ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ
)ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزي(

ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ

21/2015

و درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻤﺎره

68/4/11

ﺟﻠﺪ 33

26524
73/10/19

ﺷﻤﺎره4

از وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

زﻣﺴﺘﺎن 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
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﻣﺤﺘﻮا و اﺟﺰاي اﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦ ﺑﺎﻏﯽ

) (Thymus vulgarisو دو ﺗﻮده ﺑﻮﻣﯽ آوﯾﺸﻦ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ) (Thymus transcaspicusدر ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪي  -ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰي  -ﺟﻤﯿﻞ واﻋﻈﯽ

567

ﭘﺮآوري ﺷﺎﺧﺴﺎره درونﺷﯿﺸﻪاي ﮔﻼﺑﯽ رﻗﻢ ﺷﮑﺮي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂﮐﺸﺖ در ﻓﻀﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار Design Expert
ﺳﺎﺟﺪه ﮐﺮﯾﻢﭘﻮر  -ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ داوريﻧﮋاد  -ﻣﺤﻤﺪ زﮐﯽﻋﻘﻞ  -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﻔﺮﻧﮋاد

577

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دﻣﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺸﻪ و ﺷﺎﺧﺴﺎره ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧـﯽ ﺻـﻔﺎت روﯾﺸـﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ ﮔﻮﺟـﻪﻓﺮﻧﮕـﯽ ) Lycopersicon

593

ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯿﻮه ،ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻬﻮهاي ﺷﺪن ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﺳﯿﺐ ﺗﻮﺳﺮخ ﺑﮑﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ارﻗﺎم ﺳﯿﺐ ﺑﻬﺎره
ﺑﻬﺮام ﻋﺎﺑﺪي  -ﻃﺎﻫﺮه ﭙﺮواﻧﻪ  -اﻟﻬﺎم اردﮐﺎﻧﯽ

609

 (escuhentum var. Infinityدر ﺣﻀﻮر ﺑﻮر
ﻓﻬﯿﻤﻪ دژآﺑﺎد  -ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﭘﺮوﻟﯿﻦ ﻃﯽ رﮐﻮد ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻞ در ﭼﻨﺪ رﻗﻢ ﮔﯿﻼس و آﻟﺒﺎﻟﻮ
اﮐﺒﺮ اﻧﮕﻮﺗﯽ  -ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺎﺟﯽﻟﻮ  -ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺿﻮي

623

ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺒﺎرﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪادي از ارﻗﺎم و ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎي اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ”ﺑﻪ“ ) (Cydonia oblonga Mill.در ﺷﺮاﯾﻂ

639

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﮏﮐﺮدن ﺑﺮ زﻣﺎن ﺧﺸﮏﺷﺪن و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ ﻋﻄﺮي ) Pelargonium

655

ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮدي ﺑﺮ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺘﯽ ژرﺑﺮا ) (Gerbera jamesoniiدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري
اﺣﻤﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ  -ﺳﯿﺪه ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺧﺮازي  -ﺻﺒ ﺎ ﻧﺠﺎﺗﯽ زاده  -آزاده ﺧﺎدم  -ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺮادﯾﺎن

669

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺎﺗﺎري  -ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﻠﻮﺟﯽ  -اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

(graveolens
ﺣﺴﻦ ﻣﻮﻣﯿﻮﻧﺪ  -ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ رﺿﺎﯾﯽ ﻧﮋاد  -ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﻘﯽ ﭘﻮر  -ﮐﺒﺮي ﺳﭙﻬﻮﻧﺪ  -ﺑﻬﻨﺎم ﻣﺮادي

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد آﻟﯽ ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي رﺷﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﯿﺰان اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿـﺎه داروﯾـﯽ ﻣـﺮزه ) Satureja

685

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ روﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﭘﻮﻧﻪ )(Mentha longifolia L.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﻮر  -ﺧﺪاﯾﺎر ﻫﻤﺘﯽ  -ﻧﺴﺘﺮن ﻫﻤﺘﯽ

698

(hortensis L.
ﻋﻠﯽ رﺿﺎﯾﯽ  -ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻋﺒﺎدي  -ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮاﻧﯽ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﯿﺪﻓﻮﻟﻮﯾﮏ و ﻧﺎﻧﻮﮐﻼت آﻫﻦ ﺑﺮ ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﻋﻤﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞ ژرﺑﺮا ) (Gerbera jamesoniiرﻗﻢ داﻧﯽ

711

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ) (Citrullus lanatus Thunb.ﺑﻪ دﻣﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آب

727

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺘﻮن ﺷﻤﺎل اﯾﺮان
ﻋﻠﯽ آﺟﯿﻠﯽ ﻻﻫﯿﺠﯽ  -ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ  -ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﺶ  -ﻣﯿﺮﻧﺎﺻﺮ ﻧﻮﯾﺪي

743

ﺳﻬﯿﻼ ﺣﺎﺟﯽ زاده  -زﻫﺮه ﺟﺒﺎرزاده  -ﻣﯿﺮ ﺣﺴﻦ رﺳﻮﻟﯽ ﺻﺪﻗﯿﺎﻧﯽ

ﺳﯿﺪ ﻓﺮﻫﺎد ﺻﺎﺑﺮﻋﻠﯽ  -ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺴﺘﺮي ﻧﺼﺮآﺑﺎدي  -زﻫﺮا ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪي ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﺧﺎﻧﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻟﭻﻫﺎي آﻟﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ درﮔﯿﺎه ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻮك )(Aquilegia sp.
ﯾﺤﯿﯽ ﺳﻼح ورزي  -ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻤﺎﻟﯽ  -ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺒﺎﺗﯽ  -ﺣﻤﯿﺪ اﺣﻤﺪﭘﻮر ﻣﯿﺮ

757

اﺛﺮ اﺳﯿﺪ ﺟﺎﺳﻤﻮﻧﯿﮏ و اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ ﺑﺮ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ،ﻓﻨﯿﻞآﻻﻧﯿﻦآﻣﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺎز و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ در اﺳﺘﻮﯾﺎ
ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺳﻮﻟﯽ  -ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر  -ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻦ  -ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺻﻐﺮي

769

ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎء ﭘﻠﯽ ﭘﻠﻮﯾﯿﺪي در ﺳﻮخﻫﺎي ﺳﻨﺒﻠﮏ  Muscariﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻪ ﺷﮑﺎﻓﯽ و ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻠﺸﯽﺳﯿﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﻣﻀﺎن ﻗﻨﺒﺮي  -اﯾﻤﺎن روح اﻟﻠﻬﯽ

781

Contents

A Comparison of Morphological Characteristics, Composition and Essential Oils Content of Thymus
vulgaris and Two Landraces of Thymus transcaspicus in Mashhad Region Climate
S. Mohammadi - M. Azizi- J. Vaezi
In Vitro Shoot Proliferation of Pyrus communis cv. ʽShekariʼ in Different Medium Nutrition by Design
Expert Software
S. Karimpour - Gh.H. Davarynejad- M. Zaki-AGhl- M.R. Safarnejad
The Impact of Sudden Low Temperature Stress of Root and Shoot on the Recovery of some of
Vegetative and Physiological Traits of Tomato in the Presence of Boron
F. Dezhabad - M. Haghighi
Investigation of Correlation of Enzymatic Browning fruit tissue and Amount of Phenolic Compounds,
Flavonoid, and Anthocyanin Red-flash and Some Iranian Spring Apple Cultivars
B. Abedi - T. Parvaneh- E. Ardakani
Investigating of Antioxidant Enzymes and Proline Changes During the Flowering Bud Dormancy in
Several Cherry Cultivars
A. Angouti - J. Haji-lou- F. Razavi
Determination of the Appropriate Harvest Time and Storability of some Cultivars and Promising
Genotypes of Quince (Cydonia oblonga Mill.) in Cold Storage Conditions
M. Tatari - M. Mahlouji- E. Ghorbani
Effect of Different Drying Methods on Drying Time and some Phytochemical Characteristic of
Pelargonium (Pelargonium graveolens)
H. Mumivand - H. Rezaei Nejad- Sh. Taghipour- K. Sepahvand- B. Moradi
The Role of Various Fertilizer Formulations on in vitro Derived Gerbera Plantlets (Gerbera jamesonii)
during Acclimatization Phase
A. Sharifi - M. Kharrazi- S. Nejatizadeh- A. Khadem- M. Moradian
Effect of Different levels of Seaweed Fertilizer on Growth Parameters, Yield and Essential Oil Content
of Summer Savory (Satureja hortensis L.)
A. Rezaei - M.T. Ebadi- H. Pirani
Study of the Effect of Habitat on Morphological and Phytochemical Traits of Horsemint (Mentha
longifolia L.)
M. Eisapoor - Kh. Hemmati- N. Hemmati
Effect of Fulvic Acid and Iron Nano Chelate Application on Flowering and Vase Life of Gerbera
jamesonii cv. Dune
S. Hajizadeh - Z. Jabbarzadeh- M.H. Rasouli-Sadaghiani
Simulation of Germination Response of Watermelon (Citrullus lanatus Thunb.) to Temperature and
Water Potential
S.F. Saberali - H. Nastari Nasrabadi - Z. Shirmohamadi Ali AkbarKhani
Determination of the Most Important Factors Affecting Yield of Olive
(Olea europaea L.) Orchards in the North of Iran
A.Ajili Lahiji - A. Mohammadi Torkashvand - A. Mehnatkesh and Mirnaser Navidi
Effect of some Organic Mulches on Cold Resistance of Aquilegia sp.
Y. Selahvarzi - M. Kamali- J. Nabati- H. Ahmadpourmir
Effect of Jasmonic and Salicylic Acid on Antioxidant Enzymes, PAL and Phenolic Compounds in Stevia
rebaudiana bertoni
F. Rasouli -M. Gholipoor -K. Jahanbin- H.R. Asghari
Possibility of Polyploidy Induction in Muscari armeniacum Bulbs by Scoring and Colchicine Treatments
A. Ramezan Ghanbari - I. Rohollahi

576

591

608
622

637

653

668

683

696

710

725
741

755

768
780

792

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي)

Journal of Horticultural Science

جلد  ،33شماره  ،4زمستان  ،8331ص657-675 .
شاپا8441 - 4734 :

Vol. 33, No.4, Winter 2020, P. 567-576
ISSN: 2008 - 4730

مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی ،محتوا و اجزای اسانس آویشن باغی
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چکیده
آویشن یکی از مهمترین گیاهان دارویی ایران و جهان است که به دلیل داشتن دو ترکیب تیمول و کارواکرول دارای خواص دارویی متنوویی موی-
باشد .هدف از انجام این آزمایش بررسی خصوصیات میکروسکوپی و مورفولوژیکی آویشن باغی ( )Thymus vulgarisدر مقایسه بوا دو توودآ آویشون
خراسانی ( )Thymus transcaspicusدر شرایط کشت شدآ آب و هوایی مشهد میباشد .بدین منظور آزمایشی به صورت طرح بلوک کاملً تصادفی با
 3تیمار و  4تکرار و در هر تکرار  9بوته انجام شد .تیمارها شامل آویشن باغی و دو تودآ آویشن خراسانی ( Aو  )Bبود .نتایج نشان داد که تنوع در خوور
توجهی از نظر صفات مهم اصالحی گیاهان دارویی بین تیمارها وجود دارد .با توجه به نتایج بدست آمدآ از لحوا خصوصویات مورفولووژیکی ب رگتورین
طول و یرض برگ ،تعداد گل و طول گل ،فاصله میانگرآ و طول گلآذین در تودآ  Aآویشن خراسانی مشاهدآ شود و بیشوترین یملکورد تور و خشو ،
ارتفاع گیاآ ،ب رگترین قطر تاج پوشش و درصد اسانس مربوط به بوتههای آویشن باغی بود .نتایج آنالی  GC-MSنشان داد کوه اسوانس آویشون بواغی
دارای  33ترکیب و اسانس آویشنهای خراسانی دارای  72ترکیب بودند .با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی در آویشنهای مورد مطالعه دو
نوع کرک غدآای و پوششی تشخیص دادآ شد که کرک غدآای از نوع سپری بدون پایه بود .در آویشن باغی میانگین اندازآ کرکهای سپری و کورک-
های پوششی به ترتیب  23/33و  72/33میکرومتر بود که در مقایسه با آویشنهای خراسانی ،تراکم کرکهای پوششی و سپری بیشتر بوود .در مجمووع
نتایج بدست آمدآ حکایت از وجود پتانسیل ژنتیکی مناسبی از لحا کلیه صفات در آویشنهای خراسانی و باغی داشت که میتوان بوا انتقوال صوفات از
آویشن باغی در برنامه های اصالحی به ینوان پایه به آویشن خراسانی حداکثر استفادآ را به یمل آورد و میتوان از ایون گونوه بوومی ایوران بوه ینووان
جایگ ین مناسبی برای گونه اروپایی آویشن باغی جهت مقاصد مختلف ،باالخص کاربردهای دارویی استفادآ کرد.
واژههای کلیدی :آویشن باغی ،آویشن خراسانی ،کرک سپری ،میکروسکوپ الکترونی روبشی

مقدمه

1

ایران به لحا تنوع اقلیموی و تنووع زیسوتی ازوسوی و منحصور
به فردی برخوردار است .این تنوع در مورد گیاهان و از جملوه گیاهوان
دارویی به روشنی مشهود است .گیاآ آویشن ( )Thymus spp.بوا نوام
یمومی  Thymeبه دلیل دارا بودن برخی متابولیتهای دارویوی و بوه
ویژآ اسانس یکی از پر مصرفترین (به ینوان دارو ،ادویوه و یطور) و
 3و  -7بهترتیب دانشجوی دکتری و استاد ،گروآ یلوم باغبانی ،دانشکدآ کشاورزی،
دانشگاآ فردوسی مشهد
)Email: azizi@um.ac.ir
(*-نویسندآ مسئول:
 -3دانشیار ،گروآ زیستشناسی ،دانشکدآ یلوم ،دانشگاآ فردوسی مشهد
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.62795

ارزشوومندترین گیاهووان دارویووی دنیاسووت .آویشوون خراسووانی (
 )transcaspicusیکی از گونههای اسانسدار میباشد کوه در اسوتان
خراسووان بووه صووورت خووودرو در منوواطم شوومالی و مرک و ی اسووتان
(مخصوصا ارتفایوات هو ار مسوجد و بینوالود) پوراکنش دارد .گیواهی
بالشتکی تن  ،با ساقههای بسیار منشعب ،با قایدآ چوبی ،شاخه گول
دهندآ به ارتفاع  31تا  71سانتیمتر ،کم و بیش راست ،در تمام سطح
پوشیدآ از کرکهای گستردآ میباشود .آویشون بواغی ( T. vulgaris
 )L.از قرن شان دهم رسما به ینوان ی گیواآ دارویوی معرفوی شود.
آویشن باغی یا آلمانی بومی جنوب اروپا و نواحی مختلوف مدیترانوه از
جمله کشورهای فرانسه ،پرتغال ،اسپانیا ،ایتالیا و یونان است .این گیواآ
در نواحی نیمه خش زالندنو به می ان بیش از چندین ه ار هکتار بوه
صورت خودرو وجود دارد .این گونه در ایران به طور وحشی دیدآ نشدآ
T.
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است .در تمام فارماکوپههای معتبر از پیکر رویشی آویشون بوه ینووان
دارو یاد شدآ و خواص درمانی آن مورد تأکید قورار گرفتوه اسوت31 .
گونه از آویشنها متعلم به کشور ایران است کوه حودود  %33از کول
گونههای آویشن دنیا بومی ایوران هسوتند ( .)1گونوههوای موجوود در
ایران اکثرا متعلم به زیربخش  Kotschyani Klokovمیباشوند (.)1
کرکهای غدآای ساختارهای ترشحی تخصص یافتوهای هسوتند کوه
تولید اسانس در برخی گیاهان به وجود آنها بستگی دارد (.)4
در ایران مشکالت بسیاری برای تولید گیاهان دارویی وجوود دارد.
برداشت بیرویه از یرصههای طبیعی منجر به تخریوب زیسوتگاآهوا،
کاهش تنوع و در نهایت انقراض بسیاری از گونههای گیاهان دارویوی
گردیدآ است .به منظور حفظ و حراسوت از ایون گونوههوا کوه ذخوایر
ژنتیکی ارزشمند این سرزمین به حساب میآینود و نیو بهورآبورداری
یلمی و اصولی از این مناب  ،شناخت یمیم و مبتنی بر اصوول یلموی
چنین گیاهانی در اولویت بررسی قرار دارند .بهینهسوازی یملیوات بوه
زرایی اگرچه نقش مؤثری در بهبود تولیود ایون گوروآ از محصووالت
کشاورزی داشته است ولی بدون انجام یملیات به نژادی رسویدن بوه
حداکثر تولید امکانپذیر نمیباشد .یملیات بهنژادی در گیاهان دارویی
و معطر در ابتودای فواز توسوعه خوود اسوت لوذا مطالعوه خصوصویات
مورفولوژیکی و میکروسکوپی این گروآ از گیاهان بستر اولیه مطالعات
اصالحی در راستای بهرآبرداری اصولی از این مناب جهت بهنوژادی و
اف ایش کمیت و کیفیت مواد مؤثرآ گیاهان دارویی به حساب مویآیود
(.)33
مطالعات یاوری و همکاران نشان دادآ است که گیاهان رویشگاآهای
مختلف استانهای آذربایجان شرقی و غربی از نظر میانگین طول
ساقه گلدار ،طول دومین میانگرآ ،طول و یرض برگ ،طول گل آذین،
طول کاسه و جام گل و بازدآ متوسط اسانس با هم متفاوت هستند.
محل رویش و نمو گیاهان دارویی ،از لحا ارتفاع از سطح دریا ،شیب
و یرض جغرافیایی و تأثیری که این یوامل بر دما ،نور و رطوبت
نسبی میگذارند ،در متابولیسم گیاهان دارویی و تغییرات سنت مواد
مؤثرآ آنها اهمیت زیادی دارد ( .)31آویشن از نظر ترکیبات دارویی و
صفات مورفولوژیکی دارای تنوع بسیار باالیی است ( .)37در همین
رابطه در مطالعهای که توسط لوپ پوژول و همکاران برروی تنوع
ژنتیکی جمعیتهای مختلف گونه  T. loscosiiصورت گرفت ،تنوع
ژنتیکی بسیار باالیی بین این جمعیتها مشاهدآ شد و این تنوع به
پلیپلوئید بودن این گونه ارتباط دادآ شد که سبب اف ایش قدرت
باروری و سازگاری آن شدآ است ( .)9افالکیان و همکاران با مطالعه
اکوتیپهای مختلف آویشن دنایی که از سه استان اصفهان ،مرک ی و
لرستان جم آوری شدآ بود بیان کردند که اکوتیپ خرم آباد  3از نظر
یملکرد بوته به سایر اکوتیپها برتری دارد و مهمترین یوامل اثرگذار
بر یملکرد ،صفات قطر تاج پوشش ،طول برگ و یرض برگ هستند

( .)7بررسی فیتوشیمیایی و مورفولوژی  23جمعیت  Thymusدر
اسپانیا نشان داد که تغییرات فالونوئیدها رابطه ن دیکی با ویژگیهای
مورفولوژی و آناتومی همه جمعیتها دارد و احتماال نتیجه
چندشکلی ژنتیکی است ( .)2استوانووی و همکاران گ ارش کردند
که در بررسی تنوع ریختشناسی پنج جمعیت T. glabrescens
تغییرات معنیداری در طول و یرض برگ و تعداد غدآهای ترشحی
برگ مشاهدآ شدآ که میتواند در برنامههای اصالحی مورد توجه
باشد ( .)37در جریان متداول کردن زرایت گیاهان دارویی،
بررسیهای سازگاری این گیاهان به شرایط اقلیمی مختلف و
جنبههای تکنیکی زرایی ،اصالحی ،فرآوری ،خش کردن ،ارزیابی
مواد مؤثرآ دارویی و استاندارد کردن آنها از اهمیت ویژآای برخوردار
است (.)31
شناخت تودآهای محلی (فرمهای اولیه) و حفاظت شدآ (فرمهای
ثانویه) و انتخاب بهترین و مناسبترین پایهها از بین ایون توودآهوا و
مقایسه با رقمهای ثبت شدآ جهانی ،ارزش بسیاری در اصالح آویشن
دارد ،بطوریکه بررسی مواد مؤثرآ و تولید ارقام پور محصوول اهمیوت
زیادی دارند ( .)1دورگگیری از مهمترین روشهای بوه نوژادی تموام
گیاهان است و برای انجام دورگگیری آگاهی و مقایسوه خصوصویات
مورفولوژیکی و میکروسکوپی تودآها و ارقام پر محصوول خوارجی در
شرایط آب و هوایی ایران الزم و ضروری است .با توجه بوه اینکوه در
خصوص کرکهای آویشن چنین اقدامی تاکنون صورت نگرفته است،
شناسایی این خصوصیات میتواند سهم ب رگوی در اصوالح ایون گیواآ
دارویی با ارزش داشته باشد.

مواد و روشها
بذور آویشن باغی و دو توده آویشن خراسانی

دو تودآ بذری متفاوت آویشن خراسانی یکی حاصل جم آوری از
رویشگاآ طبیعی آن در شمال خراسان ،منطقوه تیووان ،و توودآ دیگور
حاصل از بذور جم آوری شدآ از ی تودآ زرایی در م ریه تحقیقواتی
دانشکدآ کشاورزی ،دانشگاآ فردوسی مشهد بودند و بذور آویشن باغی
از بان ژن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتو کشوور تهیوه گردیود.
بذور در اواخر بهمن سال  3393در گلخانه تحقیقاتی دانشگاآ فردوسی
مشهد در لیوانهای یکبار مصرف کشت شدند .قبل از کاشت نشاها در
زمین یملیات آمادآسازی زمین انجام شد .در اسفندماآ نشاهای حاصل
از گلخانه به زمین اصلی منتقل گردید .فاصله بوتههوا روی ردیوف 31
سانتیمتر و بین ردیفها  71سانتیمتور در نظور گرفتوه شود .آبیواری
م ریه بر اساس نیاز گیاآ به صورت غرقابی و با توجه به شرایط آب و
هوایی منطقه انجام گرفت .مراقبتهای الزم در طی فصل رشد انجام
و در طووی فصوول رشوود ،صووفات مورفولوووژیکی مووورد مطالعووه و

مقایسه خصوصیات مورفولوژیکي ،محتوا و اجزاي اسانس آویشن باغي...

یادداشتبرداری قرار گرفتند.
مطالعهههی مومروموروولهههو ب بهههرا بههها اسهه اده ا
مومروسموپ الم رونی روبشی ()SEM

1

در ابتدا ی سانتیمتور مربو از نمونوه را در  glutaraldehydeو
 tetraoxydeosmiumتثبیت و سپس با استفادآ از الکل اتیلی (،37
 91 ،21 ،71و  97درصد ،هر بار  37دقیقه و الکل خالص سه بوار هور
بار  71دقیقه) بدنبال آن بوا اسوتون انیودری دهیدراتوه شود .سوپس
نمونههای دهیدراته شدآ با استفادآ از طال با ضوخامت الیوه 11 -31
آنگسوووتروم پوشووواندآ و در نهایوووت بوووا میکروسوووکوپ الکترونوووی
روبشی) (SEMمدل  Leo 1450 VPدر آزمایشگاآ مرک ی دانشوگاآ
فردوسووی مشووهد مووورد مطالعووه قوورار گرفتنوود .صووفات نوووع و انوودازآ
کرکهای برگ اندازآگیری شد (.)7
اندا هگورب موزان اسانس

به منظور استخراج اسانس 311 ،گرم از سرشاخههای خش گیاآ
در مرحله گلدهی کامل انتخاب و خرد شد و طبم فارماکوپه بریتانیا به
مدت  4سایت به کم دستگاآ کلونجر و با استفادآ از روش تقطیر با
آب ،اسانسگیری شد .پس از پایوان اسوانس گیوری ،درصود اسوانس
نمونهها نسبت به وزن خش به صورت حجمی -وزنی محاسبه شود.
سپس جداسازی اسانس با سرنگ مخصوص جم آوری و توسط سدیم
سووولفات بوودون آب ،آبگیووری و تووا زمووان آنووالی توسووط دسووتگاآ
کروماتوگراف گوازی ( )GCو کرومواتوگراف گوازی مجهو بوه طیوف
سنجیجرمی ( )GC/MSدر ظروف شیشه ای تیرآ در دموای یخاوال
نگهداری شد.
بورای شناسووایی ترکیبووات موجووود در اسووانس اسووتخراج شوودآ از
دستگاآ کروماتوگراف گازی ( )GCو کرومواتوگراف گوازی مجهو بوه
طیف سنجیجرمی ( )GC/MSاستفادآ شد (.)3
آنالیز آماری
این آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی بوا  3تیموار و 4
تکرار (هر تکرار شامل  9بوته) انجام شد .برای تج یه واریانس صفات
ریختشناسی از نرماف ار  SASاستفادآ شد .میانگین دادآها با استفادآ
از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  7درصد مقایسه شدند.

نتایج
خصوصوات بووشوموایی

درصد اسانس آویشن باغی نسبت بوه دو توودآ آویشون خراسوانی
1- Scanning Electron Microscopy
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مورد مقایسه آماری قرار گرفته و اختالف معنیداری در سطح احتموال
ی درصد مشاهدآ شد .نتایج نشان داد که بیشوترین میو ان اسوانس
مربوط به نمونه آویشن باغی ( 7/47درصد) و کمترین درصود اسوانس
مربوط به آویشن خراسانی تودآ  3/32( Aدرصد) بود .مطابم جدول 3
اسانس گیاآ آویشن بواغی دارای  33ترکیوب و اسوانس آویشونهوای
خراسانی دارای  72ترکیب بودند .ترکیبهوای یمودآ اسوانس شوامل
تیمول و کارواکرول بودآ و ترکیبهوای بورنئوول ،پوارا -سوایمن 3 ،و
 -1سینئول و کامفن نیو بوا درصود کمتوری مشواهدآ شود .مطوابم
اطالیات موجود در جداول ،باالترین می ان ترکیب تیموول کوه اولوین
ترکیب مهم اسانس آویشن میباشد برابور  14/27درصود و در نمونوه
آویشن باغی حاصل شود و بیشوترین مقودار ترکیوب کوارواکرول کوه
دومین ترکیب مهم میباشود در توودآ  Bآویشون خراسوانی بوا 37/3
درصد مشاهدآ شد.
خصوصوات موروولو یمی

بر اساس جدول تج یه واریانس (جدول  )3صفات طول و یورض
برگ ،نسبت طول به یرض برگ ،ارتفاع بوتوه ،طوول گول و غناوه،
تعداد ساقه هوایی ،ب رگترین قطر تاج پوشش ،فاصله دومین میانگرآ و
طول گلآذین در سطح  7درصد معنیدار شدند ولی صفات تعداد گول،
یملکرد تر و خش قسمتهای هوایی بوتوه معنویدار نبوود .مقایسوه
میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که بیشترین طول گول مربووط
به تودآ  Aآویشن خراسانی ( 2/7میلیمتور) و کمتورین آن در آویشون
باغی ( 7/3میلیمتر) بود .حداکثر طول غناه در آویشن خراسانی تودآ
 4/77( Aمیلیمتور) و حوداقل آن در آویشون بواغی ( 3/7میلویمتور)
مشاهدآ شد .طول و یرض برگ به ترتیب در آویشن خراسوانی توودآ
 Aو  Bبیشترین ( 1/17و  1/37سانتیمتر) و آویشن باغی کمتورین را
( 1/4و  1/37سانتی متر) دارا بود .بور اسواس نتوایج تج یوه واریوانس
بدست آمدآ یملکرد تر و خش بوته معنیدار نشد ولی آویشن بواغی
بیشترین یملکرد را ( 771/77و  13/72گرم) داشتند .بیشترین ارتفواع
گیاآ مربوط به بوتههای آویشن باغی با  24/77سانتیمتور و کمتورین
ارتفاع مربوط به تودآ  Aآویشن خراسانی بوا  37/77سوانتیمتور بوود.
طول گل و طول غناه در توودآ  Aآویشون خراسوانی بیشوترین (بوه
ترتیب  1و  3/7سانتی متر) و در آویشن باغی کمترین طول (به ترتیب
 3/7و  3/7سانتیمتر) را دارا بود .بیشترین طول گلآذیون مربووط بوه
آویشن باغی ( 4/9سانتیمتر) و بیشترین فاصله میانگرآ مربوط به تودآ
 Aآویشن خراسانی ( 1/127سانتیمتر) بود .بوتههای آویشن باغی بوه
طور میانگین دارای ب رگترین قطر تاج پوشوش ( 23/7سوانتی متور) و
تووودآ  Aآویشوون خراسووانی دارای کوووچکترین قطوور توواج (39/27
سانتی متر) بودند .بیشترین تعداد ساقه هووایی مربووط بوه بوتوههوای
آویشن باغی ( )331بود.
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جدول  -1درصد اجزا تشکیل دهنده اسانس تودههای آویشن خراسانی و باغی
Table 1- Composition percentage of essential oils of T. transcaspicus and T. vulgaris
T. transcaspicus B

T. transcaspicus A

T. vulgaris

0.91
1.25
3.78
0.8
2.03
0.51
0.1
1.89
4.3
0.37
6.9
0.92
0.1
0.2
1.6
2.3
0.51
50.77
12.3
0.5
0.36
0.2
0.1
1.9
0.8
0.7
0.1
96.2

1.02
1.66
5.33
0.5
1.6
0.95
0.4
2.88
6.1
0.22
8.02
0.98
0.3
1.07
2.01
0.3
0.55
48.02
10.06
0.2
0.49
0.5
0.1
2.6
0.4
0.6
0.2
97.06

0.2
0.17
1.01
1.02
0.5
0.36
0.12
0.48
4.05
0.4
2.89
1.05
3.02
1.3
0.52
0.2
2.06
0.17
64.75
6.78
2.9
1.05
0.35
0.41
0.09
0.14
0.25
0.54
0.74
0.05
0.5
98.07

خصوصوات مومروسموپی

نتایج حاصل از بررسی تصواویر میکروسوکوپ الکترونوی روبشوی
( )SEMنشان داد که در اپیدرم تحتانی برگهوای آویشونهوا از نظور
ریختشناسی یالوآ بر کرکهای پوششی ،کرکهای غودآای از نووع
کرک سپری نی مشاهدآ میگردند .اندازآ کرکهای سپری و پوششی،
پراکنش و تراکم کرکها در برگ آویشنهای مختلف متفواوت بوود و
ساختار و تعداد سلولهای سازندآ هر بخوش در کورک پوششوی بوین
برگهای آویشنهای مختلف ،متفاوت بود .کرکهای سوپری از نووع
کرکهای بدون پایه بودند .بیشوترین پوراکنش و توراکم هور دو نووع
کوورک در آویشوون بوواغی مشوواهدآ شوود (شووکل  .)3سوواختار و تعووداد
سلولهای سازندآ کرکهای پوششوی آویشون بواغی متفواوت اسوت.
ب رگترین اندازآ کورک پوششوی در بورگ توودآ  Aآویشون خراسوانی

اندیس بازداری

ترکیبها

شماره

Retention index
928
934
950
973
976
978
990
1002
1015
1024
1033
1057
1061
1087
1098
1143
1161
1237
1241
1293
1303
1358
1417
1439
1454
1473
1496
1503
1510
1522
1533
1581
1621

Components
α-Thujene
α-Pinene
Camphene
Sabinene
1-Octen-3-ol
β-Pinene
Myrcene
α-Phellandrene
α-Terpinene
P-Cymene
1,8- Cineol
γ-Terpinene
)E)-Sabinene hydrate
Terpinolene
Linalool
Camphor
Borneol
Thymol methyl ether
Carvacrol methyl ether
Thymol
Carvacrol
β-Bourbonene
β-Caryophyllene
Aromadendrene
α-Humulene
Germacrene-D
Bicyclogermacrene
β-Bisabolene
γ-Cadinene
δ-Cadinene
)E)-α-Bisabolene
Caryophyllene oxide
10-epi-γ-eudesmol
)Total (%

Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

( 11/74میکرومتر) و کوچکترین انودازآ مربووط بوه توودآ  Bآویشون
خراسانی ( 74/11میکرومتر) بود .ب رگترین و کوچکترین اندازآ کورک
سپری به ترتیب در برگ آویشنهای تودآ  Bآویشن خراسانی (91/71
میکرومتر) و آویشن باغی ( )23/33مشاهدآ شد (شکلهای  7و .)3

بحث
با توجه به نتایج مقایسه میوانگینهوای صوفات بوین گونوههوای
آویشن ،میتوان گفت که توودآ  Aآویشون خراسوانی دارای بیشوترین
طول و یرض برگ ،طول گول و غناوه بوود و آویشون بواغی دارای
بیشترین درصد اسانس ،ارتفواع بوتوه ،ب رگتورین قطور تواج پوشوش،
یملکرد تر و خشو بوود .افالکیوان و همکواران ( )3393بوا مطالعوه
اکوتیپ های مختلف آویشن دنایی که از سه استان اصفهان ،مرک ی و
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لرستان جم آوری شدآ بود بیان کردند که اکوتیپ خرم آباد  3از نظور
یملکرد بوته به سایر اکوتیپها برتری دارد و مهمترین یوامل اثرگذار
بر یملکرد ،صفات قطر تاج پوشش ،طول برگ و یرض برگ هسوتند
( .)7مطالعووات یوواوری و همکوواران ( )7131نشووان دادآ اسووت کووه
آویشنهای رویشگاآ های مختلف استانهای غربوی از نظور میوانگین
طول ساقه گلدار ،طول دومین میانگرآ ،طول و یرض برگ ،طول گل
آذین ،طول کاسه و جام گل و بازدآ متوسط اسوانس بوا هوم متفواوت
هستند .محل رویش و نمو گیاهان دارویی ،از لحوا ارتفواع از سوطح
دریا ،شیب و یرض جغرافیایی و تأثیری که این یوامل بور دموا ،نوو و
رطوبت نسبی می گذارند ،در متابولیسم گیاهان دارویی و تغییرات سنت
مواد مؤثرآ آنها اهمیت زیادی دارد .در جریان متوداول کوردن زرایوت
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گیاهان دارویی ،بررسیهای سازگاری این گیاهان بوه شورایط اقلیموی
مختلف و جنبه هوای اگروتکنیکوی ،اصوالحی ،فوراوری ،خشوکانیدن،
ارزیابی مواد موثرآ دارویی و استاندارد کردن آنهوا از اهمیوت ویوژآای
برخوردار است ( .)31کرکهای غدآ ای ساختارهای ترشحی تخصوص
یافته ای هستند که تولید اسانس به وجود آنها بستگی دارد .در گیاهان
تیرآ نعنا کورک هوای غودآ ای مهمتورین سواختار ترشوحی محسووب
می شوند و به طور وسیعی روی اندامهوای هووایی رویشوی و زایشوی
توزی شدآ اند ولی ج ئیات ساختاری آنها در بین گونههوای تیورآ نعنوا
متفاوت است .با توجه به اهمیت فراوان صنعتی و دارویی گیاآ آویشون
تا به حال تحقیقی در مورد ساختار تشوریحی و پوراکنش کورکهوای
غدآای آن در ایران صورت نگرفته است.

شکل  -1تصاویر میکروسکوپی الکترونی از اپیدرم تحتانی برگ بوتههای آویشن خراسانی توده A

تصویر باال :کرک سپری در ابعاد  02میکرومتر تصویر پایینی :کرک پوششی در ابعاد  12میکرومتر
Figure 1- SEM micrographs showing the leaf adaxial epidermis of T. transcaspicus A landrace
Above image: the peltate trichomes in scale 20 µm, Bottom image: the capitate trichomes in scale 10 µm.

875

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،33شماره  ،4زمستان 8331

شکل  -0تصاویر میکروسکوپی الکترونی از اپیدرم تحتانی برگ بوتههای آویشن خراسانی توده B

تصویر باال :کرک سپری در ابعاد  02میکرومتر تصویر پایین :کرک پوششی در ابعاد  12میکرومتر
Figure 2- SEM micrographs showing the leaf adaxial epidermis of T. transcaspicus B landrace
Above image: the peltate trichomes in scale 20 µm, Bottom image: the capitate trichomes in scale 10 µm.

این پژوهش برای نخستین بوار در ایوران کورکهوای غودآای و
پوششی آویشن را با استفادآ از میکروسکوپ الکترونی روبشوی ،موورد
بررسی قرار دادآ است .در اکثر گیاهوان تیورآ نعنوا سوطح انودامهوای
رویشی و زایشی از کرکهای غدآ ای و پوششی پوشویدآ شودآ اسوت
( .)3در برگهای گیاآ آویشنهای باغی و خراسانی نی دو نووع کورک
پوششی و غدآ ای مشواهدآ گردیود .کوه هور سوه نووع آویشون دارای
کرکهای پوششی  7 ،3یا  3سلولی هسوتند کوه طوول آنهوا متفواوت
است ولی توراکم ایون کورکهوا در آویشون بواغی بیشوتر مویباشود.
کرکهای غدآای نی از نوع سپری بدون پایه تشخیص دادآ شد .جیوا
و همکاران گو ارش کردنود کوه در  T. quinquecostatusسوه نووع

کرک غدآ ای وجود دارد که شامل کرک سپری ،رأسی و انگشت مانند
میباشد ( .)33در گیاآ مریم گلی کرکهای پوششی از  7توا  4سولول
تشکیل شدآ اند که در باالی سلول پایهای ب رگ قرار گرفتهانود (.)34
در ریحان نی کرکهای پوششی ی ردیفوی ،نووک دار ،مسوتقیم یوا
یصایی شکل و دارای  4تا  7سلول با دیوارآ ضخیم وجوود دارنود (.)7
بنابراین ساختار ترشحی کرکهای پوششوی در آویشونهوای بواغی و
خراسانی با سایر گونههای متعلم به تیرآ نعنا مطابقت زیادی دارد.

نتیجهگیری
نتایج نشان داد که صفاتی مانند طوول دوموین میوانگرآ ،طوول و
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یرض برگ ،تراکم ،سای و نوع کورکهوا در بورگ و ارتفواع گیواآ از
مهمترین صفات رویشی بودند که که در بین تیمارها دارای تنوع بوود.
با در نظر گرفتن این نکته که تولید و ذخیرآ اسانس و قسمت اسوتفادآ
شدآ جهت استخراج اسانس اغلب سرشاخههای گلدار این گیاآ اسوت،
طول گلآذین ،طول و یرض برگ نقش مهمی در بازدآ تولید اسانس
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دارد و از نظر کشت ،تولید و برداشوت گیاهوان دارویوی ارزش بواالیی
دارد .باال بودن ارتفاع گیاآ امکان برداشت مکانی آ توسط ماشینهوای
برداشت را فراهم میکند که میتواند در برناموههوای اصوالحی موورد
توجه قرار گیرد.

شکل  -3تصاویر میکروسکوپی الکترونی از اپیدرم تحتانی برگ بوتههای آویشن باغی
تصویر باال :کرک سپری در ابعاد  02میکرومتر تصویر پایین :کرک پوششی در ابعاد  12میکرومتر
Figure 3- SEM micrographs showing the leaf adaxial epidermis of T. vulgaris
Above image: the peltate trichomes in scale 20 µm, Bottom image: the capitate trichomes in scale 10 µm.

از نظر صفات زایشی صفاتی هماون تعوداد گول در گول آذیون،
طول گل و غناه میتواند مورد توجه قورار گیرنود ،زیورا بخوشهوای
زایشی از محلهای انباشت اسانس محسوب میشوند به طوریکه در

اکثر گیاهان تیرآ نعنا میو ان متوسوط اسوانس موجوود در بافوتهوای
گیاهی در آغاز گلدهی رو به اف ایش است که دلیل یمدآی ان مقودار
اسانس بیشتر موجود در گل آذینهاست ( .)31با شناسایی و مشوخص
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بیشتر بدلیل غدآهای سپری و پوششی بیشتر به آویشنهای خراسانی
بر اساس برنامههای اصالحی منتقل کرد و میتوان از این گونه بومی
ایران به ینوان جایگ ین مناسبی برای گونوه اروپوایی آویشون بواغی
. باالخص کاربردهای دارویی استفادآ کرد،جهت مقاصد مختلف
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شدن تودآهایی که دارای ویژگیهای مطلوب و مورد نظر اصالحگران
میباشد میتوان در برنامههای اصالحی گیاآ آویشن مورد استفادآ قرار
 با توجه به نتایج بدست آمدآ با دورگگیوری از آویشون بواغی بوه.داد
 میتوان خصوصیات مطلوب آویشون بواغی ماننود ارتفواع،ینوان پایه
 یملکرد تر و خش و درصد اسوانس، ب رگترین قطر تاج پوشش،بوته
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Introduction: Thyme is a perennial plant belongs to Lamiaceae. Thymus is a well–known medicinal plant,
native to Southern Europe and its essential oil is manufactured commercially for use in cough drops, mouthwashes, liniments, toothpastes, detergents and perfumes. The herb is approved by Commission E in the treatment
of bronchitis, whooping cough and upper respiratory inflammation. The Thymus genus comprises over 300
species of which, 18 are found in Iran, which grow wild in many regions and four of them are endemic. There
are serious difficulties in the taxonomical interpretation of the taxa belonging to the genus Thymus owing to the
high variability of populations with respect to many morphological and micro-morphological traits. The
morphology and different components of essential oils in different species of Thymus are variable due to
hybridization and polyploidization, despite its rare self-pollination. In general, intraspecific hybrids of the genus
Thymus seem to possess intermediate morphological characteristics and composition of essential oil in
comparison with the relevant characteristics of the parent plants. The accumulation of the essential oil takes
place in gland hairs, which are distributed on the surface of the epidermis of the aerial parts of the plant. The
content of the essential oil can depend on origin, climate, harvest, as well as drying and storage conditions. By
carefully examining the structural, phenotypic, chemical and genetic aspects of the natural populations of a plant,
it is possible to select either them or samples from them as an important step in the process of breeding the
desired medicinal plant.
Material and Methods: In order to have a comparison microscopically and morphologically characteristics
of Thymus vulgaris, two landraces of Thymus transcaspicus were studied in completely randomized design with
four replications at the faculty of Agriculture in Ferdowsi University of Mashhad. Inflorescence length, number
of flowers per inflorescence, shoot height, leaf, bud and flower length, leaf width, the largest diameter of canopy,
weight, fresh and dry herb yield, percent of essential oil, distinct and type of trichomes, were measured. For
glands morphological and structure analysis leaves were processed according to conventional techniques for
scanning electron microscopy (SEM). In order to obtain comparable results the leaves from the third node of the
apex were used for SEM analyses. Leaf samples were fixed in glutaraldehyde and paraformaldehyde. After being
dehydrated, they were coated with gold in the vacuum evaporator. Finally, the preparations were observed and
photographed with a KYKY-2800B SEM.
Results and Discussion: The ANOVA of the data showed that there was considerable variation for all
studied characters. Results of mean comparisons showed that the highest height, the largest diameter of canopy
and percent of essential oil were for T. vulgaris. Maximum inflorescence length, number of flowers per
inflorescence, leaf, bud and flower length, leaf width, was also recorded for T. transcaspicus. Results of essential
oil (EOs) analysis by GC/MS showed that thymol and carvacrol were the major compounds of all EOs samples,
with highest and lowest content observed thymol and carvacrol in T. vulgaris (64.75 and 6.78 %). T. vulgaris
produced more essential oil as compared to another thyme species. Two types of glandular trichomes are
distributed on the outside surface of leaf, namely, peltate ones (PGTs) and capitate ones (CGTs). The glandular
hairs of Lamiaceae likely release various secretions, such as the essential oil and polysaccharide. When
trichomes got matured, essential oil could be found on all of the glandular trichomes on aerial organs of Thymus.
Besides essential oil, what else trichomes could secrete needs further study.
Conclusion: The essential oil is highly complex chemical compounds. The content and composition of it
vary depending on season, growing conditions, and plant species. High essential oil content is related to a much
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secretion of glandular trichomes. An application for variety protection was filed for ‘T. vulgaris’, now
recommended to producers in Mashhad interested in a thymol-rich thyme. We can carry out a selection program
to optimize quality and yield of thyme (T. transcaspicus L.) landraces, with used of T. vulgaris and crossing with
clones of T. transcaspicus.
Keywords: SEM, T. transcaspicus, Thymus vulgaris
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پرآوری شاخساره درونشیشهای گالبی رقم شکری تحت تاثیر عناصر غذایی محیطکشت در
فضای نرم افزار Design Expert
ساجده کریمپور - 1غالمحسین داورینژاد - *2محمد زکیعقل - 3محمدرضا

صفرنژاد4
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تاریخ پذیرش2931/21/23 :

چکیده
بمنظور بهبود رشد شاخههای باززایی شده گالبی رقم شکری آزمایشی در فضای نرم افزاار  Design Expertدر قالز  02نقطزه شزامم مقزادیر
تصادفی از سه فاکتور عناصر غذایی ( ،NH4NO3آهن و عناصر میکرو) اجرا شد .پاسخ ریانمونهها از نظر تعداد شاخه پرآوری شده ،طول شاخه پزرآوری
شده ،تعداد برگ ،مقدار کلروفیم  aبرگ ،کارتنوئید برگ و قدرت رشدی بعد از دو ماه ثبت گردید .فاکتورهای مورد بررسی در قال مدلهزای ااصزم از
تجایه آماری (مدلهای خطی ،چندجملهای ساده و چند جملهای درجه دوم) بر پاسخهای مورد ارزیابی بطور معنیداری موثر بودند .افاایش آهن تا یک و
نیم برابر و کاهش  NH4NO3به نصف غلظت آنها در محیط کشت  MSباعث افاایش تعداد شاخه پرآوریشده ( 3/34برابر) گردید ،NH4NO3 .آهن
× عناصر میکرو رابطهی خطی منفی با طول شاخه نشان دادند دراالیکه تعداد برگ بطور منفی متاثر از عناصر میکرو بود .با افاایش  NH4NO3از طول
شاخه پرآوری شده کاسته شد و از طرف دیگر مقادیر  ×2/5و ×1محیط کشت  MSبه ترتی برای آهن و میکرو باعث افزاایش  1/5برابزری در طزول
شاخه شد .شاخههای رشد یافته در محیط کشت ااوی  ×1مقادیر میکرو در محیط کشت پایه  MSبه میاان 1/5برابر برگ بیشتری نسبت به مقادیر ×0
تولید کردند .محتوی کلروفیم  aو کارتنوئید برگ در قال مدل خطی تحت تاثیر مقادیر آهن (مثبت) و ( NH4NO3منفی) قرار گرفتند .افاایش آهن تزا
 ×1/5برابر و کاهش  NH4NO3تا  ×2/5برابر محیط کشت پایه  MSباعث افاایش  0برابزری در میزاان کلروفیزم  aو کارتنوئیزد شزد NH4NO3 .و
میکرو در قال رابطه خطی منفی رشد رویشی را تحت تاثیر قرار دادند بطوریکه نصف مقادیر  NH4NO3با افاایش تعداد شزاخه پزرآوری شزده و طزول
شاخه موج افاایش قدرت رشدی شاخه تا  0/5برابر شاهد گردید و کاهش مقادیر میکرو از طریق افاایش طول شاخه بزر قزدرت رشزدی تزاثیر مثبزت
داشت .محیط کشت بهینه شده برای گالبی شکری با استفاده از نرم افاار  Design Expertمحیط کشت  MSتغییر یافته بزه ترتیز ازاوی ،×0/9
 ×1و  ×2/5مقادیر آهن ،میکرو و  NH4NO3بود.
واژههای کلیدی :ازدیاد درونشیشهای ،Response surface method ، Pyrus communis ،میکرو ،آهن

مقدمه

4 32 1

ریاازدیززادی عززالوه بززر اینکززه نقززش مهمززی در تولیززد سززری و
بهره برداری از ارقام محصوالت باغی جدیزد دارد ،وسزیلهای را جهزت
ذخیره ژرمپالسم و نگهداری ذخایر عاری از ویزرو فزراهم مزیآورد
( .)43برای ازدیاد و ذخیره درونشیشهای ماده گیاهی ،انتخاب محزیط
کشت مناس یکی از مهمترین مراام در توسعه پروتکم ریاازدیزادی
 1و  -0فارغ التحصیم مقط دکتری و استاد گروه علوم باغبانی و مهندسزی فضزای
سبا ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
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می باشد .با این وجود بدلیم اینکه پاسخ به محیط کشت اغل وابسزته
به ژنوتیپ بوده و تاثیرات مواد غزذایی روی مورفزوژنایا بطزور خیلزی
ضعیفی مورد بررسی قرار گرفته است ،توسعه یک محیط کشت بهینزه
برای یک محصول ویژه کامالً پیچیده اسزت (13و  .)01در ارتبزا بزا
اهمیت نمکهای موجود در محزیط کشزت بزرای گالبزی آزمایشزاتی
انجام گرفته است( 33 ،35 ،43 ،43و  .)33بسیاری از گیاهان و ارقزام
ریکالسیترانت 5یا رشد کند به محزیط کشزتهزای هورمزونی (تنظزیم
کننده های رشد گیاهی) مختلف و یا محیط کشزتهزای رایز  MSو
 WPMبهینه شده پاسخ نمیدهند .بدلیم تنوع ژنتیکزی وسزی یافزت
شززده در کلکسززیونهززای ژرم پالسززمهززای گالبززی (،)Pyrus sp.
پاسخهای رشدی متنوعی به محیط کشزتهزای مختلزف دیزده شزده
5- Recalcitrant
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است ( 4 ،0و  ،)03و بسیاری از گونههزا و ارقزام گالبزی روی محزیط
کشتهای استاندارد مختلف بسختی واکنش مثبتزی نشزان مزیدهنزد
( )45ولی محیط کشت  MSمعموالً برای باززایی شاخه در گونههزای
گالبی مورد استفاده قرار میگیرد ( 0و  .)3عناصر غذایی نقش مهمزی
را در تنظیم رشد و نمو گیاهی بزر عهزده دارنزد ( .)43کمبزود عناصزر
غذایی بخوبی در شرایط مارعهای مطالعه شده ( )3اما بزه روشزنی در
شرایط درونشیشهای مورد بررسی قرار نگرفته است .رشزد گیزاه روی
محیط کشت های غیربهینه ممکن است بوسیلهی غلظتهزای بزاالتر
تنظیم کنندههای رشد گیاهی جبران شود و محیط کشتهزای بهینزه
ممکن است نیازمند غلظت های پایین تنظیم کنندههای رشزد گیزاهی
برای رشد مناس گیاه باشند ( .)40تعیین مکانیسمهزای در دسترسزی
مواد غذایی که رشد گیاه را کنترل میکند یک چالش عمده در زیست
شناسی گیاهی است ،و اثرات متقابلی که در جذب مواد غزذایی مزوثر
هستند آنرا بیشتر دچار چالش میکند (.)15
در اززال ااضززر طززر هززای آزمایشززی و نززرم افاارهززای آمززاری
بهبودیافته روشهای بسیار کارآمدتری را بزرای بهینزهسزازی محزیط
کشت و شرایط ریاازدیادی فرآهم مزیکننزد ( 14 ،10و  .)03در روش
های سطح پاسخ ،1هر فاکتور موثر به عنوان یک بعد هندسی در نظزر
گرفته میشود که منجر به یک اجم هندسی با  nبعد میشزود .ایزن
اجم فضای طر آزمایشی است که مطزابق اهزداف آزمزایش نمونزه
گیری میشود .بهمنظور نمونهگیری از فضای طزر تعزدادی از نقزا
ایجاد میشود .پاسخهای ااصم از هر یک از نقا طراای شده ،اندازه
گیری میشوند و بدین صورت انواع فرموالسیونها برای بهترین پاسخ
تعیین میشزود ،از اینزرو آزمایشزات چندعاملزه اطالعزات زیزادتری را
نسبت بزه تسزتهزای تزک عاملزه فزرآهم مزیکنزد ( .)03مطالعزات
چندفاکتوره مزی توانزد راه ازم مناسزبی بزرای درو چگزونگی تزاثیر
فاکتورهای محتمم بر پاسخهای مورد نظر باشزد .طراازی آزمایشزات
پیشرفته و روشهای سطو پاسخ جهت بهینزهسزازی محزیط کشزت
برای کشت شاخه و کالو برخی گیاهان مورد اسزتفاده قزرار گرفتزه
است ( 09 ،03 ،03و  .)42همچنین مطالعات متعددی به روش سزطح
پاسخ و با استفاده از نرم افاار  Design Expertبهمنظور بهینه ساختن
عناصر غذایی محیط کشت برای ارقام گالبی صورت گرفتهاسزت (43
و  .)43در این آزمایشات بر اسا آنالیا پن فاکتور عناصزر غزذایی از
محززیط کشززت ( MSگززروه مززاوز KH2PO4 ،CaCl2: 0و MgSO4؛
KNO3؛ NH4NO3؛ عناصر میکرو و آهزن) در رشزد درون شیشزهای
پززن نززوع گالبززی بززا اسززتفاده از طززر پاسززخ سززطحی چنززد

1- Surface response method
0- Mesos

فاکتوری 4ترکیبزات مزاوز بیشزترین تزاثیر را داشزتند .عناصزر غزذایی
همچنین مورفوژنایا رو تحت تاثیر قرار میدهد .برای مثال شاخههای
رشد یافته روی محیط کشت با غظتهای باالی آهن نسبت به شاهد
(محیط کشت  )MSمعموالً کوتاه شزدند درازالیکزه شزاخههزا روی
محیط کشتهای غنی از ماوز رشد قویتری داشتند و برگهای بارگی
تولید کردند .پرآوری شاخه همچنین میتواند توسط دستکاری عناصزر
غذایی بدون تغییر تنظیم کنندههای رشد تحت تاثیر قرار گیزرد ( 43و
.)43
کیفیت ریاافاانه تولید شده در شرایط درون شیشهای (تعداد شاخه
پرآوری شده و طول شاخه) بطور موثری تحت تاثیر عناصر ،MgSO4
 KH2PO4و CaCl2قرار گرفت که با توجه بزه ژنوتیزپهزای گالبزی
بسززیار متغییززر بززود ( .)33شززاخههززای پززرآوری شززده گالبززی رقززم
ʼشکری ʼدر محیط کشت استاندارد  MSغنی شده با  1میلیگزرم
بر لیتر  BAو 2/25میلیگرم بر لیتر  IBAرشد طولی مناس و توسعه
طبیعی برگها دیده نشد لزذا بزه منظزور بهبزود خصوصزیات رویشزی
ریاافاانههای درون شیشه ای ایزن رقزم آزمزایش چنزدفاکتوره شزامم
تعدادی از فاکتورهای تغذیهای محیط کشزت مزوثر درنظزر ( 43و )33
گرفته شدند .هدف از اجزرای ایزن آزمزایش اسزتفاده از روش RSM3
برای یافتن مقادیر بهینه تعزدادی از عناصزر غزذایی محزیط کشزت
MSبرای گالبی رقم ʼشزکری ʼو همچنزین نشزان دادن اهمیزت
استفاده از این روش در بهینهسازی رشد درون شیشهای مزواد گیزاهی
می باشد.

مواد و روشها
نمونززه گیززاهی :از شززاخههززای درون شیشززهای گالبززی رقززم
ʼشکری ʼکشت شده در شیشههای  022میلزی لیتزری ازاوی 42
میلی لیتر محیط کشت استاندارد  MSغنی شده با  1میلیگرم بر لیتزر
 BAو 2/25میلیگرم بر لیتر  42( IBAگرم بر لیتزر سزاکارز 3 ،گزرم
برلیتر آگار) استفاده شد .جهت اجرای آزمایش شاخههزایی بطزول 1/5
سانتی متر مورد استفاده قرار گرفتند .شزاخههزا درون شیشزههزای 92
میلیلیتری هر کدام ااوی  12میلیلیتر محزیط کشزت و یزک نمونزه
گیاهی نگهداری شدند.
طر آماری :روش کار همانطور که توسط ریزد و همکزاران ()43
اشاره شده است بصورت مختصر بدین صزورت مزیباشزد؛  )1فضزای
طراای سه بعدی تعریف شده بوسیلهی نمکهای محزیطکشزت MS
یا یک گروه از نمکهای آن ایجاد شد و  )0پرآوری شاخههای گالبی
روی ترکی های تیماری بیان شده بزهعنزوان نقزاطی داخزم یزا روی
4- Multifactor surface response design
3- Response Surface Methodology
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سطح فضای سه بعدی طراای شده ارزیابی شدند )4 ،درنهایزت یزک
معادله پیش بینی شده برای هر پاسخ تولیزد شزد .سزه فزاکتور عناصزر
غذایی بر اسا نمکهای محیط کشت  MSایجاد شد که هر فاکتور
براسا غلظتهایی از محیط کشت  MSمتغیر بودنزد (×2/5 .)×MS
تا  ×1/5برای آهزن ( FeSO4·7H2Oو  )Na2EDTAو  NH4NO3و
 ×1تا  ×0برای عناصر میکرو (،KI ،CuSO4·5H2O ،ZnSO4·7H2O
 Na2MoO4·2H2O ،H3BO3 ،CoCl2·6H2Oو .)MnSO4·H2O
 02نقطزه بصزورت تصزادفی در قالز طززر  43( D-optimalو )33
برای فاکتورهای مورد نظر ایجاد شد (جدول  ،1شزکم  .)1تمزامی 02
نقطه طراای شده بطور همامان اجرا شدند .برای هزر تیمزار  5تکزرار
(هر تکرار شامم یک شاخه در شیشههای  92میلیلیتزری ازاوی 12
میلیلیتر محیطکشت) در نظر گرفته شد و بعزد از دو بزار واکشزت بزه
فاصله  3هفته در همان محیط کشت ثبت داده صورت گرفت.
داده برداری :صفات مورد بررسی تعداد شاخه پرآوری شده ،طزول
شاخه پرآوری شده (میلزیمتزر) ،تعزداد کزم بزرگهزای تولیزد شزده،
کلروفیم  aبرگ (میلیگرم برگرم) ،کارتنوئید برگ (میلیگرم برگرم) و
قدرت رشدی ((تعداد شاخه پرآوری شده × طول شاخه پرآوریشده)+
طول شاخه اصلی؛ میلیمتر) بود .میاان کلروفیم ( aبه عنوان رنگدانزه
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اصلی در فتوسنتا) و کارتنوئید به روش اسزپکتوفتومتری انزدازهگیزری
شد (.)3
آنالیا آماری :میانگین پن تکرار به عنوان پاسخ بزرای هزر نقطزه
مورد استفاده قرار گرفزت .بزاالترین مرتبزه از مزدل چندجملزهای کزه
اداقم در سطح  5درصد برای هر پاسخ معنزیدار بزود بزا اسزتفاده از
تجایزه واریزانآ آنزالیا گردیزد ( 03 ،03و  .)09نزرم افززاار Design-
) Expert® 8(2010برای طراای ،ارزیابی مزدل و تجایزه و تحلیزم
مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج و بحث
نتای ااصم از تجایه آماری نشان داد که سه فاکتور مورد بررسی
(آهن ،میکرو و  )NH4NO3در قال مدلهزای خطزی ،چندجملزهاى
درجه ساده و چند جملهای درجه دوم بر تمامی پاسخهای مورد ارزیابی
بطور معنیداری ( ( p≤ 2/21موثر بودند (جدول  .)0مدلهزای پاسزخ
که نشان دهنده تاثیر فاکتورهای مورد بررسی بر هزر پاسزخ اسزت در
شکمها آورده شده است.

جدول  -1طرح سه فاکتوری (آهن ،میکرو و  ) NH4NO3طراحی شده توسط نرم افزار  Design-Expertشامل  22نقطه مدل مورد استفاده جهت
پرآوری گالبی رقم ʼشکری  ʽدر شرایط درونشیشهای
Table 1- Three-factor design ( Fe, Micro and NH4NO3) was designed by Design-Expert software including 20 model points
used for in vitro shoot proliferation of Pyrus commonis cv. ʽ Shekariʼ

فاکتور سوم

فاکتور دوم

فاکتور اول

Factor 3
Micro
0.5
1.5
0.5
0.5
1.5
0.5
0.9
0.9
1.5
1.1
0.5
1.5
0.9
0.9
1.4
1.5
0.9
0.9
0.9
1

Factor 2
Fe
1
2
1
2
1
1.6
1.4
2
1.4
1
1.6
2
2
1.4
1.9
1.4
1.4
1.4
1.4
1

Factor 1
NH4NO3
1
1.5
0.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.9
0.9
0.5
1.1
0.5
0.9
1.5
1
0.9
1.5
0.8
0.8
1

نقاط تیماری طراحی شده
Treatment design points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

نقا طراای شده بصورت تصادفی بودند .نقطه  02مقادیر محیط کشت  )×1( MSمیباشد.
Design points were randomly assigned. Point 20 is MS amount (×1) of three factors.
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Design-Expert® Software
2

3

2

2

Correlation: 0.069
Color points by value of
A:Fe
1.5

1.5

0.5

1.3

0.9

C:NH4NO3

1.1

2
0.7

2

2

1.8

1.6

1.4

1.2

0.5

1

B:Micro

شکل  -1پراکنش نقاط طراحی شده در نرم افزار  Design-Expertبرای سه فاکتور  ،Feمیکرو و  .NH4NO3اعداد نشاندهنده تکرار در نقطه می
باشند.
Figure 1- Points were designed by Design-Expert software for three-factor Fe, Micro and NH4NO3. Numbers indicate
replication in a point.

تعداد شاخه پرآوری شده :همزانطور کزه در نمونزه جزدول
تجایه واریانآ جدول  4آورده شده است مدل چندجملهاى درجه دوم
برای پاسخ تعداد شاخه پرآوری شده معنیدار شزد ( .( p≤ 2/21تعزداد
شاخه پرآوری شده بصورت خطی با مقادیر آهن تغییر کرد درصورتیکه
تابعی درجه دو از  NH4NO3بود .آهزن و  ( p≤ 2/21( NH4NO3بزه
ترتی رابطه مثبت و منفی بر تعداد شاخه پرآوری شزده نشزان دادنزد
ولی  NH4NO3فاکتور موثرتری بود (جدول  .)0افاایش مقزادیر آهزن
تا  1/5برابر محیط کشت پایه  MSو کزاهش مقزدار  NH4NO3تزا
 2/5برابر مقادیر محیط کشت پایه  4/5( MSشاخه بر ریانمونه) تولید
شاخه را نسبت به شاهد ( 2/3شاخه بر ریانمونه) افاایش داد (شزکم
 .)0نیتروژن به عنوان یک عنصر ضروری برای رشد ریانمونزه بزه دو
فرم نیترات و آمونیوم در محیط کشت استفاده مزیشزود ( .)12نزوع و
مقدار منب نیتروژن مورد نیاز بستگی بزه ژنوتیزپ دارد .بطزور واضزح
نیترات نوع مناس منب نیتروژن برای اغل گونهها است و فرم قابزم
دسززتر در اکثززر محززیط هززای کشززت مززیباشززد ( 03 ،13و .)32
تفاوتهای مشخصی بین گونههای گالبی در ارتبا با مقادیر ،فزرم و
نسبتهای مختلف نیتروژن برای تولید شاخههای با کیفیزت گزاارش
شده است بطوریکه برای گونزه  P. communisغلظزتهزای بزاالی
 NO3-و غلظتهزای پزایین تزا متوسزط  NH4+مناسز بودنزد (.)35

ندلچوآ ( )05و ال-مری و همکاران ( )1دریافتنزد کزه پزرآوری ارقزام
’ ‘Bartlettو ’ ‘Passe Crassaneدر محززیط کشززت  )44( QLکززه
کمتزرین میزاان  NH4+را داشزت بهتزرین بزودPyrus pyrifolia .
 .(Burm F.) Nakai.Iدر محیط کشت  )01( WPMکه ااوی یزک
چهارم مقادیر  NH4+نسبت به محیط کشت  MSاسزت تعزداد شزاخه
بیشتری تولید کرد ( .)33گونههای مختلف گالبزی communis cvs.
 P. OH×F 87, Horner 51و  P. pyrifolia cv. Sion Szu Miدر
مقادیر پایین  NH4+و  NO3-بیشزترین تعزداد شزاخه را تولیزد کردنزد
( .)33مطابق با نتای این آزمایش آهن در تولید شاخه در شرایط درون
شیشه ای موثر است بطوریکه گاارش شده است کاهش جزذب آهزن
القا شده توسط غلظتهای باالی فسفر باعث کاهش تولیزد شزاخه در
تنباکو شزد ( .)43هچنزین ریزد و همکزاران ( )43مشزاهده کردنزد در
ژنوتیپهای  Pyrusتعداد شزاخه پزرآوری شزده تحزت تزاثیر فزاکتور
 NH4NO3و آهن قرار گرفت بطوریکه کزاهش  NH4NO3تزا نصزف
غلظت محیط کشت  MSبه همراه افاایش میاان آهن تا یزک و نزیم
برابر غلظت محیط کشزت پایزه  MSتعزداد شزاخه پزرآوری شزده در
 OH×F87را افاایش داد که با آنچه برای گالبی رقزم ʼشزکریʼ
بدست آمد مطابقت دارد.
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Factor Coding: Actual
Proliferated Shoot Number
4.33333
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Proliferated Shoot Number
1.5

0
1.3

X1 = A: Fe
X2 = C: NH4NO3

0.64921

C: NH4NO3

Actual Factor
B: Micro = 1.5
1.1

0.803084
0.9

1

0.7

1.81495 2
3
0.5
0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

A: Fe

. در شرایط درونشیشهایNH4NO3  تحت تاثیر مقادیر آهن وʽ شکریʼ  تعداد شاخه پرآوری شده در گالبی رقم-2 شکل
Figure 2- The proliferated shoot numbers of Pyrus communis cv. ʽ Shekariʼ under different concentrations of Fe and
NH4NO3 in in vitro condition.
NH4NO3  تحت تاثیر مقادیر آهن وʽ  شکریʼ – نمونهای از جزئیات تجزیه واریانس برای پاسخ تعداد شاخه پرآوری شده در گالبی رقم3 جدول

.در شرایط درونشیشهای

Table 3- Sample ANOVA and summary statistics for proliferated shoot numbers response of Pyrus communis cv. ʽ Shekariʼ
under different concentrations of Fe and NH4NO3 in in vitro condition.

منب

جم مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

Source
Model
Fe
NH4NO3
Fe× NH4NO3
NH4NO32
Residual
Lack of Fit
Pure Error
Cor Total

Sum of squares

df
4
1
1
1
1
15
10
5
19

Mean square
3035
2.07
9.04
1.21
4.29
0.40
0.47
0.25

SD
Mean
CV%
Press

0.63
1.19
53.07
12.54

2.067
9.037
1.212
4.921
4.735
1.248
19.367

R squared
Adj R squared
Pred R squared
Adeq Precision

F value

p value (Prob>F)

8.39
5.15
22.65
3.04
12.34

0.0009
0.0379
0.0003
0.1017
0.0031

1.90

0.248

0.69
0.61
0.35
10.82

) II. نوع- جدول تجایه واریانآ (جم مربعات کالسیک.تجایه واریانآ برای مدل سطح پاسخ چندجمله اى درجه دوم کاهش یافته
ANOVA for Response Surface Reduced Quadratic Model. Analysis of variance table (classical sum of squares—type II).

 ( بر طول شاخههای پرآوری شده موثر بزودp≤ 2/25( آهن × میکرو
که نشان دهنده اثر بیشتر عناصر میکرو بر طول شاخه پزرآوری شزده
) وa ،4  بصزورت خطزی (شزکمNH4NO3  کزاهش.)0 است (جدول

 مدل چندجملزه اى درجزه سزاده بزرای:طول شاخه پرآوری شده
 ( بطوریکهp≤2/21( پاسخ طول شاخههای پرآوری شده معنیدار شد
 ( و اثزر متقابزمp≤2/21(  میکرو،( p≤ 2/21( NH4NO3 فاکتورهای
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کاهش مقادیر آهن × میکرو بصورت متقابم طول شاخه پرآوری شده
را افاایش داد (شکم  .)b ،4همانطور که انتظار میرود آهزن کزه اثزر
مثبت بر تعداد شاخه پرآوری شده داشت اثر منفی بر طول شاخه نشان

855

داد بطوریکه کاهش آهن تزا  ×2/5و مقزادیر میکزرو معزادل محزیط
کشت  MSباعث افاایش  1/5برابری در طول شاخه شد .رابطه منفی
غلظت آهن با طول شاخه در گالبی گاارش شده است (.)43
a
)

One Factor

Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
)Proliferated Shoot Length (cm
95% CI Bands

2

X1 = C: NH4NO3

1

0.5

)Proliferated Shoot Length (cm

1.5

Actual Factors
A: Fe = 1
B: Micro = 1.5

0

1.5

1.3

0.7

0.9

1.1

0.5

C: NH4NO3

)b)Proliferated Shoot Length (cm

Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
)Proliferated Shoot Length (cm
Design Points
1.96557

2

0.4

0.04
1.8

0.6

X1 = A: Fe
X2 = B: Micro
1.6

B: Micro

0.8

Actual Factor
C: NH4NO3 = 1

1.4

1
1.11085
1.2

1.2

1.4
1.6
1.5

1.3

0.9

1.1

0.7

1

0.5

A: Fe

شکل  -3طول شاخههای پرآوری شده گالبی رقم ʼشکری  ʽتحت تاثیر مقادیر )a( NH4NO3و آهن × میکرو ( )bدر شرایط درون شیشهای

Figure 3- Proliferated shoot length of Pyrus communis cv. ʽ Shekariʼ affected by NH4NO3 (a) and Fe × Micro interaction
effect (b) in in vitro condition
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مدل خطزی (p≤2/21

ایجاد سمیت میکند که نشانه عمومی سمیت عناصر کاهش رشد می
باشد ( .)41در تمام گیاهزان عزالی ازدود  02پزروئتین zinc finger
شناسایی شده است که نقش مهمی را در نمو گیاه مانند آغازش بزرگ
و شاخههای جانبی دارد ( .)30به نظر میرسد غلظت عناصر میکرو در
محززیط کشززت پایززه  MSغلظززت بهینززه بززرای رشززد باشززد چنانکززه
غلظتهای پایین عناصر میکرو در شاخههای درون شیشزهای گالبزی
ارقام  Hang Pa Liو  Winter Nelisگرههای بیشزتری تولیزد کزرد
(.)43

تعداد برگ :تعداد برگ تولید شده در قال
( تحت تاثیر مقادیر میکرو قرار گرفت (جدول  .)0رابطه مستقیم منفی
بین تعداد برگ تولید شده و مقادیر میکرو ثبت شد .شاخه هزای رشزد
یافته در محیط کشت ااوی  ×1مقادیر میکرو در محیط کشت پایزه
 MSبه میاان 1/5برابر برگ بیشتری نسبت به مقادیر  ×0تولید کردند
(شکم  .)3عناصر میکرو در مقادیر بسیار پزایین بزرای گیزاه ضزروری
بوده و در تمام فرآیند های ایاتی گیاه مانند فتوسنتا و متابولیسم گیاه
نقش دارند با این وجود غلظتهای بیش از ازد ایزن عناصزر در گیزاه
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Figure 4- The leaf number of Pyrus communis cv. ʽ Shekariʼ shoots under different concentrations of Micro in in vitro
condition

کلروفیل  aو کارتنوئید بررگ :محتزوی کلروفیزم  ( p≤2/25( aو
کارتنوئید ( ( p≤2/21برگ در قال مدل خطی تحت تاثیر مقادیر آهن
و  NH4NO3قرار گرفتند بطوریکه برای هر دو صفت آهن دارای اثزر
مثبززت و  NH4NO3دارای اثززر منفززی ( ( p≤2/25بودنززد (جززدول .)0
افاایش آهن تا  ×1/5برابر و کاهش  NH4NO3تا  ×2/5برابر محیط
کشزت پایزه  MSباعزث افزاایش  0برابزری در میزاان کلروفیززم  aو
کارتنوئید شد (شکم  a ،5و  .)bعالوه بر ماوزها که میاان کلروفیم را
در ژنوتیپهای گالبی تحزت تزاثیر قزرار داد در رقزم Winter Nelis
فاکتور آهن و  ،NH4NO3در رقم  Horner 51فزاکتور × NH4NO3
میکرو و در گونه  P. dimorphophyllaفزاکتور میکزرو × آهزن بزر

میاان کلروفیم موثر بودند ( .)43کلروفیم  aرنگدانه اصلی در فتوسنتا
است و کارتنوئیدها نقش ایاتی در فتوسنتا و افاظت نوری به عهزده
دارند ( 9 ،4و  .)13مراام مختلفی از بیوسنتا کلروفیم شامم تبزدیم
کوپروپروفیرینززززوژن بززززه پروتوپززززورفیرین  ،)13( IXمنیایززززوم-
پروتوپورفیرین  IXبه پروتوکلروفیلیزد-مونومتیزم اسزتر ( )31و سزنتا
 )00( ALAوابسته به آهن است .گاارش شزده اسزت از یزک طزرف
غلظتهای باالی آمونیوم مقادیر کلروفیم را به شدت کاهش میدهزد
( 02و  )49و از طرف دیگر افاایش نیتروژن باعث کاهش جذب آهزن
می شود ( )5که میتواند تاثیرات اثزر منفزی  NH4NO3را بزر میزاان
کلروفیم  aتوضیح دهد.
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Figure 5- Chlorophyll and carotenoids of Pyrus communis cv. ʽ Shekariʼ leaf under different concentrations of Fe (a) and
Fe× NH4NO3 (b) in in vitro condition, respectively.

رشد رویشی :رشد رویشی در قال مدل خطی ( ( p≤ 2/21بطور
منفی تحت تاثیر مقادیر میکرو و  ( p≤ 2/21( NH4NO3قرار گرفزت
با این تفاوت که اثر منفی  NH4NO3دو برابر بیشتر از اثر میکرو بزود
(جدول  .)0مقادیر ×1میکرو و  NH4NO3×2/5مقادیر محیط کشت

 12/3( MSسانتیمتر) افاایش  1/5برابری در رشد رویشی را نسبت به
االت شاهد ( 3/0سانتیمتر) القا کرد (شزکم  .)3کزاهش  NH4NO3از
طرفی تعداد شاخه پرآوری شده را افاایش داد و از طرف دیگزر باعزث
طویم تر شدن شاخه شزد کزه هزر دو در رشزد رویشزی مزوثر بودنزد.
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عناصرمیکرو نیا از طریق تاثیر بزر طزول شزاخه رشزد رویشزی رشزد
 همانطور که برای پاسخ تعداد برگ ذکر.رویشی را تحت تاثیر قرار داد
گردید بنظر میرسد غلظت بهینه عناصر میکرو معادل با محیط کشت
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 در شرایط درونشیشهایNH4NO3  تحت تاثیر مقادیر مختلف میکرو وʽ شکریʼ  – تغییرات رشد رویشی شاخههای گالبی رقم6 شکل

Figure 6- Vegetative growth variation of Pyrus communis cv. ʽ Shekariʼ under different concentrations of Micro and
NH4NO3 in in vitro condition
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 برای دو پاسخ تعداد شاخهDesign Expert  بوسیلهی نرمافزارNH4NO3  میکرو و، – مقادیر بهینه پیشبینی شده برای سه فاکتور آهن7 شکل
ʽ شکریʼ پرآوری شده و طول شاخه پرآوری شده در شاخههای درونشیشهای گالبی رقم
Figure 7- Optimal values were predicted by Design Expert for three factors: Fe, Micro and NH4NO3 that influence two
responses: Proliferated shoot number and Proliferated shoot length of Pyrus communis cv. ʽ Shekariʼ shoots in in vitro
condition

857

... پرآوري شاخساره درونشیشهاي گالبي رقم شکري تحت تاثیر عناصر غذایي محیطكشت در فضاي نرم افزار

کشت) در شرایط درون شیشهای بهره برده اند؛ نتای این آزمزایش بزا
نتای آنها بر روی انزواع ژنوتیزپ گالبزی موافقزت داشزت و امکزان
 را با هدف بهینهسزازی اجزاایDesign Expert استفاده از نرم افاار
 نتای این آزمایش تاثیرات مشخص مقادیر.محیط کشت تایید میکند
 را بر مورفوژنایا شاخههای درون شیشزهایNH4NO3  میکرو و،آهن
 همانطور که بزرایNH4NO3 . نشان می دهدʽ شکریʼ گالبی رقم
اکثر گونههای گالبی گاارش شده است فاکتور موثر بزر تولیزد شزاخه
 میکرو و،بود در االیکه فاکتورهای موثر بر طول شاخه عبارت از آهن
 بزرایMS  عناصر میکرو در غلظت معادل محزیط کشزت.ماوز بودند
 بهینه بوده و در مقادیر باالتر ااتمزاالً بزدلیمʼشکریʼ گالبی رقم
 آزمایشات تکمیلی بهمنظور بررسزی.بروز سمیت بر رشد اثر منفی دارد
 ماوزها و سایر عناصر ماکرو و سپآ بهینهسازی،نمکهای ریامغذی
ترکی تنظیم کنندههای رشدی برای بهبود پاسخ شاخههزای گالبزی
. پیشنهاد میشودʽ شکریʼ رقم

 میتواند برای پیشبینیDesign expert  نرم افاار:بهینهسازی
.مقادیر بهینه فاکتورهای موثر در محیط کشت مورد استفاده قرار گیرد
بهترین ترکی بهینه محیط کشت پیشبینی شزده توسزط نزرم افزاار
 بر اسا دو پاسخ بسزیار مهزم در پزرآوری شزاخهDesign Expert
 تغییزرMS  اداکثر) محزیط کشزت:(تعداد و طول شاخه پرآوری شده
 میکرو و، برابر مقادیر آهن2/5  و1 ،2/9 یافته به ترتی ااوی مقادیر
) نیزا بیزان کردنزد کزه43(  رید و همکاران.)3  بود (شکمNH4NO3
محیط کشت بهینه برای ژنوتیپهای مختلزف گالبزی محزیط کشزت
× آهن و مقزادیر افزاایش یافتزه ماوزهزا بزود2/5 × یا1  ااویMS
.دراالیکه مقدار بهینه نیتروژن برای هر گونه تفاوت داشت

نتیجهگیری کلی
) بطززور موفززق از09  و03 ،03( همززانطور کززه نیززدز و همکززاران
 جهت طراای و تجایه آزمایشات بهDesign Expert نرمافاار آماری
منظور تعیین بهترین ترکی از مواد غذایی (و یا سزایر اجزاای محزیط

منابع
1. Al Maarri K., Duron M., Arnaud Y., and Miginiaaac E. 1986. Etude comparative de l’aptitude a la
micropropagation, par culture de meristemes in vitro, du poiriers juveniles issus de semis de ‘Passe Crassane’. C.R.
Acad. Agric. Fr., 72:413-421.
2. Bell R.L., and Reed B.M. 2002. In vitro tissue culture of pear: advances in techniques for micropropagation and
germplasm preservation. Acta Horticulturae, 596:412–418.
3. Bell R.L., Srinivasan C., and Lomberk D. 2009. Effect of nutrient media on axillary shoot proliferation and
preconditioning for adventitious shoot regeneration of pears. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant.,
45:708–714
4. Bennett W.F.1993. Nutrient deficiencies and toxicities in crop plants. APS Press, Minneapolis, MN, 202 pp.
5. Chenard, C.H., Kopsell, D.A., and Kopsell, D.E. 2005. Nitrogen Concentration Affects Nutrient and Carotenoid
Accumulation in Parsley. Journal of Plant Nutrition, 28(2): 285-297.
6. Chevreau E., and Skirvin R.M. 1992. Pear. In: Hammerschlag F.A., Litz R.E. (ed.): Biotechnology of perennial fruit
crops. Biotechnology in Agriculture. CAB International, Wallingford, 8: 263–276.
7. Dere S., Gunes T., and Sivaci R.1998. Spectrophotometric determination of chlorophyll a, b and total carotenoid
content of some algae species using different solvent. Botany, 22 (1): 13-17.
8. Design-Expert. 2010. Stat-Ease, Inc., Minneapolis.
9. Domonkos M., Kis Z., and Gombos B. 2013. Ughy Carotenoids, versatile components of oxygenic photosynthesis.
Prog. Lipid Res., 52: 539-561.
10. Engelsberger W.R., and Schulze W.X. 2012. Nitrate and ammonium lead to distinct global dynamic
phosphorylation patterns when resupplied to nitrogen starved Arabidopsis seedlings. Plant Journal, 69: 978–995.
11. Evens T.J., and Niedz R.P. 2008. ARS-Media: Ion Solution Calculator, U.S. Horticultural Research Laboratory, Ft.
Pierce, FL 34945 USA
12. Gago J., Martinez-Nú´nez L., Landin M., and Gallego P.P. 2010.Artificial neural networks as an alternative to the
traditional statistical methodology in plant research. Journal of Plant Physiology, 167: 23–27.
13. Gallego P.P., Gago J., and Landin M. 2011. Artificial neural networks Technology to model and predict plant
biology process. p. 197–216. In K. Suzuki, Artificial Neural Networks-Methodological and Biomedical
Applications, (Croatia: Intech Open Access Publisher).
14. Greenway M.B, Phillips I.C., Lloyd M.N., Hubstenberger J.F., and Phillips G.C. 2012. A nutrient medium for
diverse applications and tissue growth of plant species in vitro. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant,
48:403–410
15. Hermans C., Vuylsteke M., Coppens F., Cristescu S.M., Harren F.J., Inze D., and Verbruggen N. 2010. Systems

8331  زمستان،4  شماره،33  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

855

analysis of the responses to long-term magnesium deficiency and restoration in Arabidopsis thaliana. New
Phytologist, 187:132–144.
16. Hashimoto H., Uragami C., and Cogdell R.J. 2016. Carotenoids and photosynthesis Subcell. Biochem, 79: 111-139.
17. Hsu W., and Miller G.W. 1969. Copro-porphyrinogenase in tobacco (Nicotiana tabacum L.). Biochem, 1 (117):
215-220.
18. Ivanova M., and Van Staden J. 2009. Nitrogen source, concentration, and NH 4+:NO3− ratio influence shoot
regeneration and hyperhydricity in tissue cultured Aloepolyphylla. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 99: 167–
174.
19. Karimpour S., Davarynejad G.H., Bagheri A., and Tehranifar A. 2013. In Vitro Establishment and Clonal
Propagation of Sebri Pear Cultivar. Journal of Agricultural Science and Technology, 15: 1209-1217.
20. Li B.H., Li Q, Xiong L.M., Kronzucker H.J., Kramer U., and Shi W.M. 2012. Arabidopsis plastid AMOS1/EGY1
Integrates abscisic acid signaling to regulate global gene expression response to ammonium stress. Plant Physiol,
160: 2040-51.
21. Lloyd G., and McCown B. 1981. Commercially-feasible micropropagation of mountain laurel, Kalmia latifolia, by
use of shoot tip culture. The International Plant Propagators' Societ, 30:421-427.
22. Miller G.W., Pushnik J.C. and Welkie G. 1984. Iron chlorosis a worldwide problem, the relation of chlorophyll
biosynthesis to iron. 1. Plant Nutrition, 7: 1-22.
23. Murashige T., and Skoog F. 1962. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures.
Physiologia Plantarum, 15:473–497
24. Nakajima I., Ito A., Moriya S., Saito T., Moriguchi T., and Yamamoto T. 2012. Adventitious shoot regeneration in
cotyledons from Japanese pear and related species. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant, 48:396–402
25. Nedelcheva S. 1986. Effect of inorganic components of the nutrient medium on in vitro propagation of pears.
Genetics Selection Evolution, 19:404-406.
26. Nezami Alanagh E., Garoosi GH-A., Hadad B., Maleki S., Landin M., and Gallego P.P. 2014. Design of tissue
culture media for efficient Prunus rootstock micropropagation using artificial intelligence models. Plant Cell, Tissue
and Organ Culture, 117:349 -359.
27. Niedz R.P., and Evens T.J. 2006. A solution to the problem of ion confounding in experimental biology. Nature
Methods, 3:417.
28. Niedz R.P., and Evens T.J. 2007. Regulating plant tissue growth by mineral nutrition. In Vitro Cellular &
Developmental Biology – Plant, 43:370–381.
29. Niedz R.P., Hyndman S.E., and Evens T.J. 2007. Using a Gestalt to measure the quality of in vitro responses.
Scientia Horticulturae, 112:349–359.
30. Niedz R.P., Hyndman S.E., Evens T.J., and Weathersbee A.A. 2014. Mineral nutrition and in vitro growth of
Gerbera hybrida (Asteraceae). In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant, 50: 458.
31. Pandey N. 2018. Role of Plant Nutrients in Plant Growth and Physiology (Chapter 2). M. Hasanuzzaman et al.
(eds.), Plant Nutrients and Abiotic Stress Tolerance, 51-93.
32. Preece J. 1995. Can nutrient salts partially substitute for plant growth regulators?. Plant Tissue Culture and
Biotechnology, 1:26–37.
33. Quoirin M., and Lepoivre P. 1977. Etude de milieux adaptes aux cultures in vitro de Prunus. Acta Horticulturae,
78:437-442.
34. Ramage C.M, and Williams R.R. 2002. Mineral nutrition and plant morphogenesis. In Vitro Cellular &
Developmental Biology – Plant, 38:116–124.
35. Reed B.M, DeNoma J.S., Wada S., and Postman J.D. 2012. Micropropagation of pear (Pyrus sp). Chapter 1. p. 3–
18.In: Lambardi M., Ozudogru E.A., Jain S.M. (eds) Protocols for micropropagation of selected economicallyimportant horticultural plants. Humana, New York.
36. Reed B.M., Sarasan V., Kane M., Bunn E., and Pence V. 2011. Biodiversity conservation and conservation
biotechnology tools. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant. 47:1–4
37. Reed B.M., Wada S., DeNoma J., and Niedz RP. 2013a. Improving in vitro mineral nutrition for diverse pear
germplasm. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant, 49:343-355.
38. Reed B.M., Wada S., DeNoma J., and Niedz RP. 2013b. Mineral nutrition influences physiological responses of
pear in vitro. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant, 49:699-709.
39. Sanchez-Zabala J., Gonz_alez-Murua C., and Marino D. 2015. Mild ammonium stress increases chlorophyll content
in Arabidopsis thaliana. Plant Signaling & Behavior, 10 (3): 9915961-3.
40. Sathyanarayana B.N., and Blake J.1994. The effect of nitrogen sources and initial pH of the media with or without
buffer on in vitro rooting of jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lam). P. 77-82. In P. J. Lumsden, J.R. Nicholas and
W.J. Davies. Physiology Growth and Development of Plants in Culture. Dordrecht: Kluwer.
41. Spiller S.C., Castelfranco A., and Castelfranco P. 1982. Effects of iron and oxygen on chlorophyll biosynthesis. I. In
vivo observations of iron and oxygen - deficient plants. Plant Physiol, 69: 107-111.

855

... پرآوري شاخساره درونشیشهاي گالبي رقم شکري تحت تاثیر عناصر غذایي محیطكشت در فضاي نرم افزار

42. Takatsuji H. 1999. Zinc finger proteins: the classical zinc finger emerges in contemporary plant science. Plant Mol
Biol 39:1073–1078.
43. Tang H, Luo Y., and Liu C. 2008. Plant regeneration from in vitro leaves of four commercial Pyrus species. Plant,
Soil and Environment, 54 (4): 140–148.
44. Thakur A., and Kanwar J.S. 2008. Micropropagation of ‘wild Pear’ Pyrus pyrifolia (Burm F.) Nakai.I. explant
establishment and shoot multiplication. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 36 (1): 103-108.
45. Wada S., Niedz R.P., and Reed B.M. 2013. Determining nitrate and ammonium requirements for optimal in vitro
response of diverse pear species. In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant, 49:356–365.
46. Wada S., Maki Sh., Niedz R.P., and Reed B.M. 2015. Screening genetically diverse pear species for in vitro CaCl2,
MgSO4 and KH2PO4 requirements. Acta Physiologiae Plantarum, 37: 63.
47. Wada S., Niedz R.P., DeNoma J., and Reed B.M. 2013. Mesos components (CaCl2, MgSO4, KH2PO4) are critical
for improving pear micropropagation. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant, 49:356–365.

