری و بوه سواخت آن کموک
کند.
فلورسانس کلروفیل شامل  F0هحداقل فلورسانس از برگ سوازگار
شده با تاریکین Fm ،هحوداکثر فلورسوانس در بورگ سوازگار شوده بوا
تاریکین Fv ،همیزان تغییر فلورسوانس یوا فلورسوانس متغیور از بورگ
سازگار شده با تاریکین و  Fv/Fmهحداکثر کارایی یا عملکرد کوآنتومی
فتوسیستم  IIدر شرایط سازگار شده با تاریکین می باشد ه27ن .پوارامتر
 Fv/Fmبیانگر حداکثر کارایی کوانتوم فتوسیستم  IIاست که در آن نور
توسط گیرندههای نوری فتوسیسوتم  IIجوذب مویشوود .بنوابراین از
شاخص عملکرد فتوسنتز گیاه می باشد ه27 ،6 ،3ن .در شورایط بودون
توونش میووزان  Fv/Fmگیوواه بووین  0/75تووا  0/85متغیوور اسووت ه6ن .در

آزمایش ما م دار  Fv/Fmدر هر سوه تیموار در محودوده طبییوی قورار
دارند .با این حال بیشترین م دار مربوط به نور الایدی سفید اسوت و
بین تیمارهای شاهد و نور ترکیبی سرخ  +آبی تفاوت مینیدار نیست.

نتیجه گیری
کیفیت نور تاثیر زیادی بر رشد و توسیه گیاهان دارد و یوک ابوزار
قوی برای کنترل فرآیندهای منتلف است .نتای این پوژوهش نشوان
داد که منابع نور مصنوعی با کیفیتهای منتلف اثرات متفواوتی را در
گونههای منتلوف گیواهی ایجواد مویکنود و الایدیهوا مویتواننود
جایگزین نور طبییی ،در اتاقک های رشد و در مناط ی که نوور کوافی
نیست ،به ویژه در مرحله تولید نشاء ،باشند .با توجه به افزایش کیفیوت
و کاهش تلفات نشاء گیاهان در مرحله انت ال و کم مصرف بودن آنها
از نظر هزینه های تولید قابل توجیه هستند .الزم به ذکر است افوزون
بر نور؛ دما ،رطوبت و سایر عوامل محیطوی نیوز در تولیود نشوا مووثر
هستند .با توجه به مجموع شاخصهای انودازهگیوری شوده در حسون
یوسف میتوان نتیجه گرفت که در مرحله تولیود نشواء نوور الایدی
سرخ  +آبی برتر از سایر تیمارها است .در اطلسی تیمار نور سوفید ال-
ایدی باعث بیشترین وزنتر شاخسواره و وزن تور و خشوک ریشوه و
سطح برگ گردید .همانند حسن یوسف بیشترین دمای سطح بورگ و
کلروفیل مربوط به تیمار شاهد بود و با توجه به مجموع شاخصهوای
اندازهگیری شده تیمار نور سفید الایدی برای تولید نشاء اطلسی برتر
بود.
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Introduction: The light is not only a photosynthesis energy source but also is a plant growth and
development stimulation from germination to flower initiation process. The light quality plays an important role
in all steps of growth process particularly in photosynthesis and morphological properties of plant species.
Studies have reported that, LEDs present the maximum PAR efficiency among artificial lighting systems. LED
lamps contribute to energy saving by 75 and 30 percent as compared to incandescent light bulbs and fluorescent
lamps, respectively. LEDs emit blue, red, orange, yellow, green, red, and infrared light and can be used as a
hybrid spectrum. For these reasons, an experiment was conducted to investigate the effect of quality of LED
light on morphological and physiological characteristics of Solenostemon and petunia.
Materials and Methods: Research experiments were conducted on Solenostemon escutellariodes ‘Wizard
Scarlet’ and Petunia × hybrida ‘Scarlet Eye’ in a completely randomized design with three treatments of
different light quality and 10 replications. The seeds were planted in 105-cell seedling trays and in a mixture of
70% peat moss and 30% perlite. Seedlings were grown in natural greenhouse (control) and LED (50% blue +
50% red and 100% white light). The light intensity was 60 ± 5 µmol.m-2.s-1 for LEDs and the daily greenhouse
cavity was 5 ± 14 µmol.m-2.d-1. Since the main goal of the study was to compare the effect of LED light quality
with sunlight in conventional greenhouse conditions. The LED treatments were applied from the germination
until seedling production stage in a growth chamber with the light/dark regime of 18/6 hours, 23±1°C
temperature, and 50±5% relative humidity. While, their tray in the greenhouse with 55±5 mol.m-2.d-1 DLI,
21±5°C average daily temperature and 50±5% relative humidity (Data logger 8808 temp. + RH) were regarded
as the control treatment. After eight weeks, the morphological and physiological traits were recorded. Finally,
the data were statistically analyzed with SAS (9.4) software package, and the means were compared by LSD test
at p < 0.05 level.
Results and Discussion: At the end of study, some morphological and physiological traits were evaluated.
The results showed that the leaf area average (3.63 cm2), height (5.04 cm), internode length (18.62 mm), stem
diameter (2.52 mm), shoot fresh weight (1.74 g) and chlorophyll fluorescence (0.83) of Solenostemon seedlings
in 100% white light were more than 50% blue + 50% light green and greenhouse light. Also, the highest leaf
area temperature (27.4 ° C), total chlorophyll (0.8 mg g-1 fw) and carotenoids (2.229 mg g-1 fw) were related to
control treatment and the highest number of leaves (21), shoot dry weight (0.165 g), fresh (1.65 g) and root dry
weight (0.114 g) were observed in 50% blue + 50% red light composition. According to the results of petunia,
white LED light increased leaf area (1.74 cm2), shoot fresh weight (0.51 g) and root dry weight (0.03 g). The leaf
surface temperature (26 oC) and total chlorophyll content (1.44 mg g-1 fw) in the control group were higher than
the other treatments, and the carotenoids content (3.12 mg g-1 fw) was obtained in 50% red + 50% blue LED.
The leaf surface temperature and total chlorophyll content in greenhouse light were higher than other treatments
and the highest carotenoids (3.119 mg / g) were obtained from 50% red + 50% blue LED.
Conclusion: Light quality has a great impact on the growth and development of plants and is a powerful tool
for controlling various processes. The results showed that different light sources with different qualities had
different effects on different plant species and that LEDs could replace natural light in growing chambers and in
areas where light was insufficient. Due to the increased quality and reduced transplant losses in the transplant
phase and their low utilization, they are justified in terms of production costs . It should be noted that in addition
to light; temperature, humidity and other environmental factors are also effective in transplant production . Based
on the measured indices in Solenostemon, it can be concluded that the red + blue LED light transplanting stage is
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superior to other treatments .In petunia, white LED treatment caused the highest shoot and fresh and dry weights
of roots and leaves respectively. Like Solenostemon, the highest chlorophyll and leaf surface temperatures were
related to the control treatment and was superior to the petunia transplant in terms of the sum of measured
indices of white light treatment.
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تأثیر تنش شوری درون شیشهای بر شاخصهای رشدی ،محافظت اسمزی و تنش اکسیداتیو در
پینه گیاه قرنفل
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چکیده
قرنفل ( )Dianthus barbatus L.یکی از مهمترین گیاهان فضای سبز در مناطق معتدل است که بهعنوان گیاه باغچههای ،گلهدانی همچنهین
گلبریدنی کشت میگردد .شوری خاک آب در بخشهای سیعی از کشور مهمترین مشکل پیشر در گسترش فضای سبز شهری آن میباشد .باتوجه
به اهمیت قرنفل در فضای سبز شهری درک بهتر مبانی فیزیولوژیکی پاسخ گیاه به تنش در محیط در ن شیشهای ،در این پژ هش تأثیر تنش شهوری
بر گیاه قرنفل در شرایط در ن شیشهای مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور پینههای حاصل از ریزنمونههای برگ که در محیطکشهت  MSحها ی 2
میکر موالر  6 + BAPمیکر موالر  NAAپرآ ری گردیده بودند ،تحت تأثیر سطوح مختلف کلریدسهدی ( 12 9 ،6 ،3 ،1 ،0گهر درلیتهر) در محهیط
کشت  MSقرار گرفتند .سپس شاخصهای مختلف فیزیولوژیکی (همچون رشد ،نرخ رشهد نههایی ،زنتهر خشه ) بیوشهیمیایی (همچهون میهزان
تغییرات پر تئینکل ،اسمولیت گالسین -بتائین ،فعالیهت آنهزی بتهائین آلدهایددهیهدر ژناز همچنهین میهزان فعالیهت آنهزی ههای کاتهاالز ،پراکسهیداز،
سوپراکسیددسموتاز میزان بیومارکرتخریبی مالوندیآلدهاید) در پینههای تنشیافته مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد با افهزایش سهطت تهنش،
رشد پینهها کاهش درنتیجه از زنتر خش آنها نیز کاسته شد .از سوی دیگر میزان پر تئین کل ،فعالیت آنزی بتائین آلدهایددهیدر ژناز درنتیجه
اسمولیت گالسهین -بتهائین بها افهزایش سهطت تهنش ،افهزایش یافهت .فعالیهت آنهزی ههای شهکارکننده رادیکهال آزاد همچهون کاتهاالز ،پراکسهیداز
سوپراکسیددسموتاز نیز با افزایش میزان تنش بهطورمعنیداری افزایش یافت .در بین سه آنزی شکارکننده رادیکالآزاد ،پراکسیداز کمترین میزان فعالیهت
کاتاالز بیشترین میزان فعالیت را درنتیجه تنش داشتند .پراکسیداز همچنین کمترین میزان افزایش فعالیت در نتیجه تنش را به خود اختصاص داد .ایهن
درحالی بود که افزایش میزان فعالیت در د آنزی کاتاالز سوپراکسیددسموتاز تقریباً به ی اندازه مشاهده گردید .بیومارکر تخریبی مالوندیآلدهاید نیز
علیرغ افزایش فعالیت آنزی های شکارکننده رادیکالآزاد با افزایش تنش شوری ،افزایش یافت .به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که گیاه قرنفهل
در محیط در ن شیشه ای به تنش شوری حساس بوده آستانه تحمل آن به شوری محیط غلظت  1گر در لیتر کلریدسدی میباشد .این درحالی اسهت
که ،پینههای این گیاه تا شوری  12گر در لیتر کلریدسدی مقا بوده ضمن رشد بطئی به حیات خود ادامه دادند.
واژههای کلیدی :بتائین آلدهایددهیدر ژناز ،سوپراکسیددسموتاز ،کاتاالز ،گالسین-بتائین ،مالوندیآلدهاید