Journal of Horticultural Science

Vol. 33, No.4, Winter 2019, P. 577-591
ISSN: 2008 - 4730

)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

155-138 . ص،8331  زمستان،4  شماره،33 جلد
8331  زمستان،4  شماره،33  جلد،) نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي855
8441 - 4534 :شاپا

In Vitro Shoot Proliferation of Pyrus communis cv. ʽ Shekariʼ in Different
Medium Nutrition by Design Expert Software
S. Karimpour1- G. H. Davarynejad2*- M. Zakiaghl3- M. R. Safarnejad4
Received: 24-02-2018
Accepted: 10-03-2019
Introduction: Micropropagation is important for both multiplication and preservation of a wide range of
nursery plants, including many fruit crops. A number of studies exist on optimization of growth in in vitro
condition for one or two cultivars, but often these results cannot be used for the other genotypes because
individual cultivars may differ greatly in their requirements. Therefore, genotype-specific medium are usually
empirically developed for many plants including pear. Pear cultivars and species are often recalcitrant to tissue
culture manipulations and Murashige and Skoog (23) (MS) basal nutrient medium at full or half strength or with
slight modifications is the most media were used. The QL, DKW, and WPM media are also used and they differ
mostly in types or amounts of calcium and nitrogen in compared with MS. Developing growth media for specific
and unique cultivars is complex and time-consuming. Currently, improved experimental design and using
statistical softwares allow much more efficient approaches to be utilized for the improvement of
micropropagation media and conditions. Improving of growth medium for in vitro propagation of plants depends
on type and quantities of mineral nutrients and plant growth regulators as important ones. The existence of
statistical softwares to manage effective factors is very needed to access an optimized growth medium for in
vitro propagation of plants. Design Expert is used as auxiliary software to identify essential factors in in vitro
culture. Since the in vitro proliferation parameters of Pyrus communis cv. ʽ Shekariʼ need to optimize for
growth better, we were designed and performed a multifactor surface response experiment by Design Expert
software to following two goals. First, to find optimized amount of some elements in medium and second, to
show the response surface method can be useful for improving in vitro culture.
Materials and Methods: One experiment was designed by Design Expert software and was performed to
improve in vitro proliferated shoots of Pyrus communis cv. ʽ Shekariʼ . Shoots were grown in a modified MS
medium (supplement with 1 mg l-1 of N6-benzyladenine) were used for this experiment. The experiment was
included 20 model points randomly based on three nutritional factors: NH 4NO3 (0.5-1.5×), Fe (0.5-1.5×) and
micro nutrients (1-2×) in different concentration of their MS amounts. Media enriched with sucrose (30 g l -1) and
agar (8 g l-1) after pH adjustment at 5.7. Cultures were grown at 25°C under a 16-h photoperiod with 70–90 μM
m-2 s-1 irradiance provided by a combination of cool- and warm-white fluorescent bulbs and were transferred to
new medium every 3 weeks. Several responses were recorded after two months: Proliferated shoot number,
proliferated shoot length (cm), total leaf number, leaf chlorophyll a (mg g-1), leaf carotenoids (mg g-1), and
vegetative growth (cm). Responses for each point were the mean of 5 replicates. Experimental design, model
evaluation, and analysis were done by Design-Expert® 8 (2010) software and the highest-order polynomial
model that was significant for each response was used for ANOVA.
Results and Discussion: Factors statistically were significant for responses according to ANOVA in linear,
2FI and quadratic models. Reduced NH4NO3 (×0.5) and enhanced Fe (×1.5) induced the higher number of
proliferated shoots up to 4.43 folds of control according a quadratic model. NH 4NO3 and Fe×Micro had negative
liner relationships with shoot length, while leaf number negatively was affected by micros. Fe and NH 4NO3 were
effective factors on leaf chlorophyll a and carotenoids contents. Increasing Fe (×1.5) and decreasing NH 4NO3
(×0.5) led to 2 folds higher production of chlorophyll a and carotenoids. Vegetative growth of Pyrus communis
cv. ʽ Shekariʼ in a quadratic-order method (negatively controlled by NH4NO3 and micros) increased by high
values of proliferated shoot number and shoot length induced by reduced NH 4NO3 (×0.5). Optimized amount of
1 and 2- PhD Graduate and Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University
of Mashhad, Mashhad, Islamic Republic of Iran
(*- Corresponding Author Email: davarynej@um.ac.ir)
3- Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,
Mashhad, Islamic Republic of Iran
4- Associate Professor, Department of Plant viruses, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural
Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
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three studied factors based on two important responses, maximum amount of proliferated shoot number and
length, were 0.9, 1 and 0.5× for Fe, micro and NH 4NO3 in MS medium, respectively.
Conclusions: Design Expert software and response surface method were used successfully for in vitro
optimizing of Pyrus communis cv. ʽ Shekariʼ regenerated shoots. Fe, Micro and NH4NO3, were the effective
factors for shoot regeneration responses in linear, 2FI and quadratic models. The multifactor investigation in
surface response design will enable us to predict an optimal medium for several effective factors and estimate
suitable responses. Outputs of these types of experiments provide a suitable background to increase optimization
accuracy for future experiments.
Keywords: In vitro propagation, Pear, Response surface method, Micro, Fe.
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چکیده
به منظور مقایسه اثر تنش ناگهانی دمای پایین ریشه و قسمت هوایی بر بازیابی صفات رویشی و فیزیولوژیکی گوجهفرنگی پژوهشی در آزمایشی در
شرایط محیطی کنترل شده در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد .این دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی
با  01تکرار شامل دو تیمار غلظتهای مختلف عنصر بور ( 0 ،1/5 ، 1و  0/5بر حسب پیپیام) و دو سطح دمایی بخشهای هوایی ( 01درجه سانتیگراد
دمای تنش سرمایی بخش هوایی و ریشه و  22درجه سانتیگراد دمای بهینه و شاهد) انجام شد .نتایج نشان داد بیشترین میزان فتوسننتز ،مینزان وزن
خشک ریشه و بخش هوایی از تیمار مصرف  1/5پیپیام بور در حین تنش ناگهانی دمای پایین بر روی ریشه بود .بیشترین میزان آنتیاکسیدان ،فننول،
پرولین ساقه و نشت الکترولیت نیز از تیمار مصرف  0/5پیپیام بور در حین تنش بر قسمت هوایی بدست آمد .به نظر میرسد تنش ناگهانی دمای پایین
ریشه و قسمت هوایی میزان بازیابی صفات رویشی و فیزیولوژیکی گوجهفرنگی را کاهش میدهد اما زمانی که دمای پایین بر قسمت هوایی تحمیل شد
گیاه متحمل خسارات بسیار بیشتری شد که این خسارات خود را در دوره بازیابی نشان داد .همچنین مصرف  1/5پیپیام از عنصر بنور در حنین تننش
سرمایی با ایجاد شرایط بهینه جهت رشد ،باعث خنثیسازی نسبی اثرات تنش دمای پایین در ناحیه ریشه شده و گیاه را در وضعیت مطلوبی نگه داشنت
به نحوی که پس از دوره بازیابی ،گیاه توانست خود را به شرایط قبل از تنش سرمایی نزدیک کند.
واژههای کلیدی :پرولین ساقه ،فتوسنتز ،نشت الکترولیت ،وزن خشک ریشه ،وزن خشک ساقه

مقدمه

0

امروزه کشت و کار سبزیجات در مناطق مختلف دنیا رواج دارد که
این گیاهان در مناطقی به جز خاستگاه اصلی آن ها کشت و کار شنده
و الزم شد که به شرایط جدید سازگار شوند .سازگاری به دمای پنایین
نیازمند سازگاری به شرایط نوری پنایین اسنت زینرا معمنوال اینن دو
عامل باهم همراه هستند ( .)01گیاهان برای رشد بهینه بنه محندوده
دمایی خاصی احتیاج دارند و خارج شدن از این محدوده بعننوان ینک
تنش محسوب می شود ( .)61بیشتر گیاهنان مخصوصنا آنهنایی کنه
بومی مناطق گرم هستند ،وقتی در معرض دمنای پنایین ولنی بناالی
دمای یخزدگی قرار میگیرند ،عالئم آسنیب از خنود نشنان منیدهنند
( .)26گزارش شده است که کاهش تشکیل مینوه در تننش دمنایی در
گیاه گوجه فرنگی به دلیل کاهش ارسال مواد فتوسنتزی به جوانه گل
 0و  -2دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیار گروه باغبانی ،دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
)Email: mhaghighi@cc.iut.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.68996

است زیرا تحت تنش سرما میزان کلروفیل در گیاهنان گوجنهفرنگنی
کاهش مییابد در نتیجه کاهش فتوسنتز خنال و هندایت روزننهای
مخصوصا در گیاهان دارای کمبود عناصر را در پی دارد .از سوی دیگر
برخی از محققین گزارش دادند که گیاه گوجهفرنگی تحت تنش سرما
با کاهش رشد و محصول روبرو خواهد بود (.)2
آسیبهای ناشی از تنش سرما ،در سطح سلولی و انندامهنا بنروز
میکند که بازتاب آن در سطح گیاه مشاهده میشود ( .)10تغییررنن،،
کلروز ،کاهش عمومی رشد ،تخریب بافتهای سنلولی ،عندم جن ب
عناصر غ ایی ،کاهش فتوسنتز ،عدم انتقال مواد فتوسنتزی از آثار اولیه
تنش سرما است ( .)61واکنش سنلولی در مقابلنه بنا سنرما ،شنامل از
دستدادن فشار تورژسانس ،واکوئولیزه شندن ،بنرهم خنوردن تعنادل
غشای سیتوپالسمی ،وزیکوله شدن ،کناهش جرینان سیتوپالسنمی و
اختالل کلی در اندامکها میباشد .حساسیت یا پایداری گیاه در برابنر
سرما بسته به نوع گیاه ،رقنم ،مرفولنوژی بافنت و سنایر خصوصنیات
سلولی و همچنین شرایط وقوع سرما از نطر مدت ،زمان  ،شدت سرما
متفاوت است .ضمن اینکه به نظر میرسد اندامهای مختلف گیاه نینز
از نظر تحمل به سرما درجههای متفاوتی داشته باشند ( .)10درصورتی
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که دمای قسمت هوایی مطلوب باشد دمای پایین ناحیه ریشه یکنی از
عوامل محدود کننده سیستم ریشه ای و رشد و نمنو گیناه منی توانند
باشد .عمق نفوذ ریشه ها در خنا در اثنر دمنای پنایین نسنبت بنه
دماهای باالتر بیش تر محدود می شود و همچنین بیش تنرین مقندار
وزن تر ریشه در الیه های باالی خا می تنوان مشناهده نمنود (.)0
ساخت ترکیبات آنتی اکسیدانی و فنولی نیزدر اثر تننش هنای دمنایی
تحریک می شود .به عنوان مثنال سناخت ترکیبنات آنتنی اکسنیدانی
تحت تاثیر دمای پایین با افزایش فعالیت فنیل آالنین مورد نیاز انجنام
می گیرد ( .)01ریشه ها یکی از مهمترین نقاط مصرف کربوهیدراتها
هستند و با فعالیت خود می توانند ساخت کربوهیدرات در بخش هنای
هوایی را تحت تاثیر قرار دهند ( .)22در بسیاری از گوننه هنای دینده
شده است که دمای ریشه در میزان رشد شاخساره موثر اسنت و البتنه
دمای بهینه برای رشد هر یک از این گونه ها با یکندیگر تفناوت دارد
( .)7دمای ریشه ها عمدتا از دمای بخش های هنوایی در طنول دوره
رشد پایین تر بوده و همچنین تغییرات دمای ریشه نسنبت بنه بخنش
های هوایی پایین تر است ( .)52بررسی نتایج مشخ نمنود کنه در
بین سطوح عنصر بور ،سطح  1/5پیپنیام بهتنرین نتیجنه را پنس از
دوره بازیابی در بین دیگر سطوح به دست آورد .بنه نظنر منیرسند از
آنجایی که مرز بین کمبود یا سمّیّت عنصر بور بسیار باریک و حساس
میباشد ( )62و هم در زمان کمبود و هم در زمان سنمّیّت اینن مناده،
گیاه متحمل تنشی مضاعف بر تنش سنرمایی منیگنردد ،گیناه درنار
خسران بیشتری هم در سطوح بناالتر و هنم در سنطوح پنایین تنر از
میزان  1/5پیپیام شده است .مصرف میزان متعادل از عنصر بنور در
حین تنش سرما باعث می شنود گیناه در مقابنل تننش دمنای پنایین
مقاومت مطلوبی از خود نشان دهد .احتمناال مصنرف مینزان متعنادل
عنصر بور به طریق خنثی سازی اثرات منفی تننش سنرما و مکنانیزم
هایی مثل حفظ ساختار غشا ( ،)11بهبود و افزایش رشند ریشنه (،)20
افزایش سنتز پروتئینهای مورد نیاز گیاه ( ،)01تنظیم حرکات روزنهای
و بهبود هدایت روزنهای ( ،)51افزایش تقسنیم سنلولی ( ،)21افنزایش
متابولیسم نیتروژن و تولید کلروفیل و پیامد آن با افنزایش فتوسننتز و
تولید ماده خشک ( ،)07افزایش فعالیت آنتیاکسیدانها ،تنظیم نسبت
کلسیم به پتاسیم ،بهینه کردن انتقال کلسیم در گیاه ،تنظیم میزان آب
و هدایت آن در سلول و افزایش رطوبت و محتنوی نسنبی آب بنر ،
نقل و انتقال مواد محلنول ( )12و افنزایش کنارایی مصنرف آب ()15
موجب ایجاد مقاومت نسبی در برابر تننش دمنای پنایین شنده و آثنار
تنش را تعندیل سناخته اسنت بنه نحنوی کنه در گیناه رادیکنال آزاد
اکسیژنی کمتری تولید شده و گیاه نیاز به میزان کمتری از فنول هنا و
پرولین ها داشته است .اما در سنطوح بناالتر از عنصنر بنور بنه دلینل
تحمیل اثر سمّیّت بور و تولید رادیکال های آزاد اکسیژن اضافی (،)11
احتماال گیاه متحمل خسارات شدیدتری مضاف بر خسارت سرما شنده
است.

به طور کلی توجه به مناسب بودن دمای قسمت هنوایی بنیش از
ریشه مورد بررسی و توجه قرار گرفته است و اگررنه دمنای ریشنه در
رشد گیاه بسیار تاثیرگ ار است اما مورد توجه کمتری بوده اسنت و تنا
کنون بررسی و ارزیابی از مقایسه تنش سرمایی وارده بر بخش هوایی
و ریشه و توانایی گیاه در بازیابی مجدد صورت نگرفته است از طرفنی
عنصر بر توانایی کاهش اثرات منفی سرما بر گیاه را دارد ل ا هندف از
این تحقیق بررسی اثر دمای پایین ریشه و بخش هنوایی بنر تواننایی
بازیابی رشد و فعالیتهای فیزیولوژیک گیاه در حضور و عدم حضور بنر
می باشد می باشد.

مواد و روشها
آماده سازی و نحوه اعمال تیمارها:
این پژوهش در آزمایشی جداگانه در شرایط محیطی کنترل شنده
در گلخانهی دانشکده کشناورزی دانشنگاه صننعتی اصنفهان (عنرض
 50˚ 51شنرقی)
جفرافیایی ̋ 21˚7 ̍ 01شنمالی ،عنرض جغرافینایی ̋̍ 2
انجام شد .ابتدا ب رهای گوجه فرنگی با ننام علمنی Lycopersicon
 esculentumرقننم  Infinityدر بسننتر پیننت و پرالیننت در ننروف
موردنظر کاشته شد و پس از  6هفته به سیستم هیدروپونیک اصلی که
حاوی محلول غ ایی جانسون (جدول  )0با غلظنتهنای بنور تعرینف
شده بود منتقل گردیده و سنسس بنه صنورت  2آزمنایش مجنزا اجنرا
گردید.
این پژوهش به صورت آزمایشی بنه صنورت فاکتورینل در قالنب
طرح کامالً تصادفی با  01تکرار شامل دو تیمار غلظنتهنای مختلنف
عنصر بور ( 0 ،1/5 ،1و  0/5بر حسب پنیپنیام) و دو سنطح دمنایی
بخشهای هوایی ( 01درجه سانتیگراد دمای تننش سنرمایی بخنش
هوایی و  00دمای تنش ریشه و  22درجه سانتیگراد دمنای بهیننه و
شاهد) انجام شد .ابتدا گیاهچههای گنوجهفرنگی بنه مندت  7روز در
غلظتهای مختلف بور نگهداری شده سسس جهت تامین دمای پایین
قسمت هوایی به انکوباتور و جهت تامین دمای پایین ریشه بنه درون
حمام آب سرد تحت تنش دمای پایین منتقنل شندند .پنس از اعمنال
تیمارها به مدت  61ساعت ،گیاهان جهت بازیابی بنه مندت  1روز در
شرایط دمای بهینه به گلخانه منتقل شدند و سسس شاخ های منورد
نظر اندازهگیری شد.
فاکتورهای اندازه گیری شده:
شاخ های مورد نظر شامل میزان فتوسنتز ،تنفس ،مینزان CO2
زیر روزنهای و هدایت روزنه توسط دستگاه اندازهگیری فتوسنتز (مندل
 LCA4 Portable, photosynthesis systemسننناخت کشنننور
انگلستان) و میزان فلورسنس کلروفیل توسط دستگاه فلورومتر (مندل
 OS- 30ساخت کشور انگلستان) و شاخ کلروفیل توسنط دسنتگاه
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کلروفیل سنج (مدل  CL-01ساخت کشور انگلستان) اندازهگیری شد.
میزان هدایت روزنهای و کارایی مصرف آب از طریق فرمولهای زینر
محاسبه گردید:

غلظت نهایی

عنصر

Final conc.
ppm

Element

جدول  -1ترکیبات عناصر غذایی در محلول غذایی جانسون
Table 1- Mineral compounds in Johnson's nutrient solution
وزن
غلظت استو
غلظت استو
میلیلیتر استو در لیتر محلول نهایی
Stock conc.
Stock conc.
ml stock per liter final sol.
مولکولی
)(g l-1

)(M

224

N

6.0

101.10

1.0

M.W
101.10

235

K

4.0

236.16

1.0

236.16

160

Ca

2.0

115.08

1.0

115.08

62

P

1.0

246.49

1.0

246.49

32
24
1.77

S
Mg
Cl

1.0

3.72

)(mM
50

74.55

0.27

B

1.0

1.54

25

61.84

0.11

Mn

1.0

0.33

2.0

169.01

0.13

Zn

1.0

0.57

2.0

287.55

0.03

Cu

1.0

0.12

0.5

249.71

0.05

Mo

1.0

0.081

0.5

161.97

2.80

Fe

1.0

21.53
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346.08

ترکیب
Compound

نیترات پتاسیم
KNO3

نیترات کلسیم  6آبه
Ca(NO3)2.4H2O

آمونیومدیهیدروژنفسفات
NH4H2PO4

سولفاتمنیزیم  7آبه
MgSO4.7H2O

کلریدپتاسیم
KCl

اسیدبوریک
H3BO3

سولفاتمنگنز تک آبه
MnSO4.H2O

سولفات روی  7آبه
ZnSO4.7H2O

سولفات مس  5آبه
CuSO4.5H2O

اسید مولیبدات
H2MoO4

کالت آهن
Fe-EDTA

اندازه گیری پرولین به روش بینتس و همکناران ( )1و قرائنت در
طول موج  521ننانومتر توسنط دسنتگاه اسنسکتروفتومتر (مندل UV-
 )600Aانجام گرفت .اندازهگیری آنتیاکسنیدان بنه شنیوهی DPPH
( )2,2-diphenyl-1-picrylhydrazylدر طننول مننوج  507نننانومتر
توسننط دسننتگاه اسننسکتروفتومتر (منندل  UV-600Aسنناخت کشننور
انگلستان) صورت گرفت و توسط فرمول زیر محاسبه شد (.)57
برای اندازهگیری فنول مترشحه از ریشه و عصاره بر بنه شنیوه
فولین سیو کالتو  5با دستگاه اسسکتروفتومتر در طول موج  711نانومتر
توسننط دسننتگاه اسننسکتروفتومتر (منندل UV-600A-سنناخت کشننور
انگلستان) قرائت شد ( .)61میزان محتوی آب نسبی بر توسط روش
ریچی و همکاران ( )61و با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.

سنجش غلظت پروتئین محلول با استفاده از روش بردفورد ( )01انجام
شد .اندازه گیری نشت یونی به روش زائو و همکاران ( )51انجام شد.
پتانسیل آب بر توسط دستگاه بمب فشار توسط اندامی که  1ثانیه
قبل از گیاه جدا شده صورت گرفت .به منظور تعیین وزن خشک گیاه
 ،نمونههای گیاهی به مدت  61ساعت در آون (دمای  11درجه
سانتیگراد) قرار داده شد و سسس با استفاده از ترازوی دیجیتالی
اندازهگیریها صورت گرفت .جهت سنجش میزان نشاسته ،از روش
شیلیگال استفاده شد ( )67و در نهایت تجزیه و تحلیل نتایج توسط نرم
افزار  statistix8و مقایسه میانگینها توسط آزمون  LSDدر سطح
 5درصد انجام شد.
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نتایج
میزان وزن خشک اندام هوایی در تیمار  1/5پیپیام بور در تنش
ریشه و ساقه بیشترین میزان و در شاهد و  0/5پیپنیام بنور حنداقل
میزان را داشت .وزن خشک ریشه نیز روند مشابهی داشنت بطوریکنه

بیشترین میزان در  1/5پیپیام بور و کمترین در شاهد و  0/5پیپیام
بور بود .درصد کاهش وزن خشک ریشه و ساقه تحنت تننش تفناوت
معنیداری با یکدیگر نداشت (شکل .)0

شکل -1اثر متقابل سطوح مختلف بور × تنش ناگهانی دمای پایین ریشه و یا ساقه بر میزان وزن خشک اندام هوایی و ریشه گوجه فرنگی رقم
Infinity
Figure 1- Effect of different concentrations of boron × sudden low temperaturestress of root or shoot on shoot and root dry
weight of tomato cv. Infinity

A

-bar

B

Root stress

)Boron levels (mg/L

)Boron levels (mg/L

شکل -2اثر متقابل سطوح مختلف بور × تنش ناگهانی دمای پایین ریشه و یا ساقه بر محتوای نسبی آب برگ ( )Aو پتانسیل آب برگ ( )Bگوجه-
فرنگی رقم Infinity
Figure 2- The effect ofdifferent concentrations of boron ×sudden low temperature stress of root or shoot on the relative water
content (A) and water potential (B) of tomato leaf cv. Infinity

محتوای نسبی آب بر در غلظت  1/5پنیپنیام بنور در هنر دو
تنش ساقه و ریشه بیشترین مقندار را داشنت (شنکل  .)A -2مینزان
پتانسیل آب بر در تیمار تنش ریشه و  1/5پیپیام و در تیمار شاهد

و  0/5پیپیام بور منفیتر بود( شکل .)B-2
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B

D

F

A

C

E

 کارایی،)C(  تنفس،)B(  فتوسنتز،)A(  اثر متقابل سطوح مختلف بور × تنش ناگهانی دمای پایین ریشه و یا ساقه بر شاخص کلروفیل-3شکل
Infinity ) گوجهفرنگی رقمF(  هدایت روزنهای،)E(  دی اکسید کربن زیر روزنهای،)D( مصرف آب فتوسنتزی
Figure 3- The effects of different concentrations of boron ×sudden low temperature stress of root and shoot on chlorophyll
index (A), photosynthesis (B), respiration (C), photosynthetic water use efficiency (D), stomatal carbon dioxide (E) and
stomatal conduction (F) of tomato leaf cv. Infinity
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بیشترین میزان کلروفینل و فتوسننتز در تننش ریشنه و بنور 1/5
میلیگرم در لیتر بور و در تنش ساقه نیز در همین تیمار بود .بنه طنور
کلی تنش سرمایی ساقه باعث کاهش بیشتری در مینزان کلروفینل و
فتوسنتز شد( شکل  A -1و  .)Bبیشترین میزان تنفس در تیمنار 0/5
میلیگرم در لیتر بور و تنش سرمایی ساقه و پنس از آن ریشنه اسنت
کمترین میزان تنفس در غلظت  1/5میلیگرم در لیتنر بنور در هنر دو
تنش دیده شد .میزان تنفس در کلینه سنطوح بنور در تننش سنرمایی
A

ریشه کمتر از ساقه بود (شکل  .)C -1کارایی مصرف آب فتوسننتزی
در تیمار  1/5میلیگرم در لیتر بور در تنش ریشنه و پنس از آن سناقه
بیشترین و در  0/5میلیگرم در لیتر بور در هر دو تنش کمترین میزان
را داشت (شکل  .)D -1بطور مشابه دیاکسنیدکربن زینر روزننهای و
هدایت روزنهای در غلظت  1/5میلیگرم در لیتر بنور و تننش سناقه و
سسس ریشه بیشترین میزان و در  0/5میلیگنرم در لیتنر بنور بنود و
شاهد کمترین میزان را داشت (شکل  E -1و .)F

B

شکل -4اثر متقابل سطوح مختلف بور × تنش ناگهانی دمای پایین ریشه و یاساقه بر میزان نشاسته ( )Aو غلظت عنصر بور ( )Bبرگ گوجهفرنگی
رقم Infinity
)Figure 4- Effect of different concentrations of boron × sudden low temperaturestress of root and shoot on starch content (a
and boron concentration (b) of tomato leaf cv. Infinity

A

B

شکل -5اثر متقابل سطوح مختلف بور × تنش ناگهانی دمای پایین ریشه و یا ساقه بر کلروفیل فلورسانس ( )Aو نشت یونی ()B

گوجه-

فرنگی رقم Infinity
Figure 5- The effect of different concentrations of boron ×sudden low temperature stress of root and shoot on chlorophyll
fluorescence (A) and ionic leakage (B) of tomato leaf cv. Infinity
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میزان نشاسته در  1/5میلیگرم در لیتر بور و تنش ریشه و سسس
ساقه بیشترین و در  0/5میلیگرم در لیتر بور در هر دو تنش کمتنرین
میزان را داشت (شکل  .)A -6غلظنت عنصنر بنور در تننش ریشنه
درغلظت  0/5میلیگرم در لیتر بور و سسس در غلظت  0میلنیگنرم در
لیتر بور بیشترین میزان را داشت (شکل .)B -6
فلورسانس کلروفیل در  1/5و  0/5میلیگرم در لیتر بور و شناهد
مترین میزان را داشنت (شنکل  .)A -5نشنت ینونی در غلظنت 1/5
میلیگرم در لیتر بور در هر دو تنش ریشه و سناقه کمتنرین مینزان را
داشت .نشت یونی در  0/5میلیگرم در لیتر بور و شاهد در ساقه و پس

499

از آن ریشه بیشترین میزان را داشت (شکل .)B-5
میزان پرولین ریشه در تننش سنرمایی ریشنه بیشنترین و در 0/5
میلیگرم در لیتر بور بیشنترین و در سناقه و تننش سنرمایی سناقه در
غلظت  1/5میلیگرم در لیتر بور کمتنرین مینزان را داشنت .بنا تننش
سرمایی به ساقه میزان پرولین ساقه بیشترین افزایش و پنس از آن در
ریشه همان گیاهان در غلظنت  0/5میلنیگنرم در لیتنر بنور افنزایش
رشمگیری داشت .کمترین میزان پرولین ساقه در تنش سرمایی ریشه
و ساقه بود (شکل  .)1به طور مشابه میزان فنول بر نیز روند کنامال
مشابهی با پرولین ساقه در هر دو تنش داشت (شکل.)7

شکل -6اثر متقابل سطوح مختلف بور × تنش ناگهانی دمای پایین ریشه و یا ساقه بر میزان پرولین ساقه و ریشه گوجهفرنگی رقم Infinity
Figure 6- Effect of different concentrations of boron × sudden low temperature of stress root and shoot on stem and root
proline content of tomato cv. Infinity

شکل -7اثر متقابل سطوح مختلف بور × تنش ناگهانی دمای پایین ریشه و یا ساقه بر میزان فنول برگ و ریشه گوجه فرنگی رقم Infinity
Figure 7- The effect of different concentrations of boron ×sudden low temperature stress of root and shoot on the amount of
leaf and root phenol of tomato cv. Infinity
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غلظت آنتیاکسیدان در تنش سرمایی ریشه بیشترین و سنسس در
تنش ساقه در غلظنت  0/5میلنیگنرم در لیتنر بنور افنزایش یافنت و
کمترین میزان آنتیاکسیدان در هر دو تنش در شاهد دیده شد (شنکل
A

 .)A -1میزان پروتئین بر در تنش ساقه و سسس ریشنه در غلظنت
 1/5میلیگرم در لیتر بور بیشترین و در  0/5میلیگنرم در لیتنر بنور و
شاهد در هر دو تنش کمترین میزان را داشت (شکل .)B-1
B

شکل -8اثر متقابل سطوح مختلف بور × تنش ناگهانی دمای پایین ریشه و یا ساقه بر غلظت آنتیاکسیدان برگ ( )Aو پروتئین برگ ()B
گوجهفرنگی رقم Infinity
Figure 8- The effects of different concentrations of boron × sudden low temperature stressof root and shoot the concentration
on (B) of antioxidants (A) and leaf protein of tomato cv. Infinity

بحث
اثرمتقابل سطوح مختلف بور و تنش سرمایی بر رشد گیاه
مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر عنصر بور میزان وزن خشک انندام
هوایی و ریشه را به ترتیب  006و  011درصد نسبت به شاهد افزایش
داد .همچنین تنش دما بر بخش ریشه میزان وزن خشک اندام هوایی
و ریشه را به ترتیب به میزان  61و  011درصند نسنبت بنه تننش بنر
بخش هوایی بهبود بخشید .بررسی اثرات متقابل نیز نشنان داد تیمنار
مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر بور در هنگام تنش بر روی ریشه میزان
وزن خشک اندام هوایی و ریشه را به ترتیب تا  11و  55درصد نسبت
بننه شنناهد بهبننود بخشننید .مهمتننرین واکنننش گیاهننان حسنناس بننه
سرمازدگی ،افزایش سریع بازداری فتوسنتز است که می تواند منجر به
خسارت نوری و یا اختالل در فعالیت فتوسیستم  ΙΙشود که با کناهش
متابولیسم کربن همراه است .آلن و همکارن در سال ( )2در آزمایشنی
بر روی گیاهان مناطق گرمسیری گزارش کردنند کنه در گیناه گوجنه
فرنگی تحت تنش سرما با کاهش رشد همراه بنود .محققنان گنزارش
کردند فتوسنتز گیاهان پس از مدت کوتاهی بین رند سناعت تنا رنند
روز تحت تاثیر دمای پایین قرار میگیرد بطوریکه رشد گیناه کناهش
یافت ( .)11تأثیرات منفی که تنش سرما برکلروپالست و فتوسنتز دارد

سبب کاهش توان دستگاه فتوسنتزی در تولید اننرژی ،اسمیالسنیون
CO2در ررخننه تنناریکی فتوسنننتز گردیننده و باعننث کنناهش تولینند
کربوهیدرات میشود که کاهش وزن خشک اندام هوایی و ریشه را به
دنبال دارد .صدمه به ریشه در اثر دمای کم سبب کاهش جن ب آب و
مواد معدنی و در نتیجه اختالل در رشد گیاه منیشنود .کناهش رشند
ریشه و به دنبال آن اختالل در انتقال مواد ،سبب هور اثرهای ثانویه
ناشی از کمبود مواد غ ایی میشود .سنتز برخی از هورمونهای گیاهی
از جمله سیتوکینین و بسیاری از اسیدهای آمینه در ریشه گیاه ،در اثنر
سرما درار اختالل منی شنود کنه بنه کناهش رشند شاخسناره گیناه
میانجامد .همچنین سرما از طریق تأثیر بر رشد گرانشی ریشه ،سبب
محدودیت رشد آن میشود .این پاسنخ گرانشنی بنهطنور وینژهای بنا
مقادیر اکسین ریشه وابسته است .این اختالف موجنب محندود شندن
رشد ساقه در نتیجه کاهش سنتز هورمونها میشود و ضعیف شندن
گیاه را در پی دارد ( .)51مصرف متعادل عنصنر بنور باعنث افننزایش
محتنوای کلروفینل و شندت فتوسنتز در برگها ،افنزایش تجمنع مناده
خشک در گیاه ،بهبود انتقال مواد فتوسنتزی میشود .بنابراین میتوانند
باعث افزایش معننیداری در میزان ماده خشک گردد( .)11اثر مستقیم
بور بر روی رشد سلولی و تمایز در مریستم هنا باعنث افنزایش رشند
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میگردد ( .)17بور یک عنصر کم مصرف ضنروری محسنوب میشنود
اما کمبود آن در گیاهان منجر به جلوگیری از توسعه ریشنه از طرینق
محدود کردن تقسیم سلولی در نواحی رشند در ننو ریشنه شننده و
همچنین کاهش توسعه بنر بنه علنت کناهش رفیننت فتوسنننتز
میگردد با این حال مقادیر بنیش از حند آن در محندوده ریشنه هننا،
مسمومیت گیاه را در پی خواهد داشت .سمیت بور منیتوانند مننانع از
رشند طنولی ریشه گردد ،زیرا این عنصنر یکنی از اجننزای تشننکیل
دهننده دینواره سلولی اولیه بوده و مقادیر بننیش از حنند آن باعننث
اخنتالل در فرآینند ساخت دیواره سلولی میشود و در مجموع سنمیت
بور میتوانند باعنث کاهش تقسیم سلولی شده و رشد ریشه را کناهش
دهد .با افزایش سنطوح بنور به سمت سمیت در فلفل و گوجهفرنگی
وزنتر و خشک کناهش یافنت (.)07
اثرمتقابل سطوح مختلف بور و تنش سرمایی بر تغییررات
فیزیولوژیکی و فتوسنتزی گیاه
مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر عنصر بور میزان محتنوای نسنبی و
پتانسیل آب بر را به ترتیب  05و  21درصد نسبت به شناهد بهبنود
بخشید .تنش دما بر بخش ریشه میزان پتانسیل آب بر را  00درصد
نسبت به تنش بر بخش هوایی بهبود بخشید اما بین تنش بنر بخنش
هوایی و ریشنه ای برمحتنوای نسنبی آب بنر تفناوت معننی داری
مشاهده نشد .در بین اثرات متقابل نیز تیمار مصرف  1/5میلی گرم بر
لیتر بور در هنگام تنش بر روی ریشه میزان محتوای نسبی و پتانسیل
آب بر رابه ترتیب  01و  06درصد نسبت به شاهد بهبود بخشید.
مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر عنصر بور میزان کارایی مصرف آب
فتوسنتزی را  16درصد نسبت به شاهد بهبود بخشنید .تننش دمنا بنر
بخش ریشه میزان کارایی مصرف آب فتوسنتزی را  22درصد نسنبت
به تنش بر بخش هوایی بهبود بخشید .در بین اثرات متقابل نیز تیمنار
مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر بور در هنگام تنش بر روی ریشه میزان
کارایی مصرف آب فتوسنتزی را  10درصند نسنبت بنه شناهد بهبنود
بخشید.
یکی از آثار منفی تنش دمای پایین آسیب بننه غشنا سلول بوده
که در توجیه این وضعیت می توان رنین گفت که رادیکالهای آزاد در
درون سلول باعث آسیب رساندن به لیسیدها و اسیدهای ررب غشایی
شده ،رادیکالهای لیسید و پراکسی و هیدرو پراکسی تولید میکنند.
رادیکالهای جدید تولید شده میتوانند واکنشهای اکسیداسیون
لیسیدها را تسریع کنند .تداوم اینن امنر موجنب تخرینب بیشنتر غشنا
سنلول و خننروج آب از درون سننلول بننه فضای بننین سلولی شده
که نتیجه این وضعیت ،بروز پدیده آبگزیدگی و افزایش نشت یونی
است کننه در نهاینت کاهش محتوی آب بنر را بنه دنبنال خواهد
داشت ( .)6اغلب گیاهان حساس به سرما وقتی در معرض دمای پایین
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قرار میگیرند ،نشانههای تنش آبی شامل پتانسیل پایین آب در آن
دیده میشود ( .)61با مواجه شدن ریشه و اندام هوایی نهال گیاهان
با تنش سرما ،گیاه درار تنش آبی می شود که به وسیله کاهش
هدایت هیدرولیکی ریشه آغاز و با کاهش شدید در پتانسیل آب ادامه
مییابد ( .)21رشد و نمو گیاهان بستگی به سرعت تولید سلولهای
جدید و سرعت بزر شدن آنها دارد .برای انجام این دو فرایند سلولها
باید در شرایط آماس مناسبی قرار داشته باشند .گیاهانی که قادرند در
شرایط تنش خشکی فشار آماس سلولهای خود را حفظ نمایند،
میتوانند به رشد طبیعی خود ادامه دهند .از طرفی دیگر پتانسیل فشار
توسط میزان آب نسبی و تنظیم اسمزی سلولها مشخ میشود .به
عبارت دیگر گیاهانی که پتانسیل اسمزی خود را منفی نگه داشته و
همزمان بتوانند آب بیشتری را در بافتهای خود حفظ کنند قادر به
حفظ فشار آماس خواهند بود .مصرف متعادل بور با اثر مثبتی که بر
کارائی فسفر دارد باعث استحکام دیواره سلولی و مانع از دست رفتن
آب بر شد .هررند تنش سرما موجب کاهش محتوای نسبی آب
بر شد اما مصرف بور با توجه به نقش آن در افزایش کارایی مصرف
آب و فسفر و نیتروژن و نقش آن در فرآیند واکنش های هرمونی مانع
از کاهش رشمگیر محتوای نسبی آب گردید.
صرف  1/5میلی گرم بر لیتر عنصر بور میزان غلظنت کلروفینل و
نرخ فتوسنتز را به ترتینب  21و  11درصند نسنبت بنه شناهد بهبنود
بخشید .همچنین تنش دما بر بخش ریشه مینزان غلظنت کلروفینل و
نرخ فتوسنتز را به ترتیب  11و  10درصد نسبت بنه تننش بنر بخنش
هوایی بهبود بخشید .اثرات متقابل برای سرعت فتوسنتز معنی دار نبود
اما تیمار مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر بنور در هنگنام تننش بنر روی
ریشه میزان غلظت کلروفیل را  01درصند نسنبت بنه شناهد بهبنود
بخشید .تنش دمای پایین با افزایش تولید رادیکنال فعنال اکسنیژن و
تأثیر گ اری بر غشا تیالکوئید باعث تخریب کلروفیل ،رن ،سنبز و در
نتیجه کاهش فتوسنتز میشود .کاهش مقدار کلروفیل در شرایط تنش
سرمایی به کاهش در سننتز کلروفینل ینا تخرینب آن توسنط آننزیم
کلروفیالز و کاهش فتوسنتز در اثر سرما به اختالل در تولید کلروفینل
و از بین رفتن ساختار کلروپالست ها نسبت داده شده اسنت ( .)01بنه
نظر میرسد مصرف متعادل از عنصر بور بنا افنزایش کنارایی نیتنروژن
موجب افزایش تولید کلروفیل شده و همچنین از طرفی نقنش بنور در
کنترل حرکات روزنه ای از طریق تنظیم میزان فسفر و پتاسیم موجب
افزایش سرعت فتوسنتز میگردد .همچنین بر اسناس نتنایج بنه نظنر
میرسد احتماال تحت کمبود بور از کارایی نیتروژن کاسته شد و باعث
کاهش کلروفیل شده و در دراز مدت با دهیدراسیون بافت ها منجر به
افزایش فرایند اکسنیداتیو شنده و باعنث زوال سناختار کلروپالسنت و
کلروفیل و کاهش فعالیت فتوسنتزی می شود .کاهش مقدار کلروفینل
تحت تاثیر کمبور بور میتواند بندلیل اثنر تخریبنی رادیکنالهنای آزاد
اکسیژن که در غیاب بور انباشته می شنوند باشند ( .)00پنس از رفنع
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تنش و در حین دوره ی بازیابی روزنه ها دوباره به حالت طبیعی خنود
بازگشته اند و هدایت روزنه ای افزایش یافته است .پنس از آن مینزان
فتوسنتز به مرور افزایش یافته و باعث تولید آسیمیالت های مورد نیاز
گیاه شده است اما هریک از تیمارها بنا به میزان آسنیب وارد شنده در
دوره تنش میزان متفاوتی از بازیابی را نشان دادنند .بندین ترتینب در
اکثر موارد تیمار مینزان  1/5پنیپنیام از عنصنر بنور در حنین تننش
سرمایی از طریق ریشه بیشنترین مینزان بهبنودی پنس از بازینابی را
نشان دادند .به نظر میرسد از مهمترین دالینل عندم بازینابی کامنل
گیاهان عدم تحمل گیاه به تنش و تولید موارد خسارت خارج از تحمل
گیاه بوده است ( .)21در طول دوره بازیابی ،بازسازی فوتوسیستم یک،
عامل محندود کنننده جهنت بازینابی کلروفینل و در نهاینت سیسنتم
فتوسنتزی میباشد .به عقیده محققین در گیاهان حساس مانند گوجنه
فرنگننی در دوره تنننش سننرمایی فتوسیسننتم یننک بسننیار بیشننتر از
فتوسیستم دو آسیب میبینند ( .)56 ،5محققنین گنزارش کردنند کنه
سرعت کم در جایگزینی پروتئین  D1در فوتوسیستم یک عامنل اینن
کاهش سرعت بازیابی در سیستم فتوسننتزی منیباشند ( .)05پنس از
بازیابی درجات متفاوتی از ترمیم بر حسنب سنن و درجنه تننش گیناه
گزارش شده است .نرخ فتوسنتز بنادام تحنت شنرایط تننش کمتنر از
شرایط تنش و یا شاهد گزارش شده است .در حالی که بعد از بازیابی و
بهبود گیاه ،نرخ فتوسنتز باالتری نسبت به شناهد نشنان داد .)66( .بنا
آزمایش بر روی لوبیا قرمز ( )Phaseolus vulgaris Lمشخ شند
که سرعت فتوسنتز ،تعرق ،هدایت روزننه ای در حنین تننش کناهش
یافت ولی بعد از بازیابی سرعت بهبود فتوسنتز ،تعرق و هدایت روزننه
ای متفاوت بود به نحوی که فتوسنتز و هدایت روزننه ای بیشنترین و
کمترین برگشت پ یری را داشتند (.)27
مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر عنصر بور میزان تنفس را  11درصد
نسبت به شاهد بهبود بخشید .در حالی که بقیه سطوح مینزان تننفس
بیشتری نسبت به شاهد داشتند .تنش دما بر بخش ریشه میزان تنفس
را  21درصد نسبت به تنش بر بخش هنوایی بهبنود بخشنید .در بنین
اثرات متقابل نیز تیمار مصرف  1/5میلی گرم بر لیتنر بنور در هنگنام
تنش بر روی ریشه میزان تنفس را  71درصد نسبت به شناهد بهبنود
بخشید.
مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر عنصر بور میزان هدایت روزنهای و
دی اکسید کربن زیر روزنهای را به ترتیب  11و  57درصد نسنبت بنه
شاهد بهبود بخشید .همچنین تنش دما بر بخش ریشه میزان هندایت
روزنهای و دی اکسید کربن زیر روزنهای را به ترتینب  21و  5درصند
نسبت به تنش بر بخش هوایی بهبود بخشید .اثرات متقابل بنرای دی
اکسید کربن زیر روزنهای معنی دار نبود اما تیمنار مصنرف  1/5میلنی
گرم بر لیتر بور در هنگام تنش بر روی ریشه میزان هدایت روزنهای را
 16درصد نسبت به شاهد بهبود بخشید .کاهش فتوسنتز در اثر کمبود
بور عمدتا به کاهش هدایت روزنه ها مربوط بود .با توجه به نقش بنور

در حفظ تمامیت غشا ها ( )00که برای ج ب و نگهنداری پتاسنیم در
سلول های روزنه بعنوان اسموتیکوم الزم است و نیز نقش این عنصنر
در افزایش بیان پمپ غشاء پالسمائی که برای دپالریزه شدن غشناها
و بازشدن کانال های پتاسنیمی و ورود آنهنا بنه سنلول هنای روزننه
ضروری است ،میتوان نقش بور را بنه تنظنیم انباشنتگی ینون هنای
پتاسیم و ل ا افزایش فشار اسمزی و کنترل حرکات روزننه هنا نسنبت
داد (.)02
مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر عنصر بنور مینزان نشاسنته را 021
درصد نسبت به شاهد بهبود بخشید .اثر تنش دما معنی دار نبنود و در
بین اثرات متقابل نیز تیمار مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر بور در هنگام
تنش بر روی ریشه میزان تنفس را  061درصد نسبت به شاهد بهبنود
بخشید .در تنش ،گیاه مولکنولهننای درشنت نظینر نشاسنته را بننه
سناکارز و بعند مولکنولهنای کورکتری مانند گلوکز و فروکتوز تبدیل
میکند کنه اینن موضوع موجب منفنیتننر شنندن پتانسننیل آب در
سنلولها و تنظیم اسنمزی منی شنود .)25( .بندیهی اسنت در شنرایط
مصرف بهینهی بور و خنثی سازی نسبی اثرات سرما ،سطوح نشاسنته
در تیمار  1/5میلی گرم بر لیتر بیشتر باشد.
با افزایش میزان مصرف بور تجمع اینن عنصنر در گیناه افنزایش
یافت .همچنین تنش دما بر بخش ریشنه مینزان غلظنت بنور را 021
درصد نسبت به تنش بر بخش هوایی افزایش داد .روند جن ب عنصنر
بور با تنش بر بخش ریشه ای شیب بیشتری داشت.
مصرف  1/5میلی گنرم بنر لیتنر عنصنر بنور مینزان فلورسنانس
کلروفیل را  60درصد نسبت به شناهد بهبنود بخشنید .تننش دمنا بنر
بخش ریشه میزان فلورسانس کلروفیل را  01درصد نسبت به تنش بر
بخش هوایی بهبود بخشید .کاهش  Fv/Fmبه این معنی است که در
گیاهنان تحنت شننرایط اسنننترس مولکنولهننای اکسننیژن پ یرنننده
الکترونهای اضافی حاصل از انرژی نورانی شنده و منجننر بننه تولیند
گونههای فعال اکسیژنی میشوند که این اکسنیژنهنای فعنال باعنث
آسیب فتواکسیداتیو بنه مولکنولهننای آلننی شننده و باعننث آسنیب
رساندن بننه سنناختار کلروپالسننت و در نتیجننه موجننب کنناهش
کلروفیل میگردند .بنظر میرسد که در اینن آزمنایش مصنرف بنور بنا
نقش خود در متابولیسم نیتروژن ،تولید کلروفیل افزایش فعالیت آنتنی
اکسیدانی ،سنتز پروتئین و حفا ت از دیواره سلولی موجنب جلنوگیری
از آسنیب بنه سنناختار تیالکوئیند شنده و موجنب بهبنود در کنارایی
فتوسنتز گردیده اسنت (.)21
مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر عنصر بور میزان نشت ینونی را 55
درصد نسبت به شاهد بهبود بخشید .همچننین تننش دمنا بنر بخنش
ریشه میزان نشت یونی را  01درصد نسبت به تنش بر بخش هنوایی
بهبود بخشید .در اثرات متقابل نیز مصرف  1/5میلی گرم بر لیتنر بنور
در هنگام تنش بر روی ریشه میزان نشت یونی را  62درصد نسبت به
شاهد بهبود بخشید .تنش سرما از طریق تنأثیر بنر نفوذپن یری غشنا
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سبب افزایش نشت محلولهای سلولی میشود .نشت یونی بیانکننده
شدت آسیب دیدگی غشای سلولی است که در اثر تننش سنرما مینان
گونه های واکنشگر اکسیژن افزایش می یابد و نشت یونی زیادتر منی
شننود ( .)60بننور بننا تقننش متننابولیکی کننه در کنتننرل واکنننشهننای
بیوشیمیایی و ساختمان دیواره سلولهای گیاهی و حفظ غشای سلولی
دارد موجب بهبود استحکام غشا و کاهش نشت یونی میگردد.)1( .
مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر عنصر بور میزان پنروتئین بنر را
 011درصد نسبت به شاهد افزایش داد .همچنین تنش دما بنر بخنش
ریشه میزان پروتئین بر را  21درصد نسنبت بنه تننش بنر بخنش
هوایی بهبود بخشید .در اثرات متقابل نیز مصرف  1/5میلنی گنرم بنر
لیتر بور در هنگام تنش بنر روی ریشنه پنروتئین بنر را  15درصند
نسبت به شاهد بهبود بخشید .رادیکالهنای فعنال اکسنیژن در تننش
سرما افزایش مییابند .این رادیکالها بسیار واکنشگر بوده و می تواننند
با خارج کردن  H+از فسفولیسیدها موجب تشکیل رادیکال فعنال اسنید
ررب شوند و رادیکال اسید ررب در حضوراکسیژن با تولیند پراکسنید
اسید ررب می تواند ضمن تخرینب رربیهنا و پروتئینهنا رادیکالهنای
بیشتری تولید نماید .عنصر بور با نقشی که در کارایی نیتروژن و سنتز
پروتئین دارد باعث خنثی سازی و تعدیل اثرات منفی سرما در کناهش
تجزیه پروتئین ها میشود (.)21
اثرمتقابررل سررطوح مختلررف بررور و تررنش سرررمایی بررر
خصوصیات تنشی گیاه
مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر عنصر بور میزان تولید پرولین ریشه
و بخش هوایی را به ترتیب  05و  11درصد نسنبت بنه شناهد بهبنود
بخشید .همچنین تنش دما بر بخش ریشه میزان پرولین ریشه را 011
درصد نسبت به تنش بنر بخنش هنوایی افنزایش داد .در بنین اثنرات
متقابل نیز تیمار مصرف  0/5میلی گرم بر لیتر بور در هنگام تنش بنر
روی ریشه میزان پرولین ریشه را  27درصد و تیمار مصرف  0/5میلی
گرم بر لیتر بور در هنگام تنش بر روی بخش هنوایی مینزان پنرولین
ساقه را  056درصد نسبت به شاهد افزایش دادند.
مشابه با پرولین ،مصرف  1/5میلی گرم بر لیتر عنصر بنور مینزان
تولید فنل ریشه و بخش هوایی را به ترتیب  61و  51درصد نسبت به
شاهد بهبود بخشید .همچنین تنش دما بر بخنش ریشنه مینزان فننل
ریشه و بخش هوایی را به ترتیب  067و  01درصد نسبت به تنش بنر
بخش هوایی افزایش داد .در بین اثرات متقابل نیز تیمار مصنرف 0/5
میلی گرم بر لیتر بور در هنگام تنش بر روی ریشه میزان فنل ریشه و
بخش هوایی را به ترتیب به میزان  55و  057درصد نسبت به شناهد
افزایش دادند .افزایش غلظت پرولین عمومیترین عکس العملی است
که به محض تنش سرما و در پی آن کمبود آب ینا کناهش پتانسنیل
اسمزی مشاهده میشود .نقش بارز پرولین در فرآینند تنظنیم اسنمزی
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سیتوپالسم در شرایط تنش اشاره شده است ( .)1گزارش شنده اسنت
که نیمی از رفیت تنظیم اسمزی ریشه مرهون تجمنع پنرولین منی
باشد .)55( .اندوخته پرولین در سلولهای گیاهان عالی میتواند در نقش
یک محافظ اسمزی سلول و نیز محافظ در برابنر سنرما عمنل نمایند
( .)11تجمع مواد محلول سازگار ،باعث افزایش اسموالریته سلول شده
و میتواند جریان آبی را هدایت و میزان خروج آن را کاهش دهد .اینن
پدیده ایجاد تورگر مینماید که وجود آن در گسترش و توسعه سنلولی
ضروری است ( .)61تجمع پرولین در انندام زمنانی رخ منیدهند کنه
پتانسیل آبی بر از حد خاصی پایین تر بیاید .پرولین در محافظنت از
غشاهای تیالکوئیدی کلروپالست در برابنر رادیکالهنای آزاد ناشنی از
آسیبهای نوری نیز نقنش دارد ( .)1کناهش مصنرف پنرولین جهنت
سنتز پروتئین در طی تنش ممکن است دلیل احتمالی تجمنع پنرولین
باشد ( .)65مشاهده شده است که کمبود بور موجب افزایش انباشتگی
رادیکالهای آزاد در گیاهان میشود (.)00
احتماال مصرف میزان متعادل عنصر بور به طرینق خنثنی سنازی
اثرات منفی تنش سرما و مکانیزم هایی مثل حفظ ساختار غشنا (،)11
بهبود و افزایش رشد ریشه( ،)20افزایش سنتز پروتئینهای منورد نیناز
گیاه ( ،)01تنظیم حرکات روزننهای و بهبنود هندایت روزننهای (،)51
افنزایش تقسنیم سنلولی ( ،)21افنزایش متابولیسنم نیتنروژن و تولیند
کلروفیل و پیامد آن با افنزایش فتوسننتز و تولیند مناده خشنک (،)07
افزایش فعالیت آنتیاکسیدانها ،تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم ،بهینه
کردن انتقال کلسیم در گیاه ،تنظیم میزان آب و هدایت آن در سلول و
افزایش رطوبت و محتوی نسبی آب بر  ،نقل و انتقال مواد محلنول
( )12و افزایش کارایی مصرف آب ( )15موجب ایجاد مقاومنت نسنبی
در برابر تنش دمای پایین شده و آثار تنش را تعدیل ساخته اسنت بنه
نحوی که در گیاه رادیکال آزاد اکسیژنی کمتری تولید شده و گیاه نیاز
به میزان کمتری از فنول ها و پرولین ها داشته اسنت .امنا در سنطوح
باالتر از عنصر بور به دلیل تحمیل اثر سنمّیّت بنور و تولیند رادیکنال
ه نای آزاد اکسننیژن اضننافی ( ،)11احتمنناال گینناه متحمننل خسننارات
شدیدتری مضاف بر خسارت سرما شده اسنت .نقنش بنور در کنتنرل
میزان فنلهای آزاد را به افزایش القائی در فعالیت آننزیم هنای فنینل
آالنین آمونیا لیاز و پلی فننل اکسنیداز و تنظنیم مینزان مصنرف اینن
ترکیبات مثال در طی سنتز لیگنین نسبت داده اند (.)00
میزان غلظت آنتی اکسیدان با افزایش سطوح بور افنزایش یافنت.
همچنین تنش دما بر بخش ریشه میزان غلظت آنتی اکسنیدان را 00
درصد نسبت به تنش بر بخش هوایی بهبود بخشید .در اثرات متقابنل
نیز مصرف  0/5میلی گرم بر لیتر بور در هنگام تننش بنر روی ریشنه
غلظت آنتی اکسیدانی را  15درصد نسبت به شاهد بهبود بخشنید .در
توجینه اینن نتنایج میتوان اینگونه استنباط نمود که در شنرایط تننش
دمای پایین و همچنین با افزایش سطوح عنصر بور و میل غلظت این
عنصر به سمت ایجاد سمیت و به علت تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن
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 همچنین نتایج اسنتخراج شنده از تجزینه بنای.همبستگی وجود دارد
پالت نشان دادند صفات نشت الکترولیت و پتانسیل آب بر در زمان
تنش بر بخش هوایی مطابقت داشته اند کنه نشنانگر حساسنیت اینن
 باقی صنفات بیشنترین بنازده.بخش از گیاه به شرایط تنش می باشد
 بنابریان نتنایج.خود را در شرایط تنش بر بخش ریشه ای نشان دادند
نشان میدهد تنش ناگهانی دمای پایین ریشنه و قسنمت هنوایی بنر
میزان بازیابی صفات رویشی و فیزیولوژیکی گوجه فرنگنی اثنر منفنی
دارد اما زمانی که دمای پایین بر قسمت هوایی تحمیل میشنود گیناه
متحمل خسارات بسیار بیشتری میشود کنه اثنرات منفنی خنود را در
 پیپنیام از عنصنر1/5  همچنین مصرف.دوره بازیابی نشان میدهد
بور در حین تنش سرمایی با ایجاد شنرایط بهیننه جهنت رشند باعنث
خنثی سازی نسبی اثرات تنش دمای پایین شده و گیاه را در وضنعیت
 گیاه منیتوانند،مطلوبی نگه میدارد به نحوی که پس از دوره بازیابی
.خود را به شرایط قبل از تنش سرمایی نزدیک کند
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 احتمال وقوع تنننش اکسننیداتیو وجنننوددارد کنننه،در محیط سلول
 برای خنثنی.باعننث اخننتالل دراعمننال فیزیولوژیک سلول میشود
 بنه ترکیبنات آنتننی،کردن اثنر سننمی رادیکالهنای فعنال اکسنیژن
.)16 ،06(اکسنیدانت نیاز است
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Introduction: Most plants, especially those that are native to hot areas, show signs of injury when exposed to
low temperatures. Damages caused by cold stress occurs at the cell and organs level, which reflects it at the plant
surface. Color change, chlorosis, general reduction of growth, cellular tissue destruction, non-absorption of
nutrients, reduction of photosynthesis, non-transferring photosynthetic materials are from early effects of cold
stress. Cellular responses to colds including loss of thoracic pressure, vacuolization, collapse of cytoplasmic
membrane balance, cytoplasmic flow loss, and general organ dysfunction. The susceptibility of the plant to frost
is different depending on the type of plant, variety, tissue morphology and other cellular characteristics, as well
as the cold conditions of the period, time and cold intensity. In addition, it seems that organs of the plant have
different degrees of cold tolerance. If the temperature of the aerial part is favorable, the low temperature of the
root zone can be one of the factors limiting the root system and plant growth. The consumption of balanced
boron content by neutralizing the negative effects of cold stress and mechanisms such as maintaining the
structure of the membrane, improving and increasing root growth, increasing the synthesis of proteins needed for
the plant, adjustment of stomatal movements and improved stomatal conductance, increased cell division,
increased nitrogen metabolism and chlorophyll production, and its consequence was increased photosynthesis
and dry matter production, increased activity of antioxidants, calcium / potassium ratio adjustment, optimizing
the transfer of calcium in the plant, adjusting the amount of water and conducting it in the cell, increasing the
moisture content and relative content of leaf water, transferring soluble materials and increasing water use
efficiency creates a relative resistance to low temperature stress. Although the root temperature is very effective
in plant growth, it has been less attractive. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of low
temperature of root and shoot on the ability to restore plant growth and physiological activity in the presence and
absence of boron.
Materials and Methods: In order to compare the impact of sudden low temperature stress of root and shoot
on recovery of vegetative and physiological traits of tomato, a research was conducted in two separate
experiments under controlled conditions in the greenhouse of Faculty of Agriculture, Isfahan University of
Technology. Two experiments were factorial based on completely randomized design with 10 replications
including two concentrations of boron (0, 0.5, 1 and 1.5 in ppm) and two temperature levels of shoot and root
sections (10 degrees’ Celsius temperature, and 11 rootstock temperatures and 22 ° C optimum and control
temperatures). Indicators included photosynthesis rate, respiration rate, stomatal carbon dioxide, stomatal
conductance, chlorophyll fluorescence, chlorophyll index, water use efficiency, proline, antioxidant, phenol
secretion from root and leaf extracts, leaf relative water content, soluble protein concentration, ion leakage, leaf
water potential, root and shoot dry weights and starch content. Finally, the analysis of the results was done by
statistical software statistic and comparing the meanings by LSD test at 5% level.
Result and discussion: The results showed that the highest amount of photosynthesis, root dry weight and
dry weight of the aerial part were in the consumption of 0.5 ppm of boron during abrupt stresses of low
temperature on the root after the recovery period. The highest amount of stem proline and electrolyte leakage
were also obtained from 0.5-1.5 ppm of boron consumption during abrupt low temperature on the shoot part.
According to the results, it was found that when stress has entered from the root zone to the aerial part of the
plant, the plant was in the better conditions after the recovery period. It seems that when a cold stress occurred
on the roots, the plant can produced more antioxidant substances, including phenol and proline, while
counteracting the relative water content of the leaves were more effective with radical agents. Thus, in normal
conditions, the roots of the plant operated at a lower temperature than the airspace. They also exhibited more
adaptations to the lower air at the lower temperature than the air section and the plant is less damaged. At levels
above the boron element due to the effect of boron toxicity and the production of excess free oxygen radicals, the
1 and 2- Former MSc student and Associate Professor, Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan
University of Technology
(*- Corresponding Author Email: mhaghighi@cc.iut.ac.ir)
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plant probably suffered more severe damage than cold damage.
Conclusions: Sudden low temperatures stresses on the root and shoot had negative effects on the recovery of
the vegetative and physiological traits of tomatoes. When lower temperatures were imposed on the shoot, the
plant suffered much more damages. Consumption of 0.5 ppm of boron during cold stress by creating optimal
conditions for growth also caused the relative neutralization.
Keywords: Electrolyte Leakage, Photosynthesis, Proline, Root Dry Weight, Shoot Dry
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ارزیابی ویژگیهای فیزیکی میوه ،متابولیتهای ثانویه و شاخص قهوهای شدن ژنوتیپ سیب
توسرخ بکران و برخی ارقام سیب بهاره
بهرام عابدی - *1طاهره پروانه -2الهام

اردکانی3

تاریخ دریافت7032/30/72 :
تاریخ پذیرش7031/32/71 :

چکیده
به منظور مقایسه کیفیت سیب توسرخ بکران و برخی سیبهای بهاره ایران ،میوههای ژنوتیپ سیب توسرخ بکران از روستای بکرران رر ههرسرتان
هاهرور و چند رقم سیب بهاره رر مرحله رسیدن میوه از ایستگاه تحقیقاتی گلمکان ههرستان مشهد تهیه هدند .ویژگیهای فیزیکی میوه هامل وزن تر،
سفتی ،وزن حجمی و ویژگی های هیمیایی هامل اسیدیته ،اسید کل ،موار جامد محلول ،هاخص طعم ،میزان آنتوسیانین ،محتوای فنرل کرل ،فنونودیرد
کل ،قدرت ضد اکسایشی و همچنین هاخص قهوهای هدن آنزیمی بافت میوه رر ارقام انتخابی اندازهگیری هد .بیشترین مقدار قهوهای هدن آنزیمری رر
سیب په پن و کمترین مقدار رر سیب توسرخ بکران مشاهده هد .نتایج تجزیه واریانس رارهها نشان رار که بیشترین مقدار موار جامد محلول رر ژنوتیرپ
سیب توسرخ بکران ( 52ررجه بریکس) و کمترین مقدار رر رقم گرن کرمانشراه ( 11/4ررجره برریکس) برور .بیشرترین مقردار هراخص طعرم میروه
( )TA/TSSرر ارقام پهپن ،گن کرمانشاه ،و گن کهنز و کمترین مقدار رر ژنوتیپ سیب توسرخ بکران ( )3/83مشاهده هد .کمترین مقدار اسریدیته
( )5/83رر ژنوتیپ توسرخ بکران و بیشترین مقدار ( ) 4/11رر رقم گن کهنز مشاهده هدند .بیشترین مقدار آنتوسیانین رر سیب توسرخ بکران ()33/25
و کمترین مقدار رر رقم گن کرمانشاه ( )3/44یافت هد .نتایج تجزیه واریانس رارهها نشان رار که بیشترین قدرت ضرد اکسایشری مربروه بره سریب
توسرخ بکران ( 88/38ررصد ) بور .سیب توسرخ بکران با رارا بورن بیشترین مقدار موار جامد محلول ،بیشترین مقدار آنتوسیانین و فنونودیرد و بیشرترین
قدرت ضداکسایشی و رارا بورن طعمی مطلو و ظاهری متمایز میتواند به عنوان یک میوه کامنً بومی با مصارف تازهخوری و جهت تولید فراوررههای
مختلف مورر توجه قرار گیرر.
واژههای کلیدی :بکران ،سیب توسرخ  ،قدرت ضد اکسایشی ،ویژگیهای فیزیکی و هیمیایی میوه

مقدمه

1

سیب یکی از مهم ترین محصوالت باغبانی کشور میباهد .باغات
بذری رر کشور امکان رستیابی به تنرو قابرل تروجهی از ژرمپنسرم
سیب را سبب هده است .تعداری از این ژرم پنسم به رلیل رارا بورن
صفات برجسته و مطلو بایستی به عنروان منرابب برا ارزی گیراهی
ثبت هوند تا ضمن جلوگیری از انقراض ژنتیکی آن ،مانب خررو غیرر
قانونی و بهرهبرراری سایر کشورها از این ذخایر با ارزی گیاهی هرور.
 1و  -8استاریار و رانشجوی رکتری گروه علوم باغبرانی و مهندسری فیرای سربز،
رانشکده کشاورزی ،رانشگاه فرروسی مشهد
)Email: abedy@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -5مربی بخش تحقیقات علوم زارعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزی کشراورزی و
منابب طبیعی استان سمنان (هاهرور) ،سازمان تحقیقات آموزی و ترویج کشراورزی،
هاهرور ،ایران
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.72902

گرچه بیشتر سیبهای تجاری گوهت سفید رارند ،برخی از ارقام سیب
سطوح متنوعی از رنگدانههای قرمز رر گوهت میوه را نشان میرهند.
تصور میهور سریب زینتری ( )Crabکره منشراآ آن آسریای مرکرزی
می باهد ،اجدار اولیه سیب های گوهت قرمز باهد .این گونه مقاوم بره
سرمای زمستانه و خشکی میباهد ( .)15خصوصیت اصرلی و کلیردی
سیبهای گوهت قرمز ،رنگ گوهت میوه میباهد کره ممکرن اسرت
قسمت عمده و یا تمام میوه ،صورتی و یا قرمز تیره باهد .توسعه یرک
رقم جدید که ویژگی های منحصر به فرری راهته باهد ،ممکن اسرت
سبب بهبور صنعت میوه کاری رر رنیرا هرور .موفقیرت ارقرام جدیرد
عنوه بر بازارپسرندی بره تسرت چشرادی و خروای فیزیکری آن نیرز
بستگی رارر .سیب هرای گوهرت قرمرز عرنوه برر جرذابیت وکیفیرت
خوراکی خرای بردلیل رارا برورن سرطب براالی آنتوسریانین و ریگرر
ترکیبات فنلی رر پوست و گوهت میوه موقعیت بهتری رر برازار بررای
مصرف کننده رارند .آنتوسریانینهرا فنونودیردهای قابرل حرل رر آ
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هستند که مسئول تعیین رنگ قرمز ،صورتی ،بنفش و آبی رر بسیاری
از میوهها میباهند .آنتوسیانین به طور عمده رر بافت اپیدرمی و گاهی
رر زیر بافت اپیدرمی میوه یافت میهرور .امرا رر سریبهرای گوهرت
قرمز ،کل میوه هامل آنتوسیانین میباهد ( .)88این موار هرم چنرین
آنتیاکسیدان های قوی و رارای موار هیمیادی بسیار فعالی هستند کره
برای سنمتی انسان مفید میباهد .از جمله آنها میتوان به حفاظت
از برردن رر برابررر بررروز بیمرراریهررای قلبرری ( ،)41سرررطان (،)44
بیماریهای چشمی ( )85و اختنالت عصبی ناهی از سن ( )18اهراره
نمور.
سیب های توسرخ ،به رلیل راهتن آ میروه قرمرز رنرگ از نظرر
مصرف کننده اغوا کننده است ( .)1افزون بر آن ،رر این نو آ سیب
استفاره از مروار رنگری خروراکی کراهش مرییابرد ( .)14فرگوسرن و
همکاران ( )5رر تحقیقی نشان رارند که مصررف کننردگان مایرل بره
پرراخت قیمت باالتری برای آ میوههایی هستند کره رارای طعرم و
رنگ خای بوره و یا برای سنمتی مفید باهند.
قهوهای هدن آنزیمی یک مسئله مهم رر صنایب تولیرد آ میروه،
فرآوری ،تولید برگه و صنعت استفاره از بریهای ترازه میروه اسرت.
بافت اغلب میوهها بعد از بری رچار نوعی واکنش اکسیداسیون هده و
به رنگ قهوهای رر مری آیرد .ایرن فراینرد منجرر بره ایجرار ظراهری
نامطلو رر میوههای ضرربه خرورره ،برریهرای میروه یرا رر زمران
فرررآوری میرروههررا مرری هررور .رر ایررن واکررنش کرره توس ر آنررزیم
پلی فنل اکسیداز ( )PPOکاتالیز میهرور ،ترکیبرات فنلری موجرور رر
میوه اکسید هده و تشکیل او -کودینونهایی را مریرهنرد کره کمری
رنگی هستند و سپس پلیمریزه هده و رنگدانههایی را تشکیل میرهند
که رارای هدت رنگ متفاوت هستند ( .)52چندین عامل مانند عوامل
ژنتیکی یا رقم ،فعالیت آنزیمری متفراوت و رر رسرترو برورن پریش
مارههای مورر نیاز ،هدت و وسعت منطقه قهوهای هده رر بافتهرای
میوه را تحت تاثیر قرار میرهند ( .)1انردازهگیرری سررعت و گسرتره
قهوهای هدن گوهت میوه رر ارقام میوه میتواند به بهنژارگران بررای
گزینش والدین رر تنقیها کمک کند.
ترکیبات فنلی رر هرای مطلو محیطی نیز رر سلولهای گیاهی
سنتز میهوند اما تنشهای محیطی مختلف مقردار آنهرا را رر سرلول
تغییر میرهند ( .)51غلظت ترکیبات فنلی رر ارقرام مختلرف متفراوت
است ( .)42 ،54 ،58این ترکیبات از هواهد فیزیولروژیکی ارزهرمند رر
تعیین اختنف واریتههرای مختلرف بره هرمار مریرونرد و اسرتفاره از
روی های بیوهیمیایی رر تشخیص تفاوت ژنتیکی ارقام ،نقش کلیدی
این ترکیبات را رر اثر متقابل گیاه و محی نشان مریرهرد ( .)43لرذا
این پژوهش با هدف بررسی اثر ژنوتیپ و رقم بر ویژگیهای فیزیکری
و هیمیایی میوه و بررسی مقدار متابولیت های ثانویه موجور رر میوه و
همبستگی مقدار هر کدام از آنها با مقدار قهوه ای هدن آنزیمی میروه

سیب اجرا هد.

مواد و روشها
نمونه برداری و ارقام
میوههای سیب توسرخ از باغات روستای بکران از توابب ههرستان
هرراهرور بررا طررول جغرافیررایی (ʹ )81˚ 845 48و عرررض جغرافیررایی
(ʹ )22 ˚ 25 358و ارتفا  831مترر از سرطب رریرای آزار و تعرداری
ارقام سیب بهاره از ایستگاه تحقیقاتی گلمکان با طول جغرافیایی (55
 ) 28˚ 13و عرررض جغرافیررایی ( )81˚ 58 55و ارتفررا  1131متررر از
سطب رریا رر زمان بلوغ تجاری و از ررختران برالد رر تابسرتان سرال
 1882با  85تکرار برراهت هدند .میوهها جهت اندازهگیری هراخص
قهوهای هدن بنفاصله رر رمای  4ررجه سرانتیگررار بره آزمایشرگاه
گروه علوم باغبانی رانشگاه فرروسی مشهد انتقال یافتند .جهت تعیرین
زمان برراهت میوه از هاخص های ظاهری رسیدن میوه هامل رنگ
و اندازه میوه و همچنین تعیین تعدار روز بعد از تمام گل استفاره هد.
این پژوهش رر قالب طرح کامنً تصارفی با  85تکرار اجررا هرد.
تجزیه و تحلیل آماری رارهها با نرم افرزار  SPSSنسرخه  16آنرالیز و
مقایسه میانگینها با استفاره از آزمون چند رامنه ای رانکن ()p>5/52
انجام هد.
ارزیابی ویژگیهای فیزیکی میوه
سفتی میوه :به منظور تعیین سفتی بافت میوه از پنترومتر رستی
بررا پرررو  3میلرریمتررری اسررتفاره ،و نتررایج بررر حسررب کیلرروگرم بررر
سانتیمترمربب (نیوتن) بیان هد.
وزن میوه :وزن میوهها ،بره وسریله تررازوی ریجیترال برا رقرت
 5/551گرم اندازهگیری هدند و بر حسب گرم بیان هد.
وزن حجمی :برای اندازه گیری وزن حجمی ،استوانه مردرجی را
تا حجم معینی از آ پر کرره و سپس میوه سریب را رر ایرن اسرتوانه
فرو برره و سپس تغییرات سطب آ اسرتوانه رر رو حالرت بره رسرت
آورره و رر نهایت با استفاره از فرمول  d=m/vچگالی میروه محاسربه
هد.
شاخص قهوهای شدن آنزیمی :از هر رقم و ژنوتیپ سه میروه
برره صررورت تصررارفی انتخررا هررده و پررس از ضرردعفونی هرردن بررا
هیپوکلریدسدیم و هستشوی نهایی با آ مقطر ،رر رمای اتاق خشک
و سپس با استفاره از یک چاقوی تیز  3بری مساوی از میروههرا بره
ضخامت  5تا  8میلیمتر تهیه ( )15و هدت قهوهای هدن بریهرای
سیب بعد از  5ساعت قرار گررفتن رر رمرای اتراق (تقریبرا  52ررجره
سانتیگرار) با مقیاو نسبی  1ترا  2برا یکردیگر سرنجیده هرد .بردین
منظور:
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عدر  =1بدون عارضه؛
عدر  = 5هدت کم ،کمتر از  2ررصد عنیم قهوهای هدن؛
عدر  = 8متوس بین  2تا  55ررصد بروز عنیم قهوهای هدن؛
عدر  =4بیشتر از  55ررصد و تا  25ررصد بروز عنیرم قهروهای
هدن؛
عدر  =2هدید ،بروز عنیم قهوهای هدن بیشرتر از  25ررصرد رر
بافت میوه.
رر نهایت هاخص قهوهای هدن از فرمول زیر محاسبه هد:
هاخص قهوهای هدن = مجمو (ررجه قهروهای هردن × ررصرد
متناظر با هر ررجه)
مواد جامد محلول ( :)TSSمقدار موار جامد محلول رر آ میروه
یا میرزان مروار قنردی آ میروه معمروالً برر اسراو ررجره برریکس
اندازه گیری می هور .اندازه گیرری میرزان مروار جامرد محلرول (ررجره
بریکس) با رستگاه رفرکتومتر ریجیتال مردل  Kruss dr 101سراخت
آلمان تعیین گررید .رستگاه ابتدا با استفاره از آ مقطرر کرالیبره هرد،
سپس چند قطره از آ میوه صاف هده رر قسمت منشور رستگاه قرار
گرفت و مقدار آن بر حسب ررصد کل موار جامد بیان هد.
اسیدیته کل ( :)TAبرای انردازه گیرری میرزان اسریدیته قابرل
تیتراسیون میوه از اسید سنج ریجیتال مدل  GMK855سراخت کرره
استفاره هد .نتایج بر حسب گرم اسرید مالیرک (اسرید غالرب) رر 155
گرم آ میوه بیان هد.
سنجش ترکیبات فنولی کل :محتوای ترکیبات فنرولی کرل برا
استفاره ازروی ویلیوگلو و همکاران ( )48انجرام گرفرت 5/1 .گررم از
نمونهها با  2میلیلیتر مترانول  35ررصرد حراوی اسرید کلریردریک 1
ررصررد سررادیده و برره مرردت  5سرراعت رر رمررای اترراق روی هرریکر
عصارهگیری هرد .سرپس مخلروه حاضرر رر  8555gسرانتریفوژ و از
محلول رویی جهت تعیین ترکیبات فنولی کل اسرتفاره هرد .بره 155
میکرولیتررر از محلررول رویرری 325میکرولیتررر معرررف فررولین اضررافه و
مخلوه حاصل به مدت  2رقیقه رر رمای اتاق نگهداری هرد .سرپس
 325میکرولیتر کربنات سدیم  1رر صد به آن اضافه گررید .پس از85
رقیقه جذ هر نمونه ررطول مرو  352نرانومتر قرادرت هرد .بررای
محاسبه غلظت ترکیبات فنولی کل با استفاره از اسید گالیک منحنری
استاندارر رسم گررید و غلظت ترکیبات فنولی بر حسب میلی گرم برر
گرم وزن تر گزاری گررید.
سنجش فالونوئیدهای کل :فنونودیدهای کرل براسراو روی
ژیشن و همکاران ( )21انجام هرد 5/1 .گررم از بافرت گیراهی رر15
میلرریلیتررر متررانول 35ررصررد برره خرروبی سررادیده و رر رور 5555 g
سانتریفوژ گررید .محلول رودی جهت آزمایشهای بعدی مورر استفاره
قرار گرفت 255 .میکرولیتر عصاره برراهته و با آ مقطر به حجرم 2
میلیلیتر رسانده هد 855.میکرو لیتر سدیم نیتریت  2ررصرد بعرد از 2
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رقیقه 155 ،میکرو لیتر کلرید آلومینیوم  15رر صد به محلرول اضرافه
هد .بعد از  1رقیقه  5میلیلیتر هیدروکسید سدیم  1موالر به همراه 5
میلیلیتر آ مقطر به محلول اضافه گررید .هردت جرذ محلرول رر
طول مو  215نانومتر خوانرده هرد .غلظرت فنونودیردها برر حسرب
میلیگرم روتین (کورستین  -8روتینوزید) رر  155گررم وزن ترر ارادره
هد.
سنجش آنتوسیانین :برای اندازهگیری آنتوسیانین کل ،از روی
اختنف جذ رر رو  pHمختلف اسرتفاره هرد ( .)24بررای اسرتخرا
آنتوسیانین کل 1 ،میلی لیتر از آ میوه به مدت  12رقیقه برا 15555
رور رر رقیقه ( )rpmسانتریفیوژ هد .پس از جدا کرررن مرایب براالیی
نمونهها برای قرادت با رستگاه اسرپکتروفتومتر  UV/VISمردل PG
 Instruments + T80به صورت زیر عمل هد.
برای قرادت آنتوسیانین کل از رو طول مرو  255و  355نرانومتر
استفاره هد .برای این منظور ابتدا رسرتگاه اسرپکتروفتومتر برا برافر 1
(کلراید پتاسریم ( 5/5 )KCLمروالر و کلریردریک اسرید  5/5مروالر)
کالیبره هد ،سپس  255میکرولیتر از عصاره با  5/2میلی لیتر بافر  1رر
کووت مخلوه کرره و رر رو طول مو قرادت هد .پس از این مرحلره
رستگاه با بافر ( 5استیک اسید  5/5موالر و استات سدیم  5/5مروالر)
کالیبره هد و  255میکرولیتر از عصرارههرا برا  5/2میلریلیترر برافر 5
مخلوه هد و مانند مرحله قبل قرادت هرد .میرزان آنتوسریانین طبر
فرمول زیر محاسبه هد.
 )A) = (A520 pH1 –A700 pH1) – (A520 pH 4/5جذ(A700 pH 4/5
( )mg/ L) = (A/30200a) (103) (647.0b) (10cآنتوسریانین
کل
8
=15ضریب تبدیل
 = cررجه رقی سازی
اندازهگیری قدرت ضد اکسایشی
فعالیررت آنترریاکسرریدانی برره روی ( DPPHری فنیررل پیکریررل
هیدرازیل) اندازهگیری هد ( .)4برای این منظور  5میلیگرم از نمونهها
را با  15میلی لیتر متانول مخلوه و به مدت  54ساعت هیکر کررره ،و
سپس با  1555رور رر رقیقه به مدت  2رقیقه سانتریفیوژ هدند .سپس
 5/1میلرریلیتررر از محلررول متررانولی نمونرره را بررا  8/8میلرریلیتررر
 DPPH004/0ررصد مخلروه ،و بره هردت تکران راره و بعرد از 85
رقیقه نگهداری رر تاریکی عدر جذ نور رر طول مو  213نانومتر با
رستگاه اسپکتوفتومتری ( )Cecil 2010 UV–visibleقرادت گرریرد.
ررصد فعالیت آنتیاکسیدانی نمونهها با فرمول ذیل محاسبه هد.
ررصررد فعالیررت آنترریاکسرریدانی = [(( -1جررذ نمونره – جررذ
بننک)  /جذ نمونه– کنترل)] × 155
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بننررک حرراوی  5/1میلرریلیتررر عصرراره متررانولی نمونرره و 8/8
میلی لیتر حنل متانول بدون  DPPHو کنترل هرامل  5/8میلری لیترر
 DPPHو  5/1میلیلیتر حنل متانولی بدون عصاره نمونه میباهد.

نتایج و بحث
سفتی میوه :اکثر خصوصیات کیفی میوه سیب ،همچون سرفتی
بافت به طور ژنتیکی کنترل هده و بسته به رقم متفاوت است ،به طور
مثال رقم گرانی اسرمیت سرفت ترر از رقرم گلردن رلیشرز اسرت (.)8
میوههای سفت تر به طور معمول مقاومت بیشتری رر برابر آسیبهای
مکانیکی رر طول حمل و نقل و زمان انبرار رارنرد ،ررنتیجره از ارزی
تجاری باالتری برخوررار هستند ( .)11سرفتی بافرت میروه همچنرین
تحت تاثیر عوامل قبل و بعد از برراهت مانند تغذیه ،مدیریت باغ ،پایه
مورر استفاره و مسادل مربوه به زمان برراهت و انبارمانی میروه قررار
میگیرر .بیشترین سفتی میروه رر برین ارقرام تجراری و برومی مرورر
بررسی مربوه به رقم ارلی روان ( 4/4نیوتن بر میلیمتر مربرب) برور.
همچنین سیب مربایی مشهد به رلیل کوچک برورن میروه و پرهردن
بیشتر حجم میوه با حفره بذر و برذرها ،قابرل مقایسره برا سریبهرای
تجاری مورر مطالعه نبوره و از سفتی بسیار باالیی نسبت به این ارقرام

برخوررار بور ،رر حالیکه کمترین مقدار سفتی میوه برای سیب گرن
کهنز ( 1/14نیوتن بر میلیمتر مربرب) ثبرت هرد (جردول  .)1رر ایرن
پژوهش با توجه به اینکه پایه مورر استفاره برای تمامی ارقام بره جرز
سیب توسرخ بکران یکسان بوره و میوه هرا از یرک براغ برا مردیریت
یکسان برراهت هده بورند ،تفاوت رر سفتی بافت میروه را مری تروان
ناهی از تاثیر ژنتیک و نو رقم رانست اگر چه رر این پژوهش سریب
توسرخ بکران رر رره سوم از نظر سفتی بافت برین میروه هرای مرورر
بررسی قرار گرفت ولی فرامررزی و همکراران ( )1884سرفتی (2/12
نیوتن بر میلی متر مربب) را برای این میوه گزاری کرره اند که این امر
را می توان به تفاوت های ذکر هده از نظر پایه مورر اسرتفاره و حتری
زمان برراهت میوه مربوه رانست.
وزن مخصوص و وزن تر میوه :وزن میوه عنوه بر اینکره
خصوصیت ژنتیکی است تحت تاثیر عرواملی ماننرد اقلریم ،نرو پایره،
مدیریت باغ ،مصرف آ  ،کور و بار نهایی ررخت قرار مریگیررر (.)11
مقدار وزن تر میوه از  85/84گرم رر رقم ارلی روان تا  38/52گرم رر
رقم تاپرر رلیشز متفاوت بور .بیشترین وزن مخصوی میروه رر رقرم
گن کهنز ( )1/14و کمترین آن ( )1/51رر رقم وینتربنانرا مشراهده
هد (جدول .)1

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی ارقام مختلف سیب (میانگین  ±خطای استاندارد)
)Table 1- Physical characteristics in different cultivars of apple (Mean ± SE

وزن حجمی

وزن میوه

سفتی میوه

رقم

Volumetric weight

)Fruit weight (g

)Firmness (n/mm2

Cultivar

2.1 ± 0.27a

2.78 ± 0.15e

6.25 ± 0.25a

سیب مربایی مشهد

1.07 ± 0.01bc

61.69 ± 4.79bc

2.52 ± 0.09d

1.14 ± 0.11b

39.12 ± 1.75d

1.14 ± 0.10e

1.01 ± 0.02c

70.16 ± 4.33a

3.16 ± 0.05cd

1.04 ± 0.01c

41.90 ± 1.69d

3.03 ± 0.15cd

1.03 ± 0.01c

51.81 ±6.24ab

4.24 ± 0.18b

1.06 ± 0.02bc

53.31± 2.88c

3.13 ± 0.18cd

1.08 ± 0.04bc

40.25 ± 3.11d

3.35 ± 0.15c

Morabaee-Mashhad

تاپ رر رلیشز
Top Red Delicious

گن کهنز
Golab Kohanz

وینتر بنانا
Winter Banana

گن کرمانشاه
Golab-e Kermanshah

ارلی روان
Early Devan

پهپن
Pepin

توسرخ بکران
)Red-fleshed (Bekran

اعداری که رر هرستون رارای حداقل یک حرف مشابه هستند براساو آزمون رانکن رر سطب احتمال  % 2با یکدیگر تفاوت معنیراری ندارند.
Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 0.05 probability level, using Duncan test.

ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه :مقدار مروار جامرد محلرول و
اسیدیته میوه رر طول فصل رهد ،برراهت و پس از برراهرت رر حرال

نوسان میباهد ( .)13ارقام با موار جامد محلول بیشتر به رلیل راهرتن
قندهای ساره رارای مزه هیرین ترری هسرتند .قنرد بیشرتر همرراه برا

ارزیابي ویژگيهاي فیزیکي میوه ،متابولیتهاي ثانویه و شاخص قهوهاي شدن ژنوتیپ سیب توسرخ بکران و برخي ارقام سیب بهاره

اسیدهای آلی بیشتر ،سبب ایجار طعم ملس رر میروه مریگرررر (.)45
براسراو نترایج تجزیرره واریرانس رارههررا اثرر رقرم بررر ویژگریهررای
فیزیکوهیمیایی میوه رر سطب احتمال  2ررصد معنیرار بور .بیشرترین
مقدار موار جامد محلول رر ژنوتیپ سیب توسرخ بکران ( 58/88ررجه
بریکس) ثبت هد و کمترین مقدار رر رقرم گرن کرمانشراه (11/18
ررجه بریکس) مشاهده هد (جدول  )5که این نتایج رر این مرورر کره
سیب های توسرخ از موار جامد محلول باال و سیب های گن رارای
موار جامد محلول پایین تری نسبت به ریگر ارقام مورر بررسی بورند،
با نتایج فرامرزی و همکاران ( )1884مطابقرت رارر .رر ایرن پرژوهش
بیشترین مقدار  TAمربوه به سیب مربایی مشهد (1/51ررصد مالیک
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اسید) بور .نسبت  TA/TSSیا هاخص طعم میوه از  12/33تا 185/3
رر ارقام مورر مطالعه متفاوت بور .بیشترین مقدار این نسربت رر رقرم
په پن و کمترین مقدار رر رقم مربایی مشهد ( )12/33و سیب توسررخ
بکران ( )44/18مشاهده هد (جدول  .)5ایرن ژنوتیرپ طعرم ملرس و
بسیار خوهمزه رارر (.)18
اسیدیته میوه :مقدار اسیدیته نشان رهنده غلظت یون هیدروژن
رر عصاره میوه است .مقدار اسیدیته رر ایرن تحقیر از  5/83ترا 4/1
متغیررر بررور .کمترررین اسرریدیته ( )5/83رر ژنوتیررپ توسرررخ بکررران و
بیشترین اسیدیته ( )4/1رر رقم گن کهنز مشاهده هدند (جردول )5
که با نتایج فرامرزی و همکاران ( )1884مطابقت رارر.

جدول  -2ویژگیهای شیمیایی ارقام مختلف سیب (میانگین  ±خطای استاندارد)
)Table 2- Chemical Characteristics in Apple Different cultivars (Mean ± SE
TSS/TA

TA
)(%

اسیدیته

مواد جامد محلول

رقم

pH

)˚TSS (B

cultivar

15.87 ± 3.56d

1.21 ± 0.15a

3.6 ± 0.00d

17.35 ± 0.25c

سیب مربایی مشهد

53.57 ± 7.67bcd

0.34 ± 0.05c

4.49 ± 0.04ab

15.06 ± 0.62b

100.1 ± 13.46ab

0.168 ± 0.02d

4.6 ± 0.02a

11.96 ± 0.51a

66.47 ± 6.72bc

0.22 ± 0.02d

4.26 ± 0.04c

14.14 ± 0.86b

87.7 ± 7.48abc

0.14 ± 0.01d

4.38 ± 0.05bc

11.19 ± 0.33a

90.73 ± 6.76abc

0.17 ± 0.07d

4.29 ± 0.04c

14.51 ± 0.39b

130.7 ± 22.22a

0.14 ± 0.02d

4.3 ± 0.02c

15.64 ± 0.23ab

44.13 ± 3.69cd

0.48± 0.04b

2.9 ± 0.01e

23.33 ± 1.20d

Morabaee-Mashhad

تاپ رر رلیشز
Top Red Delicious

گن کهنز
Golab Kohanz

وینتر بنانا
Winter Banana

گن کرمانشاه
Golab-e Kermanshah

ارلی روان
Early Devan

په پن
Pepin

توسرخ بکران
)red-fleshed (Bekran

اعداری که رر هرستون رارای حداقل یک حرف مشابه هستند براساو آزمون رانکن رر سطب احتمال  % 2با یکدیگر تفاوت معنیراری ندارند.
Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 0.05 probability level, using Duncan test.

آنتوسیانین :رنگ یکی از مهمترین هاخصههای بلوغ و کیفیرت
رر گونههای ررختان میوه است .آنتوسیانین نماینده گروهی از ترکیبات
فنونودیدی هامل سریانیدین–ترری–گاالکتوزیرد و ریگرر سریانیدین
گلیکوزید و هم چنین  1تا  8ررصد کل فنولیکهرای سریب را رر برر
میگیرند ( .)25آنها به رنگهای قرمز تا ارغوانی هسرتند و فقر رر
ارقام قرمز رنگ سیب ریده میهوند و همزمان با رسریدن رر پوسرت
تجمب مییابند ( .)2فاکتورهای محیطی مانند رما و نور ،اسرتروهرای
آبی و زخم فاکتورهای مهمی رر انگیزی تولید آنتوسیانین هستند (13
و .)28آنتوسیانین رنگدانه ای است که محققان به تفاوت غلظت آن رر
ارقام سیب اهاره راهتهاند .از نظر ژنتیکی ژن  MYBرر سیب مسوول

تولید این رنگدانه است که تفاوت آلرل هرای آن رر سریب توسررخ از
 MYB1به  MYB10سبب بیان این ژن رر گوهت میوه سیب هرای
توسرخ هده است .بیشترین مقدار آنتوسیانین رر سیب توسررخ بکرران
( 33/25میلیگرم بر  155گرم وزن تر) و کمتررین مقردار آن رر رقرم
گن کرمانشاه ( 51/28میلیگرم  155/گرم وزن تر) مشاهده هد .که
این موضو با توجه به ظاهر و رنگ مشاهده هرده رر ژنوتیرپ سریب
توسرخ بکران و ریگر ارقام نیز قابل توجیه است.
فنل کل ،فالونوئید کل و قدرت ضد اکسایشیی :تفراوت
ترکیبات فنلی رر ارقام مختلف هم از نظر کمیت و هم از نظر نو آنها
مرریباهررد ( 51و  .)58ارقررام بررا محترروای نسرربی فنررل بیشررتر هررامل
"فوجی"" ،رر رلیشز"" ،گراال"" ،لیبرتری"" ،برابررن"" ،آیردارر" و
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"گرانی اسمیت" ( 8 ،81 ،58و  )54و ارقام رارای محتوای نسبی فنل
کمتر هامل "جوناگلد"" ،امپرایر" و "آتمرن کریسرپ ان وای " 134
هستند ( .)58سیبهای مخصوی تهیه آ میوه ،رارای محتوای فنلی
بین  5252تا  8215میلیگرم بر کیلوگرم وزن تازه هستند ( 42و .)84
آ سیب رارای محتوای پلیفنل خیلی کمتری میباهد که برین 243
تا  1532میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر اسرت ( .)42ولرز و مرک گری
( 41 )21تا  83ررصد تفاوتهرای ناهری از غلظرت مروار فنلری را رر
ژنوتیپ های سیب نیوزیلند ناهی از تاثیر ژنتیک رانستهاند .رر اروپا نیز
مطالعهای که بین  3رقم سیب تجاری انجام هد بیرانگر تفراوتهرایی
متاثر از رقم رر محتوای فنل کل بور (.)25
رر آزمایش وینسرون و همکراران ( )25کره رر آن ظرفیرت آنتری
اکسیدانی  55میوه متفاوت اندازه گیری هد ،سریب رر جایگراه هشرتم
قرار گرفت .خانیزاره و همکاران ( )55بیان کررند کره ارقرام مختلرف
سیب منبب بسیار غنی از ترکیبات فنلی هستند و به همین سبب رارای
ظرفیت آنتی اکسیدانی باالیی هستند .طب نتایج لی و همکراران ()53
موار فنلی موجور رر سیب بیش از  35ررصد ظرفیرت آنتریاکسریدانی
میوه سیب را باعث می هوند که البته این مقدار با توجه به نو رقرم و
هرای آ و هوایی منطقه پروری آن بسیار متفاوت اسرت .اگرر چره

بین ژنوتیپ ها و ارقام مورر بررسی از نظر مقدار فنل کل اندازه گیری
هده رر میوه تفاوت معنی راری مشاهده نشد ولی بیشترین مقدار فنل
کل رر سیب مربایی مشهد ( 1553/4میلی گرم بر  155گرم وزن ترر)
و کمترین مقدار آن رر رقم توسرخ بکران ( 188/11میلی گرم بر گرم
وزن تر) مشاهده هد .از نظر مقدار فنونودید کل بین میوه سیبهرای
مورر بررسی اختنف معنیراری مشاهده هد ،بیشترین مقدار فنونودید
رر سیب مربایی مشهد ( 54/51میلی گرم بر  155گررم وزن ترر) و رر
گروه سیب های خوراکی ،سیب تو سرخ بکران ( 3/44میلری گررم برر
گرم وزن تر) رارای بیشترین مقردار فنونودیرد برور و کمتررین مقردار
فنونودید رر رقم گن کهنز ( 1/83میلی گرم بر  155گرم وزن ترر)
بورند .از نظر قدرت ضد اکسایشی بین ارقرام مرورر مطالعره اخرتنف
معنی راری وجور نداهت با این وجور ،بیشرترین قردرت ضداکسایشری
مربوه به سیب توسرخ بکران ( )%88/41و کمترین مقردار آن مربروه
به رقم گن کرمانشاه ( )%32/38بور .بیهک رر ایرن پرژوهش نیرز
مهمترین عامل تفاوت رر مقدار موار فنلی کل ،میزان فنونودید کل و
همچنین مقدار آنتوسیانین مشاهده هده رر اثر تفاوتهای ژنتیکی بین
ارقام مختلف میباهد.

جدول  -3مقادیر آنتوسیانین ،فنول و فالونوئید و قدرت ضد اکسایشی ارقام مختلف سیب
Table3- Amounts of Anthocyanins, Flavonoids and Phenolic and Antioxidant Power of Different Varieties of Apples

فالونوئید

فنل

Antioxidant power
)(%

Flavonoids
))mg/100g-1FW

قدرت ضد اکسایشی

آنتوسیانین

رقم

Phenol
()mg/100g-1FW

Anthocyanin
)(mg/100-1FW

cultivar

93.2 ± 0.75a

24.01±4.69a

1027.4±92.61a

22.84±8.72b

سیب مربایی مشهد

89.89±1.95a

5.43±3.34b

806.09 ± 95.31a

32.09±19.01b

92.43± 0.76a

1.37±0.04b

772.9 ± 143.82a

45.7±26.6ab

92.6±0.15a

4.52±0.39b

999.77 ± 139.41a

32.39±9.69b

75.73±16.75a

2.12±0.59b

770.7 ± 94.55a

29.31±12.93b

93.0±0.44a

2.98±1.0b

833.25 ± 142.07a

21.53±5.03b

92.98±0.16a

4.66±0.25b

914.75±33.81a

33.45±9.47b

93.46± 0.46a

8.44±3.54b

639.16 ± 21.84a

88.50 ±0.00a

Morabaee-Mashhad

تاپ رر رلیشز
Top Red Delicious

گن کهنز
Golab Kohanz

وینتر بنانا
Winter Banana

گن کرمانشاه
Golab-e Kermanshah

ارلی روان
Early Devan

په پن
Pepin

توسرخ بکران
)red-fleshed (Bekran

اعداری که رر هرستون رارای حداقل یک حرف مشابه هستند براساو آزمون رانکن رر سطب احتمال  % 2با یکدیگر تفاوت معنیراری ندارند.
Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 0.05 probability level, using Duncan test.

شاخص قهوهای شدن :هرچه میوه سیب زورتر برراهت هور
پتانسیل قهوهای هدن آن باالتر است ( 81 ،85و  .)43میوههای نارو

نسبت به میوههای رسیده خیلی سریبتر قهوهای میهوند .ارقام سیب
" رر رلیشز"" ،لیبرتی" ،مک اینتای"" ،مکانت" " ،رم"،رور ایسرلند

ارزیابي ویژگيهاي فیزیکي میوه ،متابولیتهاي ثانویه و شاخص قهوهاي شدن ژنوتیپ سیب توسرخ بکران و برخي ارقام سیب بهاره

گرینینگ" ،استی من" و "آیردارر" میرزان نسربتاً براالیی از قهروهای
هدن آنزیمی را نشان مری رهنرد ( 53 ،55 ،48 ،3و  .)82از ارقرام برا
میزان نسبی کمتری از قهوهای هردن آنزیمری مریتروان بره گرانری
اسمیت" جوناگلد" امپایر"کورتلند" گلردن رلیشرز" آتمرن کریسرپ"
( )NY674و "گاال اهاره کرر ( 53 ،55 ،83 ،3 ،3و  .)82ارقامی مانند
گاال "پینک لیدی" گرانری اسرمیت و امپرایر از ارقرامی هسرتند کره
معموالً از بریهای تازه آنها استفاره مریهرور ( .)83آتمرن کریسرپ
رقمی است که به رلیل حداقل میزان قهوهای هدن هناخته هده ولری
سفتی بافت میوه طی زمان انبارمانی حفظ نمیهور بنابراین رر حرالی
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که رر صنایب غذایی اسرتفاره از برریهرای ترازه ایرن رقرم مناسرب
نمیباهد ،ولی هنوز مورر استفاره قرار میگیرر (.)53
رر این پژوهش بیشترین میزان قهوه ای هردن آنزیمری رر سریب
مربایی مشهد و کمترین مقدار رر سیب توسررخ بکرران مشراهده هرد
(جدول  )4محققان مقدار و هدت قهوه ای هدن بافت های میوه بعرد
از بری یا ضربه و مقدار موار فنل موجور رر آنها مرتب رانسته اند که
با توجه به میزان باالی فنل اندازه گیری هرده رر بافرت هرای میروه
سیب مربایی مشهد و کمترین مقردار فنرل موجرور رر سریب توسررخ
بکران این موضو با نتایج محققان ریگر هماهنگی رارر ( 82و .)3

جدول  -4شاخص قهوهای شدن آنزیمی ارقام مختلف سیب
Table 4- Enzymatic Browning Index in Apple Different cultivars

شاخص قهوهای شدن

رقم

Browning Index

Cultivar

2

سیب مربایی مشهد

0.625
1
1
0.28
0.58
1.8
0.2

همبستگی بین صفات :بین میزان قهروه ای هردن آنزیمری و
قدرت ضد اکسایشی همبستگی منفی معنریرار معکروو رر سرطب 2
ررصد ( )-5/253مشاهده هد بدین معنی که هر چه قهوه ای هدن رر
میوه سیب کمتر اتفاق بیفتد رارای قدرت ضداکسایشی بیشرتری مری
باهد .همچنرین برین میرزان قهروهای هردن آنزیمری و سرفتی میروه
( ،)5/251وزن تر میوه ( ،)-5/258وزن حجمری میروه (TA ،)5/222
( )5/432و نسررربت  )-5/435( TSS/TAنیرررز رر سرررطب  2ررصرررد
همبستگی معنیراری مشاهده هد .همچنین بین مقدار فنل کل میروه
و میررزان فنونودیررد ( ،)5/485سررفتی میرروه ( ،)5/441وزن حجمرری
( ،)5/883موار جامد محلول ( )5/411و اسیدیته میروه ( )-5/451نیرز
همبستگی معنیراری رر سطب  2ررصد مشاهده هد .ارتباه بین مقدار
فنل کل و فنونودید کل را میتوان چنین توجیه نمور که هر روی این
ترکیبات از محصوالت مسیر فنیل پروپانودید رر گیاهان هسرتند و هرر
چه پیش ماره های ضروری برای تولید آنها رر گیاهران بیشرتر باهرند

Morabaee-Mashhad

تاپ رر رلیشز
Top Red Delicious

وینتر بنانا
Winter Banana

گن کهنز
Golab Kohanz

گن کرمانشاه
Golab-e Kermanshah

ارلی روان
Early Devan

په پن
Pepin

توسرخ بکران
)red-fleshed (Bekran

چرخه تولید انها فعال تر بوره و مقدار آنها برا توجره بره هررای گیراه
افزایش خواهد یافت .رر مورر همبستگی بین فنل و فنونودیرد کرل و
سفتی میوه نیز همین موضو صارق است زیررا لیگنرین کره یکری از
عوامل مهم رر باال بررن سرفتی بافرت هرای گیراهی اسرت یکری از
محصوالت مسیر فنیل پروپانودید است.
بین میزان فنونودید و سفتی میوه ( ،)5/111وزن ترر (،)-5/448
وزن حجمرری ( ،)5/184( TA ،)5/314اسرریدیته ( )-5/233و نسرربت
 )-5/233( TSS/TAنیز همبستگی معنیراری مشاهده هد.
بین سفتی میوه و وزن تر ( ،)-5/288وزن حجمی میروه ()5/138
و  )5/233( TAرر سطب  1ررصد همبستگی معنی راری وجور راهت.
بین میزان مروار جامرد محلرول و اسریدیته میروه ( )-5/351و مقردار
آنتوسیانین ( )5/483نیز همبستگی وجور راهت .همچنین بین اسیدیته
و آنتوسیانین میوه ( )5/223رر سطب  1ررصد همبستگی مشاهده هد.

جدول  -5همبستگی بین صفات مختلف فیزیکی و شیمیایی ارقام سیب
Table 5- The correlation between the physical and chemical characteristics of applecultivars

آنتوسیانین
Anthocyanin

TSS/TA

اسیدیته
Acidity

TA

TSS

چگالی

وزن میوه

سفتی

فالونوئید

فنل کل

قهوهای
شدن

Total
Fresh
Flavonoids Firmness
Density
Weight
Browning Phenol
1

Traits

قهوهای هدن
Browning

فنل کل

1

0.286

1

*0.432

0.376

Flavonoids

1

**0.616

*0.441

*0.526

سفتی

1

**-0.539

*-0.443

-0.190

*0.509

1

**-0.688

**0.683

**0.864

*0.398

*0.555

1

0.232

-0.196

0.281

0.385

*0.411

-0.153

TSS

0.395

**0.793

*-0.478

**0.578

**0.694

0.106

*0.475

TA

**-0.365 -0.806** -0.650

0.129

-0.375

**-0.587

*-0.426

0.083

اسیدیته

**0.555** -0.351 -0.533** 0.669

0.126

-0.398

**-0.587

-0.372

*-0.470

-0.070 0.438* -0.050 -0.558** 0.098

0.153

-0.241

0.224

0.153

-0.196

1
1
1
1

صفات

گزارهات برخری محققران وجرور همبسرتگی هردید برین مقردار
قهوهای هدن و محتوای فنرل کرل رر ارقرام سریب "امپرایر"" ،رم"،
"گلدن رلیشز" و " رلیشز" را تایید مریکنرد ( 3و  .)82رر آزمایشرات
انجام هده توس سران و همکراران ( )41مشرخص هرد کره ارتبراه
مستقیمی بین محتوای فنل میوه و فعالیت آنتیاکسریدانی رر  11نرو
میوه رایج وجور راهت که بیانگر مشرارکت عمرده ترکیبرات فنلری رر
فعالیت آنتیاکسیدانی میوههاست.
فنل و فنونودید کل همبستگی زیاری با فعالیت آنتیاکسیدانی برا
ضریب همبستگی به ترتیب  5/355و  5/313نشران مریرهنرد (.)22
همچنین طب گزاری قربانی و بخشی ( )12ضریب همبسرتگی برین
مقدار فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی بین پوسرت ( )5/31و گوهرت
( )5/88نشان می رهدکه ارتباه مستقیمی بین فعالیت آنتی اکسریدانی
و مقدار فنل کل وجور رارر.
رفیعی و همکاران ( )45نیرز اهراره کررره انرد کره ارقرام ایرانری،
ترکیبات فنلی و قردرت ضرد اکسایشری زیراری رارنرد .ولری رر ایرن
پژوهش همبستگی معنی راری بین مقدار فنل و قدرت ضد اکسایشری

Total Phenol

فنونودید

Firmness

وزن میوه
Fresh Weight

چگالی
Density

Acidity
TSS/TA

آنتوسیانین
Anthocyanin

رر ارقام سیب مورر مطالعه یافت نشد.
رر سرریبهررای "گرانرری اسررمیت"" ،امپررایر" و "مررک اینتررای"
قهوهای هدن با فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز همبستگی هدیدی رارر
ررحالیکه رر ارقام "رلیشز"" ،گلدن رلیشز" و "کورتلند" مقدار و نو
پیش مارههای فنلی تاثیرات معنیرار بیشتری رارند ( 3و .)82
رر حالیکره برین مقردار قهروه ای هردن آنزیمری و قردرت ضرد
اکسایشی همبستگی معکوو معنیراری وجور راهت ،بدین معنی کره
هر چه میزان قهوه ای هدن رر یک رقم بیشتر باهد ،رارای قدرت ضد
اکسایشی کمتری خواهد بور .همچنین با توجره بره همبسرتگی هرای
مشاهده هده رر مرورر وزن ترر و قهروهای هردن بردیهی اسرت کره
سیبهای آبدارتر بیشتر رچار عارضه قهوهای هردن برورهانرد .رر ایرن
پژوهش مشخص هد که هر چه اسید کل رر یک رقرم سریب بیشرتر
باهد ،قهوهای هدن آنزیمی نیز با هدت بیشتری رر برریهرای میروه
رخ میرهد (جدول  .)2رر توجیه ایرن پدیرده مریتروان بره تحقیقرات
نیکنو و همکاران ( )83اهاره کرر که قهوهای هدن آنزیمری رر آ
میوه سیب به علت اکسید هدن کلرژنیرک اسرید توسر آنرزیمهرای
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 متابولیتهاي ثانویه و شاخص قهوهاي شدن ژنوتیپ سیب توسرخ بکران و برخي ارقام سیب بهاره،ارزیابي ویژگيهاي فیزیکي میوه

میوه ای که به تازگی رر رنیا مورر توجه و اقبال پژوهشگران و مصرف
کنندگان قرار گرفته است میتواند جایگاه هایسرتهای رر برنامرههرای
اصنحی سیب و توسعه مناط کشت و پروری و حتی تولیرد بیشرتر
 همچنین از نظر صنایب غذایی این ژنوتیپ.جهت صاررات راهته باهد
با کمترین مقدار قهوه ای هدن می تواند جهت تولید چیرپس میروه و
 اگر چه این موضو نیراز بره انجرام،میوه خشک مورر توجه قرار گیرر
.بررسی های رقی تری رارر

اکسیداتیو است که رر پوست و گوهت میوه بیشتر ارقام سیب به وفور
.یافت میهور
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Introduction: Apple is one of the most important horticultural crops in Iran. The aim of this study was to
investigate the effect of genotype on physical and chemical properties of fruit; to evaluate the amount of fruit
secondary metabolites and correlation between them with the enzymatic browning in some Iranian apple
cultivars. Recently red-fleshed apples have been attracted the attention of many researchers and fruit marketers
because the flesh of those cultivars contains a high amount of red pigment anthocyanins, which show strong
antioxidant activity. These cultivars have a better place in the market for the consumers because of the
attractiveness, quality and high levels of anthocyanins and other phenolic compounds in fruits. Development of
such new varieties with unique properties is important for improving the apple breeding and processing industry
in the world. Phenolic compounds and flavonoids are products of the phenylpropanoid pathway. They are
secondary metabolites and are responsible for different functions in the plant life cycle. Secondary metabolites
play an important role in the quality of food (color, flavor, and odor). Also production of secondary metabolites
may be a part of the plant defense system.
Materials and Methods: The fruits of ‘Morabaee-Mashhad’, ‘Top Red Delicious’, ‘Golab Kohanz’, ‘Winter
Banana’, ‘Golab-e Kermanshah’, ‘Early Devan’ and ‘Pepin’ apple cultivars were harvested manually from trees
at commercial maturity stage in Mashhad city, and ‘Red-flash’ apple cultivar was harvested in Shahrood city
(Bekran Village), Iran. Fruits were transported to the laboratory soon after harvest. The measured chemical
properties were consisted of total soluble solids (TSS), titrable acidity (TA), TSS: TA, total phenol content
(TPC) and Antioxidant. Titratable acidity (TA) was determined by Korean models GMK855 and reported g 100
g-1 of malic acid. Total soluble solids (TSS) was determined at 20 ◦C with a refractometer and reported as ◦Brix.
The pH value of fruit was measured with a pH meter at 20◦C. The pH differential method was used to determine
the total anthocyanin content. The absorbance of the solution was measured at 510 nm. The total phenolic
content was determined by a modified Folin-Ciocalteu reagent method. This experiment was conducted
according to the completely randomized design; with thirty replicates. Data were analyzed statistically by SPSS
statistical software and differences among means were determined for significance at p< 0.05 using Duncan’s
multiple range test.
Results and Discussion: The highest and lowest of enzymatic browning was found in ‘Pepin’ and Red-flash
apple cultivars, respectively. Red Delicious, Macintosh, and Liberty showed high levels of enzymatic browning.
According to some researchers, there is a strong correlation between the amount of browning and total phenol
content of apple varieties "Empire", "Rome", "Golden Delicious" and "Delicious"(Coseteng and Lee 1987;
Milani and Hamedi 2005). San et al. (2002) revealed that there was a direct correlation between fruit phenolic
content and antioxidant activity in 11 fruit species, indicating a significant contribution of phenolic compounds
in the antioxidant activity of fruits. The results showed that the effect of cultivar on physic-chemical properties
of fruit was significant at 5% probability level. The concentration of total soluble solids was significantly
affected by cultivar, the highest concentration of total soluble solids was observed for Red-flesh apple cultivar
while the lowest was recorded in Golab-e Kermanshah. Red-flesh and Golab-e Kermanshah cultivars had the
highest and the lowest anthocyanin contents andthe highest and lowest of pH values were observed in Red-flesh
and Golab Kohanz cultivars, respectively. The highest concentration of total phenolics was observed for
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Morabaee-Mashhad while the lowest was seen in Early Devan cultivars. The correlation between the enzymatic
browning and antioxidant capacity of fruits was -0.507*.
Conclusions: The present research confirms that Red-flesh apple cultivar as a native fruit has been of interest
to researchers and consumers because of its high amount of soluble solids, anthocyanins and flavonoids content,
high level of antioxidant capacity and having a specific flavor and taste. Therefore, it can be a worthy cultivar for
apple breeding programs and development in future.
Keywords: Antioxidant capacity, Bekran, Physical and chemical characteristics, Red-flesh apple.
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بررسی تغییرات آنزیمهای آنتی اکسیدانی و پرولین طی رکود جوانه گل در چند رقم گیالس و
آلبالو
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چکیده
این تحقیق به منظور بررسی تغییرات آنزیمهای آنتی اکسیدانی و پرولین در طی رکود جوانه گل گیالس ارقام زودرس ،سیاه شبستتر ،زرد مهت د و
یک ژنوتیپ محلی از آلبالو در آزمایهگاه بیولوژی گلدهی و فیزیولوژی رشد و نمو گروه علوم باغبانی دانهکده کهاورزی دانهگاه تبریتز در ستا زراعتی
 4951-59انجام شد .نمونهبرداری از جوانههای درختان موجود در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان بصورت ماهانه انجام پذیرفت .وضعیت جوانهها از نظر
تغییرات آنزیمهای آنتیاکسیدانی (کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکساید دیسموتاز) در هر مرحله نمونهبرداری مورد بررسی قرار گرفت .سترماهای تجمعتی در
هر یک از این تاریخهای نمونهبرداری بر طبق مد یوتا محاسبه گردید .همچنین تغییرات وزن تر جوانهها در طو دوره رکود بصورت هفتگی ارزیتابی و
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  9تکرار تجزیه شد .نتایج نهان داد از نظر میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکستید دیستموتاز
در طی رکود جوانه گل ،اختالف آماری در سطح احتما  4درصد دیده شد .در سه آنزیم مذکور آلبالو دارای بیهترین و گیالس رقم سیاه شبستر کمترین
میزان را دارا بود بطوری که بیهترین و کمترین میزان فعالیت آنزیمی به ترتیب در  963و  023واحد سرمایی میزان دیده شد .از نظر میزان پترولین بتین
مراحل مختلف نمونهبرداری و بین ارقام مورد مطالعه اختالف آماری در سطح احتما  4درصد مهاهده شد .نتایج بیانگر آن است که رقم گیالس زودرس
دارای بیهترین میزان پرولین و آلبالو کمترین میزان این اسید آمینه را داشته است.
واژههای کلیدی :پراکسیداز ،رکود جوانه ،سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،مد یوتا

مقدمه

1

توان تحمل به سرما بدون توقف یا القاء خواب امکانپذیر نخواهد
بود که این خاصیت یکی از مراحتل م تم در خرخته زنتدگی گیاهتان
مناطق معتدله محسوب میشود که در درختتان از اواستت تابستتان و
قبل از ریزش برگها در پاییز شروع میشتود .مطتابق نظتر برختی از
محققین ،خواب مرحلهای استت کته در آن بطتور موقتت رشتد قابتل
مهاهده متوقف میشتود ( .)93تعریفتی کته در متورد ختواب توستت
محققین دیگر ارائه شده ،عبارت است از ناتوانی مریستم و دیگر اندام-
ها و سلو ها در از سر گیری رشد تحت شرایت مطلوب محیطی (.)99
این دوره یکی از عوامل م م در جلوگیری از بتروز صتدمات سترما در
 4و  -2دانت آموختته کارشناستتی ارشتد و استتاد گتتروه علتوم باغبتانی ،دانهتتکده
کهاورزی ،دانهگاه تبریز
 -9استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانهکده کهاورزی ،دانهگاه زنجان
)Email:akbarangooti9396@gmail.com
(* -نویسنده مسئو :
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.74475

زمستان و ب ار در مناطق معتدله میباشد .جوانههای درختتان در ایتن
مناطق پس از ورود به مرحله خواب در زمستان ،دماهای خیلی پتایین
را تحمل میکنند و صدمه نمیبینند ولی در صورت گرم شدن هتوا از
مقاومت آن ا به شدت کاسته شده و به سرما حساس متیشتوند (.)91
مطالعات مختلف در شرایت کنتر شده بر روی گیاهان ج ت بررستی
سازوکارهای داخلی موثر بر استراحت نهان داده است کته در گیاهتان
هنگام ورود و خروج از این دوره تغییرات مختلفی در موادی همچتون
پروتئینها ،آنزیمها و هورمونها رخ میدهد و عواملی ماننتد تغذیته و
شرایت آب و هوایی در آن موثر میباشند (.)41
گیاهان به منظور م ار اثرات مضر گونتههتای فعتا اکستیننی از
مکانیسمهتای دفتاعی برختوردار متیباشتند ( .)25آنتتیاکستیدانهتا
مولکو ها یا ترکیباتی هستند که به عنوان از بین برنده رادیکا هتای
آزاد عمل میکنند .این رادیکا ها باعث میشوند تا مولکو ها آستیب
ببینند یا عملکرد خود را از دست بدهند که دفتاع اولیته در برابتر ایتن
تخریبهای اکسیداتیو بر ع ده آنتی اکسیدانهاستت .در ستلو هتای
گیاهی اندامکهایی مانند کلروپالست ،میتوکنتدری و پراکستیزومهتا
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تولید کنندهی اصلی رادیکا های آزاد اکسینن در طی فرآیند فتوستنتز
و تتنفس متتیباشتند .زنجیتتره انتقتا الکتتترون در غهتای تیالکوئیتتد
م مترین منبع تولیتد گونتههتای فعتا اکستینن هستتند کته ستبب
پراکسیداسیون 4خربیهای غهاء میگردد .گونتههتای اکستینن فعتا
باعث تن اکسیداتیو میشوند که این تن در صتورت شتدید بتودن
منجر به آسیب به غها ،پراکسیداسیون لیپیدها و کاه فعالیت آنتتی
اکسیدانها میشود (.)19
آنزیمهای آنتیاکسیدان به عنوان ستریعتترین واحتدهای مقابلته
کننده در برابر حملته اکستینن هتای فعتا بته شتمار متی آینتد (.)42
فعالیتهای آنزیمهای آنتیاکستیدان در ستلو هتای گیتاهی غالبتا در
مواج ه با تن های محیطی افزای یافتته و از ایتن طریتق گیاهتان
قادرند از خسارات رادیکا های آزاد اکسینن ایجاد شده بکاهنتد (.)45
آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بته عنتوان یتک
تیم دفاعی هستند که هدف مهترک آنها دفاع در برابر اثرات مخرب
گونههای فعا اکسیننی میباشد ( .)49اطالعات در مورد فعالیت ایتن
سه آنزیم در طو نمو جوانه گل و میوه بسیار اندک استت ( .)14ایتن
سه آنزیم به صورت ایزوفرمهای مختلف در یاختهها ظاهر میشتوند و
وینگیهای متفاوت دارند و این گروههای فعا اکسینن را از بین متی
برند (.)25
پرولین یک اسید آمینه آزاد میباشد که از اسیدی شدن جلوگیری
کرده و تن سلولی را کاه میدهد و تجمع آن در گیاهان در پاسخ
به تن های زیستی و غیرزیستی ایجاد میشتود ( .)23ایتن متاده بته
عنوان محافظی است که قادر به محافظت از پروتئین بوده و میتوانتد
فعالیت آنزیمهای مختلف را افزای دهتد ( .)90تعتدادی از محققتین
تغییرات پرولین را در جوانههای خند رقم زرد آلتو طتی فصتل ختواب
بررسی و گزارش نمودند که مقدار پرولین در همه ارقام سیر صتعودی
را از ماه م ر تا اسفند داشته است ( .)2ستادهتترین روش تعیتین نیتاز
سرمایی ثبت افزای در وزن خهک و تتر جوانتههتای گتل در طتو
فصل دورمانسی و بعد از پی رس کردن شاخههای یکساله در اتاقک
رشد میباشد ( .)3در این روش زمانی که افزای  93درصدی در وزن
تر جوانههای گل رخ داده و یا انتقا از مرحله  Aبته ( Bشتروع رشتد
قابل رویت در جوانه) در  93درصد جوانههای گل صورت پذیرد پایتان
دورمانسی در نظر گرفته میشود .انتقا از مرحله  Aبته  Bو افتزای
در وزن تر نتایج مهاب ی را به همراه دارند ولی بعضی مواقع انتقتا از
مرحله  Aبه  Bمدتی بعد از افزای در وزن تر جوانه نمایان میشوند
(.)13
گیاهان خزاندار ختود را بته شترایت نامستاعد زمستتانی (کته از
وینگیهای مناطق معتدله و سردسیری میباشد) وفق داده و با کاه
مواد محرک رشد و افزای مواد بازدارنده رشد در درون ختود ،توقتف
1 - Peroxidation

رشد را سبب میشوند .در این حالت کلیه فعل و انفعاالت بیوشیمیایی،
جریان شیره نباتی و پتانسیل تنفسی به پایینترین ستطح ختود تنتز
یافته و رشد و نمو گیاهی نسبتا متوقف میشود ( .)46با توجه به اینکه
اکثر مناطق آذربایجان دارای آب و هوای سترد متیباشتد ،انتختاب و
کاشت ارقامی از گیالس که دارای نیاز سرمایی و گرمایی باال هستتند
م م به نظر میرسد .در این راستا به منظور تعیین زمتان بترآورد نیتاز
سرمایی و ارتباط بین تغییرات میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و
پرولین با زمان برآورد شدن نیاز سرمایی ،این پنوه انجام یافت.

مواد و روشها
آزمای در سا زراعی  4951-59در ایستگاه تحقیقات کهاورزی
خلعت پوشان و آزمایهگاه بیولوژی گلدهی و فیزیولتوژی رشتد و نمتو
میوه گروه علوم باغبانی دانهکده کهاورزی دانهگاه تبریز انجتام شتد.
جوانههای گل مورد نیاز برای انجام آزمایهات از ارقام تجاری گیالس
سیاه شبستر ،زرد مه د و زودرس و یک ژنوتیپ محلی آلبالو انتختاب
شدند بطوری که هر ماه یک بار از جوانههای مورد نظر به تعداد کافی
برداشت شده (اولین نمونهبرداری در آبتان  )51و ابتتدا بتا استتفاده از
اسکارپل فلسهای اطراف جوانهها جدا شدند ،بهطتوری کته کمتترین
آسیب مکانیکی به آن ا وارد شود و تا شروع انجام آزمایهات در داختل
فویل آلومینیومی در دمتای  -03ستانتیگتراد درون فریتزر نگ تداری
شدند .استخراج آنزیمهای مورد بررسی با استفاده از بافر فستفات 3/4
موالر با  pH= 3حاوی 3/2درصد پلی وینیل پیرولیتدون ،)PVP( 2در
روی یخ و هاون خینی انجام داده شد .به ازای یک گرم ماده تتر سته
میلیلیتر بافر استخراج استفاده شد .محلو همتوژن شتده بتا سترعت
 41333دور در دقیقه ،دمای  1درجه سانتیگراد بته متدت  23دقیقته
ستتانتریفیوژ (متتد  5702ستتاخت کهتتور آلمتتان) شتتد .بعتتد از اتمتتام
سانتریفیوژ ،عصارهی رویی را جدا کرده و ج ت ستنج آنتزیمهتای
 SOD ،POX ،CATو پروتئین محلو مورد استفاده قرار گرفتند.
تعیین نیاز سرمايي
ج ت برآورد نیاز سرمایی از هر رقم خ ار تکترار و از هتر تکترار
خ ار شاخه با طو و قطر یکسان برداشته شد .اولتین نمونته بترداری
زمانی انجام شد که دماهای باال با اثر منفی در رفع نیتاز سترمایی بته
ندرت ( 9آبان  )51اتفاق میافتاد و سپس با فاصله هفت روز یک بار تا
زمان رفع نیاز سرمایی این عمل تکرار شد .مرحله نمتوی جوانتههتای
گل بعد از  43روز قرارگیری در اتاقک رشد مورد ارزیابی قرار گرفتت.
زمانی که  93درصد جوانهها در مرحله  B-Cفلیکینگر ( 9معیار تعیتین
2 - Poly Vinil Pyrrolidone
3 - Fleckinger
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مرحله فنولوژیکی جوانهها) بودند به عنوان رفع زمان نیاز سترمایی در
نظر گرفته شد .برآورد میزان تجمع سرمایی و نیاز سرمایی از دماهتای
استحصا شده از دستگاه ترموگراف (متد EXTECH RH520A-
 240ساخت کهور آمریکا) که در باغ نصتب شتده بتود ،در هتر متاه
توست مد یوتا 4محاسبه گردید .این مد یک روش اندازهگیری نیتاز
سرمایی جوانه میباشد که مطابق این روش دماهای زیر  4/1تتاثیری
در رفع نیاز سرمایی ندارد .نحوه محاسبه نیاز سرمایی به ایتن صتورت
بود که دمای هر ساعت ،از شروع آزمای تتا پایتان رکتود جوانتههتا،
توست دستگاه ترموگراف تعیین و با توجه به ارزش خاصی کته بترای
هر دما در مد یوتا لحاظ میشتود ،میتزان نیتاز سترمایی جوانتههتا
محاسبه گردید (.)44

سنجش فعالیت کاتاالز
فعالیت آنزیم کاتاالز ( )CAT, EC: 1.11,1,6به وسیله کتاه
در جتتتذب پراکستتتیدهیدروژن در  213نتتتانومتر بوستتتیله دستتتتگاه
اسپکتروفوتومتر 2اندازهگیری شد .یک یونیت فعالیت آنزیم کاتاالز بته
عنوان مقدار آنزیم مورد نیاز بترای تجزیته  4میکرولیتتر سوبستترای
پراکسید هیدروژن در یک دقیقه در میلیگرم پروتئین در نظتر گرفتته
شده است (.)29
سنجش فعالیت پراکسیداز
فعالیتتت پراکستتیداز ( )POX, EC: 1.15.1.1بتته روش تستتت
گایاکو  9و تبدیل آن به تتراگایتاکو بته انجتام رستید .تتراگایتاکو
تهتتکیل شتتده در واکتتن  ،بیهتتینه جتتذبی را در  133نتتانومتر نهتتان
میدهد .یک یونیت فعالیت آنزیم پراکسیداز بته عنتوان مقتدار آنتزیم
مورد نیاز برای تهکیل  4میکرولیتر تتراگایاکو در یک دقیقه در میلی
گرم پروتئین در نظر گرفته شده است (.)12
سنجش فعالیت سوپر اکسید ديسموتاز
آنزیم سوپر اکستید دیستموتاز ( )SOD, EC:1.11.1.7بته روش
ممانعت واکن وابسته به  O2⋅-توست آنزیم اندازهگیری شتد .در ایتن
روش سوپراکسید به روش فتولیز ریبوفالوین 1تولید میگتردد .ستپس
⋅ 9NBT ،O2را به ترکیب ارغوانی دی فرمازان 6احیاء میکنتد .ایتنروش بر اساس توانایی ستوپر اکستید دیستموتاز در ممانعتت از احیتاء
1 - Utah
2 - Spectrophometer
3 - Guaiacol
4 - Ribiflavin
5 - Nitro Blue Tetrazolium Chloride
6 - Diformazan
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 NBTمیباشد .یک واحد فعالیت آنزیمی مقتداری از پتروتئین آنتزیم
است که موجب  93درصد ممانعت از احیاء  NBTمیشود .برای ثبتت
فعالیت این آنزیم میزان جذب نمونتههتا در طتو متوج  963نتانومتر
انجام شد (.)11
اندازهگیری غلظت پرولین
برای اندازهگیری پرولین از روش بیتس و همکتاران ( )0استتفاده
شد .میزان جذب نمونههای استخراج شده در طو متوج  923نتانومتر
با دستگاه اسپکتروفوتومتر (مد  UV-2100ستاخت کهتور آمریکتا)
ثبت گردید (.)3
اندازهگیری وزن جوانهها
برای برآورد وزن تر در هر رقم  1تکرار و در هر تکرار  9جوانه از
قسمتهای مختلف شاخه انتخاب شدند ،سپس وزن تر هر تکرار بطور
جداگانه توست ترازوی دیجیتالی با دقت  3/3334گرم اندازهگیری شد
و بعد از قرارگیری شاخهها در اتاقک رشتد بته متدت  43روز ،مجتددا
وزن تر جوانهها اندازهگیری شد .در آمادهسازی جوانهها بترای تتوزین،
دقت بر این بود که جوانههای ستالم و طبیعتی بته صتورت تصتادفی
انتخاب شوند .اولین نمونهبرداری در تاریخ  9آبان صورت گرفتت و بتا
فاصله  3روز تا مرحله اتمام رکود انجام پذیرفت.
تجزيه و تحلیل آماری
طرح آماری مورد استفاده در تعیین نیاز سرمایی طرح بلوک کامل
تصادفی با  1تکرار ( 1ج تت جغرافیتایی) بتود .دادههتای مربتوط بته
سنج آنزیمی و پترولین بصتورت فاکتوریتل در قالتب طترح کتامال
تصادفی با  1تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند بطوری که ارقام
به عنوان فاکتور او و زمان به عنوان فاکتور دوم مد نظر بتود .نتتایج
توست نرم افزار ( SPSSنسخه )22صورت گرفت و مقایسه میانگین به
روش آزمون خند دامنهای دانکن در سطح احتما  4درصد انجام شتد
و نمودارها توست نرم افزار اکسل ( )2349رسم گردید.

نتايج و بحث
اثر تیمارها بر متغیرهای اندازه گیری شده

نیاز سرمايي
براساس مد یوتا ،نیاز سرمایی آلبالو و گیالس ارقام زرد مهت د،
زودرس و سیاه شبستر به ترتیب  063 ،303 ،392و  564محاسبه شد
(شکل .)4متفاوت بودن نیاز سرمایی ارقتام گتیالس و آلبتالو را ستایر
دانهمندان نیز در مطالعات خود گزارش نمودهاند.
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شکل -1میزان نیاز سرمايي جوانههای گل ارقام مورد مطالعه زردآلو بر حسب مدل يوتا
Figure 1- Chill requirement of flower buds for apricot cultivars according to Utah model

جدول -1تجزيه واريانس اثر رقم و تاريخ نمونهبرداری بر میزان فعالیت سوپراکسید ديسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز ،پرولین در جوانه گل ارقام
گیالس و آلبالو
Table 1- Variance analysis of cultivar and sampling date on the activity level of superoxide dismutase, catalase, peroxidase
and proline in flower buds of cherry and cherry cultivars

میانگین مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

MS

df

S.O.V

پرولین

سوپراکسید ديسموتاز

پراکسیداز

کاتاالز

Proline
**0.014

SOD
**29.17

POX
**0.015

CAT
**339.604

3

**0.029

**43169.1

**0.038

**1368.720

4

**0.002

**27.56

**0.002

**42.623

12

1.33

0.84

0.01

1.793

60

رقم
Cultivar

تاریخ نمونه برداری
Date of sampling

رقم× تاریخ نمونه برداری
Date of sampling×Cultivar
اشتباه آزمایهی
Error

**معنیدار در سطح احتما  4درصد
** Significant at 1% of probability level

به عنوان مثا عدهای از محققین نیاز سرمایی  3رقم گتیالس را
با مد های مختلفی همچون تعداد ساعات زیتر 3درجته ستانتیگتراد،
مد یوتا و مد واحدهای سرمایی متغیر اندازهگیری و گزارش کردنتد
که نیاز سرمایی ارقام بین سا های مختلف اختالف خندانی نتدارد ،در
حالی که اختالف معنیداری بین نیازهای سرمایی ارقام مهاهده شتد.
نیازهای سرمایی این ارقام بر اساس مد یوتا بین  953تا  4334واحد
2
سرمایی گزارش شد ،به گونهای کته ارقتام کریستتوبالینا 4و بتروکس
زودگلترین ارقام و با کمترین نیاز سرمایی معرفی شدند در حالی کته
رقتتم متتاروین 9بتتا دارا بتتودن بتتاالترین ارزش ستترمایی بتته عنتتوان
1- Cristoballina
2- Brooks
3- Marvin

دیرگلترین رقم گزارش گردید .همچنین ارقام بورالت  ، 1نیواستار  9و
سامرست 6نیاز سرمایی حد واسطی را دارا بودند (.)9
فعالیت آنزيم سوپراکسید ديسموتاز
نتایج تجزیه واریانس دادهها نهان داد که از نظر مقتادیر فعالیتت
آنتتزیم سوپراکستتید دیستتموتاز در بتتین ارقتتام و زمتتانهتتای مختلتتف
نمونهبرداری اختالف معنیدار در سطح احتمتا  4درصتد وجتود دارد
(جدو  .)4میانگین میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در ارقام متورد
مطالعه در تاریخهای مختلتف نمونتهبترداری بتر استاس تجمتع نیتاز
سرمایی در شکل  2aنهان داده شده است.
4- Burlat
5- New star
6- Samerest
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شکل  -2میانگین فعالیت آنزيمهای آنتي اکسیدان در بین ارقام مورد مطالعه آلبالو و گیالس (a :سوپراکسیدديسموتاز  (bپراکسیداز  (cکاتاالز.
)Figure 2- The average activity of antioxidant enzymes among sweet and sour cherry cultivars a) Superoxide dismutase b
Peroxidase c) Catalase )DMRT, p≤0.01(.

گیالس رقم سیاه شبستر با بیهترین نیاز سرمایی ،کمترین میتزان
فعالیت آنزیمی و زرد مه د و زودرس ارقام حد واست از نظتر فعالیتت
آنزیمی بودند .همچنین آلبتالو کته کمتترین نیتاز سترمایی را داشتت،
بیهترین میزان فعالیت آنزیم را از خود نهان داد (جتدو  )2کته ایتن
موضوع با نتایج برخی از محققین در مورد زردآلو منطبتق استت .ایتن
محققین بیان نمودند که در زرد آلو ،رقم با نیاز سترمایی پتایین دارای
باالترین فعالیت آنزیمی است (.)6
البته خون آلبالو و گیالس از دو گونه متفتاوت هستتند ،متیتوانتد
دلیل دیگری مبنی بر اختالف فعالیت آنزیمی آلبتالو و ارقتام گتیالس
باشد .تجمع متابولیتها و تغییر در فعالیت آنزیمها از جمله پراکستیداز

ممکن است مربوط به پتانسیل و جنس گیاه برای مقابله با اثرات مضر
تن های محیطی در فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی و مرفولتوژیکی
باشد ( .)1همچنین نوع پایه میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکستیدانی و
ترکیبات بیوشیمیایی را در انگور رقم تامسون سیدلس 4تغییر متیدهتد
(.)22

1 - Tomoson seedless
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جدول  -2تغییرات فعالیت آنزيمهای سوپراکسید ديسموتاز و پراکسیداز در جوانههای گل ارقام گیالس و آلبالو در طي بازه زماني رکود جوانه گل
Table 2- Changes of superoxide dismutase and peroxidase enzyme activities in flower buds of sweet and sour cherry cultivars
during flower bud dormancy period

تجمع سرمايي

فعالیت پراکسیداز

فعالیت سوپراکسید ديسموتاز

POX Activity
)(U/mg protein

SOD Activity
)(U/mg protein

0.231a

600 a

369

0.11d

280 e

541

0.067f

175 i

653

آلبالو

0.03k

80 q

820

Sour cherry

0.056g

150.3m

963

0.153b

484.8 b

369

0.073e

242.4f

541

0.046h

133.3k

653

زرد مشهد

0.021 l

64.64 r

820

Zard Mash-had

0.039 i

114 o

963

0.121 c

457.32 c

369

0.067 f

218.8 g

541

0.035 j

133.3 j

653

زودرس

0.016 m

60.8 s

820

Zoodras

0.03 k

121.2 n

963

0.087 e

417.6 d

369

0.057 g

194.8 h

541

سیاه شبستر

0.041 h

121.8 l

653

Siah Shabestar

0.011 n

55.6 t

820

0.022 l

104.4 p

963

Chill Accumulation
()CU

رقم
Cultivar

حروف غیر مهابه نهان دهنده وجود اختالف معنیدار در سطح احتما  4درصد طبق آزمون دانکن می باشد.
.Non-identical letters indicate significant difference at 1% probability level according to Duncan test

فعالیت آنزيم پراکسیداز
از نظر مقادیر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در بتین ارقتام و
زمان های مختلف نمونه برداری اختالف معنتیدار در ستطح احتمتا
 %4وجود دارد (جدو  .)4میانگین میزان فعالیت پراکستیداز در ارقتام
مورد مطالعه در تاریخهای مختلف نمونه برداری نهتان متیدهتد کته
آلبالو با کمتترین نیتاز سترمایی ،بیهتترین میتزان فعالیتت آنزیمتی و
همچنین گیالس رقم سیاه شبستر با بیهترین نیتاز سترمایی کمتترین

این میزان را داراست (شکل  2bو جتدو  )2کته نتتایج مهتابه ایتن
آزمای را برختی از محققتین در متورد زردآلتو بدستت آوردهانتد (.)6
پراکسیدازهای گیاهی در خرخه فعالیت معمو خود ،کاتالیزکننده احیاء
 H2O2هستند  .این آنزیم مهابه کاتتاالز ،منجتر بته شکستتن H2O2
میشود ولی برخالف کاتاالز به یک اهدا کننتده هیتدروژن نیتاز دارد.
مطالعات پیرامون این آنزیم به طور قابل مالحظهای انجتام شتده و در
حا حاضر نیز در حا انجام است .تمامی محققینی که بتر روی ایتن
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آنزیم تحقیق میکنند ،همگی معتقد هستند کته تعیتین دقیتق نقت
فیزیولوژیک این آنزیم بسیار مهکل است و هنوز نیازمنتد مطالعتات و
تحقیقات بیهتر است ( .)20دالیل عدم موفقیت در تعیین نق دقیتق
پراکسیدازها را میتوان در وجود تعداد زیتاد ایزوآنتزیمهتا در گیاهتان،
اختصاصی نبودن سوبستراهای مختلف برای هر یک از این ایزوفرمها،
عدم وجود یک ارتباط دقیق بین ساختار و عملکرد (علتی رغتم وجتود
 13الی 63درصد شتباهت در تترادف آمینواستیدی) و همچنتین عتدم
تالش مستمر برای مطالعه وینگی و شرایت واکن این آنزیم دانستت
(.)43
اثر متقابل رقم در تاریخ نمونهبترداری بتر میتزان فعالیتت آنتزیم
پراکستتیداز در جتتدو ( )2آمتتده استتت ،بطوریکتته آلبتتالو  965-واحتتد
سرمایی دارای بیهترین میزان فعالیتت آنتزیم پراکستیداز بتا میتانگین
 3/294و گیالس رقم سیاه شبستر 023-واحتد سترمایی بتا میتانگین
 3/344کمتتترین ایتتن میتتزان را داراستتت .در بررستتی فعالیتتت آنتتزیم
پراکسیداز در شاخههای درخت راش در طو یک سا حداکثر فعالیت
آنزیم پراکسیداز در ماه نوامبر یعنی زمانی کته درختت بترای سترمای
زمستانه آماده میشود مهاهده شتد ( .)16همچنتین تحقیقتات انجتام
گرفته بر روی جوانههای زردآلو نهان داد که فعالیت آنزیم پراکسیداز
در طی فصل سرما دارای اختالف معنیدار بوده بطوریکه فعالیت ایتن
آنزیم در طی فصل سرد (آذر و دی ماه) رونتد کاههتی را نهتان داده
است ( .)49در این راستا ،نتایج بررسی در خند رقم زرد آلتو مهتخ
کرد که فعالیت آنزیم پراکسیداز در ابتدا باال بوده و به تدریج با افزای
سرما و ورود جوانه به مرحلته ختواب عمیتق کمتترین فعالیتت آنتزیم
مهاهده شد و پس از آن در مرحله شکستن ختواب یتک افزایهتی در
فعالیت این آنزیم دیده شد که با نتتایج حاصتل از ایتن پتنوه هتم
راستاست ( .)90در تحکیم بیهتر این مدعا میتوان به نتایج تعدادی از
محققین بر روی زردآلو اشاره نمود .این محققین طی تحقیقی که روی
جوانههای گل دو رقتم کتانینو 4و پولونتایس 2داشتتند ،تغییراتتی را در
فعالیت آنزیم پراکسیداز در طو فصل سرما مهتاهده کردنتد .فعالیتت
آنزیم در طو خواب عمیق در هر دو واریته پایین بود ولی بعد از طتی
این دوره فعالیت آن افزای یافت ،اما سطوح فعالیت آنزیم در ایتن دو
رقم متفاوت بود ،بطوریکه رقم کانینو با نیاز سترمایی پتایین ،افتزای
فعالیت آنزیم را همزمان با پایتان دورمانستی نهتان داد .پتایینتترین
فعالیت آنزیمی در واریته با نیاز سرمایی باال (پولونایس) مهتاهده شتد
(.)6
در همه ارقام در اواخر مرحله رکتود و مقتارن بتا شکستته شتدن
خواب جوانهها افزای مجدد در فعالیت آنزیم پراکسیداز اتفتاق افتتاده
است که این پدیده بیشباهت با نتایج برخی از محققین نیست .در این
1 - Canino
2 - Polonais
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راستا در بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در جوانههای خنتدین رقتم از
پسته در طو دوره خواب و بعد از خواب مهتخ شتد کته افتزای
فعالیت پراکسیداز در اکثر ارقام در مرحله نی زدن جوانتههتا (مرحلته
شکوفایی) رخ میدهد که باالترین میزان فعالیتت ایتن آنتزیم در ایتن
مرحله مربوط به رقم کله قوخی بود که علت ایتن امتر بتدلیل پتایین
بودن نیاز سرمایی این رقم است ( .)94همچنتین عتدهای از محققتین
گزارش کردند که فعالیت این آنزیم در جوانههای گتل ستیب رقتم رد
دلیهز در مرحله خواب پایین بوده سپس در طو متورم شتدن جوانته
به شدت افزای یافت به گونهای که در مرحله نی زدن جوانه میزان
فعالیت این آنزیم به  2الی  9برابر رسید (.)4

فعالیت آنزيم کاتاالز
فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح احتما  4درصد اختتالف آمتاری را
طی فصل سرما نهان داد (جتدو  .)4هماننتد دو آنتزیم سوپراکستید
دیسموتاز و پراکسیداز ، ،فعالیت آنزیم کاتاالز نیز در آلبالو بیهتترین و
برای گیالس رقم سیاه شبستر کمترین استت (شتکل  .)2cتفتاوت در
گونه و البته تفاوت در نیازهای سرمایی این ارقام را میتوان دلیل این
تفاوت بیان کرد .از نظر مقادیر فعالیت آنزیمی در تاریخهتای مختلتف
نمونهبرداری نیز به مانند دو آنزیم قبلی ،اختالفی آماری وجود دارد .بتا
سرد شدن هوا و به خواب رفتن جوانهها در ختواب ،رونتد کاههتی در
فعالیت این آنزیم دیده میشتود (شتکل .)9کتاه در فعالیتت آنتزیم
کاتاالز همزمان با شروع دوره رکود و سپس افتزای در فعالیتت ایتن
آنتزیم (در زمتتان شکستتتن ختتواب جوانته) در جوانتتههتتای زردآلتتو ،در
مطالعات برخی از محققین دیده میشود (49و .)95کاتاالز کته عمتدتا
در پراکسیزوم حضور دارد H2O2 ،را به  O2و  H2Oتبتدیل متیکنتد.
این آنزیم همچنین منجر به حذف الکترونهایی میشود که در تولیتد
 O.نق دارند ( .)5گفته میشود که در فرایند اکسیداسیون پلیآمین، H2O2تولید میشود ( .)9بیوسنتز و اکسیداسیون پلتیآمتین در طتو
نمو جوانه گل شدید است .علت افزای کاتاالز در این مراحل میتواند
جلوگیری این آنزیم در م ار و ممانعت از تولید  H2O2باشد (.)4
فعالیت کاتاالز طی تیمار با مواد شکننده دورمانسی کاه یافتت
که این نتایج نهان از یک رابطه علت و معلولی بین ختواب و فعالیتت
کاتاالز است ( .)93گزارش شده استت کته فعالیتت آنتزیم کاتتاالز در
جوانه انگور در ماه اکتبر به حداکثر خود رسیده و پس از آن در عتر
کمتر از  9ماه ،فعالیت به نصتف کتاه یافتت .کتاه در فعالیتت
آنزیم همزمان با کاه دما در فصل زمستان بود .همسو با این نتایج،
عدهای از محققین طی پنوههی فعالیت آنزیم کاتاالز را در جوانههای
گل رقم رد دلیهز بررسی و گزارش کردند که فعالیتت ایتن آنتزیم در
مرحله خواب عمیق پایین میباشد که رفته رفته با متورم شدن جوانته
فعالیت آن افزای مییابد (به  2التی  9برابتر) ( .)4همچنتین فعالیتت
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کاتاالز در  Fagus Oriyentalisبه منظور تعیین ارتباط بین آنزیمهتا
و دوره خواب و فصل رشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتتایج
نهان داد که فعالیت کاتاالز در طی فصل رشد کم و از مرداد تتا آبتان
افزای مییابد که گیاه خود را برای خواب و شرایت سرما آماده متی-
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کند .بیهترین فعالیت کاتاالز در آبان نهانه ورود به مرحله خواب است.
کاه فعالیت کاتاالز در ماه ب من رها شدن از خواب تلقتی گردیتده
است (.)16

آلبالو
Sour cherry

Cultivar

شکل -3تغییرات فعالیت آنزيم کاتاالز در جوانههای گل ارقام گیالس و آلبالو با افزايش تجمع سرمايي
Figure 3- Catalase activity changes in flower buds of sweet and sour cherry cultivars during the increasing of chill
accumulation )DMRT, p≤0.01(.

گیالس زرد مه د و زودرس اختالف معنیداری وجود ندارد ،در حالی
بین این دو رقم و رقم گیالس سیاه شبستر و آلبالو اختالف معنیداری
دیده شد .رقم گیالس زودرس بیهترین و آلبالو کمترین میزان پرولین
آزاد را دارا میباشد (شکل.)1

غلظت پرولین
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها اختتالف معنتیداری را در
سطح احتما 4درصد از نظر وجتود پترولین آزاد در بتین ارقتام متورد
بررسی نهان داد (جدو  .)4با توجه به نتایج به دست آمده ،بین رقتم

b

آلبالو
Sour cherry

سیاه شبستر
Siah
Shabestar

زرد مه د
Zard
Mashhad
ارقام

پرولین

c

)proline(mg.g-1 Fw bud

a

a

0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

زود رس
Zoodras

شکل -4مقدار پرولین در جوانههای ارقام مورد مطالعه گیالس و آلبالو
Figure 4- Proline content in buds of sour cherry and cherry cultivars )DMRT, p≤0.01(.
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اثر متقابل رقم در تاریخ نمونهبرداری بر میزان پرولین آزاد نهتان
میدهد که کمترین میزان پترولین آزاد در آلبتالو  2-دی بتا میتانگین
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 3/339و بیهترین این میزان در رقتم زودرس 1-استفند بتا میتانگین
 3/434دیده شد (شکل .)9

شکل -5تغییرات میزان پرولین در جوانههای گل ارقام گیالس و آلبالو طي بازه زماني رکود جوانه گل
Figure 5- Changes in proline content in flower buds of sweet and sour cherry cultivars during the period of flower bud
dormancy )DMRT, p≤0.01(.

جدول  -3تجزيه واريانس اثر رقم و تاريخ نمونهبرداری بر وزن تر جوانههای گل گیالس و آلبالو طي تامین نیاز سرمايي
Table 3- Variance analysis of cultivars and sampling date on fresh weight of sweet and sour cherry flower buds during chill
requirement supply
میانگین مربعات وزن تر
MS Dry weight
منبع تغییرات
درجه آزادی

بعد قرارگیری در اتاقک رشد

قبل قرارگیری در اتاقک رشد

After including in growth chamber

Before including in growth chamber

212.5 ns

5412.4 ns

3

**0.001

**0.004

3

20341.3

1214.7

9

**0.06

**0.001

18

1213.5 ns

4283.5 ns

54

4123.4

303.6

228

S.O.V

df

تکرار
Replication

رقم
Cultivar

اشتباه آزمايش 1
Error1

تاريخ نمونهبرداری
Date of sampling

رقم×تاريخنمونه برداری
Cultivar× Date of sampling

اشتباه 2
Error2

** و  nsبه ترتیب معنیدار و غیر معنیدار در سطح احتما %4
and ns significant and non-significant at 1% probability level, respectively

مهاهده میشود که مقدار پرولین تا 2دی ماه کتاه متییابتد و
سپس بعد از این تتاریخ رونتد افزایهتی در مقتدار ایتن استمولیت رخ
میدهد .تحقیقات انجام شده بر روی زردآلتو و هلتو نتتایج حاصتل از

**

پنوه حاضر را تائید میکنند ،زیرا مهابه این الگوی تغییر پرولین در
آنها نیز دیده شده استت ( .)29عتدهای از محققتین بتا انتدازهگیتری
پرولین درختان سیب در طو سا های مختلف نهان دادند که مقتدار
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قبل خود (از بعد از ریزش برگها تا متتورم شتدن) در ارقتام اکبتری،
احمدآقایی روند افزایهی معنیداری داشته که این امر به خاطر تبتدیل
پرولین از فاز ذخیرهای به فرم غیتر ذخیترهای و نیتز فترمهتای دیگتر
باالخ فرم قابل مصرف گیاه میباشد (.)23

پرولین آزاد در طو خواب در حالت حد واست قرار دارد ( .)21همسو با
این نتایج طی پنوههی تغییرات پرولین آزاد در طی مراحتل فنولتوژی
جوانه گل خندین رقم پسته ارزیابی و گزارش شد که تغییرات پترولین
در بین ارقام ،بین زمتانهتا و رقتم در زمتان نمونتهبترداری اختتالف
معنیداری دارد و پرولین در مرحله باز شدن گلها نسبت به دورههای
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شکل -6تغییرات وزن تر جوانه گل ارقام گیالس و آلبالو قبل و بعد از قرارگیری در اتاقک رشد  )aآلبالو  )bزرد مشهد  )cزودرس  )dسیاه
شبستر
Figure 6- Changes in the fresh weight of the sweet and sour cherry flower buds before and after incubation in the growth
chamber: a) Sourcherry b) Zard Mash-had c) Zoodras d) Siah Shabestar

وزن جوانهها
بین ارقام مختلف از نظر وزن تر جوانههتا ،قبتل از قرارگیتری در

اتاقک رشد و بعد از قرارگیری در اتاقک رشد ،اختالف آماری در سطح
احتما  4درصد وجود دارد .همچنین در هر رقم در تاریخهای مختلف
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نمونهبرداری ،وزن تر جوانهها قبل و بعد از قرارگیری در اتاقتک رشتد
افزای نهان میدهد .به طوری که اختالف بین تاریخهتای مختلتف
نمونهبرداری برای هر دو صتفت متذکور در ستطح احتمتا  4درصتد
معنیدار بود (جدو .)9
همانطور که در شکلb، c ،d) 6و  )aمهاهده میشود افتزای
وزن تر برای آلبالو و ارقام گیالس زرد مه د ،زودرس و سیاه شبستتر
به ترتیب  94/9 ، 23، 29و  99درصد بود.
بیهترین میزان وزن تر قبل و بعد از قرارگیری در اتاقک رشتد در
رقم سیاه شبستر و کمترین این میزان در آلبالو مهاهده شد .با دقت در
نمودارها ،مهاهده میشود که بیهترین این میزان در نمونهبرداری آخر
میباشد کته نهتاندهنتدهی رشتد تتدریجی جوانتههتا در زمستتان و
همچنین رشد جزئی در زمان دورمانسی است که به تدریج با نزدیتک
شتدن جوانتتههتتا بتته زمتتان رفتع نیتتاز دورمانستتی و ختتروج از مرحلتته
آندودورمانسی بیهتر میشود که این نتیجه بتا نتتایج دیگتر محققتین
مطابقت دارد (99و .)40پاسخ متفاوت ارقام به افزای وزن جوانهها در
زمان رفع نیاز سرمایی توست محققین مختلتف گتزارش شتده استت.
عدهای از محققتین در زردآلتو افتزای  29-93درصتد در وزن تتر و
خهک را معیار ارزیابی برآورد نیاز سرمایی قرار داده و بیان کردند کته
افزای در وزن تر و خهک بسته به نیاز سرمایی ارقام متورد مطالعته
میتواند دیرتر یا زودتر مهاهده گردد .همچنین این دانهتمندان بیتان
نمودند که قابل اعتمادترین معیار ج ت ارزیابی پایتان آندودورمانستی
افزای در وزن تر و خهک جوانههاست ( .)40در این آزمای در همه
ارقام مورد مطالعه ،افزای در وزن تر و خهک جوانههتا همزمتان بتا
رفع نیاز سرمایی بود .منطبق بودن افتزای وزن جوانتههتا بتا پایتان
دورمانسی در اغلب ارقام گیالس توست عتدهای از محققتین گتزارش
شده است و این دانهمندان تن ا در رقم روبی افتزای جوانته گتل را
قبل از رفع نیاز سرمایی مهاهده کردند .در این رقتم بتر استاس روش
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وزن تر نیاز سرمایی حدود  333- 033ساعت بیان شده در حتالی کته
نیاز سرمایی این رقم را بر طبق روش فنولوژیکی  033ساعت گزارش
نمودهاند ( .)9پس با توجه به نتتایج تحقیقتات یتاد شتده ،در تحقیتق
حاضر ،افزای متفاوت در وزن تر جوانهها در زمان رفع نیتاز سترمایی
در ارقام مورد مطالعه قابل توجیه است .همچنین این گفته را عدهای از
محققین در آزمایهات خود ثابت کرده و بیان نمودند کته رفتتار ارقتام
مختلف زردآلو از نظر تغییترات وزن تتر جوانتههتا متفتاوت استت بته
گونهای که تکامل وزن جوانههای گل در موقع رفع نیتاز سترمایی در
برخی ارقام سریعتر است (.)96

نتیجهگیری کلي
نتایج این پنوه نهان داد که متابولیستم آنتتیاکستیدانهتا در
گیاهان تحت تاثیر تغییرات خرخه فصلی صورت میگیترد و تغییترات
فعالیت آنزیمی به دما بستتگی دارد بطوریکته آلبتالو بتا کمتترین نیتاز
سرمایی دارای بیهترین فعالیت آنزیم کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکستید
دیسموتاز میباشد و گیالس سیاه شبستر که بیهترین نیاز سترمایی را
دارد کمترین فعالیت آنزیمی را به خود اختصاص داده استت .بتر ایتن
اساس فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی آنزیمی جوانههای گل در ابتدای
دوره خواب تقریبا باال بوده ولی در طی مراحل پایتان ختواب کتاه
فعالیت را به همراه داشت .همچنین میتزان پترولین آزاد جوانتههتا در
انت ای خواب و مرحله شکستن خواب در بیهترین مقدار بود و کمترین
میزان در مرحله خواب عمیق میباشد .پیهتن اد متیشتود کته بترای
بررسی ب تر ارتباط بتین میتزان تجمتع سترمایی و سیستتم تغییترات
آنزیمی ،مطالعه گستردهتری با تعداد بیهتری از ارقام تجتاری بتومی و
غیر بومی ایران در طی سا های مختلف انجام شود.
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Introduction: The ability to tolerate cold will not be possible without stopping or inducing sleep, which is
one of the important steps in the life cycle of plants in temperate regions. This period is one of the important
factors in preventing cold damages in winter and spring in temperate regions. Various studies in controlled
conditions on plants have shown that in plants, when entering and leaving this period, various changes occur in
materials such as proteins, enzymes and hormones. In order to control the harmful effects of active oxygen
species, plants have defense mechanisms. Catalase, peroxidase and superoxide dismutase enzymes are a
defensive team whose common goal is to defend against the destructive effects of active oxygen species. This
study was carried out to determine the chill requirement and its relationship with the changes in the activity of
antioxidants enzymes and proline.
Materials and Methods: The experiment was conducted at agricultural Research Station of Khalat-Pooshan
and the Laboratory of Flower Biology and Physiology of Fruit Growth in the Department of Horticulture,
Faculty of Agriculture, Tabriz University in 2015-2016. Flower buds needed for testing were selected from ‘Siah
Shabestar’, Zard Mashhad, Zoodras cultivars and a local genotype of sour cherry. Once a month, enough buds
were harvested and until the experiments began, they were kept inside the freezer inside an aluminum foil at -80
° C. In order to estimate the chill requirement, four replicates (4 geographic directions) from each cultivar and
from each replication four branches with the same length and diameter were removed. The amount of chilling
accumulation and chilling requirement in each month was calculated according to Utah model. In order to
estimate fresh weight, four replicates in each cultivar were selected and in each replication five buds were
selected from different parts of the branch. The statistical design used in the determination of the chill
requirement was a randomized complete block design. Enzymatic and proline data were analyzed in a
completely randomized design as factorial
Conclusions: Chill requirement: Based on the Utah model, the chill requirement of sweet and sour cherry
cultivars contains Zard Mashhad, Zoodras and Siah Shabestar were calculated 752, 780, 867 and 961 CU,
respectively. There was a significant difference in the activity of superoxide dismutase enzymes between
cultivars and different sampling times at 1% probability level. Siah Shabestar cultivars with the highest chill
requirement had the lowest SOD enzymatic activity and Zard Mashhad and Zoodras were intermediate cultivars
in terms of enzymatic activity. Sour cherries, which had the least chill requirement, showed the highest levels of
SOD enzyme activity. This is consistent with the results of some researchers regarding apricot stated that the low
chill apricot cultivars had the highest SOD enzymatic activity. The sour cherry had the highest amount of POX
enzymatic activity with the least amount of chill requirement, and also Siah Shabestar has the least chill
requirement. Like the two previous enzymes, the activity of catalase was highest in sour cherries and the lowest
was observed in Siah Shabestar. In terms of the presence of free proline, there was no significant difference
between the Zard Mashhad cultivars and Zoodras, while there was a significant difference between these two
cultivars and Sour Cherry and Siah Shabestar. Zoodras cultivar has the highest and our cherry has the lowest
amount of free proline. Between different cultivars, in terms of fresh weight of buds, there is a significant
difference at 1% probability level before and after placement in the growth chamber. The increase in fresh
weight of sour cherry and Zard Mashhad, Zoodras and Siah Shabestar cultivars were 25, 27, 31.5 and 33%,
respectively. The highest fresh weight before and after placement in growth chamber was observed in Siah
Shabestar and sour cherry was the lowest. In all the cultivars, the activity of all three enzymes were initially at
maximum (369 CU), then, with the cooling of the air and the initiation of deep dormancy, the activity of these
enzymes were greatly reduced (820 CU) and then again increased in the activity of this enzyme (963 CU), which
is similar to other studies.
1 and 2- M.Sc. Graduated and Professor, Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture, University of
Tabriz, East Azarbaijan, Iran
3- Assistant professor of pomology, Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan,
Iran
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Conclusions: The results of this study showed that the antioxidant metabolism in plants is influenced by
seasonal cycle changes and enzymatic activity changes depending on temperature, so that sour cherry with the
least chill requirement has the most activity of the enzyme catalase, peroxidase and superoxide dismutase and
Siah Shabestar, which have the most chill requirement, have the least enzymatic activity. Accordingly, the
enzymatic antioxidant system activity of the flower buds was relatively high at the beginning of the dormancy
period, but decreased during the end of dormancy. Also, the amount of free proline at the end of dormancy and
the stage of dormancy breaking was highest and the lowest was in the deep dormancy period.
Keywords: Catalase, Bud dormancy, Peroxidase, Superoxide dismutase, Utah model.
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چكيده
نتیجه شناسایی و جمعآوری ژنوتیپهای ”به“ در استان اصفهان ،دستیابی به ژنوتیپهای امیدبخش”به“ بوود اسو ب بوا توجوه بوه اینزوه ار یوابی
خصوصیات انبارمانی و تعیین میزان مقاوم به نابسامانی های پس ا برداش در محصوالت باغی ا اهمی وافری برخوردار اس  ،این تحقیق با هودف
تعیین مناسبترین مان برداش و بررسی طول دور انبارمانی برخی ژنوتیپهای امیدبخش ”به“ حاصل ا جمعآوری ژرمپالسم انجام گرفو ب بوه ایون
منظور میو های ارقام ”به“ ویدوجا و ”به“ اصفهان به همرا ژنوتیپهای  KVD2و  KVD4به عنوان ژنوتیپهای امیدبخش در تواری هوای  32 ،15و
 23مهر ما سال  1235ا ایستگا تحقیقات مبارکه برداش شدندب میو ها به سردخانه با دمای  3±1درجه سانتیگوراد و رطوبو نسوبی  33±5درصود
منتقل گردیدندب صفات مورد ار یابی در مان برداش و نیز در فواصل یک ماهه به مدت پنج ما پس ا نگهداری در سردخانه طی آ مایش فاکتوریل در
پایه طرح کامالً تصادفی با سه تزرار و  13میو در هر تزرار مورد ار یابی قرار گرفتندب طبق نتایج ،بیشترین کاهش و ن در ما پنجم انبارمانی دید شدب
در این ما ” ،به“ اصفهان و ویدوجا به ترتیب بیشترین و کمترین درصد کاهش و ن را نشان دادندب بیشترین موواد جامود محلوول و شواخم طعوم در
برداش سوم و ما پنجم و چهارم انبارمانی دید شدب بیشترین شاخم طعم متعلق به ”به“ اصفهان و ویدوجا بودب بیشترین سفتی باف میو در موان
برداش برای ”به“ اصفهان و ژنوتیپ  KVD2و کمترین آن برای ژنوتیپ  KVD4و پس ا پنج ما انبارمانی به دس آمدب ژنوتیپ  KVD4در موان
برداش  ،بیشترین و ”به“ اصفهان ،ویدوجا و  KVD2پس ا انبارمانی پنج ماهه کمترین محتوای فنول کل را نشان دادنودب ژنوتیوپ  KVD4و ”بوه“
اصفهان در مان برداش بیشترین محتوای پزتین را نشان دادندب افزایش دور انبارمانی مقدار پزتین و فنول را کاهش دادب قهو ای شدن سطحی ا ما
چهارم انبارمانی آغا شد و اختالف معنیداری با مقدار این صف در ما پنجم نداش ب در نهای بهترین مان برداش برای ارقام و ژنوتیپهای اصفهان،
ویدوجا KVD2 ،و  KVD4به ترتیب  333 ،333 ،185و  132رو پس ا تمام گل بودب نگهداری میو ارقام ”به“ اصفهان و ویدوجا و ژنوتیپ KVD4
به مدت چهار ما و میو ژنوتیپ  KVD2به مدت پنج ما در سردخانه قابل توصیه اس ب
واژههاي كليدي :پس ا برداش  ،قهو ای شدن سطحی ،پزتین ،محتوای فنول

مقدمه

3 21

”به“ ا خانواد گلسرخیان ،با نوام علموی
 Mill.بود و ا نظر اهمی اقتصادی ،سومین میو ا گرو میو هوای
دانهدار اس ()55ب ارقام عمد و شناختهشود ”بوه“ در جهوان شوامل
ارقام اورنج ،5شامپیون ،5پایناپل ،6اسمیرنا ،7واندامان ،8ریی 3و میچ13
Cydonia oblonga

 3 ،1و  -2به ترتیب استادیاران و کارشناس ،بخش تحقیقات علووم راعوی -بواغی،
مرکز تحقیقات کشاور ی و منابع طبیعوی اصوفهان ،سوا مان تحقیقوات ،آموو و
ترویج کشاور ی ،اصفهان ،ایران
)Email: mtatari1@gmail.com
(*-نویسند مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.74752
4- Orange
5- Champion

میباشندب ارقام ”به“ اصفهان ،گورتن ،نیشابور و تر آذربایجان نیز ا
جمله ارقام عمد ”به“ در داخل کشور هستند ()27ب در بین ایون ارقوام
”به“ اصفهان بیش ا سایر ارقوام موورد اسوتقبال قورار گرفتوه اسو ب
گزار هایی مبنی بر فرا گرا بودن این میو وجود دارد ()5ب میو هوای
فرا گرا قبل ا رسیدن کامل و در مان رسیدگی فیزیولوژیک برداش
میشوند تا ا حداکثر عمر انباری برخوردار شوندب اگر میو های فرا گرا
قبل ا رسیدن فیزیولوژیک برداش شوند ،بوه عطور و طعوم دلخووا
نخواهند رسید و در نتیجه میو کوچک با باف سف و خشوک بواقی
6- Pine apple
7- Smyrna
8- Van daman
9- Rea
10- Meach
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میماند و اگر پس ا رسیدن کامل چید شوند ،عمور انبواری کوتواهی
خواهند داش ()18ب انووا پوسویدگیهوا در انبوار توسوا را کارهوای
تلفیقی قبل و بعد ا برداش قابل کنترل میباشندب یزی ا را کارهای
مهم رعای مان مناسب برداش اس ()23ب عواملی که برای تعیوین
رسیدگی و مان برداش میو ها به ویژ ا نظر باغبوانی انودا گیوری
میشوند ،سفتی باف  ،رنگ پوس  ،رنگ گوش  ،میوزان موواد جامود
قابل حل ،1میزان کل اسیدها ،کلروفیول و کواروتن مویباشوندب تعوداد
رو ها ا مرحله تمام گل و ذخیر واحدهای حرارتی در طول دور های
خاصی ا فصل رشد نیز در این مینه کاربرد دارد ()56ب
نگهداری میو در انبارهای با دمای پایین نیز ا جمله مهومتورین
رو ها برای حفظ کیفی محصوالت باغبانی به شمار میرودب کاهش
دما میتواند سرع برخی ا واکنشهوای متوابولیزی کوه منجور بوه
متالشی شدن طبیعی و ا دسو رفوتن کیفیو محصووالت شوود را
کاهش دهدب همچنین کاهش دما باعث کم شدن مقدار تنفس ،تولیود
کمتر اتیلن ،تاخیر در پیری و نیز تاخیر در رسویدن و پوسویدگی میوو
میگرددب در برخی موارد دمای پایین ا توسوعه عوامول پوسویدگی بور
روی میو جلوگیری میکند ()13ب میو ”به“عمر انبارمانی بیش ا سه
ما داردب ()33ب طبق نتوایج یوک پوژوهش ،نگهوداری میوو ”بوه“ در
سردخانه باعث افزایش عمر انباری شد و میزان ضایعات محصوول را
به نحو چشمگیری کاهش دادب همچنین با تاخیر در موان برداشو و
افزایش مدت نگهوداری در سوردخانه میوزان سوفتی بافو کواهش و
قهو ای شدن سطحی افزایش یاف ()51ب کو وکو و سواکالداس ()22
”به“ رقم اشمه 3را در دمای  3±3/5درجه سانتیگراد و رطوب نسوبی
 85-33درصد به مدت شش ما نگهداری کردندب
2
با توجه به استانداردهای موجود کدکس بینالملول  ،میوو هوا بور
اساس خصوصیات ظاهری ار یابی میشوند ،اما در استانداردهای جدید
صفات کیفی داخل میو نیز مورد توجوه قورار گرفتوه اسو  ،چنانچوه
سوسزا و توماال ( )58اعالم کردند که محتوای مواد جامود محلوول و
اسیدیته صرفنظر ا سفتی باف به دلیل اثرگذاری مستقیم در طعم و
مز میو نقش مهمی در ار یابی کیفی داخلی میوو دارنودب در ”بوه“
گورتن بیشترین مواد جامد محلول پس ا  125رو نگهداری در انبوار
سرد به دسو آمود ()51ب در میوو گالبوی ارقوام کوشویا و اسوپادونا،
برداش سوم همرا با بیشترین مقدار اسیدیته ،موواد جامود محلوول و
نسب مواد جامد محلول به اسوید قابول تیتور بوود و در برداشو اول
سفتی بافو و اسوید قابول تیتور 5حوداکثر مقودار را داشو ()53ب در
پژوهش دیگری که بر روی ”به“ رقم اشمه انجام شد ،میزان کل مواد
)1- Total soluble solids (TSS
2- Esme
3- International codex norms
)4- Titrable acid (TA

جامد محلول در برداش سوم بیش ا برداش های اول و دوم بوود و
به  12درصد رسیدب اسید قابل تیتر در ابتدا  3/7درصد بود کوه پوس ا
گذش شش ما به  3/25رسیدب ()22ب با افزایش موان انبوارداری در
کیوی رقم هیوارد میزان مواد جامود محلوول افوزایش و سوفتی بافو
کاهش یاف ب اندا میو بر میزان مواد جامد محلول تاثیر معنویداری
نداش  ،اما میو های کوچکتر نسب به میو های بزرگتور سوریعتور
نرم شدند ()12ب
و ن و مقدار آب در میو های خیلی ود برداشو شود بوه دلیول
عدم تزمیل فرآیند بلوغ فیزیولوژیک کمتر اس ب سرع کواهش و ن
میو در برداش خیلی ود به دالیل مختلف ماننود انودا کوچوکتور
میو  ،بزرگی سطح تماس میو بر اثر افزایش تعداد میو در واحد انبار،
باال بودن تعرق نسب به مساح سطح میو و ساختار تزامول نیافتوه
پوس میو یادتر اس ()25ب در پژوهشی ارقام سیب پینکلیودی 5و
پاسیفیکر  6به مدت  13هفته در دمای  3/5درجه سوانتیگوراد در دو
تیمار هوای خشک و مرطوب نگهداری شدندب و ن ا دس دهی برای
این دو رقم در هوای مرطوب به ترتیب  3/5و  1/8درصد و در هووای
خشک  5-5/7درصد بود ()35ب سفتی بافو میوو بوا انودا  ،شوزل،
ضخام و استحزام سلول ،ساختمان و ترکیب دیووار سولولی و نیوز
نحو اتصال سلولها به یزدیگر مشخم میشودب در طی رسیدن این
عوامل تغییر کرد و منجر به ایجاد فضواهای خوالی بیشوتر و اتصوال
سلولی ضعیفتر میشودب باف های با سلولهوای کوچوکتور ،سوطح
اتصال بین سلولی بیشتر و فضای بین سولولی کمتوری دارد ،لوذا ایون
باف ها محزمتر ا باف های با سلولهوای بوزرگتور و فضوای بوین
سلولی بیشتراند ()35ب با توجه به سفتی و کم آب بودن باف میو در
”به“ ،شدت بورو ناهنجواریهوا در آن بوه ویوژ در مراحول ابتودایی
برداش در مقایسه با میو های سیب و گالبی بطورقابل توجهی کمتر
اس ب یزی ا مشزالت مهم در مدت با اریابی ارقوام ”بوه“ ،قهوو ای
شدن آنزیمی اسو کوه منتهوی بوه نابسوامانی فیزیولوژیوک پوس ا
برداش میشودب این نابسامانی فیزیولوژیک به دلیل شرایا دور رشد
و نیز شرایا برداش و انبار اس ()22ب قهو ای شدن به سبب فعالی
آنزیم پلیفنولاکسویدا ر مویدهود ()2ب در جریوان قهوو ای شودن
آنزیمی ،ترکیبات فنولی مانند کلروژنیک اسید توسا آنزیم پلیفنوول-
اکسیدا به او-کوئینون اکسید مویشوودب سوپس او-کوئینوون توسوا
فرآیند پلیمریزاسیون غیرآنزیمی به مالنین تبدیل میگردد که منجور
به تخریب میو و تشزیل رنگدانههای رد یا قهو ای میشودب در واقع
ترکیبات فنولی سوبسترای پلیفنولاکسیدا ها میباشوند ()8ب قهوو ای
شدن سطحی در گالبی رقم نانگو ،7پس ا خروج ا انبار سرد مشاهد
شد ()53ب
5- Pink Lady
6- Pacific Rose
7- Nanguo

تعیین زمان برداشت مناسب و قابلیت انبارماني تعدادي از ارقام و ژنوتیپهاي امیدبخش...