مقدمه

21

گل فصلی قرنفهل بها نها علمهی  Dianthus barbatus L.بهه
خههانواده میخ ه سههانان ) (Caryophyllaceaeجههنس Dianthus
تعلق دارد .قرنفل ،گیاهی د ساله ،بومی مناطق مدیترانهای یکهی از

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گر ه زراعت اصالح نباتات ،دانشکده کشا رزی،
احد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 -2استادیار ،گر ه علو باغبانی ،دانشکده کشا رزی ،احهد کرمانشهاه ،دانشهگاه آزاد
اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
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مهمترین گیاهان زینتی در مناطق معتدل میباشد که هه بهه جههت
زیبایی تنوع باال ه از نظر ارزش اقتصادی از اهمیت قابل توجهی
برخوردار است ( .)22 3گلها در قرنفل به صورت منفرد یا به تعداد
بهه رنه ههای
زیاد در ی گلآذیهن چترماننهد در انهدازه کوچه
صورتی ،سفید ،قرمز ،ابلق خالدار ظاهر میگردد .به دلیل تنوع رن
گلها دراین گیاه به دلیل فرا انی تعداد گل در هر بوته ،باغچهههها
حاشیههای گلکاری شده با قرنفل ی پارچه بسیار زیبا بهوده ایهن
امر موجب استقبال زیاد از این گل در فضاهای سبز گردیده است (،21
 .)31 22عال ه بر کاربردهای مختلف زینتهی همچهون گهل فصهلی
باغچهای ،گلدانی بریدنی ( ،)18از برگ ،ساقه گلهای گیاه قرنفل
برای استحصال بسیاری از ترکیبات دارای خواص باالی دار یی جهت
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درمان بیماری هایی همچون دیابت ،ضعف اعصاب سیست گهوارش
استفاده میشود (.)47 14
ساالنه  10میلیون هکتار از زمهینههای کشها رزی جههان در اثهر
شوری حاصل از آبیاری به دلیل شوری ثانویه ناشی از فعالیهتههای
بشر از چرخه تولید خهار بهه زمهینههای غیرقابهل کاشهت تبهدیل
می شوند .در قاره آسهیا بعهد از ر سهیه ،چهین ،هند سهتان پاکسهتان
بیشترین سطت زمینهای کشا رزی متأثر از تهنش شهوری بهه ایهران
تعلق دارد ( .)32در ایران بخش قابل توجهی از کشور دارای خاکهای
شور یا آب با  ECباالتر از استاندارد میباشد .سهعت اراضهی شهور
ایران براساس آمار منابع مختلف بین  23-34میلیهون هکتهار بهرآ رد
شده است ( .)20قرار گرفتن ایران در بخشی از کره زمین که نهز الت
جوی در بسیاری از مناطق آن ،نیاز آبی گیاهان را تهأمین نمهینمایهد،
مشکل تنش شوری را تشدید نموده است ( .)32شوری خاک در ایران
پس از ک آبی مهمترین عامل محهد د کننهده رشهد موجهب تهنش
میباشد .شوری خاک دامنه گستردهای از اختالالت را در سهلولههای
گیاه ایجاد میکند که عمدتاً به دلیل تجمع آنیون کاتیونهای Cl-
 Na+میباشد ( .)13کاهش فعالیت فتوسنتزی گیاه در نتیجهه کهاهش
فعالیت آنزی های فتوسنتزی ،کاهش آماس سلولی ،کاهش سطت برگ
در نتیجه کاهش رشد عملکرد اقتصادی از اثرات تنش شهوری بهر
گیاهان است ( .)44تحقیقات نشهان داده اسهت کهه تهنش شهوری در
سطت مولکولی موجب ایجاد رادیکالههای آزاد تهنش اکسهیداتیو در
سلول میگردد .تنشهای اکسیداتیو نیز به نوبه خود موجب آسیب بهه
سلولها نهایتاً مرگ آنها در نتیجه مرگ کل گیاه میگردد (.)24
طبق بررسیهای صورت گرفته ،مطالعات کمی در خصوص تنش
های غیر زیستی در گیهاه قرنفهل صهورت گرفتهه ههیل مطالعههای
درخصوص تنش شوری در محیط در ن شیشهای بر ر ی پینهه گیهاه
قرنفل نیز به مشاهده نگردیده است .ها ال جزیری ( )36در پژ هشی
بر ر ی گیاه میخ ) (Dianthus caryophyllusبهه بررسهی تهأثیر
سطوح مختلف نم کلرید سدی اضافه شده به میخه کشهت MS
در محیط در ن شیشهای پرداختند .آنها دریافتنهد کهه اعمهال تهنش
شوری موجب کاهش ریشهزایی طول ریشههها در ارقها کریمسهون
تمپههو ( )Crimson Tempoیلههولیبرتی ( )Yellow Libertyدر
نتیجه کاهش رشد ر یشهی شاخسهارهههای میخه در محهیط در ن
شیشهای میگردد .میزان تحمل ارقها مهوکور بهه کلریهد سهدی نیهز
متفا ت بود ،به نحوی که آستانه تحمل کلرید سهدی عهد کهاهش
رشد در رق کریمسون تمپهو در غلظهت  100میلهی مهوالر در رقه
یلولیبرتی در غلظت  50میلی موالر بود .سونداراجان همکهاران ()55
در پژ هشی دیگر برر ی گیاه میخ رقه تهوال ( )Tulaبهه بررسهی
تأثیر سیلیکون بر تنش شوری ناشی از اضافه نمودن کلرید سهدی بهه
محیط کشت در محیط در ن شیشهای پرداختند .آنها مشاهده نمودند
که تنش شوری موجب کاهش رشد ،افت فتوسنتز کاهش کلر فیهل

( b ،aکههل) در میخ ه اسههتقرار یافتههه در محههیط در ن شیشهههای
می گردد .تنش شوری همچنین موجهب افهزایش تهنش اکسهیداتیو در
میخ گردید که به طور موفقیهت آمیهزی توسهط کهاربرد سهیلیکون
کنترل گردید .به طور کلی فعالیت آنزی های شکارکننده رادیکهال آزاد
تحت تأثیر تنش شوری قرار گرفت .به نحویکه فعالیهت آنهزی ههای
سوپراکسیددسموتاز ،پراکسیداز گوایکول پراکسیداز با افزایش سهطت
تنش به طور معنیداری افزایش یافت ،ایهن درحهالی بهود کهه میهزان
فعالیت آنزی کاتاالز کاهش یافت .مها همکهاران ( )37در پژ هشهی
اقدا به بررسی تأثیر تنش شوری بر گیاه میخ بنفش ( Dianthus
 )superbus L.همچنین مکانیز کاهش اثرات منفی تهنش توسهط
استفاده از اسید سالیسیلی پرداختند .آنها دریافتنهد بها افهزایش تهنش
شوری ،میزان تخریب لیپیدهای غشاء سلولی افزایش مییابد ،درحالی
کههه همزمههان فعالیههت آنهههزی ههههای آنتههیاکسهههیدانی همچهههون
سوپراکسیددسموتاز افزایش مییابد.
نیسرین همکاران ( )45در پژ هشهی در ن شیشهه ای بهر ر ی
گیاه میخ دریافتند که مقادیر  200 100میلیموالر کلریهد سهدی
در مقا مت گیاه به تنش شوری باعث افهزایش میهزان پهر تئین گیهاه
میگردد .عزیزی همکاران ( )10در تحقیقی بر ر ی گیهاه قرنفهل از
نم های  CaCl2 NaClدر سطوح  6 4 ،2 ،0دسهیزیمهنس بهر
متر در جهت اعمال تنش استفاده نمودند .آنها دریافتند که در سهطت
تنش شوری  6دسیزیمنسبرمتر کلرید سدی میزان جوانهزنی رشهد
گیاه کاهش مییابد .در پژ هشی رستمی مظاهری ( )51بهه منظهور
بررسی میزان مقا مت گیاه قرنفهل بهه تهنش شهوری کلریهد سهدی ،
گیاهان را در معرض کلرید سدی با غلظتهای صفر 12 8 ،4 ،دسی
زیمنس بر متر قرار دادند .آنها دریافتند کهه اعمهال تهنش شهوری 12
دسی زیمنس بر متر باعث کهاهش جوانههزنهی میهزان  40درصهد در
مقایسه با تیمار شاهد در تیمار شوری  8دسیزیمهنس بهر متهر ،بهه
میزان  33درصد گردید.
مطالعات پایه بر ر ی مقا مت به تنش شوری از جنبههای مختلف
فیزیولوژیکی بیوشیمیایی اهمیهت بسهیاری دارد .باتوجهه بهه اینکهه
کشت بافت پینه یکی از مهمترین تکنیه هها در بههنهژادی مهدرن
گیاهان می باشد ،تحقیق بر ر ی مکانیز های تنش شوری در محهیط
در ن شیشهای اهمیت یژهای در مطالعات مهرتبط بها تهنش دارد .در
تحقیق حاضر باتوجه به اهمیت گیاه قرنفل در فضای سبز مناطق که
آب ،تأثیر سطوح مختلف تنش شوری توسط کلرید سهدی بهر برخهی
صفات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی بیوشهیمیایی پینههههای اسهتقرار
یافته گیاه قرنفل در محیط در ن شیشهای مورد بررسهی قهرار گرفتهه
است.