اولین برنامه جمعآوری ارقام و ژنوتیپهوای ”بوه“ کشوور توسوا
قاسمی ( )33در اصفهان انجام و  15ژنوتیپ ایون اسوتان شناسوایی و
جمعآوری شدند که تعدادی ا این ژنوتیپها به صوورت رقوم معرفوی
شد و یا در دس معرفی میباشندب رقم جدید ”به“ ویدوجا و ژنوتیوپ
های امید بخش  KVD2و  KVD4ا جمله این ارقوام و ژنوتیوپهوا
هستند ()3ب با توجه به جدید بودن این ارقام و ژنوتیپهای امیدبخش،
ضروری اس که مناسبترین مان برداشو بورای آنهوا بور اسواس
شاخمهای موثر برداش تعیین شودب در مناطق تولید ”به“ در مهرما
تراکم تولید به وجود میآیود ،بنوابراین ذخیور سوا ی محصوول موا اد
ضروری اس ()22ب در این راستا و با توجه به اینزه استان اصفهان ا
مهمترین استانهای تولیدکنند ”به“ اسو  ،بوه منظوور جلووگیری ا
تراکم عرضه این میو در اوایل پواییز ،ضوروری اسو موان صوحیح
برداش و میزان ماندگاری ارقام و ژنوتیپهوای امیودبخوش ”بوه“ در
سردخانه تعیین گردد تا این ارقام و ژنوتیپها در مان مناسب و قبول
ا ا دس دادن کیفی خود ا انبار خارج شد و در با ار عرضه گردندب

مواد و روشها
مواد گیاهی
ایوون پووژوهش در سووال  1235در مرکووز تحقیقووات و آمووو
کشاور ی و منابع طبیعی اصفهان و ایستگا تحقیقات مبارکه اجرا شدب
آ مایش بر روی میو های ”به“ رقم ویدوجا و ژنوتیپهوای  KVD2و
 KVD4به عنوان ژنوتیپهای امیدبخش و ”به“ اصوفهان بوه عنووان
شاهد که بر روی پایه بذری الزالک پیوند شد بودند ،انجوام شودب در
فروردین ما یادداش برداریهایی برای تعیین مان گلدهوی ارقوام و
ژنوتیپها انجام شد و مانی که  85-33درصد گلهوا بوا شودند ،بوه
عنوان مان تمام گل برای هر رقم و ژنوتیپ به طور جداگانه ثب شد
تا بتوان مان برداش را بر اساس تعداد رو پس ا گلدهی برای هر
رقم گزار نمودب برداش میو در تاری های  32 ،15و  23مهر انجام
شدب میو های هر رقم و ژنوتیپ به طور تصادفی ا سوه درخو (سوه
تزرار) چید شد و به سردخانه بوا دموای  3±1درجوه سوانتیگوراد و
رطوب نسبی  35درصد منتقل گردیدندب در مان برداشو و نیوز بوه
فواصل هر ما یزبار و به مدت پنج ما برخی ا خصوصویات کموی و
کیفی میو های انبار شد مورد بررسی قرار گرف ب

صفات مورد ار یابی
درصد کاهش و ن :هر واحد آ مایشی قبل ا انتقال بوه سوردخانه
تو ین شد و پس ا طی مودت نگهوداری در سوردخانه مجوددا و ن
گردیدب بوا محاسوبه تفواوت و ن اولیوه و ثانویوه درصود کواهش و ن
محاسبه و گزار گردیدب
سفتی باف  :برای تعیین سفتی باف ا دسوتگا پنترومتور دسوتی
مدل  EFFEGIساخ ایتالیا استفاد شدب به این منظور پوسو میوو
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توسا چاقو در سه نقطه به اندا یک سانتیمتر برداشته شود و فشوار
گوش میو با کالهک مخصوص اندا گیری شد و نیروی وارد بور
حسب نیوتن (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) ثب گردیدب
مواد جامد محلول ( :)TSSاین صوف بوا اسوتفاد ا رفراکتوومتر
مدل  ATAGO N-1αساخ کشور ژاپن اندا گیری شدب
اسیدیته قابل تیتر ( :)TAاین صف با تیتر کردن توسا سود 3/1
نرمال و بر حسب اسید مالیک گزار شدب
 :TSS/TAشاخم طعم میو ا تقسیم مواد جامد محلول بر اسید
قابل تیتر به دس آمدب
پزتین :مقدار پزتین نمونهها به رو و نی و بوا تعیوین پزتینوات
کلسیم اندا گیری شد ()53ب به این منظور  35گرم ا باف میو رند
شد و  533میلیلیتر آب مقطر به باف رند شد اضافه گردیدب پس ا
جوشاندن و عبور دادن ا صافی ،به محلوول صواف شود مقودار 233
میلیلیتر آب مقطر و  13میلیلیتر سود یک نرمال اضافه شد و محلول
حاصل به مدت یک شب در دمای اتاق قرار گرف ب  53میلیلیتر اسید
استیک یک نرمال و  35میلیمول کلرید کلسیم به آن اضوافه گردیودب
محلول حاصل جوشاند شد و ا کاغذ صافی که قبالً خشوک و و ن
شد بود (و ن اولیه) عبور داد شدب کاغذ صافی پس ا خشوک شودن
در آون و ن گردید (و ن ثانویه) و اختالف و ن اولیوه و ثانویوه کاغوذ
صافی به عنوان و ن پزتین و بر حسب گرم در  133گرم گزار شدب
محتوای فنول کل :اندا گیری میزان فنول کول آب میوو هوا بوا
استفاد ا رو فولین -سویزالچو )57( 1انجوام گرفو ب  3/5گورم ا
گوش میو جدا شد و در حضور سه میلیلیتر متانول  85درصودی در
هاون له گردیدب پس ا سانتریفیوژ کردن 233 ،میزرولیتور ا محلوول
رویی برداشته شد و به آن  1533میزرولیتر معرف فولین رقیق شد و
 1333میزرولیتر کربنات سدیم هف درصد اضافه شدب محلول حاصل
به مدت  33دقیقه روی شیزر تزان داد شدب جوذب نمونوه در طوول
موج  765نانومتر با دستگا اسپزتوفتومتری مدل T80 UV/Visible
تعیین گردیدب با مقایسه اسوتاندارد گالیوک اسوید ،مجموو فنوول بوه
صورت میلیگرم گالیک اسید در  133گرم و ن تا بیان شدب
درصد پوسیدگی :در هر تزرار معدل پوسیدگی میو ها بوه صوورت
مشاهد ای ثب شدب
درصد قهو ای شدن سطحی :سه رو پس ا خارج کردن میو هوا
ا انبار و نگهداری آنها در دمای  33درجه سانتیگراد ،معودل قهوو ای
شدن سطحی میو ها یادداش شدب
طرح آماری:
نتایج با استفاد ا آ موایش فاکتوریول و بور مبنوای طورح کوامال
تصادفی با سه تزرار و  13عدد میو در هر تزرار بورای ژنوتیوپهوای
مختلف مورد مقایسه قرار گرف ب تجزیه و تحلیل داد ها با اسوتفاد ا
1- Folin-Cicalteu

046

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،33شماره  ،4زمستان 8331

 KVD4ا جمله ارقام ودگل هستند و مان گلدهی مشابهی دارنودب
رقم ”به“ اصفهان دیرگل بوود و هومپوشوانی متوسوطی بوا ویودوجا،
 KVD2و  KVD4داردب میانگین دمای ماهیانه منطقه مورد آ موایش
ا فروردین تا مهر در جدول  3آورد شد اس ب

نرم افزار آماری ( SASنسخه  )3/1و مقایسه میانگینها با اسوتفاد ا
رو  LSDانجام گرف ب برای دو صف درصد قهو ای شدن سطحی
و درصد پوسیدگی نرمال سا ی داد ها با فرمول  ASINانجام شدب

نتایج و بحث
نتایج جدول  1نشان داد که رقم ویدوجا و ژنوتیپهای  KVD2و
جدول  -1زمان گلدهی ارقام تجاري و ژنوتيپهاي اميدبخش درختان به مورد مطالعه
Table 1- Flowering time of quince commercial cultivars and promising genotypes
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KVD4
Iafahan

جدول  -2ميانگين دماي ماهيانه منطقه مورد آزمایش از فروردین تا مهر 1331
Table 2- The average monthly temperature in the region from Farvardin to Mehr 2016
August

September

August

July

June

May

April

19

24.8

27.3

29.1

23.6

20.5

14.1

اثر رقم و مدت انبارمانی بر درصد کاهش و ن در جودول  2آورد
شد اس ب بیشترین کاهش و ن در ما پنجم انبارمانی دید شودب در
این ما ”به“ اصفهان بیشتورین درصود کواهش و ن را بوا میوانگین
 15/3درصد نشان دادب پوس ا آن ژنوتیوپهوای  KVD4 ،KVD2و
رقم ویدوجا قرار گرفتند ،به طوری که ویودوجا بوا کواهش و ن 8/51
درصدی نسب به سایر ارقام و ژنوتیوپهوا در ایون موا کواهش و ن
کمتری را نشان دادب کمترین میزان کاهش و ن در یوک موا پوس ا
انبارمانی دید شدب آبا دس دهی در طوی دور انبارموانی منجور بوه
کاهش و ن میو میشود و کاهش و ن نیز بر ظاهر میو تاثیر منفوی
دارد ()52ب پژوهشهای دیگوری نیوز بوه افوزایش آبا دسو دهوی و
کاهش و ن میو با افزایش مدت انبارمانی اشار کرد انودب بوه عنووان
مثال با افزایش مدت نگهداری در سردخانه میزان کواهش و ن میوو
”به“ رقم گورتن افزایش یاف ()51ب کاهش و ن گالبی رقم پرکوچه-
دیفیورانو 1که به مدت دو و سه ما در انبار سرد نگهداری شد بود به
ترتیب  2/6و  6درصد بودب میزان کاهش و ن بین ارقام و ژنوتیپهای
مورد مطالعه در ایون تحقیوق متفواوت بوودب بووردون و کوالر ()11
اختالف در میزان کاهش و ن بین ارقام مختلف را ناشی ا اختالف در
1- Precoce di Fiorano

سال
Year
2016

شرایا نگهداری میو در انبار ،تفاوت در میزان عناصور معودنی و نیوز
اختالف در نسب سطح به حجم میو دانستندب
سطح قندهای قابل حل (ساکار  ،فروکتور و گلووکز) کوه حاصول
هیدرولیز نشاسته طی رسیدن اس  ،با مطالعه صف مواد جامد محلول
تعیین میشود ()16ب برهمزنش اثر رقم و مدت انبارمانی بر این صف
(جدول  )2نشان داد که در مان برداش ارقام ویدوجا ( 17/11درصد)
و ”به“ اصفهان ( 15/88درصد) مواد جامد محلول بیشتری نسب بوه
ژنوتیووپهووای  12/55( KVD2درصوود) و  13/88( KVD4درصوود)
داشتندب بیشترین مقدار این صوف را ”بوه“ اصوفهان در موا چهوارم
انبارمانی ( 18/55درصد) و  KVD2در ما پنجم انبارمانی ( 18درصد)
نشان دادندب در بین ارقام و ژنوتیپهای مورد مطالعوه ،افوزایش مودت
انبارمانی در رقم ویدوجا کمترین اثر را بر افزایش مواد جامود محلوول
داش ب افزایش مدت انبارمانی منجر به افزایش مواد جامد محلول شد،
اما در مورد ”به“ اصفهان ،مواد جامد محلول در موا چهوارم انبارموانی
بیش ا ما پنجم بودب به نظر میرسد افزایش تنفس و مصورف موواد
ذخیر ای در ما آخر به کم شدن مواد جامد محلوول انجامیود اسو ب
خو قلب و همزاران ( )33نشان دادند که گالبوی آسویایی در موان
برداش دارای مقادیر یادی ساکار بود که پس ا انبارموانی ،سواکار

تعیین زمان برداشت مناسب و قابلیت انبارماني تعدادي از ارقام و ژنوتیپهاي امیدبخش...

به قندهای ساد تر تبدیل شد و درصد مواد جامد محلول افزایش پیدا
کردب گزار شد که افزایش مواد جامد محلوول در موان انبوارداری
فقا مربوط به افزود شدن قند نیس  ،بلزه به افزایش و کاهش مواد
دیگری مانند اسیدها ،پزتینهای محلول و ترکیبات فنولی نیز بستگی
دارد ()5ب مشرف و قاسمی ( )23مواد جامد محلول در منطقه فالورجان
برای ”به“ اصفهان را که پنج ما در انبار سورد نگهوداری شود بوود،
 16/33درصد و در مان برداش  15/75درصود گوزار کردنود کوه
کمتر ا مقادیر گزار شود در پوژوهش حاضور بوودب کمبوود آب در
سالهای اخیر در ایستگا تحقیقات مبارکه که منجر به افزایش غلظ
شیر سلولی در باف ها میگردد ،میتواند عل اختالف این صوف در
”به“ اصفهان باشدب در همین راستا ،گزار شد که افزایش  TSSدر
اثر تجمع مواد جامد محلول و کاهش رطوب اتفاق میافتد ()17ب
بیشترین اسید قابل تیتر در مان برداش ژنوتیپ  KVD4دیود
شدب مقودار ایون صوف در ژنوتیوپ  KVD4حتوی پوس ا پونج موا
ماندگاری در انبار بیش ا مقدار اسید قابل تیتر در میو های سایر ارقام
و ژنوتیپها بود (جدول )2ب کمترین مقدار اسید قابل تیتر در میو های
”به“ اصفهان و سپس ”به“ ویدوجا در ما پنجم انبارمانی دید شدب به
طور کلی با افزایش میزان رسیدگی و طووالنی شودن دور انبارموانی
میزان اسیدهای قابل تیتر کاهش یاف ب اسیدهای آلی در شرو رشد و
نمو میو حجم باالیی ا میو را به خود اختصاص میدهند ،لذا میو ها
تا قبل ا رسیدن و به دلیل وجود اسیدهای آلی pH ،باالیی دارند ،اموا
با رسیدن میو بیشتر اسیدهای آلی تجزیه و یا تبدیل به اسیدهای آلی
دیگر و یا قندها شد و موجب افزایش شیرینی میوو مویشووند ()37ب
اختالف در میزان اسیدهای قابل تیتر بین ارقام و ژنوتیپهای مختلف
به ویژ بین  KVD4با سایر ارقام قابل توجه بودب محققان دیگری نیز
اختالف در میزان اسید قابول تیتور بوین ارقوام و موانهوای مختلوف
انبارمانی را گزار کرد اند ( 31و )23ب
نسب  TSSبه  TAفاکتور کیفی مهمی اس کوه تعیوین کننود
طعم میو میباشد ()51ب بیشترین شاخم طعم در ”بوه“ اصوفهان و
ویدوجا پس ا انبارمانی پنج ماهه دید شدب ”به“ ویدوجا پس ا چهوار
ما ماندگاری در انبار در رتبه بعدی قرار گرف ب کمترین شاخم طعم
نیز به مان برداش در ژنوتیپ  KVD4مربوط بود (جدول )2ب به طور
کلی افزایش مدت انبارمانی به افزایش شاخم طعم منجر شدب به طور
مشابه شاخم طعم در طی انبارداری میو های کیوی رقم هیووارد بوه
طور معنیداری افزایش یاف ()7ب
مطابق جدول  ،2بیشترین سفتی باف میوو در موان برداشو
دید شدب نو رقم تاثیر معناداری بر میزان سفتی بافو میوو داشو ،
بهطوریکه سف ترین باف متعلوق بوه ”بوه“ اصوفهان و  KVD2در
مان برداش بودب کمتورین سوفتی بافو میوو مربووط بوه ژنوتیوپ
 KVD4پس ا پنج ما انبارمانی بودب به طور کلی انبارمانی طوالنیتر
میزان سفتی باف میو را کاهش دادب به طور مشابه در میوو گالبوی
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رقم یالی سفتی باف میو در مان انبوارداری ،طوی رونود یزنوواختی
کاهش یاف ()13ب سفتی و باف میو به ساختمان و ترکیوب دیووار
سلولی بستگی دارد ()53ب پیشرف رسیدگی ،بلوغ و پیری میو منجور
به حل شدن تیغه میانی و ا بین رفتن انسجام دیوار سلولی شد و در
نتیجه فعالی آنزیمهای هیدرولیزکنند افزایش یافته و سوبب کواهش
سفتی باف میو میشودب در ایون حالو میوزان حساسوی میوو بوه
نابسامانیهای پس ا برداش بستگی به میزان بلووغ میوو در موان
برداش دارد ()55ب ا طرف دیگر خاصی پلیساکاریدی بودن ساکار
نیز باعث سفتی باف میو میشوودب در طوی انبوار سورد ،میوو هوای
فرا گرا به رسیدن ادامه میدهند و تغییرات گسترد ای توسا آنزیمهوا
در پلیساکاریدهای دیوار سلولی ایجاد میشود و ساکار بوه قنودهای
ساد تر تبدیل میشودب به این ترتیب با رسیدن میو میوزان سواکار و
نیز سفتی باف میو کاهش مییابد ()32ب همانگونه کوه اشوار شود،
میو ارقام و ژنوتیپهای مورد بررسی دارای سفتی متفاوتی بودنودب در
سایر پژوهشها نیز اختالف در سفتی باف ارقام مختلف میو گزار
شد اس ب به عنوان مثال باف میو رقم رددلیشز به مراتب سف تر ا
میو رقم گلدندلیشز بودب سفتی باف میو رقم گلشاهی نیوز نسوب
به ارقام رددلیشز ،گلودندلیشوز و عباسوی در منطقوه خراسوان بیشوتر
بود()36ب
مقدار پزتین در مان برداش ژنوتیپ  KVD4بیشتورین مقودار
بود که اختالف معنیداری با مقودار پزتوین در موان برداشو ”بوه“
اصفهان نداش ب کلیه ارقام و ژنوتیپها در ما پنجم انبارموانی مقودار
پزتین خود را کاهش داد و اختالف معنیداری بوا یزودیگر نداشوتند
(جدول )2ب طبق گزار مشرف و قاسمی ( )23افزایش دور انبارداری
مقدار پزتین در میو های ”به“ اصفهان را کاهش داد ،بوه طووریکوه
محتوووای پزتووین قبوول ا انبووار  3/5گوورم در  133گوورم و در آخوورین
برداش و پنج ما مانودگاری در انبوار  1/37گورم در  133گورم بوودب
مقدار پزتین گزار شد توسا ایشان بیش ا مقادیر مشواهد شود
در پژوهش حاضر اس که عل آن میتواند اختالف در شرایا محول
پرور این درختان باشدب به طور مشابه در پوژوهش انجوام شود بور
روی سیب رقم آیدارد 1نیز طی پنج ما انبارموانی تغییراتوی در میوزان
پزتین میو اتفاق افتاد و به میزان  13-15درصد کاهش یافو ب ایون
میزان کاهش ا میزان کاهش در این پژوهش و نیوز مقوادیر گوزار
شد در ارقام جوناگلد و گلدندلیشز کمتر بود ()21ب
بیشترین محتوای فنوول کول متعلوق بوه ژنوتیوپ  KVD4و در
مان برداش بودب کمترین مقودار فنوول کول بورای ”بوه“ اصوفهان،
ویدوجا و ژنوتیپ  KVD2پس ا پنج ما انبارمانی ثب شودب در ایون
مان این سه رقم و ژنوتیپ اختالف معنیداری را بوا یزودیگر نشوان
ندادند (جدول )2ب افزایش مدت انبارمانی منجور بوه کواهش محتووای
1- Idared
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در انبار به تدریج کاهش یاف ( 6و )7ب

فنول در کلیه ارقام و ژنوتیپها شدب در همین راستا محققوان دیگوری
نیز نشان دادند که میزان فنول کل با نگهداری طوالنی مدت میو هوا

جدول  -3اثر متقابل رقم ،زمان برداشت و مدت انبارمانی بر مواد جامد محلول ،سفتی بافت و فنول كل ميوه برخی از ارقام تجاري و ژنوتيپ¬هاي
اميدبخش به
Table 3- Mean comparison of cultivar, storage time and harvesting time on TSS, firmness and total phenol in the fruit of
some commercial quince cultivars and promising genotypes

فنول كل

پكتين

سفتی

شاخص

اسيد قابل

مواد جامد

كاهش وزن

تيتر

محلول

TA
)(%
0.65ijk

TSS
)(%
15.88gh

Weight
loss
)(%
0m

16fgh
17.11cde
17.88abc
18.44a
16.77ef
10.88k

3.8hij
5.15ghi
8.8e
12.44bc
15.9a
0m
2.04jkl
3.9hij
6.7fg
9.15de
10.74cd
0m

Total phenol

Pectin

بافت

()mg/100gFW

()g/100g

101.56c

0.29abc

Firmness
)(kg/cm2
9.68a

24.94g-j

79.99d
68.89e
50.19h
32.17k
17.96m
117.91a

0.13f-i
0.26bcd
0.08h-k
0.05jk
0.04k
0.34a

8.92b
7.94d
6.78f
5.78g
5.01h
8.21cd

30.16d-g
35.66d
43.53c
45.2bc
55.18a
5.38n

0.56klm
0.51mno
0.42opq
0.43nop
0.32q
2.03a

109.55b
101.20c
83.84d
59.90f
49.14hi
64.56e

0.23cde
0.14fgh
0.16efg
0.06ijk
0.04k
0.32ab

6.74f
5.81g
4.51i
3.24j
2.12k
9.46a

7.77mn
8.91lmn
9.35lmn
11.22lmn
13.71klm
14.37kl

1.53b
1.45bc
1.37c
1.17d
1e
0.94ef

11.66k
12.55j
12.77ij
12.88ij
13.44i
13.44i

57.18fg
49.34hi
39.76j
26.56l
18.07m
54.86g

0.17efg
0.12f-j
0.10g-k
0.08h-k
0.03k
0.25bcd

8.52bc
7.46e
6.58f
5.75g
4.97h
8.66bc

19.32jk
22.22ij
24.46g-j
27.35f-i
31.56def
24.14hij

0.85fg
0.76gh
0.71hi
0.66h-k
0.58j-m
0.72hi

15.77h
16.66efg
17de
17.44b-e
18ab
17.11cde

1.44lm
4.97ghi
7.48ef
8.95de
13.01b
0m

54.85g
44.90i
37.76j
27.49l
16.29m

0.19def
0.13f-i
0.10g-k
0.06ijk
0.04k

7.87de
6.8f
5.72g
4.65hi
3.54j

25.35ghi
29.2efgh
33.73de
50.82ab
53.66a

0.67hij
0.62j-m
0.35lmn
0.38pq
0.35pq

17.15cde
17de
17.33b-e
17.44b-e
17.66a-d

1.68klm
3.34ijk
5.54gh
6.72fg
8.41ef

طعم
TSS/TA

مدت انبارمانی

رقم

Storage time

Cultivar

At harvesting
time
1
2
3
4
5
At harvesting
time
1
2
3
4
5
At harvesting
time
1
2
3
4
5
At harvesting
time
1
2
3
4
5

Isfahan

KVD4

KVD2

Viduja

در هر ستون میانگین هایی که دارای حروف مشابه هستند ،در سطح  5درصد آ مون چند دامنهای دانزن تفاوت معنیداری ندارندب
Similar letters in each column indicate no significant difference at 5% of probability level based on Duncan’s multiple range test.

اثر متقابل مان برداش و مدت انبارمانی بر مواد جامد محلول در
جدول  5آورد شد اس ب بیشترین مواد جامود محلوول در برداشو
سوم و ما پنجم و چهارم انبارمانی دید شدب مانهای برداش اول و
دوم نیز کمترین مواد جامد محلول را به خود اختصواص دادنودب موواد
جامد محلول در میو های سیب رقم فووجی 1نیوز تحو تواثیر مودت
انبارمانی و تاری برداش قرار گرفتند و با افوزایش مودت انبارموانی و
تاری برداش  ،مقدار  TSSبا تبدیل نشاسته به قنودها افوزایش یافو
()28ب
1- Fuji

طبق جدول  ،5میو هایی که در نوب سوم برداش شود بودنود،
نسب به سایر مانهای برداشو  ،شواخم طعوم بیشوتری داشوتندب
بیشترین شاخم طعم در برداش سوم و ما پنجم انبارمانی دید شدب
در مان سومین و دومین برداش مقدار فنول کل بویشتورین مقودار
بودب برداش اول و انبارمانی پنج ماهه کمترین مقدار فنول کول را بوه
خود اختصاص داد (جدول )5ب میزان فنول میو ها و سبزیهوا پوس ا
برداش میتواند کاهش یا افزایش یابد که بستگی یوادی بوه موان
برداش و شرایا انبار دارد ()38ب

تعیین زمان برداشت مناسب و قابلیت انبارماني تعدادي از ارقام و ژنوتیپهاي امیدبخش...
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جدول  -4اثر متقابل رقم× زمان برداشت × مدت انبارمانی بر مواد جامد محلول ،سفتی بافت و فنول كل ميوه برخی از ارقام تجاري و ژنوتيپ¬هاي
اميدبخش به
Table 4- Mean comparison of cultivar, storage time and harvesting time on TSS, firmness and total phenol in the fruit of
some commercial quince cultivars and promising genotypes

مواد جامد

فنول كل
Total phenol

شاخص طعم

()mg/100gFW

TSS/TA

77.38bc
66.79e
51.66g
35.95i
21.86k
15.38l
87.57a
78.6b
72.76d
60.52f
42.51h
27.39j
89.22a
80.79b
73.83cd
62.20f
45.22h
33.34i

15.09i
17.29h
18.68hi
22.84fgh
26.22ef
31.81cd
16.57i
19.6hi
22.48fgh
27.36def
30.64cde
33.87c
19.95ghi
25.06fg
30.83cde
33.10c
44.09b
49.9a

محلول
TSS
)(%
14g
14.5fg
15.41de
15.91cd
16cd
16.75b
14g
15.08ef
15.66de
15.91cd
16.5bc
15.1ef
15ef
15.66de
16.41bc
16.91ab
17.16a
17.5a

مدت انبارمانی

زمان برداشت

Storage time

Harvesting time

At harvesting time
1
2
3
4
5
At harvesting time
1
2
3
4
5
At harvesting time
1
2
3
4
5

1

2

3

در هر ستون میانگین هایی که دارای حروف مشابه هستند ،در سطح  5درصد آ مون چند دامنهای دانزن تفاوت معنیداری ندارندب
Similar letters in each column indicate no significant difference at 5% of probability level based on Duncan’s multiple range test.

درصد مواد جامد محلول در ”به“ اصفهان و  KVD2در برداشو
سوم بیشترین مقدار بود ،اما برداش سوم در ”به“ ویدوجا و ،KVD4
افزایش معنیداری نسب به مانهای برداش قبلی نداشو (شوزل
)1ب میزان مواد جامد محلول بین ارقام نیز اختالف قابل توجهی داش ب
به طوری که ”به“ اصفهان بیشترین و  KVD4کمترین مقدار TSS
را داش ب گرجی چاکسپاری و مبلی ( )31نیز اختالف بین موواد جامود

محلول بین دو رقم سیب شفیعآبادی و گالب کهنز را معنویدار و بوه
ترتیب  11/1و  8/75درصد گزار کردند و ایون اخوتالف در میوزان
مواد جامد محلول در این دو رقم سیب را ناشی ا اختالف ژنتیزی بین
آنها و اثر شرایا محیطی که این ارقام در آن رشد کرد انود ،دانسوتندب
در پژوهش حاضر اختالف بین ارقام و ژنوتیپها عالو بر تفاوتهوای
ژنتیزی میتواند در اثر منشا متفاوت این گیاهان باشدب

شكل  -1اثر متقابل رقم × زمان برداشت بر درصد مواد جامد محلول ميوه برخی از ارقام و ژنوتيپ¬هاي به
Figure 1- Interaction effects of cultivar ×harvesting time on TSS percentage in the fruit of some quince cultivars and
)genotypes (DMRT, p≤0.05
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”به“ اصفهان در برداش سوم و سپس ”به“ ویودوجا در برداشو
سوم بیشترین شاخم طعم را داشتندب شاخم طعم در ”به“ ویودوجا
و ژنوتیپ  KVD4اخوتالف معنویداری را بوین موانهوای مختلوف
برداش نشان ندادب به طور کلوی شواخم طعوم بوه ترتیوب در ”بوه“

اصفهان ،ویدوجا KVD2 ،و  KVD4کاهش یاف (شزل )3ب با توجه
به اینزه شاخم طعم نسب بین مواد جامد محلول و اسید قابل تیتور
اس و با مواد جامد محلول نسب مستقیم دارد ،حصوول ایون نتیجوه
منطقی میباشدب

شكل  -2اثر متقابل رقم × زمان برداشت بر شاخص طعم ميوه برخی از ارقام و ژنوتيپ¬هاي به
Figure 2- Interaction effects of cultivar ×harvesting time on TSS/TA in the fruit of some quince cultivars and genotypes
)(DMRT, p≤0.05

سفتی باف میو کلیه ارقام و ژنوتیپها در برداش سوم کمتور ا
مانهای برداش قبلی بود ،اما در ”بوه“ ویودوجا و ژنوتیوپ KVD4
این کاهش سوفتی بافو در برداشو سووم اخوتالف معنویداری بوا
برداش های قبل ا آن نداش (شزل )2ب در میوو ”بوه“ رقوم اشومه

سفتی میو در برداش سوم به سرع کاهش یاف و پس ا گذشو
شش ما به سه کیلوگرم بر سانتیمتور مربوع رسوید ()22ب اثور موان
برداش در سوفتی بافو میوو پوس ا انبارموانی توسوا کونوپاکوا و
پلوچارسزی ( )23نیز گزار شد اس ب

شكل  -3اثر متقابل رقم × زمان برداشت بر سفتی بافت ميوه برخی از ارقام و ژنوتيپ¬هاي به
Figure 3- Interaction effect of cultivar ×harvesting time on fruit firmness in the fruit of some quince cultivars and genotypes
)(DMRT, p≤0.05

با تاخیر در مان برداش در کلیه ارقام و ژنوتیپها ،مقودار فنوول
افزایش یاف ب به طور کلوی ژنوتیوپ  ،KVD4بویشتورین و ویودوجا
کمترین محتوای فنول را داش (شزل )5ب آنزیم فنیلآالنینآمینولیوا

ا آنزیمهای اصلی در ساخ ترکیبات فنوولی اسو  ،بوه نحووی کوه
افزایش یا کاهش در ترکیبات فنولی میتوانود مورتبا بوا افوزایش یوا
کاهش فعالی آنزیم فنیلآالنینآمینولیا باشد ()25ب

تعیین زمان برداشت مناسب و قابلیت انبارماني تعدادي از ارقام و ژنوتیپهاي امیدبخش...
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شكل  -4اثر متقابل رقم × زمان برداشت بر محتواي فنل كل ميوه برخی از ارقام و ژنوتيپ¬هاي به
Figure 4- Interaction effect of cultivar ×harvesting time on total phenol in the fruit of some quince cultivars and genotypes
)(DMRT, p≤0.05

در تحقیق حاضر درصد قهو ای شدن سطحی تح تاثیر ارقوام و
ژنوتیپهای مورد مطالعه نبود و مدت انبارمانی بر روی این عارضه اثر
معنیداری داش (شزل )5ب تا ما سوم انبارمانی ،هیچگونوه قهوو ای
شدن سطحی مشاهد نشد و شرو این عارضوه ا موا چهوارم آغوا
گردیدب بیشترین قهو ایی شدن در موا پونجم انبارموانی دیود شودب
گزار شد که انبارمانی طوالنیمدت و دماهای کمتر ا  3±1درجوه
سانتیگراد در انبوار ،میوزان قهوو ای شودن و ا دسو دهوی کیفیو
محصول را افزایش میدهد ( 3و )26ب بر خالف یافتههای این تحقیق،
در بررسی ظاهری میو ژنوتیپهای ”به“ در کلزسویون ”بوه“ کشوور
توسا عبداللهی ( ،)1قهو ای شدن سطحی پس ا دو ما انبارمانی در
برخی ا میو ها مشاهد شدب بر اساس این گزار طی موا هوای اول
 33تا  23درصد محصول و پس ا گذش چند موا  ،در صوورتی کوه
میو های بیشرس جدا نشوند ،بیش ا  63تا  73درصد محصول دچار
عارضه قهو ای شدن میشوندب خو قلوب و همزواران ( )33گوزار
کردند که افزایش میزان قندها و اسیدهای آلی باعث تاخیر در قهو ای
شدن میو میشوندب بر این اسواس بواالتر بوودن میوزان موواد جامود
محلول در ارقام و ژنوتیپهای مورد بررسی می تواند باعوث تواخیر در
قهو ای شدن در این تحقیق باشدب به طور کلی حساسی ارقام موورد
مطالعه به عارضه قهو ای شودن سوطحی نواچیز و غیرمعنویدار بوودب
درحالیکه گزار هایی مبنی بر اختالف بین ارقام و مانهای مختلف
برداش در میزان قهو ای شدن سطحی وجود داردب به عنووان مثوال،
قهو ای شدن سطحی در برداش سوم میو ”به“ رقم اشومه بویش ا
برداش های قبلی بود و در نهای به  73درصود رسوید ()22ب در بوین
ارقام و ژنوتیپهای مورد بررسی توسا عبداللهی ( )1نیز تفواوتهوای
قابل توجهی در میزان و شدت برو این عارضه در انبار وجود داشو ،
بهطوریکه دو ژنوتیوپ ”بوه“  SVS1و  SVS2ا منطقوه فالورجوان
اصفهان حساسی بسیار یادی به این عارضه نشان دادندب حساسوی
ارقام مختلف نسب به قهو ای شدن به مقدار ترکیبات فنولی تخریب

شد در آنها مربوط اس ب
با طوالنی شدن مدت انبارمانی ،مقدار پوسیدگی نیز افزایش یاف ب
اولین پوسیدگیها ا ما سوم انبارمانی دید شود و در موا پونجم بوه
بیشترین مقدار خود رسید (شزل )5ب طبق شوزل ” ،6بوه“ اصوفهان
بیشترین درصد پوسیدگی را بوه خوود اختصواص دادب سوایر ارقوام و
ژنوتیپها اختالف معنیداری در درصد پوسیدگی با یزدیگر نداشوتندب
بررسی ظاهری و عمومی میو ژنوتیپهای ”به“ مناطق مختلف کشور
نشان داد که میو های تولید شد در مناطق مرطوبتر دارای عارضه-
های بیشتری ا قبیل پوسیدگیها ،برو نگار و یا بدفرمیهای میوو
میباشند ،درحالی که میو های ”به“ تولید شد در منواطق خشوکتور
دارای پوس صافتر بود و با ارپسندی بیشتری نسب به ”به“های
مناطق پربار تر کشور دارندب این نزته بیانگر انطباق بیشتور درخو
”به“ با مناطق کم ارتفا و دارای آب و هوای نیمه خشک اسو ()1ب
در این میان شرایا انبار نیز حائز اهمی اس ب
با تاخیر در مان برداش  ،مقدار اسوید قابول تیتور کواهش یافو
(شزل )7ب اسید قابل تیتر در میو ها وابسته به مقدار متابولیسم به ویژ
تنفس اس که اسیدهای آلی را مصرف میکند و گذر مان منجر بوه
کاهش آن میشود ()13ب کاهش اسیدهای آلی با طوالنی شدن تواری
برداش توسا مشرف و قاسمی ( )23و محبی و همزواران ( )28نیوز
گزار شد اس ب مقدار پزتین در برداش اول و دوم اختالف معنی-
داری نداش  ،اما مقدار آن در برداش سوم کاهش یافو (شوزل )7ب
طبق گزار مشرف و قاسمی ( )23محتووای پزتوین در تواری هوای
مختلف برداش ”به“ اصفهان اختالف معنیداری نداش که با نتوایج
این تحقیق همسو نبودب پزتین فراوانترین پلیمر موجود در تیغه میانی
غشای سلولی اس و چسبندگی بین سلولها را کنترل میکندب غشای
سلولی میو های نارس غنی ا پزتین اس  ،اما در طی رسویدن میوو ،
پزتین بیشترین تغییر را میکند ()53ب
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شكل  -6درصد پوسيدگی ميوه در برخی از ارقام و ژنوتيپ¬هاي به
Figure 6- Effect of cultivar on fruit decay percentage in the
fruit of some quince cultivars and genotypes (DMRT,
)p≤0.05

شكل  -1اثر مدت انبارمانی بر درصد پوسيدگی و قهوهاي شدن
ميوه برخی از ارقام و ژنوتيپ¬هاي به
Figure 5- Effect of storage time on fruit decay and
browning in the fruit of some quince cultivars and
)genotypes (DMRT, p≤0.05

بررسی اثر مان برداش بر درصد کواهش و ن میوو (شوزل )8
نشان داد که تاخیر در مان برداش  ،کاهش و ن میو بیشتری را به
دنبال داردب در تایید این موضو  ،نتایج پژوهش دیگری نشوان داد کوه
کاهش و ن میو ”بوه“ رقوم اشومه پوس ا شوش موا انبارموانی در
برداش اول ،دوم و سوم به ترتیب  13/5 ،3و  11/5درصد بوود ()22ب

برخی گزار ها ثاب کردند که میوو هوای برداشو شود در مرحلوه
نموی مناسب دچار کاهش و ن کمتری در مقایسه با میو های خیلوی
ود یا خیلی دیر برداش شد در دور نگهداری در انبوار خواهود شود
()15ب

شكل  -8اثر زمان برداشت بر درصد كاهش وزن ميوه برخی از ارقام و

شكل  -7اثر زمان برداشت بر اسيد قابل تيتر و پكتين ميوه برخی از

ژنوتيپ¬هاي به
Figure 7- Effect of harvesting time on wheight loss in the
)fruit of some quince cultivars and genotypes (DMRT, p≤0.05

نتيجهگيري
با توجه به نتایج ذکر شد و بررسی میوزان موواد جامود محلوول،
اسید قابل تیتر و خواص چشایی ارقام و ژنوتیپهوای موورد مطالعوه و
نیز با توجه به اینزه تعداد رو پس ا تموام گول بوه عنووان شواخم
مهمی جه تعیین رسویدگی میوو هوا مطورح اسو  ،بهتورین موان
برداش برای رقم ویدوجا ،اولین برداش اس کوه بوه طوور متوسوا
 185رو پس ا تمام گل میباشدب این رقم در این مان ا میزان مواد
جامد محلول و شاخم طعم مطلوبی برخوردار بوود و مناسوب بورای

ارقام و ژنوتيپ¬هاي به
Figure 7- Effect of harvesting time on TA and pectin in the
)fruit of some quince cultivars and genotypes (DMRT, p≤0.05

تا خوری اس ب در این مان میتوان ا ایون رقوم بوه عنووان ”بوه“
نوبرانه نیز استفاد نموودب بورای سوایر ارقوام سوومین برداشو یعنوی
برداش در  23مهرما مطلوبتر ا سایر مانها بودب با توجه به مان
تمام گل برای هر رقم میتوان گف که برای ژنوتیپهای  KVD2و
 333 KVD4رو پس ا تمام گل مناسبترین مان برداشو اسو ب
برای رقم ”به“ اصفهان نیز  132رو پس ا برداش به عنووان موان
مناسب برداش قابل توصیه اس ب محققان دیگری نیوز ا تعوداد رو
پس ا تمام گل برای مان مناسب برداشو ارقوام مختلوف ”بوه“ در
مناطق مختلف استفاد کرد اندب بوه عنووان مثوال نیزخووا و گنجوی
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...تعیین زمان برداشت مناسب و قابلیت انبارماني تعدادي از ارقام و ژنوتیپهاي امیدبخش

 مانودگاریKVD4 میو ارقام و ژنوتیپهای”به“ ویدوجا و اصفهان و
“بیش ا چهار ما در انبار با شرایا پروژ حاضر توصیه نمیشودب ”بوه
ویدوجا در این مان ا سفتی مطلوبی برخوردار بودب ”به“ اصفهان نیوز
در این مان و ن کمتوری را ا دسو داد و شواخم طعوم و سوفتی
 قابلی نگهداری پنج ماهه در انبوار راKVD2 مناسبی داش ژنوتیپ
 یرا نه تنها در طول این مدت صفات کیفی میو در حد مطلووب،دارد
 بلزه کمترین خسارت و ضایعات در میو مشاهد گردیدب بوا،حفظ شد
توجه به پایین بودن شاخم طعم در اثر کم بودن مواد جامد محلول و
باال بودن میزان اسید قابل تیتر و نیز یاد بودن مقادیر پزتین و فنوول
 این ژنوتیپ برای استفاد در صونایع تبودیلی،KVD4 کل در ژنوتیپ
قابل توصیه اس ب

) مناسبترین مان برداش ”به“ رقوم گوورتن را در مشوهد51( مقدم
 رو بعد ا مرحله تمام گل اعالم کردنودب131 دهه دوم مهر ما یعنی
) نیز بهترین مان برای برداش ”به“ اصفهان را23( مشرف و قاسمی
 رو پس ا گلدهی و مطلوبترین طول دور نگهداری این میو183
در انبار را پنج ما گزار کردندب
با وجودیکه ارقام مورد مطالعه با ماندن بیشوتر در انبوار شواخم
 اما برخی ا آنها در ما آخر انبوار نورم،برداش باالتری را نشان دادند
،شد و طعم نامطلوب به خود گرفتندب ارقوام و ژنوتیوپهوای ویودوجا
 در ما پنجم انبارمانی عطر و طعم واقعی خود را اKVD4 اصفهان و
،دس داد و طعم نامطلوب ناشی ا ماندگاری در انبار را نشان دادنود
 عطر و طعم،  در این مان مواد جامد محلول باالیی داشKVD2 اما
 لوذا بورای، خود را حفظ کرد و طعم نامطلوب انبار را به خوود نگرفو
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Determination of the Appropriate Harvest Time and Storability of some
Cultivars and Promising Genotypes of Quince (Cydonia oblonga Mill.) in Cold
Storage Conditions
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Introduction: The evaluation of storage characteristics and determination of resistance to post-harvest
disorders in horticultural crops is highly important. ‘Viduja’ as new quince cultivar and KVD2 and KVD4
promising quince genotypes were collected from different regions of Isfahan Province. As these cultivar and
promising genotypes are new, it is necessary to determine the most appropriate harvest time for them based on
effective harvest indices. This research was carried out for the determination of the best harvest time and storage
period of these promising quince cultivar and genotypes.
Material and Methods: This experiment was carried out on 'Viduja' as new cultivar and KVD2 and KVD4
genotypes as promising genotypes and 'Isfahan' cultivar as control, which was grafted on hawthorn seedling
rootstock. In April, the full bloom time of these cultivars and genotypes was monitored to report harvest time
based on the number of days after flowering for each cultivar and genotype. Fruits were harvested on October
6th, 14th, and 21th, 2016 in the horticultural research station of Mobarakeh. Fruits were transferred to cold storage
with 0±1°C and 90±5% R.H. for five months. Some traits were measured in the harvesting date and also at the
end of every month. These traits included weight loss percentage, fruit firmness, TSS, TSS/TA, pectin, total
phenol, surface browning and decay percentage. The experiment was carried out as a factorial experiment in a
completely randomized design with three replicates (10 fruits in each replicate).
Results and Discussion: 'Viduja' cultivar and KVD2 and KVD4 genotypes were early flowering and had
similar flowering time. Isfahan quince cultivar was late flowering and had moderate overlap with KVD2 and
KVD4 genotypes. According to the results, the highest weight loss was observed in the fifth month of storage. In
this month, 'Isfahan' and 'Viduja' cultivars showed the most and the least weight loss, respectively. Others
showed increased water loss and reduced fruit weight with increased storage time. For example, with increasing
the duration of storage in the cold storage, the weight loss of 'Gorton' quince cultivar increased. In all cultivars
and genotypes, the highest TSS and TSS/TA were founded in the third harvest and fifth and fourth month of
storage. Mosharraf and Ghasemi (34) reported that TSS in the last harvesting time and after five months of
storage time was 20.16% in 'Isfahan' cultivar. In their research, TSS was 14.75% in harvesting time that was less
than the rate of this trait in the current study. The highest TSS/TA belonged to 'Isfahan' and 'Viduja' cultivars.
The highest fruit firmness was obtained at harvest time of 'Isfahan' and KVD2 genotype, and the lowest of that
was observed in five months after the storage of KVD4 genotype. In the Esme quince cultivar, the fruit firmness
in the third harvest quickly decreased, and after six months it was 3 kg cm-2. At harvesting time of KVD4
genotype, the highest phenol content was observed. 'Isfahan', 'Viduja' cultivars and KVD2 genotype showed the
lowest phenol content after five months of storage. Increasing the storage period resulted in a decrease in phenol
content in all cultivars and genotypes. Similarly, other researchers showed that the total phenol content gradually
decreased with prolonged fruit storage (6 and 7). KVD4 genotype and 'Isfahan' cultivar showed the most pectin
content at harvesting time. Increasing the storage time reduced the rates of pectin. According to Mosharraf and
Ghasemi (39), increased storage period reduces pectin content in Isfahan cultivar fruits. The fruit surface
browning was begun from the fourth month of storage, and there was no significant difference with the amount
of this trait in the fifth month. Surface browning in the third harvest of Esme cultivar was also more than the
previous harvestings, and eventually reached 70% (30). With prolonging storage time, the decay percentage
increased. The first decay was observed from the third month of storage and reached its highest level in the fifth
month. Isfahan cultivar had the highest percentage of decay. Other cultivar and genotypes had no significant
difference in decay percentage.
Conclusions: Finally, the best harvesting time for 'Isfahan', 'Viduja', KVD2 and KVD4 cultivars and
1, 2 and 3- Assistant Professors and Trainer, Horticulture Crops Research Department, Isfahan Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center. AREEO, Isfahan, Iran
(*- Corresponding Author Email: mtatari1@gmail.com)
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genotypes were 185, 200, 200 and 193 days after full bloom respectively. Fruit storage in the cold for four
months is advisable for 'Isfahan' and 'Viduja' cultivars and KVD4 genotype. In KVD2 genotype fruits, fivemonth storage is recommended.
Keywords: Post-harvest, Surface browning, Pectin, Phenol content
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چکیده
خشککردن یکی از مهمترین فرآیندهای پس از برداشت گیاهاان داوییای اسات دو ایان پاشیهه با منظارو بروسای تار یر وی هاای متلفا
خشک کردن بر گیاه داوییی شمعدانی عطری ،آزمایشی بر پای طرح کامالً تصادفی با س تکراو ی  21تیماو اجارا شاد تیماوهاای مارود آزماایه شاام
خشککردن دو ماکریییر (تران  033 ،033ی  033یات) ،خشک کردن دو آین (دمای  44 ،54ی  04دوج سانلیگراد) ،خشک کردن طبیعی (خشککردن
دو سای محصرو اتاق ،سای هرای آزاد 4 ،ساعت آفلاب ی سپس انلقال ب سای  23 ،ساعت آفلاب ی سپس انلقال ب سای  ،ی آفلاب کام ) ی نمرن گیاهی
تازه (ب عنران شاهد) بردند دو وی های متلف خشککردن ،کاهه یزن نمرن ها تا وسیدن محلرای وطربت ب  21دوصد (بر پای ماده خشک گیاهی)
ادام یافت نلایج تجزی یاویانس نشاندهنده تا یر معنیداو وی های متلف خشککردن بر زمان خشاککاردن ،فنا کا  ،فالینر یاد کا  ،فعا یات
آنلیاکسیدانی با دی وی دیپیپیاچ ی افآواِیپی ی محلرای اسانس برد کمترین ی بیهترین زمان خشککردن ( 5/34دقیق ی  0ویز) ب ترتیب مربرط
ب تیماوهای خشککردن با تران  033یات ماکریییر ی خشککردن دو سای هرای آزاد برد باالترین محلرای فن ک ( 25/87میفیگرم گا یک اسید دو
صد گرم ماده خشک) ی فالینر ید ک ( 21/70میفیگرم کر رسلین دو صدگرم ماده خشک) ب ترتیب دو تیماو سای محصرو ی سای هرای آزاد ی بیشلرین
ظرفیت آنلیاکسیدانی ( )IC50=2/31دو نمرن تازه مشاهده گردید همچنین گیاهان خشکشده دو آین با دمای  54دوج نیز از نظر فن ک  ،فالینر یاد
ک ی فعا یت آنلیاکسیدانی غنی بردند دو حا یک نمرن های خشکشده دو س تران ماکریییر ی نمرن های خشکشده دو آفلاب کام کمترین میزان وا
برای این صفات نشان دادند باالترین محلرای اسانس ( 3/1دوصد یزنی/یزنی بر پای ماده خشک گیاهی) نیز دو تیماو خشککردن دو آین با دماای 54
دوج مشاهده گردید ب طرو کفی میتران گفت ک خشککردن دو دماهای باالی آین ی ترانهای باالی ماکریییر باعث کاهه میزان ترکیبات فنر ی ی
فالینر ید ،فعا یت آنلی اکسیدانی ی دوصد اسانس شمعدانی عطری گردید دو حا یک وی های خشککردن دو سای محصرو ،سای هرای آزاد ی آین باا
دمای  54دوج  ،کمترین کاهه وا دو این صفات نسبت ب نمرن گیاه تازه نشان دادند
واژههای کلیدی :شمعدانی عطری ،خشککردن ،فنرل ک  ،فالینر ید ک  ،فعا یت آنلیاکسیدانی
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شمعدانی عطری (گ عطر چای) با ناام عفمای
 ،graveolensگیاهی چند ساا از تیاره  Geraniaceaeاسات ایان
گرن گیاهی کند وشد ،عمرماً عففی با ساق های بفند ی داوای برگهای
گرد با حاشی مرجداو است ی عطاری شابی گا سارو ی سایب داود
اسانس گیاه شمعدانی عطری ب طارو یسایعی دو صانایط عطرساازی،
Pelargonium
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آوایشای-بهداشلی ،غذایی ی داویسازی اسلفاده می شارد ( )1اساانس
این گیاه داوای خراص ملعددی از جمف ضدعفرنی کنندگی ی تحریک
کنندگی سیسلم نفایی برای دومان زخمها ،آبس ی تاب اسات ( 13ی
 )10از دیگر خراص گیاه شمعدانی میتران ب خاصیت ضد میکریبی،
ضد اضطراب ی بهبرد بریدگی ی خراشیدگی اگزماا ی همروی یاد اشااوه
کرد ( )20عصاوه هیدویا کفی بارگ گیااه شامعدانی عطاری غنای از
ترکیبات فالینر یدی است ترکیبات دیگری مانند ییلاامینهاای  Aی
 ،Eکرماوین ی اسیدهای چرب غیراشباع نیز از ترکیبات شاخص دو این
عصاوه میباشند ( )08عالیه بر این عصاوه شامعدانی عطاری ا ارات
تسهی کنندگی دو وشد سفرلهای جنین داود ()21
گیاهاااان داوییااای داوای ساااطز بااااالیی از وطربااات ی
میکریاوگانیسم هاا هسالند بناابراین جهات جفارگیری از فسااد ایان
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محصرالت ی اجلناب از کاهه کمیات ی کیفیات ماراد ما ره آنهاا،
خشککردن سریط پس از برداشت مراد گیاهی بسایاو ضاریوی اسات
( )15خشککردن یکی از قادیمیتارین وی هاای نگهاداوی ماراد
گیاهی ی از مهمترین فرآیندهای پس از برداشت گیاهان داوییی است
این فرآیند شام حذف وطربت با اسلفاده از عم تبتیر تا حد وسیدن
ب یک آسلان خاص است کا منجار با کااهه فعا یات آنازیمهاا،
میکریبها ی متمرها دو محصرل ی کاهه فساد ی زیال آن میشارد،
دو نلیج نگهداوی محصرل وا بارای مادت طارالنی بادین کااهه
کمیت ی کیفیت آن امکانپذیر میکند ( )0اندامهای متلف گیاهاان
معمرالً پس از جمطآیوی حاایی مقاادیر فرایانای وطربات ( 03تاا73
دوصد) هسلند ک باید این میزان وطربت وا بسل ب نارع انادام گیااه
داوییای با  23-25دوصاد کااهه داد ( 0 ،2ی  )14از طارف دیگار
خشککردن گیاهان تغییرات فیزیکی ی شیمیایی وا دو آنها ب هماراه
داود دو برخی مراود ،فرآیند خشاککاردن منجار با افازایه باازده
اسانس بعضی از گیاهان معطر میشرد دو فرآیند خشککردن گیاهان
داوییی با ترج ب نرع مراد م ره (آ کا ر ید ،اساانس ،فنا  ،ترپنر یاد
ی ) آنها باید وی مناسبی انلتاب نمرد با با کااوگیری وی هاای
خشککردن سریط ی صنعلی ،ن تنها کیفیت محصرل حفظ مایشارد،
بفک مدت زمان خشککردن نیز ب میزان چشمگیری کاهه خراهاد
یافت با مقایسا دی وی خشاککاردن باا آین ی خشاککاردن دو
ماکریییر دو نعناع ففففی ( )Mentha piperita L.مشتص شاد کا
وی خشککردن دو ماکریییر باعث حفظ بیشلر اسانس گیاه میشرد
( )00دو پشیهشی ،تا یر وی های متلف خشککردن (شاه تاران
ماکریییر ،س دمای متلف آین ی خشککردن دو ساای ی آفلااب) وا
بر گیاه بابرن مرود بروسای قاراو دادناد نلاایج حااکی از آن بارد کا
سریطترین وی خشککردن مربرط ب مااکریییر ی کنادتارین وی
مربرط ب خشککردن دو سای برد دو این آزماایه بااالترین دوصاد
اسانس دو وی های خشککردن با آین  43ی  03دوج سانلیگراد ی
خشککردن دو سای ب دست آمد ،دو حا یک کمترین میزان اساانس
دو وی های خشککردن دو آفلااب ،تارانهاای بااالی مااکریییر ی
دمای باالی آین مشاهده شد ( )0دو پشیهشی دیگر گازاو نمردناد
ک طی فرآیند خشککردن یاکانههاای آنزیمای ی غیارآنزیمای وو
میدهند ک منجر ب تغییرات قاب ترجهی دو ترکیاب ماراد مار رهی
گیاهان داوییی میشرند ( )23دو مطا عا ای دیگار ،تاا یر وی هاای
خشککردن دو آفلاب ،آین باا دماای  43دوجا ساانلیگاراد ی وی
ترکیبی آین–ماکریییر با تران  833یات وا بر خصرصیات نعناع ففففی
مرود بروسی قراو دادند نلایج این محققیق نشان داد کا کرتااهتارین
زمان خشکشدن دو وی آین-ماکریییر برد همچنین دو ایان وی
بیهترین ترکیبات فن ک ی بهلرین کیفیت ونگ گزاو شد ()5
دو بروسیای دیگر ،تا یر دماهای متلف خشککردن وا بر

ییشگیهای فیزیکی-شیمیایی ،ظرفیت آنلیاکسیدانی ،ونگ ی میزان
ترکیبات فنفی ففف قرمز مرود بروسی قراو دادند نلایج نشان داد ک
میزان ترکیبات فنفی با افزایه دما از  43دوج ب  03دوج سانلی-
گراد کاهه یافت ی باالترین فعا یت آنلیاکسیدانی دو پایینترین دما
( 43دوج سانلیگراد) مشاهده شد ( )00دو پشیهشی با بروسی تا یر
وی های متلف خشککردن (طبیعی ی آین) بر زمان خشککردن ی
برخی ملابر یتهای انری گیاه داوییی بادونجبری نشان دادند ک
بیهترین دوصد اسانس ی فعا یت آنلیاکسیدانی دو وی خشککردن
با آین با دمای  03دوج سانلیگراد ی بیهترین میزان فن ک دو
وی خشک کردن با آین  53دوج سانلیگراد ی خشککردن دو اتاق
حاص گردید ( )27دو مطا ع ای دیگر ،با بروسی تا یر وی های
متلف خشککردن بر زمان خشکشدن ی برخی صفات بیرشیمیایی
نعناع ففففی گزاو کردند باالترین میزان فن ک دو نمرن تازه ی
سپس دو نمرن های خشکشده دو ماکریییر  033یات ی سای
مصنرعی مشاهده شد ،دو حا یک کمترین میزان فن ک دو تیماو
آین با دمای  83دوج سانلیگراد ب دست آمد بیهترین فعا یت
آنلیاکسیدانی مربرط ب نمرن تازه ،نمرن خشکشده دو سای ی
ماکریییر برد ی کمترین میزان فعا یت آنلیاکسیدان دو نمرن های
خشکشده دو آین با دمای  43ی  83دوج سانلیگراد ب دست آمد
( )03با ترج ب کاوبرد گسلرده گیاه داوییی شمعدانی عطری دو
صنایط داویسازی ،عطرسازی ی آوایشی-بهداشلی ،ی نظر ب اهمیت
فرآیند خشککردن دو گیاهان داوییی ،ادیی ای ی عطری ،این پشیهه
با هدف بروسی تا یر وی های متلف خشککردن (خشککردن با
ماکریییر ،آین ی وی های طبیعی) بر مدت زمان خشکشدن ی برخی
صفات فیلرشیمیایی شمعدانی عطری طراحی ی اجرا شد

مواد و روشها
تیمارهای خشککردن گیاهان
این مطا ع دو قا ب طرح کامالً تصادفی با  21تیمااو (وی هاای
متلف خشککردن) ی  0تکراو دو آبان  2000اجرا گردید برای انجام
آزمایشااات ،از نمرناا هااای گیاااهی کاشاال شااده دو کفکساایرن
آمرزشاای-تحقیقاااتی گیاهااان داوییاای دانشااکده کشااایوزی دانشااگاه
رسلان (دو مرحف گ دهی کام ) اسلفاده شد این منطق دو محدیده
 00دوج ی  10دقیق عرض شاما ی ی  57دوجا ی  24دقیقا طارل
شرقی ی دو اوتفاع  2257ملر از سطز دویا قراو داود از نظر اقفیمی نیز
داوای دمای حداق ی حداکثر  -25/0ی  58دوج سانلیگراد ی ملرسط
باوندگی  500میفیملر میباشد برای انجام آزمایه گیاهان شامعدانی
عطری صبز زید برداشت شدند ی بعد از حذف شاخ های نیم خشبی،
میزان  233گرم برگ تازه (ب عنران یک یاحد آزمایشی) ترزین ی برای
انجام آزمایشات مرود اسلفاده قراو گرفات وی هاای متلفا مارود
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اسلفاده دو این آزمایه شام خشککاردن دو آین (دماای  44 ،54ی
 04دوج سانلیگراد) مدل  UNpa110ممرت آ مان ،خشککاردن دو
مااااااکریییر (تااااارانهاااااای  033 ،033ی  033یات) مااااادل
 MG402MADXBBسامرنگ ی خشککردن طبیعی (خشککاردن
دو سااای محصاارو اتاااق بااا میااانگین دمااای  11دوجا سااانلیگااراد،
خشککردن دو آفلاب کام با میانگین دمای  10دوجا ساانلیگاراد،
خشککردن دو سای فضای آزاد با میانگین دمای  15/4ساانلیگاراد،
خشککردن دو آفلاب ب مدت  4ساعت سپس انلقال ب سای محصرو
اتاق ی خشککردن دو آفلاب ب مدت  23ساعت سپس انلقال ب سای
محصرو اتاق) برد دو این پشیهه دو تمامی وی هاا ،خشاککاردن
گیاهان تا وسیدن یزن نمرن ها ب محلرای وطربلی  21دوصد (بر پای
ماده خشک گیاهی) ادام یافت ( دو پایان ،طرل زماان خشاکشادن
گیاهان دو هم وی ها محاسب گردید برای تعیین محلرای وطاربلی
ای یاا گیاهااان 0 ،نمرناا  03گرماای دو آین بااا دمااای  234دوجاا
سانلیگراد ب مدت  0ساعت خشک شدند میزان وطربت بر پای یزن
خشک گیاه ک ب صروت دوصد بیان میشرد ،از وابطا زیار محاساب
گردید ک برابر با  01/4دوصد برد ()11

برای انجام مطا عات فیلرشیمیایی گیاهان تازه نیز از مزوعا برداشات
شدند (ب عنران تیماو شاهد) ی تمام آزمایشات فیلرشیمیایی ویی نمرن
تازه نیز انجام گرفت
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنل و فالونوئیدد
کل
اسلتراج عصاوه شمعدانی عطری با وی خیسااندن ( )28انجاام
شد جهت اندازهگیری میزان فنارل کا از معارف فار ین سایرکا لیر
اسلفاده گردید ( )05میزان فالینر ید ک نیاز با وی وناگسانجی
کفرید آ رمینیرم ی بر اساس دسلروا عم کر لرد ر ( )18اندازهگیری شد
دو ادام اوزیابی خاصیت آنلای اکسایدانی عصااوه باا دی وی انجاام
گرفت دو وی ایل از معارف دیپایپایاچ 2( 2ی  -2دی فنیا -2
پیکری هیدوازی ) با اسلفاده از دسلروا عم چاری 1ی همکااوان ()22
اسلفاده ی فعا یت آنلی اکسیدانی عصاوه بر حسب  IC50بیان گردید دو
این وی ترانایی عصاوه دو ب دام انداخلن وادیکالهای دیپیپیاچ ی
انلقال ا کلرین یا هیدویژن وادیکا ی ی تبدی فرم  DPPHوادیکا ی ب
فرم کاهه یافل  DPPH-Hمرود اوزیابی قراو می گیرد دو وی دیم

1- DPPH
2- Choi
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نیز از آزمرن اِفآواِیپی 0اسلفاده گردید ( )8ایان آزمارن بار اسااس
کاهه ( Fe3+-TPTZزود ونگ) ب ( Fe2+-TPTZآبی ونگ) دو pH
پایین اسلراو است تمامی آزمایشات دو س تکراو انجام گرفت
تجزیه آماری دادهها
تجزی یاویانس دادهها بر اساس طرح پای کامالً تصاادفی باا 21
تیماو ی  0تکراو با اسلفاده از نرم افزاو  MINITABصاروت گرفات ی
مقایس میانگین تیماوها با آزمرن حداق تفایت معنیداو 5دو ساطز 2
دوصد انجام شد بارای ترسایم جادایل ی نمرداوهاا از نارمافزاوهاای
 Wordی  Excelاسلفاده گردید

نتایج و بحث
نلایج حاص از تجزیا یاویاانس دادههاا (جادیل  )2بیاانگر ا ار
معنیداو ( (p≤ 3/32وی های متلف خشککردن بر تمامی صافات
مرود مطا ع ب جز نسبت فن ک ب فالینر ید برد
زمان خشککردن
نلایج مقایس میانگین (شک  )2نشان داد ک طرالنیترین زماان
خشکشدن ب ترتیب مربرط ب نمرن های خشکشده دو ساای هارای
آزاد ( 0ویز) ی سای محصرو ( 4ویز) برد تیماوهاای خشاککاردن باا
ماکریییر با ترانهای  033یات ( 5/0دقیق ) 033 ،یات ( 4/40دقیقا )
ی  033یات ( 20/11دقیق ) ی خشککردن با آین دو دماای  04دوجا
سانلیگراد ( 233دقیق ) نیز ب ترتیب کمترین زمان خشکشدن وا با
خرد اخلصاص دادند نلایج نشان داد ک با کاهه تران ماکریییر زمان
خشکشدن افزایه یافت دو تیماوهای خشککاردن باا آین نیاز باا
افزایه دمای آین زمان الزم برای خشکشدن گیاهان کاهه یافات
مدت زمان خشک شدن ،تابعی از میزان وطربت گیااه ی دماای محایط
است ی با افزایه دما ب د ی تبتیر سریطتر آب ،عما خشاکشادن
نیز سریطتر صروت میگیرد نلاایج مشاابهی دو مارود کااهه زماان
خشک شدن با افزایه تران ماکریییر دو هریج ( ،)10انگرو ( ،)04قاوچ
خرواکی ( )10ی جعفری ( )01گزاو شده است خشککردن طبیعای
با اسلفاده از جریان هرای گرم ب د ی کاهه هزین هاای مربارط با
مصرف انرژی اهمیت زیادی داود با این یجرد ،خشککاردن طبیعای
(تحت شرایط سای ی آفلاب) معایبی نظیر عدم امکان جابجایی مقادیر
زیاد ماده گیاهی ی دسلیابی ب اسلانداودهای ابات کیفیات وا نیاز با
دنبال داود از جمف معایب خشککردن با اسلفاده از هارای گارم نیاز
میتران ب بازده پایین انرژی ی زمانبر بردن این فرآیناد اشااوه نمارد
3- FRAP
)4 -Least Significant Difference (LSD
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( )02عزیزی ی همکاوان ( )0گزاو کردند ک وی های ماکریییر ی
آین دو مقایس با وی طبیعی ،مدت زماان خشاککاردن گا هاای
بابرن وا ب صاروت معنایداوی کااهه دادناد از طارف دیگار زماان
خشکشدن دو وی ماکریییر (ب خصرص دو ترانهای باال) نسابت

ب وی آین کرتاهتر برد نلایج ب دست آمده از این تحقیق مبنای بار
کاهه زمان خشکشدن با افزایه تران مااکریییر ی افازایه دماای
آین ،با نلایج محققان دیگر دو جعفری ( ،)01نعناع ففففی ( )10ی مرزه
( )20مطابقت داشت

جدول  -1تجزیه واریانس اثر روشهای مختلف خشککردن بر خصوصیات فیتوشیمیایی شمعدانی عطری
Table 1- ANOVA for the effect of different drying methods on phytochemical properties of Pelargonium graveolens

میانگین مربعات
Mean of squares
محتوای اسانس
Essential oil
content

نسبت فنل به

زمان

فعالیت

فعالیت

آنتیاکسیدان
FRAP

آنتیاکسیدان
DPPH

فنل کل
Total
phenol

**0.137

**230.71

**28420561

0.0025

13.29

15

فالونوئید
Total phenol/
Flavonoids

فالونوئید
Flavonoids

**0.0000552

1.93ns

**31.00

**664.37

0.000216

0.96

1.62

109.95

خشکشدن
Drying
time

درجه

منبع

آزادی
df

تغییر
SOV

11

تیماو
Traits

32

خطا
Error

* ** ،ی  nsب ترتیب معنیداو دو سطز احلمال  %1 ،4%ی غیرمعنیداو
*, ** and ns: significant at 0.05, 0.01 probability levels, ns: means non-significant, respectively

شکل  -1تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر مدت زمان خشکشدن شمعدانی عطری
)Figure 1. The effect of different drying methods on drying time of Pelargonium graveolens. (LSD, p≤0.01

محتوای فنل و فالونوئید کل
نلایج مقایس میانگین (شک  )1نشان داد ک باالترین میزان فن
ک ( 55/87میفیگرم گا یک اسید دو  233گرم ماده خشاک) مربارط
ب نمرن ی شمعدانی عطری خشکشده دو سای محصرو برد ی پس از
آن نیز نمرن ی گیاهی تازه ( 00/21میفایگارم گا یاک اساید دو 233

گرم ماده خشک) قراو داشت دو بین وی های خشککردن طبیعای،
پایینترین میزان فن ک دو تیماو آفلااب کاما ( 27/10میفایگارم
گا یک اسید دو  233گرم ماده خشک) مشاهده شد نلایج این بروسای
نشان داد ک میزان ترکیبات فنفی با قراو گرفلن نمرن های گیااهی دو
معرض آفلاب ی دوج حراوت باال کاهه یافت
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شکل  -2تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر محتوای فنل کل شمعدانی عطری
)Figure 2- The effect of different drying methods on total phenol content of Pelargonium graveolens. (LSD, p≤0.01

همانطرو ک دو شک  1مشاهده میشرد ،باا مقایسا تیماوهاای
دماهای متلف آین ی ترانهای متلفا مااکریییر از نظار محلارای
فن ک ویند مشتصی مشاهده نشد با این حال نمرنا هاای خشاک
شده دو آین نسبت ب نمرن هاای خشاک شاده دو مااکریییر از نظار
ترکیبات فنفی غنیتر بردند دو بین تیماوهای خشاک کاردن باا آین،
بیهترین میزان فن ک شمعدانی عطری دو دمای  44دوج ساانلی
گراد ( 08/08میفیگرم گا یک اسید دو  233گرم ماده خشک) مشاهده
شد دو بین تیماوهای خشک کردن با مااکریییر نیاز تاران  033یات
( 11/04میفیگرم گا یک اسید دو  233گرم ماده خشاک) بایهتارین
میزان فن ک وا ب خرد اخلصاص داد دو مجمرع میزان فن کا دو
وی خشک کردن با ماکریییر نسبت ب اغفب وی ها پاایین بارد ی
احلماالً این کاهه ناشی از تجزی این ترکیبات با تتریب بافتهاای
گیاهی طی فرآیند خشک کردن است
با ترج ب نلایج مقایس میانگین (شک  ،)0میزان فالینر ید کا
دو بین وی های متلف خشک کردن ویندی نسبلاً مشاب باا میازان
فن ک داشات بااالترین میازان فالینر یاد کا ( 21/50 ،21/70ی
 21/08میفیگرم کر رسلین دو  233گرم ماده خشک) ب ترتیب مربرط
ب نمرن سای محصرو ،نمرن تازه ی نمرن سای هرای آزاد برد نلاایج
نشان داد ک با قراو گرفلن نمرنا هاای گیااهی دو معارض آفلااب از
میزان فالینر ید ک آنها کاسل شاد با نحاریکا دو باین تماامی
وی ها کمترین میزان فالینر ید ک دو تیماو خشک کردن دو آفلااب
کام (  0/70میفیگرم کر رسلین دو  233گرم ماده خشک) با دسات
آمد دو بین وی های خشککردن دو آین اخلالف معنیداوی از نظر

میزان فالینر ید ک مشاهده نشد ،اما میازان فالینر یاد کا دو ایان
وی ها نسبت ب نمرن تازه ی نمرن های خشک شده دو سای کاهه
معنیداوی نشان داد دو تیماوهای ماکریییر هام اخالالف معنایداوی
بین س تران مشاهده نشد ی میازان فالینر یاد کا دو ایان تیماوهاا
پایین تر از تمامی تیماوها (ب جز وی خشک کردن دو آفلاب کاما )
برد
ب طرو کفی مایتاران نلیجا گرفات کا دو وی هاای طبیعای
خشککردن ،با قراو گرفلن نمرن های گیاهی دو معرض آفلاب میازان
فن ی فالینر ید کاهه یافت ،ب طروی ک دو این بروسای کامتارین
میزان فن ی فالینر ید ک دو نمرن های خشکشده دو آفلااب کاما
مشاهده شد نلایج این تحقیاق باا مطا عا واکیاک ی همکااوان ()17
مطابقت داشت دو بروسی ایشان ویی گیاه بفارط ،تغییارات مشااهده
شده دو میزان ترکیبات فنفای دو دماای بااال وا با تاا یر حاراوت بار
ترکیباات تااننی نسابت دادناد تاااننهاای قابا هیادوی یز دو دوجا
حراوتهای باال تجزی میشرند ترکیبات فنفی غا باً دوین یاکر قراو
داوند ی فرآیناد خشاککاردن باعاث تتریاب سااخلاوهای سافر ی ی
یاکر ها ی خریج ترکیبات فنفی از آنها میشارد بناابراین ترکیباات
فنفی دو مقاب هر تغییری حساس میشرند ی با افازایه دماا از باین
میویند کاهه فالینر یدها بر ا ر خشککاردن مایتراناد با عفات
افزایه تاانن هاای تغفایظ شاده باشاد کا دو نلیجا پفیمریزاسایرن
فالینر یدها ب تاننهای تغفیظ شده دو دماهای بااالی خشاککاردن
اتفاق میافلد ()28
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شکل  -3تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر محتوای فالونوئید کل شمعدانی عطری
)Figure 3- The effect of different drying methods on total flavonoids content of Pelargonium graveolens. (LSD, p≤0.01

نلایج هامرینی سالمی ی همکاوان ( )20نشان داد کا تاران 733
یات ماکریییر سبب افزایه میزان فن ی فالینر یاد کا شاد آنهاا
بیان کردند ک با افزایه قدوت ماکریییر از  033ب  733یات ،میازان
فن ک ب طارو معنایداوی افازایه یافات دو پاشیهه اوساالن ی
همکاوان ( )5کمترین میزان فن ک مربرط ب نمرن های خشک شده
دو آین برد دو حا یک نمرن های خشک شده دو تیماو آین–ماکریییر
ی پس از آن تیماو آفلاب بیهترین میازان فنا کا وا داشالند ایان
محققان بیان کردند ک عفت این افزایه احلماالً ب خااطر آزادساازی
ترکیبات فنفی طی خشککردن است ی عفت کاهه ترکیبات فنفی دو
آین وا ب دمای باال نسبت دادند دو پشیهشی نیز گزاو کردند ک با
افزایه دمای خشک کردن ،میزان ترکیبات فنفی ک کاهه مییاباد
ک میتراند ب د ی ا ر تتریبی دماهای باال ویی ترکیبات فنفی باشد
()7
ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی به روش دیپیپیاچ
نلایج فعا یت آنلیاکسیدانی عصاوه شمعدانی عطری دو آزمرن
دیپیپیاچ بر حسب  IC50بیاان شاد  IC50نشااندهناده غفظلای از
عصاوه است ک مرجب  43دوصد بازداوندگی وادیکال آزاد مایگاردد
مقداو این کمیت برسیف آنا یز همبسلگی خطی ب دست آمده از مقادیر
فعا یت آنلی اکسیدانی عصاوه دو غفظتهای متلف نمرن تعیین شد

بر اساس نلایج مقایسا میاانگین (شاک  )5بااالترین فعا یات آنلای
اکساایدانی دو گیاهااان تااازه ( )IC50=2/31ی کاامتاارین آن دو تیماااو
خشااککااردن بااا ماااکریییر بااا تاارانهااای  033ی ( 033ب ا ترتیااب
 IC50=2/01ی  )IC50=2/44مشاهده شد دو تیماوهای خشککردن باا
وی های طبیعی ویند تغییرات ملفایت برد ،ب طروی ک نمرن خشک
شده دو  23ساعت آفلاب ی نمرن آفلاب کام (ب ترتیب IC50=2/50
ی  )IC50=2/07فعا یت آنلیاکسیدانی کمتری نسبت ب ساایر تیماوهاا
داشلند دو صروتی ک گیاهان خشک شده دو سای محصرو ،سای آزاد
ی  4ساعت دو آفلاب ،فعا یت آنلی اکسیدانی مشاب با نمرن تازه نشان
دادند
بین تیماوهای خشککردن با آین با دماهای متلف  ،تفاایت
معناایداوی دو فعا یاات آنلاایاکساایدانی مشاااهده نشااد تیماوهااای
خشککاردن باا مااکریییر باا تارانهاای  033ی  033یات ،فعا یات
آنلیاکسیدانی کملری دو مقایس با خشاککاردن باا تاران  033یات
( )IC50=2/51نشان دادند بنابراین با ترج با نلاایج با دسات آماده
میتران گزاو نمرد دو گیااه شامعدانی عطاری تیماوهاای خشاک
کردن دو سای ی آین با دمای  54دوج سانلیگاراد بیشالرین فعا یات
مهاااوکنناادگی وادیکااالهااای آزاد وا دو بااین وی هااای متلفاا
خشککردن نشان دادند دوحا ی ک کمترین فعا یات آنلایاکسایدانی
مربرط ب وی خشککردن با ماکریییر برد ب طرو کفی باا افازایه
دما طی فرآیند خشککردن ،قدوت احیاکنندگی عصاوه کاهه مییابد

ارزیابي تاثیر روشهاي مختلف خشکكردن بر زمان خشکشدن و برخي خصوصیات فیتوشیمیایي شمعداني عطري

ک د ی اصفی این امر می تراند ناشی از ا ر تتریبی دما بار ترکیباات
فنفی باشد ،زیرا این ترکیبات تا یر مسالقیمی بار قادوت احیاکننادگی

عصاوه داوند ()25
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شکل  -4تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر فعالیت آنتی اکسیدانی شمعدانی عطری در آزمون دیپیپیاچ
Figure 4- Effect of different drying methods on the antioxidant activity of Pelargonium graveolens in DPPH assay.
()LSD, p≤0.01

فعالیت آنتیاکسیدانی به روش اِفآراِیپی
نلایج آزمرن اِفآو اِی پی بر حسب میکری مرل آهان بار گارم
عصاوه بیان شد نلایج مقایس میانگین نشان داد ک بااالترین میازان
فعا یت آنلیاکسیدانی مربرط ب نمرن های خشکشده دو آین با دمای
 54دوج  ،سای محصروی سای هارای آزاد ی نمرنا تاازه (با ترتیاب
 74/20 ،78/35 ،04/75ی  70/82میکریمرل آهن بر گرم عصاوه) برد
کمترین میزان فعا یت آنلیاکسیدانی نیز دو نمرن های خشک شده دو
آین با دمای  04دوج سانلیگراد ( 58/81میکریمارل آهان بار گارم
عصاوه) ب دست آمد دو تیماوهای خشک کاردن باا آین ،باا کااهه
دوج حراوت فعا یات آنلایاکسایدانی افازایه نشاان داد ی بااالترین
فعا یاات آنلاایاکساایدانی دو بااین ایاان وی هااا دو دمااای  54دوج ا
سانلیگراد ( 04/75میکریمرل آهن بار گارم عصااوه) با دسات آماد
ب طرو کفی نمرن های خشک شده دو مااکریییر دو مقایسا باا ساایر
تیماوها ظرفیت آنلای اکسایدانی پاایینی نشاان دادناد ی دو باین ایان
وی ها نیز با افزایه تران دسالگاه فعا یات آنلایاکسایدانی کااهه
یافت ،ب نحری ک باالترین فعا یت آنلیاکسیدانی ( 48/78میکریمارل
آهن بر گرم عصاوه) دو تران  033یات مشاهده گردید دو وی هاای
خشککردن طبیعی با افازایه مادت زماان قراوگارفلن نمرنا هاای
گیاهی دو معرض آفلاب ،ظرفیت آنلای اکسایدانی کااهه نشاان داد،

ب نحری ک دو بین این وی هاا کملارین ظرفیات آنلای اکسایدانی
( 48/30میکریمرل آهن بر گرم عصاوه) مربرط ب نمرن خشاکشاده
دو آفلاب کام برد
نلاایج هاامرینی ساالمی ی همکااوان ( )28نشاان داد کا باین
وی های متلف خشککاردن ،تیمااو مااکریییر باا تاران  733یات
بیه ترین فعا یت مهاوکنندگی وادیکالهای آزاد وا نشان داد ،دوحاا ی
ک کمترین فعا یت آنلیاکسیدانی مربرط با وی آین باا دماای 04
دوج برد این محققان بیان کردند کا باا افازایه دماا طای فرآیناد
خشک کردن ،قدوت احیاکنندگی عصاوه کاهه مییابد ی د ی اصافی
آن وا ناشی از ا ر تتریبی دما بر ترکیبات فنفای عناران کردناد ()25
شهدادی ی همکاوان ( )02نیز گزاو کردند ک بیهترین ی کمتارین
فعا یت آنلیاکسیدانی ب ترتیب مربرط ب خرمای خشکشده دو آفلااب
ی خرمای خشکشده دو گرمخان  73دوج ساانلیگاراد بارد پیگاا ی
همکاوان ( )14عفت افازایه فعا یات آنلایاکسایدانی آ ار وا پاس از
خشااکشاادن دو دمااای  74دوجا سااانلیگااراد مرباارط با تشااکی
محصرالت یاکنه میالود طی فرآیند خشککردن دانسلند محققاین
دو پشیهشی ( )1نشان دادند ک خشککردن دو آفلاب ب د ی تجزیا
آنلیاکسیدانهای طبیعی طای فرآیناد خشاکشادن ،باعاث کااهه
فعا یت آنلیاکسیدانی شد
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شکل  -5تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر فعالیت آنتیاکسیدانی شمعدانی عطری به روش FRAP
)Figure 5-Effect of different drying methods on antioxidant activity of Pelargonium graveolens in FRAP assay (LSD, p≤0.01

محتوای اسانس
دو این مطا ع  ،میزان اسانس شمعدانی عطری ب طرو معنایداوی
تحت تا یر وی های متلف خشاکشادن قاراو گرفات (شاک )0
باالترین مقداو اسانس دو تیماو خشککردن دو آین با دمای  54دوج
( 3/1دوصد یزنی/یزنی) ب دست آمد گیاهاان خشاک شاده دو ساای
هرای آزاد ی آین با دمای  44دوج نیز دو دوجات بعدی از نظر میازان
اسااانس قااراو داشاالند کملاارین مقااداو اسااانس مرباارط ب ا تیماااو
خشککردن دو ماکریییر ( 033یات) ( 3/35دوصد یزنی/یزنای) بارد
تغییرات محلرای اسانس دو وی های متلف خشککاردن بسالگی
ب دوج حراوت ،نرع بافت ی زمان خشکشدن نمرن داود ()12
نلایج این آزمایه نشان داد وی خشککاردن مایتراناد تاا یر
معنیداوی بر میزان اسانس شامعدانی عطاری داشال باشاد دو ایان
آزمایه ،وی خشککردن دو آین با دمای  54دوجا ساانلیگاراد ی
خشککردن دو سای هرای آزاد بهلرین وی ها بارای حفاظ اساانس
مراد گیاهی شناخل شدند اگرچ مقداو اسانس نمرنا تاازه دو ساطز
برابری با اسانس نمرن های خشکشده دو آین ی دو سای قراو داشت،
اما اسانسگیری از نمرن ی تاازه نیازمناد سارعت بااالتر ی تجهیازات
اسانسگیری بیهتری برده ی دو صروت نیاز ب نگهداوی ماده گیاهی
ب مدت طرالنی ،ب انباو ی سردخان نیااز خراهاد بارد ی ممکان اسات
منجر با کااهه میازان اسالتراج اساانس شارد دو ایان آزماایه
وی های خشککردن طبیعی (با اسالثنای وی خشاک کاردن دو
آفلاب) ی آین بهلرین وی ها ب منظرو حفظ اساانس بردناد دو وی
خشککردن با ماکریییر هر چند سرعت خشکشدن بیهتار از ساایر
وی ها است ی نمرن های خشکشده نیز از نظر ظاهری داوای کیفیت

بهلری هسلند اما این وی منجر با کااهه شادید مقاداو اساانس
می شرد ( )10دو این مطا ع میزان اسانس دو گیاهان خشک شده باا
ماکریییر شدیداً کاهه نشان داد ک مشاب سایر پشیهههای صروت
گرفل است کاهه مقداو اسانس با افزایه دمای آین دو این تحقیق
نیز میتراناد ناشای از تبتیار اساانس با هماراه وطربات دو هنکاام
خشکشدن باشد کاهه محلرای اسانس باا افازایه دماای خشاک
کردن دو گیاهانی مث نعناع ی شارید ( ،)4ترخارن ( )0ی ماریم گفای
( )20نیز گزاو شده است
ضرایب همبستگی
نلایج همبسلگی صفات فیلرشیمیایی (جدیل  )1نشان داد ک بین
مقداو فنا کا باا فالینر یاد کا همبسالگی مثبات ی معنایداوی
) (r=9/11دو سطز احلمال یک دوصد یجرد داشت ب طروی ک هار
چ مقداو فن ک باالتر برد ،میزان فالینر یاد بیشالر شاد با د یا
اینک فالینر یدها خرد از جمف ی ترکیبات فنفی هسلند یجرد این نارع
همبسالگی قابا پاایهبیناای اسات هاامچنااین همبساالگی منفاای ی
معناایداوی ) (r=-9/19بااین فناا ک ا بااا میاازان  IC50دو وی
دیپیپی اچ دیده شد یعنی با افزایه میزان فنا کا  ،میازان
کاهه یافل ک نشاندهنده فعا یت آنلیاکسیدانی باالتر عصاوه است
همبسلگی منفی ی معنیداوی ) (r=-9/17نیز بین میزان فالینر یاد ی
IC50

میزان  IC50دو وی دیپیپیاچ یجرد داشت ،کا با معنای یجارد
اوتباط مسلقیم بین میازان فالینر یاد کا ی فعا یات آنلایاکسایدانی
عصاوه است برای اینک اوتباط باین محلارای فنا ی فالینر یاد ی
خاصیت آنلی اکسیدانی آنها مشتص گردد ،همبسلگی بین خاصایت
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آنلی اکسیدانی ی مجمرع محلرای ترکیبات فنفی ی فالینر ید آن تعیین
شد

شکل  -6تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر محتوای اسانس شمعدانی عطری
)Figure- 6. Effect of different drying methods on essential oil content (w/w) of Pelargonium graveolens. (LSD, p≤0.01

نلایج ب دسات آماده از وی مهااو وادیکاالهاای آزاد
همبسلگی مثبت باالیی وا بین محلرای فنا ی فالینر یاد باا فعا یات
آنلیاکسیدانی آن ها نشان داد ب این معنی کا هار چا مقاداو ایان
ترکیبات دو عصاوهها بیشلر میگاردد ا ار مهااوی بیشالری وا اعماال
نمرده ،مقداو  IC50کملر یا فعا یات آنلایاکسایدانی بیشالر مایشارد
،DPPH

(همبسلگی مثبت بین محلرای فن ی فالینر ید عصاوههاا ی خاصایت
آنلیاکسیدانی آنها) بنابراین بین میزان ترکیبات فنر ی ی فالینر ید با
فعا یت آنلیاکسایدانی انادازهگیاری شاده با وی جاذب وادیکاال
 DPPHاوتباط مثبت ی معنیداوی مشاهده شد

جدول  -2ضریب همبستگی بین صفات فیتوشیمیایی در روشهای مختلف خشک کردن شمعدانی عطری
Table 2- Correlation coefficient between phytochemical traits in different drying methods ofPelargonium graveolens

محتوای

زمان

اسانس

خشکشدن

Essential oil
content

Drying
time

1

نسبت فنل به
آنتیاکسیدان

آنتیاکسیدان

FRAP

DPPH

فالونوئید
Total phenol/
Flavonoids

فالونوئید
Flavonoids

فنل کل

صفات

Total
phenol

Traits

1

فنل کل

1

**0.74

Total phenol

فالونوئید
Flavonoids

نسبت فنل به فالونوئید

1

**-0.69

0.13ns

1

0.25ns

**-0.75

**-0.80

Total phenol/ Flavonoids
آنتیاکسیدان DPPH

1

-0.53ns

-0.39ns

0.52ns

0.47ns

آنتیاکسیدان FRAP

1

0.30ns

-0.32ns

-0.43ns

0.38ns

0.47ns

زمان خشکشدن

**0.68

0.48ns

**-0.68

-0.22ns

0.53ns

**0.56

Drying time

محتوای اسانس
Essential oil content

* ** ،ی  nsب ترتیب معنیداو دو سطز احلمال  %1 ،4%ی غیرمعنیداو
*, ** and ns: significant at 0.05, 0.01 probability levels, ns: means non-significant, respectively
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آنلی اکسیدانی عصاوه ی محلرای اساانس گردیاد دو باین وی هاای
 تیماوهای خشک کردن دو سای محصرو ی ساای هارای، مرود مطا ع
 فالینر ید کا ی بیشالرین، آزاد ی نمرن تازه بیشلرین میزان فنرل ک
فعا یت آنلیاکسیدانی وا دو هر دی آزمارن دیپایپایاچ ی افآواِیپای
نشان دادند کملرین میزان نیز برای اغفاب صافات مارود مطا عا دو
تیماو خشک کاردن دو آفلااب کاما ی خشاک کاردن دو مااکریییر
مشاهده گردید باالترین مقداو اسانس نیز دو تیمااو خشاککاردن دو
 دوجا44  ساای هارای آزاد ی آین باا دماای،  دوج54 آین با دمای
ب دست آمد بنابراین مای تاران نلیجا گیاری کارد کا دو مجمارع
 ساای هارای آزاد ی آین باا،وی های خشک کردن دو سای محصرو
 دو، دوج برای گیاه شامعدانی عطاری مناساب تار هسالند54 دمای
حا ی ک تیماوهای خشک کردن دو ماکریییر ی آفلاب کام برای گیاه
مناسب نیسلند عالیه براین نلایج این تحقیق نشان داد ک بین میزان
فنرل ک ی فعا یت آنلیاکسیدانی دو هر دی آزمرن اوتبااط معنایداوی
مشاهده شد
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 فالینر یاد ی،بروسی نلایج نشان میدهد ک میزان ترکیبات فنفی
 دو ا ار قاراو،DPPH ظرفیت آنلیاکسیدانی محاسب شاده با وی
گرفلن گیاهان دو معرض نرو خروشید دو خشکشدن طبیعای کااهه
یافت عالیه براین میزان فن ی فالینر ید ک ی فعا یت مهاوکننادگی
وادیکالهای آزاد دو تیماوهای خشک کردن با ماکریییر کاهه نشان
داد ب طرو کفی می تران ایان گرنا بیاان کارد کا افازایه دماا دو
 ترانهای ماکریییر ی دماای،  آفلاب کام، ساعت آفلاب23 تیماوهای
باالی آین باعث تتریب ترکیبات فنفای ی فالینر یادی شاده کا دو
نهایت منجر ب کاهه قدوت احیاکنندگی گیاه شمعدانی عطری شاده
است

نتیجهگیری کلی
با ترج ب نلایج این مطا ع میتران چنین بیان کرد کا افازایه
تران ماکریییر ی افزایه دمای آین دو فرآیند خشککاردن شامعدانی
 فعا یات،  منجر با کااهه محلارای فنا ی فالینر یاد کا،عطری
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Introduction: Drying is one of the most important post-harvest techniques for medicinal plants.
Pelargonium graveolens (known as geranium) is an important, high-value perennial, aromatic shrub that can
reach a height up to 1.3 m and a lateral growth of 1 m. The essential oil of P. graveolens is extensively used in
the perfumery and cosmetic industries. Medicinal plants produce antioxidant compounds, which defend cells
against degenerative effects of reactive oxygen species produced during oxidative stress and metabolism.
Antioxidants are molecules that scavenge free radicals and reduce/prevent their damages. Therefore, the
identification of natural antioxidants as preservative agents plays a pivotal role for the food, cosmetic and
pharmaceutical industry This study was conducted to investigate the effect of different drying methods
(microwave-drying, oven drying and ambient-drying) on drying time and some phytochemical properties of P.
graveolens
Material and Methods: In order to evaluate the effect of different drying methods on drying time and some
phytochemical properties of Pelargonium, an experiment was conducted at the faculty of agriculture of Lorestan
University (Khorramabad, Iran) in 2017. The experiment was carried out based on completely randomized
design with 12 treatments and three replications. The drying treatments were microwave-drying (300, 600 and
900 watts), oven-drying (45, 55 and 65 °C), ambient-drying (shade-drying at room, shade-drying in the field,
sun-drying for five hours and then transfer to the room shade, sun-drying for 10 hours and then transfer to the
room shade, and sun-drying) and fresh samples (as control). In all drying methods, the drying process continued
until the moisture content of samples reached to 12% based on dry matter.
Results and Discussion: The results of analysis of variance showed the significant effect of drying methods
on total phenol and flavonoids contents, antioxidant activity and essential oil content of the plants. The minimum
and maximum of drying time (4.05 min and 6 days, respectively) was related to microwave-drying (900 watts)
and shade-drying in the field, respectively. The highest total phenol (14.78 mg GA per 100 g dry matter) and
flavonoid (12.83 mg quercetin per 100 g dry matter) contents were observed in plants dried at room shade and
field shade, while the highest antioxidant capacity (IC50=1.02) was related to the fresh samples. The plants dried
in the oven (45 °C) also had a notable phenol and flavonoid contents with high antioxidant activity. On the
contrary, the samples dried in the microwave and sunshine showed the lowest amount of phenol and flavonoid
contents and antioxidant activity. The highest essential oil content was obtained from oven-drying at 45 °C (0.2
%w/w based on dry mater), followed by shade-drying in the field (0.17 %w/w based on dry mater), and ovendrying at 55 °C (0.15 %w/w based on dry mater). While, the lowest essential oil content occurred with
microwave-drying at 900 W (0.04 w/w based on dry mater). In this study, the amount of essential oil in the
microwave-drying plants was significantly reduced by increasing the power of the microwave. The decrease in
essential oil content with increasing oven temperature was also observed. The decrease in essential oil content
with increasing oven temperature has also been reported in other species such as peppermint, dill, tarragon and
sage and could be due to evaporation of the essential oil along with moisture losing during drying process. The
results of Hamrouni Sellami et al. (2012) showed that drying in microwave at 800 w increased total phenol and
flavonoid levels of sage (Salvia officinalis L.) Their results showed that as the microwave power increased from
600 to 800 watts, the total phenol content increased significantly. In research by Arslan et al., (2010), the lowest
total phenol content was observed in the oven dried samples, whereas the highest total phenol content was
obtained from the oven-microwave treatment and sun drying. The researchers explained that this increase was
probably due to the release of phenolic compounds during drying and the reason for the decrease in phenolic
compounds in the oven was attributed to the high temperature. Besbes et al., (2004) also reported that with
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increasing drying temperature, the amount of total phenolic compounds decreases, which may be due to the
destructive effect of high temperatures on phenolic compounds. In general, it could be concluded that drying in
high temperature of oven and high power of microwave reduces the amount of phenolic and flavonoid
compounds, antioxidant activity and essential oil content of P. graveolens. While, shade-drying and oven-drying
at 45 °C showed the least reduction in these traits compared to the fresh samples.
Conclusion: It can be concluded that shade-drying at room, shade-drying in the field and oven-drying at
45°C are more suitable for the P. graveolens .While drying treatments in the microwave and sunshine are not
suitable for the species. In addition, the results showed that there was a significant relationship between total
phenol content and antioxidant activity in both assays.
Keywords: Antioxidant activity, Drying, Phenolic compounds, Pelargonium graveolens
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نقش فرموالسیونهای مختلف کودی بر گیاهچههای کشت بافتی
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چکیده
در کشاورزی سنتی ،عموماً غلظت باالیی از عناصر غذایی در اختیار گیاه قرار میگیرد و بخش اعظمشی از ا از یریشب بششویی خشار شره و در
دسترس گیاه قرار نمیگیرد .چنانچه بتواا با مریریت صحیح ،نیاز تغذیهای گیاه را مشخص نمود ،میتواا کارایی مصرف کود را افشاای و ممچنشیا از
لودگی زیست محیطی نا ی از مصرف بی از حر کودمای یمیایی در کشور جلوگیری نمود .بنابرایا پژوم حاضر با مرف افاای رانرماا مصشرف
کود از یریب انتخاب تیمار کودی بهینه و سطح مطلوب ا جهت سازگاری و ر ر مناسب گیامچهمای کشت بافتی ژربشرا اناشاش شر .در زمشای او
تیمارمای کودی مختلف با نسبتمای متفاوت فسفر و پتاسیم ( )PKدر قالب یرح کامالً تصادفی با  01تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از
تاثیر مطلوب تیمار کودی گروه دو (با مقادیر  7/99میلی موالر نیتروژا 0/10 ،میلی موالر فسفر و  4/77میلشی مشوالر پتاسشیم) بشر پارامترمشای ر شری
گیامچهمای کشت بافتی ژربرا بود .در زمای دوش غلظتمای مختلف تیمار کودی گروه دوش ( 0x ،1/5xو  )0/5xدر قالب یرح کامالً تصشادفی بشا 05
تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت تا سطح بهینه ایا تیمار کودی تعییا گردد .نتایج نشاا داد که گیامچهمای ر ر یافته تحت تیمار  0/5xکود گروه دوش ،از
اخصمای ر ری مطلوبتری در مقایسه با دو تیمار دیگر برخوردار بودنر و میانگیا مای باالتری را از لحاظ وزا خشک ریششه و اخسشاره بشه خشود
اختصاص دادنر .لذا به منظور سازگاری و ر ر مطلوب گیامچهمای کشت بافتی ژربرا ،تیمار کودی گروه دو با غلظت  0/5xتوصیه میگردد.
واژههای کلیدی :اخصمای ر ری ،غلظتمای مختلف تیمار کودی ،نسبتمای مختلف  ،PKنیاز تغذیهای گیاه

مقدمه

1

ژربرا با ناش علمی  ،Gerbera jamesoniiاز جمله گیاماا زینتشی
است که بیشتریا سطح زیشر کششت را در غشرب اروپشا دارد و سشابقه
کشت ا به منظور گل اخهبریره به اوایل قرا بیستم در فرانسه بشاز
میگردد .اممیت تااری ا روز به روز در حا افاای است ،بنحشوی
که یکی از مهمتریا گلمای اخهبریره در بیا  01گل شاخهبریشره
برتر جهاا قرار دارد .ایا گیاه به صورت گل بریشرنی و گلشرانی مشورد
استفاده قرار می گیرد و در صنعت گل بشه دلیشل سشازگاری بشا صشنعت
حمل و نقل ،مانرگاری خوب و قیمشت مناسشب جایگشاه ویشژه ای دارد
( .)00سطح زیر کشت ایشا گیشاه زینتشی در ایشراا حشرود  01مکتشار
 4 ،0 ،0و  – 5استادیاراا و مربیاا ،گروه پژومشی بیوتکنولوژی گیاماا زینتی،
پژومشکره بیوتکنولوژی صنعتی ،جهاد دانشگامی خراساا رضوی
 -3دانشاوی مقطع دکتری ر ته بیوتکنولوژی در کشاورزی ،گروه بیوتکنولوژی و
به نژادی گیامی ،دانشکره کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهر
)Email: ma_kh230@yahoo.com
(* -نویسنره مسئو :
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.78680

می با ر و به دلیل بازارپسنری مناسبی که دارد ،مر روز بر سطح تولیر
و پرورش ا افاوده می ود (.)05
از جمله عواملی که تولیر و پرورش گیاماا زینتی از جملشه ژربشرا
در کشور را با محرودیت روبه رو میکنر ،مصشرف بشی رویشه کودمشای
یمیایی وارداتی میبا نر .بر اساس مار ارائه ره فائو ،میااا واردات
کودمای یمیائی حاوی  NPKدر سا  0305 ،0113تا بر ورد ره
است ،ایا درحالی است که میااا واردات در سشا  9507 ،0107تشا
ذکر ره است .در واقع مقایسه میااا واردات کودمشای حشاوی NPK
در سا مای  0113و  0107نشاا میدمر که ایا میااا بشه بشی از
چهار برابشر میشااا اولیشه افشاای یافتشه اسشت (فشائو) کشه ایشا مشار
نشاا دمنره مصرف بی از حر کودمای یمیائی در کشور مشیبا شر
( .)7بنابرایا چنانچه بتواا با مریریت صحیح ،نیاز تغذیهای گیشاه را در
مر مرحله ر ری مشخص نمشود ،مشیتشواا کشارایی مصشرف کشود را
افاای داد و ممچنیا از لودگی زیسشت محیطشی نا شی از مصشرف
بی از حر کودمای یمیایی در کشور جلوگیری نمود .از سوی دیگر،
جهت تولیر محصو با کیفیت مطلوب مریریت رایط تغذیهای گیشاه
نق مهمی را ایفا می کنر ( .)00گیاماا ب و عناصشر غشذایی مشورد
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نیاز خود را به مقادیر متفاوت در یو دوره ر ر جذب میکننشر (.)30
بنابرایا تغذیه نق مهمی در ر ر و عملکشرد گیشاه در کششت بشروا
خاک دارد .در ایا نوع کشت ،تماش عناصر ضروری مورد نیاز گیاه بایر
از یریب کودمای محلو در ب فرامم گردد ( .)09اگر غلظت عناصشر
غششذایی مششورد نی شاز در محلششو مششای غششذایی در حششر بهینششه نبا ششر،
نامنااریمای تغذیهای ایااد ره و ر ر و عملکرد گیاه به یور قابل
توجهی کم می ود ( 07و  .)31بشرای مثشا اگشر غلظشت مونیشوش در
محلو غذایی زیاد با شر ،ر شر ریششه گیشاه متوقشف مشی شود (.)02
ممچنیا اختال در میااا جذب یک عنصشر ،مشیتوانشر جشذب سشایر
عناصر را نیا با مشکل مواجه نمایر .به عبارت دیگر ایا امر نشاا می
دمر که عناصر غذایی اثرات نتاگونیستی و سینرژیستی بر روی جذب
یکریگر دارنر ( .)02عالوه برایا ارتباط نادیکی بیا  pHبستر کششت
و محتوای محلو غذایی وجود دارد .فرش و تعامشل نمشکمشای مشورد
استفاده در فرمو غذایی نیا میااا ر ر گیاه را تحت تشاثیر قشرار مشی
دمر ( .)07یک فرمو غذایی بهینه برای گیاه بستگی به نشوع و رقشم
گیاه ،مرحله ر ری ،فصل ر ر ،یو روز و رایط ب و مشوایی دارد.
بششا توجششه بششه اممی شت ترکی شب محلششو غششذایی در تولی شر اقتصششادی
محصوالت ،مطالعات متعردی برای یافتا یک محلو غشذایی بهینشه
برای گیاه انااش ره است .به عنواا مثا خلج و ممکشاراا ( )04اثشر
سه نوع محلو غذایی مختلف را بر ر ر و عملکرد گشل ژربشرا مشورد
بررسی قرار داد .نتایج نشاا داد بهتریا عملکرد گشل ،کیفیشت و ر شر
گیاه از گلمای ژربرای تغذیه ره با محلو مرکا تحقیقات باغبانی و
سبایمای گلخانه ای ملنر برست مر .در مطالعه دیگری کشه توسشط
موالسینی و ممکاراا ( )00انااش ر ،تاثیر سشطوح مختلشف محلشو
جانسوا بر خصوصیات کمی و کیفی گیشاه ژربشرا مشورد بررسشی قشرار
گرفت و بشه منظشور افشاای تعشراد گشل ،غلظشت  0/5برابشر محلشو
جانسوا به عنواا بهتریا تیمار معرفی گردیر.
رکت مای معتبر گل و گیاماا زینتی از جمله شرکتمشای تشرا
نیگرا ،ساکاتا و فلوریست دستورالعملمای متفاوتی برای پرورش گیشاه
ژربرا ارائه نموده انر .از نااییکه سیستممای نویا گلخانهداری توسط
کشورمای اروپایی از جمله ملنر وارد کشور ره است ،لذا با توجه بشه
متفاوت بودا اقلیم ایراا نسبت به کشورمای اروپشایی ،بشومی سشازی
تکنولوژی مای وارداتی با رایط خاص کشور به منظور افاای بشازده
تولیر اممیت ویژه ای دارد .از سوی دیگر ،الزمه ر ر صشحیح گیامشاا
در رایط گلخانه  ،فرامم وردا رایط مطلوب از نظر دما ،رت نور،
ریوبت ،عناصر غذایی و  ...است و کمبود یکی از ا ما سبب وقفه در
ر ر می ود .به عنواا مثا جهت افاای میااا جذب عناصر غذایی
توسط گیاه ،رایط نوری و دمایی خاصی مورد نیاز است و توصیه مای
کودی انااش ره توسط رکت مای خارجی منطبب با رایط اقلیمشی
خاص منطقه اما می با ر که تعریل فرمو مای ارائه ره بشا توجشه
به رایط خاص کشور ،جهت افاای بهره وری ایا نهاده ما ضشروری

است .از سوی دیگر توجه به ایشا نکتشه ضشروری اسشت کشه یکشی از
حساس تریا مراحل در فراینر کشت بافت گیشامی ،مرحلشه سشازگاری
میبا ر .در ایا مرحله گیاه بشا تشن مشای محیطشی شریری مواجشه
می ود و بیشتریا درصر مرگ و میر گیامچهمشای کششت بشافتی در
ایا مرحله اتفاق میافتر .زیرا برگمای ایااد ره در گیامچشهمشای
کشت بافتی از نظر واکسمای کوتیکولی فقیر یا فاقشر ا مشیبا شنر.
عالوه بر ایا برگما نازک و دارای ماوفیل توسشعه نیافتشه بشا میشااا
کلروفیل کم و تشکیالت کلروپالستی ضعیف میبا نر .روزنهمشا غیشر
عملکردی و میااا فعالیت نایم مشای فتوسشنتای پشاییا و در نتیاشه
بازده فتوسنتای گیامچه ما کم می با شر .سیسشتم ریششهای نشاقص و
توسعه ریشهمای موئیا ضعیف است .ارتباط ونری بیا ریشه و سشاقه
ناقص می با ر و در نتیاه باعث کام جذب عناصر غذایی ،ریوبشت
و کام مقاومت گیشاه در برابشر شوک نا شی از انتقشا و در نتیاشه
کام استقرار گیامچهما می ود ( 5و  .)0بنشابرایا مشریریت تغذیشه
صحیح و فرامم کردا رایط بهینه ر ر میتوانر درصشر زنشره مشانی
گیامچه ما را افاای دمر .لذا پژوم حاضر با مرف افاای رانرماا
مصرف کود از یریب انتخاب تیمار کودی بهینه و سشطح مطلشوب ا
جهت سازگاری و ر ر مناسب گیامچهمای کشت بافتی ژربشرا اناشاش
ر.