مواد و روشها
در پژ هش پیش ر تأثیر تنش شوری بر پینههای گیاه قرنفهل از

تأثیر تنش شوري درون شیشهاي بر شاخصهاي رشدي ،محافظت اسمزي و تنش اكسیداتیو در پینه گیاه قرنفل...

د جنبه فیزیولوژیکی بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد گیاهی

بور گیاه قرنفل ( )Dianthus barbatus L.جههت دسهتیابی بهه
پینه گیاه قرنفل به منظور اعمال تنش شوری ،از شرکت پارمیس بهور
(اصفهان ،ایران) تهیه گردید .در ابتدا اقدا به استقرار گیاهان اسهتریل
بههه صههورت دانهههال در محههیط در ن شیشهههای جهههت دسههتیابی بههه
ریزنمونههای مختلف اسهتریل گردیهد .بهدین منظهور ،در مرحلهه ا ل
بورها با هیپوکلریت سدی  2/5درصد به مدت  15دقیقه در زیهر ههود
المینار ضدعفونی سطحی سپس به مدت  60ثانیه در الکهل اتهانول
 70درصد قرار داده شده نهایتهاً د بهار بها آب مقطهر د بهار تقطیهر
استریل شستشو داده شدند .بهورهای اسهتریل شهده در در ن ظهر
کشت شیشه ای با قطر 10سانتیمتر ارتفاع  20سانتیمتر که حها ی
 20میلی لیتر محیط کشت  MSپایه (بد ن هورمون) با غلظت  7گر
در لیتر آگار  30گر در لیتهر سهاکارز کهه  pHآن بهین  5/6تها 5/8
تنظی گردیده بودند ،کشت گردیدند .بورهای کشت شدة فهو الهوکر
جهت رسیدن به اندازه مناسب برای استحصال ریزنمونه اسهتریل ،بهه
مدت  4هفته در ن دستگاه ژرمیناتور با دمای  25درجهه سهانتیگهراد،
فتوپریود  16ساعت ر شنایی (  8ساعت تاریکی) نگهداری شدند.
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پینه های تنش یافتهه در فواصهل زمهانی شهش ر زه شهاخصههای
بیوشیمیایی آنها پس از گوشت  30ر ز از اعمال تنش مهورد مطالعهه
قرار گرفت .شاخصهای مورد مطالعه در پینههای تنش یافتهه از سهه
جنبه رشدی ،مکانیز محافظت اسمزی ( )Osmoprotectionتنش
اکسیداتیو ( )Oxidative Stressمورد بررسی قهرار گرفتنهد .شهاخص
های رشدی مورد مطالعه عبارت بودند از :درصد پینههههای کلهر زه
نوع بافت پینههای تنش یافته ،زن تر خشه
نکر زه شده ،رن
پینههای تنش یافته رشد پینههای تحت تنش.
میزان محتوی پر تئین کل ،میزان آنزی بتائین آلدهیددهیهدر ژناز
محتوی اسملیت گلیسین-بتائین به عنوان شهاخصههای دخیهل در
محافظهههت اسهههمزی همچنهههین میهههزان فعالیهههت آنهههزی ههههای
سوپراکسیددسموتاز ،کاتاالز پراکسهیداز میهزان بیومهارکر تخریبهی
مالوندیآلدئید به عنوان شاخصههای دخیهل در تهنش اکسهیداتیو در
پینههای تنش یافته از دیگر شاخصهای مورد مطالعه بودند.
شرایط آزمایش

جهت اعمال بررسی آثار تنش ،پینههای تحت تهنش شهوری در
دمای  23-25درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی  25درصد ،فتوپریود 16
ساعت ر شنایی  8ساعت تاریکی در ن دستگاه ژرمیناتور نگههداری
شدند.

استقرار پینه

استقرار پینه گیهاه قرنفهل در محهیط در ن شیشهه ای از گیاههان
استریل مطابق ر ش پیشنهادی توسط مشعشعی همکاران ( )42با
کشت ریزنمونههای مختلف برگ ،ساقه ریشه بر ر ی محیط کشت
 MSغنی شده با سطوح مختلهف هورمهون ههای بنزیهل آمینوپهورین
( 4 2( )BAPمیکر موالر) ،نفتهالین اسهتی اسهید (6 4 ()NAA
میکر موالر) یا  6 4( 2,4-Dمیکر موالر) صورت گرفت .پینههای
حاصل از ر ش موکور جهت پرآ ری بر ر ی محیط کشت  MSغنهی
شده بها  2میکر مهوالر بنزیهل آمینوپهورین  6میکر مهوالر نفتهالین
استی اسید که مناسبترین ترکیب هورمونی جهت پینه زایهی معرفهی
شده بود ،کشت چندین مرتبه تا حصول حج مناسبی از پینه جههت
اعمال تنش ،اکشت گردیدند.
تأثیر تنش بر پینههای گیاه قرنفل

به منظور بررسی تأثیر تنش شهوری بهر پینههههای گیهاه قرنفهل،
پینههای پرآ ری شده در مرحله قبل ،بر ر ی محیط کشت بهینه پینه
زایی فو الوکر حا ی مقادیر مختلف کلریهد سهدی (سهاخت شهرکت
مرک ،آلمان) به منظور اعمال تنش شهوری کشهت گردیدنهد .سهطوح
مختلف تنش شوری شامل شش تیمار بها مقهادیر 12 9 ،6 ،3 ،1 ،0
گر درلیتر کلرید سدی بود .شاخص های مورفولوژیکی فیزیولوژیکی

شاخصهای رشدی مورد مطالعه
رشد قطری پینه

رشد قطری پینههای تنش یافته توسط اندازهگیری طول عرض
آنها توسط کاغهو شهطرنجی محاسهبه قطهر پینهه بوسهیله فرمهول
پیشنهادی توسط کامپتون (( )15فرمول  )1در بازههای زمهانی  6ر زه
محاسبه گردید.
(فرمول )1
نرخ رشد نهایی پینه

در انتهای د ره تنش ،قطر پینههها انهدازهگیهری بها اسهتفاده از
فرمول زیر نرخ رشد نهایی پینهها در سطوح مختلهف تهنش محاسهبه
شد.
(فرمول )2
 :D1قطر پینه در ابتدای آزمایش
تنش

 :D2قطر پینهه در پایهان د ره
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درصد پینههای کلروزه و نکروزه

درصد پینههای کلر زه نکر زه 21 ،ر ز بعد از کشت پینههههای
تنش یافته در محیط کشت حا ی کلرید سدی با مشاهده اختصاص
عدد  0تا( 10عدد صفر نمایانگر پینه سهال عهدد  10نمایهانگر پینهه
کامالً کلر زه یا نکر زه) ثبت گردید.

محلول فوقانی د ر ریخته شد .کریستال های تهه نشهین شهده در 5
میلی لیتهر  1,2-dichloroethaneحهل پهس از گوشهت  2سهاعت
میزان جوب در طول مو  365نانومتر توسط دستگاه طیف سهنج یهو
ی-مرئی اندازهگیری گردید.
میزان فعالیت بتائین آلدئید دهیدروژناز

وزن تر و خشک پینه

استخراج آنزیم

در انتهای آزمایش زن تر پینهها توسط تراز دیجیتهال بها دقهت
ی ده هزار گر سنجیده سپس همان پینهها به مدت  24سهاعت
در ن آ ن در دمای  40درجه سانتیگراد قرار گرفته زن خش آنها
توسط تراز دیجیتال اندازهگیری گردید.

استخرا آنزی بتهائین آلدئیهد دهیهدر ژناز توسهط ر ش آرکها ا
همکاران ( )5انجا پویرفت .مطابق ر ش موکور  10گر از بافت پینه
تنش یافته گیاه قرنفل در  20میلیلیتر بافر استخرا هموژنیزه گردید.
بافر استخرا شامل  50میلیموالر ( MOPS-NaOHبها پهیاچ ،)7/5
ده درصد حجمی گلیسر ل ،ی میلیمهوالر  ،EDTAد میلهیمهوالر
 10 DTTدرصد جر بهحج پلی نیل-پلیپیر لید ن (Polyvinyl-
 )Polypyrrolidoneبود .محلول استخرا هموژنیزه ،ابتدا فیلتهر بها
د ر  4000gبرای ده دقیقه سانتریفیوژ گردید .سپس محلول فوقانی به
دست آمده با  (NH4)2SO4به  55درصهد اشهباع رسهانده بهرای 20
دقیقه با د ر  16000gسانتریفیوژ گردید .محلول فوقانی حاصل مجدداً
توسط  (NH4)2SO4به  70درصد اشهباع رسهانده مجهدداً بهرای 20
دقیقه دیگر با د ر  16000gسانتریفیوژ گردید .تهنشین حاصهل ،در ن
بافر حا ی  10میلیموالر ( MOPS-NaOHبا پیاچ  ،)7/5ده درصهد
زن به حج گلیسر ل ،ی میلیموالر  ،EDTAد میلیمهوالر DTT
تعلیق گردید محلول حاصل به عنوان بتائین آلدئید دهیدر ژناز خها
در مرحله بعد جهت اندازهگیری فعالیت مورد استفاده قرار گرفت.

میزان پروتئین کل

میزان پر تئین کل پینههای تنش یافتهه بهه ر ش بردفهورد ()12
اندازهگیری گردید .در این ر ش 0/2گر از بافت تازة پینة تنش یافتهه
در ها ن چینی سرد توسط قرار دادن در ظر یخ اضهافه نمهودن 2
میلی لیتر بافر فسفات  0/1موالر (با  )pH=6/8هموژن گردید .سهپس
محلول هموژن شده بهه مهدت  15دقیقهه بها سهرعت  15000د ر در
دقیقه در دمای  4درجه سهانتیگراد ،سهانتریوفیوژ گردیهد .فهاز بهاالیی
عصاره (محلول فوقانی) بهه دسهت آمهده جههت انهدازهگیهری مقهدار
پر تئین محلول به میکر تیوپ جدید منتقل تا زمان اندازهگیهری در
دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری گردید .جهت انهدازهگیهری50 ،
میکر لیتر از فاز بهاالیی عصهاره برداشهته  2/5میلهی لیتهر محلهول
کوماسی آبی جی 250-به آن اضافه کرده پهس از مخلهون نمهودن
توسط رتکس ،جوب نور توسط نمونه در طول مهو  595نهانومتر بها
دستگاه طیف سنج یو ی-مرئی قرائت گردید.
میزان گالسین-بتائین

میزان گالسین-بتائین ( )Glycine-Betaineتوسط ر ش گریو
گراتن ( )26با کمی تغییرات اندازهگیری گردید .بدین منظور پینهههای
تنش یافته را ابتدا خش نموده ،کامالً پودر کرده میزان  0/5گر از
آن را در ن  20میلی لیتر آب مقطر ریخته برای  24ساعت در دمای
 25درجه سانتی گراد ر ی شیکر قرار داده تا به ه زده شهوند .سهپس
عصاره به دست آمده در محلول  2نرمال اسید سهولفوری بها نسهبت
مسا ی  1:1حل گردید .مقادیر  0/5میلی لیتهر از محلهول ذکهر شهده
در ن لوله آزمایش ریخته برای ی سهاعت بهر ر ی یهخ قهرار داده
شد .سپس  200میکر لیتر عامل اکنش  KI-I2به آن اضافه نمهوده
در دمای  4درجه سانتیگراد به مدت  16ساعت نگهداری گردید .بعهد
از سپری شدن مدت موکور ،محلول اکنش را به مهدت  15دقیقهه در
دمای  4درجه سانتیگراد با د ر  10000د ر در دقیقه سانتریفیوژ کرده

اندازهگیری فعالیت

آزمون سنجش فعالیت آنزی بتائین آلدئید دهیدر ژناز توسط ر ش
فلئومتری توصیف شده توسط آرکا ا همکاران ( )6انجا پهویرفت.
در ر ش موکور مخلون اکنش شامل  100میلمهوالر بهافر پتاسهی -
فسفات (با پیاچ  0/5 ،)8/0میلیموالر  ،NAD+پنج میلیموالر DTT
 0/5میلیموالر بتائین آلدئید بود .انهدازهگیهری فلورسهانس محلهول
اکنش توسط اسپکتر فتومتر فلورسانس مدل هیتاچی در طهول مهو
تهییج  340نشر  460نانومتر انجا پویرفت .میهزان فعالیهت توسهط
نرخ ابتدایی جهت احیاء  NAD+در میلیگر پر تئین کل بیان گردید.
آماده سازی عصاره آنزیمی از پینههای تنش یافته

بافت گیاهی پینه های تنش یافتهه توسهط  50میلهی مهوالر بهافر
فسفات سدی (با  )pH=7/0حا ی  1موالر کلرید سدی  1 ،درصد پلی
نیل پیر لیدین  1میلی موالر  EDTAبر ر ی یخ هموژنیزه خهرد
گردیدند .سپس با د ر  20000gبه مدت  15دقیقه سانتریفیوژ گردیده
محلول فوقانی که عصاره آنزیمی پینههای تنش یافتهه بهود ،جههت

تأثیر تنش شوري درون شیشهاي بر شاخصهاي رشدي ،محافظت اسمزي و تنش اكسیداتیو در پینه گیاه قرنفل...
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سنجش میزان فعالیت آنزی هها در دمهای  -20نگههداری گردیدنهد
سپس در مرحلة اندازه گیری فعالیت آنزی ها مورد استفاده قرار گرفتند.

به میزان آنزی مورد نیاز برای بازدارندگی  50درصهد فعالیهت کاهنهده
نیتر بلوتتراز لیو در دقیقه تعریف گردید.

میزان فعالیت آنزیم کاتاالز

میزان بیومارکر تخریبی مالوندیآلدئید

میزان فعالیت آنزی کاتاالز توسط مصر پراکسهید هیهدر ژن در
طول مو  240نانومتر به مدت  30ثانیه توسط ر ش آئبی ( )1با کمی
تغییرات به کم دستگاه طیف سنج یو ی-مرئی اندازهگیری گردید.
مخلون اکهنش شهامل  100میلهیمهوالر بهافر فسهفات پتاسهی (بها
 15 ،)pH=7/0میلیموالر پراکسید هیدر ژن  50میلهیلیتهر عصهاره
گیاهی (تهیه شده در مرحله فو الوکر) رساندن به حج  3میلیلیتر
بود .میزان فعالیت برحسهب مقهدار پراکسهید هیهدر ژن تجزیهه شهده
برحسب نانو مول در دقیقه محاسبه گردید.

برای سنجش مهالون دی آلدئیهد طبهق ر ش بومیناتهان د ران
( )11بها اسههتفاده از عصهاره پینهههههای بههرگ در محلهول  0/1درصههد
) (W/Vتری کلر استی اسید استخرا شده به مدت  5دقیقه در g
 10000سانتریفیوژ شد .به نسبت  1به  4از محلول فاز بهاالیی بها 20
درصد تری کلر استی اسید حا ی  0/5درصد تیوباربیتوری اسید در
لوله آزمایش با ه مخلون شده به مدت  30دقیقه در حما آب گر
با دمای  95درجه سانتیگراد قرار داده شد .سپس لولههههای آزمهایش
بالفاصله در یخ سرد شد به مدت  15دقیقه در  10000 gسانتریفیوژ
شدند .همزمان با عصاره های پینه ،محلول استاندارد در محد ده صهفر
تا  100میکر مول از  -1 1 ،3 ،3تترا اتوکسی پر پان تهیهه شهده
جوب نمونه ها در طهول مهو  532نهانو متهر توسهط اسهپکتر فتومتر
اندازهگیری شدند.

میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز

سنجش میزان فعالیت آنزی پراکسیداز توسط ر ش کارا میشهرا
( )34صورت گرفت .در این ر ش ابتدا مخلون آزمایش تهیهه گردیهد.
مخلههون آزمههایش کههه شههامل  125میکر مههوالر بههافر فسههفات (بهها
 50 ،)pH=6/8میکر مههههههوالر پیر گههههههالول (50 )Pyrogallol
میکر موالر پراکسید هیدر ژن بود را ابتدا تهیه سپس ی میلیلیتهر
عصاره آنزیمی پینههای تنش یافته به آن اضافه گردید .سپس مخلون
آزمایش تهیه شده در دمای  25درجه سانتیگهراد بهه مهدت  5دقیقهه
جهت اکنش نگهداری شد .بعد از گوشت مدت موکور 0/5 ،میلی لیتر
اسید سولفوری با نسبت حجمی  5درصد جهت متوقف شدن آزمایش
به آن اضافه گردید .میهزان پوپور گهالین ( )Purpurogallinتشهکیل
شده توسط قرائت میزان جوب در طول مو  420نهانومتر بهه سهیله
دستگاه طیف سنج یو ی-مرئی مشخص گردید.
میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز

میزان فعالیت آنزی سوپراکسیددسموتاز بر اساس ر ش مینهامی
یوشیکا ا ( )40توسط بافر نمه تهریس کلسهی کهدلی (Tris-Ca-
( )Codylicبهها  )pH=8/2حهها ی  0/1میلههیمههوالر  EDTAتوسههط
دستگاه طیفسنج یو ی-مرئی در طول مو  560نانومتر اندازهگیهری
گردید .مخلون اکنش حا ی  1/42درصد تریتهون Triton ( 100-x
 0/055 ،)100-xمیلهههیمهههوالر نیتر بلوتتراز لیهههو ( nitroblue
 16 ،)NBT()tetrazoliumمیلیمهوالر پیر گهالول عصهارة آنزیمهی
حههها ی  50میلهههیگهههر پهههر تئین بهههود .احهههد فعالیهههت آنهههزی
سوپراکسیددسموتاز ( )SODطبق تعریف م کهورد فریهد یل ()39

طرح آزمایش و واکاوی آماری

در این پژ هش از طرح آزمایشی کامالً تصادفی (شهامل  6سهطت
تنش در  5تکرار) استفاده گردید .دادهها به کم نر افزار SAS 16.0
مورد اکا ی آماری (تجزیه اریانس) قرار گرفت .میهانگینهها توسهط
آزمون چند دامنهای دانکن در سهطوح احتمهال  5 1درصهد مقایسهه
شدند.