مواد و روشها
آزمایش اول :تاثیر تیمارهای کوودی رور رارامهرهوای
رشدی گیاهچههای کشت رافهی ژرررا در مرحله سازگاری
پششژوم حاضششر در سششا  0390در زمایشششگاه تحقیقششاتی گششروه
بیوتکنولوژی گیاماا زینتی جهشاد دانششگامی خراسشاا رضشوی اجشرا
گردیر .جهت اجرای زمای از گیامچهمای کشت بشافتی ژربشرا رقشم
 Sunwayتولیر ره در جهشاد دانششگامی خراسشاا رضشوی اسشتفاده
گردیر .پس از سازگاری اولیه گیامچهما با رایط بروا یششهای بشه
مرت  0مفته ،به منظور بررسی تاثیر نسبتمای مختلف تیمار کشودی
بر ر ر گیامچه مای کشت بافتی ژربرا در مرحله سازگاری ،تیمارمشای
کودی مختلف به رح جرو ذیل مورد بررسی قرار گرفتنشر (جشرو
.)0
با توجه به اینکه کودمای تااری ماده عموماً مقشراری ناخالصشی
دارنر ،بنشابرایا بشرای کشام میشااا خطشای وارده و افشاای دقشت
زمای  ،نمونهمای کودی با استفاده از غلظتمای مختلف نمکمشای
،NH4NO3 ،Ca(NO3)2,4H2O ،KH2PO4 ،KNO3 ،K2SO4
 Mg(NO3)2 ،CO(NH2)2 ،NH4H2PO4 ،MgSO4, 7H2Oبششه
ممراه عناصر کم مصرف و ما ( )FeSO4تهیه رنر (جرو  0و .)3
مواد یمیائی جهت تهیه محلو مای غذایی از رکت مشرک لمشاا
تهیه گردیر.

نقش فرموالسیونهاي مختلف كودي بر گیاهچههاي كشت بافتي...
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جدول  -1نسبتهای مخهلف کود مورد اسهفاده جهت تغذیه گیاهچههای ژرررا
Table 1 - Fertilizer treatments used for fertigation of plant samples
 ECمحلول غذایی

منبع
Reference

EC of Nutrient solution
)(mS/cm

)Kacperska (11

1.10

)Bres et al (3

1.13

)Modified Bres et al (3

0.92

)Modified Mota et al (23

1.06

)Modified Kacperska (11

0.96

)Modified Florance Flora (8

0.97

تیمار کودی

نسبت رین عناصر معدنی رر مصرف

Fertigation treatment

)Elements ratio (weight percent
15(N), 5(P2O5), 30(K2O), 10.10(CaO),
)2.16(MgO
15(N), 10(P2O5), 30(K2O), 11.10(CaO),
)2.10(MgO
15(N), 10(P2O5), 15(K2O), 11.10(CaO),
)2.50(MgO
15(N), 8(P2O5), 12(K2O), 11.10(CaO),
)2.50(MgO
15(N), 5(P2O5), 20(K2O), 11.10(CaO),
)2.50(MgO
15(N), 15(P2O5), 15(K2O), 11.10(CaO),
)2.50(MgO

گروه یک

First group

گروه دو

Second group

گروه سه

Third group

گروه چهار

Fourth group

گروه پنج

Fifth group

گروه

Sixth group

جدول  -2مقادیر عناصر غذایی رر مصرف مورد اسهفاده جهت تغذیه نمونههای گیاهی ژرررا رقم Sunway
Table 2- The amounts of nutrients used for fertigation of gerbera cv. Sunway samples

عناصر رر مصرف
)Macro elements (mM

گروه شش

گروه رنج

گروه چهار

گروه سه

گروه دو

گروه یک

نام نمک

Group 6
0.22
0.94
1
0.59
0.85
1.48
0.4
0.07
0.82

Group 5
0.22
2.21
0.53
0.75
1.48
0.4
0.07
0.59

Group 4
0.22
2.03
0.71
0.75
0.53
1.48
0.4
0.07
3.25

Group 3
0.22
1.23
0.71
0.35
0.85
1.48
0.4
0.07
0.8

Group 2
0.22
3.62
0.71
0.35
0.53
1.48
0.4
-

Group 1
0.22
3.8
0.53
0.75
1.35
0.4
-

Salt name
K2SO4
KNO3
KH2PO4
NH4H2PO4
NH4NO3
Ca(NO3)2,4H2O
MgSO4,7H2O
Mg(No3)2,6H2o
CO(NH2)2

ادامه جدول  -2مقادیر عناصر غذایی رر مصرف مورد اسهفاده جهت تغذیه نمونههای گیاهی ژرررا رقم Sunway
Continued Table 2- The amounts of element nutrients used for fertigation of gerbera cv. Sunway samples

گروه شش

گروه رنج

گروه چهار

گروه سه

Group 6

Group 5

Group 4

7.14
1.59
2.38
1.48
0.47
0.62

7.4
0.53
3.18
1.48
0.47
0.62

10.19
1.46
3.18
1.48
0.47
0.62

Group 3
)(mM
7.18
1.06
2.38
1.48
0.47
0.65

گیامچهمشای کششت بشافتی ژربشرا در گلشراامشایی بشه قطشر 05
سانتیمتر حاوی بسترمای کششت کوکوپیشت :پرلیشت ( )51:51کششت
گردیرنر .پس از استقرار گیامچهمشا بشا توجشه بشه نیشاز بشی گیامشاا،
محلو دمی به یوری که محلو غذایی زمک نگردد اناشاش گرفشت
زیرا زمک محلو غذایی از بستر کشت میتوانر سبب تغییر غلظشت
عناصر غذایی به کار رفته در محلو کودی ،یی دوره کشت گردد .بشا
ایا حا به منظور جلوگیری از تامع نمک در بستر کششت ،مفتشهای

گروه دو

گروه یک

نام عنصر

Group 2

Group 1

Element name

7.99
1.06
4.77
1.48
0.4
0.65

8
0.53
4.77
1.35
0.4
0.65

N
P
K
Ca
Mg
S

یک مرتبه بشویی کامل بسترمای کشت صشورت مشی گرفشت .یشرح
زمایشی بصورت یرح کامال تصادفی با  0تیمشار در  01تکشرار اناشاش
ر .یی یک دوره پنج مامه پارامترمای ر ری گیشاه از جملشه تعشراد
برگ تولیری ،یو دمبرگ ،وزا تر و خششک انشراش مشوایی ،تعشراد و
یو ریشه ،حام ریشه ،تعراد ریشه ثانویه ،وزا تشر و خششک ریششه
مورد ارزیابی قرار گرفت.
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جدول  -3مقادیر نمکهای کم مصرف و آهن مورد اسهفاده جهت تغذیه نمونههای گیاهی
Table 3- The amounts of micro elements and iron used for fertigation of plant samples
عناصر کم مصرف
غلظت Concentration
)(mM
0.0049
0.020
0.0061
0.00048
0.00058

Micro elements
MnCL2, 4H2O
H3BO3
ZnSO4
CuSO4, 5H2O
NaMoO4, 2H2O

)(mM

ما
Iron
FeSO4, 7H2O
Na2EDTA

0.0348
0.0384

آزمایش دوم :تواثیر غلظوتهوای مخهلوف تیموار کوودی
منهخب رر رارامهرهای رشدی گیاهچههای کشوت روافهی
ژرررا در مرحله سازگاری
نتایج زمای پیشیا بیانگر تاثیر بسیار مطلوب تیمار کودی گشروه
دو بر پارامترمای ر ر رویشی گیاه ژربرا در مرحله سازگاری بشود .لشذا
در ایا بخ از زمای به منظشور افشاای کشارایی مصشرف کشود و
ممچنیا کام لودگی زیست محیطی نا ی از مصرف بی از حشر
کودمای یمیایی ،غلظتمای مختلف تیمار کودی گشروه دوش شامل
 1/5برابر غلظت ( ،)1/5xیک برابر غلظشت ( )0xو  0/5برابشر غلظشت
( )0/5xمورد ارزیابی قرار گرفت تا سطح بهینه ایا تیمار کودی تعییا
گردد .الزش به ذکر است که  ECمحلو مای غذایی مشورد اسشتفاده در
ایا بخ از زمای به ترتیب برابشر بشا  0/03 ،1/05و  0/04میکشرو
زیمنس بر سانتیمتر بود pH .محلو مای غشذایی نیشا بشا اسشتفاده از
اسیر نیتریک و میرروکسیر سریم در بازه  5/2-0/0تنظیم گردیر.
جهت سازگاری گیامچهمای کشت بافتی ژربرا ،از سینیمای نشاء
حاوی بسترمای کششت کوکوپیشت :پرلیشت ( )51:51اسشتفاده گردیشر.
جهت پیاده سازی تیمارما از سه سینی نشاء  015خانهای (حاشم مشر
حفره  33سی سی) استفاده گردیر .پس از استقرار گیامچهمای کششت
بافتی ،محلو مای کودی مورد نظر از کف سینیمای نششاء در اختیشار
گیامچهما قرار گرفت ،بهیوریکه پس از مر مرحله کوددمی ،تمشامی
محلو غذایی توسط بستر کشت جشذب مشیگردیشر .یشرح زمایششی
بصورت یرح کامال تصادفی با  3تیمار در  05تکرار انااش ر .پس از
دو ماه ،پارامترمای ر ری گیاه از جملشه تعشراد بشرگ تولیشری ،یشو
دمبرگ ،وزا تر و خشک انراش موایی ،درصر برگ مای سالم ،درصشر
برگ مای نکروزه ره ،تعراد و یو ریشه ،حام ریشه ،تعشراد ریششه
ثانویه ،وزا تر و خشک ریشه ،میااا کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئیشر
کل مورد ارزیابی قرار گرفت.
میااا کلروفیل و کاروتنوئیر :برای انشرازهگیشری میشااا کلروفیشل
 011میلیگرش برگ تازه از برگمای جواا کامال توسعه یافتشه جشرا و
استخرا رنگرانهما با استفاده از  01میلیلیتر متانو  90درصر اناشاش

ر .میااا جشذب در یشو مشو مشای  053 ،471و  000نشانومتر بشا
استفاده از اسپکتروفتومتر مر ( )Bio Quest, CE 2502, UKقرائت
ر .در نهایت نیا بر اساس روابط زیشر مقشرار کلروفیشل  ،b ،aکشل و
کاروتنوئیر کل محاسبه ر.
CHL a = 15.65 A 666 – 7.34 A 653
CHL b = 27.05 A 653 – 11.21 A 666
C X+C =1000A 470 – 2.860 CHLa –129.2 CHLb/245
CHL t = CHL a + CHL b + C X+C

 :CHL aمیااا کلروفیل
 :CHL bمیااا کلروفیلb
: C X+Cکاروتنوئیر
 :CHL tکلروفیل کل
a

تجزیه و تحلیلهای آماری
ماده سازی دادهما در برنامه  Excelو تاایه و تحلیل دادهمشا بشا
استفاده از نرشافاار  Jump 8انااش ر .مقایسشه میشانگیا تیمارمشا بشا
زموا  LSDدر سطح احتما  5درصر انااش شر و نمودارمشا نیشا بشا
استفاده از برنامه  Excelرسم گردیرنر.

نهایج و رحث
آزمایش اول :تاثیر تیمارهای کودی رر رارامهرهای رشدی
گیاهچههای کشت رافهی ژرررا در مرحله سازگاری
نتایج تاایه واریانس دادهمای زمای نشاا داد که اثر تیمارمای
کودی بر وزا تر و خشک ریشه گیامچشهمشا در سشطح احتمشا یشک
درصر معنیدار بود (جرو  .)4گیامچهمایی که با تیمار کشودی گشروه
دو تیمار ره بودنر ،ریشهمشایی بشا وزا بیششتر در مقایسشه بشا سشایر
گیامچهما تولیر نمودنر که اختالف ایااد شره از لحشاظ مشاری نیشا
معنیدار بود .ممچنیا کمتریا میااا وزا تر و خشک ریشه در تیمشار
کودی گروه سه مشامره ر ( کل .)0

نقش فرموالسیونهاي مختلف كودي بر گیاهچههاي كشت بافتي...
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جدول  -4تجزیه واریانس اثر تیمارهای کودی مخهلف رر میانگین مررعات صفات مورد ارزیاری گیاهچههای کشت رافهی ژرررا رقم Sunway
Table 4- ANOVA for the effects of different fertilizer treatments on the mean square of evaluated traits of gerbera plantlets
cv. Sunway

وزن

وزن

خشک

خشک

ریشه

ررگ

Root
dry
weight

Leaf
dry
weight

وزن تر

وزن تر

ریشه

ررگ

Root
fresh
weight

Leaf
fresh
weight

Secondary
root no.

تعداد ریشه

حجم

طول

تعداد

طول

تعداد

ثانویه

ریشه

ریشه

ریشه

دمبرگ

ررگ

Root
volume

Root
length

Root
no.

Petiole
length

درجه

منبع

Leaf
no.

آزادی

تغییرات

df

S.O.V

**0.13

1.29ns

**17.65

142.17ns

**1380

**19.74

**10.73

7.44ns

**3.74

2.44ns

5

تیمار

0.02

1.32

1.79

90.68

270.00

2.24

1.46

4.29

0.26

2.01

24

Treatment

خطا
Error

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

شکل  -1اثر تیمارهای کودی مخهلف رر وزن تر و خشک ریشه گیاهچه کشت رافهی ژرررا رقم Sunway
Figure 1- Effect of different fertilizer treatments on root fresh and dry weight of gerbera plantlets cv. Sunway

از لحاظ حام ریشه تولیری نیا تفاوت معنیداری بیا تیمارمشای
کششودی مختلششف مشششامره ششر ( .)p≥1/10حاششم ریشششه تولیششری در
گیامچهمایی که با تیمار کودی گروه دو تیمار ره بودنشر ،سشه برابشر
بیشتر از گیامچهمایی بود که با تیمار کشودی گشروه سشه تیمشار شره
بودنر .کمتریا حام ریشه تولیری با میانگیا  3/00سانتی متر مکعب
در تیمار کودی گروه سشه مششامره شر کشه اخشتالف معنشیداری بشا
تیمارمای کودی گروه  0-4نرا ت ( کل .)0
یو ریشه تولیری نیا تحت تاثیر تیمارمای کودی مختلشف قشرار
گرفت ،بهیوریکه بیشتریا میانگیا ایا صشفت ( 03/4سشانتی متشر)
متعلب به تیمار کودی گروه دو بود کشه اخشتالف معنشیداری بشا سشایر
تیمارمای کودی دا ت .ممچنیا بیا سشایر تیمارمشای کشودی مشورد
استفاده از لحاظ یو ریشه تولیری تفاوت معنشیداری مششامره نششر
( کل.)0
بر اساس نتایج به دست مره بشیا تیمارمشای کشودی مختلشف از
لحاظ تعراد ریشه اصلی تفاوت معنشیداری مششامره نششر (.)p≥1/15

ولی با ایا حا بیشتریا تعراد ریشه به ترتیشب در تیمارمشای کشودی
گروه دو و یک حاصل ر .از سوی دیگر تعراد ریشه ثانویه تولیر ره
به رت تحت تاثیر تیمارمای کودی قرار گرفت ،بهیوریکه بیشتریا
تعراد ریشه ثانویه در تیمار کودی گروه دو مشامره شر کشه اخشتالف
معنیداری با تیمارمای کودی گروه یک ،سه و چهار دا شت .کمتشریا
میااا ریشه ثانویه نیا در تیمار کودی گروه یک حاصل ر ( کل .)3
نتایج تاایه واریانس دادهمای زمای نشاا داد که اثر تیمارمای
کودی مختلف بر تعراد بشرگ تولیشری ،وزا تشر و وزا خششک انشراش
موایی در سطح احتما  5درصشر معنشیدار نبشود ولشی بشا ایشا حشا
بیشتریا میانگیاما در تیمار کودی گروه دو مشامره ر (دادهما نشاا
داده نشرهانر) .ممچنیا یویلتریا دمبرگما ( 00/5سانتی متشر) نیشا
متعلب به ایا تیمار کودی بود که تفاوت معنیداری در سطح احتمشا
یک درصر با سایر تیمارما دا ت و کوتاه تریا دمبشرگ مشا در تیمشار
کودی گروه چهار با میانگیا  2/9سانتی متر مشامره ر ( کل .)4
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شکل  -2اثر تیمارهای کودی مخهلف رر حجم و طول ریشه گیاهچه کشت رافهی ژرررا رقم Sunway
Figure 2- Effect of different fertilizer treatments on root volume and root length of gerbera plantlets cv. Sunway

شکل  -3اثر تیمارهای کودی مخهلف رر تعداد ریشه اصلی و تعداد ریشه ثانویه در گیاهچه کشت رافهی ژرررا رقم Sunway
Figure 3- Effect of different fertilizer treatments on main root number and secondary root number of gerbera plantlet cv.
Sunway

شکل  -4اثر تیمارهای کودی مخهلف رر طول دمبرگ در گیاهچه کشت رافهی ژرررا رقم Sunway
Figure 4- Effect of different fertilizer treatments on petiole length of gerbera plantlet cv. Sunway

کاربرد عناصر غذایی با نسشبتمشای مختلشف مشیتوانشر تشاثیرات
متفاوتی بر گیاه دا ته با ر ( .)30نتایج پژوم حاضر نیشا نششاا داد
که گیامچهمای کشت بشافتی ژربشرا نسشبت بشه فرمشو مشای کشودی
مختلف پاسخمای متفاوتی از خود نشاا دادنر و کاربرد فرمو کشودی

ر شر و کیفیشت گیامچشهمشای مشورد

بهینه تاثیر بساایی بشر افشاای
زمای دا ت.
محاسبه میااا نیترات و مونیشوش مشورد اسشتفاده در ش تیمشار
کودی پژوم حاضر نشاا داد که میشااا مونیشوش مشورد اسشتفاده در

نقش فرموالسیونهاي مختلف كودي بر گیاهچههاي كشت بافتي...
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تیمار کودی تاثیر بساایی در تعراد ریشه و وزا خشک ریششه دا شت.
در تیمار کودی گروه دو و پس از ا تیمار کودی گروه یک ،بیششتریا
تعراد ریشه و وزا خشک ریشه مشامره ر .در فرمو کودی ایشا دو
تیمار ،اوره به عنواا منبع نیتروژا مشورد اسشتفاده قشرار نگرفتشه بشود،
درحالیکه در سایر تیمارمای کودی مورد مطالعه ،عالوه بر دیگر منابع
کودی تامیا کننره نیتروژا ،کود اوره نیا استفاده ره بود .از ناا که
کود اوره قبل از جذب توسط گیاه تبریل به مونیوش می ود ،لذا کاربرد
ا در فرمو کودی بر میااا مونیوش مورد استفاده در ترکیب کشودی
تاثیرگذار است و باعث افاای نسبت مونیوش بشه نیتشرات در ترکیشب
کودی میگردد که ایا امر نیا به نوبه خود بر عملکرد ریشه تاثیرگذار
است.
عالوه بر ایشا مقایسشه دو تیمشار کشودی گشروه یشک و دو نششاا
میدمر که افاای میااا فسفر در تیمار کودی ،تاثیر مثبتی بر میشااا
ر ر انراش زیر زمینی گیاه دارد .به یوریکه با افاای میااا فسشفر از
 1/53میلیموالر در تیمار کودی گروه یشک بشه  0/10میلشیمشوالر در
تیمار کودی گروه دو ،تعراد ریشه ثانویه به بشی از دو برابشر افشاای
یافت .عالوه بر تعراد ریشه ثانویه ،تاثیر مثبت افاای میااا فسفر بشر
پارامترمایی نظیر یو ریشه ،حام ریشه تولیری ،وزا تشر و خششک
ریشه نیا مشهود می با ر .تحقیقات متعردی نیا تشاثیر مثبشت کشاربرد
کودمای حاوی فسفر را بر میااا ر ر ریشه نشاا میدمر ( 0 ،0و .)4
عنصر فسفر در نقل و انتقا انرژی و تقسیمات سلولی در گیشاه نقش
موثری دارد و کمبود ا باعث کام توده ریشه و در نتیاشه کشام
جذب ب و مواد غذایی در گیاه و کام عملکرد میگردد (.)03
در پژومشی خلج و ممکاراا ( )04اثشر سشه نشوع محلشو غشذایی
تااری را بر ر ر و عملکرد دو رقم ژربرا در سیستم کشت بروا خاک
مورد بررسی قرار دادنر .نتایج نشاا داد محلو غذایی مرکا تحقیقشات
باغبانی و سبایمای گلخانهای ملنر تاثیر مطلوبی بشر گیامشاا تحشت
تیمار دا ت و بیشتریا تعراد برگ تولیری نیشا در ایشا تیمشار کشودی
(محلو غذایی مرکا تحقیقات باغبانی و سبایمای گلخانهای ملنشر)
حاصل ر .نسبت پتاسیم به فسفر در پژوم خلشج و ممکشاراا ()04
( )4/41تقریبا مشابه با نسبت پتاسیم به فسفر مورد اسشتفاده در تیمشار
کودی گروه دو ( )4/51میبا ر .ممچنیا نتایج مشابهی در رابطشه بشا
تششابه ایشا نسشبت در پششژوم مشای ژنشو و ممکششاراا (،)4/0( )30
پارادیکوویک و ممکاراا ( )4/4( )00و ماا و ممکاراا ( )4/0( )01بشا
پژوم حاضر به چشم میخورد.
بررسی پشنج نشوع محلشو غشذایی مختلشف بشر روی گیشاه ژربشرا
مشخص نمشود کشه کشاربرد محلشو مشای غشذایی موگلنشر ،مویشت،0
کوالکوگلو 00-و اسشتینر 3کشه بشرای پشرورش بسشیاری از گیامشاا در

سیستممای کشت بروا خاک استفاده می ود ،نتایج مطلوبی را جهت
پرورش گیاه ژربرا در پشی نرا شت و بهتشریا پاسشخ ر شری از لحشاظ
عملکرد ،کیفیت و ر ر گیاه در نمونهمای تغذیه ره با محلو غذایی
کوالکوگلو 40-حاصل ر ( )30که نسبت نیتروژا به پتاسشیم در ایشا
محلو غذایی ( )0/2تقریبا مشابه با نسبت به دست مره در پژوم
حاضر ( )0/7می با ر.
نتایج تحقیب سشیریا ( )30نششاا داد کشه در محلشو غشذایی بشا
کمتریا میااا نیتروژا ،فسفر و پتاسیم در مقایسه با سایر محلو مای
غذایی ،میااا تشکیل گیامشاا دختشری و وزا تشر گیشاه ژربشرا بسشیار
پاییاتر بود که علت ا می توانر غلظت پاییا عناصر غشذایی در ایشا
محلو غذایی با ر .مار نر ( )01نیا گاارش کرد که در رایط کمبود
فسفر ،ر ر بخ موایی گیاه در مقایسه با بخش زیرزمینشی کشام
بیشتری مییابر که ایا امر میتوانر باعث کام نسبت وزا خششک
اخساره به وزا خشک ریشه گردد.
ساواس و گیااز ( )09نشاا دادنشر کشه افشاای در میشااا فسشفر،
پتاسیم و منگنا و متعاقب ا کام در میااا عناصر کلسیم ،منیشایم
و گوگرد به منظور بهینه نمودا رایط تغذیهای در محیط ریشه گیشاه
ژربرا در سیستم کشت بسته می توانر مناسب با ر .با ایا حا سیریا
( )30گاارش کرد که در محلو مای غذایی با مقادیر یکساا پتاسشیم
و فسفر تفاوت معنیداری بیا نها از نظر وزا تر گیاه ،وزا تر ریششه،
تعراد ریشه ،یو ریشه مشامره ر که اختالف یاد ره میتوانشر بشه
دلیل تفاوت در نوع منبع نیتروژا و میااا نیتروژا مورد استفاده با ر.
در مطالعه برس و ممکاراا ( )3کاربرد محلو غذایی بشا مشرایت
الکتریکی  0/0 mS/cmجهت پرورش گیاه ژربرا توصیه گردیر .قابشل
ذکر است که در رابطه با نسبت نیتروژا به پتاسیم ،نیتروژا به فسشفر
و پتاسیم به فسفر تشابه نسبی بیا نسبتمای به کار رفته در پژوم
برس و ممکاراا ( 7 ،0/7( )3و  )4و پژوم حاضر ( 7/5 ،0/7و )4/5
دیره می ود.
در تحقیب پی رو کاربرد نسبتمای مختلف تیمار کشودی تشاثیر
بساایی بر پارامترمای ر ری مورد ارزیابی دا ت .نتایج به دست مره
بیانگر تاثیر بسیار مطلوب تیمار کودی گروه دو بر پارامترمای ر شری
گیامچهمای ژربرا میبا ر ،لذا تیمار کودی گروه دو جهت سازگاری و
ر ر رویشی مطلوبتر گیامچهمای ژربرا توصیه میگردد .با ایا حشا
به منظور افاای کارایی مصشرف کشود و ممچنشیا کشام لشودگی
زیست محیطی نا ی از مصرف بی از حر کودمای یمیایی ،انتخاب
غلظت بهینه ایا تیمار کودی نیا ضروری میبا ر تشا از ایشا یریشب
بتواا رانرماا مصرف کود را افاای داد .بنابرایا زمای دیگری بشه
منظور انتخاب سطح بهینه غلظت نمکمای گروه دو یراحی گردیر.

1 - Hewitt, 1966
)2- Çolakoğlu-1 (Kılınç, 2005

3 - Steiner, 1984
)4 - Çolakoğlu-2 (Kılınç, 2005
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آزمایش دوم :تواثیر غلظوتهوای مخهلوف تیموار کوودی
منهخب رر رارامهرهای رشدی گیاهچههای کشوت روافهی
ژرررا در مرحله سازگاری
نتششایج تاایششه واریششانس دادهمششای زمششای نشششاا داد کششه اثششر
غلظتمای مختلف تیمار کودی منتخب بر یشو دمبشرگ ،وزا تشر و
خشک انراش موایی ،وزا تر و خشک ریشه ،حاشم و تعشراد ریششه در

سطح احتما یک درصر معنیدار بود (جرو  .)5دادهمشای حاصشل از
انرازه گیری یو دمبشرگ گیامچشه مشای ر شر یافتشه نششاا داد کشه
یویلتریا دمبرگما در غلظت  0/5xتیمار کودی گروه دو حاصل ر
ولی با ایا حا تفاوت معنی داری با غلظت  0xنرا شت .کوتشامتریا
دمبرگ ما نیا در غلظشت  1/5xتیمشار کشودی منتخشب مششامره شر
(جرو .)0

جدول  -5تجزیه واریانس اثر غلظت های مخهلف تیمار کودی رر میانگین مررعات صفات مورد ارزیاری گیاهچه کشت رافهی ژرررا رقم Sunway
Table 5- ANOVA forof the effects of different concentration of fertilizers on the mean square of traits of gerbera platlets cv. Sunway

درصدبرگ

درصدبرگ

سالم
Healthy
leaf
percentage

نکروزه شده
Necrotic
leaf
percentage

برگ
Leaf
no.

*955.82

*847.64

3.10ns

*6.10

188.38

178.86

2.74

1.57

وزن تر

وزن

تعداد

تعداد

طول

حجم

ریشه
Root
no.

ریشه
Root
length

ریشه
Root
volume

ریشه
Root
fresh
weight

0.22ns

**304.03

**1.69

**0.07

0.65

44.94

0.31

0.009

خشک
ریشه
Root
dry
weight

وزن تر

وزن

درجه

خشک

طول

برگ
Leaf
dry
weight

دمبرگ
Petiole
length

ي
df

**16.85

**0.31

*4.00

2

تیمار
Treatment

0.64

0.02

0.93
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خطا Error

برگ
Leaf
fresh
weight

آزاد

منبع تغییرات
S.O.V

** * ،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.

ممچنیا توزیا گیامچه مای مورد زمای نشاا داد که بیشتریا
و کمتششریا میششااا وزا تششر و خشششک انششراش مششوایی بششه ترتیششب در
غلظتمای  0/5xو  1/5xتیمار کودی گروه دو به دست مر .به بیشاا
دیگر با افاای غلظت تیمار کودی گروه دو ،وزا تر و خششک انشراش
موایی افاای یافت (جرو .)0
عالوه بر ایا نتایج منرر در جرو  0نشاا میدمر که وزا تر و
خشک ریشه تحت تاثیر تیمارمای زمای قرار گرفتنر .کاربرد غلظت
مای  0xو  0/5xتیمار کودی منتخب ،تفاوت معنشیداری را از لحشاظ
وزا تر ریشه با غلظت  1/5 xایااد نمود.
بیشتریا میااا وزا خشک ریشه در غلظشت  0/5xتیمشار کشودی
گروه دو مشامره ر کشه بشا سشایر تیمارمشای مشورد بررسشی تفشاوت
معنیداری را از خود نشاا داد ،بهیوریکه وزا خشک ریششه در ایشا
تیمار کودی نادیک به دو برابر بیشتر از میااا انشرازهگیشری شره در
غلظت  1/5xبود .انرازهگیری حام و تعراد ریشه تولیری گیامچهمای
ر ر یافته نشاا داد که بیشتریا میانگیامای مرتبط با ایا صفات در
غلظتمای  0xو  0/5xتیمار کودی گروه دو حاصل شر کشه تفشاوت
معنیداری را با غلظت  1/5xاز خود نشاا دادنر (جرو .)0
در پایاا زمای پس از مارش تعراد برگمای تولیری ،مشامره

گردیر که در برخی از گیامچهمای تحت تیمشار عالئشم نکشروز برگشی
دیره می ود .لذا ایا پارامتر نیا از لحشاظ مشاری مشورد ارزیشابی قشرار
گرفت .گیامچهمایی که تحشت تیمشار غلظشتمشای 1/5xو  0xتیمشار
کودی گروه دو قرار گرفته بودنر ،بیشتریا میشااا نکشروز برگشی را از
خود نشاا دادنر .کاربرد غلظت  0/5xتیمار کودی گروه دو مناشر بشه
کام  41درصری عالئم نکروز برگی در مقایسه با غلظت  1/5xر.
ممچنیا باالتریا درصر برگمای سشالم نیشا در غلظشت  0/5xتیمشار
کودی گروه دو حاصل ره که تفاوت معنیداری با غلظتمای 1/5xو
 0xاز خود نشاا داد (جرو .)0
نتایج تاایه ماری دادهما نشاا داد که بیا تیمارمای مختلشف از
نظر میااا کلروفیل  aتفشاوت معنشیداری وجشود دا شت (جشرو .)7
بیشتریا میااا کلروفیل  aدر غلظت  0xتیمار کشودی گشروه منتخشب
مشامره ر ولی با ایا حا تفاوت معنی داری با غلظشت  0/5xتیمشار
کودی منتخب نرا ت .غلظت  1/5xنیا کمتریا میااا ایشا صشفت را
به خود اختصاص داد .بررسی میااا کلروفیل  bدر نمونشهمشای مشورد
زمای نشاا داد که بیشتریا میانگیا ایا صفت در غلظت  0xتیمار
کودی گروه دو حاصل شر .میشااا کلروفیشل  bدر غلظشت  0xتیمشار
کودی گروه دو به میااا  01درصر در مقایسه با غلظشت  1/5xتیمشار

نقش فرموالسیونهاي مختلف كودي بر گیاهچههاي كشت بافتي...

کودی منتخب افاای یافت که ایا امر نشاا دمنشره تشاثیر مطلشوب
افاای غلظت تیمار کودی منتخب میبا ر .میااا کلروفیل کشل کشه
از ماموع کلروفیل  aو  bحاصل میگردد ،رونر تقریبشا مششابهی را از
خود نشاا داد ( کل .)5
در رابطه با میااا کاروتنوئیر نیا تاثیر تیمارما معنیدار بود (جرو
 .)7نمونهمای ر ر یافته تحت تاثیر غلظت  0xتیمار کشودی گشروه دو
بیشتریا میانگیا کاروتنوئیر را به خود اختصاص دادنر .بشا ایشا حشا
تفاوت معنشیداری بشا غلظشت  0/5xتیمشار کشودی منتخشب نرا شت.
کمتریا میااا ایا پارامتر نیا در غلظت  1/5xمشامره ر ( کل .)5
بر اساس تحقیقات سانولر و ممکاراا ( )30ژربشرا جشاو گیامشانی
یبقهبنری میگردد که به  ECمحلو غذایی حساس میبا ر .لذا نیاز
است که در رابطه با ارقاش متفاوت گیاه ژربشرا ،بشا توجشه بشه پتانسشیل
ژنتیکی مر رقم ،مریریت تغذیه متفاوتی صورت گیشرد ( ،)02کشه ایشا
امر با تنظیم  ECمحلو غذایی امکاا پذیر میبا ر .در واقشع تنظشیم
 ECمحلو مای غذایی به پرورشدمنشرگاا محصشوالت زینتشی ایشا
امکاا را می دمر که رانرماا مصشرف ب را بهبشود بخششنر .بشه ایشا
ترتیب میااا ب قابل دسترس گیاه به نحوی مطلوب تغییشر مشییابشر
که جذب عناصر غذایی متعاد ره و ایا موضشوع در نهایشت تعشاد
ر ر رویشی و زایشی را به دنبا خوامر دا ت (.)00
در مطالعه انااش ره بر روی گیاه ژربرا مشخص گردیر گیامشانی
که به میااا  %01و  %05محلو غشذایی را دریافشت کشرده بودنشر ،از
لحاظ میااا سباینگی و اخص کلروفیل ،اخشتالف معنشیداری را بشا
تیمارمای کودی  %51و  %011از خشود نششاا دادنشر .ممچنشیا یشک
رابطه خطی مثبت بیا غلظت محلو غذایی و محتشوای مشا بشرگ
مشامره ر .در برگ مای جواا گیامانی که بشا تیمشار کشودی  %01و
 %05محلو غذایی تغذیه شره بودنشر ،عالئشم زردی بشیا رگبرگشی
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مشامره ر که احتماال بروز ایا عالئم بی از نکه به دلیل کشام
غلظت عناصر غذایی با ر ،به دلیل افشاای  pHبسشتر کششت و بشه
دنبا ا عرش توانایی گیاه در جذب ما از بستر کشت میبا ر (.)30
در مطالعه حاضر نیا کمتریا میااا کلروفیشل  aو  bدر تیمشار کشودی
 1/5xمشامره ر که کمتریا میااا  )1/05 ms/cm( ECرا به خشود
اختصاص داده بود و کاربرد محلو مای غشذایی بشا  ECبشاالتر نتشایج
مطلوبی را در رابطه با صفات مورد ارزیابی در پی دا شت .از ناشا کشه
عمششره ترکیبششات رنگرانششهمششای فتوسششنتای دارای سششاختار نیتروژنششی
می با نر ،بنابرایا کاربرد نیتروژا میتوانر تشا حشر زیشادی مناشر بشه
افاای میااا نها در گیاه گردد ( .)35بشه عقیشره برخشی از محققشیا
ممبستگی زیادی بیا کلروفیل برگ و غلظشت نیتشروژا بشرگ وجشود
دارد ( .)34بنابرایا افاای غلظت تیمار کودی از  1/5xبه  ،0xمناشر
به افاای دو برابری غلظت عناصر غذایی از جمله نیتروژا میگشردد
که ایا امر نیا به نوبه خود تاثیر مثبتی بشر افشاای میشااا کلروفیشل
برگ خوامر دا ت .در پژوم حاضر کام جائی در میااا کلروفیل
با افاای غلظت تیمار کودی از  0xبه  0/5xنیا مشامره شر کشه بشا
نتایج پشژوم واا ایشرد و ممکشاراا ( )33مطشابب مشی با شر ،زیشرا
نیتروژا اضافی اغلب منار به افاای ر شر رویششی گیشاه شره کشه
فراوردهمای فتوسنتای گیاه را به مصرف مشیرسشانر و در نهایشت بشه
کام عملکرد منار میگردد (.)33
در تحقیقششی تششاثیر کششام غلظششت عناصششر محلششو غششذایی بششر
پارامترمای ر ری گیاه ژربرای مینیاتور مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج
نشاا داد کیفیت گیامشاا تحشت تشاثیر کشام  01درصشری غلظشت
عناصر غذایی قرار نگرفت و کاربرد محلشو غشذایی بشا  ECپشاییاتشر
( )0/0 ms/cmتغییرات چشمگیری را در سیستم ریشهای گیشاه ایاشاد
نکرد .ممچنیا وضعیت تغذیهای گیاه ژربرا نیا رضایت بخ بود (.)3

جدول  -6تاثیر غلظت های مخهلف تیمار کودی گروه دو رر ررخی از صفات مورد ارزیاری در گیاهچه کشت رافهی ژرررا رقم Sunway
Table 6- Effect of different concentrations of second group fertilizer on some of the traits of gerbera plantlet cv. Sunway

وزن
ررگ های
نکروزه شده
Necrotic
leaf
)(%
53.95 a
52.68 a
37.41 b

ررگهای

تعداد

حجم

خشک

وزن
وزن تر

خشک

ریشه
Root
fresh
weight
)(g

اندام

ریشه
سالم
ریشه
ریشه
هوایی
Root
Healthy
Root
Root
Shoot
volume
leaf
dry
No.
3
dry
) (cm
)(%
weight
weight
)(g
)(g
0.44 b
1.95 b
0.20 b
2.31 b
7.2 b 44.38 b
0.69 a
2.63 a
0.28 b
3.27 a
8.6 a 47.31 b
0.78 a
2.68 a
0.38 a
3.26 a
8.5 a
62.59 a
میانگیامای دارای حراقل یک حرف مشابه در مر ستوا ،بر اساس زموا  LSDدر سطح احتما

وزن تر
اندام

طول

هوایی
Shoot
fresh
weight
)(g

دمبرگ
Petiole
length
)(cm

غلظت تیمار کودی
Fertigation
treatment
concentration

10.30 b
2.27 c
11.10 ab
3.71 b
11.55 a
4.86 a
 5درصر اختالف معنیداری نرارنر.

0.5x
1x
1.5x

Means followed by the same letter within each column are not significantly different at probability level of 5% based on LSD test.
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جدول  -7تجزیه واریانس اثر غلظتهای مخهلف تیمار کودی رر میانگین مررعات صفات مورد ارزیاری گیاهچه کشت رافهی ژرررا رقم Sunway
Table 7- ANOVA for the effects of different concentration of fertilizer on the mean square of traits of gerbera plantlet cv.
Sunway
منبع تغییرات
درجه آزادی
کلروفیل a
کلروفیل b
کلروفیل کل
کاروتنوئید
Carotenoids
**1.30

Total chlorophyll
**574.25

Chlorophyll b
**169.18

Chlorophyll a
**120.16

df
2

S.O.V
تیمار Treatment

0.07

11.78

2.81

3.52
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خطا
Error

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

شکل  -5اثر تیمارهای کودی مخهلف رر میزان کلروفیل کل b ،a ،و کاروتنوئید در گیاهچه کشت رافهی ژرررا رقم Sunway
Figure 5- Effect of different fertilizer treatments on total chlorophyll, chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoid contents in
)gerbera plantlet cv. Sunway (LSD, p≤0.05

نتایج پژوم حاضر نیا نشاا داد که ژربرای کشت بافتی پرورش
یافته در تیمار کودی  0/5xبا مرایت الکتریکی  0/04میلی زیمنس بر
سانتی متر از لحاظ پارامترمشای ر شری وضشعیت مطلشوبی را از خشود
نشاا داد که با یافتشهمشای پشژوم بشرس و ممکشاراا ( )3منطبشب
میبا ر.
بررسی غلظت مای مختلشف محلشو موگلنشر (،%75 ،%51 ،%05
 %011و  )%005بششر پارامترمششای ر ششری گیششاه ژربششرا نشششاا داد کششه
بیشتریا میااا وزا تر و خششک کشل گیشاه و وزا خششک بشرگ در
غلظت  %05محلو موگلنر حاصل ر که مرایت الکتریکی ا برابشر
با  1/99میلی زیمنس بشر سشانتیمتشر بشود ( .)04از ناشا کشه غلظشت

نمکمای موجود در محلو غذایی موگلنر بسیار باال میبا ر ( ،)9لذا
یبیعی به نظر میرسر که غلظتمای باالی ایا محلو تاثیر مطلوبی
بر پارامترمای ر ری گیاه ژربرا نخوامر دا ت.
در مطالعه انااش ره توسط پاالنیسامی و ممکاراا ( )05بشر روی
گیشششاه ژربشششرا ،تشششاثیر غلظشششتمشششای مختلشششف تیمشششار کشششودی
 05:01:31 grNPK/m2/monthبششه ممششراه اسششپری برگششی عناصششر
ریامغذی ( )1/114 %و اسشیر میومیشک ( )1/0 %مشورد ارزیشابی قشرار
گرفت .نتایج نشاا داد که صفات مورفولوژیکی نظیر ارتفاع گیاه ،تعراد
برگ ،سطح برگ ،کانوپی گیاه ،تعراد پاجوش و تراکم گیاه در مراحشل
مختلف ر ر ،در غلظت  %011تیمار کودی به ممشراه اسشپری برگشی

نقش فرموالسیونهاي مختلف كودي بر گیاهچههاي كشت بافتي...

عناصر ریامغذی و اسیر میومیشک افشاای یافشت کشه البتشه در ایشا
پژوم ا اره ای به  ECمحلو غذایی نشره است.
ارزیابی سطوح مختلف مشرایت الکتریکشی ( 4 ،3 ،0 ،0و  5میلشی
زیمنس بر سانتی متر) بر پارامترمای ر ری گیاه ژربرا نششاا داد کشه
سطوح مختلف  ECتاثیر معنیداری بر تعراد برگ ،سطح بشرگ ،وزا
خشک انراش موایی نرا ت .یک رابطه ممبستگی منفی ( )-1/25بشیا
تعراد برگ و سطوح  ECمشامره ر که نشاا مشیدمشر بشا افشاای
میااا  ،ECتعراد برگ کام مییابر که دلیل ا میتوانر تاثیر منفی
غلظتمای بسیار باالی عناصر غذایی بر گیشاه با شر .بشه یشور کلشی،
پارامترمای ر ری به میااا انرک تحت تاثیر غلظت محلشو غشذایی
قرار گرفت .بنابرایا میتواا نتیاه گرفت که با افشاای در محتشوای
عناصر غذایی به عنواا تابعی از افاای میااا  ،ECجذب لوکس مواد
غذایی بروا ایااد تغییرات محسوس در صشفات کیفشی رم مشیدمشر
( )03که جهت تولیر اقتصادی توصیه نمیگردد .البته بایر ایا نکتشه را
در نظر گرفت که در ایا پژوم از غلظتمای بسیار بشاالی محلشو
غذایی با مرف ردیابی عناصر غذایی در گیاه استفاده ره است که بشا
جسششتاو در منششابع ایالعششاتی مششیتششواا دریافششت کششه کششاربرد چنششیا
غلظتمایی جهت پرورش گیاه ژربرا منطقی به نظر نمیرسر.
نتایج پژوم لودویو و ممکاراا ( )07بر روی گیاه ژربرا نششاا
داد کاربرد محلشو غشذایی بشا  ECبشاالتر ( )0/14 ms/cmمناشر بشه
تامع نمک در بستر کشت گردیر ولی عالئمی از سمیت در گیاه دیره
نشر .غلظت نمکمای موجود در ایا محلو غشذایی بیششتر از سشطح
نیاز گیاه بود و در نتیاه تمامی ا توسط گیاه جذب نگردیر .نتایج ایا
پژوم نشاا داد که کوددمی روزانه منار به افاای تامع نمک در
بستر کشت گردیر که به دنبا ا  ECبستر نیا افاای یافت ولی در
محلو غذایی با  ECپاییا تر ( )0/17 ms/cmتامع نمشک مششامره
نشر ،چرا که غلظت نمکمای موجود در ایا محلو غذایی پشاییاتشر
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بود و گیاه تقریبا تمشامی محلشو غشذایی کشه بشه صشورت روزانشه در
اختیارش قرار گرفته بود را جذب میکرد .در پژوم حاضر نیا کاربرد
غلظتمای مختلف تیمار کودی گروه دو مناشر بشه تامشع نمشک در
بستر کشت نگردیر .کمتریا میااا کلروفیل و بیشتریا درصر نکشروز
برگی در گیاماا تیمار ره بشا غلظشت  1/5xتیمشار کشودی گشروه دو
مشامره ر .لذا به نظر میرسر غلظت نمکمای موجود در ایا تیمار
کودی کمتر از میااا نیاز گیاه میبا ر که منار به بشروز ایشا عالئشم
گردیره است ،درحالیکه گیاماا تیمشار شره بشا غلظشت  0/5xتیمشار
کودی گروه دو ،بیشتریا میانگیا تعراد برگ سالم و کمتشریا درصشر
نکروز برگی را به خود اختصاص دادنر که ایا امر نشاا دمنشره تشاثیر
بسیار مطلوب ایا تیمار کودی میبا ر.

نهیجه گیری
نشاا داد که نسبتمای متفاوت PK

نتایج حاصل از ایا پژوم
تاثیرات متفاوتی بر پارامترمای ر ری مورد ارزیشابی در گیامچشهمشای
کشت بافتی ژربرا دا ت .گیامچه مای ر ر یافته تحت تیمشار کشودی
گروه دو بهتریا پاسخ ر ری را از لحاظ صفات ر ری مورد ارزیشابی
از خششود نشششاا دادنششر .لششذا تیمششار کششودی گششروه دو (بششا مقششادیر 7/99
میلیمشوالر نیتشروژا 0/10 ،میلشیمشوالر فسشفر و  4/77میلشیمشوالر
پتاسیم) جهت سازگاری مطلوبتر گیامچهمای ژربرا توصیه میگشردد.
نتایج مرحله دوش زمای نشاا داد که غلظت  0/5xتیمار کودی گروه
دو غلظتی مناسب برای تغذیه گیامچهمای کشت بافتی ژربرا میبا ر
تا از ایا یریب بتواا کارایی مصرف کشود را افشاای داد و ممچنشیا
لودگی زیست محیطی نا ی از مصرف بی از حر کودمای یمیایی
را کام داد.
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The Role of Various Fertilizer Formulations on in vitro Derived Gerbera
Plantlets (Gerbera jamesonii) during Acclimatization Phase
A. Sharifi11- M. Kharrazi2*- S. Nejatizadeh3- A. Khadem4- M. Moradian5
Received: 02-02-2019
Accepted: 24-07-2019
Introduction: In traditional agriculture, a high concentration of nutrients is generally available to the plant,
and a large amount of it will be leached out and is not available to the plant. But, if properly managed, the
nutritional needs of the plant can be identified; it can increase the efficiency of fertilizer use and also prevent the
environmental pollution caused by excessive use of chemical fertilizers in the country. Therefore, the aim of this
study was to increase the fertilizer utilization efficiency by choosing optimal fertilizer treatment and its optimum
level for acclimation and optimum growth of gerbera tissue culture plantlets.
Material and methods: In the first experiment, different fertilizer treatments with different proportions of
NPK were evaluated in a completely randomized design with 10 replications. In the second experiment, the
different concentrations of the secondary group treatment (0.5x, 1x and 1.5x) were evaluated to determine the
optimum level of fertilizer treatment. This experiment also was conducted in a completely randomized design
with 15 replications. At the end of each experiment different parameters such as leaf number, petiole length,
shoot dry and fresh weight, main root number, root length, secondary root number, root volume, root dry and
fresh weight, chlorophyll a, b and total content were measured. Data preparation was done in Excel and data
analysis was performed using the Jump 8 software. Mean comparison between treatments was performed with
LSD test at 5% probability level and charts were drawn using Excel program.
Results and discussion: The results showed that the maximum root length, root volume, root dry and fresh
weight and secondary root number was obtained from plantlets that was treated by the fertilizer treatment of the
second group: K2SO4 (0.22 mM), KNO3 (3.62 mM), KH2PO4 (0.71 mM), NH4H2PO4 (0.35 mM), NH4NO3 (0.53
mM), Ca(NO3)2,4H2O (1.48 mM), MgSO4, 7H2O (0.4 mM), MnCl2, 4H2O (0.0049 mM), H3BO3 (0.020 mM),
ZnSO4 (0.0061 mM), CuSO4, 5H2O (0.00048 mM), NaMoO4, 2H2O (0.00058 mM), FeSO4, 7H2O (0.0348 mM),
Na2EDTA (0.0384 mM). So among the different fertilizer treatment, application of the fertilizer treatment of the
second group was recommended. Calculation of nitrate and ammonium content used in six fertilizer treatments
showed that the amount of ammonium used in fertilizer had a significant effect on root number and root dry
weight. The maximum root number and root dry weight were observed in the second fertilizer group and then in
the first fertilizer group. Urea was not used as a source of nitrogen in the fertilizer formula of these two
treatments, while in other fertilizer treatments; urea fertilizer was used in addition to other sources of nitrogen
supply. Since urea is converted into ammonium before its absorption by the plant, its application in the fertilizer
formula has an effect on the amount of ammonium used in the fertilizer composition. It increases the ratio of
ammonium to nitrate in fertilizer composition, which in turn influences root function. The ratio of potassium to
phosphorus in the research of Khalaj et al. (4.40) is approximately as the same as the ratio of potassium to
phosphorus used in the second group fertilizer treatment (4.50). The results of this ratio were also corresponded
to Zheng et al. (4.6), Paradikovic et al (4.4), Hahn et al (4), Savvas and Gizas (4.8).The results of second
experiment showed that plantlets grown under 1.5x concentration of second group fertilizer had better growth
indices than two other treatments and had higher means in terms of root and shoot dry weight and petiole length.
After counting the number of produced leaves at the end of the experiment, signs of leaf necrosis was observed
under some treatments. Plantlets treated with 1 and 0.5 x concentrations of the second group treatment showed
the highest incidence of leaf necrosis. Application of 1.5 x concentration of the second group treatment resulted
in a 40% decrease in leaf necrosis symptoms compared to the other treatments. Also, the highest percentage of
healthy leaves was obtained from 1.5 x concentration of the second group treatment, which showed a significant
difference with the other treatments.
1, 2, 4 and 5- Assistant Professors and Instructors, Research group of Ornamntal Plants Biotechnology, Department of
Industrial Biotechnology, Khorasan Razavi Branch of Academic Center of Education, Culture and Research
3- PhD Student of Agricultural Biotechnology, Departement of Biotechnology and Plant Breeding, Faculty of
Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
(*- Corresponding Author Email: ma_kh230@yahoo.com)
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Conclusion: Generally, for the purpose of acclimation and optimal growth of gerbera tissue culture plantlets,
fertilizer treatment of the second group {15(N), 10(P 2O5), 30(K2O), 11.10(CaO), 2.10(MgO)} at a concentration
of 1.5x is recommended.
Keywords: Different concentrations of fertilizer treatment, Growth indices, NPK ratios, Nutrition
requirements.
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چکیده
تولید ار گانیک یکی از ارکان مهم صنعت گیاهان دارویی است و استفاده از کودهای آلی در این مبحث بسیار مورد توجه مییباشید امیزوزه اریاره
جلبک های دریایی به انوان یک کود آلی به منظور افزایش املکزد کمی و کیفی گیاهان دارویی و همچنین مقاومت بیه تینشهیای محیییی اسیتفاده
میشود مززه یکی از گیاهان دارویی و ادویه ای است که سیح زیز کشت باالیی در کشورمان جهت مرارف غذایی و دارویی دارد به منظور بزرسی اثیز
محلولپاشی غلظتهای مختلف کود آلی جلبک دریایی بز روی شاخرههای رشد ،وزن تز و خشک اندام هوایی و ریشه ،درصد و املکزد اسیان گییاه
مززه ،آزمایشی در قالب طزح بلوکهای کامل ترادفی با  4تیمار و  3تکزار در مزراه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تزبیت مدرس در سال 6331
اجزا گزدید تیمارهای آزمایش شامل محلولپاشی سیوح مختلف غلظت کود جلبک دریایی شامل مقادیز صفز (شاهد) 5 ،2/5 ،و  61میلیلیتز بز لیتز بیه
میزان سه مزتبه در طول فرل رشد بود نتایج حاصل از اندازهگیزی متغیزهای رشدی نشان داد که غلظتهای مختلف کود جلبک دریایی استفاده شیده
در این آزمایش بز صفات تعداد شاخههای فزای ،وزن خشک اندام هوایی ،وزن تز و خشک ریشه ،طول و ازض بزگ ،ارتفاع بوتیه و شیاخا اسی د در
سیح احتمال یک درصد تاثیز معنیداری داشت هم چنین سیوح مختلف کود جلبک دریایی بز صفات وزن تز اندام هوایی ،درصد و املکزد اسیان در
سیح احتمال  5درصد تاثیز معنیداری داشت مقایسه میانگینها نشان داد که بیشتزین مقدار بزای صفات تعداد شاخههای فزای ( 35/44ادد در بوته)،
طول و ازض بزگ ( 43/22و  8/10میلیمتز) ،قیز ساقه ( 5/11میلیمتز) ،وزن تز و خشک ریشه (به تزتیب  65/60و  1/42گزم) ،وزن تز و خشک اندام
هوایی بوته ( 686/16و  30/13گزم) ،شاخا اس د ( )48/63مزبوط به تیمار کاربزد  61میلیلیتز کود جلبک دریایی و کمتزین آن مزبوط به تیمار شیاهد
بود همچنین بیشتزین ارتفاع بوته ( 54/11سانتی متز) و درصد و املکزد اسان به تزتیب به میزان  2/56درصد و  1/28گزم در متیز مزبیم مزبیوط بیه
تیمار  5میلیلیتز کود جلبک دریایی بود بهطور کلی و با در نظز گزفتن نتایج حاصل از این آزمایش میتوان اک العمل گیاه دارویی مززه را بیه کیاربزد
کود آلی جلبک دریایی به تزتیب در سیوح  5و  61میلیلیتز در لیتز مثبت ارزیابی نمود و آن را در بزنامه توصیه کودی کشاورزان قزار داد
واژههای کلیدی :جلبکهای دریایی ،کود آلی ،کشاورزی پایدار ،گیاهان دارویی ،مززه

مقدمه

1

گیاه دارویی مززه ( )Satureja hortensis L.متعلق بیه خیانواده
نعناایان ( )Lamiaceaeاست و در حال حاضز در سزاسز دنیا کشت و
کار میگزدد ( 1و  )63مززه گیاهی است الفی ،یکساله ،با ساقههای
منشعب به صیورت چهیارگوو و مسیتقیم کیه ارتفیاع آن حیدود 31
سانتیمتز میباشد گلهیا و بیزگهیا معییز بیوده و حیاوی اسیان
میباشند ( )31اسان مهمتزین ماده موثزه این گیاه است که اجیزای
 2 ،6و  -3به تزتیب دانشجوی دکتزی ،استادیار و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
الوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تزبیت مدرس
)Email: mt.ebadi@modares.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.78699

اصلی آن ابارتند از :تیمول ،کارواکزول ،پاراسیمن و گامیاتزپینن ()46
مززه یکیی از مهیمتیزین گیاهیان داروییی و ادوییهای اسیت کیه در
کشورهایی نظیز فزانسه ،اس انیا ،آمزیکا و مجارستان در سیوح وسیعی
کشت و کار میگزدد ( )31مززه به انوان گییاه چنید منظیوره کشیت
میشود و از آن به انیوان گییاه داروییی ،سیبزی و هیمچنیین ادوییه
بهزهبزداری میگزدد ،بهطوری که از انیدام رویشیی و تیازه ایین گییاه
بزای مرارف سبزی ،از بزگهای خشک شده به انوان ادویه و تهییه
دمنوو و جوشانده و همچنین از اسان آن در صنایم کنسزوسیازی و
نوشابهسازی به انوان طعمدهنده استفاده میگیزدد ایین گییاه دارای
اثزات درمانی زیادی میباشد کیه بزخیی از آنهیا ابارتنید از :تسیهیل
کننده امل هضم ،مقوی معیده ،رفیم گلیو درد و تهیوع و ضید کیزم
اسان مززه دارای فعالیت ضدباکتزیایی بیوده و میانم رشید بزخیی از
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آنها میشود همچنین دارای خواص ضد قارچی ،ضدالتهابی و فعالیت
آنتیاکسیدانی بسیار باالیی است ( 20 ،68 ،5و )36
اوارض نامیلوب استفاده از داروهای شیمیایی بز کسیی پوشییده
نیست و این موضوع توجه به استفاده از گیاهان دارویی را چندین بزابز
کزده است به لحاظ اینکه فالت ایزان بیه انیوان منشیاس بسییاری از
گیاهان دارویی معزفی شده است و بیا توجیه بیه نیازهیای روزافیزون
صنایم غذایی و دارویی کشور به مواد اولیه ،کشت و پیزورو گیاهیان
دارویی در کشور نیازمند تحقیقات و میالعات بیشیتزی اسیت ( )31در
کشورهای در حال توسعه نظیز ایزان ،اسیتفاده از گیاهیان داروییی بیا
توجه به ظزفیتهای خاص اقلیمیی یکیی از رووهیای دسیتیابی بیه
کشاورزی پایدار است و موجب حفظ سالمت جامعه نیز میگیزدد ()4
اگزچه تولید متابولیتهیای ثانوییه در گیاهیان داروییی تحیت کنتیزل
فزآیندهای ژنتیکی است اما اوامل محییی تاثیز بسزایی بز روی آنهیا
دارد ( )26از جمله اوامل محییی تاثیزگذار بیز رشید کمیی و کیفیی
گیاهان میتوان به نوع تغذیه اشاره نمود ( )41میدیزیت تغذییه ییک
اامل اصیلی در موفقییت کشیت و پیزورو گیاهیان داروییی از نظیز
املکزد کمی و کیفی به حساب میآید رویکزد جهانی در نظام تولیید
گیاهان دارویی به سمت اسیتفاده از کودهیای آلیی بیهمنظیور ارتقیاس
املکزد کمیی و کیفیی آنهیا مییباشید ( )38در منیاطق خشیک و
نیمهخشک به دلیل شزایط اقلیمی موجود ،میاده آلیی خیاک بیه طیور
مداوم کاهش مییابد ( )21و به لحاظ این که استفاده از کودهای آلیی
جذب اناصز غذایی را از خاک افزایش میدهد ،بهطور مستقیم سیبب
بهبود ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک شده و املکزد گیاه را افزایش
می دهنید ( ) 21امیزوزه یکیی از منیابم جدیید تولیید کودهیای آلیی،
جلبکهای دریایی میباشند جلبکهای دریایی دارای تنوع و فزاوانیی
بسیار زیادی هستند بهطوریکیه در حیدود  321گونیه از خیانوادههیای
مختلف آن توسط محققین مختلف در قسمتهیای شیمالی ،غزبیی و
جنوبی سزیالنکا شناسایی شدهاند ( )62جلبکهای دریایی امومیا در
آبهای کمامق دریاها و آبهیای زیززمینیی وجیود دارنید و اریاره
آنهییا حییاوی هورمییونهییایی از قبیییل اکسییینهییا ،جیبییزلینهییا و
سیییتوکینینهییا اسییت و اخیییزا مقییادیز جزاییی از بزازینواسییتزوایدها،
جاسموناتها و سالیسیلیک اسید نیز در آن گزارو شده است بهاالوه
جلبکهای دریایی حاوی اناصز ریزمغذی مانند آهن ،کبالت ،منییزیم،
مولیبدن ،روی و نیکل است و دارای ویتامینها و اسیدهای آمینه نییز
میباشد ()64
تحقیقات نشان داده است که اراره جلبیکهیای درییایی سیبب
تحزیک رشد و املکزد گیاهان شده و بااث افزایش مقاومت آنها به
انواع استزسهای محییی میگزدد ( )34در بزخی کشورهای در حال
توسعه به منظور افزایش املکزد محروالت مختلف حیدودا  2تیا 61
درصد از اراره جلبک درییایی را در تزکییب بیا کیود کامیل ()NPK
استفاده میکنند ( )8گزارشات مختلفی وجود دارد که نشان مییدهنید

محلولپاشی ارارهی جلبیک درییایی اثیز قابیل تیوجهی بیز رشید و
املکزد گیاهان از قبیل تیوتفزنگیی ،کلیزا و کیاا سیاحلی دارد ()2
همچنین استفاده از ارارهی جلبک درییایی موجیب افیزایش ارتفیاع
بوته ،تعداد بزگ ،تعداد پنجه ،وزن ساقه و ریشیه در گییاه بیزنج شیده
است ( )33طبق گزارشات موجود محلولپاشی اراره طبیعی جلبیک
دریایی سبب افزایش اناصز غذایی نظیز  N, P, K, Ca, Znو  Feدر
میوه گوجه فزنگی شده است ( )62همچنین در بزرسی اثز غلظتهای
مختلف اراره جلبک قزمز بز صیفات رویشیی و املکیزد گییاه ارزن
مزواریدی ( ،)Pennisetum glaucum L.مشخا شد که غلظت 61
درصد از اراره جلبیک سیبب افیزایش قابیل مالحظیهای در رشید و
املکزد گیاه گزدید ()33
الیرقم اینکه تحقیقات فزاوانی در بزرسی تاثیز کودهای آلی بیز روی
محروالت کشاورزی انجام گزدیده ولی در مورد اثزات این کودها بیز
کیفیت مواد موثزه گیاهان دارویی اطالاات اندکی موجیود اسیت ()6
بنابزاین ،با در نظز گزفتن اهمیت کشاورزی پاییدار و هیمچنیین لیزوم
تولید سالم گیاه مززه جهت مرارف دارویی و غذایی ،این آزمیایش بیا
هدف بزرسی تاثیز سیوح مختلف کود آلی جلبک دریایی بیز شاخریه
های رشد و املکزد کمی و کیفی (اسان ) گیاه مززه در شزایط آب و
هوایی استان تهزان انجام شد

مواد و روشها
بهمنظور بزرسی اثز غلظتهای مختلف کود آلی جلبک دریایی بز
شاخرههای رشد ،املکزد کمی و تغییزات اسان گیاه دارویی میززه،
آزمایشی در قالب طزح بلوکهای کامل ترادفی با  4تیمار و  3تکیزار
در مزراه تحقیقاتی دانشکده کشیاورزی دانشیگاه تزبییت میدرس بیا
ازض جغزافیایی  35درجه 01 ،دقیقه و طول جغزافیایی  56درجه41 ،
دقیقه و ارتفاع  6211متز از سیح درییا ،در طیی سیال زراایی 6331
طزاحی و اجزا گزدید بز اساس آمار و اطالایات هواشناسیی ،منیقیه
مذکور دارای میانگین بارندگی  241میلیمتز است و دارای آبوهوایی
نیمهخشک میباشد به منظور تعیین خروصیات فیزیکیی و شییمیایی
خاک مزراه ،نمونهبزداری و آزمایش خاک صورت گزفیت کیه نتیایج
تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک مورد نظز در جدول  6نشان داده شده
است
جهت آمادهسازی زمین ،املیات خاکورزی با استفاده از گیاوآهن
بزگزداندار به امق  41سانتیمتز صورت پذیزفت و س کزتهایی
با ابعاد  2 × 2متز با فاصله نیم متز از یکدیگز آماده گزدید بذور میززه
( )Satureja hortensis L.میورد اسیتفاده در ایین آزمیایش از تیوده
بومی ورامین تهیه شد که امدتاً توسط کشاورزان استان تهزان و البزز
مورد کاشت و بهزهبزداری قزار میگییزد املییات کاشیت در اواسیط
خزداد ماه به صورت دستی (کشت مستقیم بذر در زمین اصلی) انجیام

بررسي تاثیر سطوح مختلف كود آلي جلبک دریایي بر شاخصههاي رشد ،عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویي مرزه...

شد و در هز کزت  0ردیف (فاصله بین ردیفها  31و فاصیله گیاهیان
روی ردیف  31-28سانتی متز) در نظز گزفته شد تمامی کیزتهیا در
شزایط یکسان آبیاری بودند و پ از سبز شدن کامل ،املیات وجیین
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(شکل )6

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه
Table 1- Physical and chemical properties of the soil
ماده آلی

Cu
)(mg.kg-1

Fe
)(mg.kg-1

Mn
)(mg.kg-1

Zn
)(mg.kg-1

K
)(mg.kg-1

P
)(mg.kg-1

N
)(%

Organic
matter
)(%

pH

EC
)(ds.m-1

1.09

4.17

8.91

0.86

269

68.8

0.08

0.57

7.51

2.61

بافت خاک
Soil
texture

لوم سیلتی
Silt
loam

خصوصیات
خاک
Soil
properties

مقدار
Amount

A

B

شکل  -1تصاویری از مراحل مختلف رشدی گیاه مرزه پس از وجین ( )Aو قبل از اعمال تیمارها ()B
)Figure 1- Different growth stages of savory after weeding (A) and before treatment application (B

کود آلی ) (Bioalgaxمیورد اسیتفاده در ایین آزمیایش بیز پاییه
اراره نوای جلبک دریایی به نام  Ascophyllum nodosumبود که
از شزکت کیمیتک ( )Kimitecاس انیا تهیه گزدید این کود یک منبم
فعال و طبیعی از فیتوهورمونهایی از قبیل سیتوکینینها ،اکسینهیا و
جیبزلینها میباشد میزان و نوع تزکیبات موجیود در کیود میذکور در
جدول  2آورده شده است در اواسط مزداد ماه ،پ از رسیدن گیاهیان
به ارتفاع  21سانتیمتزی (هشت هفته پ از کاشت) ،محلیول پاشیی

با کود مایم جلبک دریایی به تعداد سه مزتبه در طول فرل رشید بیه
فاصله زمانی هز  61روز صورت پذیزفت تیمارهیای آزمیایش ابیارت
بودند از محلولپاشی سه سیح کود جلبک دریایی شامل  5 ،2/5و 61
میلیلیتز بز لیتز و شاهد (آب مقیز) بزای محلولپاشی ،غلظیت میورد
نیاز از محلول تهیه شده (بوسیله آب مقیز) و در اواخیز روز در هنگیام
غزوب آفتاب با استفاده از سم او دستی اامال گزدید که حجم مورد
استفاده در حدود  6/5لیتز محلول در هز متزمزبم بود

جدول  -2میزان و نوع ترکیبات موجود در کود آلی جلبک دریایی مورد استفاده در این آزمایش
Table 2- Chemical composition of used seaweed fertilizer in this study
% w/w
20
15
10
4.5
2.5

Compositions

ترکیبات
Seaweed Extract

اراره جلبک دریایی
Organic Matter

ماده آلی
Folic Acid

فولیک اسید
)Potassium (K2O

پتاسیم
)Total nitrogen (N

نیتزوژن کل
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پ ی از اتمییام تیمارهییا ،بزداشییت گیاهییان بییه منظییور ارزیییابی
مورفولوژیک در مزحله گلدهی کامل در اواخیز شیهزیور میاه صیورت
پذیزفت و س تعداد  3بوته از هز کزت (تکزار) با در نظز گزفتن اثز
حاشیه انتخاب و پ از خارا کزدن کامل از خاک (به همزاه ریشه) به
آزمایشگاه گزوه الوم باغبیانی دانشیکده کشیاورزی دانشیگاه تزبییت
مدرس منتقل گزدید صفات مورفولوژیک مورد میالعه ابیارت بودنید
از :ارتفاع بوته ،قیز ساقه ،تعداد شاخههای فزای ،طول و ازض بزگ،
وزنتز و خشک تکبوته ،وزن تز و خشک ریشه ،شاخا سیبزینگی،
درصد و املکزد اسان جهت اندازهگیزی این صیفات از تیزازوی بیا
دقت  1/116گزم و کولی دیجیتال استفاده گزدید همچنین شاخا
سبزینگی (شاخا محتوای کلزوفیل بزگ) بوسیله دستگاه اسی دمتز 6
مدل  512در شزایط مزراهای و بز روی گیاه زنده اندازهگیزی گزدیید
س نمونهها به محیط سایه منتقل شد و پی از خشیک شیدن در
سایه ،بزای حرول اطمینان از خشک شدن ،بیه میدت  24سیاات در
آون در دمای  41درجه سانتی گزاد قزار داده شد بزای تعییین مییزان
اسان  51گزم از بزگهای خشک شده هز تیمیار ( 2تکیزار) پی از
خزد شدن ،با استفاده از دستگاه کلونجز به روو تقییز با آب به مدت
 3ساات اسان گیزی گزدید درصد اسان نمونههیا بیا وزن نمیودن
اسان استحرال شده برورت وزنی/وزنی اندازهگیزی شد و املکیزد
اسان از حاصلضزب درصد اسیان در املکیزد انیدام هیوایی (بیز
اساس وزن خشک پیکزه رویشی) بز حسب گزم در متز مزبم محاسیبه
گزدید بهمنظور تجزیه و تحلیل و تعیین همبستگی بین صیفات مهیم
کمی (ضزیب پیزسون) از نزمافزار آماری ( SASنسیخه  )3/2اسیتفاده
شد مقایسه میانگینها با استفاده آزمون  LSDدر سیح احتمال  5و 6
درصد انجام گزدید و رسم نمودارها توسیط نیزمافیزار  Excelصیورت
پذیزفت

نتایج و بحث
ارتفاع بوته و قطر ساقه
طبق نتایج حاصل از تجزییه وارییان  ،اثیز تیمارهیای مختلیف
کودی در سیح احتمال  6درصد بز ارتفاع بوته معنیدار گزدید (جدول
 )3بهطوریکه بیشتزین ارتفاع بوته ( 54/11سانتیمتز) مزبوط به تیمار
 5میلیلیتز بز لیتز و کمتزین آن ( 30/11سانتیمتز) مزبوط بیه تیمیار
شاهد بود (جدول  )5مقایسه میانگینها نشان داد که افزایش غلظیت
مرزف جلبک دریایی سبب افزایش معنیدار ارتفاع گیاه میگزدد ،کیه
این نتیجه با نتایج پژوهش سایز محققین در گییاه لوبییا ( ،)33گوجیه
فزنگی ( ،)45همیشه بهار ( )21و گندم ( )24مبنی بز افیزایش ارتفیاع
1- Spad meter

بوته میابقت نشان داد
همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگینهای مزبوط به قیز ساقه
نیز نشان داد که تیمار کود آلیی جلبیک درییایی در سییح احتمیال 6
درصد بز این صفت تاثیز معنیدار داشیت (جیدول  )3بیهطیوری کیه
بیشتزین میزان قیز ساقه ( 5/11میلیمتز) در تیمار  61میلیلیتیز بیز
لیتز کود آلی جلبیک درییایی و کیمتیزین مییزان ایین صیفت (2/11
میلیمتز) در تیمار شاهد مشاهده شد (شکل  ،)2کیه ایین یافتیههیا در
مورد گیاه فلفل دلمهای نیز گزارو شده است ( )22هیمچنیین نتیایج
حاصل از کاربزد اریاره جلبیک درییایی بیز روی گییاه فلفیل قزمیز
) (Capsicum annumنشان داد کیه ایین تزکییب مییتوانید سیبب
افزایش وزن تز و خشک ،طول ریشه و ساقه گزدد ()44
تعداد شاخه فرعی
در پژوهش حاضز اثز تیمارها در بزرسی صفت تعداد شاخه فزای
در سیح احتمال  6درصید معنیی دار گزدیید (جیدول  )3بیهطوریکیه
بیشتزین تعداد شاخه فزای ( 35/44ادد در بوته) در تیمار  61میلیی-
لیتز بز لیتز و کمتزین ( 61/33ادد در بوتیه) در تیمیار شیاهد حاصیل
گزدید (شکل  )3بنابز نتایج حاصله و میالعات پیشین و بیا توجیه بیه
این که اراره جلبک دریایی دارای تزکیباتی از جمله بتااینهیا (شیبه
سایتوکینین) بوده ،بدلیل افزایش تقسیم سلولی سبب افیزایش رشید و
تعداد شاخههای فزای و ریشهها میشود ()0
طول و عرض برگ
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریان دادهها نشان داد که طول و
ازض بزگ در اثز محلولپاشی سیوح مختلف اراره جلبک درییایی
تفاوت آماری معنیداری در سیح احتمال یک درصد داشیتند (جیدول
 )3نتایج حاصل از مقایسه میانگینها نشان داد که با افزایش غلظیت
کود جلبک دریایی ،افزایش معنیداری در ایین صیفات مشیاهده شید،
بهطوریکه بیشتزین طول و ایزض بیزگ بیه تزتییب  43/22و 8/10
میلیمتز در تیمار  61میلیلیتز بز لیتز حاصل شد (جدول )5
وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه
نتایج حاصل از تجزیه واریان دادهها نشان داد که اثز کود آلیی
جلبک دریایی بز وزن تز و خشک ریشه و وزن خشک اندام هوایی ،در
سیح احتمال  6درصد معنیدار گزدید ولی اثز تیمارها بز وزن تز اندام
هوایی در سییح  5درصید معنییدار بیود (جیدول  )3نتیایج مقایسیه
میانگینها نشان داد که بیشتزین ( 686/16گزم در بوتیه) و کیمتیزین
( 633/24گزم در بوته) وزن تز اندام هیوایی بیه تزتییب در تیمیار 61
میلیلیتز بز لیتز و شاهد مشاهده گزدید
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شکل  -2تاثیر غلظتهای مختلف کود جلبک دریایی بر قطر ساقه گیاه مرزه
)Figure 2- Effect of different concentrations of seaweed fertilizer on stem diameter of savory (LSD, p≤0.01

شکل  -3تاثیر غلظتهای مختلف کود جلبک دریایی بر تعداد شاخههای فرعی گیاه مرزه
)Figure 3- Effect of different concentrations of seaweed fertilizer on branch number of savory (LSD, p≤0.01

همچنین بیشتزین ( 65/60گزم در بوته) میزان وزن تیز ریشیه در
تیمار  61میلیلیتز بز لیتز و کمتزین ( 8/12گزم در بوته) آن در تیمیار
شاهد بود اثز کود آلی جلبیک درییایی بیز مییزان وزن خشیک انیدام
هوایی مثبت ارزیابی گزدید بهطوریکه بیشتزین ( 30/13گزم در بوتیه)
میزان وزن خشک اندام هوایی در تیمار  61میلیلیتز بز لیتز و کمتزین
( 24/40گزم در بوته) آن در تیمار شاهد حاصل شد این در حالی است

که اثز کود آلی جلبک دریایی بز وزن خشک ریشه در سیح احتمال 6
درصد معنیدار شد ،بهطوریکه بیشتزین ( 1/42گیزم در بوتیه) مییزان
وزن خشک ریشه و کمتزین ( 2/40گزم در بوته) میزان آن به تزتییب
در تیمارهای  61میلیلیتز بز لیتز و شاهد بدست آمد (جدول  )5تیاثیز
مثبت اراره جلبک دریایی بز صفات فوقالذکز ممکن است به الیت
وجود اناصز ماکزو و میکزو و همچنیین تنظییم کننیدههیای رشید در
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تزکیب این کود آلی باشد ()44
محققین مختلف اثبات کزدهاند که کود جلبک درییایی مییتوانید
سبب افزایش جذب اناصز غذایی از خاک شده و همین مسئله سیبب
افزایش رشد رویشی و املکزد کمی و کیفی گیاهان شود بهطور مثال
کاربزد اراره جلبک دریایی به صورت محلیولپاشیی توانسیته اسیت
غلظت اناصز غذایی از قبیل نیتزوژن ،فسفز ،پتاسیم ،کلسییم ،آهین و
روی را در غده سیبزمینی ( ،)64روی در بزگهای انگور گونه شزابی
( )31و پتاسیم در بزگهای بادام ( )35در مقایسیه بیا گیاهیان شیاهد
افزایش دهد در آزمایشی بز روی گیاه بامییه اریاره طبیعیی جلبیک
دریایی توانست قدرت رویشی جوانهها را افزایش دهد و همین اامیل
توانست سبب افزایش وزن تز گیاه شود ،این احتمیال وجیود دارد کیه
اثزات مفید و متعدد کاربزد اراره جلبک دریایی به دلیل وجود اثیزات
سییینزژیک فیتوهورمییونهییایی ماننیید سیییتوکینینهییا ،اکسییینهییا و
پلیآمینها باشد ( )32در میالعهای وان استادن و همکاران ( )43بیان
نمودند که محلول پاشی کود آلی جلبک درییایی در گییاه چغنیدر قنید
سبب افزایش رشد بزگها و ریشهها در مقابل گیاهان شیاهد شید در
میالعهای دیگز در گیاهانی که به وسیله اراره جلبک درییایی تیمیار
شده بودند مشاهده گزدید که بزگهای آنها دارای مقادیز بسیار کمی
سایتوکینین بوده ولی در ریشهها مقدار این هورمون بسییار بیاال بیود
( )65به طور مشابه پ از کاربزد کود آلی جلبک دریایی وزن خشک
ریشه در گیاه لوبیای فزانسوی در حیدود  43درصید افیزیش یافیت و
متقابال وزن خشک پیکزه گیاه نیز در حدود  24درصد افیزایش یافیت
( )61همچنین در آزمایشی تولید ریشه و شاخه زاییی در گنیدم تحیت
تیمار با اراره جلبک دریایی افزایش یافت ( .)23در آزمایشیی دیگیز
رشد ریشه در گیاه خیار گلخانهای تحت تیمار اراره جلبک دریایی تا
 51درصد نسبت به شاهد افزایش داشیت کیه نتیایج آن بیا آزمیایش
حاضز به طور کامل میابقت دارد ()28
شاخص سبزینگی (شاخص اسپد)
بهطورکلی محلولپاشی کود جلبک درییایی تییثیز معنییداری بیز
شییاخا سییبزینگی در سیییح احتمییال  6درصیید داشییت (جییدول )3
بهطوریکه نتایج حاصل از مقایسه میانگینها نشان داد ،بیشتزینمقیدار
شاخا اس د در تیمار  61میلی لیتز بز لیتز ( )48/63و کمتزین آن در
تیمار شاهد ( )21/03بدست آمد (شکل  )4از دالیل افزایش محتیوای
کلزوفیل گیاهان تحت تیمار کود جلبک دریایی ،وجود هورمیونهیای
رشد (اکسیین ،جیبیزلین و سیایتوکینین) ،بتیااین ،اسییدهای آمینیه و
همچنین مقادیزی از اناصز غذایی میتواند باشد که در افزایش میزان
کلزوفیل گیاه تاثیز بسیاری دارند ( )61همچنین گزارو شده است که
وجود بتااین در اراره جلبک نیز از زوال کلزوفیل جلوگیزی مییکنید
(.)30
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شکل  -4تاثیر غلظتهای مختلف کود جلبک دریایی بر شاخص اسپد (میزان سبزینگی) گیاه مرزه
)Figure 4- Effect of different concentrations of seaweed fertilizer on spad index of savory (LSD, p≤0.01
جدول  -4تجزیه واریانس دادههای مربوط به تاثیر کود جلبک دریایی بر درصد و عملکرد اسانس مرزه
Table 4- Analysis of variance (mean squares) of the effect of seaweed fertilizer on essential oil percentage and yield of
summer savory

عملکرد اسانس

درصد اسانس

درجه آزادی

منابع تغییرات

Essential oil yield

Essential oil percent

df

SOV

0.07

0.009

1

تکزار

*5.82

*0.590

3

0.22

0.032

3

11.34

10.16

-

Replication

تیمار (کود)
)Treatment (fertilizer

خیای آزمایش
Error

ضزیب تغییزات )%( CV

 * ،nsو ** ،به تزتیب غیز معنیدار و معنیدار در سیح احتمال  5و  6درصد
non-significant, *, **: Significant at 5% and 1% of probability level, respectively

همچنین پ از اتمام آزمیایش و شیزوع فریل سیزما (آار میاه)
مشاهده گزدید که کزت گیاهان تحت تیمیار  61میلیی لیتیز بیز لیتیز
اراره کود جلبک دریایی نسبت به تیمارهای دیگز کمتز آسیب دییده
و از بین نزفتند که دلیل این واکنش میتواند به دلییل وجیود مقیادیز
مختلف اناصز غذایی مختلف و همچنین وجود تنظیمکنندههای رشید
اتفاق بیافتد ،لذا میتوان اثز مثبت کود آلی جلبک دریایی را بز صفاتی
از این قبیل را در میالعات آینده در راستای بزرسیی اثیز کیود جلبیک
دریایی بز روی خواص آنزیمی و مقاومت به تنشهای زیسیتی و غییز
زیستی مززه مورد بزرسی قزار گیزد
درصد و عملکرد اسانس
نتایج حاصل از تجزیه واریان

دادهها نشان داد کیه ،اثیز سییوح

ns:

مختلف تیمار بز درصد و املکزد اسان در سییح احتمیال  5درصید
معنیدار بود (جدول  )4و مقایسه میانگینها نشیان داد کیه بیشیتزین
درصد و املکزد اسان (به تزتیب  2/56درصد و  1/28گیزم در متیز
مزبم) در تیمار  5میلیلیتز و کمتزین میزان درصد و املکیزد اسیان
(به تزتیب  6/26درصد و  2/63گیزم در متیز مزبیم) در تیمیار شیاهد
بدست آمد (جدول  )5نتایج حاصله نشان دهنده این موضوعاند که بیا
افزایش غلظت کود آلی جلبک دریایی تا حید معینیی درصید اسیان
افزایش مییابد و با افزایش بیش از حد آن بدلیل افزایش میزان رشید
رویشی و کاهش مقدار اسان در واحد وزن (گیاه) ،درصد اسان بیه
طور معنیداری کاهش پیدا میکند همچنین کود جلبک درییایی میی
تواند سبب تاثیز مثبت بز بیوسنتز پلیساکاریدها ،پزوتئینها ،رنگدانهها،
پلیفنولها و در گیاهان شود ( 60و  )3که این تزکیبات دارای تاثیز
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مثبت بز متابولیسم سلولی بوده و سبب افزایش رشد گیاه و تعداد غیدد
اسان در بزگها میشوند از طزف دیگز با افزایش رشد گیاه ،وزن تز
و خشک ریشه و اندام هوایی گیاه افزایش یافته و به طور مستقیم بیز
میزان و املکزد اسان تاثیز میگذارد ( )42نتیایج ایین آزمیایش بیا
نتایج سایز محققین ( 3و  )23روی گیاه مززنجوو و ریحان در رابیه
با تاثیز مثبت کود جلبک دریایی بز درصید اسیان میابقیت داشیت
بهاالوه نتایج آزمایش حاضز با نتایج ( )63مبنی بز تاثیز مثبت اراره
کود جلبک دریایی در افزایش میزان اسان در گیاه نعنا و ریحان نییز
میابقت دارد (.)63
همبستگی بین صفات
همانیور که در جیدول شیماره ( )1مشیاهده مییشیود ،بیشیتزین
همبستگی مثبت و معنیدار بین صفات املکزد اسان و ارتفاع بوتیه
(**  ،)= r +1/316درصد اسان و املکزد اسان (** ،)= r +1/345
طول بزگ با تعداد شاخه فزای (**  ،)= r +1/368درصید اسیان بیا
ارتفییاع بوتییه (**  ،)= r +1/363وزن خشییک ریشییه بییا طییول بییزگ
(**  )= r +1/886وجود داشت ،که این موضوع میتواند به دلیل تاثیز
مثبت کود آلی جلبک دریایی بز افزایش رشد ریشیه و متقیابال جیذب
بیشتز اناصز غذایی از خاک باشید هیمچنیین کیمتیزین همبسیتگی
(**  )= r +1/233بین صفات شاخا اس د و وزن تز ساقه و وزن تز
ساقه و ازض بزگ (**  )= r +1/208وجود داشت (جدول )1

نتیجهگیری کلی
نتایج حاصل از این آزمایش نشیان داد کیه اسیتفاده از کیود آلیی
جلبک دریایی سبب تاثیز مثبت و معنییداری بیز روی شاخریههیای
رشدی گیاه دارویی مززه شده و میتواند سبب افزایش و بهبود صفاتی
نظیز درصد و املکزد اسان نیز گزدد بهطور کلی و بزاسیاس نتیایج
حاصل شده از آزمایش به تزتیب تیمارهای  5و  61میلیلیتیز بیز لیتیز
دارای بهتزین کارآیی بوده و قابل توصیه میباشند همچنین استفاده از
کود جلبک دریایی توانایی بیه حیداقل رسیاندن اسیتفاده از کودهیای
شیمیایی را داشته و میتواند هزینههای مزبوط بیه تولیید گیاهیانی از
قبیل مززه را کاهش داده و از نظز زیست محییی نیز بیخیز باشد

666

... عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویي مرزه،بررسي تاثیر سطوح مختلف كود آلي جلبک دریایي بر شاخصههاي رشد

 ضرایب همبستگی پیرسون بین صفات مورد بررسی در مرزه-6 جدول
Traits صفات

Table 6- Pearson correlation coefficients between studied traits of summer savory
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

 تعداد شاخه فزای-1
1
Number of branches
 طول بزگ-2
0.92
1
**
Leaf length (mm)
 ازض بزگ-3
0.70
0.80
1
**
**
Leaf width (mm)
 قیز ساقه-4
0.80
0.90
0.80
1
**
**
**
Stem diameter (mm)
 ارتفاع بوته-5
0.71
0.76
0.66
0.74
1
**
**
**
**
Plant high (cm)
 وزن تز ریشه-6
0.77
0.88
0.78
0.83
0.77
1
**
**
**
**
**
RFW(g m-2)
 وزن خشک ریشه-7
0.84
0.85
0.83
0.82
0.73
0.86
1
**
**
**
**
**
**
RDW (g m-2)
 وزن تز ساقه-8
0.57
0.34 * 0.38 *
0.28
0.34 *
0.37 *
0.36 *
1
**
SFW (g m-2)
 وزن خشک ساقه-9
0.71
0.70
0.59
0.72
0.76
0.65
0.72
0.44
1
**
**
**
**
**
**
**
**
SDW (g m-2)
 شاخا اس د-10
0.56
0.63
0.64
0.56
0.66
0.63
0.51
0.38
0.23
1
**
**
**
**
**
**
**
*
Spad index
 درصد اسان-11
0.92
0.56
0.47
0.46
0.62
0.50
0.42
0.79 *
0.38
0.52
1
**
**
Essential oil percent
املکزد اسان-12
0.96
0.91
0.94
0.73 *
0.70
0.71 * 0.73 *
0.75** 0.67 *
0.60
0.52
Essential oil yield
**
**
**
2
(g/m )
RFW: Root fresh weight, RDW: Root dry weight, SFW: Shoot fresh weight and SDW: Shoot dry weight, respectively.