نتایج
رشد پینههای تنش یافته

تنش شوری توسط کلرید سدی  ،رشد پینههههای گیهاه قرنفهل را
تحت تأثیر قرار داد موجب کاهش رشد پینههای گیاه قرنفل گردیهد.
میزان رشد پینهها با سطت تنش (افزایش میزان غلظت کلرید سهدی )،
همبستگی منفی داشت به نحوی که کمترین رشد در پینههای تهنش
یافته توسط  12گر در لیتر کلرید سدی مشاهده گردید .ایهن کهاهش
رشد در بازه زمانی بعد از گوشت  30ر ز از اعمال تنش شهوری حتهی
در کمترین سطت تنش (ی گر در لیتر) نیز ،رشد پینهها را به میزان
قابل توجهی کاهش داد .کاهش رشد به نحوی بود که رشد پینهها در
غلظت  3گر درلیتر به نصف میزان شاهد رسید اندازه آنها در تیمار
 12گر در لیتر به نصف اندازه پینهها در تیمار شاهد نیز نرسید.
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شکل  -1تأثیر سطوح مختلف تنش شوری بر رشد پینههای گیاه قرنفل در محیط درون شیشهای
Figure 1- Effect of different levels of salinity stress on calli growth in Dianthus barbatus

نرخ رشد نهایی پینههای تنش یافته

وزن تر و خشک پینههای تنش یافته

همانطور که در جد ل  1مشهاهده مهی گهردد ،نهرخ رشهد نههایی
پینههای گیاه قرنفل با افزایش میزان کلرید سهدی در محهیط کشهت
(تنش شوری) ،کاهش یافت .تنش شهوری موجهب کهاهش معنهی دار
نرخ رشد نهایی پینه ها گردید .این درحالی اسهت کهه اخهتال معنهی
داری بین نرخ رشد نهایی پینهههها در سهطوح مختلهف کلریهد سهدی
مشاهده نگردید.

همانگونه که در جد ل  1مشاهده مهیگهردد ،زن تهر پینههههای
قرنفل مانند رشد آن ها تحت تأثیر تنش شوری توسهط کلریهد سهدی
قرار گرفت با اعمال تهنش شهوری ،مقهدار آن بهه طهور معنهیداری
کاهش یافت .این کاهش برای زن خش به نحوی بود که در تیمار
 12گر در لیتر کلرید سدی به حداقل خود کمتر از نصهف در تیمهار
شاهد به میزان  0/28گر رسید .زن خش پینهها نیز همانند زن تر
با افزایش سطت تنش شوری ،کاهش یافت (جد ل  .)1میزان کهاهش
زن خش نیز همانند رشد زن تر در تیمار  12گر در لیتر کلریهد
سدی به کمتر از نصف مقهدار آن در تیمهار شهاهد بهه میهزان مقهدار
 0/008گر رسید.

کلروزه و نکروزه شدن پینههای تنش یافته

در این آزمایش علی رغ اعمال تنش شهوری ،پینهه هها در ههیل
کدا از سطوح مختلف تنش کلر زه یا نکر زه نگردیدند.

جدول  -1تأثیر سطوح مختلف تنش شوری درون شیشهای بر نرخ رشد نهایی ،وزن تر و خشک پینههای قرنفل
Table 1- Effect of different levels of salinity stress on final growth rate, fresh weight and dry weight of Dianthus barbatus calli

نرخ رشد نهایی

وزن خشک

وزن تر

تنش شوری

Final growth rate
)(mm
†0.61 a
0.31 b
0.10 bc
0.09 bc
0.08 bc
0.05 c

Dry weight
)(g
0.018 a
0.017 a
0.011 b
0.011 b
0.010 b
0.008 b

Fresh weight
)(g
0.77 a
0.66 b
0.45 b
0.37 bc
0.36 bc
0.28 c

Salt stress treatment
)(g l-1 NaCl
)0 (control
1
3
6
9
12

†میانگینهای دارای حر

مشترک ،فاقد تفا ت معنیدار در سطت احتمال  5درصد با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن هستند.

means with common alphabets are not significantly different at the 5% probability level using Duncan's multiple range test.

†The

تأثیر تنش شوري درون شیشهاي بر شاخصهاي رشدي ،محافظت اسمزي و تنش اكسیداتیو در پینه گیاه قرنفل...

میزان پروتئین کل در پینههای تنش یافته

مقدار پر تئین کل در پینهههای گیهاه قرنفهل تحهت تهأثیر تهنش
شوری قرار گرفت (شکل  .)2در پینهههای تهنش یافتهه گیهاه قرنفهل،
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کمترین میزان پر تئین کل در پینههای تیمار تنش شوری  12گر در
لیتر مشاهده گردید.

شکل  -2تأثیر سطوح مختلف تنش شوری بر میزان پروتئین کل در پینههای قرنفل ()P≤0.05
)Figure 2- Effect of different salinity levels on total protein content in Dianthus barbatus calli (DMRT, P≤0.05

میزان اسمولیت گالیسین-بتائین در پینههای تنش یافته

میزان اسمولیت گالیسین-بتائین نیز متأثر از تنش شوری گردیهد.
در ابتدا با افزایش میزان کلرید سدی به میزان  1گر در لیتهر ،میهزان
گالیسین-بتائین مقدار ک غیر معنیدار کاهش سپس با افهزایش
بیشتر میزان کلرید سدی در نتیجه تنش شهوری ،میهزان اسهمولیت
گالیسین-بتائین افزایش معنی داری یافت (شکل  .)3بیشترین میهزان

این اسمولیت ،به میزان  0/98میکر مول بر گر در پینهای تنش یافته
تیمار  12گر در لیتر کلرید سدی مشاهده گردیهد .گالیسهین-بتهائین
معمولترین فرآ ان ترین نوع بتائین در گیاهان است که از اتصال د
اسید آمینه گالیسین بتائین در شرایط تهنش از سهنتز پهر تئینهها
بدست می آید .افزایش میزان اسمولیت گالیسین-بتائین تحهت تهنش
شوری در بسیاری از گونههای گیاهی گزارش شده است (.)25

شکل  -3تأثیر سطوح مختلف تنش شوری بر میزان اسمولیت گالیسین-بتائین در پینههای قرنفل ()P≤0.05
)Figure 3- Effect of different salinity levels on glycine-betaine content in Dianthus barbatus calli (DMRT, P≤0.05
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میزان بتائین آلدهاید دهیدروژناز در پینههای تنش یافته

میزان فعالیت آنزی بتایئن آلدیئهد دهیهدر ژناز بها افهزایش تهنش
شوری در پینههای تنش یافته گیاه قرنفل بهطور معنهیداری افهزایش
یافت .میزان افزایش در فعالیت آنزی موکور با افهزایش سهطت تهنش
افزایش یافت به نحوی که میزان فعالیت این آنزی در پینههای تیمهار
 12گر در لیتر کلرید سدی تقریباً د برابهر میهزان آن در پینههههای
تنش یافته تیمار  1گر در لیتر بهود .بیشهترین میهزان فعالیهت آنهزی
بتائین آلدهاید دهیدر ژناز در تیمار  12گر در لیتهر کلریهد سهدی بهه

میزان  1/19احد بر میلی گر پر تئین کمترین میزان فعالیت آن در
تیمار شاهد به میزان  0/55احد بر میلیگر پر تئین مشاهده گردیهد
(شکل  .)4از آنجایی که این آنزی در سنتز اسمولیت گالیسین-بتائین
نقش کلیدی دارد ( ،)5افزایش فعالیت آن با میهزان تجمهع اسهمولیت
گالیسین-بتائین در پینههای تنش یافته همخوانی دارد .نتایج تجزیهه
همبستگی (جد ل  )2نیز نشهان دهنهده همبسهتگی معنهی دار میهزان
اسمولیت گالیسین-بتهائین بها میهزان فعالیهت آنهزی بتهایئن آلدیئهد
دهیدر ژناز به میزان  0/972درصد میباشد.

شکل  -4تأثیر سطوح مختلف تنش شوری بر میزان فعالیت آنزیم بتائین آلدهاید دهیدروژناز در پینههای قرنفل ()P≤0.05
Figure 4- Effect of different salinity levels on betaine aldehyde dehydrogenase activity in Dianthus barbatus calli (DMRT,
)P≤0.05

میزان فعالیت آنززیم سوپراکسزید دسزموتاز در پینزههزای
تنش یافته

میزان فعالیت آنزی سوپراکسید دسموتاز در پینه های گیاه قرنفهل
تحت تأثیر تنش شوری افزایش یافت .در پینههای تحت تنش میهزان
فعالیت این آنزی ابتدا در غلظت  1گر در لیتر کلریهد سهدی کهاهش
جزئی غیر معنی دار سپس با افزایش سطت تنش ،افهزایش معنهیدار
یافت به نحوی که پینههای تیمار  12گهر در لیتهر بیشهترین میهزان
فعالیت آنزی سوپراکسید دسموتاز به میزان  2/51احد در گر زنتر
را به خود اختصاص داده کمترین میزان فعالیت آن نیز در پینهههای
تیمار شاهد به میزان  1/45احد در گر زنتر مشاهده شد (شکل .)5
بیشترین میزان افزایش این آنزی در مقایسه با تیمار شاهد  1/06احد
بود.

میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در پینههای تنش یافته

فعالیت آنزی کاتاالز در پینههای تنش یافته گیهاه قرنفهل هماننهد
فعالیت آنزی سوپراکسید دسهموتاز بها تهنش شهوری افهزایش یافهت.
بیشترین میزان فعالیت کاتاالز در تیمار  12گر در لیتر کلریهد سهدی
به میزان  3/13احد در گر زنتهر کمتهرین مقهدار فعالیهت آن در
تیمار شاهد به میزان  2/16احد در گر زنتر مشهاهده شهد .اگرچهه
بیشترین میزان افزایش فعالیت کاتاالز در مقایسه با شهاهد بهه میهزان
 0/97احد مشاهده گردید ،لیکن به طور کلهی میهزان فعالیهت آنهزی
کاتاالز در مقایسه با سوپراکسید دسموتاز تحت شرایط تنش شوری در
پینههای گیاه قرنفل بیشتر بود (شکل .)6

تأثیر تنش شوري درون شیشهاي بر شاخصهاي رشدي ،محافظت اسمزي و تنش اكسیداتیو در پینه گیاه قرنفل...
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شکل  -5تأثیر سطوح مختلف تنش شوری بر میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز در پینههای قرنفل ()P≤0.05
)Figure 5- Effect of different salinity levels on superoxide dismutase activity in Dianthus barbatus calli (DMRT, P≤0.05

شکل  -6تأثیر سطوح مختلف تنش شوری بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در پینههای قرنفل ()P≤0.05
)Figure 6- Effect of different salinity levels on catalase activity in Dianthus barbatus calli (DMRT, P≤0.05

میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در پینههای تنش یافته

میزان مالوندیآلدهاید در پینههای تنش یافته

میزان فعالیت آنزی پراکسیداز نیز مانند آنهزی ههای دیگهر شهکار
کننده رادیکال آزاد مورد مطالعه (سوپراکسهید دسهموتاز کاتهاالز) بها
اعمال تنش شوری ،افزایش یافت (شکل  .)7بیشترین میهزان فعالیهت
پراکسیداز در تیمار  12گر در لیتر کلرید سدی به میزان  1/12احهد
در گر زنتر کمترین مقدار فعالیت آن در تیمهار شهاهد بهه میهزان
 0/55احد در گر زنتر مشاهده گردیهد .بیشهترین میهزان افهزایش
فعالیت این آنزی در مقایسه با شاهد  0/57احد بود که نصف میهزان
افزایش فعالیت د آنزی دیگر مورد مطالعه بود.

در پینه های تنش یافته گیاه قرنفل ،میهزان مهالوندیآلدهایهد در
مقایسه با شاهد به طور معنهیداری افهزایش یافهت (شهکل  .)8ر نهد
افزایشی به نحوی بود که با افزایش سطت تنش این مقدار نسهبت بهه
تیمار شاهد  1/27میکر مول بر گر افزایش یافهت .بیشهترین میهزان
مالوندیآلدهاید در پینههای تنش یافته تیمار  12گر در لیتهر کلریهد
سدی به میزان  2/88میکر مول بر گر کمترین میزان آن در تیمار
شاهد به میزان  1/61میکر مهول بهر گهر مشهاهده گردیهد .افهزایش
مالوندیآلدهاید تحت تنش شوری در گیاهان مختلفی گهزارش شهده
است (.)24 19 ،17
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شکل  -7تأثیر سطوح مختلف تنش شوری بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در پینههای قرنفل ()P≤0.05
)Figure 7- Effect of different salinity levels on peroxidase activity in Dianthus barbatus calli (DMRT, P≤0.05

شکل  -8تأثیر سطوح مختلف تنش شوری بر میزان مالوندیآلدهاید پینههای قرنفل ()P≤0.05
)Figure 8- Effect of different salinity levels on malondialdehyde content in Dianthus barbatus calli (DMRT, P≤0.05

نقش آنزیمهای شکارکننده رادیکال آزاد در تخریب لیپید در
پینههای تنش یافته

همانطور که در جد ل  2مشاهده میگردد ،آزمون همبستگی بهین
فعالیههت آنههزی هههای شههکارکننده رادیکههال آزاد همچههون سوپراکسههید
دسموتاز ،کاتاالز پراکسیداز با بیومارکر تخریبی مالوندیآلدهاید کهه
در نتیجه تخریب لیپیدهای غشاء به جهود مهیآیهد ،همسهو متبهت
میباشد .اگرچه بین میزان فعالیت آنزی های مورد مطالعه همچنهین

تغییر سطت فعالیت آنها با میزان فعالیهت آنهها در شهاهد تفها تههایی
جود دارد ،لیکن افزایش فعالیت آنها در نتیجه تنش همبستگی قوی
ارتبان مستقیمی با میزان تخریب لیپیدها داشت .در بهین آنهزی ههای
مورد مطالعه ،بیشترین ضریب همبستگی بین به میهزان  96/7درصهد
در پراکسیداز کمترین میزان  95/0درصهد در سوپراکسهید دسهموتاز
مشاهده گردید.

تأثیر تنش شوري درون شیشهاي بر شاخصهاي رشدي ،محافظت اسمزي و تنش اكسیداتیو در پینه گیاه قرنفل...
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جدول  -2همبستگی فعالیت آنزیمهای مختلف مورد مطالعه و محصوالت مرتبط با فعالیت آنها
Table 2- Correlation analysis between the activity of different studied enzymes and their related products

GlycineBetain
گالیسین-بتائین
**0.972

Peroxidase
پراکسیداز

Catalase
کاتاالز

Superoxide
Dismutase
سوپراکسید دسموتاز

Betaine Aldehyde
Dehydrogenase
بتایئن آلدیئد دهیدر ژناز
** معنیدار در سطت احتمال  1درصد با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون.
**0.967

** 0.951

** 0.950

Significantly correlated at 0.01 probebility level by Pearson Correlation Test.

بحث
کاهش رشد پینه ههای تهنش یافتهه گیهاه قرنفهل بها یافتهه ههای
سههاکتیولو همکههاران ( ،)52الخیههری البحرانههی ( )4لوتههوس
همکاران ( )36همچنین سونداراجان همکهاران ( )55کهه گهزارش
نموده اند با افزایش سطت تنش (شهوری خشهکی) میهزان رشهد که
می شود ،مطابق می باشد .کاهش رشد در هنگا مواجه به تنش شوری
به دلیل بره خوردن هومئوستازی پتانسیل آب در بافت درحهال رشهد
میباشد که با نتایج داش پاندا ( )16همسو است.
تنش شوری ضمن تأثیر منفی بر رشهد پینهه کهاهش رشهد آن،
موجب کاهش زن پینه ها در محیط در ن شیشههای نیهز مهیگهردد.
درحقیقت یکی از اثهرات تهنش شهوری در گیاههان کهاهش فعالیهت
فتوسنتزی آنها است که موجب کاهش جهوب  CO2بهه دنبهال آن
میزان رشد زن گیاه نیز ک میشود ( .)33در پژ هشی سهلمالیان
همکاران ( )53با بررسی تنش شهوری بهر ر ی ریزنمونهه ههای گیهاه
استویا ) ،(Stevia rebaudiana Bertoniآنها دریافتند که زن تهر
خش پینههای گیاه استویا به طور معنیداری تحت تأثیر تنش شوری
قرار میگیرند .به طور مشابهای ،آنها نیز مشاهده نمودند کهه در تیمهار
 50میلی مهوالر کلریهد سهدی  ،زن تهر خشه پینهههها بهه طهور
معنی داری کمتر از شاهد به ترتیب به میزان  0/0026 0/202گر
بود .آن ها دلیل کاهش زن تر خش پینه ها را عامل تنش شوری
تأثیر کلرید سدی بر ر ی بخهش ههای مختلهف بهه یهژه سیسهت
آنزیمی کاهش فشار تورژسانس ذکر نمودنهد .نیسهرین همکهاران
( )45که پینههای گیاه میخ را تحت تأثیر تنش شوری قهرار دادنهد،
نیز همانند پژ هش پیش ر دریافتند که با افزایش میزان غلظت کلرید
سدی رشد پینهها تا حهد بسهیار زیهادی کهاهش مهییابهد .همچنهین
رضویزاده ( )50با اعمال تنش اسمزی بر ر ی پینههای حاصل از گل
میخ دریافتند که با افزایش تهنش (غلظهت پلهی اتهیلن گالیکهول)
میزان رشد پینه ها به تدریج کاهش پیدا میکند در غلظت های 20
درصد  30درصد رشد پینه ها بهه میهزان زیهادی کهاهش مهییابهد.
کاهش رشد پینه در گیاهان مختلف خانواده میخ تحهت تهنش نیهز