12

1

 درصد6  و5  به تزتیب معنیدار در سیح احتمال،** * و
*, **: Significant at 5% and 1% of probability level, respectively
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Introduction: Organic production is one of the important aspects in the medicinal plants industry and the
use of organic fertilizers is very important in this topic Seaweeds are important marine living resources with
tremendous commercial applications and many commercial products from seaweed extract are used in
agriculture and horticulture. Seaweed extracts can be used in liquid form as a foliar spray, soil drench or in
powder and granular forms as soil conditioners and manure. Using seaweed extracts as fertilizers can improve
plant productivity, because they contain growth-promoting hormones. Several studies have also shown that the
seaweed extracts can suppress plant diseases and insect pests. Nowadays, seaweed extract is used as an organic
fertilizer in order to increase the quantitative yield of medicinal plants and also resistance to environmental
stresses. Summer savory is one of the medicinal and spice plants that has a high area under cultivation in our
country for food and medicine. Various studies on its essential oil had been shown that it contains high amounts
of phenolic compounds like Carvacrol, γ-Terpinene, Thymol, p-Cymene, β-Caryophyllene, Linalool, and other
terpenoids.
Materials and Methods: In order to study the effect of different levels of seaweed fertilizer on the growth
characteristics, plant material yield, essential oil percentage of summer savory, an experiment was conducted as
a randomized complete block design with 3 replications at the Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares
University (TMU) during 2017. The treatments included: 0 (control), 2.5, 5 and 10 ml/liter seaweed fertilizer
that they were used as a foliar application for three times in the growing season. According to the meteorological
data, the area had an average rainfall of 246 mm and a semi-arid climate. In order to determine the physical and
chemical properties of the soil, soil sampling and testing were done. To prepare the field, the soil tillage
operation was carried out using a 40 cm depth plow. Then, plots with a 2 × 2 meters at a distance of half a meter
from each other were prepared. The seeds used in this experiment were prepared from Varamin landrace, which
is mainly cultivated by farmers in Tehran and Alborz provinces. Sowing operation was carried out manually. In
each plot, 7 rows (30 cm spacing between rows) were cultivated and all of the plots were irrigated in the same
conditions. The organic fertilizer (Bioalgax) used in this experiment was based on an extract of seaweed
(Ascophyllum nodosum), which was obtained from the Kimitec company, Spain. This fertilizer is a natural
source of phytohormones such as cytokinins, auxins, and gibberellins and also, it has some minerals. After
reaching the height of 20 cm (eight weeks after planting), spraying of the fertilizer solutions was applied three
times during the growing season at intervals of 10 days. The foliar application was carried out at sunset time by
using a manual sprayer. The harvest was carried out at full flowering stage and 3 plants of each plot were
harvested. The studied traits were: plant height, stem diameter, the number of branches, leaf length, and width,
shoot fresh and dry weight, root fresh and dry weight, SPAD index, essential oil yield and content.
Results and Discussion: The results showed that different concentrations of seaweed fertilizer had a
significant effect on the number of branches, shoot dry weight, root fresh and dry weight, leaf width and plant
height at 1% probability level. They also had a significant effect on the shoot fresh weight, essential oil
percentage, and yield at 5% probability level. On the basis of the results, the highest number of branches (35.44),
leaf length and width (43.22 and 8.07 mm), stem diameter (5.00 mm), root fresh and dry weight (15.17 and 6.42
g), shoot fresh and dry weight (181.01 and 37.69 g) and SPAD index (48.13) were obtained from 10 ml/liter
seaweed fertilizer and the lowest amounts were observed in control treatment. The maximum plant height (54.66
cm) and the highest percentages and the yield of essential oil (2.51% and 6.28 g/m2) were also obtained from 5
ml/liter seaweed fertilizer. According to the results, the response of summer savory to the use of seaweed
fertilizer was positive and it could be placed in the fertilization program of farmers.
Keywords: Medicinal plants, Organic fertilizer, Seaweeds, Summer savory, Sustainable agriculture.

1, 2 and 3- Ph.D student, Assistant Professor and MSc student, Department of Horticultural Science, Faculty of
Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
(*- Corresponding Author Email: mt.ebadi@modares.ac.ir)

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي)

Journal of Horticultural Science

جلد  ،33شماره  ،4زمستان  ،8331ص831-087 .
شاپا8771 - 4037 :

Vol. 33, No.4, Winter 2020, P. 698-710
ISSN: 2008 - 4730
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چکیده
پونه ( )Mentha longifolia L.گیاه دارویی و معطر ارزشمند متعلق به خانواده نعناعیان است .در این تحقیق ،اثر شش رویشگاه با ارتفاع متفاوت
)ارتفاعات شهرستان آمل) بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه پونه در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار مورد بررسیی قیرار
گرفت .نتایج بدست آمده نشان داد صفات مورد ارزیابی در بین رویشگاههای پونه تفاوت معنیداری را در سطح احتمال یک درصد نشان دادند .بر اساس
نتایج مقایسه میانگین بیشترین تعداد برگ در بوته ( 12عدد) و تعداد شاخه گیاه در بوته ( 11عدد) پونه به ترتیب در منطقه گت لش و سییوزمین بدسیت
آمد .همچنین بیشترین تعداد گل ( 12عدد) و بیشترین تعداد گره ( 11عدد) به ترتیب در بندریکا و گت لش مشاهده شد .منطقه گت لش و سیوزمین بیه
ترتیب بیشترین و کمترین میزان محتوای رنگیزههای فتوسنتزی را دارا بودند .تفاوت معنیداری بین محتوای فنل کل و فالونوئید کل در رویشیگاههیای
مختلف وجود ن داشت هرچند بیشترین میزان در مناطق پردمه و گت لش مشاهده شد .نتایج نشان داد بیشیترین و کمتیرین بیازده اسیان بیه ترتییب از
رویشگاههای گت لش و واش ورین بدست آمد .میزان پولگون در برگ گیاه پونه با افزایش ارتفاع افزایش یافت بطوریکه بیشترین میزان پولگون (0603
پیپیام) در منطقه پردمه بدست آمد .بنابراین ،با توجه به نتایج کلی بدست آمده ،بهترین رویشگاهها برای حصول بیشترین بازدهی اسان و پولگون بیه
ترتیب رویشگاههای گت لش و پردمه میباشند.
واژههای کلیدی :پونه ،رویشگاه ،ارتفاع ،اسان  ،پولگون
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گیاهان دارویی و معطر خانواده نعناع به عنوان یکی از ذخیایر
ژنتیکی مهم گیاهان بخاطر انعطاف اکولوژیکی بسیار زییاد نسی ت بیه
اقلیمهای متنوع شناخته میشوند ( .)1جن نعنیا بیا قیدمت اسیتفاده
بیش از  1666سال ،یکی از مهمترین و پرمصرفترین گیاهان دارویی
میباشد .بخش هوایی و اسان گونههای نعناع به عنوان ماده دارویی
در صیینایغ اییذایی ،بهداشییتی-آرایشییی ،داروسییازی ،شیییرینیسییازی،
نوشابهای و صنایغ ادویهای مورد استفاده قرار میگییرد ( .)11گیاهیان
جن نعناع من غ مهمیی از ترکی یات آنتیی اکسییدان هسیتند و جیزو
مهمترین س زیهای خوراکی در سراسر جهان شناخته میشوند که در
ایییران شییش گونییه M. ،M. aquatica ،M. mozaffarianii
 - 1کارشناس ارشد گیاهان دارویی ،موسسه آموزش عالی سنا ،ساری
(* -نویسنده مسئول)Email: mohsen_eisapoor@yahoo.com :
 -1دانشیار گروه علوم باا انی ،دانشکده تولید گییاهی ،دانشیگاه علیوم کشیاورزی و
منابغ ط یعی گرگان
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longifolia ،arvensis

spicata ،M.

 M.و suaveolens

M.

پونه2

یکی از مهمتیرین گونیههیا نعنیاع
گزارش شده است ( .)12گیاه
است که خواص ضید اسااسیم ،ضید آسیم ،ضید نفیخ و خصوصییات
آنتیموتاژنیک آن گزارش شیده اسیت ( .)1گیزارش شیده اسیت کیه
پولگون ،کارون و منتول از ترکی ات اصیلی اسیان گونیه Mentha
 longifolia L.میباشیند ( .)16در تحقییق دیگیری نشیان داده شید
اجزای اصلی اسان گیاه پونیه را ترکی یات  -1،1سیینئول ،پولگیون،
ایزومنتون و آلفا-پینن تشکیل میدهند (.)1
خواص ضیدمیکروبی اسیان را مییتیوان بیه دلییل وجیود
گروههای پولگون ،منتون و نئومنتون دانست زیرا میتواننید بیا تییییر
نفوذپذیری اشا سلولی و تخریب دیواره باکتریایی س ب از بین بیردن
سییاختار هیییههییای مختلییف پلییی سییاکارید ،اسیییدهای چییر و
فسفولیایدهای اشای باکتری شوند ( .)92بیان شده است روانهیای
ضروری پونه از نوع سیکلوهگزانها و معطر بیوده و پولگیون ترکییب
اصلی این روانها ،دارای عطر معین در محدوده نعنایی شدید تا تند و
سرکهای است ( .)19پولگون در ط یعت گییاه را از آسییب حشیرات و
گیاهخواران حفظ میکند .در صنعت از آن در سیاخت حشیرهکیشهیا،
4- Mentha longifolia L.
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دئودورانتها ،صابونهای معطر و همچنین به عنوان طعیم دهنیده در
خمیر دندانها استفاده مییشیود .از دیگیر خیواص داروییی پولگیون،
میتوان درمان اختالهت گوارشی نظیر اسهال و دل پیچه را نیام بیرد
(.)12
عوامل مختلفی از جمله نوع گونه ،نوع خاک ،ارتفاع از سطح درییا
و اقلیم منطقه بر رشد و عملکرد گیاهان در اکوسیسیتمهیای مختلیف
تاثیرگذار میباشند .ویژگیهای مختلف خاک بر چگونگی رشد و نمیو
گیاه و نیز بر میزان مواد موثره گیاهان تاثیر میگذارند ( .)13گزارشها
نشان دادنید هم سیتگی بیاهیی بیین ترکی یات میواد میوثره و منشیا
جیرافیایی گیاهان وجود دارد ( .)11در تحقیقیی نشیان داده شید بیین
ژنوتیپهای مختلف از سه گونه نعنیاع ،در درصید و عملکیرد اسیان
آنها اختالف آماری معنیداری وجود دارد و محققین بیان داشتند کیه
ژنوتیپهای اصفهان و همدان به ترتیب بیشترین و کمتیرین عملکیرد
اسان را داشتند ( .)11از آنجا کیه اکوسیسیتمهیا نقیش عمیدهای در
بیوسنتز متابولیتهای ثانویه دارنید ،همیواره بایید بیه مطالعیات تیاثیر
تیییییرات اکوسیسییتم بییر تولیییدات متییابولیتی گیاهییان بییه خصییوص
متابولیتهای ثانویه پرداخت ( .)10از آنجاکه درصد اسان گونههیا در
شرایط متفاوت از جمله نوع رویشگاه ،دمای محییط ،مییزان رطوبیت،
نور ،ارتفی اع از سیطح درییا و مییزان بارنیدگی متیییر اسیت ،بررسیی
ترکیبهای موجود در این گونهها از اهمیت خاصی برخوردار است .بیا
توجه به ارزش دارویی گونههای گییاهی جین نعنیاع و تفیاوتهیا و
ش اهتهایی که از نظر فیتوشیمیایی در گونههای مختلف ایین جین
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مشاهده میشود ،به نظر میرسد که این تفاوت مییتوانید در ترکییب
شیمیایی اسان و تاثیر عوامل ژنتیکی و رویشگاهی بر پونه نیز دییده
شود (.)0
بنابراین ،با توجه به مقدار باهی مونیوترپن پولگیون در گونیه
پونه و اهمیت ایین ترکییب در صینایغ مختلیف داروییی و بهداشیتی،
همچنین پراکنش جیرافیایی نس تا گسترده این گونه در سراسر کشور،
در این آزمایش تاثیر شرایط اقلیمی و ارتفاع رویشگاههای مختلیف در
استان مازندران (شهرستان آمل) بر صفات مورفولوژی ،بیوشییمیایی و
بازدهی اسان گیاه پونه مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
مواد گیاهی
به منظور بررسی خصوصییات مورفولیوژیکی و کیفیی شیش
رویشگاه گیاه پونه ،آزمایشی در قالب طیرح کیامالً تصیادفی در سیال
 1931در سه تکرار انجام شد .رویشگاههای مختلف پونیه متعلیق بیه
رویشگاههای بلقلم ،بندریکا ،سیوزمین ،گت لش ،واش ورین و پردمیه
در محدوده ارتفاعی  1266تا  1066متر از سطح درییا واقیغ در شیهر
آمل از استان مازندران بودند (جدول  .)1در هر رویشیگاه نمونیههیای
گیاهی در زمان گلدهی بر اساس طرح برداشت شدند .پ از بررسیی
برخی صفات مورفولوژی ،اقدام به خشک کیردن بیرگهیای گییاه در
شرایط سایه و تهویه مناسب شد.

جدول  -1مشخصات رویشگاههای مورد مطالعه گیاه پونه
Table 1- Characteristic of the studied habitats of Mentha longifolia L.
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32

0.37

4.29

1.55

8.01

20

6

74

1500

21

0.11

0.8

1.16

8.2

23

11

66

1700

13

0.22

1.58

0.92

7.72

30

16

54

1850

9

0.2

1.48

0.66

7.5

32

20

58

2000

7

0.23

2.11

0.93

7.82

25

15

62

2300

28

0.29

2.98

1.28

7.94

32

16

52

2600

کلروفیل
برای اندازهگیری کلروفیل از روش بیارنز ( )3اسیتفاده گردیید .بیر

دریا
)(Altitude

رویشگاه
)(Habitats

بلقلم
)(Belghalam

بندریکا
)(Banderika

سیوزمین
)(Sivzamin

گت لش
)(Gate Lash

واش ورین
)(Vash Varin

پردمه
)(Pardameh

اساس این روش  6/2گیرم از نمونیه را خیرد کیرده و در داخیل لولیه
آزمییایش ریختییه سییا  16میلییی لیتییر دیمتیییلسولفوکسییید اسییید
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( )DMSOخالص به آن اضافه کرده و به مدت سه ساعت در آون بیا
دمای  16درجه سانتیگراد قرار داده شد .تا رنگیزهها استخراج و بافیت
برگی کامالً بیرنگ شود .سا بعد از صاف کردن نمونهها بیا کاایذ
صافی واتمن ،یک میلیلیتر از محلیول صیاف شیده را برداشیته و بیه
حجم  2میلیلیتر رسانده و سا میزان جذ محلول به دسیت آمیده
با استفاده از اساکتروفتومتر در طول میوج هیای  009و  022نیانومتر
قرائت گردید .سا مقدار کلروفیل  aو  bو کل با استفاده از فرمول-
های زیر بر حسب میلیگرم بر گرم وزن تر نمونه محاس ه شید .بیرای
نمونه شاهد از  DMSOاستفاده شد.

کاروتنوئید
همانند اندازه گیری کلروفیل از روش بارنز ( )3استفاده گردید .بیر
اساس این روش  6/2گیرم از نمونیه را خیرد کیرده و در داخیل لولیه
آزمایش ریخته سا  16میلی لیتر دیمتیلسولفوکسید اسید خیالص
به آن اضافه کرده و به مدت سه سیاعت در آون بیا دمیای  16درجیه
سانتیگراد قرار داده شد .تا رنگیزهها استخراج و بافت برگی کامالً بی-
رنگ شود .سا بعد از صاف کردن نمونهها با کاایذ صیافی واتمین،
یک میلیلیتر از محلول صاف شده را برداشته و به حجم  2میلییلیتیر
رسانده و سا میزان جذ محلیول بیه دسیت آمیده بیا اسیتفاده از
اساکتروفتومتر در طول میوجهیای  216و  216نیانومتر قرائیت شید.
سا مقدار کاروتنوئید کل با استفاده از فرمولهیای زییر بیر حسیب
میلیگرم بر گرم وزن خشک نمونه محاس ه شد .برای نمونه شیاهد از
 DMSOاستفاده شد.

فنل کل
میزان ترکی ات فنولی با روش فولین سیوکالتیو انیدازهگییری شید
( .)2برای استخراج روش کار به این صورت است که  16میکرولیتر از
عصاره متانولی  16درصد تهیه شیده بیا  1/10میلیی لیتیر آ مقطیر
مخلوط و  166میکرولیتر معرف فولین به محلول فوق اضافه شد .پ
از  2دقیقه  966میکرولیتر محلول کربنات سدیم  16درصد به محلول

اضافه و نمونهها بعد از هم زدن با همزن لولهای به مدت  96دقیقه در
بن ماری با دمای  26درجه سانتیگراد نگهیداری شید .سیا جیذ
نمونهها با دستگاه اساکتو فتومتر (مدل  WPA dgeCambriسیاخت
کشور انگلستان) در طول موج  106نانومتر خوانده شد.
فالونوئید کل
میزان فالونوئید تام به روش رنگ سنجی آلومینیوم کلرید انیدازه-
گیری شد ( .)16به این منظور  6/2سی سی از عصاره متانولی بیا 1/2
میلیلیتر استات پتاسیم  1موهر و  1/1میلی لیتیر آ مقطیر مخلیوط
شد .برای تهیه شاهد به جای عصاره متانولی تنهیا از متیانول خیالص
استفاده شد .سا مخلوط نیم ساعت در تیاریکی قیرار داده و سیا
بالفاصله در طول موج  212نانومتر خوانده شد .اعداد به دسیت آمیده
برای فالونوئید کل با رجوع به منحنی استاندارد واقعی می شوند بدین
منظور الظتهای مختلفی از استاندارد کوئرستین ساخته شده و بعد از
خوانده شدن عدد جذ منحنی استاندارد رسم شد از معادلیه خیط بیه
دست آمده در منحنی استاندارد جهت تعییین الظیت فالونوئیید کیل
استفاده شد.
فعالیت آنتیاکسیدانی
1
در این آزمایش از روش درصد مهار رادیکالهیای دیپییپییاچ ،
استفاده شد ( .)9ابتدا دو میلیلیتر از  DPPHبا الظت  6/1میلیموهر
( 2میلیگرم رادیکال به  166میلیلیتر متانول) به لوله آزمایش اضیافه
شده و سا دو میلیلیتر از عصاره متانولی تهیه شده بیا آن مخلیوط
شد .لولههای آزمایش به مدت  96دقیقه در محییط تارییک قیرار داده
شیید .بعیید از پایییان واکیینش بالفاصییله جییذ نمونییههییا بییا دسییتگاه
اسیاکتروفتومتر1در طیول میوج  211نییانومتر قرائیت شید .عیالوه بییر
نمونههای مذکور یک لوله آزمایش به عنوان شاهد در نظر گرفته شید
که تنها حاوی دو میلیلیتر  DPPHو دو میلیلیتر متانول بود .فعالییت
مهار رادیکال  DPPHاز فرمول درصد فعالیت خنثیکنندگی رادیکیال
(( )DPPH= 166 )1 - AS/ACمحاس ه شد .در این معادله  ACجذ
رادیکال  DPPHبدون عصاره به عنوان شاهد AS ،جذ  DPPHبیه
همراه نمونه میباشد .از متانول نیز به عنوان بالنک استفاده شد.
اسانسگیری
برای استخراج اسان از نمونه خشک شده اندام هوایی و بیه
روش تقطیر با آ مقطر توسط دستگاه کلیونجر بیه میدت  9سیاعت
اسان گیری شد .بازده اسان به روش حجمیی – وزنیی و براسیاس
وزن خشک نمونهها محاس ه گردید .سا اسیان هیا بیا اسیتفاده از
1- 2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl
2- Spectrophotometer

مطالعه اثر رویشگاه بر صفات مورفولوژیکي و فیتوشیمیایي گیاه پونه...

سولفات سدیم خشک آبگیری و تا زمان آنالیز در یخچال و در تاریکی
نگهداری شد .درصد بازده اسان با فرمول زیر محاس ه گردید:
 ( × 166وزن خشک گیاه  /وزن اسان ) = درصد بازده اسان
پولگون
برای اندازهگییری پولگیون از دسیتگاه کرومیاتوگرافی گیازی
( )GCمدل  shimadzu 2014مجهز به سنجنده  FIDو ستون BP-
 5به طول  96متر ،قطر داخلی  6/12میلیمتر و ضخامت هییه 6/12
میکرومتر استفاده شد .برنامه دمایی آون به این صورت تنظیم شد کیه
دمای ابتدایی آن  166درجه سانتیگراد و دمیای انتهیایی  166درجیه
سانتیگراد و گرادیان حرارتی  16درجه سانتیگراد در هر دقیقیه بیود.
دمای اتاقک تزریق  126درجه سانتیگراد و از گاز نیتروژن به عنیوان
گاز حامل با سرعت جریان  6/1میلیلیتر در دقیقه استفاده شد.
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
برای اندازهگیری برخیی از خصوصییات فیزیکیی و شییمیایی
خاک در هر رویشگاه از عمق  6تا  96سانتیمتری خاک نمونیه تهییه
شد .نیتروژن خاک با روش نیتراسیون بعید از تقطییر و بیا اسیتفاده از
سیستم کجل تک اتوآنالیزر 1انجام شد و برای اندازهگیری فسفر خاک
از روش اولسن 1استفاده شد (.)99
به منظور تجزیه و تحلیل دادههیا از برنامیه آمیاری  SASنسیخه
 3/1و جهت مقایسه میانگین تیمارها از آزمون  LSDدر سطح احتمال
 2درصد استفاه شد.

نتایج
نتایج جدول تجزیه واریان نشان داد رویشگاه تیاثیر معنییداری
در سطح احتمال یک درصد بر روی صفات مورفولوژیک مورد بررسیی
گیاه پونه داشت (جدول  .)1با توجه به نتایج بیه دسیت آمیده مقایسیه
میانگین ،ارتفاع و تعداد گل گیاه پونه در منطقه گیت لیش بیا ارتفیاع
 1666متر از سطح دریا نس ت به بقیه مناطق بطور معنیداری بیشیتر
بود در حالی که کمترین میزان ارتفاع و تعداد گل در منطقه پردمیه بیا
ارتفاع  1066متر از سطح دریا مشاهده شد (جدول  .)9بیشترین تعیداد
برگ در رویشگاههای بلقلم ،گت لش و واش وریین و کمتیرین تعیداد
برگ در رویشگاه بندریکا مشاهده شد در حالیکه بیشیترین و کمتیرین
تعداد شاخه به ترتیب در مناطق سیوزمین و واش ورین وجود داشیتند
(جدول  .)9بیشرین تعداد بند نیز در منطقیه گیت لیش بیا  11عیدد و
کمترین میزان بند در منطقه بندریکا با  10عدد مشاهده شد کیه بیین
مناطق مختلف از نظر آماری تفاوت معنیداری وجیود داشیت (جیدول
1- Single Auto analysis System
2- Olsen method
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.)9
نتایج نشان داد رویشگاه تاثیر معنیداری بر میزان کلروفیل  b ،aو
کلروفیل کل در سطح آماری  2درصد داشته اسیت (جیدول  .)2نتیایج
مقایسه میانگین نشان داد منطقه سیوزمین کمترین میزان کلروفییل a
را داشت و با اینکه بین بقیه مناطق تفاوت معنیداری وجیود نداشیت،
منطقه واش ورین با میزان  16/13میلیگرم بر گرم وزن تر بیشیترین
میزان کلروفیل  aرا داشت (شیکل  .)A-1منطقیه سییوزمین کمتیرین
میزان کلروفیل  bو کلروفیل کل در بین مناطق مورد بررسی دارا بیود
با اینحال دو منطقه گت لش و بلقم به ترتیب بیشترین میزان کلروفیل
 bو کلروفیل کل را در بین رویشیگاههیا داشیتند (شیکل  B -1و .)C
محتوای کاروتنوئید کل در سیطح احتمیال ییک درصید تحیت تیاثیر
رویشگاهها قرار گرفتند (جدول  .)2نتایج مقایسیه مییانگین نشیان داد
بین رویشگاههای اختالف معنییداری وجیود داشیته کیه بیشیترین و
کمترین میزان کاروتنوئید به ترتیب در مناطق واش وریین بیا  0/61و
سیوزمین با  2/19میلیگرم بر گرم وزن تیر مشیاهده شید (شیکل -1
.)D
نتایج تجزیه واریان حاکی از آن بود که تاثیر رویشگاه بر مییزان
فعالیت آنتی آکسیدان در سطح آماری یک درصد معنیدار بیوده اسیت
(جدول  .)2مقایسه میانگین فعالیت آنتی اکسییدانی بیه روش DPPH
نشان داد بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی مربیوط بیه رویشیگاه
پردمه و کمترین میزان فعالیت آنتی اکسییدانی در منطقیه گیت لیش
مشاهده شد (شکل  .)1نتایج مربوط به محتوای فنل و فالونوئید نشان
داد تیمار رویشگاه تاثیر معنیداری بر آنها نداشت (جیدول  .)2مقایسیه
میانگین صفات هم نشان داد هرچند بیشترین میزان فنل و فالونوئیید
به ترتیب در منطقه پردمه و گت لش بدست آمد اما بین رویشگاهها از
نظر محتوای فنل و فالونوئید از نظر آماری تفیاوت معنییداری وجیود
نداشت (شکل  A -9و .)B
نتایج جدول تجزیه واریان نشان داد رویشگاه اثر معنییداری در
سطح آماری یک درصد بر میزان اسان داشته اسیت (جیدول  .)2بیا
توجه به نتایج مقایسه میانگین ،درصد اسان در رویشگاه گت لش بیا
ارتفاع  166متر از سطح دریا در مقایسه با بقیه رویشیگاههیا بیه طیور
معنیداری بیشتر بود .رویشگاه واش ورین کمترین میزان اسان را به
خود اختصاص داده بود (شکل  .)C -9نتایج تجزیه واریان نشیان داد
میزان پولگون در سطح آماری یک درصد تحت تیاثیر رویشیگاه قیرار
گرفت (جدول  .)2مقایسیه مییانگین نشیان داد مییزان پولگیون بیین
رویشگاهها اختالف معنیداری وجود داشته است بطوریکه بیا افیزیش
ارتفاع رویشگاهها میزان پولگیون افیزایش معنییداری داشیته اسیت.
بیشترین میزان پولگون در منطقه پردمه با ارتفاع  1066متر از سیطح
دریا و کمترین میزان پولگون در رویشگاه بلقلم با ارتفاع  1266متیر از
سطح دریا بدست آمد .ال ته بین منیاطق بلقلیم ،بنیدریکا و سییوزمین
اختالف معنیداری وجود نداشت (شکل .)D -9
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 تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک گیاه پونه در شش رویشگاه مختلف-2 جدول
.Table 2. ANOVA of morphological traits of Mentha longifolia L. in six habitats
منابع تغییرات
Sources of variation
رویشگاه
(Habitats)

خطا آزمایش
(Error)

ضریب تغییرات
CV

Leaves number

تعداد شاخه
Shoots number

Nodes number

14.9**

11.7**

10.4**

12.8**

0.00003

0.0005

0.001

0.0002

0.0001

4.3

3.4

4.1

3.2

3.2

درجه آزادي

ارتفاع

تعداد گل

تعداد برگ

df

Height

Flowers number

5

2300**

12
-

تعداد گره

. درصد است1 ** نشانگر معنیدار بودن در سطح آماری
**Significant at the 1% level of probability

 صفات مورفولوژیکی گیاه پونه در شش رویشگاه مختلف-3 جدول
Table 3. Mean comparison of morphological traits traits of Mentha longifolia L. in six habitats

تعداد گل در بوته

تعداد برگ

تعداد شاخه

تعداد گره

Height (cm)

Number of
flower in plant

Number of
leaves

Number of
shoots

Number of
nodes

123 c

12 b

25 a

23 bc

19 b

137 b

15 a

20 c

26 a

16 c

105 d

12 b

23 b

27 a

19 b

162 a

16 a

25 a

24 b

22 a

100 e

12 b

25 a

22 c

19 b

86 f

10 c

23 b

24 b

17 c

رویشگاه

ارتفاع

(Habitats)

بلقلم
(Belghalam)

بندریکا
(Banderika)

سیوزمین
(Sivzamin)

گت لش
(Gate Lash)

واش ورین
(Vash Varin)

پردمه

(Pardameh)
. هستندLSD  درصد با استفاده از آزمون2 میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنیداری در سطح احتمال
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (p<0.05) using LSD test.

 تجزیه واریانس صفات بیوشیمیایی گیاه پونه در شش رویشگاه مختلف-4 جدول
منابع
تغییرات
Sources
of
variation
رویشگاه
(Habitats)

خطا آزمایش
(Error)

ضریب
تغییرات

درجه
آزادی

Table 4- ANOVA of biochemical traits of Mentha longifolia L. in six habitats
فالونوئید
فنل کل
فعالیت آنتی
a کلروفیل
b کلروفیل
کلروفیل کل
کل
کاروتنوئید
Total
اکسیدانی
Chlorophyll Chlorophyll
Total
Total

پولگون
Pulegone
(ppm)

Antioxidant
activity (%)

phenol
(mg/g
DW)

1.7**

0.08**

0.83**

0.08**

0.08**

15893519**

2.1

0.22

0.011

1.25

0.14

0.0085

199349

9.8

8.8

13

18.7

12.2

18.2

22.9

df

a
(mg/g DW)

b (mg/g
DW)

chlorophyll
(mg/g DW)

5

2.9 *

1.54*

8*

12

0.77

0.43

-

8.8

13.6

Carotenoid
(mg/g DW)

اسانس
Essential
oil yield
(%)

flavonoid
(mg/g
DW)

CV

. درصد و بدون عالمت نشانگر عدم معنیدار بودن است2  و1 ** و * به ترتیب نشانگر معنیدار بودن در سطح آماری
** ,* Significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively
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2311(  واش ورین،) متر2111(  گت لش،) متر1501(  سیوزمین،) متر1011(  بندریکا،) متر1011(  تاثیر رویشگاههای مختلف (بلقلم-1 شکل
) گیاه پونهD( ) و کاروتنوئیدهاC(  کلروفیل کل،)B( b  کلروفیل،)A( a  متر)) بر محتوای کلروفیل2011( متر) و پردمه
Figure 1- The effect of different habitats (Belqalam (1500 m), Banderica (1700 m), Siozmin (1850 m), Gat Lash (2000 m),
Vash Verin (2300 m) and Pardemeh (2600 m) on contents of chlorophyll a (A), chlorophyll b (B), total chlorophyll (C) and
carotenoids (D) of Mentha longifolia L. (LSD, p≤0.05)

2311(  واش ورین،) متر2111(  گت لش،) متر1501(  سیوزمین،) متر1011(  بندریکا،) متر1011(  تاثیر رویشگاههای مختلف (بلقلم-2 شکل
 متر)) بر فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه پونه2011( متر) و پردمه
Figure 2- The effect of different habitats (Belqalam (1500 m), Banderica (1700 m), Siozmin (1850 m), Gat Lash (2000 m),
Vash Verin (2300 m) and Pardemeh (2600 m) on antioxidant activity of Mentha longifolia L.
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شکل  -3تاثیر رویشگاههای مختلف (بلقلم ( 1011متر) ،بندریکا ( 1011متر) ،سیوزمین ( 1501متر) ،گت لش ( 2111متر) ،واش ورین (2311
متر) و پردمه ( 2011متر)) بر فنل کل ( ،)Aفالونوئید کل ( ،)Bاسانس ( )Cو پولگون (پیپیام) ()D
Figure 3- The effect of different habitats (Belqalam (1500 m), Banderica (1700 m), Siozmin (1850 m), Gat Lash (2000 m),
)Vash Verin (2300 m) and Pardemeh (2600 m) on total phenol (A), total flavonoid (B), Essential oil (C) and Pulegone (D
content of Mentha longifolia L.

بحث
ط ق نتایج بدست آمده از لحاظ موفولوژیکی و بیوشییمیایی بیین
رویشگاههای مختلف اختالف معنیداری وجود داشیت کیه مییتوانید
دلیل آن عوامل محیطی از جمله تیییرات ارتفاع از سطح دریا باشد ،به
طوریکه ارتفاع باهی گت لیش بیا ارتفیاع  1666متیر از سیطح درییا،
صفات مورد بررسیی در ایین تحقییق دارای بیشیترین تاثیرپیذیری از
افزایش ارتفیاع بودنید .تیا ارتفیاع  1666متیر از سیطح درییا ،صیفات
مورفولوژی گیاه پونه با افزایش همراه بود امیا افیزایش بیشیتر ارتفیاع
باعث کاهش این صفات شده بود .از آنجا که ارتفاع گیاه و تیپ رشید
بوته از صفات مهم مورفولوژیک است جهت اصالح رقم مناسب برای
برداشت مکانیزه باید مدنظر قرار گیرد .به گزارش رضایی و همکیاران
( )13ارتفاع گونههای مختلف نعناع در مناطق مختلف کشور که شامل
قزوین ،اردبیل ،تهران ،یزد و گیالن بودند ،اختالف معنییداری وجیود
داشت .مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که گونه هنگیفولییا (واریتیه
آمفی لما) از قزوین بیشترین ارتفاع گیاه را داشت .در گزارش دیگیری،
نتایج یاوری و همکاران ( )92بر روی آویشن آذربایجانی نشیان دادنید

که گیاهان رویشگاه جلفا دارای بیشیترین طیول سیاقه گلیدار ،طیول
دومین میانگره ،طول و عرض برگ ،تعداد انشعا های سیاقه در بیین
رویشگاههای مورد مطالعه میباشند که از نظر برداشت گیاهان دارویی
ارزش باهیی دارند .ارتفاع متفاوت گیاهان مشیابه در منیاطق مختلیف
میتواند به عوامل زیادی از جمله شرایط اکولوژیکی بیه وییژه مییزان
رطوبت نس ی و همچنین بارندگی و تعداد ساعات آفتابی مرت ط باشید.
به عالوه درجات مختلف انای خاک نیز در این مورد موثر است .نتایج
نشان داد بیشترین تعداد گل و تعداد بند در منطقه گت لیش و ارتفیاع
 1666متر ث ت شده است که بیشتر از این ارتفیاع در دو منطقیه واش
ورین ( 1966متر) و پردمه ( 1066متر) با کاهش در تعداد گیل همیراه
بود .کمترین میزان تعداد برگ در بوته در منطقیه بنیدریکا بیا ارتفیاع
 1166متر مشاهده شد و در بقییه منیاطق تفیاوت معنییداری وجیود
نداشت .از آنجا که برگها معموه اسان بیشتری دارند ( ،)11بنابراین
هر چه نس ت برگ و اندامهای رویشیی بیه گیل بیشیتر باشید باعیث
افزایش میزان اسان میشود .در بررسیی مییانگین صیفات مختلیف
جمعیت گییاه بومیادران هیزار بیرگ ( )Achillea millefolium Lدر
آذربایجان شرقی بیشترین طول میانگره ،طول برگ ،قطر چتیر گیل و
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تعداد گل آذین در بوته مربوط به رویشگاه ش ستر گزارش شد که ایین
ویژگیها از نظر عملکرد اسان دارای اهمیت زیادی میباشیند (.)12
به طور کلی افزایش تعداد شیاخه اصیلی و شیاخههیای فرعیی باعیث
افزایش بیوماس و عملکرد تولیدی میشود و از این نظر میتواند ییک
فاکتور مناسب جهت انتخا اکوتیپهای برتر مدنظر قرار بگیرد (.)19
تحقیقیات میرزاییی ندوشین و همکیاران ( )11بیر روی  2گونیه M.
 M. piperita ،M. spicata ،longifoliaو  M. aquaticدر شیرایط
مزرعهای نشان داد که ارتفاع نعناعهای مورد بررسی به ترتییب ،111
 01/1 ،11و  11سانتیمتر بودند .در تحقیقات نام ردگان طیول بیرگ
گونههای نعناع نیز به ترتیب  2/2 ،1/2 ،0و  9/3سیانتیمتیر گیزارش
گردید و قطر ساقه آنها به ترتیب  2/9 ،2/1 ،1/0و  2/1میلیمتر بود
که بیشترین درصد اسیان بیرگ در گونیه  M. longifoliaبیا 1/11
درصد و کمترین مییزان آن در گونیه  M. aquaticaبیا  6/29درصید
مشاهده شد .با توجه به نتایج بدسیت آمیده ،مییتیوان گفیت ارتفیاع
متفاوت همراه با دیگر شرایط محیطیی از جملیه کیفییت خیاک ،دمیا،
میزان بارندگی و نور عواملی هستند که باعث تفاوتهای موروفولوژی
مشاهده شده در این رویشگاهها میباشند .خصوصیات مختلف خیاک،
بر چگونگی رشد و نمو و نیز بر میزان مواد موثره گیاهیان تیاثیر دارد.
ولی نمیتوان فقط به خصوصیات فیزیکیی ییا فقیط بیه خصوصییات
شیمیایی یک خاک از این نظر اکتفا نمود .کاشت و تکثیر ییک گونیه
گیاه در خاکهای کامال مشابه ،ممکن است منجر بیه حصیول نتیایج
متفاوتی از نظر مواد دارویی یا حتی چگونگی رشد و نمیو گیردد .زییرا
ممکن است جذ و سوخت وساز گیاه تحیت تیاثیر عوامیل محیطیی
دیگر قرار گرفته باشند.
محتوای رنگیزههای فتوسنتزی گیاه تحت شرایط و رویشگاههای
مختلف اهمیت زیادی دارد کیه مییتوانید بیر رشید و عملکیرد گییاه
تاثیرگذار باشد ( .)11ارتفاع از سطح دریا عاملی است کیه تاثیرگیذاری
زیادی بر روی صفات فیزیولوژیکی گیاهان میگذارد بطوریکه گیاهان
برای به ود شرایط فتوسنتزی خود در ارتفاعات مج ور به تعدیل تعیداد
کلروپالستها ،کیاهش انیدازه کلروپالسیت و دانیههیای نشاسیته در
کلروپالست در سلول میشود ( .)91در این آزمایش ،هر چند در منطقه
سیوزمین با ارتفاع  1126متر با کاهش در مقدار رنگیزههای فتوسنتزی
همراه بود اما بین مناطق دیگر تفاوت معنیداری وجود نداشت .کاهش
مقدار کلروفیل و افزایش نس ت کاروتنوئید به کلروفیل نیز بیه عنیوان
سازگاری گیاهان در محافظت در برابر اکسیداسیون نوری در ارتفاعات
باه تلقی میشیود .انیی و همکیاران ( )12بیه منظیور بررسیی تنیوع
بیوشیمیایی  12اکوتیپ از گیاه نعنیاع خیوراکی 1گیزارش کردنید بیین
جمعییتهییای مییورد مطالعییه از نظیر میییزان کلروفیییل ( b ،aو کییل)،
کاروتنوئید ،فالون ،فالونول و فالونوئید کل تفاوت معنیداری مشاهده
1- Mentha spicata L

077

گردید بطوریکه بیشترین و کمترین میزان کلروفیل کل بیه ترتییب از
جمعیتهای فارس منطقه خفر  1و مازندران منطقه نیور بدسیت آمید.
همچنین جمعیتهای اصفهان  ،1مازندران ،قائمشهر و یاسوج از نظیر
صفات ارزشمند بیوشیمیایی عصاره نظییر آنتیی اکسییدانی ،ترکی یات
فنلی ،فالونوئید کل و کربوهیدراتهیا تیمیار برتیر بودنید .سیعیدی و
همکاران ( )96گزارش کردند میزان کاروتنوئیید کیل در گییاه نسیترن
کوهی در مناطق مختلف ایران بین  6/132-1/1میلیگرم بر گرم وزن
تر متییر بود .در این تحقیق بیشترین و کمترین میزان کاروتنوئیید بیه
ترتیب از رویشگاه کردستان (دیوان دره) و بویراحمد (میمند) به دسیت
آمد .آنها اذعان داشتند عوامل آ و هوایی ،فاکتورهیای جیرافییایی و
شرایط خاک میتواند باعث تیییر در مییزان رنگییزههیای فتوسینتزی
شود .فالونوئیدها متابولیتهای ثانویهای هسیتند کیه دارای خاصییت
آنتی اکسیدانی بوده و در تنظیم فعالیتهای آنزیمی و تولید متابولیت-
های اولیه نقش دارند .میزان فالونوئیدها در گونههای مختلف گییاهی
با مرحله رشد ،بافت ،واریته ،تنشهیای محیطیی ماننید اشیعه میاورا
بنفش ،خشکی ،شرایط خاک ،شخم و بیماریها مرت ط میباشد (.)11
قاسمی و همکاران ( )10با بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی بر مییزان
آنتی اکسیدانها ،ترکی ات فنلی و فالونوئیدها در گییاه گیردو بیه ایین
نتیجه رسیدند که بیشیترین مییزان ترکی یات فنلیی و فالونوئییدی در
منطقه آبعلی با بیشترین ارتفاع و کمترین میانگین دمای روزانه بدست
آمد .محققین دیگر نیز بیان داشتند کیه در ارتفاعیات بیاهتر از 1166
متر ،مقیادیر بیاهتری از ترکی یات فنلیی وجیود دارد ( .)11طجیالی و
خازئیپور ( )91با بررسی تاثیر ارتفاع بر روی فنل کل و فالونوئیدهای
گیاه  Cerateagus microphyllaبیان داشتند که این گیاه در ارتفاع
 1666متری دارای بیشترین میزان ترکی ات نام رده نس ت به گیاهیان
رشد یافته در ارتفاعات پست بود.
نتایج مربوط به بازدهی اسان استخراج شده از اندام هوای پونیه
نشان داد منطقه گت لش در ارتفاع  1666متر بیشیترین و در منطقیه
واش ورین کمترین میزان بازدهی اسان را داشته است .درجه حرارت
مناسب برای رشد و نمو و افزایش اسان در نعناع  11تا  16سیانتی-
گراد است .درجه حرارت باهتر باعث تیییراتی در ترکیب اجزا اسان
میگردد به عنوان مثال در نعناع فلفلی افزایش دما ( 11تیا  12درجیه
سانتیگراد) باعث کاهش منتول میشود ( .)11بیه نظیر مییرسید کیه
افزایش دما تا حدی باعث سنتز بیشتر اسیان نعنیاع مییشیود .ایین
مساله به دلیل فعال شدن آنزیمهای اختصاصی گیاه و مسئول تولید و
سنتز اسان بوده و یا به دلیل افزایش فتوسنتز کارایی تولیید اسیان
در گیاه را باه ب رد .میزان اسان در بررسی زینلیی و همکیاران ()91
 6/1تا  1/1درصد گزارش شیده اسیت کیه بیشیتر از مییزان اسیان
استخراجی از نتایج این تحقییق مییباشید .یزدانیی و همکیاران ()90
میزان اسیان نعنیاع فلفلیی را  1/22تیا  9/1درصید گیزارش کردنید
(یزدانی و همکاران .)1911 ،در گیزارش دیگیری ح ی یی و همکیاران
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( )13با آزمایشی که بر روی گیاه آویشن وحشی انجام دادند ،دریافتنید
که در ارتفاعات کمتر میزان اسان افزایش مییابید .در ایین بررسیی
نمونههای گیاه فئق در ارتفاعات  1166تیا  1166متیری بیه فواصیل
 166متر برداشت شده و پ از اسان گیری مشخص شد که مییزان
اسان در ارتفاع  1166متری بیشتر از بقیه نقاط بود که تیا انیدازهای
مطابق نتایج بدست آمیده در ایین تحقییق بیود .در بررسیی دیگیری
مشخص شد که میزان اسان برگ بومادران با افزایش ارتفاع کاهش
یافت .در این مطالعه که در رویشگاه سیاه بیشیه در اسیتان مازنیدران
انجام شد ،اسان برگ گیاه بومادران در ارتفاع  1166متر نسی ت بیه
ارتفاع  1166متری به طور معنییداری کیاهش یافیت ( .)1مییتیوان
تفاوتهای تنوع عملکردی در محتوای کل اسان در مناطق مختلف
را به تفاوت ژنتیکی و تا انیدازهای تفیاوت در اقلییم منیاطق مختلیف
رویش این گیاه و همچنین زمان جمغآوری مربوط دانست .با توجه به
نتایج بدست آمده افزایش دما ،نور و کاهش ارتفاع از سطح دریا باعث
تاثیر بر میزان اسان گیاه میشوند ولی برای مشخص شیدن مییزان
عملکرد گیاه و اسان در واحد سطح نیاز به بررسیهیای بیشیتری بیا
کشت گیاهان میباشد.
پولگون یکی از مهمترین ترکی ات موجود در گیاه پونه اسیت کیه
اهمیت دارویی زیادی دارد .نتایج ما در این تحقیق نشان داد با افزایش
ارتفاع مناطق مورد بررسی ،بطور معنیداری مییزان پولگیون افیزایش
یافت بطوریکه بیشترین میزان پولگون ( 0603/1پییپییام)در منطقیه
پردمه با ارتفاع  1066متر از سطح دریا مشاهده شید کیه بیا افیزایش
زیادی نس ت به مناطق دیگر همراه بود .آسکون و همکاران ( )2میزان
پولگون موجود در اسان نعناع گونه هنگیفولییا را بیین  11/2تیا 92
درصد گزارش کردند .تجلی و همکاران ( )91گیاه کیافوری را از نظیر
ترکی ات تشکیل دهنده آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند که پولگون
نیز یکی از اجزای اسان این گیاه را تشکیل میدهد .میزان این ماده
در اسان گیاه کافوری در مناطق همیدان ،اراک و شیهرکرد بیا هیم
متفاوت بود و شرایط اقلیمی بر درصد این ماده در اسان میوثر بیوده

است .با توجه به ایین کیه مهمتیرین ترکییب در اسیان ایین گونیه،
پولگون است و ارزش اقتصادی و دارویی آن وابسته به میزان پولگون
موجود در آن است ،بنابراین هدف اصیلی از بهیرهبیرداری ایین گییاه،
استخراج میزان پولگیون در آن مییباشید .کولمیان و همکیاران ()11
اظهار داشتند که اختالف در کیفیت ط یعی اسان گونیههیای جین
منتا به عوامل ذاتی (ژنتیک یا قابلیت وراثت از ساقه ،وضیعیت بلیو و
 )...و عوامل بیرونی (نور خورشید ،آ  ،حرارت ،فشار ،ارتفیاع ،خیاک و
 )....که در رشد گیاه و میزان اسان تاثیر میگذارد ،بسیتگی دارد کیه
ال ته با نتیجه تحقیق حاضر نیز تایید میگردد .در نهایت بیا توجیه بیه
اینکه مهمترین مساله در برنامههیای اصیالحی وجیود تنیوع ژنتیکیی
است ،به نظر میرسد پونه جمیغآوری شیده از منطقیه پردمیه و واش
ورین باهترین میزان پولگون را بین سایر رویشگاهها دارند و میتوانید
به عنوان نمونههای امیدبخش در برنامههای اصالحی استفاده شوند.

نتیجهگیری نهایی
با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان متابولیتهای ثانویه در زنیدگی
امروزی بشر بررسی وجود ارت اط با شرایط محیطی با تولیید و تجمیغ
متابولیتهای ثانویه در گیاهان میتواند بسییار مفیید باشید .نتیایج میا
نشییان داد شییرایط اقلیمییی تییاثیر شییگرفی بییر روی خصوصیییات
مورفولوژیکی گیاه پونه دارد که در نتیجه باعیث افیزایش ییا کیاهش
اسان میشود .در تحقیق حاضیر اگرچیه بهتیرین رویشیگاه از نظیر
داشتن باهترین میزان پولگون اکوتیپ پردمه میباشد ،ولیی رویشیگاه
گت لش به جهت داشتن بازده اسان بیشتر و میزان پولگیون نسی تا
خو میتواند یک رویشگاه مناسب جهت اهلیسیازی و کشیت ایین
گیاه مطرح باشد ،به همین منظور ،بررسی رویشگاههای مختلیف ایین
گونه در سایر نقاط کشور برای دستیابی به بهترین اکوتیپهیا توصییه
میشود.
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Introduction: Horsemint (Mentha longifolia L.) is a valuable medicinal and aromatic plant belonging to
Lamiaceae family. It was reported that the contents and composition of perceived pharmacological properties
varied significantly among populations. The genus Mentha L. (Lamiaceae), is widely distributed in all continents
(except in South America and Antarctica). The systematic of the genus is not very elucidated because of the
strong morphologic variations, levels of ploidy (2n = 2x = 24 to 2n = 6x = 96), and hybridizations intra- and
interspecific (or between spontaneous and cultivated forms). M. longifolia or horsemint is a fast-growing and
perennial herb which cultivated in all regions. The species possesses antimicrobial and antioxidant properties.
The antimicrobial properties of the essential oils can be attributed to the presence of pulegone, menthone and
neomenthone because they can destroy the structure of different polysaccharides, fatty acids and phospholipids
by altering the permeability of the cell membrane and destroying the bacterial wall. The essential oils of
horsemint are said to be cyclohexane and aromatic, and pulegone is the main compound of these oils has a
definite aroma in the range of intense to spicy mint. The effects of environmental conditions on the plant growth
and development, reproduction and distribution are well known in plant ecology. Many studies have been carried
out about the relationships among plant chemical contents, biological activity and environmental variables in the
natural and cultivated plant species. This information has been used to determine the medicinal value and
economic importance of plant products.
Materials and Methods: In this research, the effects of six habitats with different altitudes (habitats of Amol
city) on some morphological and biochemical characteristics of horsemint plants were investigated in a
completely randomized design with three replications. This study was done to compare the amount of pulegone,
total phenol, total flavonoids, antioxidant activity, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoid and
also morphological features of horsemint such as number of leaves per plant, number of branches per plant,
number of flowers and number of nodes. For antioxidant properties using DPPH method in 517 nm wavelength,
total amount of phenol using Folin-Ciocalteu method in 765 nm wavelength and the total amount of flavonoid
were done using the aluminum chloride method in 415 nm wavelength and they were measured by
spectrophotometer. Essential oil was extracted from dried aerial parts using distillation by Clevenger apparatus
for 3 hours. Gas chromatography (GC) was used to measure pulegone.
Results and Discussion: The results showed that the altitude and ecotype significantly affecting the growth
and biochemical characteristics of horsemint plant. The highest number of leaves (25) and the shoots (27) of
horsemint were obtained in the Gat Lash region with 2000 meters and Siozmin with 1850 meters above sea level,
respectively. Gat Lash and Siozmin had the highest and lowest content of photosynthetic pigments, respectively.
Although there was no significant difference between the content of phenol and flavonoids in different habitats,
the highest rates were observed in the Pardemeh and Gat Lash habitats. The results showed that the highest and
lowest oil were obtained from ecotypes of Gat Lesh with 2000 meters and Vash Verin with 2300 meters above
sea level, respectively. As the height increased, the amount of pulegone was also increased in the leaves, so that
the highest amount of pulegone was found in Pardemeh )6069 ppm) habitat by 2600 meters above sea level.
Conclusions: Generally, for obtaining the highest essential oil content and pulegone, the best ecotypes were
Gat Lash and Pardemeh habitats, respectively. Due to the importance and usage of secondary metabolites in the
human life, investigating the relationship between environmental conditions with the production and
accumulation of secondary metabolites in plants can be very useful. Our results showed that the climatic
conditions had a significant effect on the morphological characteristics of the horsemint, thereby increasing or
decreasing the essential oil. In the present study, the best habitat for the highest pulegone was Pardemeh habitat
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but the habitat of Gat Lash could be a suitable habitat for domestication and cultivation of this plant because of
its higher essential oil yield and relatively good pulegone content. For this purpose, it is recommended to study
different habitats of this species in other parts of the country for finding the best ecotypes.
Keywords: Altitude, Essential oil, Habitat, Horsemint,Pulegone.
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تأثیر کاربرد اسیدفولویک و نانوکالت آهن بر گلدهی و عمر پس از برداشت گل ژربرا
) (Gerbera jamesoniiرقم دانی
سهیال حاجی زاده -1زهره جبارزاده - *2میر حسن رسولی

صدقیانی3
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چکیده
به منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف اسیدفولویک و نانوکالت آهن بر گلدهی و همچنین عمر پس از برداشت گل ژربرا رقم دانی ،آزمایشی به
صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال  79-79انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل اسیدفولویک در  4سطح صفر055 ،05 ،
و  005میلیگرم در لیتر بهصورت کاربرد خاکی و نانوکالت آهن در  4سطح صفر  0 ،0 ،و  4گرم در لیتر بهصورت محلولپاشی بود .آزماایش در شارای
گلخانه در گلدان و در محی کشت هیدروپونیک اجرا شد .در این پژوهش شاخصهای تعداد روز تا ظهور غنچه گل ،طول ساقه گلدهنده ،ماندگاری گل
روی بوته ،عمر گلجای ،وزن تر و خشک گل و همچنین محتوای کلروفیل و کاروتنوئید مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد کاه باا افا ایش
غلظت نانوکالت آهن بیشترین وزن خشک گل بدست آمد ولی وزن تر گل تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت .تیمار اسید فولویاک  05میلایگارم در لیتار
بدون کاربرد نانوکالت آهن سبب زود گلدهی شد .محتوای کلروفیل (کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل) و مقدار کاروتنوئیاد ژربارا باا افا ایش غلظاتهاای
اسیدفولویک و نانوکالت آهن در مقایسه با شاهد اف ایش یافت .بیشترین ماندگاری گل روی بوته در غلظت  005میلیگرم در لیتر اسیدفولویک به همراه
 0گرم در لیتر نانوکالت آهن به دست آمد و در غلظت  4گرم در لیتر نانوکالت آهن تمامی غلظتهای اسیدفولویک باعث اف ایش معنیدار عمرگلجاای
نسبت به تیمار شاهد شدند .بطور کلی نتایج حاصل ،بیانگر تأثیر مثبت این تیمارها بر بیشتر صفات اندازهگیری شده میباشد.
واژه های کلیدی :کاروتنوئید ،کلروفیل ،ماندگاری گل ،وزن خشک گل

مقدمه

1

گل ژربرا با نام علمی  Gerbera jamesoniiگیااهی متعلاب باه
تیره کاسنی ) (Compositaeمیباشد .تیرهکاسنی یکی از مهمتارین
تیرههای گیاهی محسوب میشود که تعداد زیادی از گونههاای مهام
زینتی نظیر ابری ،همیشهبهار ،داوودی ،جعفری ،آهار و کوکاب در آن
جای دارند .ارزش ژربرا بهدلیل گلبرگهای پرتوآسای زیباا در حاشایه
بوده و گلهای آن دارای دامنه متنوعی از رنگها شامل زرد ،نارنجی،
صورتی ،قرما  ،بانفش و سافید مایباشاد .ایان گیااه باومی جناوب
کشورهای آفریقا ،ماداگاسکار ،آسیا و اندون ی میباشد ( .)00ژربارا در
حال حاضر ج ء  05گل بریدنی مهم دنیا و ایران محساوب مایشاود
(.)00
0و  - 0دانش آموخته کارشناسی ارشد گیاهان زینتی و استادیار گروه علوم باغباانی،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
)Email: z.jabbarzadeh@urmia.ac.ir
(* -نویسندده مسئول:
 -3استاد گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.80118

ترکیبات هوموسی مواد آلای ،دارای دو ناو اساید آلای مهام باه
نامهای اسیدهیومیک و اسیدفولویک و ج ء هومین است ( .)7ترکیبات
هیومیکی نتیجه تج یه مواد آلی خاک ،پیت ،لیگنین و غیاره هساتند
که دارای فعالیتهای اکسینمانند و سایتوکنینمانند هستند .ظاهراً این
مواد با وزن مولکولی کم با قرار گرفتن در غشاء سلولی ،نه تنها جابب
یک سری از عناصر را بهبود می بخشند ،بلکه به حفظ پایاداری غشااء
نی کمک میکنند ( .)9مواد هیومیکی کیفیت تولید گیاهاان زینتای را
اف ایش داده و باعث کاهش مصرف کود میشوند ( .)00اسایدفولویک
یکی از این ترکیبات هیومیکی میباشد که اثرات سودمند بسایاری در
اف ایش مقاومت به خشکی ،بهبود جابب ماواد مغابی ،ثباات  pHو
کااهش آبشااویی کاود دارد ( .)39اساایدهای فولویاک مجموعااهای از
زنجیرههای آلیفاتیک ضعیف و اسیدهای ارگانیک آروماتیک میباشاند
که در کلیه pHهای اسیدی ،بازی و خنثی ،در آب قابل حل میباشند.
شکل و ترکیب این مولکول ،کامالً تغییرپبیر است ( .)02اسیدفولویک
یک تامپون طبیعی و کالتکننده مناسب با قدرت تباادل یاونی زیااد
است که قدرت جبب عناصر معدنی را در گیاهان اف ایش میدهد و در
نتیجه آن ،مقاومت گیاه به تنش های محیطی اف ایش مای یاباد و نیا
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باعث اف ایش کیفیت و کمیت محصول میگردد (.)09
فناوری نانو بهعنوان یک فناوری بین رشاتهای و پیشاتاز باا رفا
مشکالت و کمبودها در بسیاری از عرصههاای علمای و صانعتی باه
خوبی جایگاه خود را در علوم کشاورزی و صنای وابسته آن باه اثباات
رسانده است .فناوری نانو کاربردهای وسیعی در هماه مراحال تولیاد،
فراوری ،نگهداری ،بستهبندی و انتقال تولیدات کشااورزی دارد (.)33
نانوذرات واکنش پبیری زیادی دارند چون سطح تماس آنهاا بیشاتر
است ،در واق چگالی بیشتر یا ناحیاه فعاال بیشاتری دارناد ( .)07باا
کودهای نانو ،ترکیبات به سرعت جبب گیاهان میشوند و مواد مغبی
و ضروری برای گیاه تأمین میشود .بنابراین با اساتفاده از ماواد ناانو،
رشد گیاه اف ایش پیدا میکند ( .)3نانوکالت آهن بسیار با دوام باوده و
آهن خود را به تدریج در دامنه وسیعی از  3 ( pHتا  )00آزاد میسازد.
ویژگی استفاده از این فرم از کود آهن (ناانوکالت) ایان اسات کاه در
ساخت آن از اتیلن استفاده نشده است ،زیرا اتایلن ترکیبای اسات کاه
باعث زودرسی گیاه و ری ش برگها میشود (.)00
با توجه به اثرات مفید اسیدفولویک و نانوکالت آهن ،و با توجه به
اینکه ژربرا یکی از گیاهان محبوب شاخه بریدنی اسات کاه افا ایش
کیفیت و عمر پس از برداشت آن مایتواناد بازارپساندی ایان گال را
اف ایش دهد ،هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر این دو ماده بار
ویژگیهای مورفولوژیکی و فی یولوژیکی گل ژربرا میباشد.

مواد و روشها
این پژوهش طی ساالهاای  79-79در گلخاناه هاای آموزشای،
پژوهشی و تولیدی دانشگاه ارومیه انجام شد .در این آزماایش از رقام
 Duneژربرا استفاده شد .پس از انتخااب رقام ماورد نظار ،نشااهاای
کشت بافتی ژربرای  4-9برگی تهیه شاده از تهاران ،در گلادانهاای
پالستیکی سای  05کشت شدند .دماای روز گلخاناه  05-00و دماای
شب  03-09درجه سانتیگراد و شدت نور  455-055میکروماول بار
متر مرب بر ثانیه بود .این پژوهش بهصورت فاکتوریل در قالاب طارح
کامالً تصادفی با  3تکرار و  09تیمار بهصورت گلدانی در گلخانه اجارا
شد .هر واحد آزمایشی شامل یک گلدان و هر گلدان حاوی یک گیااه
بوده و مجموعاً  42واحد آزمایشی مورد اساتفاده قارار گرفات .محای
کشت مورد استفاده غیر خاکی و مخلاوطی از کوکوپیات ( 0درصاد) و
پرالیت ( 35درصد) و پیت ماس ( 90درصد) بود .طی دورههای رشد و
گلدهی ،محلول غبایی اعمال شد .تغبیه گیاه ژربرا سه بار در هفتاه و
براساس ترکیب محلاول غابایی کاه در جادول  0آورده شاده اسات،
صورت گرفت .الزم به ذکر است کاه عناصار میکارو نیا باا غلظات
مشخص به محلول غبایی اضافه میشدند.

جدول -1برنامه غذایی مورد استفاده برای ژربرا برای  1111لیتر
Mg(NO)2
210 g

KNO3
493 g

Table1- Nutrition program used for gerbera for 1000 L
Fe chelate 6%
K2SO4
MAP
NH4NO3
20 g
87 g
115 g
100 g

پاس از اسااتقرار کاماال گیاهااان (حاادوداً دو ماااه پااس از کاشاات
گیاهااان) ،تیمارهااای مااورد مطالعااه شااامل غلظااتهااای مختلااف
اسیدفولویک (  055 ،05 ،5و  005میلی گرم در لیتر) بهصورت کااربرد
خااکی و ناانوکالت آهاان در غلظاتهااای  0 ،0 ،5و  4گارم در لیتاار
بهصورت محلول پاشی هر  00روز یکبار و به مدت  4ماه اعمال شد.
در این آزمایش از اسیدفولویک مرک چاین و ناانوکالت آهان خ ارا
استفاده شد .دو هفته پس از پایان اعماال تیمارهاا ،نموناه بارداری از
گلها و برگها به منظور انادازهگیاری ویژگایهاای مورفولاوژیکی و
فی یولوژیکی انجام گرفت.
وزن تر و خشک گل :برای مقایسه وزن تر گیاهان تیمار شاده باا
گیاهان شاهد ،گل ها پس از برداشت تصادفی بالفاصله توس ترازوی
دیجیتااالی ) )METTLER, PJ300و بااا دقاات  5/5550گاارم وزن
شدند .برای تعیین وزن خشک ابتدا نمونهها پس از قرارگیری در پاکت
کاغبی ،در آون با دمای  90درجه سانتیگراد به مدت  04ساعت قرار
گرفتند و پس از خارج نمودن نمونهها از آون ،مجدداً به کمک ترازوی
دیجیتالی اندازهگیری شدند .همچنین طول ساقه گلدهناده )باا خا

5Ca (NO3)2-NH4NO3. 10H2O
75 g

کش) و تعداد روز تا ظهور غنچه گل اندازهگیری شد.
ماندگاری گل روی بوته :برای بررسای دوام یاا عمار گال روی
بوته ،تعداد روز از ظهور گلها تا زمانی کاه گالهاا حالات شاادابی و
تورژسانس خود را از دست ندادهاند ،ثبت شد.
عمرگلجای :به منظور تعیین عمر گلجایی ژربرا ،گلها قبل از باه
گرده نشستن چیده شدند ،سپس در  055میلیلیتر آب مقطر و شارای
محیطی دمای  05±3درجه ساانتیگاراد ،رطوبات  95درصاد و دوره
نوری  04 /05ساعت ( 04ساعت روشنایی و  05ساعت تاریکی) قارار
داده شدند .هر دو روز یکبار بازبرش گلها صورت مایگرفات .زماان
پایان عمر گل ،وقتی که  35درصد گلهاای زباناهای پژمارده شادند
تعیین شد (.)09
شاخص کلروفیل :در کلیه تیمارها و از هر گلدان میا ان کلروفیال
سه برگ (از پهنک برگهای توسعه یافتهی قسمتهای باال ،وسا و
پااایین گیاااه) بااا دسااتگاه ساانجش شاااخص کلروفیاال)(SPAD
) )MINOLTA 502, Osaka Japanاندازهگیری گردید و ساپس از
آنها میانگین گرفته شد.

تأثیر كاربرد اسیدفولویک و نانوكالت آهن بر گلدهي و عمر پس از برداشت گل ژربرا ...

محتوای کلروفیل و کارتنوئید :این اندازهگیری به روش لیچتنتاالر
انجام گرفت .بدین منظور 5/0 ،گرم از بافت برگی (بارگهاای کاامالً
توسعه یافته) با قیچی خرد شده و در یک هاون چینی با  0میلایلیتار
استون  055درصد سائیده تا بهصورت تاوده یکناواختی درآیاد (عمال
سائیدن و له کردن بافت برگی در محی خناک و در ناور کام انجاام
گرفت) 5/0 .میلیلیتر از مخلوط بهدست آمده برداشته شاده و باا 0/0
میلی لیتر آب مخلوط شده و در دستگاه ساانتریفیوژ باا سارعت 0055
دور به مدت  05دقیقه قرار داده شد .پس از سانتریفیوژ کردن ،میا ان
جبب آن در طول موجهای  993نانومتر 940 ،ناانومتر و  495ناانومتر
توس اسپکتروفتومتر قرائت شد .در نهایت با اساتفاده از فرماولهاای
زیر ،می ان کلروفیل  b, aو کلروفیل کل و کاروتنوئید بر حسب میلای
گرم بر گرم وزن تر نمونه بدست آمد (.)00

217

 :A645جبب نوری در طول موج 940
 :A663جبب نوری در طول موج 993
 :A470جبب نوری در طول موج 495
تج یه آماری دادهها و نرم اف ارهای مورد استفاده :برای انجام تج یه
واریانس و مقایسه میانگین صفات مورد بررسی ،از نرم اف ار SAS
نسخه  7/0استفاده شد .مقایسه میانگینها با استفاده از روش چند
دامنهای دانکن در سطح احتمال  0و  0درصد انجام گرفت .همچنین،
برای رسم نمودار از نرماف ار ) Excel (2016استفاده گردید.

نتایج و بحث
تعداد روز تا ظهور غنچهی گل :نتایج تج یه واریاانس (جادول)0
نشان داد که که اثر اصلی اسیدفولویک در سطح احتمال  0درصد و اثر
اصلی نانوکالتآهن و اثر متقابل دو تیمار در سطح احتماال  0درصاد
در تعداد روز تا ظهور غنچه گل آن تأثیر معنیدار داشتند.

)Chla = (11.75 ×A663 – 2.350 ×A645
)Chlb = (18.61×A645 – 3.960 ×A663
Chl total= Chla + Chl
Car = 1000 ×A470 – 2.27× Chla – 81.4 ×Chlb
227

جدول-1نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار های اسید فولویک و نانو کالت آهن بر شاخصهای مربوط به گلدهی ژربرا رقم دانی
Table 1- ANOVA for the effects of fulvic acid and iron nano chelate treatments on flowering indexes of gerbera cv. Dune

میانگین مربعات
Means of Squares

وزن خشک

وزن تر گل

Flower dry
weight

Flower
fresh
weight

گل

*

عمر گلجای

ماندگاری

طول ساقه

تعداد روز تا ظهور

درجه

منابع تغییرات

Vase life

گل روی

گلدهنده

غنچه گل

آزادی

S.O.V

بوته

Flower
stem
length

The number of
days to the
appearance of
flower buds
**
22.138

df

3

6.694

3

Flower
longevity
**

1.210

ns

**1.831

ns

59.401

0.734

ns

43.742

4.478

3.187 ns
**17.187

23.187

0.354ns

32.326ns
**

127.097

Fulvic acid

*

نانوکالت آهن
Nano iron chelate

*

9

*

** 11.298

10.020

42.685ns

3.712

0.359

29.166

1.687

3.645

21.062

1.562

10.17

12.71

11.742

6.72

6.56

8.49

ns

اسیدفولویک

اسیدفولویک× نانوکالت آهن
Fulvic acid× Nano
iron chelate

32

اشتباه آزمایشی
Error

ضریب تغییرات (درصد)
)CV(%

 :nsعدم معنیداری
*:معنیدار در سطح احتمال  0درصد
**:معنیدار در سطح احتمال  0درصد
**Siginificant at 1% level of probability, * Siginificant at 5% level of probability, ns: Non-siginificant

نتایج مقایسه میانگین (شکل )0نشان داد کاه در کااربرد تاومم دو
ماده ،غلظت کم اسیدفولویک ( 05میلیگرم در لیتر) در تمامی ساطوح
نانوکالت آهن سابب زود بااز شادن گالهاا مایشاود ولای کااربرد
غلظتهای زیاد هر دو ماده مجدداً باعث دیر باز شدن گلها میشاود.
الزم بهذکر است که بیشترین تعداد روز تا ظهور غنچاه گال ( 35روز)

مربوط به تیمار شاهد و غلظت  0و  4گرم در لیتر نانوکالت آهن بدون
کاربرد اسیدفولویک و کمترین تعداد روز تا ظهور غنچاهگال ( 03روز)
مربوط به تیماار  05میلایگارم در لیتار اسایدفولویک بادون کااربرد
نانوکالت آهن بود.
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FA250

FA100

FA50

FA0

30
20
15
10
5
0
4

2

1

نانوکالت آهن (گرم در لیتر)

0

تعداد روز تا ظهور غنچه گل

25

The number of days to the appearance
)of flower buds (day

35

)Nano iron chelate (g/l
شکل -1اثر متقابل غلظتهای مختلف اسیدفولویک × نانوکالت آهن بر تعداد روز تا ظهور غنچه گل ژربرا رقم دانی.
Figure 1- Interaction effect of different concentrations of fulvic acid × iron nano chelate on the number of days to the
)appearance of flower buds of gerbera cv. Dune (DMRT, p≤0.05

مواد هیومیک با مکانیسامهاای مختلاف سابب تساری رشاد در
گیاهان میشوند .یکی از این مکانیسمها به اثر مستقیم این ترکیبات و
وجود ترکیباات شابه هورماونی ،از جملاه ترکیباات اکساینی و شابه
اکسینی ،مربوط میباشد که میتوانند رشد سلولها را تحت تأثیر قارار
دهند ( .)4کاهش زمان تا گلدهی در اثر کاربرد اسایدفولویک احتمااالً
بهدلیل اف ایش توسعه ریشه و جبب سری عناصر غبایی میباشد کاه
این امر موجب تسری رشد و ظاهر شدن سری گلها و گبر از مرحلاه
نونهالی به دوره بلوغ میباشد ( ،)30که با نتایج پژوهش ی دانای ()37
مطابقت دارد .از طرفی اف ایش می ان نیتروژن موجب تاأخیر در زماان
گلدهی میشود ،از آنجایی که اسیدفولویک و نانوکالت آهان هار دو
در اف ایش مقدار نیتروژن نقش دارند و باعث اف ایش رشد رویشی به-
ویژه تعداد برگ میشوند ،میتوان گفت که به این دلیل غلظاتهاای
زیاد این مواد سبب تأخیر در گلدهی شدهاند.
طول ساقه گل دهنده :تج یه واریانس دادهها (جدول )0نشاان داد
که اثر اصلی اسیدفولویک و اثرات متقابال اسایدفولویک و ناانوکالت
آهن بر طول ساقه گلدهنده معنیدار نبوده ،اما کاربرد نانوکالتآهان
در سطح احتمال  0درصد بر طول ساقه گلدهنده اثر معنیداری نشان
داد.
نتایج مقایساه میاانگین دادههاا (شاکل )0نشاان داد کاه تماامی
غلظتهای نانوکالت آهن باعث اف ایش طول ساقه گلدهنده نسابت
به شاهد شدند ،هرچند که این اف ایش فق در غلظت  0گرم در لیتار
نانوکالت آهن معنیدار بود .الزم به ذکر است که بیشترین طول ساقه
گلدهنده ( 93/29سانتیمتر) در غلظت  0گرم در لیتر نانوکالت آهان
و کمترین مقدار طول ساقه گلدهناده ( 90/70ساانتیمتار) در تیماار

شاهد مشاهده شد.
بهطور کلی اف ایش طول ساقه بهواسطه کود آهن مربوط به تأثیر
این عنصر در فتوسنت است کاه سابب افا ایش سااختار کلروفیال در
برگها میشود و در نتیجه فتوسنت اف ایش مییابد و مواد فتوسانت ی
بیشتر به نقاط مختلف گیاه از جمله ساقهها وارد میشاود و در نهایات
طول ساقه اف ایش مییابد ( .)30در صورت کمبود آهن ،برگها قاادر
به تولید ترکیبات فتوسنت ی مورد نیاز برای رشد و نمو نیستند که ایان
امر موجب کاهش رشد میشود ( .)09محلولپاشی آهن باعث اف ایش
جبب آهن در برگهای گیاه میشود که در نتیجه این اف ایش ،فعالیت
آن یمهای کاتاالز و پراکسیداز نی اف ایش مییابد که در نهایت باعاث
اف ایش آسیمیالسیون در برگهای گیاه می شاود ( ،)07احتمااالً ایان
عوامل سبب اف ایش طول ساقه گلدهنده با کااربرد ناانوکالت آهان
شده باشند .در پژوهش بخارد و همکااران ( )9نیا گا ارش شاد کاه
کاربرد کود نانو سبب اف ایش ارتفا بوته شده است که باا نتاایج ایان
پژوهش همخوانی دارد.
ماندگاری گل روی بوته :نتایج حاصل از تج یه واریاانس دادههاا
(جدول  )0نشان داد که اثر اصلی نانوکالت آهان بار مانادگاری گال
روی بوته تأثیر معنیداری نداشت اما اثر اصلی اسیدفولویک در ساطح
احتمال  0درصد و اثر متقابل آنها در ساطح احتماال  0درصاد تاأثیر
معنیداری داشت.
نتایج مقایسه میانگین دادهها (شکل  )3نشان میدهد که با کاربرد
نانوکالت آهن همراه با غلظت زیاد اسیدفولویک ،ماندگاری گال روی
بوته اف ایش معنیداری نسبت به شاهد نشان داد .بیشترین مانادگاری
گاال روی بوتااه ( 07روز) مربااوط بااه تیمااار  005میلاایگاارم در لیتاار

تأثیر كاربرد اسیدفولویک و نانوكالت آهن بر گلدهي و عمر پس از برداشت گل ژربرا ...
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اسیدفولویک و  0گرم در لیتر نانوکالت آهن و کمترین ماندگاری گال
روی بوته ( 00/99روز) مربوط به تیمار شاهد بود.
76
74

68
66
64
62

طول ساقه گلدهنده

70

)Flower stem length (cm

72

60
4

2

0

1

نانوکالت آهن (گرم در لیتر)
)Nano iron chelate (g/l
شکل -2تأثیر غلظتهای نانوکالت آهن بر طول ساقه گلدهنده گل ژربرا رقم دانی
Figure 2- Effect of different concentrations of iron nano chelate on the flower stem length of gerbera cv. Dune (DMRT,
)p≤0.01

FA250
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FA50

FA0
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)Flower longevity (day

4

1

ماندگاری گل روی بوته

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

نانوکالت آهن (گرم در لیتر)
)Nano iron chelate (g/l
شکل-3اثر متقابل غلظتهای مختلف اسیدفولویک × نانوکالت آهن بر ماندگاری گل روی بوته گل ژربرا رقم دانی.
Figure 3- Interaction effects of different concentrations of fulvic acid × iron nano chelate on flower longevity of gerbera cv.
)Dune (DMRT, p≤0.05

طول عمر گل صفتی است که عالوه بار شارای محیطای نظیار
دمای هوا ،آبیاری و شدت نور میتواند تحت تأثیر عوامل درونی گیااه
نی قرار بگیرد .رابطه ن دیکی بین نشت یونی و دوام عمر گال وجاود
دارد ( ،)30کاااربرد مااواد هیااومیکی بااهدلیاال بهبااود ساااختار غشاااء
سیتوپالسم و حفظ آنتوسیانین ،کاهش نشت یونی را در پی دارند ()05

تیمار اسیدفولویک احتماالٌ باعث کاهش درصد نشت یونی و در نتیجه
اف ایش دوام و عمر گل شده است .همچنین از آنجا که اسایدفولویک
ذخیرهسازی رطوبت را اف ایش میدهد ( )02میتوان احتماال داد کاه
با بهبود جبب تجمعی آب توس ساقه گالدهناده سابب بهباود دوام
عمر گل می شود .آهن با تأثیر بر می ان کلروفیل بارگهاا و افا ایش
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سنت ایندول استیک اساید باعاث تاأخیر در پیاری گیااه و در نتیجاه
طوالنی شدن دوره فتوسنت میشود که این امار باعاث بهباود تولیاد
کربوهیدراتها و انتقال آنها به بخشهای هوایی مایشاود ( .)02در
این پژوهش نی  ،در مورد اثر نانوکالت آهن روی ماندگاری گل ژربارا
روی بوته میتوان گفت که احتماالً نانوکالت آهن با افا ایش میا ان
کلروفیل و کربوهیدراتها ماندگاری گل را اف ایش میدهد.
عمرگلجای :نتایج حاصال از تج یاه واریاانس دادههاا (جادول)0
نشان داد که اثر اصلی اسیدفولویک تأثیر معنیداری روی عمر گلجای
نداشت اما اثر اصلی نانوکالت آهن و همچنین اثر متقابل این عوامال
در سطح احتمال  0درصد تأثیر معنیداری بر روی این صفت داشت.
FA100

FA250

نتایج مقایسه میانگین دادهها (شکل )4نشان داد که اغلب تیمارها
باعث اف ایش معنیدار عمر گلجای نسبت به شااهد شادند .بیشاترین
می ان عمر گلجای ( 04/99روز) مربوط به تیمار نانوکالت آهن  0گرم
در لیتر بدون کاربرد اسیدفولویک باود .کمتارین مقادار عمار گلجاای
( 9/99روز) نی مربوط به تیمار شاهد بود .با توجه به شاکل ،4کااربرد
تومم اسیدفولویک و نانوکالت آهن روناد مشخصای در افا ایش عمار
گلجای نداشت ولی در تیمار نانوکالت آهان  4گارم در لیتار ،کااربرد
اسیدفولویک در هر غلظتی توانست عمر گلجای را نسابت باه شااهد
اف ایش دهد.

FA50

FA0
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)Vase life (day
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عمر گلجای

16
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6
4
2
0
0

نانوکالت آهن (گرم در لیتر)
)Nano iron chelate (g/l
شکل-4اثر متقابل غلظتهای مختلف اسیدفولویک × نانوکالت آهن بر عمر گلجای گل ژربرا رقم دانی.
Figure 4- Interaction effect of different concentrations of fulvic acid × iron nano chelate on vase life of gerbera cv. Dune
)(DMRT, p≤0.01

مواد هوموسی میتوانند نقش مهمی در کیفیت گالهاای شااخه
بریده ایفا نمایند .این مواد با اف ایش رشد ریشه ،بهبود غلظت عناصار
غبایی در بافتهای گیاه و شاید با خواص شابه هورماونی مایتوانناد
باعث حفظ کیفیت گلهاا پاس از برداشات شاوند .اسایدفولویک باا
اف ایش جبب عناصر غابایی ،کاالت کاردن عناصار و فعالیات شابه
هورمونی ،میتواند کیفیت و کمیت گل ژربارا شااخه بریاده را بهباود
بخشد ( .)37خاصیت شبه سایتوکینینی مواد هیومیک باعاث افا ایش
عمر پس از برداشت گلهای بریدنی میشود .این مواد باعاث تنظایم
باز و بسته شدن روزنهها شده و کاهش تعرق را به همراه دارناد (.)09
کمبود برخی عناصر از جمله نیتروژن ،آهان ،منیا یم و منگنا باعاث
کاهش در می ان کلروفیل و کاهش فتوسنت مایشاود کاه در نهایات
منجر به کاهش کربوهیدرات گل میگردد که کاهش کربوهیدراتهاا
باعث کاهش کیفیت و کاهش عمر پس از برداشات گالهاای شااخه

بریده میشود .می تاوان علات افا ایش عمار گلجاای توسا کااربرد
نانوکالت آهن در این پژوهش را کاهش از دست دهای آب ،کوچاک
شدن منفب روزنه و در نتیجه کاهش تعرق در اثار اعماال ناانو کاالت
آهن و همچنین ساختار هیدروکربنی بدون اتیلن نانوکالت آهان ربا
داد ( .)00،03نتایج این پژوهش با نتایج بیگی و چمنی ( )0درخصوص
تأثیر موادهیومیکی و نانوکالت آهن روی گل رز مطابقت دارد.
وزن خشک گل :نتایج حاصل از تج یه واریانس دادهها (جدول)0
نشان داد که اثر متقابل تیمارها بر وزن خشک گال تاأثیر معنایداری
نداشت ،اما اثر اصلی نانوکالت آهن در سطح احتمال  0درصاد و اثار
اصلی اسیدفولویک در سطح احتمال  0درصاد بار وزن خشاک گال
معنیدار شد.
نتایج مقایسه میاانگین دادههاا (شاکل  )0نشاان داد کاه تماامی
غلظتهای نانوکالت آهن باعث اف ایش وزن خشک گال نسابت باه

تأثیر كاربرد اسیدفولویک و نانوكالت آهن بر گلدهي و عمر پس از برداشت گل ژربرا ...

شاهد شدند هرچند که این افا ایش فقا در غلظات  4گارم در لیتار
نانوکالت آهن معنی دار بود .الزم به ذکر است کاه بیشاترین مقادار
وزن خشک گل ( 9/43گرم) مربوط به تیمار  4گرم در لیتر ناانوکالت
آهن و کمترین مقدارآن ( 0/09گرم) مربوط به تیمار شاهد بود .نتاایج

مقایسه میانگین های مربوط به اسید فولویاک نشاان داد کاه کااربرد
اسید فولویک باعث کاهش معنی دار وزن خشک گل نسبت به شااهد
شد هر چند که بین غلظت های مختلف اسید فولویک اختالف معنای
داری مشاهده نشد (شکل .)9

2

)flower dry weight (g
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نانوکالت آهن (گرم در لیتر)
)Nano iron chelate (g/l
شکل-5تأثیر غلظتهای مختلف نانوکالت آهن بر وزن خشک گل ژربرا رقم دانی.
)Figure 5- Effect of different concentrations of iron nano chelate on flower dry weight of gerbera cv. Dune (DMRT, p≤0.01
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اسید فولویک (میلی گرم در لیتر)
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شکل-6تأثیر غلظتهای مختلف اسید فولویک بر وزن خشک گل ژربرا رقم دانی.
)Figure 5- Effect of different concentrations of fulvic acid on flower dry weight of gerbera cv. Dune (DMRT, p≤0.05

در بین عناصر ری مغبی ،آهن نقش کلیدی در تشکیل کلروفیال و
فتوسنت داشته و از اهمیت زیادی در سیستم آن یمی و تانفس گیاهاان
برخوردار میباشد .بنابراین کاربرد آن اثر مثبت بر تولیاد مااده خشاک
گیاه خواهد داشت ( .)2دلیل بیشتر بودن وزن خشک گل را مایتاوان
چنین بیان کرد که در برگهای گیاهان تیمار شده با کاود ناانوکالت
آهن ،مقدار کلروفیل اف ایش مییابد که باه سانت ماواد فتوسانت ی و
تولید مواد کربوهیدراتی منجر میشود ،که درنهایت سبب اف ایش وزن
خشک گل می شود .دلیل کاهش وزن خشک گل در اثر کااربرد اساید

فولویک را می توان چنین توجیه کرد که اسید فولویک باعث کااهش
مدت زمان ظهور غنچه تا باز شدن آن مایشاود ،باه عباارتی باعاث
زودرسی گل میشود که این زودرسی با کاهش زیست توده گل همراه
خواهد بود .همانطور که قبال نی اشاره شد ،کاهش زمان تا گلادهی در
اثر کاربرد اسیدفولویک احتماالً بهدلیل اف ایش توسعه ریشاه و جابب
سری عناصر غبایی میباشد که این امر موجب تسری رشاد و ظااهر
شدن سری گلها میشود ( )30و در نتیجه گلها فرصت کافی بارای
بهرهمندی از مواد ذخیره فتوسنت ی و به تب آن ،اف ایش وزن ندارند.
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جدول -3تجزیه واریانس اثر تیمارهای اسیدفولویک و نانوکالت آهن بر شاخصهای فیزیولوژیکی ژربرا رقم دانی
Table 2- ANOVA for the effects of fulvic acid and iron nano chelate treatments on physiological indexes of gerbera cv. Dune

میانگین مربعات
Means of Squares

کلروفیلکل

کارتنوئید

شاخص کلروفیل

درجه آزادی

منابع تغییرات

Chlorophyll
index

df

S.O.V

3

کلروفیل b
Chlorophyll b

کلروفیلa
Chlorophyll a
**0.025

**639.032
62.718ns

3

9

32

Carotenoid

Total
Chlorophyll

**0.004

**0.058

**0.0066

**0.004

**0.023

0.0005ns

**0.020

**0.0004

*0.0079

*0.0007

*0.005

**337.657

0.0001

0.002

0.0002

0.0019

55.312

8

10.42

10.95

12.81

1.028

اسیدفولویک
Fulvic acid

نانوکالت آهن
Nano iron
chelate

اسیدفولویک×
نانوکالت آهن
×Fulvic acid
Nano iron
chelate

اشتباه آزمایشی
Error

ضریب تغییرات
)( CV(%درصد)

 :nsعدم معنیداری
* :معنیدار در سطح احتمال  0درصد
** :معنیدار در سطح احتمال  0درصد
**Significant at 1% level of probability, * Significant at 5% level of probability, ns: Non-siginificant

شاخص کلروفیل :نتایج حاصل از تج یه واریانس دادهها (جدول)3
نشان داد که اثر اصلی اسیدفولویک و همچنین اثر متقابل دو تیمار در
سطح احتمال  0درصد بر شاخص کلروفیل معنیدار بود ،اما اثر اصالی
نانوکالت آهن بر این شاخص معنیدار نبود.
نتایج مقایسه میانگین دادههاا (شاکل  )9نشاان داد کاه افا ایش
غلظت اسیدفولویک و نانوکالت آهن باعث اف ایش شاخص کلروفیال
FA250

FA100

شااد .بیشااترین مقاادار شاااخص کلروفیاال ( )70/07در غلظاات 055
میلی گرم بر لیتر اسیدفولویک و  0گرم در لیتر نانوکالت آهن بود کاه
اختالف معنیداری با شاهد و اکثر تیمارها داشت ولی این اخاتالف باا
تیمار بیشترین غلظت اسیدفولویک در تمامی ساطوح ناانوکالت آهان
معنیدار نبود ،کمترین مقدار شاخص کلروفیال ( )95/99در غلظات 0
گرم در لیتر نانوکالت آهن بدون کاربرد اسیدفولویک به دست آمد.
FA50

FA0
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40
20
0
4

1
2
نانوکالت آهن (گرم در لیتر)

0

شاخص کلروفیل

60

)Chlorophyll index (SPAD

100

)Nano iron chelate (g/l
شکل-7اثر متقابل غلظتهای مختلف اسیدفولویک × نانوکالت آهن بر شاخص کلروفیل گل ژربرا رقم دانی.
Figure 7- Interaction effect of different concentrations of fulvic acid × iron nano chelate on chlorophyll index of gerbera cv.
)Dune (DMRT, p≤0.01
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بیشترین می ان کلروفیل  5/400( aمیلیگرم در گرم وزن تار بارگ)،
در غلظت  0گرم بر لیتر نانوکالت آهن با غلظات  055میلایگارم در
لیتر اسیدفولویک بود هرچند که تفاوت معنیداری با کاربرد  05و 005
میلیگرم در لیتار اسایدفولویک در هماان غلظات ناانوکالت آهان و
غلظتهای  055و  005میلیگرم در لیتر اسیدفولویک تومم باا  4گارم
در لیتر نانوکالت آهان نداشات .کمتارین مقادار کلروفیال 5/039( a
میلیگرم در گرم وزن تار بارگ) ،مرباوط باه تیماار  0گارم در لیتار
نانوکالت آهن بدون کاربرد اسیدفولویک بود که با تیمارهای شااهد و
تیمارهای  0و  4گرم در لیتر نانوکالت آهن بدون کاربرد اسیدفولویک
و همچنین تیمار  05میلایگارم در لیتار اسایدفولویک بادون کااربرد
نانوکالت آهن تفاوت معنیداری نداشت.

محتوای کلروفیل
کلروفیل  :aنتایج حاصل از تج یه واریانس دادهها (جدول )3نشان
داد که اثر اصلی اسیدفولویک و نانوکالت آهان در ساطح احتماال 0
درصد و اثر متقابل دو عامل در سطح  0درصد بر میانگین کلروفیال a
معنیدار بود.
نتایج مقایسه میانگین دادهها (شکل  )2نشاان داد کاه در تماامی
غلظتهای نانوکالت آهان ،باا افا ایش غلظات اسایدفولویک مقادار
کلروفیل  aنی روند صعودی داشت هرچند که در غلظاتهاای  0و 0
گرم در لیتر نانوکالت آهن با افا ایش غلظات اسایدفولویک باه 005
میلیگرم در لیتر مقدار کلروفیل  aکمی کاهش یافت اما ایان کااهش
معنیدار نبود .در میان غلظاتهاای اسایدفولویک و ناانوکالت آهان
FA250
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0.4
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شکل-8اثر متقابل غلظتهای مختلف اسیدفولویک × نانوکالت آهن بر کلروفیل  aژربرا رقم دانی.
Figure 8- Interaction effect of different concentrations of fulvic acid × iron nano chelate on chlorophyll a of gerbera cv. Dune
)(DMRT, p≤0.05

کلروفیل  :bنتایج حاصل از تج یه واریانس دادهها (جدول )3نشان
داد که اثر اصلی اسیدفولویک در سطح احتمال  0درصد و اثار متقابال
دو تیمار در سطح احتمال  0درصد بر کلروفیل  bمعنیدار بود اماا اثار
اصلی نانوکالت آهن بر کلروفیل  bمعنیدار نبود.
نتایج مقایسه میانگین اثر دادهها (شکل  )7نشان داد که با اف ایش
غلظت اسیدفولویک در تماامی غلظاتهاای ناانوکالت آهان ،مقادار
کلروفیل  bنی اف ایش معنیداری نسبت به شااهد داشات .بیشاترین
مقدار کلروفیل  5/025( bمیلیگرم در گرم وزن تر بارگ) در غلظات
 005میلیگرم در لیتر اسیدفولویک بدون کاربرد نانوکالت آهن بود هر
چند که با سایر غلظتهای بهکار رفته اسایدفولویک در هماان ساطح
نانوکالت آهن و تمامی تیمارهای با کاربرد اسیدفولویک در غلظات 0
گرم در لیتر نانوکالت آهن و غلظتهای  055و  005میلیگرم در لیتر
اسیدفولویک در غلظتهای  0و  4گرم در لیتر نانوکالت آهن اختالف

معنیداری نداشت .کمترین مقادار کلروفیال  5/573( bمیلایگارم در
گرم وزن تر برگ) در غلظت  0گارم در لیتار ناانوکالت آهان بادون
کاربرد اسیدفولویک بود.
کلروفیل کل :نتایج حاصل از تج یه واریاانس دادههاا (جادول)3
نشان داد که اثر اصلی اسیدفولویک و نانوکالت آهن در سطح احتمال
 0درصد و اثر متقابل دو تیمار در سطح احتمال  0درصد بار کلروفیال
کل معنیدار بود.
نتایج مقایسه میانگین دادهها (شکل  )05نشان داد که کاربرد تومم
اسیدفولویک و نانوکالت آهن در اکثر تیمارها باعث اف ایش معنایدار
کلروفیل کل نسبت به شاهد شد .الزم به ذکر است که بیشترین مقدار
کلروفیل کل ( 5/900میلیگرم در گرم وزن تر برگ) در غلظت  0گرم
بر لیتر نانوکالت آهن و  055میلیگارم بار لیتار اسایدفولویک باود و
کمترین مقدار کلروفیل کل ( 5/335میلیگرم در گرم وزن تر برگ) در
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غلظت  0گرم بر لیتر نانوکالت آهن بدون کاربرد اسیدفولویک بهدست
آمد هرچند که با شاهد اختالف معنیداری نداشت.
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نانوکالت آهن (گرم در لیتر)
)Nano iron chelate (g/l
شکل-9اثر متقابل غلظتهای مختلف اسیدفولویک × نانوکالت آهن بر کلروفیل  bژربرا رقم دانی.
Figure 9- Interaction effect of different concentrations of fulvic acid × iron nano chelate on chlorophyll b of gerbera cv. Dune
)(DMRT, p≤0.05
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شکل-11اثر متقابل غلظتهای مختلف اسیدفولویک × نانوکالت آهن بر کلروفیل کل ژربرا رقم دانی
Figure 10- Interaction effect of different concentrations of fulvic acid × iron nano chelate on chlorophyll total of gerbera cv.
)Dune (DMRT, p≤0.05

مواد هیومیکی در فرایندهای بیولوژیک مانند فتوسنت و کلروفیال
کل موثرند ( .)34در پژوهش یانگ و همکااران ( )32کاه تاأثیر ماواد
هیومیکی بر فعالیت کلروفیلها بررسی شده باود مشاخص شاد کاه،
اسیدفولویک بیشتر از اسیدهیومیک و هیومین بر فعالیات کلروفیال a

تأثیر میگبارد .اسیدفولویک موجب اف ایش ظرفیات تولیاد از طریاب
اف ایش سنت کلروفیل نی مىگردد ( .)02همچنین بهنظر میرسد کاه
اسیدفولویک از طریب قدرت کالتکنندگی عناصر غبایی و با کااهش
تبخیاار و تعاارق و در نتیجااه قااراردادن آب و مااواد غاابایی بیشااتر و

تأثیر كاربرد اسیدفولویک و نانوكالت آهن بر گلدهي و عمر پس از برداشت گل ژربرا ...

مناسبتر در اختیار گیااه مایتواناد سااخت رنگیا ههاای کلروفیال را
اف ایش دهد و انتقال مواد فتوسنت ی در گیاه را راحتتار کناد .نتاایج
پژوهش حاضر ،همچنین با نتاایج پاژوهش نااردی و همکااران ()35
مطابقت دارد که بیان کردند استفاده از اسیدهیومیک و اسایدفولویک
بصورت کاربرد در محلول غبایی و یا بهصورت محلولپاشی ،میتواند
موجب اف ایش فتوسنت و تنفس شود .در بین عناصر ری مغبی ،آهان
نقش کلیدی در تشکیل کلروفیل و فتوسنت داشته و از اهمیت زیاادی
در سیستم آن یمی و تنفس گیاهان برخوردار میباشاد ( .)2محتاوای -
کلروفیل یکی از مهمترین عاواملی اسات کاه ظرفیات فتوسانت ی را
تحت تأثیر قرار میدهد .احتماالً علت اف ایش مقدار کلروفیل باهدلیال
تأثیر نانوکالت آهن بر ساخت پیشسازهای سنت کلروفیل باشد .زیارا
آهن ج ء متابولیک آن یم کاپروپورفینوژن اکسیداز است و این آن یم در
بیوسنت آلفا-آمینو لینوولئیک  ALAکه پیشساز کلروفیل است تاأثیر
FA250

FA100

دارد (.)04
کاروتنوئید :نتایج حاصل از تج یه واریانس دادهها (جدول )3نشان
داد که اثر اصلی اسیدفولویک و نانوکالت آهن و همچنین اثر متقابال
دو تیمار در سطح احتمال  0درصد بر می ان کاروتنوئید معنیدار بودند.
نتایج مقایسه میانگین دادهها (شاکل  )00نشاان داد کاه کااربرد
اسیدفولویک و نانوکالت آهن باعث اف ایش معنیدار می ان کاروتنوئید
نسبت به شاهد شد .بیشترین مقدار کاروتنوئیاد ( 5/097میلایگارم در
گرم وزن تر برگ) در تیمار  005میلیگرم بار لیتار اسایدفولویک باه
همراه  0گرم در لیتر نانوکالت آهان مشااهده شاد و کمتارین مقادار
( 5/529میلیگارم در گارم وزن تار بارگ) در تیماار  0گارم در لیتار
نانوکالت آهن بدون اسیدفولویک بهدست آمد هرچناد کاه باا شااهد
اختالف معنیداری نداشت.
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نانوکالت آهن (گرم در لیتر)
)Nano iron chelate (g/l
شکل-11اثر متقابل غلظتهای مختلف اسیدفولویک × نانوکالت آهن بر کاروتنوئید ژربرا رقم دانی.
Figure 11- Interaction effect of different concentrations of fulvic acid × iron nano chelate on carotenoid of gerbera cv. Dune
)(DMRT, p≤0.01

کاروتنوئیدها رنگی ههایی هستند که در تماام بارگهاای ساب و
همچنین در قسامتهاای بادون ساب ینه گیااه یافات مایشاوند .در
برگهای سب  ،کاروتنوئیدها همراه با کلروفیل در داخال کلروپالسات
قرار دارند که در اثر غالب باودن رناگ ساب کلروفیال ،رناگ زرد یاا
نارنجی آنها مخفی میباشد ( .)05کاروتنوئیدها سه نقش عمده در گیاه
دارند :اول اینکه نور در طول موج  455تا  005نانومتر را جابب و باه
کلروفیل  aانتقال میدهد ،نقش دوم کارتنوئیدها این است که با دفا
رادیکالهای آزادی که به طور طبیعی طی فتوسنت تولید میشاوند ،از
دسااتگاه فتوساانت ی حفاظاات ماایکننااد و نقااش سااوم آنهااا حفااظ
فتوسیستم  ،Iثبات پروتئینهای دریافات کنناده ناور و ثباات غشاای

تیالکوئید اس ) .)04 ،0نتایج تحقیقات گبشته ( )03نشاان مایدهاد،
هورمون اسید جیبرلیاک در افا ایش محتاوای کاروتنوئیاد روی گیااه
کروتون مؤثر بوده است .با توجه باه نقاش هورماونی اساید فولویاک
میتوان احتمال داد که خاصیت جیبرلینی ایان تیماار سابب افا ایش
محتوای کاروتنوئید شده است .از طرفای مایتاوان احتماال داد کاه
اسیدفولویک با اف ایش فعالیت آن یم روبیسکو ،سبب افا ایش فعالیات
فتوسنت ی گیاه میشود و بهدنبال آن رنگدانه کاروتنوئید اف ایش یافته
است .از آنجایی که آهن سبب حفظ ساختمان کلروپالست مایگاردد،
وجود آهن باعث اف ایش ساخت کاروتنوئیاد در گیاهاان مایشاود (.)0
احتماالً در این پژوهش به این دالیل اف ایش غلظت نانوکالت آهان،
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کاهش وزن خشک گل شد این در حالی اسات کاه کااربرد هم ماان
نانوکالت آهن و اسید فولویک باعث اف ایش ماندگاری گل روی بوته
 عمر، نانو کالت آهن همچنین باعث اف ایش طول ساقه گلدهنده.شد
، در اکثار شااخصهاای بیوشایمیایی.گلجای و وزن خشک گل شاد
 گارم در لیتار0  میلیگرم بر لیتر اسید فولویک و055 کاربرد هم مان
نانوکالت آهن نتیجه بهتر و یا مطلوبی روی شاخصهای اندازهگیاری
 هرچند که بیشترین غلظت تیمارهاا،شده نسبت به تیمار شاهد داشت
نی تأثیر منفی نداشته و گاهاً در بع ی شاخصها تأثیر بیشاتری نیا
055  غلظتهای، از بین تیمارهای مختلف، بهنظر میرسد.نشان دادند
 گرم در لیتر4  و0  میلیگرم در لیتر اسید فولویک و غلظتهای005 و
.نانوکالت آهن میتوانند برای گیاه ژربرا تأثیرگبار و مفید باشند
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 همچناین افا ایش غلظات.سنت کاروتنوئیدها را افا ایش داده اسات
 ماایتوانااد بااا کاااهش،کاروتنوئیااد در اثاار کاااربرد نااانوکالت آهاان
 میتاوان گفات.رادیکالهای آزاد باعث حفظ و پایداری کلروفیل شود
.)39( که عنصر آهن برای سنت کلروپالست و کاروتنوئیدها الزم است

نتیجهگیری
 کاربرد اسیدفولویک،با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش
و نانوکالت آهن بر بیشتر شاخصهاای گلادهی و بیوشایمیایی ژربارا
 میلای05(  کاربرد غلظت کم اساید فولویاک.تأثیر مثبتی داشته است
 اساید.گرم در لیتر) به همراه نانوکالت آهان باعاث زود گلادهی شاد
فولویک در طول سااقه گلدهناده تااثیر نداشات و کااربرد آن باعاث
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Introduction: Gerbera jamesonii is a permanent, herbaceous and chilling-sensitive plant species from the
family Asteraceae that is native to hot regions. The species has high color diversity and it is among the top ten
cut flowers in the world. Fulvic acids are a family of organic acids, natural compounds, and components of the
humus (which is a fraction of soil organic matter). They are similar to humic acids, with differences being the
carbon and oxygen contents, acidity degree of polymerization, molecular weight and color. Fulvic acid remains
in solution after removal of humic acid from humin by acidification. Fulvic acids are of relatively low molecular
mass and less biologically active than humic acids. Among micronutrients, Iron (Fe) is a cofactor for
approximately 140 enzymes that catalyze unique biochemical reactions and is an essential element for growth of
plants. Lack of iron causes young leaves yellow and photosynthesis activity reduce significantly and
consequently biomass reduce. Iron plays many essential roles in plant growth and development, including
chlorophyll synthesis, thylakoid synthesis, chloroplast development, contribution in RNA synthesis and
improvement the performance of photosystems. Nano-fertilizers can be substituted for conventional fertilizers.
Studies showed that the effect of nano-particles on plants can be beneficial (seedling growth and development).
Materials and Methods: In order to investigate the effect of different concentrations of fulvic acid and iron
nano chelate on flowering of gerbera as well as flower vase life of gerbera cv. Dune, an experiment was
conducted as a factorial based on a completely randomized design with three replications during the years 20162017. The medium was included peat moss 65%, perlite 30% and cocopeat 5%. The seedlings of tissue cultured
plants were planted into pots (size-20) (volume 7 L, height 19 cm, diameter 24 cm) in hydroponic greenhouse
conditions. Day/night temperature regime was set at 20-25/13-16°C and light intensity at 400-500 μmol m-2 s-1.
The plants were fed three times a week. The treatments were: fulvic acid at four concentrations of 0 , 50, 100 and
250 mg L-1 as drench and iron nano chelate at 4 concentrations of 0, 1, 2 and 4 gr L -1 as foliar application (15
days intervals for 4 months),. Two weeks after the last treatment, morphological parameters were measured.
They were included flower fresh and dry weight, flowering stem length, flower longevity and vase life and the
number of days to the appearance of flower buds. Also, the recorded physiological parameters included
chlorophyll a, b and total chlorophyll, chlorophyll index and carotenoid.
Results and Discussion: The results of this study showed that, flower dry weight was increased with
increasing the concentration of iron nano chelate. The highest flower dry weight )6.43g( was obtained from
plants treated with 4 g L-1 iron nano chelate and the lowest one )5.57 g( from control plants, but flower fresh
weight was not affected by these treatments. The highest length of flowering stem was observed in treatment of 2
g L-1 iron nano chelate. The lowest time to flowering was obtained from 50 mg L-1 fulvic acid without
application of iron nano chelate. The results of means comparisons showed that fulvic acid and iron nano chelate
caused to increase flower longevity significantly. The highest flower longevity (19 days) was obtained from 250
mg L-1 fulvic acid and 1 g L-1 iron nano chelate and the lowest mean (12.66 days) was related to control plants.
Also, most of treatments caused to increase vase life compared to control. The highest vase life (14.66 days) was
observed in 1 g L-1 iron nano chelate without fulvic acid while the lowest mean (6.66 days) was observed in
control. Chlorophyll content (chlorophyll a, b and total chlorophyll) and carotenoid content of gerbera increased
with increasing concentrations of fulvic acid and iron nano chelate in compared with the control.
Conclusion: According to the results obtained from this research, application of fulvic acid and iron nano
chelate have a positive effect on most flowering and biochemical indices. Application of low concentrations of
fulvic acid (50 mg L-1) supplemented with iron nano chelate caused to early flowering. Fulvic acid didn’t have
any effect on flowering stem length and its application reduced the flower dry weight. While combined
application of fulvic acid and iron nano chelate caused to increase flower longevity. Also iron nano chelate
1 and 2- Gratuated (MSc) student of Ornamental Plants and Assistant Professor, Department of Horticultural Science,
Faculty of Agriculture, Urmia University
(*- Corresponding Author Email: z.jabbarzadeh@urmia.ac.ir)
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caused to increase flowering stem length, vase life and flower dry weight. In most of the biochemical indices,
combined treatment of 100 mg L-1 of fulvic acid and 2g L-1 of iron nano chelate had better or favorable result on
measured indices compared to the control treatment although the highest concentration of treatments did not
have a negative effect and sometimes in some indicators also have more impact. Among these treatments, the
concentrations of 100 and 250 mg L-1 fulvic acid and 2 and 4 g L-1 iron nano chelate can be effective for gerbera
plant.
Keywords: Carotenoid, Chlorophyll, Flower dry weight, Flower longevity
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شبیهسازی پاسخ جوانهزنی هندوانه ) (Citrullus lanatus Thunb.به دما و پتانسیل آب
سید فرهاد صابرعلی -*1حسین نستری نصرآبادی -2زهرا شیرمحمدی علی

اکبرخانی3
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چکیده
جوانهزدن کامل و یکنواخت که شرط الزم برای استقرار گياهچههای قوی و نهایتاً توليد موفق یک محصول استت تحتت تتا ير موامتل مختلت
محيطي بویژه حرارت و رطوبت بستر کشت قرار ميگيرد .به منظور مطالعه تأ ير دما و تنش خشکي بر جوانتهزنتي بترر هندوانته و کیتي ستازی خاست
جوانهزني با مدلهای زمان حرارتي-رطوبتي آزمایشي به صورت فاکتوریل با هفت سطح دما شامل  01 01 01 01 01 01و  01درجۀ سلستيو و
شش سطح تنش خشکي شامل  -0/1 -1/51 -1/1 -1/01 1و  -0/01مگاخاسکال انجام شد .نتایج نشان داد بطور متوسط در هیۀ سطوح دمایي با
کاهش ختانسيل اسیزی ميزان جوانهزني کاهش یافت با اینوجود شدت این کاهش در محدوده حرارتي  01درجه سانتيگراد کیتر از دماهتای بتاالتر و
خایين تر آن بود .کیينه و بيشينه دما برای جوانهزني هندوانه در روش رگرسيون خطي به ترتيب  01/5و  01/1درجه ستانتيگراد و در روش متدل زمتان
حرارتي  00/1و  01/0درجه سانتيگراد برآورد گردید .درجه حرارت مطلوب جوانهزني نيز در روش رگرسيون و مدل زمان حرارتتي-رطتوبتي بته ترتيتب
 01/0و  01/0درجه سانتيگراد برآورد شد .مقدار ختانسيل آب خایه برای جوانهزني هندوانه در مدل زمان رطوبتي در درجه حرارتهای مختلت نيتز بتين
 -1/01تا  -0/00مگاخاسکال محاسبه شد با اینوجود در مدل زمان حرارتي-رطوبتي مقدار ختانسيل آب آستانه برای جوانهزني در دامنه حرارتي خایين تر
و باالتر از حد مطلوب حرارتي بين  -0/0تا  -0/0مگاخاسکال تخیين زده شد .بدین ترتيب نتایج نشان داد که با افزایش حرارت بستر کشت ختانسيل آب
خایه برای جوانهزني افزایش خواهد یافت .در نهایت نتایج مدل نشان داد که مدل زمان حرارتي-رطوبتي بهخوبي قادر است بتيش از  01درصتد تیييترات
جوانهزني برر هندوانه را در خاس به حرارت و رطوبت کیي کند.
واژه های کلیدی :تجزیه خروبيت تنش خشکي ختانسيل آب خایه و مدل زمان حرارتي-رطوبتي

مقدمه

1

جوانهزني مرحله ابتدایي و بحراني شروع چرخه زندگي در گياهان
ميباشد ( .)6جوانتهزدن ستری ،کامتل و یکنواختت بینظتور استتقرار
گياهچههای قوی در واق ،شرط الزم موفقيت توليتد یتک محصتول
است .بنابراین شناخت موامل مو ر بر جوانهزني و نحوه خاس گياهتان
به آنها اسا اتخاذ مدیریتهای زرامي مناسب در مزرمته را تشتکيل
ميدهد (.)00
جوانهزني برر توسط موامتل مختلت محيطتي از قبيتل حترارت
رطوبت و اکسيژن بسترکشت کنترل ميشود که در ایتن ميتان دمتا و
رطوبت از مهیترین موامل محيطي کنترل کننده جوانهزني در بسياری

 1و  -2استادیار ان گروه علوم و مهندسی اابایا ،م ممت یم زمیوال عیا
ترات جام
)Email: sf.saberali@yahoo.com
(*، -ویسنده مسئول:
 -3استادیار گروه علوم و مهندس زب م ممت م زموال عا ترات جام
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.80628

از گياهان ميباشند ( 6و .) 01جوانهزني گياهان در یک دامنه حرارتتي
بنام دماهای اصلي (کاردینال) جوانهزني اتفاق مي افتد که شامل سته
دمای کیينه مطلوب و بيشينه است .دمای مطلوب جوانهزنتي دمتایي
است که بيشترین ميزان جوانهزني در کوتاهتترین زمتان میکتن را در
یک توده برری بامث ميشود .درجه حرارت های باالتر و خایين تتر از
حد مطلوب بامث کاهش سرمت و درصد جوانهزني متيشتود .دمتای
کیينه (خایه) و بيشتينه (ستق ) دماهتایي هستتند کته بته ترتيتب در
دماهای خایينتر و باالتر از آنها جوانهزني متوق شتود ( 0و  .)0بطتور
مثال گزارش شده دمای مطلوب برای جوانهزني بسياری از گونههتای
گياهي در حدود  01درجه سانتي گراد ميباشد و افزایش یا کتاهش در
محدوده  01درجه ای از این دما اگر چه میکن است ا ر بازدارنتده بتر
سایر مراحل رشدی نداشته باشد اما موجب کاهش ميزان جوانتهزنتي
خواهد شد (  5و  .)00از دیگر موامل محيطي ضروری برای جوانهزني
برورگياهي جرب رطوبت کافي مي باشد که خود تابعي از ختانسل آب
خاک و برر گياه ميباشد ( .)6جرب آب کافي توسط برور برای شتروع
واکنش های بيوشيیيایي شروع تقسيم و بزرگ شدن سلولهای رویان
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برر در فرآیند جوانهزني ضتروری استت .افتزایش ختانستيل آب بستتر
کشت برور بامث کاهش جرب آب توسط آنها و نهایتا کاهش سرمت
و درصد جوانهزني خواهد شد ( 6و .)00
مدلهای ریاضي رشد و نیو گياهي از جیله ابزار کارامد در بهبود
مدیریت کشت و کار محصوالت زرامي و بتایي هستتند .بطتور مثتال
تخیين طول دوره رشد و زمان ميوهدهتي گيتاه در خاست بته شترایط
محيطي موجود در منطقه متيتوانتد توليدکننتدگان را بترای تخیتين
تعيين زمان مناسب کاشت برای رسيدن محصول بته بتازار اقتصتادی
مناسب یاری نیاید ( .)00انواع مختلفي از مدلهای ریاضي برای شرح
رابطه بين سرمت جوانهزني برر گياهان با دما و رطوبت استفاده شتده
است .بطور مثال بینظور کیي کتردن ا تر حترارت رگرستيون خطتي
سرمت جوانهزني در برابر درجه حرارتهتای کیتتر از حتد مطلتوب و
باالتر از حد مطلوب از جیله این روش هاستت ( 05و  .)06هیچنتين
خاس جوانهزني برر به ا ر دما و ختانسيل آب را ميتوان بتا متدلهتای
زمان حرارتي ( )Thermal timeزمان رطتوبتي ()Hydrotime time
و زمان حرارتي-رطوبتي ( )Hydrothermal timeکه به ترتيب خاس
به دما خاس به رطوبت و خاس به برهیکنش دما و رطوبتت را کیتي
ميکنند مدلسازی کرد ( 0و  .)05زمان حرارتتي-رطتوبتي ( (θHTدر
ابتدا برای گياه چیندر قنتد ( )Beta vulgaris L.و بتر استا رابطته
خطي بين سرمت جوانهزني و ختانسيل آب در یک دمای ابت خيشنهاد
شده است ( .)05زمان حرارتي-رطوبتي در واق ،شامل تجی ،دماهتای
باالتر از یک دمای خایه ( )Tbو تجی ،رطوبت بيش از یک آستانه آبتي
( )ψbاست که نهایتا منجر به جوانهزني بترر متيشتوند ( 00و  .)01از
مدلهای زمان حرارتي-رطوبتي به طور گستردهای بترای ختيشبينتي
جوانهزني هم در گونههای بومي و زرامي معرفي شتده استتفاده شتده
است که از جیله ميتوان به گوجته ( Lycopercicon esculentum
 )Mill.هتویج ( )Daucus carota L.ستيب زمينتي (Solanum
) tuberosum L.و گندم ( )Triticum aestivum L.اشتاره کترد (0
 01 00و .)01
محصوالت جاليزی نزدیک به  0درصد از سطح زیر کشت کشتور
و حدود  01درصتد از کتل توليتد محصتوالت کشتاورزی را بته ختود
اختصتتام متتي دهنتتد .در بتتين محصتتوالت جتتاليزی گيتتاه هندوانتته
( )Citrullus lanatus Thunb.به تنهایي  01درصد از این سطح زیر
کشت ایران را به خود اختصام ميدهد ( .)00با توجه به اهیيت توليد
هندوانه در کشور این تحقيتق بتا هتدع تعيتين درجته حترارتهتای
کاردینال برای مرحله جوانهزني گياه هندوانه و هیچنين کیتي کتردن
خاس جوانهزني آن به برهیکنش دما و رطوبت انجام خریرفت.

مواد و روشها
این آزمایش در سال  0005در آزمایشگاه مرکزی مجتی ،آمتوزش

مالي تربت جام با هدع کیي کردن جوانهزنتي بترر گيتاه هندوانته در
خاس به دما و رطوبت بستر کشتت انجتام شتد .تيیارهتای آزمایشتي
شتتامل ختانستتيل آب در ستتطوح  -0/1 -1/51 -1/1 -1/01 1و
 -0/01مگاخاسکال و دمای ابت در سطوح 01 01 01 01 01 01
و  01درجه سانتيگراد بود .برای ایجاد ختانسلهای مختل آب ترکيب
خلي اتيلن گالیکول  6111استفاده گردید .بینظور تهيته محلتولهتای
کشت با ختانسيل مورد نظر از رابطه ارایه شده توسط ميشل و کتافین
( )00استفاده گردید .تيیارهای حرارتي توسط ژرمينتاتور چهتارقلو بتا
توان تامين  0درجه حرارت هیزمان و با دقت نيم درجته ستانتيگتراد
امیال گردید.
بررهای رقم هندوانه کرییستون ستوئيت ( )Crimson Sweetاز
فروشگاه معتبر توزی ،سم برر و کود تهيه گردید شتد .بترور هندوانته
قبل از انجام آزمایش بطور کامل با آب مقطر شسته شتدند .ایتن کتار
بینظور حرع بقایای قارچکشهای بترور بینظتور جلتوگيری از تتأ ير
احتیالي در ختانسل بستر کشت انجام گردید .بررهای هندوانه قبتل از
کشت با محلتول هيووکلریتت ستدیم  01درصتد بته متدت دو دقيقته
ضدمفوني شده و سوس با آب شهری و نهایتاً آب مقطر کامالً شسته
شدند .ختس از آمتادهستازی محلتولهتای خلتي اتتيلن گالیکتول بتا
ختانسيلهای مختل محلولهای تهيه شده جهتت هیتدما شتدن بتا
دماهای مختل به مدت  00سامت در ژرميناتور با دماهای مورد نظتر
قرارگرفت .قبل از کشت برور ختری دیشها برای ضدمفوني به متدت
 00سامت در داخل محلول هيووکلریت  01درصد قرار گرفته و بعتد از
آن با آب مقطر کامل شسته و در آون خشک شدند .از اشعه فترابنفش
هود ميکروبي نيز به مدت  0سامت برای ضد مفوني کایرهای صافي
خنسها و ضد مفوی مجدد ختریها قبل از کشت بترور استتفاده شتد.
بینظور جلوگيری از تیيير احتیالي ختانسيل آب در ا ر جرب آب توسط
بستر کشت قبل از کشت کایر صتافي متورد استتفاده بعنتوان بستتر
کشت با محلولهای با ختانسيلهای مختل اشباع گردیتد .ستوس در
سه تکرار  01برر بر روی یک الیه کایر صافي از خيش اشتباع شتده
کشت شد .بعالوه  1ميلي ليتر از محلول خلي اتيلن گالیکول مورد نظر
برای تيیارهای خشکي و  1ميلي ليتتر آب دوبتار تقطيتر بترای تيیتار
شاهد (صفر) به هر ختریدیش اضافه گردید.
تیام ختریدیشها هر روز توزین شتده و بته انتدازه اختتالع وزن
آنها با وزن اوليه در شروع آزمایش به آنها آب مقطر اضتافه گردیتد.
این کار به جهت جلوگيری از تیيير یلظت و نهایتا تیيير ختانستيل هتر
محلول در ا ر تبخير آب صورت گرفتت ( .)00الزم بته ذکتر استت در
انتهای هفته اول و دوم نيز محلولهای تازه از خلي اتيلن گالیکول بتا
ختانسلهای مورد نظر تهيه و برور بعد از شستشو بتا آب مقطتر بترای
ادامه فرایند جوانهزني در هفته دوم و سوم به ایتن محلتولهتای تتازه
تهيه شده انتقال یافت .هر روز تعداد برور جوانه زده شیارش ميشدند
و بروری جوانهزده محسوب ميشدند که طول ریشهچه آنها حداقل 0

شبیهسازي پاسخ جوانهزني هندوانه ...

ميليمتر بود ( .)00طول مدت آزمایش جوانهزني  00روز تدارک دیتده
شد .با اینوجود شیارش برور در هر تيیار درصورتي که بته متدت 50
سامت افزایشي در تعداد برور جوانه زده مشاهده نشد متوق گردید.
جهت کیي کردن واکنش جوانهزني بررها و تعيين سرمت جوانه-
زني در ابتدا درصد جوانهزني تجیعي در هر دمای ( )Tیا ختانسيل آب
( )Ψمعين در برابر زمان رسم و معادله متناسب به آن برازش داده شد
( )03و سوس زمان طول کشيده ( )tgبرای رستيدن بته صتدکهتای
مختل جوانهزني تجیعي ( 01-01درصد) از ایتن روی ایتن تتاب ،بتر
اسا روش ارایه شده توسط استينماو و هیکتاران ( )03محاستبه
گردید .بینظور تخیين ضرایب مدل در دماهای کیتر و بتاالتر از حتد
مطلوب درجه حرارتي که منجر بته بتاالترین سترمت جوانتهزنتي در
صدک 11ام شد به منوان معيار تفکيک دامنه حرارتي کیتر و بيشتتر
از دمای مطلوب قرار گرفت .سوس در این دو دامنه حرارتتي ضترایب
مدل به روش رگرستيوني خطتي و هیچنتين متدل زمتان حرارتتي-
رطوبتي برآورد گردید (  05و .)03

در مدل زمان رطوبتي نيز زمان رطوبتي مورد نياز برای جوانهزني
توسط رابطته  1توصتي شتد .هیچنتين از رابطته  6بینظتور بترآورد
خارامترهای مورد نياز مدل با استفاده از تجزیه خروبيت استتفاده گردیتد
( 0و :)06
معادله :1
معادله 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡𝑒 (𝑔) = [ᴪ − (𝜃𝐻 /𝑡𝑔 ) − ᴪ𝑏(50) ]/σᴪ𝑏 :6
که در این رابطه  ᴪمقدار واقعي ختانسيل آب در آزمون جوانهزني
) ᴪ b(50ختانسيل آب آستانه یا خایه برای رخداد  11درصتد جوانتهزنتي
 θHزمان رطوبتي و  σθTانحراع معيار ختانسيل آب خایه است.
در شرایطي که حرارت و رطوبت هر دو تیيير کنند بتا استتفاده از
مفهوم زمان حرارتي-رطوبتي (رابطته  )5و از طریتق تجزیته خروبيتت
ضرایب مدل زمان حرارتي-رطوبتي برای دماهای کیتتر (رابطته  )3و
باالتر از حد مطلوب (رابطه  )0جداگانه تخیين زده شد ( 00و :)06
𝑔𝑡) 𝑏𝑇 𝜃𝐻 = (ᴪ − ᴪ𝑏(𝑔) )(𝑇 −
معادله :5
= )𝑔( 𝑒𝑡𝑖𝑏𝑜𝑟𝑃
معادلتته :3

مدل زمان حرارتي:

𝑏{[ᴪ − (𝜃𝐻𝑇 /(𝑇 − 𝑇𝑏 )𝑡𝑔 ) − ᴪ𝑏(50) ]}/σᴪ

زمان حرارتي الزم برای جوانهزني هر کسری از یک تتوده بترری
در دما کیتر از حد مطلوب و بيشتر از حد مطلوب با استفاده از رابطه 0
و  0نشان داده ميشود ( .)00بینظور برآورد ضرایب مدل حرارتتي بته
روش تجزیه خروبيت و کیي کردن جوانهزني در دماهای کیتتر از حتد
مطلوب و بيشتر از حد مطلوب نيز به ترتيتب از رابطته  0و  0استتفاده
شد 0( .و :)01
𝑔𝑡 ) 𝑏𝑇 𝜃𝑇 (𝑔) = (𝑇 −
معادله :0
𝑔𝑡 ) 𝑇 𝜃𝑇𝑐 (𝑔) = (𝑇𝑐 −
معادله :0
معادله :0

معادله :0

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡𝑒 (𝑔) = [log[(𝑇 − 𝑇𝑏 ) 𝑡𝑔 ] − log( 𝜃𝑇(50) )]/
𝑇𝜃σ
معادله 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡𝑒 (𝑔) = [𝑇 + (𝜃𝑇𝑐 /𝑡𝑔 ) − 𝑇𝑐(50) ]/σ 𝑇𝑐 :0

در این روابط خروبيت شکل تبدیل شتدهای از درصتد جوانتهزنتي
تجیعي است که این تبدیل بامث خطتي شتدن رابطته ستيگیوئيدی
شکل خاس جوانهزني نسبت به لگاریتم زمان متيشتود ( 01و T )00
دمای امیال شده برای جوانهزني  Tbدرجه حترارت خایته کته بترر در
کیتر از آن دما قادر به جوانهزني نباشد  Tcدمتایي استت کته بترر در
بيشتر از آن دما قادر به جوانهزني نباشد  tgزمان تا جوانهزني نستبت-
های مختل جوانهزني  θTزمان حرارتي ) θT(50زمان حرارتي ميانته-
ای است که در آن  11درصد برور جوانه بزنند ) Tc(50حترارت ستق
ميانهای است که در آن  11درصد بترور جوانتهزنتي ندارنتد  σθTنيتز
انحراع معيار لگاریتیي زمان حرارتي در بين بترور یتک تتوده بترری
است و  σTcنيز انحراع معيار درجه حرارت سق در یک تتوده بترری
است.
مدل زمان رطوبتي:
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در این رابطه  θTHزمان حرارتي-رطوبتي و  kTشيب ختط رابطته
بين درجته حترارتهتای بتاالتر از حتد مطلتوب و ختانستيل آب خایته
ميباشند سایر خارامترها نيز در روابط قبلي مشخص گردیدند .الزم به
ذکر است اگرچه حدود ضرایب مدلها از طریق رابطه بين متیيترهتا و
سرمت جوانهزني تعيين گردید با اینوجتود مقتادیر قطعتي از طریتق
تکرار روش تجزیه خروبيت که توستط التيس و هیکتاران ( )03ارایته
شده برآورد گردید .مقادیری که کیترین خطای برآورد را بامث شد به
منوان مقادیر قطعي مدل در نظر گرفته شدند .آناليز واریتانس دادههتا
بعد از آزمون نرمتاليتي توزیت ،خطتا توستط نترم افتزار  SASانجتام
خریرفت .ميانگين دادهها نيتز بتا آزمتون  LSDو در ستطح  1درصتد
مقایسه شدند .برای برآورد ضرایب اوليه مدل از روش ارایه شده توسط
استينما و هیکاران ( )03در  Excelو برای رسم نیودارهتا از نترم
افزار  SigmaPlotاستفاده گردید.

نتایج و بحث
درصد جوانهزنی:
تجزیه واریانس نشان داد که دما ختانسيل آب و ا تر متقابتل آنهتا
تا ير معنيداری بر درصد جوانهزني گياه هندوانه دارند (جدول  .)0برور
مورد استفاده در این تحقيق در شرایط مطلوب حدود  06درصد قابليت
جوانهزني داشتند که بروز آن تحت تتا ير ميتزان دمتا و ختانستيل آب
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محيط کشت داشت .بطور کلي ميانگين جوانتهزنتي در ختانستيلهتای
مختل نشان داد که دماهای کیتر و بيشتر از  01درجته ستانتيگتراد
ميزان جوانهزني گياه هندوانه را بطور معنتيداری کتاهش داد (جتدول
 .)0بعالوه در دمای  01و  01درجه ستانتيگراد جوانته زنتي رم نیتي
دهد .خاس جوانهزني هندوانه به دما تحتت تتا ير ختانستيل آب بستتر
کشت قرار داشت .بطوری که در شرایط مدم تنش رطتوبتي ( 1بتار) و
تنش خفي رطوبتي (  -1/01بار) درصد جوانهزني در دمای  01و 01
درجه سانتيگراد یکسان بود .با اینوجود با تشدید تنش رطوبتي ميزان
جوانهزني در دمای  01درجه ستانتيگتراد بطتور معنتيداری بيشتتر از
دمای 01درجه سانتيگراد بود .نتتایج هیچنتين نشتان داد کته خاست
جوانهزني به ختانسيل آب بستر کشت تحت تا ير دمای جوانهزني قترار
داشت .بطوریکه در محدوده حرارتي  01تا  01درجه سانتيگراد تتنش
رطتتوبتي حاصتتل از ختانستتيل آب  -1/01مگاخاستتکال بامتتث کتتاهش
معنيدار جوانهزني نسبت به شاهد بدون تنش در هندوانه نشد (جدول
 .)0در صورتي که در دماهای باالتر از  01درجه و کیتتر از  01درجته

سانتيگراد درصد جوانهزني برور در ختانستيل آب  -1/01مگاخاستکال
کیتر از شاهد بدون تنش بود .برررسي تا ير سطوح تتنش خشتکي در
هر سطح دمایي هیچنين نشان داد که ميزان جوانتهزنتي هندوانته در
ختانسيل آب  -0/01مگاخاسکال به صفر رستيد (جتدول  .)0بعتالوه در
ختانسيل  0مگاخاسکال تنها در محدوده حرارتي  01تا  01درجه سانتي
گراد جوانهزني وجود داشت .در صتورتي کته در ختانستيل آب  -1/1و
 -1/51مگاخاسکال در دماهي  01و  01درجه سانتيگراد نيز جوانهزني
بت شد .خيش تر نيز ا ر برهم کنش دما و تنش خشکي بر جوانهزنتي
تعدای از گياهان معنيدار گتزارش شتده بتود ( 0و  .) 0ختيشتتر نيتز
گزارش شده است که جوانهزني هندوانه در دمای کیتر از  01و بيشتر
از  00درجه سانتي گراد متوق ميشود ( .)01ميزان جوانهزني هندوانه
رقم  Petite Sweetدر ژرميناتور و در دمای ابت  00درجه سانتيگراد
 00درصد گزارش شده است ( .)05هیچنين گزارش شده است که با
کاهش ختانسيل آب بستر کاشت دامنه حراراتي که جوانهزني در آن در
بيشينه خود قرار دارد کاهش ميیابد ( 00و .)01

جدول  -1نتایج آنالیز واریانس درصد جوانهزنی بذور هندوانه در پاسخ به دما و پتانسیلهای مختلف آب
Table 1- ANOVA for germination percentage affected by different levels of temperature and water potential in watermelon
seeds
منابع تغییر
درجه آزادی
جوانه زنی
S.O.V
df
Germination
**11848.559

6

**12083.315

5

**1236.073

30

1683.951

82

دما
)Temprature (T

ختانسيل آب
)Water potential (WP
T×WP
خطا
Error
ضریب تیييرات
)CV (%

7.2

**معنيدار در سطح احتیال  0درصد
** Significant at 1% level.

جدول  -2پاسخ درصد جوانهزنی بذر هندوانه به دماها و پتانسیلهای مختلف آب
Table 2- Germination percentage of watermelon in response to different levels of temperature and water potential

پتانسیل آب
Mean
0.0f
15.2e
55.56b
60.7a
47.8c
25. 6d
0.0f

-1.25
0.00a
0.0c
0.0e
0.0d
0.0d
0.0d
0.0a
0.0f

Water potential
) (MPa
-0.75
-1.0
0.00a
0.00a
0.0c
0.0c
48.00c
15.6d
60.0b
28.9c
24.4c
4.4d
4.4d
0.0d
0.0a
0.0a
19.7d
6.9e

دما
-0.5
0.00a
0.0c
80.0b
86.7a
75.6b
31.1c
0.0a
39.0c

-0.25
0.00a
31.1b
93.3a
93.3a
88.9a
53.3b
0.0a
51.7b

حروع مشابه در هر ردی و ستون بيانگر مدم اختالع معنيدار در سطح  1درصد بر اسا

0
0.00a
60.0a
95.6a
95.6a
93.33a
64.4a
0.0a
58.1a

Temperature
)(°C
10
15
20
25
30
35
40
Mean

آزمون  LSDميباشد.

In each row and column, values with the same letter are not significantly different (p ≤ 0.05), by LSD test.
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کمی سازی اثر درجه حرارت
نتایج نشان داد که بيشترین سرمت جوانهزني مربوط بته دمتای
 01درجه سانتيگراد بود و سترمت جوانتهزنتي در دماهتای کیتتر و
بيشتر از آن کاهش یافتت (شتکل  .)0بینظتور کیتي کتردن خاست
جوانهزني به دما درجه حرارتهای مو ر در جوانهزنتي بته دو دستته
حرارتهای کیتر از حد مطلوب و حرارتهای بيشتر از حتد مطلتوب
تقسيم شد که درواق ،درجته حرارتتي کته بامتث بيشتترین سترمت
جوانهزني گردید مرز این تقستيمبنتدی بتود ( .)01بتر استا روش
برونیتابي رگرستيون خطتي ( )03تخیتين درجته حترارت خایته در
ختانسيل آب صفر به روش رگرسيوني نشان داد که که دامنته درجته
حرارتهای خایه مطلوب و بيشينه در بين صدکهای مختل جوانته
زني ( 01-01درصد) به ترتيتب  00/6-01/5 01/6-00/6و -00/1
 03/5بتتود (شتتکل  0و جتتدول  .)0دمتتای خایتته مطلتتوب و بيشتتينه
حرارتي برای وقوع  11درصد جوانتهزنتي بته ترتيتب  01/0 01/5و
 01/0درجه سانتي گراد بود (جدول  .)0کیي کردن تا ير حترارت بتا
استفاده از مدل زمان حرارتي و روش تجزیه خروبيتت مکترر ( )03بتا
برازش معادله  0و  0بترتيب برای درجه حرارتهای کیتر و بيشتر از
حد مطلوب در ختانسيل های آب مختلت شتان داد کته متدل زمتان
حرارتي بخوبي (با ضریب تبيين  35تا  00درصد) متيتوانتد خویتایي
جوانهزني در بترور هندوانته را در ختانستيل صتفر آب توصتي کنتد
(جدول  .)0هیچنين در این روش مقدار دمای
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خایه و حداکثر که بامث تخیين درصد جوانه زني برور با کیترین
 RMSEشدند نيز بته ترتيتب  00/1و  01/0درجته ستانتي گتراد در
ختانسيل آب صفر بود (جدول  .)0اگرچه در ختانسيل هتای ختایين آب
کارایي مدل حرارتي برای تخیين جوانه زني کاهش یافت (جدول .)0
تخیين حرارت خایه و حتداکثر و شتاخص هتای آمتاری آن در ستایر
ختانسيل های آب نيز در جدول  0نیایش داده شده است .اختالع در
تخیين درجه حرارتهتای خایته و حتداکثر بتين دو روش رگرستيون
خطي ساده و تجزیه خروبيت مکرر در مورد گونههای مختل گيتاهي
گزارش شده است ( 01و .)01
درجه حرارت مطلوب جوانهزني در ارقام مختل هندوانه بين 00
تا  03درجه سانتيگراد گزارش شده است (  05و  .)01درجه حترارت
خایه مطلوب و بيشينه برای جوانتهزنتي هندوانته ( رقتم Crimson
 )sweetبه ترتيب  03/0 01و  01/3درجه سانتيگراد بوستيله متدل
حراتي تخیين زده شد ( .)1تفاوت در برآورد درجه حرارت خایه در بين
تودههای برری و در ختانسيلهای مختل آبي گزارش شده است به
هیين منظور برآورد خارامترهای مدل زمان حرارتي ایلتب در شترایط
ختانسيل آب صفر برآورد ميگردد ( 00و  .)00تیيير درجه حرارت خایه
در ختانسيلهای مختل آب در برختي گياهتان هیچتون گتل جتاليز
( )Orobanche aegyptiaca Pers.و برختتي گونتتههتتای
مرتعي ( )Eurotia lanata Moq.گتزارش شتده استت ( 00و
.)00

شکل  -1پاسخ سرعت جوانهزنی هندوانه به دما در پتانسیل آب صفر و تجزیه رگرسیون این پاسخ برای صدکهای مختلف توده بذری.

کمیسازی اثر پتانسیل آب
نتایج نشان داد که بطور متوسط با منفي تتر شتدن ختانستيل آب

بستر کشت ميزان جوانهزني برر هندوانته کتاهش یافتت و در دامنته
حرارتي  01تا  01درجه سانتي گراد ميزان متوسط جوانته زنتي از 13
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درصد در ختانسيل صفر بته مقتدار صتفر درصتد در ختانستيل -0/01
مگاخاسکال رسيد (جدول  .)0مدل زمان رطوبتي تیييرات جوانهزني برر
هندوانه را در خاس به رطوبت در سطوح مختل دمایي را بتا ضتریب
تبيين بين  33تا  00درصد به خوبي توصي نیود (جدول  1شکل .)0
با این وجود برازش یک متدل رطتوبتي کته قتادر بته تخیتين ميتزان
جوانهزني در هیه سطوح حرارتي باشد نتيجه موفقي نداشتت (جتدول
 .)1نتایج نشان داد که در محدوده حرارتي که برر هندوانه جوانتهزنتي

دارد با افزایش دما از  01به  01درجه سانتيگتراد ختانستيل آب خایته
مورد نياز برای جوانهزني برر شوید از  -1/01به  -0/00مگتا خاستکال
رسيد و با افزایش دما از  01به  01درجه سانتي گراد بته  -1/10مگتا
خاسکال رسيد .و مقدار زمان رطوبتي ( )θHنيز با افزایش دما از  01به
 01درجه سانتيگراد از  1/1مگاخاسکال در روز به  0مگاخاسکال در روز
کاهش یافت (جدول .)1

جدول  -3دامنه درجه حرارتهای کاردینال تخمین زده شده توسط رگرسیون خطی برای هندوانه در صدکهای 01-11جوانهزنی.
Table 3- Estimated cardinal temperature ranges by linear regression for watermelon germination in different percentiles
)(10-90%

دمای مطلوب

دمای بیشینه یا سقف

دمای پایه

To

TC or Tmax

Tb

صدکها
Percentiles

10
10.9
25.7
41.5
20
10.9
25.3
41.0
30
10.8
25.1
40.5
40
10.7
25.2
40.1
50
10.7
25.3
40.0
60
10.6
25.3
39.8
70
10.8
24.8
39.3
80
11.5
24.7
38.9
90
11.6
24.6
38.7
Figure 1- Germination rate of watermelon in response to temperature at water potential of 0 MPa, and regression analysis of
germination response in different percentiles.

جدول  -4ضرایب مدل زمان حرارتی برای تخمین جوانهزنی بذر هندوانه در دماهای کمتر (قسمت الف) و بیشتر از حد مطلوب (قسمت ب) در
پتانسیلهای مختلف آب
Table 4- Parameters of the thermal time model for perdiction of watermelon germination at suboptimal and supraoptimal
temperature ranges under different water potentials.

الف .دمای های کمتر از حد مطلوب 12-22 :درجه سانتیگراد
A. suboptimal temperature range: 15-25 °C
RMSE

R2

)σθT ( Log°C.days

)Tb (°C

)θT(50) (Log°C.days

0.10
0.12
0.13
0.08
0.06
0.29

0.93
0.92
0.90
0.90
0.87
0.37

0.23
0.18
0.18
0.35
0.39
0.38

11.5
11.5
12.5
12.5
12.5
12.5

1.58
1.65
1.67
1.99
2.37
1.88

پتانسیل آب
)Water potential (Mpa
0
0.25
0.50
0.75
1
1.25
Overall

ب .دمای های بیشتر از حد مطلوب 32-22 :درجه سانتیگراد
. supraoptimal temperature range: 25-35 °C
RMSE

R2

)σTC (°C

)Tc(50) (°C

)θTC (°C.days

0.14
0.14
0.12
0.13
0.08
0.26

0.87
0.87
0.88
0.61
0.45
0.50

-3.87
-4.49
-5.45
-7.39
-8.19
-6.75

40.1
39.7
38.2
37.1
37.3
37.0

40
40
48
120
235
57

پتانسیل آب
)Water potential (Mpa
0
0.25
0.50
0.75
1
1.25
Overall
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) در12-22(  مقادیر واقعی (نقاط) و شبیهسازی شده (خط) درصد جوانهزنی بذر هندوانه در پاسخ به درجه حرارتهای کمتر از حد مطلوب-2 شکل
 مقادیر شبیهسازی شده با استفاده از مدل حرارتی و. (ه) مگاپاسکال-1/22  (د) و-1/1 ،) (ج-1/52 ،) (ب-1/2 ،) (الف-1/22 ،پتانسیل آب صفر
. بدست آمد4 با توجه به ضرایب نمایش داده شده در جدول
Figure 2- The observed (symbols) and predicted (lines) germination percentage of watermelon in response to suboptimal
temperature ranges (15-25 °C) at water potentials of (a) 0, (b) -0.25, (c) -0.5, (d) -0.75,(e) -1.0, (f) -1.25 MPa. The predicted
values obtained by the thermal time model using the parameters were shown in Table 4.
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شکل  -3مقادیر واقعی (نقاط) و شبیهسازی شده (خط) درصد جوانهزنی بذر هندوانه در پاسخ به درجه حرارتهای بیشتر از حد مطلوب ()22-41
در پتانسیل آب صفر( -1/22 ،الف)( -1/2 ،ب)( -1/52 ،ج)( -1/1 ،د) و ( -1/22ه) مگاپاسکال .مقادیر شبیهسازی شده با استفاده از مدل حرارتی
و با توجه به ضرایب نمایش داده شده در جدول  4بدست آمد.
Figure 3- The observed (symbols) and predicted (lines) germination percentage of watermelon in response to supraoptimal
temperature ranges (25-40°C) at water potentials of (a) 0, (b) -0.25, (c) -0.5, (d) -0.75,(e) -1.0, (f) -1.25 MPa. The predicted
values obtained by the thermal time model using the parameters were shown in Table 4.

روند مشابه کاهش ختانسيل آب خابه در درجه حرارتهای کیتتر از
حد مطلوب تا درجه حرارت مطلوب و روند افزایش ختانسيل آب خابه در

درجه حرارتهای بيشتر از حد مطلتوب در گياهتان مختلت از جیلته
هندوانه خيشتر گزارش شده است (.)1کاهش زمان رطوبتي متورد نيتاز

شبیهسازي پاسخ جوانهزني هندوانه ...

برای جوانهزني برور گياهان با افزایش حرارت نيز در گونههای مختل
گياهي خيشتر گزارش شده است ( .)01توانایي جوانتهزدن در ختانستيل
آب کمتر به منوان یکي از گزینههای سازگاری گياهان بتا زیستتگاه-
های خشک معرفي شده است ( .)3افتزایش ختانستيل آب خایته بترای
جوانه و کاهش زمان رطوبتي با افزایش دما خيشتر نيتز گتزارش شتده
است ( 0و  )01که این ویژگي ميتوانند بامث جوانهزنتي ستری،تتر و
مان ،از جوانهزني در رطوبتهای کم شود ( .)0ختانسيل آب خایه بتاالتر
بامث کاهش سرمت جوانهزني و درصد نهایي جوانهزني شده و زمتان
رطوبتي باالتر نيز کاهش سرمت جوانهزني را در ختي دارد ( .)00تتا ير
آب بر روند جوانهزني خيچيدهتر از ا ر حرارت متيباشتد بخصتوم در
ختانسيلهای آب کیتر که امکان رختداد تنظتيم استیزی نيتز هستت
( .)00هیچنين بيان شده است کته تخیتين ضترایب متدل در دامنته
متفاوت رطوبتي و حرارتي فهم دالیل تفاوت جوانهزني بين گونههای
مختل و مقایسه بين گونهها را تسهيل مينیاید ( 0و .)01
کمی سازی برهمکنش حرارت و رطوبت
نتایج برازش مدل زمان حرارتي-رطوبتي نشان داد که ایتن متدل
ميتواند  01تا  00درصد تیييرات جوانهزنتي بترر هندوانته در ستطوح
مختل رطوبتي را در دو دامنه حرارتي خایين تر و باالتر از حد مطلوب
را توصي نیاید (شکل  1و جدول  .)6نتایج نشان داد که بتا افتزایش
دما از دامنه حرارتي کیتر از حتد مطتوب بته بيشتتر از حتد مطلتوب
ختانسيل آب خایه بترای جوانتهزنتي بترر هندوانته از  -0/00بته -0/0
مگاخاسکال کاهش یافتت .در مطالعته مشتابهي ختانستيل آب آستتانه
() )ᴪ b(50برای جلوگيری از  11درصد جوانهزني برور هندوانه -1/06
مگاخاسکال با انحراع معيار ( 1/00 )σᴪ bمگاخاستکالي گتزارش شتده
است ( .)1نتایج نشان داد که زمان حرارتي-رطوبتي متورد نيتاز بترای
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جوانهزني برور هندوانه  01/1مگاخاسکال-درجهروز است .بعالوه دمای
مطلوب جوانهزني آن نيز  01/0درجه سانتيگراد تخیين زده شد .درجه
حرارت مطلوب جوانهزني در ارقام مختل هندوانه بين  00تا  03درجه
سانتيگراد گزارش شده است ( 05و .)01بخشنده و هیکتاران ( )1نيتز
دمای مطلوب جوانتهزنتي بترور هندوانته را  05/0درجته ستانتيگتراد
تخیين زدند .چن و برادفور ( )00گزارش کردند که تفاوت در ضترایب
مدل حراتي-رطوبتي حتي در یک گونه گوجه فرنگي بتين تتودههتای
مختل برری آن نيز مشاهده ميشود .بطور مثال درجه حترارت خایته
بين تودههای برری یک گونه گوجه فرنگي بين  00/1تا  00/1درجته
سانتيگراد و در گونه دیگری این اختالع در حد نيم درجه سانتي گراد
( 00تا  )00/1بود .در مدل زمان حراراتي-رطوبتي جوانيزني استتفاده
شده توستط برختي محققتين ( 0و  )01درجته حترارت خایته و زمتان
حرارتي-رطوبتي مورد نياز برای جوانهزني ابت فرض شد و از طرفي
تیييرات ختانسيل آب خایه مطابق توزی ،نرمال و نتاچيز در نظتر گرفتته
شده است  .این روش بینظور ساده سازی فراینتد کیتيستازی متورد
استفاه قرار گرفته است .با اینوجود تیييرات این ضرایب در ختژوهش-
های مختل برای گياهان مختل به ا بات رستيده استت ( 03و .)00
در صورتي که تیييرات و تنظيیات فرآیندهای فيزیولوژیتک بترر را در
خاس به شرایط محيطي بوتریریم تیييترات ضترایب متدل حرارتتي-
رطوبتي دور از انتظار نيست بخصوم کته ایتن متدلهتا بتر مبنتای
فيزیولوژی گياه طراحي شدهاند ( .)0کیي کردن ا تر درجته حترارت و
ختانسيل آب در متدل هيتدروتایم بترور ستيب زمينتي ( Solanum
 )tuberosumهتویج ( (Daucus carotaو خيتاز (Allium
) cepaنشان داد که ختانسيل آب خایه در درجه حرارتهتای کیتتر و
بيشتر از حد مطلوب مي تواند متفاوت باشد (.)06

جدول  .2ضرایب مدل زمان رطوبتی برای پیشبینی جوانهزنی بذر هندوانه در پاسخ به پتانسیلهای مختلف آب و در درجه حرارتهایی که حداقلی
از جوانهزنی در آنها ثبت شد.
Table 5. Parameters of the hydro-time model for perdiction of watermelon germination at various water potential whitin
temperature ranges caused a minimum germination.
دما
θH
)ᴪ b(50
σᴪ b
R2
RMSE
)(MPa.days
)(MPa
)(MPa
)Temprature (°C
10
15
5.5
-0.45
0.396
0.93
0.05
20
4.5
-1.18
0.325
0.93
0.09
25
3.5
-1.23
0.374
0.91
0.11
30
3.0
-0.95
0.282
0.88
0.13
35
3.0
-0.51
0.570
0.89
0.08
40
Overall
13
-0.74
0.543
0.29
0.28
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شکل  -4مقادیر واقعی (نقاط) و شبیهسازی شده (خط) پاسخ جوانهزنی بذر هندوانه به پتانسیلهای آب مختلف در درجهحرارت های ( 12الف)21 ،
(ب)( 22 ،ج)( 31 ،د) و ( 32ه) سانتیگراد که در آنها جوانهزنی رخ داده بود .مقادیر شبیهسازی شده با استفاده از مدل زمان رطوبتی و با توجه به
ضرایب نمایش داده شده در جدول  2بدست آمد.
Figure 4- The observed (symbols) and predicted (lines) germination percentage of watermelon in response to various water
potentials at temperatures of 15 (a), 20 (b), 25 (c), 30 (d) and 35 (e) °C in which germination was occurred. The predicted
values obtained by the hydro-time model using the parameters were shown in Table 5.
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جدول  -6ضرایب مدل زمان حرارتی-رطوبتی برای پیشبینی جوانهزنی بذر هندوانه در پاسخ به دماها و پتانسیلهای مختلف آب.
Table 6- Parameters of the hydrothermal time model for perdiction of watermelon germination at different levels of
water potential under suboptimal and supraoptimal tempretures
RMSE

R2

0.10

0.92

RMSE

R2

0.11

0.90

σᴪ b
)(MPa

)ᴪ b(50
)(MPa

0.37
σᴪ b
)(MPa
0.37

-1.13
KT
)ᴪ b(50
)(MPa/°C
)(MPa
0.09
-1.20

θHT
)(MPa.°C.days

Tb
)(°C
11.5
To
)(°C
25.2

Tb
)(°C
11.5

40.5
θHT
)(MPa.°C.days
40.5

دما
Temprature
)(°C
15-25

25-40

شکل  -2مقادیر واقعی (نقاط) و شبیهسازی شده (خط) پاسخ درصد جوانهزنی بذر هندوانه به پتانسیلهای مختلف آب در دماهای کمتر (نمودار
سمت چپ) و بیشتر (نمودار سمت راست) از حد مطلوب .مقادیر شبیه سازی شده با استفاده از مدل زمان حرارتی-رطوبتی و با توجه به ضرایب
نمایش داده شده در جدول  6بدست آمد.
Figure 5- The observed (symbols) and predicted (lines) germination of watermelon in response to different levels of water
potential at suboptimal (left) and supraoptimal (right) temperature ranges. The predicted values obtained by the
hydrothermal time model using the parameters shown in Table 6.

نتیجه گیری کلی
جوانتهزنتي کامتل و ستری ،بتررهتا و نهایتتا استتقرار یکنواختت
گياهچههای قوی الزمه موفقيت توليد محصوالت زرامتي و بتایي در
هر منطقه است .نتایج این آزمایش نشان داد که برور هندوانه در دامنه
دمایي بين  01تا  01درجه سانتيگراد بتيش از  00درصتد جوانتهزنتي
دارد و دمای کیتر و خایينتر از این دامنه حرارتي بامث افت معنتيدار
درصد جوانهزني آن خواهد شد .بطوری کته در دمتای ختایينتتر از 01
درجه سانتيگراد و باالتر از  01درجه سانتيگراد ميزان جوانهزني بترور
هندوانه به صفر رسيد .هیچنين نتایج نشان داد که ختانستيلهتای آب
کیتر از  -1/01مگاخاسکال بامث کاهش معنيدار جوانهزنتي هندوانته
ميشود .اگرچه تا ير منفي کاهش ختانسيل آب بر جوانهزني در دمتای

 01درجه سانتيگراد کیتر از سایر دماهتا بتویژه دماهتای بتاالتر از 01
درجه بود .نتایج نشان داد که مدل زمان حرارتي-رطتوبتي یتک ابتزار
مؤ ر برای مطالعه جوانهزني در شرایط مختل و متیيير است بطوریکه
بيش از  01درصد از تیييرات جوانهزني برر هندوانه در شرایط مختل
دمایي و رطوبتي توسط این متدل قابتل تخیتين استت .دمتای خایته
مطلوب و حداکثر تخیين زده شده توسط مدل زمان حرارتي در شرایط
مدم تنش خشکي (ختانسيل آب صفر) و مدل زمان حرارتي-رطتوبتي
به ترتيب  01/0 00/1و  01/0درجه سانتيگراد بود .مقدار ختانسيل آب
خایه برای جوانهزني هندوانه در مدل زمان زمان حرارتي-رطوبتي نيتز
حدود  -0/00تا  -0/0مگاخاسکال برآورد گردید .با اینحال اگر خویتایي
تیييرات و تنظيیات فرآیندهای فيزیولوژیک برر را در خاس به شترایط
محيطتتي بوتتریریم بتتروز درصتتدی از تیييتترات در ضتترایب متتدل

1398  زمستان،4  شماره،33  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

ختانسيل جوانهزني هر گونه گياهي را در هتر منطقتهای بتا توجته بته
شرایط اقليیي حاکم بر آن فراهم کرده و از طرفتي امکتان مطالعته و
تخیين ا رات بالقوه گرمایش جهاني بر جوانهزني برور گياهتان را نيتز
.فراهم خواهد کرد
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رطوبتي در شرایط مختل محيطي و ژنوتيپ هتای مختلت-حرارتي
 برآورد ضرایب این مدلها این توانتایي را.گياهي دور از انتظار نيست
ایجاد ميکند که ميزان جوانهزني گياه را در شرایط مزرمه و بتا توجته
 هیچنين امکان تخیتين.به موامل محدود کننده احتیالي تعيين کنيم
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Introduction: A rapid, complete, and uniform seed germination is important to establish a healthy seedling
that is a critical key to successful crop production. Therefore, identification of effective factors on germination
and plant response to various conditions are important to use an appropriate agronomic managements.
Temperature and water are the most important environmental factors controlling seed germination in plants. The
crop growth models are among the most effective tools for using in crop management decisions. The response of
seed germination to temperature and water potential can be simulated by thermal time, hydrotime and
hydrothermal time models. Regarding the importance of watermelon production in Iran, this study was
conducted to determine the cardinal temperatures of germination in watermelon plant, and also to quantify its
germination in response to the temperature and water potential interaction. .
Materials and Methods: In order to investigate the effects of temperature and drought stress on seed
germination and quantifying the germination responses; a factorial experiment was conducted with seven levels
of temperature including 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 °C and the six levels of water potential including 0, –
0.25, –0.5, −0.75, –1.0, and –1.25 MPa, respectively. A Ψ of 0 MPa was obtained using distilled water. The
negative Ψ levels were prepared by polyethylene glycol (PEG 6000; Merck, Germany) according to Michel and
Kaufman (1973). For each treatment, four 25-seed replicates were placed in 9-cm petri dishes containing one
disk of Whatman No. 1 filter paper, with 7 mL of test solutions. Cumulative germination percentage was
transformed to probit regression against time log (Finney, 1971; Steinmaus et al., 2000), and the time taken for
cumulative germination (tg) to reach subpopulation percentiles (10–90%) was estimated from this function
according to Steinmaus et al. (2000). Then the germination rates (GR) were calculated as the inverses of the
germination times for each percentile at each T or Ψ. The preliminary estimation of the parameters in the TT,
and HT models were obtained by plotting GR versus T and Ψ for each percentile. Then using repeated probit
analysis developed by Ellis et al. (1986), the exact parameters for the TT, HT and HTT models were determined
for the whole seed population. All statistical procedure were done by SAS and Excel software, and the figures
were drawn by SigmaPlot10 software.
Result and Discussion: The analysis of variance showed that the temperature, water potential and their
interaction had significant effect on the germination percentage of the watermelon plant. Seed germination of
watermelon was about 96 % under the optimal conditions. However, the germination ability was affected by the
temperature and water potential of the seedbed. The results showed that the germination was decreased by
decreasing water potential, at all temperature levels. The seeds of watermelon germinated over a range of water
potentials from 0 to -1 MPa. Furthermore, the lowest germination loss associated with decreasing water potential
observed at temperature range of 20-30 °C (compared to temperatures below and above this range). The
maximum percentage of germination was recorded at 20-30 °C, while no seeds germinated at 10 and 40 ° C. The
results also showed that the highest germination rate was obtained at 25 °C and the germination rate decreased at
lower and higher temperature than this range. While watermelon seeds were grown under no water stress
condition, the estimated base and ceiling temperatures of germination by a linear regression method were 10.7
and 40.0 °C, respectively. However thermal time model was used, but the base and the maximum temperatures
were estimated as 11.5 and 40.1 °C, respectively. Furthermore, an optimum temperature of 25.2 °C was
predicted by hydrothermal time model for watermelon germination. The results showed that the base temperature
and median thermal time to germination were varied with changing water potential. The hydrotime analysis
showed that the base water potentials was in a range from -0.45 to -1.23 Mpa, that differed with changing water
potential. Watermelon seeds had higher base water potential and also required a longer hydrotime for
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germination under non-optimal temperature. Hydrothermal time analysis showed that seed germination
responses to temperature and water potential might as well quantified by parameters derived from hydrothermal
time models (R2= 0.90-0.92). The amount of hydrothermal time required to germinate was 40.5 MPa °C days on
the suboptimal and supra optimal temperature ranges. The HTT model showed that the Ψb(50) increased by 0.09
MPa with every degree increase in temperature above optimum temperature.
Conclusions: The thermal time, hydrotime and hydrothermal time models well described germination time
course of watermelon seeds in response to temperature and water potential.Thus, the estimated parameters of
these germination models allowed us to characterize the germination behavior of watermelon seeds under
varying environmental conditions and global warming.
Keywords: Base water potential, Hydrohermal time model, Probit analysis,Water stress.
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چکیده
یکی از روشهاي نوین در ارزیابی اراضی نسبت به کاربريهاي مختلف ،مدلسازي یا شبیهسازي کاربري مورد نظر است .با توجه به اهمیت عوامل
موثر بر عملکرد باغات زیتون کشور ،این ارزیابی در شمال ایران در بیش از  08باغ زیتون شهرستان رودبار استان گیالن که مهمترین باغات زیتون کشور
واقع شده است با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی انجام شد .عملکرد محصول باغات زیتون تحت تاثیر عوامل مختلف خاکی ،آبیی ،توویوگرا ی و
اقلیمی می باشند ،که در مجموع بیست و هشت عامل موثر بر عملکرد زیتون انتخاب و به عنوان متغیرهاي ورودي میدل انتخیاب شیدند .ایین متغیرهیا
عبارت بودند از خصوصیات خاک شامل  ،ECمیزان مواد خنثی شونده ( ،)TNVدرصد کربن آلی ،سفر قابل جذب ،وتاسیم قابیل جیذب ،درصید ر و
درصد سیلت ،خصوصیات آب آبیاري شامل  ECو میزان آب آبیاري ،خصوصیات توووگرا ی شامل ارتفاع و شیب ،غلظت عناصر غیذایی در بیرش شیامل
نیتروژن ،سفر ،وتاسیم ،آهن و روي ،عوامل اقلیمی شامل ساعات آ تابی ،میزان تبخیر ،میزان متوسط دما به عنوان متغیرهاي ورودي و عملکرد محصول
به عنوان خروجی مدلهاي شبکه عصبی مصنوعی در نظر گر ته شد .نمونههاي خاک ،آب و برش از باغات به طور همزمان در مرداد ماه جمع آوري شده
و عوامل توووگرا ی از طریق میانیابی در محیط  GISو با استفاده از نیرما یزار  ArcGisبدسیت آمید و اطالعیات مربیو بیه عوامیل اقلیمیی نییز از
ایستگاههاي هواشناسی منطقه و روش میانیابی بدست آمد .وس از تعیین بهترین ساختار شبکه عصبی با میزان  Rآزمون  08درصد ،بیه کمی آنیالیز
حساسیت به روش  ،Hillعکسالعمل مدل به هر ی از متغیرهاي ورودي بررسی و مهمترین اکتورهاي تأثیرگذار بر عملکرد محصول زیتون به دسیت
آمد .بر اسا نتایج آنالیز حساسیت ،مهمترین وارامترهاي مؤثر در عملکرد محصول زیتون ،به ترتیب نیتروژن برش ،سفر خاک ،تبخیر زمسیتان ،تبخییر
تابستان ،میانگین دماي واییز ،ساعات آ تابی تابستان ،میزان وتاسیم برش ،شوري خاک ،شوري آب و شیب میباشند .که به طور خالصه میتوان به الویت
تامین عناصر غذایی ماکرو المنت مانند نیتروژن و سفر و تامین رطوبت مورد نیاز با توجه به تبخیر منطقه حتی در صل زمستان بیراي باغیداران تاکیید
نمود.
واژههاي کلیدي :آنالیز حساسیت ،زیتون ،شبکه عصبی مصنوعی ،گیالن ،مدل سازي

مقدمه

1

زیتون ) (Olea europaea L.در حال حاضر به عنیوان یکیی از
منابع اصلی تیامین کننیده چربییهیا در تغذییه انسیان در بسییاري از
کشورهاي ارووایی به ویژه در حوزه دریاي مدیترانه محسوب میشیود.
 1و  -2دانشجوي دکتري خاکشناسی و دانشیار گروه علوم خاک ،واحد علوم و
تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(*-نویسنده مسئول)Email: m.torkashvand54@yahoo.com :
 -3استادیار بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاري ،سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزي،
شهرکرد ،ایران
-4استادیار موسسه تحقیقات خاک وآب کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزي ،کرج ،ایران
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.82069

این گیاه براي تمام کشورهایی که در عرضهاي  38-44درجه قیرار
دارند مناسب می باشد ( .)44مصرف سرانه روغن زیتون در جهان 488
گیرم ،در یونیان  28کیلیوگرم ،در بعضیی از کشیورهاي اروویایی 18
کیلوگرم و در ایران  148گرم میباشد ،اما سرانه مصرف کنسرو آن در
جهان  388گرم و در ایران حدود  088گرم ،که حدود دو برابر میباشد.
کشت زیتون امروزه در اغلب نقا جهان به سرعت در حیال ا یزایش
است ،به طوري که هم اکنون برنامه توسعه آن در کشیورهایی ماننید
چین که هیچگونه سابقه زیتونکاري نداشتهاند نیز در دست اجراسیت.
سطح زیر کشت باغهاي زیتون جهان بر اسا آمارهاي به دست آمده
شوراي بینالمللی زیتون ( ،)01بیش از  18میلیون هکتار بوده و ایران
بیا  118888هکتیار سیطح زییر کشیت مرتبیه شیانزدهم را در بیین
کشورهاي تولید کننده زیتون داراست ،همچنیین مییزان تولیید مییوه
زیتون در جهان  10میلیون تن در سال گزارش شده که ایران با تولیید
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 182هزار تن میوه نیز در رتبه شانزدهم قرار گر ته اسیت ( .)23تولیید
میوه زیتون در ایران از  4004تن به حدود  182هزار تن و سطح زییر
کشت آن از  4028هکتار به حدود  04888هکتار در سال  1334تغییر
یا ته است که از این مقدار  48888هکتار بارآور و ما بقی غییر بیارآور
هستند .تعداد استانهاي تولیدکننده زیتون کشیور  24اسیتان کیه بیه
ترتیب شیامل گییالن ،زنجیان ،قیزوین ،گلسیتان ،یار  ،سیمنان و
کرمانشاه هستند 44 .درصد سطح باغات زیتون کشیور در سیه اسیتان
گیالن ،قزوین و زنجان واقع است که ساالنه حدود  08هزار تن زیتون
از آن برداشت می شود که بخشی از آن صرف تولید روغن خیوراکی و
بخش دیگر تولید کنسرو زیتون میشود ( .)4ا زایش سطح توسعه باغ-
هاي زیتون جهان بیانگر اراده کشورهاي زیتونخیز براي توسیعه بیاغ-
هاي جدید به صورت مستمر میباشد .درخت زیتیون نقیش مهمیی در
توسعه روستایی مناطق بهویژه در مناطق مدیترانهاي ایفیا میینمایید
( .)28اهمیت باغات سنتی زیتیون بسییار بیراي محییط زیسیت مهیم
میباشد چرا که آنها به حفاظت خاک و تنیوع گونیهاي کمی بسییار
مینمایند ( .)10عملکرد درختان زیتون تحت تاثیر عوامل اقلیمی قبل
از گلییدهی و در طییول دوره رشیید مثییل کمبییود آب ،ا ییزایش دمییا،
بیماريهاي گیاهی میباشد ،که این عوامل در عملکرد زیتیون نقیش
مهمی ایفا مینمایند ( 42 ،10و .)43
وضعیت کلی بهره وري باغات زیتون در سراسر جهان رضیایت
بخش نیست .حدود  48درصد باغهاي زیتون سینتی و حاشییهاي بیه
دلیل عدم مدیریت مناسب باغ ها با از بهرهوري متوسط تا بسیار وایین
برخوردار هستند .باغ هیاي شیرده جدیید (حیدود  38درصید از کیل
باغات) بازده مناسبی دارند ،اما اغلب با اثرات زیسیت محیطیی منفیی
همراه هستند ( 03و  .)34براي ا زایش بهرهوري در اراضی کشیاورزي
الزم است تناسب اراضی براي هیر نیوع کیاربري ،قبیل از اسیتفاده از
اراضی تعیین گردد .به عبارتی بهترین روش به منظور استفاده صحیح
از اراضی موجود ،ارزیابی توان تولید آنها در کاربريهیاي مختلیف و
اختصاص اراضی به بهترین کاربري اسیت .روشهیاي نیوین ارزییابی
اراضی شامل روشهاي مختلف مدلسیازي اسیت ،تیا بیا اسیتفاده از
تکنی هایی توانایی مدلها را در تعیین ارتبا بین خصوصیات اراضیی
و عملکرد آزمون نمایند ( .)38ی مدل شکل ساده شدهاي از واقعیت
است که بعد از ایجاد آن میتوان بدون اندازهگیري و آزمیایش ،ر تیار
ی ودیده را ویشبینی کرد .این مدلهاي شبیه ساز به صیورتهیاي
مختلف عمل کرده و انواع مختلف از جمله مدلهاي تجربیی ،آمیاري،
دینامی و هوشمند دارند .در تیدوین برنامیههیاي میدیریتی)کاشیت،
داشت ،برداشت( ،مدلسازي ریاضی به عنوان رایندي براي ویشبینیی
عملکرد محصول مورد استفاده قرار می گیرد ( .)44تاکنون ،روشهیاي
زیادي براي تخمین عملکرد در کشاورزي به کار گر ته شده اسیت (،04
 14و  .)20برخی از وژوهشگران ،از همبستگی سیاده خطیی اسیتفاده و

رابطه عملکرد با متغیرهایی نظیر ویژگیهاي خیاک را بررسیی و نتیایج
مختلفی ارائه نمودهانید (13و  .)41بسییاري از وژوهشیگران دیگیر ،بیا
روشهاي رگرسیون چندمتغیره خطی بیه بیرآورد عملکیرد ورداختیهانید
( .)24در برخی از وژوهشها نیز روشهاي آماري غیرخطیی بیراي ایین
منظور ،میورد بررسیی قیرار گر تیه انید ( 30 ،0 ،24و  .)34مهمتیرین
مدلهاي برآوردکننده ،توابع انتقیالی شیامل میدلهیاي رگرسییونی و
شبکههاي عصبی مصنوعی هستند .شبکههاي عصبی مصنوعی یکی
از روشهاي مدلسازي هستند کیه در سیالهیاي اخییر میورد توجیه
بسیاري از محققین در علوم مختلیف واقیع شیده اسیت .ایین تکنیی
هوشیمند در چنید سییال اخییر کاربردهیاي مناسییبی در علیوم زیسییت
محیطی ،مهندسی و کشاورزي به خود اختصاص داده اسیت .در سیال
هاي اخیر ،استفاده از شبکه هاي عصیبی مصینوعی اجیازه میی دهید
تجزیه و تحلیل بهتر نسبت به روشهاي کالسی آمیاري در صینعت
کشاورزي ارائه گردد ( .)02شبکههاي عصبی مصنوعی با الهام گییري
از مدل مغز انسان ،ضمن اجراي رآیند آموزش ،اطالعات مربیو بیه
دادهها را وردازش و در درون وزنهاي شیبکه خخییره میینماینید .بیا
استفاده از روش شبکههاي عصبی مصنوعی مناسب و انتخاب صحیح
وزنها و توابع عالساز میتوان روابط خطی و عمدتاً غیر خطی حاکم
بر ودیدهها را شبیهسازي نمود ( .)32ی شبکه عصبی یی مکیانیزم
محاسباتی است که قادر است در ی ضاي چند متغیره از اطالعیات،
که به صورت ی مجموعه داده به آن ارائه میگیردد ،کیاوش نمایید،
محاسبه کند و ی نقشه ارائه کند .ی شبکه عصبی ضمن آمیوزش،
قادر است ظریف ترین روابطی که توسیط روشهیاي معمیول امکیان
دسترسی به آن نیست را مورد شناسیائی قیرار داده و اسیتخراج کنید.
براي ی بار که مرحله یادگیري و آزمیون شیبکه بیا مو قییت انجیام
گیرد ،الگوریتم ایجاد شده می تواند به آسانی براي کاربرد عملی میورد
استفاده قرار گیرد (.)24
وژوهشهاي گستردهاي در سیستمهاي کشیاورزي بیراي بیرآورد
محصول با استفاده از شبکه عصبی انجام شده که برخی از آنها شامل:
ایوبی و همکیاران ( )4در وییشبینیی عملکیرد گنیدم دییم  ،وانی و
همکاران ( )00در ویشبینیی عملکیرد سیویا در میزارع کشیور چیین،
نوروزي ( )30در ویشبینی عملکرد گندم دیم ،نیازیان و همکاران ()34
به منظور ویشبینی عملکرد گیاه دارویی زنییان ،مییباشیند .توبلییه و
همکاران ( )04در مدلسازي عملکرد زیتون بیا اسیتفاده از رگرسییون
چند گانه ،و بررسی وضعیت تغذیهاي زیتون گزارش نمودند که خاک و
خصوصیییات زمییین از یی طییرف و تغذیییه درختییان از طییرف دیگییر
بیشترین تاثیر را بر عملکرد داشته و در بررسی ارتبا عناصیر غیذایی
خاک با عملکرد ،وتاسیم کل خاک ،مییزان ازت خیاک و عمیق خیاک
بیشترین همبستگی را با عملکرد زیتون داشتهاند .وتاسیم خاک و عمق
خاک  44درصد تغییرات عملکیرد را توجییه نمودنید و ایین دو عامیل
بعالوه آهن و بُر برش  03درصد تغییرات عملکیرد را در میدل سیازي
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توجیه نمودند .آگریلرا و والنیزوال ( )1در وییش بینیی عملکیرد زیتیون
تحت تاثیر عوامیل بییواقلیمی عنیوان نمودنید کیه دقیت میدلهیاي
رگرسیونی بین  03تا  33درصد بوده و بیا اسیتفاده از ایین میدلهیاي
ویشبینی ،عوامل اصلی مؤثر بر عملکرد محصول زیتون مشخص شد.
شاخص گرده ا شانی و بارش تجمعی ،به وییژه بیاران در طیول دوره
ثبت شده در ماههاي قبل از گلدهی ،مهمتیرین وارامترهیاي میؤثر بیر
عملکرد زیتون بودند .میزان دماي ثبت شده در طیول دو میاه قبیل از
جوانه زدن متغیر مهم دیگري بود ،که اثرات مثبت بر عملکیرد نشیان
داد.
شناخت مهمترین وارامترهاي ورودي به مدلهاي ویشبینیی کیه
عوامل مؤثر در عملکرد نیز محسیوب مییگردنید ،از اهمییت شیایانی
برخوردار است .از طریق رآیند آنیالیز حساسییت مییتیوان اطالعیات
ارزشمندي درباره میزان حساسیت مدل بیه متغیرهیاي ورودي آن در
اختیییار طییرام و معمییار مییدل قییرار داد ( .)30آنییالیز حساسیییت مییدل،
مشخص می کند که خروجی مدل تا چه اندازه تحت تأثیر هر کدام از
ورودي هاي مدل بیوده و بیه ازاي تغیییر یی واحید در هیر کیدام از
وروديها ،خروجی مدل چه مقدار تغییر خواهد کیرد .عملکیرد گییاهی
بستگی به تعداد زیادي از عوامل دارد که اغلب به طور مسیتقیم و ییا
غیر مستقیم بر عملکرد ی گیاه تاثیر میگذارد ،عوامل خیاکی ماننید
 ،pHنوع و میزان ماده آلی ،سطح مواد مغذي و عوامل اقلیمیی ماننید:
دماي هوا ،بارش و همچنین نوع گیاهان و تکنولوژيهاي برداشیت را
میتوان بیشتر مورد توجه قرار داد ( 20و  .)04باقر زاده و همکاران ()3
در ارزیابی کیفی زمین براسا مدل ائو  1304و  1303و مدل سیایز
و همکییاران ( )40و وانیی و یییون ( )00بییا اسییتفاده از مییدلهییاي
شبیهسازي شبکههاي عصبی و یازي بیراي محصیول سیویا عنیوان
نمودند که بیشترین عامل محدود کننده براي کشت سیویا در منطقیه
مطالعاتی ،خواص حاصلخیزي خاک بوده است .شیردلی و توسلی ()43
با ویشبینی عملکرد و کارآیی مصرف آب زعفران با اسیتفاده از میدل
شبکه عصبی نشان دادند که عملکرد و کارآیی مصیرف آب محصیول
زعفران ،بیشترین حساسیت را به عامل آبییاري ،سیسس بارنیدگی و در
نهایت ساعات آ تابی دارد.
از آنجا که ویشبینی عملکرد زیتیون بیا اسیتفاده از میدلهیاي
نوین ،روشی براي ارزیابی اراضی تحت کشت ایین گییاه و همچنیین
اراضی مورد نظر براي اختصیاص بیه کشیت ایین گییاه مییباشید ،و
همچنین تعیین عوامل موثر بر عملکیرد باغیات زیتیون کشیور بیراي
مدیران و تصمیم گییران و کارشناسیان بخیش کشیاورزي بیه لحیا
شناخت عوامل مؤثر مثبت و منفی در عملکرد ،بسیار مهیم مییباشید،
این تحقیق با هدف واسخگوئی به این نیاز براي اولین بار در کشیور و
حتی در دنیا با این روش انجام گردید.
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مواد وروشها
منطقییه مییورد مطالعییه در اسییتان گیییالن و در بخییش مرکییزي
شهرستان رودبار شامل دهستانهیاي رسیتم آبیاد ،رودبیار ،منجییل و
لوشان واقع شیده کیه از منیاطق اصیلی تولیید کننیده زیتیون کشیور
میباشد .محدوده مورد مطالعه در منطقهاي بیه وسیعت  288کیلیومتر
مربع ،از طیول جغرا ییایی " 43°20'44شیرقی و عیرض جغرا ییایی
" 30°44'1شمالی تیا " 43°33'21شیرقی و " 30°30'33شیمالی را
شامل میشود .براسا آمار هواشناسی ،این منطقه داراي اقلییمهیاي
متفاوت از مرطوب به راخش بوده که به ترتیب از رستم آباد ،رودبار،
منجیل تا لوشان تغییر مینماید .دماي هوا در منطقه منجییل کمتیر از
لوشان بوده ولی شدت باد آن بیشتر و حدود  34کیلومتر بر سیاعت بیا
تبخیر  2348میلیمتر در سال میباشد ،اما منطقیه لوشیان حیدود 288
میلیمتر بارندگی با هواي بسییار گرمتیر نسیبت منجییل را دارا اسیت.
رودبار داراي میانگین بارندگی  412میلیمتر در سال و میانگین دمیاي
وایینتر از لوشان و منجیل که تا رستمآباد بر میزان بارندگی اضیا ه و
از میزان ساعات آ تابی آن کاسته میشود.
براي مدلسازي شبکه عصبی مصنوعی نیاز به متغیرهاي ورودي
و متغیر خروجی است .متغیرهاي ورودي در این تحقیق شامل  4گروه
اصلی بود که دادههاي اقلیمی شامل :سیاعات آ تیابی ،مییزان تبخییر،
میزان متوسط دما در هر صل؛ خصوصیات خاکی شامل ،EC :مییزان
مواد خنثیشونده ( ،)TNVدرصد کربن آلی ،سفر قابل جذب ،وتاسیم
قابل جذب ،درصد ر و درصد سیلت؛ خصوصیات آب آبیاري شیامل:
 ECو میزان آب آبیاري؛ خصوصیات توووگرا ی شامل :ارتفاع و شییب
و خصوصیات عناصر غذایی برگی شامل :نیتروژن ،سفر ،وتاسیم ،آهن
و روي که مجموعاً  20متغیر به عنوان وروديهیاي میدل و عملکیرد
محصول زیتون در سال زراعی  30-34به عنوان خروجی مدل به کار
گر ته شد .بخشی از دادههاي هواشناسیی از طرییق آمیار بلنیدمیدت
ایستگاههاي هواشناسی موجود شامل ایسیتگاه سیینووتی منجییل و
ایستگاه رودبار و بخش دیگر براي مناطق لوشان و رستم آباد از طریق
روشهاي درونیابی با روش IDW1بوسیله نرما زار  ArcGisنسیخه
 10/3تهیه گردید .تالش گردید که از کل محیدوده کشیت زیتیون در
منطقه مطالعاتی از رستمآباد تا لوشان نمونهبرداري شیود و نهایتیا 00
باغ به طور تصاد ی انتخاب و مورد ارزیابی و نمونه برداري قرار گر ت
(شکل  .)1سسس نسبت بیه ثبیت مختصیات جغرا ییایی مکیانهیاي
نمونهبرداري شده توسط سیسیتم مکیانییابی جهیانی ) )GPSاقیدام
گردید .براي تعیین ویژگیهاي زمین (ارتفاع و شیب نقیا ) در منطقیه
مورد مطالعه ،از ی الییه میدل رقیومی ارتفیاع ) (DEMبیا قیدرت
تفکی  38متر که توسط سازمان نقشه بیرداري کشیور تهییه شیده و
1- Inverse distance weighting
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موقعیت هندسی هر نقطه ارتفاعی را در رمتی رستري ارائه مییکنید،
استفاده شد .براي تعیین خصوصیات خاک در هر باغ زیتون انتخابی از
عمق عالیت ریشه ( )38-08cmنمونه برداري مرکب از خیاک بعمیل
آمد .بعد از هواخش شیدن نمونیههیا و عبیور از الی  2میلیمتیري،
اندازهگیري خصوصیات خاک بیا روشهیاي اسیتاندارد انجیام گردیید.
درصد ر  ،سیلت و شن بیه روش هییدرومتري تعییین گردیید (.)13
میزان کربن آلی خاک طبق روش والکی بل ( )00تعیین شد .غلظت
سفر قابل جذب به روش اولسن ( )33و غلظت وتاسیم قابل جذب بیا
به کارگیري روش استات آمونیوم  1نرمال به عنوان عصیارهگییر ()44
تعیین گردید .میزان کربنات کلسیم معادل به روش خنثی کردن میواد
خنثی شونده با اسید کلریدری و سسس تیتراسییون اسیید اضیا ی بیا
سود تعیین شید ( .)48واکینش خیاک در گیل اشیباع و بیا اسیتفاده از
الکترود  pHمتر دستگاه  metrohmو هدایت الکتریکی عصاره اشیباع
خاک توسط دستگاه هدایت سنج الکتریکی  jenwayاندازهگیري شید.