Malondialdehyde
مالوندیآلدهید
**

توسط محققین مختلف گزارش شده است .آیسه علیکمانآغلو (،)9
ها ال جزیری ( ،)28ها ال همکاران ( ،)29سهونیتا گوپتها ()57
تهرانیفر خرازی ( )59در مطالعات خود پینههای گیاه میخه را در
محیط در ن شیشه ای تحت تاثیر تنش خشکی قهرار داده بودنهد نیهز
دریافتند تنش کیفیت رشد پینه را تحهت تهأثیر قهرار داده موجهب
کاهش زن آن می گردد .کاهش رشد سلول در شرایط تهنش شهوری
می تواند به دالیل متعددی باشد که از جمله مهمترین آن ها کهاهش
فشار تورژسانس سلول ها ،جمع شدن چر کیدگی آنها ،عد انبسان
دیواره سلولی توقف تقسی سلولی در پینه ها باشد (.)48 46
همچنین از سوی دیگر پهژ هشهها نشهان مهیدههد کهه میهزان
پر تئین بافت گیاهی تحت تأثیر سطوح مختلف تنش میتوانهد تغییهر
کند .در پژ هشی تاکاهاشی همکهاران ( )58ریزنمونههههای میخه
رق "سوئیت یلیها " ) (Sweet Williamرا بهر ر ی محهیط کشهت
حا ی  2,4-D NAAمستقر نموده تغییرات بیوسنتزی پهر تئین را
توسط تیمار آن ها با کلرید سدی بررسی کردند .آنها مشهاهده نمودنهد
که تیمار شوری موجب جلوگیری از ساخت پر تئین شهده در نتیجهه
مقدار پر تئینهای موجود در پینههای تنش یافته در پاسخ بهه شهوری
کاهش می یابد .یکی از فرآیندهای مه در ن سلولی ،سهنتز پهر تئین
است که شدیداً تحت تأثیر تنش قرار مهیگیهرد .سهوتیر پولوس ()54
گزارش نمودند که بسیاری از پر تئینها طی تنش هیدر لیز میشهوند
بر همین اساس ،کاهش در غلظت پر تئین کل ،مهیتوانهد از نتهایج
تنش باشد .تنش شوری عال ه بر کاهش میزان پر تئین ،بها تغییهر در
ساختمان پهر تئینهها مهیتوانهد موجهب کهاهش فعالیهت بسهیاری از
آنزی های موجود در گیاهان شهود ( .)60تهنش شهوری موجهب تولیهد
گونههای فعال اکسیژن رادیکالهای آزاد شده که آنهها نیهز موجهب
تخریب آمینواسیدها میشوند (.)48 46
یکی از مکانیز های متدا ل در گیاهان جهت مقابلهه بها تهنش
اثرات منفی آن ،تجمع ترکیبات محافظت کننده اسهمزی یها تعهدیل
کننده اسمزی میباشد .مالکها همکهاران ( )38گهزارش نمودنهد کهه
بیشتر گیاهان زمانی که در معرض تنش شوری قرار میگیرنهد ،بهد ن
آنکه به گیاه صدمه ای ارد گردد ،مکانیز بیوسنتز تعدیل کنندهههای
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اسمزی همچون گالیسین-بتائین (از طریهق افهزایش فعالیهت آنهزی
بتایئن آلدیئد دهیدر ژناز) را در سلولهای خود فعهال نمهوده میهزان
این اسمولیت را افزایش میدهند .تجمع اسمولیت گالیسین-بتائین در
سیتوسل سلولهای گیاهی در حفظ آب در ن سلولی ایجاد مقا مت
در برابر تنش ارده کم مینماید .اشر فوالد ( )7تجمع اسمولیت
گالیسین-بتائین را به نحوی مهیداننهد کهه از تجمهع آن بهه عنهوان
شههاخص مه ه در مطالعههات تههنش شههوری ک ه آبههی در گیاهههان
یادنموده اند .از سوی دیگر ،پاتاد همکهاران ( )49افهزایش اسهمولیت
گالیسین-بتائین را در فعالسازی سیسهت آنتهی اکسهیدانی چرخهه
گلیاگزاالت سلولهای گیاهی مؤثر دانسته گهزارش نمهودهانهد کهه
گالیسین-بتائین در پایداری غشاهای سلولی کهاهش اثهرات تهنش
اکسیداتیو نقش ایفا مینماید .مطالعات نشان میدههد کهه گیاههان در
تنشهای مختلف مقا مت ههای متفها تی درنتیجهه تجمهع اسهمولیت
گالیسین-بتائین از خود نشهان مهیدهنهد ( .)25یافتههههای پهژ هش
حاضر درخصوص افزایش تجمع اسمولیت گالیسین-بتهائین در بافهت
پینههای تنش یافته با یافتههای میری مقد ( )41همخهوانی دارد.
زیرا تجمع اسمولیت گالسین-بتائین در پینههههای تهنش یافتهه گیهاه
قرنفل با افزایش سطوح تنش شوری ،افرایش یافت این افزایش بهه
نحوی در مقا مت پینهها مؤثر بود که هیل پینهای کلر زه یا نکر زه
حتی در سطت تنش  12گر در لیتر مشاهده نگردید.
آنزی سوپراکسید دسموتاز در کهاهش اکسهیژن فعهال در گیاههان
نقش اساسی ایفاء میکند افزایش فعالیت آنزی سوپراکسید دسموتاز
منجر به مهار انواع اکسیژن فعال از جمله پراکسید هیهدر ژن ()H2O2
میشود که در طی تنشههای غیرزیسهتی هماننهد شهوری خشهکی
ایجاد تجمع می یابند ( .)63کاتاالز نیهز یکهی دیگهر از آنهزی ههای
دخیههل در کههاهش تههنش اکسههیداتیو اسههت کههه موجههب تبههدیل
پراکسیدهیدر ژن به آب اکسیژن میگهردد از ایهن طریهق سهطت
پراکسیدهیدر ژن را در سلول کاهش مهیدههد ( .)35از سهوی دیگهر،
پراکسیدازها به عنوان ی گر ه بزرگ از ایز آنزی ها به دلیهل داشهتن
گسترهای سیع از نقان ایز الکتری  ،عملکردهای متنوعی دارنهد کهه
مهمترین آن درچرخهه فعالیهت گیهاهی ،شهکار کننهده رادیکهال آزاد
کاتالیز کننده احیاء پراکسیدهیدر ژن میباشد (.)62 8
تحقیقات بسیاری نشان داده اند که افزایش سهطت تهنش موجهب
افزایش میزان فعالیت آنزی ههای شهکار کننهده رادیکهال آزاد آنتهی
اکسههیدانی همچههون سوپراکسههید دسههموتاز ،کاتههاالز پراکسههیداز در
گیاهان مختلف میگردد .درخصوص تنش شوری منیهر آفتهاب ()43
نیز همانند پژ هش حاضر ،در پژ هش خود بر ر ی نیشهکر در محهیط
در ن شیشه ای دریافتند که تیمار تنش شوری موجب افزایش فعالیهت
آنزی سوپراکسید دسموتاز ،کاتهاالز پراکسهیداز در پینههههای تحهت
تنش میگردد .آنها گزارش نمودن درصورت مقا مت مناسب گیهاه بهه

تنش ،میزان فعالیت آنزی شهکارکننده رادیکهال آزاد در هنگها تهنش
افزایش مییابد .از سوی دیگر در برخی تحقیقات ر نهد تغییهر میهزان
فعالیت آنزی سوپراکسید دسموتاز باتوجه به مقا مت گیاه مورد مطالعه
متفا ت بوده است .ابراهیمی همکاران ( )19در پژ هش خود بر ر ی
گیاه همیشه بههار ( )Calendula officinalis L.الگهوی متفها تی را
مشاهد نمودند .آنها گزارش نمودند کهه تحهت شهرایط تهنش ،میهزان
فعالیت آنزی سوپراکسهید دسهموتاز نسهبت بهه تیمهار شهاهد در گیهاه
همیشه بهار ابتدا افزایش سپس کاهش یافت .آنها دلیل ایهن امهر را
تجمع بهیش ازحهد گونههههای اکسهیژن فعهال ناکارآمهدی سیسهت
آنتیاکسیدانی گیاه در مواجه با آن دانستند.
به طور مشابه ای ،سهونداراجان همکهاران ( )55نیهز در مطالعهه
خویش برر ی میخ رق "توال" مشاهده نمودند که تنش شوری در
کلیه تیمارها موجهب افهزایش فعالیهت آنهزی سوپراکسهید دسهموتاز
کاتاالز میگردد .ما همکاران ( )37نیهز هماننهد پهژ هشههای ذکهر
شده ،در مطالعه خویش دریافتند با افزایش تنش شوری ،میزان آنهزی
سوپراکسههید دسههموتاز کاتههاالز در میخهه بههنفش ( Dianthus
 )superbusتنها افزایش مییابد ر نهد کاهشهی بهرای آن مشهاهده
نمیگردد .هراتی همکاران ( )11نیز گهزارش مشهابهای درخصهوص
آ یشن دنایی ( )Thymus daenensis Celakبه چاپ رساندند مبنهی
بر اینکه تنش شوری موجب افزایش فعالیت آنزی کاتاالز پراکسیداز
در آ یشن دنهایی مهی گردیهد .احمهدپور دهکهردی بلهوچی ( )2نیهز
دریافتند تنش شوری موجب افزایش میزان فعالیهت آنهزی ههای آنتهی
اکسیدانی به یژه پراکسیداز در گیاه سهیاهدانه )(Nigella sativa L.
میشود .این ر ند افزایشی در فعالیت آنزی های آنتی اکسیدانی موکور
در تنش های دیگر همچون تنش اسمزی نیز مشاهده گردیهده اسهت.
مشعشعی همکاران ( )42نیز در مطالعه خویش بر ر ی پینههای گیاه
قرنفل تحت تنش اسمزی دریافتند که بها افهزایش میهزان تهنش ،بهر
میزان فعالیت آنزی های مختلف شهکار کننهده رادیکهال آزاد همچهون
سوپراکسید دسموتاز ،کاتاالز پراکسیداز افز ده میگردد.
دآ زد همکاران ( )17همچنین گونز همکاران ( )27گزارش
نمودند که رادیکال های سوپراکسید ایجاد شهده تحهت تهنش شهوری
باعههث پراکسیداسههیون لیپیههدهای غشههاء شههده درنتیجههه میههزان
مالوندیآلدهاید را افزایش میدهد .از آنجایی کهه مهالوندیآلدهایهد
محصول پراکسیداسیون اسیدلینولئی میباشد ،به عنوان ی شاخص
مناسههب بههرای پراکسیداسههیون لیپیههدهای غشهها ،تههنش اکسههیداتیو
محسوب میشود ( .)61همانند پژ هش حاضر ،ما همکهاران ( )37در
مطالعهای که بر ر ی  Dianthus superbusانجا دادند ،دریافتند که
میزان بیومارکر مالوندیآلدهاید در گیاههان تهنش یافتهه بها افهزایش
غلظت نم  ،افزایش معنیدار مییابد .ابراهیمی همکاران ( )19نیهز
در مطالعهای بر ر ی گیاه همیشه بهار تحهت تهنش دریافتنهد کهه بها
افزایش تنش ،محتوای مالوندی آلدهاید در بافت تهنش یافتهه بیشهتر

تأثیر تنش شوري درون شیشهاي بر شاخصهاي رشدي ،محافظت اسمزي و تنش اكسیداتیو در پینه گیاه قرنفل...

میگردد .به طور مشابه ای ،قربانلی همکاران ( )23نیز هنگا مطالعه
زیره سبز تنش یافته با کلرید سهدی چههار هفتهه بعهد از جوانهه زدن،
مشاهده نمودند با افزایش غلظت نم  ،میهزان مهالوندیآلدهایهد در
بافت گیاهی افزایش مییابد .هماننهد پهژ هش پهیشر  ،سهودهاکار
همکاران ( )56نیز در توتهای ( )Morus alba L.تحت تنش شوری
دریافتند که با افزایش تنش ،مقدار مالوندیآلدهاید افزایش می یابهد.
مالوندیآلدهاید ی شاخص از پراکسیداسیون غشای سلول ها اسهت
با نشهت مهواد از غشهاء همبسهتگی متبهت دارد ،ههر چقهدر میهزان
مالوندی آلدهاید بیشتر شود پراکسیداسیون غشاء نشت الکتر لیتها
از غشای سلولی زیهادتر شهده در پهی آن خسهارت احتمهالی بیشهتر
میشود .نتایج این پژ هش نیز مؤید این امر است.

نتیجهگیری
نتایج پژ هش حاضر بیانگر پایین بودن آستانه تحمهل پینههههای
گل قرنفل در محیط در ن شیشهای در عین حال مقا مت پینهههای
گیاه قرنفل به تنش در ن شیشهای ناشی از شهوری بها کلریهد سهدی
میباشد .اگرچه به دلیل پایین بودن آستانه تحمل ،رشد پینههای تنش
یافته زن آنها تحت شرایط تنش شهوری کهاهش یافهت ،لهیکن در
هیچی از سطوح تنش پینهها کلر زه یا نکر زه نگردیدند .از سهوی
دیگر مکانیز های مختلف مقا مت به تنش (از جمله تولید محافظهای
اسمزی شکارکنندههای رادیکهال آزاد) بهه خهوبی فعهال شهده بها
افزایش سطت تنش به طهور معنهیداری افهزایش یافتنهد .در مکهانیز

561

اسموپر تکشن ( )osmoprotectionعال ه بر افزایش میزان پهر تئین
کل در نتیجه تنش ،میزان فعالیت آنزی بتائین آلدهاید دهیهدر ژناز بها
افزایش میزان تنش ،افزایش یافت .این امهر موجهب افهزایش میهزان
محتوی گالسین-بتائین به طور معنیداری در پینهههای تهنش یافتهه
گردید .در مکانیز محهافظتی آنتهی اکسهیدانتی ،میهزان فعالیهتههای
آنزی های شکارکننده رادیکهال آزاد (سوپراکسهید دسهموتاز ،کاتهاالز
پراکسیداز) با افزایش میزان تنش به طور معنهیداری افهزایش یافهت.
لههیکن از سههوی دیگههر میههزان تخریههب لیپیههدهای غشههاء (کههه
مالوندیآلدهاید به عنوان ی بیومارکر مشخص کننده میزان تخریب
آن می باشد) درنتیجه تنش افزایش یافت .این امر نشان دهنده میهزان
تنش شدید ارده به پینهها مهیباشهد .بها درنظهر گهرفتن جنبهههها
پاسخهای متفا ت پینه های تنش یافته گیاه قرنفل به تنش شوری ،به
نظر می رسد علیرغ ارد شدن تنش شدید به پینههها ،مکهانیز ههای
دخیل در مقا مت به تنش در این گیاه به خوبی عمل نمودند اگرچه
تنش ،موجب کاهش رشد گردید ،لی مکانیز های محافظت اسهمزی
آنتیاکسیدانی از مرگ ز ال پینهها جلوگیری به عمل آ ردند.

سپاسگزاری
این مقاله مستخر از طهرح پژ هشهی انجمهن علمهی زراعهت
اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمی احد کرمانشاه میباشد .بدینوسیله
از دانشگاه آزاد اسالمی احد کرمانشاه جهت حمایهت مهالی معنهوی
این طرح پژ هشی تشکر قدردانی میگردد.
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Introduction: Dianthus barbatus L. from Caryophyllaceae is an important herbaceous landscape ornamental
plant in the temperate regions throughout the world. Although this ornamental plant is used as bedding plant, it also has
other extensive applications such as cut flower and pot plant. Besides, in some countries the leaves of Dianthus
barbatus are used for treatment of digestive disorders in their traditional medicine. Landscape and its quality, plays an
essential role in human life. Nowadays, maintenance and development of urban landscape in many regions such as Iran
is facing major challenging issues. Soil and water salinity are the most important challenges of urban landscape.
Considering the challenges which landscape development faces in many parts of the country and the importance of this
plant in landscape, the effect of salinity on D. barbatus during in vitro condition was studied in order to obtain some
basic physiological information for future stress studies on this plant.
Materials and Methods: In vitro sterile plants were initially obtained from seeds by culturing them on basal MS
medium. Calli were obtained by culturing leaf, stem and root explants on previously reported callogenesis optimization
medium which was MS medium supplemented with 2µM BAP + 6µM NAA. Calli proliferation was then conducted on
the same media. Proliferated calli with same size were subjected to MS medium supplemented with the mentioned plant
growth regulators and various NaCl concentrations (0, 1, 3, 6, 9, 12 gl -1) in order to induce salinity stress. Various
physiological aspects and stress related mechanisms such as growth, osmo-protection and oxidative stress mechanisms
were consequently studied in the stressed Dianthus barbatus calli. Studied growth features were calli growth, final
growth rate, fresh and dry weight. Total protein content, glycine-betaine content, and the activity of betaine aldehyde
dehydrogenase (BAD) were studied as a part of osmo-protection mechanism. On the other hand, the activity of free
radical scavenger enzymes such as superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), peroxidase (POX) and
malondialdehyde damage biomarker content were studied in stressed calli as a part of oxidative stress mechanism. Total
protein was measured using Bradford method. Glycine-betaine content was measured using spectroscopy method by
KI-I2 reaction agent. The activity of betaine aldehyde dehydrogenase was evaluated using spectroscopy method by
reduction with NAD+. SOD activity was measured using spectroscopy method and formation as an indicator. CAT
activity was measured using spectroscopy method by measuring hydrogen peroxide breakdown. POX activity was
measured using spectroscopy method by nitro-blue tetrazolium reduction activity. Malondialdehyde content was also
measured by using spectroscopy method.
Results and Discussion: Results indicated that by increasing salinity level, calli growth and consequently fresh
and dry weight reduced. Calli growth was dramatically reduced as salinity level reached above 1 gl -1. This slow growth
was also observed at high stress levels such as 12 gl-1. By salinity increment, total protein content of the stressed calli
significantly reduced. On the other hand, BAD activity increased as a result of salinity stress and consequently glycinebetaine content also increased significantly. The highest level of glycine-betaine content and also the activity of BAD
activity were observed in 12gl-1 NaCl treated calli. A significant correlation between glycine-betaine content and BAD
activity was observed. The activity of free radical scavenger enzymes such as SOD, CAT, POX also significantly
increased by salinity stress increment. The highest activity of the mentioned free radical scavenger enzymes were
observed in 12 gl-1 NaCl treated calli. CAT had the most activity among the mentioned studied free radical scavenger
enzymes. The highest increase in POX activity was half of the control and also half of the activity increment of other
studied free radical scavenger enzymes. Although the activity of free radical scavenger enzymes increased, the level of
malondialdehyde damage biomarker also increased as the result of salinity stress increment. The highest amount of
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malondialdehyde content was seen in the 12gl-1 NaCl treated calli. A significant correlation between malondialdehyde
content and the activity of free radical scavenger enzymes was observed.
Conclusion: In general, the calli of Dianthus barbatus cultured in vitro are sensitive to salinity stress induced by
more than 1 gl-1 NaCl; indicating the stress tolerance threshold. The tolerance and resistance mechanisms performed
well under stress condition and the stress calli resisted to salinity up to 12 gl -1 NaCl and survived without chlorosis.
Keywords: Betaine aldehyde dehydrogenase, Catalase, Glycine-betaine, Malondialdehyde, Superoxide
dismutase
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