همزمان نمونه آب و نمونه برش نیز از باغات منطقه نیز تهیه و هدایت
الکتریکی نمونههاي آب اندازهگییري شید .در میرداد میاه در هیر بیاغ
نمونههاي بیرش از  38درخیت و از چهیار طیرف هیر درخیت زیتیون
(مجموعا حدود  188بیرش) نمونیهبیرداري گردیید .نمونیههیا ویس از
شستشو با آب مقطر در آون در دمیاي  04درجیه سیانتیگراد خشی ،
سسس آسیاب و از ال  8/4میلیمتیري عبیور داده شیدند و آنالیزهیاي
مربوطییه شییامل نیتییروژن بییه روش کجلییدال ،سییفر بییه روش
اسسکترو تومتري با تولید رن زرد ،وتاسیم به روش لییم تیومتري و
عناصییییر میکییییرو بییییا اسییییتفاده از دسییییتگاه جییییذب اتمییییی
 THERMOELEMENTALاندازهگیري گردیید .سیسس در اواخیر
شهریور در زمان برداشت ،عملکرد محصول باغات زیتون بیر اسیا
متوسط عملکرد کل  18درخت که از آن نمونه مرکب برش تهیه شده
نیز تعیین و ثبت گردید.

شکل  – 1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
Figure 1-Geographical location of the studied area

مدلسازي شبکه عصبی مصنوعی
در ابتدا به منظور هم ارزش شدن دادهها ،وس از به دست آوردن
مقادیر اقلیم ،خصوصیات خاک ،آب ،ویژگیهیاي توویوگرا ی و نتیایج
تجزیه برگی و همچنین مقادیر عملکرد محصول زیتون ،این مقادیر با
استفاده از معادله ( )1استاندارد شدند:
)Xs (((( Xi  Xmean) /( X max  X min))0.5)0.5
()1
که در این رابطه:

 :XSمقدار استاندارد شده :Xi ،مقدار واقعیی :Xmean ،متوسیط
مقادیر:Xmax ،مقدار حداکثر :Xmin ،مقدار حداقل.
قبل از طراحی شبکههاي عصبی باید دادههاي میورد نییاز بیراي
آمیوزش شیبکه آمیاده گیردد .بیراي طراحیی سیاختار شیبکه عصیبی
مصنوعی ،از بسته نرم ا زاري ) (MATLAB, 2019اسیتفاده گردیید.

در این تحقیق ،ساختار شبکه ویشخور وسانتشار براي توسیعه میدل-
هاي ویشبینی عملکرد مورد استفاده قرار گر ت .در مدلسازي توسط
شبکه عصبی مصنوعی دادههاي ورودي در  4گروه شامل ویژگیهاي
توووگرا ی ،عناصر اقلیمی ،خصوصیات خاک ،آب و برش ،و درکیل 20
وارامتر ،به عنوان دادههاي ورودي و عملکرد زیتون به عنوان دادههاي
هدف یا خروجی مورد استفاده قرار گر تند .ایین مجموعیه دادههیا بیه
طور تصاد ی تقسیم گردید به طوري که  14 ، 48و  14درصد از آنها
به ترتیب براي آموزش شبکه ،1تایید 2و آزمیون 3میورد اسیتفاده قیرار
گر ت .رآیند آموزش با استفاده از روش انتشار به عقب در دو مرحلیه
1- Training
2- Validation
3- Testing
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(رو به جلو و رو به عقب) انجام شد .این روش ی روش سیستماتی
براي آموزش شبکههاي عصبی چند الیه اسیت .ورسیسترون چندالییه
( )MLPبا قاعده یادگیري وس انتشار )BP( 1با الگوریتم آموزش وس-
انتشییار لییونبرش -مییارکواردت ( (Levenberg-Marquardtبییراي
آموزش شبکه عصبی مصنوعی به کار ر ت .شبکه عصبی ورسیسترون
بعنوان رایجترین ساختار شبکه عصبی در مدلسازي محییط زیسیت و
علیوم خیاک مییباشید ( .)2تیابع انتقیالی بیه کیار ر تیه ،یی تیابع
سیگموئیدي بود .یادگیري وسانتشار نوعی از ییادگیري نظیارت شیده
است که در آن میزان خطا از طریق بیاز ویسگردانیدن ،باعیت تغیییر
وزنها در جهت بهبود ویشبینی و کاهش خطا میگردد .این الگوریتم
ی شیوه گرادیان نزولی است که تابع خطاي شبکه را حداقل میکند.
هر ورودي مجموعه دادههاي آموزشی از بین شبکه و از الییه ورودي
به الیه خروجی عبور میکند ،خروجی شیبکه بیا خروجیی میورد نظیر
(هدف) مقایسه شده و خطا محاسبه میشود .در واقیع خطاهیاي الییه
خارجی به سمت الیه ورودي منتشر میشوند و وزنها بیراین اسیا
اصالم میشوند .این عمل تا زمانی ادامه میییابید کیه خطیاي الییه
خروجی به حداقل برسد ،در این مرحله آموزش شبکه به اتمام رسییده
و شبکه توانایی تولید نتایج قابل قبول با وروديهاي جدید را دارد.
سسس براي ارزیابی دقیت شیبکه از ضیریب تبییین (معادلیه  )2و
مجذور میانگین مربعات خطا (معادله  )3استفاده شد.
N

)  ( y i  ŷ i

2
R  1 1
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2
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به ترتیب متغیر وابسته انیدازهگییري

شده ،میانگین متغیر وابسته و متغیر وابسیته بیرآورد شیده و  Nتعیداد
مشاهدات میباشد.
شناخت متغیرهاي مؤثر در عملکرد زیتیون ،آنیالیز حساسییت بیه
روش هیل ( )22انجام شد .در این روش ضریب حساسییت نسیبی 2از
طریق تقسیم ضریب میباشد.
تعیین مهمترین پارامترهاي مؤثر بر عملکرد زیتون
به منظور حساسیت هیر متغییر ،زمیانی کیه آن متغییر  18درصید
کاهش مییابد بر حداکثر ضریب حساسیت محاسبه مینماید .بنابراین
1- Back Propagation
2- Relative Sensitivity Coefficient
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بیشینه ضریب حساسیت نسبی برابر ی خواهد بود .در این روش هیر
متغیري که داراي ضریب حساسیت باالتر از  8/1باشد به عنوان متغیر
مهم و متغیري که داراي بیشترین ضریب حساسیت نسبی باشید ،بیه
عنوان مهم تیرین متغییر و بیه همیین ترتییب متغیرهیاي بیا ضیریب
حساسیت نسبی کمتر متغیرهاي در درجات بعیدي اهمییت محسیوب
میشوند .با این روش ده متغیر موثرتر در تولیید و عملکیرد محصیول
زیتون با ضریب حساسیت نسبی باالتر تعیین گردید.

نتایج و بحث
به منظور مدل سازي عملکرد باغات زیتون با اسیتفاده از نیرم
ا زار  ،MATLABبهترین ساختار شیبکه عصیبی مصینوعی ویس از
اجراي برنامه و با تکرار زیاد به دست آمد .سیاختار ایین شیبکه بیا 20
نرون ورودي با ی الیه ونهان و  30نرون مخفی در این الیه و تیابع
محرک تانژانت سیگموئید کمترین مقدار خطا و باالترین همبستگی را
در رونید آمیوزش شیبکه ( ،)R=1اعتبارسینجی ( )R=0.16و آزمیون
( )R=0.79مدل ایجاد نمود (جدول .)1
شکل ( )3همبستگی مقادیر اسیتاندارد شیدهي وییشبینیی شیده
بهدست آمیده از ایین میدل را در مقابیل دادههیاي اسیتاندارد شیدهي
مشاهده شده براي عملکرد محصول زیتون به همیراه ضیریب تبییین
مربوطه نشان میدهد .با توجه به ضریب تبیین بهدست آمیده (،)02/0
مدل توسعهیا ته شبکه عصبی مصنوعی بیراي شیبیهسیازي عملکیرد
زیتون ،توانست حدود  03درصد از تنوع در عملکیرد محصیول زیتیون
منطقه مورد مطالعه را در مقیا زمیننما توصییف نماینید .بخشیی از
تنوع که غیر قابل توصیف بوده اسیت ،مییتوانید ناشیی از تفیاوت در
شیوههاي مدیریتی کشاورزان مانند نوع آبیاري ،هر باغیات ،مبیارزه
با علفهاي هرز ،نحوه تغذیه باغات و عوامیل دیگیر باشید .همچنیین
مقدار  RMSEبه دست آمده از مدل شیبکه عصیبی مصینوعی برابیر
 8/21براي ویشبینی عملکرد محصول زیتون بود.
(شکل (4ترتیب اهمیت وارامترهاي میؤثر بیر عملکیرد زیتیون در
منطقه مورد مطالعه را به کم آنالیز حساسیت روش هیل نشان می-
دهد .همانطور که این شکل نشان مییدهید ،متغیرهیاي ورودي بیه
مدل شبکه عصبی مصنوعی داراي ضریب حساسیت نسیبی متفیاوتی
بودند .با توجه به اینکه مقدار ضریب حساسیت نسبی همه متغیرهیاي
ورودي بیشتر از  8/1بوده است ،این نتیجه به معنی مؤثر بیودن تمیام
وارامترهاي در نظر گر ته شده بر عملکرد زیتون است.
در بین متغیرهاي ورودي ،وارامتر میزان نیتروژن بیرش از اهمییت
بیشتري نسبت به دیگر وارامترها برخوردار بوده و سسس سیفر قابیل
جذب خاک که نقش موثري در تولید گل و مییوه دارد بیه ترتییب بیا
بیشترین ضریب حساسیت نسبی به عنوان مهمترین عوامیل شیناخته
شد .به عبارت دیگر ،تولید محصول زیتیون بییشتیرین حساسییت را
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نسبت به نیتروژن برش و سیفر خیاک داشیت .ایین نتیجیه اهمییت
مدیریت و تغذیه باغات و مصرف متعادل کودهاي نیتروژنه در ا زایش
محصول زیتون در مناطق مورد بررسیی را نشیان مییدهید .نیتیروژن
معموالً ی عامل کلیدي و عنصر اصلی در دستیابی به بازده مطلیوب
اکثر محصوالت کشاورزي محسوب میگردد ،درایین ارتبیا الکیوز و
همکاران ( )4ضمن تاکید بر مدیریت صحیح نیتروژن ،عنیوان نمودنید

بهرهوري گیاه در استفاده از نیتروژن در اندام هوایی به چنید عامیل از
جمله زمان مصرف ،میزان نیتروژن مصر ی ،بارش و دیگر متغیرهیاي
مربو به آب و هیوا بسیتگی دارد .شیارما و همکیاران ( )42گیزارش
نمودند که غلظت عناصر نیتروژن ،سیفر ،وتاسییم ،کلسییم و منییزیم
همبستگی باالیی با عملکرد زیتون دارد.

جدول  -1خالصه بهترین ساختار مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی عملکرد محصول زیتون
Table 1- Summary of the best structure of the artificial neural network model (ANN) for olive crop yield prediction
تعداد نرونهاي مخفی تعداد الیههاي مخفی تعداد نرونهاي ورودي
معادله
Rآزمون ساختار ANNتکرار (دوره)
No. of input
No. of hidden
No. of hidden
ANN
Testing
Model
Function
Iteration
neurons
layers
neurons
structure
R

مدل

0.79

1-38-28

20

Tansig

38

1

عملکرد زیتون

28

Output=0.12*Target=0.33

Output=1*Target=1.1e.0006

Output=0.8*Target=0.1

Output=3.9*Target=1.3

شکل -2بهترین  Rآزمون ایجاد شده شبکه عصبی مصنوعی توسط همه عوامل
Figure 2 -The best test R created for artifical neural network test by all factors

Olive yield

تعیین مهمترین عوامل موثر بر عملکرد باغات زیتون شمال ایران
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شکل-3همبستگی مقادیر مشاهده شده و مقادیر پیشبینی شده عملکرد محصول زیتون با درنظر گرفتن همه عوامل با استفاده از روش شبکه
عصبی
Figure 3- Correlation between observed and predicted product yield values of olive by considering all factors using neural
network method

شکل – 4نمودارمقادیر ضریب آنالیز حساسیت نسبی کلیه پارامترهاي ورودي در پیشبینی عملکرد زیتون با روش شبکه عصبی مصنوعی
Figure 4- Analysis of the relative sensitivity coefficient values of all input parameters in the prediction of olive yield using
artificial neural network method

همچنین کوریا و همکیاران ( )14عنیوان نمودنید کیه  32درصید
عملکرد درختان در مدیترانه تحت تاثیر غلظت نیتروژن ،سفر ،وتاسیم،
منگنز و آهن بوده است .محنتکیش و همکیاران ( )31نشیان دادنید
متغیرهیاي تیامین کننیده رطوبیت و سیسس نیتیروژن کیل خیاک ،و
خصوصیات توووگرا ی در تولید دانه گندم دیم موثر میباشند .البریزییو

همکاران ( )3نیز عنوان نمودند سهم زیادي از عملکیرد گنیدم توسیط
اکتور تعداد دانه گندم در واحد سطح توجیه میگردد کیه ایین عامیل
بهطور عمده به مصرف کودهاي نیتروژنه بستگی دارد .محققین دیگیر
وارامترهاي مهم و مؤثر بر عملکرد دانه را به ترتییب شیامل شیاخص
قدرت جریان ،ماده آلی خاک ،انحناي سطحی ،شاخص انتقال رسوب،
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شیب ،وایداري خاکدانه ،ر  ،میانگین انحناي سیطح زمیین و مقیدار
روي قابل جذب خاک اعالم نمود( )30که در تحقیق حاضیر شییب و
غلظت عنصر روي نیز اهمیت وییژهاي در عملکیرد محصیول باغیات
زیتون داشته است .دومین عامل موثر در عملکرد محصول زیتیون در
منطقه مطالعیاتی سیفر خیاک شیناخته شیده اسیت .سیفر یکیی از
مهمترین عناصر مورد نیاز در تولید محصول به شمار میآید .سیفر در
کلیه عالیتهاي بیوشیمیایی ،ترکیبات انیرژيزا و سیاز و کیار انتقیال
انرژي دخالت دارد .سفر جزئیی از ویروتئین سیلول بیوده ،بیه عنیوان
بخشی از وروتئین هسته و غشاي هسته است .این عنصر در جوانه زنی
گلها ،تشکیل میوه ،تسریع رسیدن آن ،ا زایش رشد رویشی درخیت،
بزرش شدن اندازه درخت و ا زایش کیفیت میوه نقیش دارد .ارل ()14
در تحقیقی نشان داد نیتروژن و سفر در مقایسه با وتاسیم بیر شیدت
گلدهی و مقدار باردهی زیتون تاثیر بیشتري داشته و با ا زایش سیطح
نیتروژن برش از  8/0به 1/4درصد ،مقیدار بیاردهی مییوه بیه حیداکثر
رسیده است .بنابراین طبق نتایج این تحقیق با ا زایش سطوم نیتروژن
و سفر باردهی میوه ا زایش مییابد .نتیایج اییوبی و همکیاران ( )4در
ویشبینی عملکرد گندم دیم با استفاده از ویژگیهاي خاک نشیان داد
که متغیرهاي حاصلخیزي خاک نظیر سیفر قابیل اسیتفاده (،)8/044
مییواد آلییی ( ،)8/018نیتییروژن کییل ( ،)8/442وتاسیییم قابییل اسییتفاده
( )8/424و  )8/424( CECداراي وزنهیییاي بیییاالتري نسیییبت بیییه
متغیرهاي دیگر بوده و بنابراین سهم بیشتري در تغییروذیري عملکیرد
داشته و بر این اسا می توان گفیت تغییرویذیري ناشیی از میدیریت
عامل مهم تغییروذیري خصوصیات خاک و در نتیجه عملکرد در باغات
مورد مطالعه به شمار میرود.
دیگر وارامترهاي مؤثر در تولید محصول زیتون تا رده دهم شیامل
تبخیر اسفند ،تبخیر تابستان ،مییانگین دمیاي ویاییز ،سیاعات آ تیابی
تابستان ،میزان وتاسیم برش ،شوري خاک ،شیوري آب و شییب بیود.
تبخیر اسفند ماه که مصادف با آغیاز عالییت گییاه اسیت ،بیا ضیریب
حساسیت نسبی بیشتر در درجیه سیوم اهمییت قیرار دارد .در منطقیه
رودبار در مراحل آغازین رشد که هنوز شاید آبیاري شروع نشیده ولیی
تبخیر و تعرق وجود دارد و نیاز گیاه زیتون به آب تشدید میییابید .بیا
توجه به اینکه درخت زیتون جزو گونههاي همیشه سبز است و باوجود
توقف رشد ،گیاه در صل زمستان به حیات خود ادامه داده و این نییاز
وجود دارد .وس از این عامل ،متغیر تبخیر تابستان مهم و میؤثر شیده
است که با توجه به اقلیم منطقه ،در تابسیتان تبخییر شیدید و عیاملی
مؤثر بر عملکرد است و اهمیت تأمین کا ی و به موقع نیاز آبی زیتیون
را در تابستان نشان میدهد .تبخیر داراي اثرات مستقیم و غیر مستقیم
بر رشد گیاه است .تأثیر مستقیم آن بر تأمین نیاز آبی گییاه در مراحیل
مختلف رشد گیاه و تأثیر غیر مستقیم آن بر نگهداري یا خخیره آب در
موقعیتهاي مختلف شیب است .سدرا وکالوینو ( )40عنوان نمودند
 38درصد ،از تغییرات عملکرد سویا و  40درصد تغییرات عملکرد خرت

به کمبود آب مرتبط است .شیردلی و توسلی ( )43نشان دادند عملکرد
و کارآیی مصرف آب محصول زعفران ،بیشترین حساسیت را به عامل
آبیاري ،سسس بارندگی و ساعات آ تابی دارد .بندل و هگیر ( )4اعیالم
کردند ظر یت نگهداري آب خاک تأثیر قابل توجهی بر عملکرد گنیدم
داشته و این متغیر به عنوان عامل مهم در ویشبینیی عملکیرد تعییین
گردید .در مناطق خشی و نیمیه خشی مییزان آب خیاک محیدود
کنندهترین عامل در تولید محصوالت زراعی و باغی محسوب میگردد
و رآیندهایی که توزیع آب در خاک را کنترل میکند ،تولید محصیول
را نیز کنترل میکند (.)44
عامل مهم در جایگاه بعدي مربو به میانگین دماي هواي ویائئیز
است .براسا نتایج وژوهشهاي انجام شیده دمیاي هیوا مهمتیرین
عامل محیطی در گلدهی زیتون بوده و نیاز سرمایی براي نمو گل ی
عامل حیاتی است ،به طوري که هرگاه سرماي زمستان در منطقیهاي
وجود نداشته باشد ،گلدهی زیتون انجام نشده و رشد رویشی جوانههیا
نیز به دما بستگی دارد (.)34
از عوامل موثر دیگر در عملکرد محصیول زیتیون ،وتاسییم بیرش
تعیین گردید .این عنصر از طریق تیأثیر در جیذب آب و میواد غیذایی
بیشتر توسط گیاه بر ا زایش عملکرد زیتون مؤثر است .زیتون نسبت
به کمبود نیتروژن ،وتاسیم ،روي و بور بسیار حسیا بیوده و مصیرف
بهینه کودهاي حاوي این چهار عنصر ،به همراه سایر کودها بسییار بیا
اهمیت میباشد ( .)08بنابراین الزم است در برنامه کیوددهی و تغذییه
درختان زیتون ،به این عنصر توجه کا ی صورت گیرد ،البته این بیدان
معنی نیست که کمبود سایر عناصر اتفاق نمیا تد ،بلکه در کنار برنامه
کود دهی وق ،باید ساالنه با تجزیه برگی نیاز درخت به سایر عناصیر
تشخیص داده شده و نسبت به تأمین آنها اقدام شود.
از عوامل موثر دیگر بر عملکرد باغات زیتون ،شوري آب و خاک
بودند .شوري ،یکی از مشکالت اساسی مناطق خش و نیمه خشی
است .یکی از دالیل وایین بودن عملکرد کمی و کیفی باغیات زیتیون
کشور ،تنشهاي محیطی غیر زنده مثل شوري آب و خاک ،خشکی و
تنش عناصر غذایی میباشد( .)43در باغهاي متراکم زیتون ،به ازا هر
ی دسی زیمنس بر متر ا زایش در شوري خاک مییزان عملکیرد بیه
میزان  10تا  23درصد کاهش مییابد ( .)12در بررسی عوامل موثر بر
عملکرد باغات وسته ر سنجان شوري خاک تأثیر قابل مالحظهاي بیر
عملکرد وسته دارد ( .)43وس از شوري عامل مهیم توویوگرا ی زمیین
یعنی شیب نقش مهمی در عملکرد داشته است .موقعیتهاي مختلف
شیب آب قابل استفاده متفاوتی براي گیاه راهم مینمایند .با توجه به
اینکه مناطق مورد بررسی در این تحقیق جز مناطق تسهماهوري و با
موقعیتهاي مختلف شیب بودنید ،بیه دلییل تغیییر در عمیق و دیگیر
خصوصیات خاک ،مقدار آب قابل استفاده در این منیاطق بیا موقعییت
زمیننما تغییر کرده و این تغییرات دلیلی بر تغیییر عملکیرد محصیول
زیتون در این شرایط است که درشیبهاي باالتر قر عناصر غیذایی و
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نتیجه گیري
به طورکلی این تحقیق نشیان داد کیه مقیدار ازت بیرش و سیفر
خاک مهمترین عوامل بیراي تولیید محصیول زیتیون اسیت و سیسس
متغیرهایی که به نوعی به مقدار آب در خاک مربو مییشیوند ماننید
 ساعات آ تیابی تابسیتان) مهیم، میانگین دماي واییز،(تبخیر تابستان
 آهین و روي در بیرش و شیوري، غلظت وتاسییم.تشخیص داده شدند
هاي آب و خاک از عوامل تنشزا براي گییاه زیتیون و شییب کیه بیر
- می،عمق خاک و دسترسی آب و عناصر غذایی براي گیاه مؤثر است
توانند به عنوان مهم ترین اکتورها در تولید محصول زیتون محسوب
.گردند

 از عوامیل.میزان رطوبت کمتر میتواند سبب کاهش عملکیرد گیردد
 میزان آهن برش بود که نقش موثري در،موثر دیگر بر عملکرد زیتون
 مییزان آب.سنتز کلرو یل و توسنتز و نهایتا عملکرد ایفا میینمایید
آبیاري عامل مهم دیگیري در باغیات منطقیه اسیت در باغیات نقیش
 تأمین آب مورد،مهمی برعملکرد داشته و براي حصول عملکرد بهینه
 در نهایت میزان روي که نقش آن در بهبود اعمال.نیاز ضروري است
 ویروتئین و،  سنتز اسیدهاي نوکلئیی،بسیاري از سیستمهاي آنزیمی
 نتیایج ایین تحقییق بیا.متابولیسم اکسین نقش به سزایی ایفا میکند
نتایج دیگر وژوهشها که عنوان نمودهاند عملکرد محصول تحت تأثیر
، عوامیل یزیولیوژیکی گییاه،عوامل مختلفی همچون عوامل اقلیمیی
 مدیریت اراضی و وضعیت زمین، مدیریت زراعی،خخیرة عناصر غذایی
.)41؛48 ؛40(  تطابق دارد،و اجزا آن قرار میگیرد
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Introduction In order to land classification for agricultural and natural resources, the most important
criterion and factor is the production or yield of the lands. The best way to evaluate a method is to interact
between the yield and potential of the product with the land specification involved in the production . One of the
new methods in the land evaluation for different uses is the modeling or simulation of the intended use. Artificial
neural networks are one of the new tools that are used today to simulate yield and determine the effective factors
in the production of agricultural crops. New land evaluation methods include different modeling techniques,
which these new methods, including simulations, are used in land valuation methods to test the ability of models
for determining the relationship mentioned. An artificial neural network is one of the techniques that can do
nonlinear analysis. It is important to recognize the most important input parameters to the predictive models of
olive yield, which are also considered to be effective variables in production. Through the process of sensitivity
analysis, valuable information about the sensitivity of the model to its input variables can be provided to the
designer and model architect. In north of Iran, in the southern areas of Gilan Province, the most important olive
gardens of the country are located in the southern part of the country. Different soil and water, topographical and
climatic factors affect the yield of olive orchards.
Materials and Methods Climatic data, soil and water characteristics, topographic characteristics and leaf
nutrition elements as input variables and olive yield were used as output models. Twenty-eight factors were
selected as the most important factors or variables affecting the yield of olive orchards. These input variables
included soil properties: EC, (TNV), organic carbon percentage, available phosphorus, available potassium, clay
percentage and silt percentage; irrigation water characteristics including: EC and content of irrigation water;
topographic characteristics including: altitude and the slope; the concentration of nutrients in leaves included:
nitrogen, phosphorus, potassium, iron and zinc; climatic factors including: sunny hours, evaporation rate,
average temperature and olive yield were considered as output of artificial neural network model.
Results and Discussion Using the MATLAB software by artificial neural network, the best structure of this
network was obtained for the component of the yield of olive. The trained structure had 28 input nodes in 5
groups and one output node. The number of hidden nodes, 38 nodes and the most appropriate number of
repetitive learning based on the test and error, 20 were determined for olive product yield. After determining the
best structure of the neural network with a R-test of 80%, using Hill's sensitivity analysis, the model's response
to each of the input variables was studied and the most important factors influencing the yield of olive oil were
obtained. Based on the results of sensitivity analysis, the most important parameters affecting the yield of olive
are content of leaf nitrogen, soil phosphorus, winter evaporation, summer evaporation, average autumn
temperature, summer sunshine, leaf potassium, salinity, salinity, and slope, respectively. In general, this study
showed that the amount of nitrogen and phosphorous is the most important factor for the production of olives,
and then variables that are related to the amount of water in the soil, (summer evaporation, average autumn
temperature, summer sunshine), were identified as important. The concentration of potassium, iron and zinc in
the leaf as a nutrient element and water and soil salinity from stressors for plants and slope are important
topographical factors that affected the amount of soil depth and soil water content as the most important factors
in olive crop production.
1 and 2- Ph.D Student and Associate Professor, Department of Soil Science, Science and Research Branch, Islamic
Azad University, Tehran, Iran
(*-Corresponding Author Email: m.torkashvand54@yahoo.com)
3 -Research Assistant Professor of Soil and Water Research Department, Charrmahal and Bakhtiari Agricultural and
Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization
(AREEO), Shahrekord, Iran
4 -Research Assistant Professor of Soil and Water Research Department, Soil and Water Research Institute,
Agricultural Research, Educationand Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
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Conclusion In brief, the role of micro and macro nutrients and the factors affecting the maintenance of water
in the soil and providing moisture for the plant. In addition to nutrients, gardeners should consider soil and water
salinity, which is a stressor for plants, as well as slope, which is important topography factor that effective on
soil depth and water available and nutrients for plants as the most important factors in olive production.
Keyword: Artificial neural network, Gilan, Olive (Olea europaea L.), Modeling, Sensitivity analysis.
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چکیده
برای بررسی اثر تنش یخ زدگی و ارزیابی تحمل به آن با استفاده از انواع مالچهای آلی در گیاه تاج الملوک تحت شرایط کنترل شده ،این آزمایش به
صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید .تیمارهای آزمایشی شاامل  4ناوع
مالچ در ترکیب با خاک ( شاهد (بدون استفاده از مالچ) 05 ،درصد خاک 05+درصد کود دامی 05 ،درصد خاک 05 +درصد سوزنی برگ 05 ،درصد خاک
 05 +درصد سبوس برنج) و  0سطح دمای یخ زدگی ( -05 ،-00 ،-05 ،-0 ،5درجه سانتیگراد) بود .جهت ارزیابی تحمل به دماهای یاخ زدگای درصاد
نشت الکترولیتها ،تعداد برگ ،سطح سبز برگ ،وزن خشک بوته و محتوای پرولین برگی اندازه گیری شد .نتایج نشان داد با کااهش دماا از  5باه -05
درجه سانتیگراد قطر ساقه ،سطح برگ و تعداد برگ در تیمار مالچ سبوس به ترتیب  00/0 ،37/4 ،40/6درصد ،در مالچ سوزنی برگ 43/6 ،64/9 ،70/0
درصد  ،در مالچ کودی  3/8 ،46/4 ،05 /0درصد و در شاهد مالچ  75/3 ،39 ،70/8درصد کاهش یافت در دمای  -0درجه ساانتیگراد مقادار پارولین در
برگ  06درصد و در دمای  05 -05درصد نسبت به شاهد افزایش داشت .همچنین کمترین مقدار پرولین ( 5/37میکرومول بر گرم وزن تار) در گیاهاان
تحت تیمار با مالچ سبوس بود .به طور کلی ،تنش یخبندان باعث کاهش صفات مورفولوژیک اندازه گیاری شاده در تااج الملاوک شاد ولای اساتفاده از
مالچهای آلی منجر به بهبود این صفات گردید به طوریکه بهترین نتایج در مالچ کود دامی بدست آمد.
واژه های کلیدی :پرولین ،تاج الملوک ،کربوهیدرات ،کلروفیل کل ،نشت الکترولیت ،وزن خشک

مقدمه

1

هر ساله با شروع فصل سرما و افت ناگهانی و شدید دما ،احتماال
خسارات سرمازدگی و یخبندان در گیاهان فضای سابز از مشاکالت و
چالشهای پیش روی کارشناسان فضای سبز شهری می باشاد کاه در
صورت عدم مدیریت به موقع مای تواناد در مادت کوتااهی خساارات
جبران ناپذیری را باه فضاای سابز وارد کناد .در واقاع سارمازدگی و
یخبندان دو مقوله جدا از یکادیگر مای باشاد اماا هار دو آن هاا جاز
تنش های محیطی محسوب می شوند ( .)4تنش در گیاهان برابر اسات
با تحریکاتی که منجر به بر هم خوردن تعادل زیستی گیاه مای شاود.
تنش در شرایطی بوجود میآید که یک عامال محیطای خاارج از حاد
نرمال بر گیاه تاثیر می گذارد .گیاهان مختلف در مقابل تنش سرما و یا

 0 ،0و  -4به ترتیب استادیار ،دانش آموخته دکتری و دانشجوی کارشناسی ارشد
علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -7استادیار پژوهشکده علوم گیاهی ،دانشگاه فردوسی مشهد
(Email:selahvarzi@um.ac.ir
)* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.81552

یخبندان از درجات مقاومت متفاوتی برخوردار هساتند .در فرآیناد یاخ
زدگی تشکیل یخ و خسارتهای ناشی از آن اثر جدی بار رشاد گیااه
دارند .به طوری که تشکیل بلورهای یخ در اطارا سالول هاای گیااه
سبب تخریب غشا  ،نشت الکترولیت ها و ایجاد لکاه هاای نکاروزه در
گیاه می شود ( .)7با این وجود هنگامی که گیاهان در پاییز باا کااهش
طول روز و دماهای کم تر از  04درجه سانتیگراد مواجه می شاوند باه
سرما خو می گیرند .در این شرایط خوسرمایی سبب بهبود نسبی تحمل
آنها به شرایط زمستان خواهد شد و گیاهان قادر خواهند بود که بقای
زمستانه ی نسبتاً خوبی داشته باشند ( .)00علای رغام ایان وضاعیت،
وقوع سرماهای شدید در برخی سال ها سابب باروز خساارات جباران
ناپذیری به گیاهان شده و حتای در ماواردی منجار باه مارگ کامال
گیاهان می شود ( .)40به همین دلیل شناساایی گیاهاان متحمال باه
سرما و کاشت آن ها در مناطق تحت خطر تانش یاخ زدگای از جملاه
راهکارهای مناسب جهت کاهش خسارت سرما می باشد ( .)08از نظار
مقاومت به دماهای پایین در میان گونههای چمن به عنوان یک گیااه
پوششی اختال وجود دارد ،به طوریکاه حاداقل دماای قابال تحمال
درگیاه پوششی چمن فلوراتام  -0درجه سلسیوس میباشاد ( .)08ایان
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دما در چمن برمودا گراس  - 03درجه سلسیوس و در چمان پوششای
زویسیا  -8تا  - 04درجه سلسیوس مای باشاد ( .)04ازایان رو تعیاین
آستانۀ تحمل به سرما و همچنین تعیین گونه ای از گیاهان کاه دارای
مقاومت به دماهای پایین باشد ،حائز اهمیت است.
از طرفی استفاده از برخی مواد آلی مانناد ماالچهاای آلای باعاث
افزایش دمای مثبت دمای خاک شده ( )6و بنابراین گیااه را در برابار
تنشهای سرمازدگی کمک میکند (.)03
واژه خاکپوش (مالچ) از کلمه آلمانی ) (molshباه معنای نارم،
گرفتاه شاده و عموماا دارای ضاخامت  0تاا  4ایانچ (05/06- 0/04
سانتیمتر) میباشند ( .)8خاکپوشها انواع متفاوتی دارند و ممکن است
از ترکیبات شیمیایی ،مواد معدنی طبیعی ،ترکیبات آلی و برخی گیاهان
زنده تهیه شوند .از انواع خاکپوشها فرآوردههای چوب از قبیل پوست
خرد شده کاج ( ،)06 ،00تکههای پوست در ختان جنگلی ( )06پوست
خرد شده درختان سرو ( ،)8پالتهای چوب بازیافت شده و خردههاای
چوب سایر گیاهان ( ،)06از جمله خردههای چوب درخت کاکائو توسط
اسااتیوارد و همکاااران ( )79گاازارش شااده اساات .یکاای دیگاار از
فرآورده های چوب ،خاک اره می باشد که دارای بافت ظریفای باوده و
برای تجزیه شادن احتیااج باه نیتاروژن خااک دارد ( .)79کااه کااج
( )Straw pineو کاه جو نیز در زیر مجموعه خاکپوشهای آلی کاه
میباشند ( .)79محصوالت کشااورزی شاامل چاوب ،رت ،کمپوسات
قارچ ،پوست محصوالت متنوع خشکباری نیز به عنوان خاکپوش آلای
استفاده میگردد ( .)8برگهای ساوزنی کااج ( )06نیاز باا دارا باودن
ظاهری زیبا در بهبود ظاهری منظر موثرند و باعث ایجااد نفو،پاذیری
خاک و کاهش  pHخاک میشود ( .)8سرزنی چمان بعاد از عملیاات
چمن زنی نیز یکی دیگر از انواع ارزشمند خاک پاوشهاای آلای غیار
زنده است ( .)79یکی از انواع مالچهای آلای کودهاای دامای هساتند.
کودهای دامی عالوه بر اثرات مثبت بیولوژیک و اصاالح خصوصایات
فیزیکی و شیمیایی خاک به علت اینکه عناصر غذایی آنها به آهستگی
آزاد می شود و در اختیار گیاه قرار میگیرد ،در محیط زیسات آلاودگی
کمتری ایجاد می کنند (.)70
استفاده از خاکپوشهای غیر زنده به دلیل افازایش مثبات دماای
خاک ( ،)05 ،3سرکوب علفهای هرز ( )73 ،70و حفظ رطوبات ()40
به طور گستردهای در کشاورزی رواج دارد .همچنین این خااکپوشهاا
در ارتفاع ،رشد و گلدهی ( ،)70زودرسی ( )73و عملکرد کل محصاول
( )73موثر میباشند .استفاده از مالچهای بقایای گیاهی و گیاهاان باه
عنوان خاکپوش در اراضای کشااورزی و فضاای سابز بیشاتر معماول
میباشد .خااکپوشهاا در فصاول گارم سابب کااهش دماای خااک
میگردناد .کااربرد خااکپوش مایتواناد گیااه را در برابار تانشهاای
سرمازدگی نیز کمک کند ( .)03تجزیه خاکپوشهای آلی در شرایط دما
و رطوبت مناسب  ،عناصر غذایی را به تدریج آزاد میسازد و در اختیار
ریشه گیاه و میکروارگانیزمهای خاک قرار میدهد .خاکپوشهای آلای

میتوانند اثر سمیت نمک بر رشد گیاهان را کاهش و به صورت فعالی
نمک زدایی خاک را افزایش دهند .مهمترین مزیت ماالچهاا افازایش
دمای خاک در ناحیه کشت بذر اسات کاه منجار باه تساریع رشاد و
رسیدن محصول میشود ( .)76استفاده از کاه و کلش به عناوان ماالچ
منجر به تسریع جوانه زنی در گیاه خیار شد ( .)76استفاده از مالچ نای
منجر به افزایش دما در شب میشود ،بناابراین گیاهاان را از اساترس
درجه سانتیگراد حرارت محافظت میکند که تااثیر مثبتای بار رشاد و
توسعه گندم دارد ( .)7گیاه چمن به عنوان یک مالچ آلی تاثیر مثبت بر
فعالیت آنزیم های خاک و زیست توده در خاک دارد ( .)00خاکپوشها
از دیدگاه زیبا شناختی ،اقتصادی و زیست محیطی نیاز بارای فضاای
سبز شهری سودمند هستند .بنابراین ،الزم است استفاده از خاکپوشها،
به ویژه بقایای گیاهی و مواد آلای بازیاافتی و داناش و تکنیاکهاای
مربوط به آن در فضای سبز شهری ماورد توجاه بیشاتری قارار گیارد
(.)03
0
تاج الملوک از گیاهان چندسااله از تیاره آاللاه ساانان و جان
Aquilegiaاست که به صاورت گساترده در فضاای سابز کشات
می شود .در این جن در حدود  35-65گونه وجود دارد کاه اغلاب در
علف زار ها ،بیشه زارها و در ارتفاعات باال در سراسار نیمکاره شامالی
میرویند .اندازه بوته آن در حدود سی تا صد سانتی متر بوده و درزمین
با خاک معمولی و مرطوب و آفتابگیر رشد میکند .در برابر سرما مقاوم
است .به لحاظ کوتاه بودن گیاه ،در حاشیه بوستان ها باه عناوان گیااه
پوششی کاشته می شود .زمان گلدهی آن از اوایل تا اواساط بهاار هار
سال می باشد و معموال گل های زیباای آن دارای  0گلبارگ و گاهااً
بیشتر است .رنگ شکوفه آن از آبی و سفید به زرد  ،قرمز و یا صورتی
میباشد و از سال دوم انتظار گل دهای مای رود .گال تااج الملاوک در
ترکیب با میزبان های پهن برگ بسیار زیبا میباشد .با توجه به خواص
دارویی آن در بیماری هایی نظیر سرفه ،روماتیسم ،نقارس و سایاتیک
شناخته شده است ( .)09با توجه به تاثیر مالچهای آلی بر کنترل دمای
زمستانه ،مطالعه حاضر با هد بررسی اثر دماهاای یخبنادان و تااثیر
استفاده از مالچهای آلی بر مقاومت به یخبندان گیاه تااج الملاوک باه
عنوان یک گیاه پر کاربرد در فضای سبز شهری اجرا شد.

مواد و روشها
این پژوهش در گلخانههاای علاوم باغباانی دانشاکده کشااورزی
دانشگاه فردوسی مشهد به صاورت فاکتوریال در قالاب طارح کاامالً
تصادفی بر روی گیاه تاج الملوک ( )Aquilegia sp.در چهار تکرار
اجرا شد .به این منظور از گلادان هاایی باا قطار دهاناه  00ساانتیمتر
محتوی خاک و ماسه به نسبت  0:0استفاده شد .تیمار هاای آزمایشای
1 - Ranunculaceae

بررسي اثر برخي مالچهاي آلي بر افزایش مقاومت به سرما درگیاه تاج الملوک...

شامل  4نوع مالچ ( شاهد (بدون استفاده از مالچ) 05 ،درصد خاک05+
درصد کود دامی 05 ،درصد خاک 05 +درصد سوزنی برگ 05 ،درصد
خاک 05 +درصد سبوس بارنج) و  0ساطح دماا (،-00 ،-05 ،-0 ،5
 -05درجه سانتیگراد) بود .مالچ تا ارتفااع  4ساانتیمتری بااالی بوتاه
روی گیاه سرزنی شده تاج الملوک و با  0-7جوانه رویشی قرار گرفت.
مالچ سوزنی برگ استفاده شده از درخت کاج بود .بارگهاای خشاک
شده درختان کاج جمع آوری و پ از خرد شدن با خااک باه نسابت
گفته شده ادغام شد .گیاهان تاج الملوک پ از تیمار با مالچهای فوق
تحت تیمارهای دماایی ،کار شاده قارار گرفتناد .باه منظاور اعماال
تیمارهای سرمایی گلدان ها 04 ،ساعت قبل از تیمار ،آبیااری و ساپ
به فریزر ترموگرادیان منتقل شدند .دمای فریزر در شاروع آزماایش 0
درجه سانتیگراد بود و پ از قرار دادن نمونهها با سرعت یاک درجاۀ
سانتی گراد در ساعت کاهش یافت .برای اعمال تیمار انجماد گیاهان
تحت  0تیمار دمایی ،کر شده قرار گرفتند .به منظور ایجااد تعاادل در
دمای محیط آزمایش ،گیاهان در هر تیمار دمایی ،به مدت سه سااعت
نگه داشته شده و سپ از فریزر خارج و جهت کااهش سارعت ،وب
آن ها ،بالفاصله به اتاقک با دمای  4درجه سانتیگراد منتقل و به مدت
 04ساعت در آن جا نگهداری و سپ به گلخاناه منتقال شاده و باا
توجه به ماهیت بروز عالئمی هم چون نشت یونی ،بالفاصله بعد از هر
تیمار دمایی ،نشت الکترولیت ارزیابی شد .برای بررسای نشات یاونی،
قطعات یکسان برگی به ابعاد یک سانتیمتر مربع (دو طار رگبارگ
اصلی) تهیه و در درون لوله آزمایش درپوش دار محتوی  05میلی لیتر
آب مقطر قرار داده و پ از  04سااعت شایکر در دماای آزمایشاگاه،
میزان نشت یونی مرحله اول ( )EC1اندازه گیری شد .در ادامه جهت
اندازه گیری نشت مرحله دوم ( )EC2لوله های آزماایش محتاوی آب
مقطر و قطعات برگی (به کار گرفتاه شاده بارای نشات مرحلاه اول)،
اتوکالو گردید (در دمای  000درجه ساانتیگراد باه مادت  05دقیقاه).
بعدازخروج (از اتوکالو) ،مجدداً لوله های آزمایش محتوی آب مقطار و
قطعات برگی به مدت  00ساعت شایکر و ساپ هادایت الکتریکای
مرحله دوم ثبت و بر مبنای فرمول زیر نشت یونی محاسبه شد (.)45
EL = (EC1/EC2) ×100

 00روز پ از اعمال تنش سرما ،میانگین قطر ساقهها با استفاده
از دساتگاه کااولی دیجیتاال ماادل Mitutoyo 500-754-10
اندازه گیری شد .صفات دیگری نظیر تعاداد بارگ و ساطح بارگ باا
دستگاه ساطح بارگ سانج ()Model Li-Cor– 1300,USA
اندازه گیری و ثبت شد.
وزن خشک نمونهها نیز پ از  48ساعت قرار گارفتن در آون باا
دمای  30درجه سانتیگراد انادازه گیاری شاد ( .)03درصاد مقادار آب
نسبی برگ ( )RWCبا اساتفاده از قطعاات یاک ساانتیمتری بارگ
گیاهان و اندازه گیری وزن تر آنهاا ،قارار دادن در آب باه مادت 04
ساعت در تاریکی و دمای  4درجاه ساانتیگراد و تعیاین وزن اشاباع و
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سپ وزن خشک (آون  35درجه سانتیگراد به مادت  04سااعت) باا
استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (:)78
[( × 055وزن خشک – وزن تر در شرایط اشباع) ( /وزن خشاک
– وزن تر)]= (RWC )%
شاااخک کلروفیاال بااا دسااتگاه SPAD 502, ( Spad
 )Minolta, Japanاندازه گیری شد .تعیین میزان کلروفیال ،b ،a
کل و کارتنوئید با نمونه گیری تصادفی از برگهای بالغ مطابق روش
دره و همکارن ( )00بود .بدین منظور ابتدا با استفاده از متانول ،عصاره
گیری انجام و نهایتا میزان جذب نور در طول ماوجهاای  607و 666
قرایت شد.
CHLa = 15.65A666 - 7.340A653
معادله ()0
CHLb = 27.05 A653 - 11.21 A666
معادله ()0
CHLt = CHLa + CHLb
معادله ()7
به منظاور اساتخراج پارولین برگای ،عصااره طباق روش بیتاز و
همکاااران ( )0اسااتخراج و توسااط دسااتگاه اسااپکتروفتومتر (ماادل
 Spectronic 20 Dسااخت شارکت )Milton Roy, USA
در طول موج  005نانومتر میزان جذب نور قرائت شد .جهت اساتخراج
کربوهیدرات کل برگ موجود در گیاه تاج الملوک  5/0گارم نموناه از
برگ گیاه توزین شد و سپ در هاون چینی لاه شاده و باه مقادار 0
میلی لیتر اتانول  90درصد به ان اضافه شاد .قسامت بااالی محلاول
(روشناور) جادا گردیاد و باا  0میلای لیتار اتاانول  35درصاد مجادد
اسااتخراج عصاااره باار روی رسااوبات باقیمانااده ادامااه یافاات .عصاااره
استخراج شده به مدت  00دقیقه در  4055دور در دقیقاه ساانتریوفوژ
شد .به  055میکرولیتر از عصاره تهیه شده 7 ،میلی لیتر معر آنترون
( 005میلی گرم آنترون خالک  055 +میلی لیتر سولفوریک اساید 30
درصد) اضافه گردید .سپ به مدت  05دقیقه در حمام آب جوش قرار
داده و پ از خنک شدن نمونهها ،جاذب آنهاا در طاول ماوج 600
نااانومتر بااا دسااتگاه اسااپکتروفتومتر قرائاات و بااا اسااتفاده از محلااول
استاندارد منحنی آن رسم گردید ( .)07تجزیه آماری آمااری دادههاای
این تحقیق با استفاده از نرم افازار  MSTAT-Cصاورت گرفات و
باارای رساام نمودارهااا از برنامااه  EXCELاسااتفاده شااد .مقایسااه
میانگینها با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال  0درصد انجام
شد.

نتایج و بحث
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریان جدول  ،0اثرات ساده و
متقابل دو تیمار تنش یخبندان و مالچ بر صافات ساطح کال بارگ و
تعداد برگ معنی دار شد .تیمار مالچ بر قطر ساقه گیاه تاج الملوک اثار
معنی دار نداشت و اثرات ساده مالچ و دمای یخبندان بر وزن تر هوایی
دارای اختال معنی دار در سطح احتمال  0درصد بود.
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پرولین و کربوهیدارت کل موجود در برگ تاج الملاوک اثار معنای دار
نداشت ،بر میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیال کال و کارتنوئیاد
برگ گیاه در سطح احتمال  0درصد معنی دار بود و در عادد شااخک
کلروفیل اختال معنی دار در ساطح احتماال  0درصاد مشااهده شاد
(جدول .)0

همچنین میاانگین مربعاات حاصال از تجزیاه واریاان صافات
فیزیوشیمیایی اندازه گیری شده در گیاه تاج الملاوک نشاان داد تیماار
دمایی بر تمام صفات فیزیولوژیک و بیوشیمایی اندازه گیری شده موثر
بود ( .)p>5/50اثرات ساده و متقابل تیمارهای مورد بررسی (تیمار دما
و مالچ) بر دو صفت نشت الکترولیات و محتاوای نسابی آب گیااه در
سطح احتمال  0درصد معنی دار شد .اثر متقابل دما و مالچ بر محتوای

جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورفولوژیک اندازه گیری شده در گیاه تاج الملوک تحت تاثیر مالچهای آلی در دماهای یخ-
زدگی
Table 1- ANOVA (mean squares) for morphological traits measured in Aquilegia sp. affected by freezing tempratures using
organic mulches
منابع تغییر
درجه آزادی
قطر ساقه
وزن تر اندام هوایی
سطح کل برگ
تعداد برگ
S.O.V
df
Stem diameter
Shoot fresh weight
Total leaf area
Leaf number
Mulch
3
2.29ns
**5.73
**2979953.83
*5.84
Temperature
4
**12.39
**10.77
**16875456.45
**23.26
Mulch× Temp.
12
**6.803
0.396ns
**2505955.01
*5.46
Error
60
1.13
0.303
190446.85
2.30
)CV (%
12.37
17.68
13.79
20.83

 nsغیر معنیدار* ،و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  0و  0درصد.
ns, *and ** are no significant, significant at the 5 and 1% of probability level, Respectively.

صفات مورفولوژیک
وزن تر اندام های هوایی ،قطرر سراقه ،سرطح بررگ،
تعداد برگ :تنش یخبندان منجر باه کااهش صافات مورفولوژیاک
اندازه گیری شده  00روز پ از اعمال تنش شد .به طوریکه در دمای
 5درجه سانتیگراد میزان وزن تر هوایی ،قطر ساقه ،سطح کل بارگ و
تعداد برگ به ترتیب  4/0گرم 9/6 ،سانتیمتر 4539 ،سانتیمتر مرباع و
 3/9بود و پ از اعمال دمای  -05درجه سانتیگراد این میزان باه ،0
 0007 ،3/4و  0/0کاااهش یافاات .همچنااین نتااایج حاصاال از اثاارات
متقابل مالچ و تیمار دمایی نشان داد با کاهش دما از  5به  -05درجاه
سانتیگراد قطر ساقه ،سطح برگ و تعداد برگ در تیمار مالچ سبوس به
ترتیااب  ،% 00/0 ،37/4 ،40/6در مااالچ سااوزنی باارگ ،64/9 ،70/0
 ، % 43/6در مالچ کودی  % 3/8 ،46/4 ،05/0و در شاهد مالچ ،70/8
 % 75/3 ،39کاهش یافت (جدول  .)4منطبق با نتایج فوق مطالعات بر
گیااه ناوروزک ( )Salvia leriifoliaنشاان داد کاه وزن خشاک
برگها در دمای  - 08و  - 05درجه سانتیگراد به ترتیب به میزان 66
و  94درصد در مقایسه با دمای صفر درجاه ساانتیگراد کااهش یافات
( .)00در مطالعه اثر دماهای یخ زدگی بر وزن خشک گیاهاان رازیاناه
نیز مشاهده شد که با کم شدن دما ،وزن خشک گیاه کاهش یافت ،به
طوری که در دماای  -00درجاه ساانتیگراد وزن گیاهاان معاادل 04
درصد وزن خشک گیاهان شااهد باود ( .)77عزیازی و همکااران ()0
کاهش وزن خشک گیاهان در دوره بازیافت را بدلیل اثر خسارت ناشی
از یخ زدگی و کاهش توانایی رشد مجدد اندام های هوایی دانسته اناد.

وزن خشک قرنفل به طور معنیداری تحت تأثیر دماهاای یاخ زدگای
قرار گرفت و به طور کلی با تنزل دما کاهش یافت ،به طاوری کاه در
دمای  - 00درجه سانتی گراد به صفر رسید ( .)04در مطالعه اثر دما بر
وزن خشک گیاه رازیانه نیز مشاهده شد کاه باا کام شادن دماا ،وزن
خشک گیااه کااهش یافات ،باه طاوری کاه در دماای  - 00درجاه
سانتی گراد وزن گیاهان معادل  04درصد وزن خشاک گیاهاان شااهد
بود ( .)43اثر دماهای یخ زدگی بر تعداد گره در ساقه و تعداد برگ در
گیاه قرنفل مورد بررسی قرار گرفت .طور کلی تاا دماای  - 06درجاه
سانتی گراد ،صفات ،کر شده تحات تاأثیر دماهاای یاخ زدگای قارار
نداشتند ولی با افزایش شدت سرما تعداد گره در ساقه و برگ در بوتاه
کاهش یافت ( .)04در مجموع به نظر می رسد هنگام مواجهه گیااه باا
تنش سرما ،به دلیل آسیب بیشتر بافت ها در دمای پایین ،میازان وزن
خشک گیاه کاهش مای یاباد ( .)04از طرفای طباق نتاایج حاصال از
پژوهش حاضر افزودن انواع مالچهاای آلای منجار باه بهباود صافات
مورفولوژیک گیاه شد .گزارش شاده اسات یاک الیاه ساه تاا شاش
سانتیمتری از مالچهای آلی مثل کاه ،کلش سوزنی برگان و برگهاای
خرد شده می تواند گیاه را از خطر سرمازدگی حفظ کند ( .)07همچنین
گزارش شده است استفاده از خاکپوشهای غیر زنده به دلیل افازایش
مثبت دمای خاک ( )6 ،09به طور گستردهای در کشااورزی رواج دارد
و این خاکپوشها در ارتفاع ،رشد و گلدهی ( ،)70زودرسای و عملکارد
کل محصول ( )73موثر میباشند.

بررسي اثر برخي مالچهاي آلي بر افزایش مقاومت به سرما درگیاه تاج الملوک...

867

867

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،33شماره  ،4زمستان 8331

بررسي اثر برخي مالچهاي آلي بر افزایش مقاومت به سرما درگیاه تاج الملوک...

867

صفات فیزیوشیمیایی

کاهش نسبت آب بافت به وزن خشک میباشد (.)09

نشت الکترولیت ،محتوای آب نسریی :باا کااربرد ماالچهاای
سوزنی و دامی نشت الکترولیت از  67/9درصد در شرایط شاهد به 60
و  03درصد رسید .به عبارتی وکمترین نشت الکترولیت در کاربرد مالچ
کود دامی مشاهده شد .از طرفی با پایین آمدن دما از  5به  -05درجاه
سانتیگراد درصد نشت الکترولیت برگهای تاج الملوک زیااد شاد باه
طوریکه در شدیدترین تنش اعمال شده ( -05درجه سانتیگراد) میزان
این صفت  39درصد بود (جدول  .)7بررسی اثار متقابال ماالچ و دماا
نشان داد بیشترین نشت الکترولیت در دمای  -05درجاه ساانتیگراد و
با کاربرد مالچ سابوس ( 97درصاد) و پا از آن در هماین دماا و در
شرایط عدم کاربرد مالچ بود (جدول  .)4شاخکهاای متعاددی بارای
ارزیابی سریع و مؤثر گیاهان در مواجهه با تنش یخ زدگی بررسی شده
است ،ازجمله این شاخکها ،نشت الکترولیتها باوده کاه بار اسااس
خسارتهای ناشی از یخ زدگی بر غشا سلول اندازهگیری میشود (.)9
غشا سلولی اولین مکان خسارت در اثر سرما است و این امر منجر باه
تغییر وضعیت غشا از حالت کریستال مایع به حالت جامد-ژل می شاود
و به دنبال آن فعالیت غشا مختل می گردد .بنابراین اختالل در فعالیت
غشاهای سلولی در اثر تنش سرما ،سبب نشت الکترولیتهاا از سالول
شده و اندازه گیری میزان نشت از بافتهای تحت تنش میتواند معیار
قابل قبولی برای سنجش مقاومت به تانش سارما باشاد ( .)05رابطاه
مستقیمی بین میزان نشت الکترولیت های سلول و تحمل گیاهاان باه
تنش یخ زدگی مشاهده شده اسات .یوگنیاا و همکااران ( )06نیاز باا
ارزیابی میزان مقاومات گیااه  Trifolium hirtumباه تانش یاخ
زدگی نشان دادند که با کاهش دما از  -6به  - 04درجه سانتی گاراد،
میزان نشت الکترولیت ها افزایش یافات .نظاامی و همکااران ( )70در
بررسی اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیتهای ده رقم کلزا گزارش
کردند که با کاهش دما به کمتر از  -4درجه ساانتیگراد درصاد نشات
الکترولیتها به طور معنی داری افزایش مییابد.
محتاوای نسابی آب بارگ در دماای  5درجاه ساانتیگراد 45/04
درصد اندازه گیری شد و در دمای  -00و  -05به ترتیب به  78و 07
درصد رسید .در شرایط عدم استفاده از مالچ ،محتاوای آب نسابی 76
درصد بود و با کاربرد مالچهای دامی و سوزنی به ترتیب باه  40و 45
درصد رسید .در شرایط استفاده از مالچ کود دامی درصاد محتاوای آب
نسبی برگ در دمای  5درجه سانتیگراد  07درصد بود و در دماای -0
درجه سانتیگراد به  05درصاد و در دماای  -05درجاه ساانتیگراد باه
08درصد رسید .با توجه به تجمع قندها و سایر مواد به منظور افزایش
فشار اسمزی این کاهش قابل توجیه می باشاد .باه طاورکلی کااهش
مقدار آب در گیاه احتمال تشکیل یخ و خسارات ناشی از آن را کاهش
می دهد .یکی از اولین رخدادهای مقااوم ساازی گیااه در برابار سارما

شاخص کلروفیل ،کلروفیرل  ،aکلروفیرل  ،bکلروفیرل کرل،
کارتنوئید :بررسی اثر ساده تنش یخبندان بر رنگریزههای فتوسانتزی

تاج الملاوک نشاان داد سارما منجار باه کااهش شااخک کلروفیال،
کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و میزان کارتنوئید شده است .به
طوریکه تحات تانش شادید یخبنادان  -05درجاه ساانتیگراد مقادار
کلروفیل کل 07درصد نسبت به دمای صفر درجه ساانتیگراد کااهش
یافت .شاخک کلروفیل در دمای 5درجه سانتیگراد و در مالچ سابوس
 46بود و در همین تیمار مالچی در دماای  -05درجاه ساانتیگراد 04
درصد نسبت به شاهد دما کاهش داشت .همچنین مقدار کلروفیل کل
در مالج دامی و در دمای  5درجه سانتیگراد  7/73میلی گرم بار گارم
وزن تر اندازه گیری شد و در هماین تیماار ماالچی و در دماای -05
درجه سانتیگراد به  0/30میلی گرم بر گرم وزن تر رساید (جادول .)4
در توضیح نتایج فوق مای تاوان گفات در زماان تانش سارما انتقاال
الکترون به گیرندة اصلی آن ) (NADP+مختل گردیاده ،در نتیجاه
الکترون به اکسیژن منتقل میشود .در این زمان باال باودن کلروفیال
باعث افزایش ترکیبات اکسیژندار فعال ) (ROSمیگاردد ،کاه ایان
ترکیبات بسایار واکنشاگر باوده و بارای سالول اثارات سامی دارد و
همچنین باعث تخریب کلروپالست میشود .یکی از راهکارهای مقابلۀ
گیاهان افزایش سنتز کلروفیالز است که به دنبال آن باعث کاهش در
میزان کلروفیل میگردد ( .)0منطباق باا نتاایج فاوق کااهش میازان
کلروفیل در دو رقم چمن پوآ و پاسپالوم به عنوان گیاه پوششی تحات
تنش سرمای  -0درجه سلسیوس مشاهده شد (.)6
محترروای ورررولین و کربوهیرردرات کررل :بااا اناادازه گیااری
کربوهیدرات کل موجود در برگ تاج الملوک مشاهده شد تحت تانش
یخبندان میزان این صفت افزایش یافته اسات باه طوریکاه در دماای
 -00و  -05برابر  5/86و  5/33میلی گرم در هر گرم وزن تر باود .در
بین مالچ های استفاده شده نیز گیاهان تیمار شده با ماالچ کاود دامای
کربوهیدرات بیشتری داشتند .گیاهان در مقابله با سرما مکانیسم هاای
دفاعی مختلفی دارند ،که یکی از آن ها تجمع بعضی ترکیبات از قبیال
قندها و اسیدهای آمینه می باشد .افزایش این مواد باعاث حفاظ فشاار
اسمزی می گردد و همچنین باعث تثبیت ساختار پروتئین می گردد و از
تخریب غشای سلولی جلوگیری میکناد ( .)09باه طاورکلی افازایش
محتوای قند برگ را می توان باه عناوان یاک شااخک فیزیولوژیاک
مناسب برای مقاومت به سرما در نظر گرفت ( .)00با توجاه باه نتاایج
حاصل از جدول  7افزایش دمای یخبندان منجر به افزایش پرولین شد
به طوریکه در دمای  -0درجه سانتیگراد مقدار این صفت در برگ 06
درصد و در دمای  -05درجه ساانتیگراد  05درصاد نسابت باه شااهد
افزایش داشت.
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الکترولیت و تجمع اسید آمینه پرولین و کربوهیادرات در بافات برگای
 ضمن اینکه با اندازه گیری صفات مورفولوژیاک.گیاه تاج الملوک شد
گیاه پ از گذشت سه هفته از وقوع تنش های دماایی و آغااز رشاد
 ساطح بارگ و قطار سااقه صاورت،مجدد گیاه کاهش تعاداد بارگ
 در بین مالچهاای اساتفاده شاده ماالچ.تدریجی رو به کاهش گذاشت
کود دامی تاثیر بیشتری بار بهباود اثارات ناشای از سارما بار صافات
.مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه داشت
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 درجه سانتیگراد میزان پرولین نسبت به دماای-0 نشان داد در دمای
.)6(  درصد افزایش داشته است000  درجه سانتیگراد00

نتیجه گیری کلی
 منجر به افزایش تشات-05 به طور کلی تنش بخبندان تا دمای

منابع
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Adeniyi O. T., Akparobi S. O., and Ekanayake, J. 2004. Field studies on chlorophyll a fluorescence for low
temperature tolerance testing of cassava (Manihot esculenta Crantz). Food, Agriculture and Environment, 2(1):
166-170.
Azizi, H., Nezami, A., Nasiri Mahalati, M., Khazaee, H.R., 2007. Evaluation of freezing tolerance of wheat
cultivars under controlled conditions. Journal of Iranian Field Crops Research, 6(1), 109-119. [In Persian with
English Summary].
Badaruddin M., Reynolds M. P., and Ageeb O. A. A. 1999. Wheat management in warm environments: Effect of
organic and inorganic fertilizers, irrigation frequency and mulching. Agronomy Journal, 91, 975-983.
Bagheri A., Nezami A., and Soltani, M. 2000. Breeding cold-blooded beans to tolerate stress (translation).
Agricultural Research, Training and Promotion Organization. P 446.
Bates. L. S., Waldran. R. P. and Teare, I. D. 1973. Rapid determination of free proline for water studies. Plant
Soil, 39:205-208.
Bizhani Sh., Salehi H., Jokar A., and Daneshmand B. 2013. Cold tolerance and antioxidant response of Chaman
Poa and Papalom. Journal of Production and Processing of Agricultural and Horticultural Products, 5(17): 229237.
Bonachela S; (Granados, M.R, López, J.C, Hernández, J, Magán, J.J, Baeza, E.J and Baille, A). 2012. How plastic
mulches affect the thermal and radiative microclimate in an unheated low-cost greenhouse. Agricultural and Forest
Meteorology, 152, 65-72.
Bowker, M. (Edinger, Philip).1989. "Lawn and Grand Covers".Sunset publishing.
Cardona C.A., Duncan R.R., and Lindstorm O. 1997. Low temperature tolerance assessment in Paspalum. Crop
Science, 37:1283-1291.
Cardona C.A., Duncan R.R., and Lindstrom O. 1997. Low temperature tolerance assessment in
Paspalum. Crop Science. 37: 1283-1291.
Dashti M., Kafi M., Tavakoli H., Mirza M., and Nezami A. 2013. Effects of freezing stress on Morphophysiological indices and chlorophyll fluorescence of Salvia leriifolia Benth. Seedlings.Journal of Plant
Researches. 28(5): 962-973.
Dere S., Gunes T., and Sivaci R. 1998. Spectrophotometric determination of chlorophyll a, b and total carotenoid
contents of some algae species using different solvents. American Journal of Botany, 22: 13-17.
Dubois D., Gilleres K.A., and Hamilton J.K. 1956. Colorimetric method for determination of sugars and related
substances. Analytical Chemistry, 350-356.
Dunn J. H., Bughrara S. S., Warmund M. R., and Fresenburg B. F. 1999. Low temperature tolerance of zoysia
grasses. Horticulture Science 34: 96-99.
Duryea Marry L; (English, R. Jeffery and Hermansen, L. Annie). 1999. "A Comparison of Landscape Mulches:
Chemical, Allelopathic, And Decomposition Properties". Journal of Arboriculture, 2, 88-97.

8331  زمستان،4  شماره،33  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

866

16. Eugenia M., Nunes S., and Ray Smith G. 2003. Electrolyte leakage assay capable of quantifying freezing
resistance in rose clover. Crop Science 43: 1349-1357.
17. Farahmand H., Sarcheshme pour M., Safari R., and Nazari F., 2011. Reduction of evaporation using mulch in
green space. Eleventh General Irrigation Seminar and Evaporation Reduction.
18. Fry J. D., Lang N. S. and Clifton R. G. P. 1991. Freezing resistance and carbohydrate composition of 'Floratam' St.
Augustinegrass. Horticulture Science, 26: 1537-1539.
19. Ghasemi Ghahsare M., and Kafi M. 2015. Scientific and practical flowering
20. Ghosh P.K; (Dayal, Devi, Bandyopadhyay, K.K and Mohanty M). 2006. "Evaluation of straw and polythene
mulch for enhancing productivity of irrigated summer groundnut". Field Crops Research, 99, 76–86.
21. Griesbach R.J., and Berberich S.M. 1995. The early history of research on ornamental plants at the U S.
Department of Agriculture from 1862 to 1940. Horticultural Science 30: 421–425.
22. Griffith M., and Yaish M. W. F. 2004. Antifreeze proteins in overwintering plants: a tale of two activities. Trends
in Plant Science, 9: 399-405.
23. Hajo Hosseini A., Javad Pour Y., and Razavi M. 2011. Frostbite in agriculture and ways to control it. Technical
and Promotional Journal of Yazd Province Agricultural Organization. 3-19.
24. Izadi darbandi E., Yosef sani M., Nezami A., Musavi M.J., Keikha F., and Nezami S. 2012. Effect of freezing
stress on Dianthus barbatus. Environmental Stresses in Crop Sciences, 4(2):117-125.
25. Jodaugienė D., Pupalienė R., Sinkevičienė A., Marcinkevičienė A., Žebrauskaitė M. Baltaduonytė K., and
Čepulienė R. 2010. The influence of organic mulches on soil biological properties. Zemdirbyste-Agriculture, 97
(2): 33-40
26. Lies Jeffery.K; (Dosmann, Michael.S). 1999. "Effect of organic and mineral mulches on soil properties and growth
of Fairview Flame® red maple trees". Journal of Arboriculture, 3, 163-167.
27. Malek M.M., Galeshi S., Zeinali A., Ajam N., and Malek M. 2012. Investigation of leaf area index, dry matter and
crop growth rate on the yield and yield components of soybean cultivars. Electronic Journal of Crop Production,
5(4):1-17.
28. Mir Mohammadi A.M. 2005. Physiological and breeding aspects of cold and frost tensions in crops. Gulben
Publishing House of Isfahan.
29. Munns R. 2002. Comparative physiology of salt and water stress. Plant, Cell and Environment, 25: 239–250.
30. Naidu B. and Thusitha G. 2005. Increasing cold tolerance in rice by selecting for high polyamine and gibberellic
acid content. Australian Journal of Plant Physiology 25: 793-800.
31. Nezami A., Borzooei A., Jahani M., Azizi M., and Sharif A. 2007. Electrolyte leakage as an indicator of freezing
injury in colza (Brassica napus L.). Iranian Journal of Field Crops Research. 5: 167-175
32. Ramakrishna A.; (Tam, Hoang Minh, Wani, Suhas.P and Lomg, Tranh Dinh). 2006. Effect of mulch on soil
temperature, moisture, weed infestation and yield of groundnut in northern Vietnam. Field Crops Research, 95,
115–125.
33. Rashed Mohassel M.H., Nezami A., Bagheri A., Haj Mohammadnia K., Bannayan M. 2009. Evaluation of
freezing tolerance of two fennel ecotypes under controlled conditions. Journal of Herbs, Spices and Medicinal
Plants, 15(1): 131-140.
34. Rashed Mohassel M.H., Nezami A., Bagheri A., Haj Mohammadnia K., Bannayan M. 2009. Evaluation of
freezing tolerance of two fennel ecotypes under controlled conditions. Journal of Herbs Spices Medicinal Plants,
15, 131-140.
35. Roe N. E., Stofella J., and Ggreatz D. 1997. Compost from various municipal solid wastes feed stocks affect
vegetable crops, II Growth, yield and fruit quality. J. ASHS. 122: 433-437.
36. Shaikh A. El., and Fouda T. 2008. Effect of different mulching types on soil temperature and cucumber production
under Libyan conditions.
37. Shooshtarian S., A., Salehi H., and Tehrani far A. 2011. Study of the growth and development characteristics of
ten plant species in the Kish Island green area during the warm season. Journal of Agroecology, 4:514-524.
38. Smartt J. 1994. The groundnut crops. A scientific basis for improvement. London. Chapman and Hall. pp: 734-735
39. Steward Larry G; (Davis Sydnor, T and Bishop, Bert). 2003. "The ease of ignition of 13 landscape mulches".
Journal of Arboriculture, 6, 317-321.
40. Teutonica R. A., Palta J.P., and Osborn T. C. 1993. In vitro freezing tolerance in relation to winter survival of
rapeseed cultivars. Crop Science, 33: 103-107.
41. Warmund R.M., Guinan P., and Fernandez G. 2008. Temperatures and cold damage tosmall fruit crops across the
eastern United States associated with the April 2007 freeze. Horticultural Science 43: 1643-1647.
42. Zhang G.S. (Hu, X.B, Zhang, X.X and Li, J.C). 2013. Effect of plastic mulch and winter catch crop on water
availability andvegetable yield in a rain-fed vegetable cropping system at mid-Yunnan plateau, China. Scientia
Horticulturae, 164, 333-339. 5(4):1-17.

)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

Journal of Horticultural Science

Vol. 33,
No.4, Winter
868
...الملوک
درگیاه تاج2020,
سرماP.به757-768
بررسي اثر برخي مالچهاي آلي بر افزایش مقاومت
ISSN: 2008 - 4730

757-767 . ص،8331  زمستان،4  شماره،33 جلد
8441 - 4734 :شاپا

Effect of some Organic Mulches on Cold Resistance of Aquilegia sp.
Y. Selahvarzi1*- M. Kamali2- J. Nabati3- H. Ahmadpourmir4
Received: 31-07-2019
Accepted: 15-12-2019
Introduction: Each year, with the onset of cold season and severe drop in temperature, the probability of
frost bite and frost damage is a problem for landscaping plants. Many plant species, especially tropical and
subtropical species, are damaged when exposed to frostbite, causing damage to their cells, tissues, and organs.
Research has shown that by altering membrane properties during cold stress, metabolic balance is disturbed and
with the increase in toxic metabolites, secondary damage to the plant can occur. At low temperature, decreases
the efficiency of energy transfer to the center of the photosystem II. In addition, low temperatures are the main
cause of the formation of reactive oxygen radicals .Also, lowering the temperature in the presence of light, due to
the imbalance between light absorption and photosynthesis, increases the risk of light oxidation. Low
temperature also reduces the activity of Rubisco. The amount of free proline in many plants increases
significantly in response to environmental stresses such as frost stress, and stabilizes the membrane during cold
stress.On the other hand, the use of some organic materials such as organic mulches increase temperature of the
soil, and thus helps plant from frostbite .Use of organic mulch is widespread in agriculture due to the positive
effect in soil temperature, weed control and moisture retention. Also, these mulches are effective in height,
growth and flowering, early maturity and total yield of the products. Mulches in the warm seasons reduces soil
temperature. Use of mulch can also help plants to withstand frostbite. Organic mulch decomposition in
appropriate temperature and humidity conditions, liberates the nutrients gradually and provides for root plant and
microorganisms of the soil. Organic mulches can reduce the effect of salt toxicity on plant growth and actively
increase soil desalination. The most important benefit of mulch is the increase in soil temperature in the seed
area, which accelerates the growth and yield of the product. Use of straw as mulch resulted in accelerated
germination in cucumber. Use of straw mulch leads to an increase in temperature at night, thus protecting plants
from temperature stress that has a positive effect on the growth and development of wheat.
Material and methods: In order to investigate the effect of freezing stress and using different types of
organic mulch for Aquilegia plant, this experiment was conducted as a factorial experiment based on completely
randomized design with four replications at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. The
experimental treatments included four types of mulch (control (without mulch), 50% soil + 50% manure, 50%
soil + 50% leaf needle + 50% soil + 50% rice bran) and five levels of freezing temperature (0, -5, -10, -15 and
20). Characteristics such as percentage of electrolyte leakage, relative water content, chlorophyll index and total
chlorophyll, leaves number, leaf area, plant dry weight and proline leaf content were considered.
Results and Discussion: The results showed with decrease of temperature from 0 to -20 °C, stem diameter,
leaf area and leaf number in bran mulch treatment decreased by 42.6%, 73.4%, 21.2% respectively, also stem
diameter, leaf area and leaf number in mulch of leaf needle were 35.2%, 9/64%, 47.6%, in manure mulch were
20.20%, 46.4%, 7.8% and in the control of mulch decreased, 32.8%, 79.7%, 30.7%, respectively. At -5 °C, the
amount of proline was 26% in the leaf and at -20°C, the amount of proline increased 50% compared to the
control. Also, the lowest proline (0.73 μmol / g fresh weight) was obtained from the plants that treated with bran
mulch. With application of, electrolyte leakage reached 63.6%, 68%, 61% and 57% in control conditions bran,
needle and manure, respectively. In short, the least electrolyte leakage was observed in manure. On the other
hand, when temperature dropped from 0 to -20 °C, the percentage of electrolyte leakage increased in Aquilegia.
Relative water content of the leaf were 24% at 0°C, 38% at -15 °C and 23% at -20 °C. In terms of non-use of
mulch, the relative water content was 36% and reached a 42% and 40% with application of manure and needle
using mulch. By measuring the total carbohydrate found in Aquilegia leaf, it was observed that the amount of
1, 2 and 4- Assistant professor, Ph.D Graduated and M.Sc. student, Horticulture department, Ferdowsi University of
Mashhad
3- Assistant professor, Institute of Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
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this trait was increased under frost stress. In general, although frost stress reduced the morphological traits of
Aquilegia, use of organic mulch resulted in the improvement of these traits. The best results were observed in
manure mulch.
Keywords: Carbohydrate, Dry weight, Electrolyte leakage, Proline, Total chlorophyll
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چکیده
اسید سالیسیلیک و جاسموناتها به عنوان ترکیبات پیامرسان کلیدی در فرآیند القا که منجر به تجمع متابولیتهای ثانویه میشود بسیار مورد توجه
میباشند .محلولپاشی با این ترکیبات باعث القا تنش کاذب و برانگیخته شدن پاسخهای دفاعی در گیاه شده و بدنبال آن تولید متابولیت ثانویه افزایش
مییابد .این آزمایش به منظور بررسی اثر محلولپاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک بر پراکسید هیدروژن ،هدایت الکتریکی ،فعالیت آنزیمهای
 ،GST ،GPXفنیلآالنینآمونیالیاز ) ،(PALغلظت فنل کل ،فالونویید و آنتوسیانین در استویا در شرایط مزرعهای انجام شد .آزمایش حاضر در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با  21تیمار و سه تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل محلولپاشی با اسید جاسمونیک ،اسید سالیسیلیک و ترکیب
تیماری از هر دوی آنها بود .محلول پاشی با اسید سالیسیلیک و جاسمونیک غلظت پراکسید هیدروژن را در بیشتر تیمارها نسبت به شاهد افزایش داد؛
بیشترین غلظت پراکسید هیدروژن در تیمار  12میکروموالر اسید جاسمونیک  2 -میلیموالر اسید سالیسیلیک با غلظت  5/64میکرومول در بافت تر
مشاهده شد؛ گیاه در پاسخ به محلولپاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی  GPXو  GSTرا در اغلب تیمارها افزایش
داد؛ بیشترین میزان فعالیت آنزیم  GPXدر تیمارهای  5میکروموالر اسید جاسمونیک و تیمار ترکیبی  12میکروموالر اسید جاسمونیک  2 -میلیموالر
اسید سالیسیلیک با میانگین 2/266و بیشترین میزان فعالیت آنزیم GSTدر تیمارهای  5میکروموالر اسید جاسمونیک  2/ 5 -میلیموالر اسید
سالیسیلیک و  2میلیموالر اسید سالیسیلیک با میانگین  2/55میکرومول بر دقیقه بر گرم بافت تر مشاهده شد؛ به دنبال افزایش فعالیت سیستم
آنتیاکسیدانی میزان هدایت الکتریکی در بیشتر تیمارها ( 22تیمار) کمتر از شاهد بود؛ کمترین میزان هدایت الکتریکی در تیمار  12میکروموالر
اسیدجاسمونیک  2 -میلیموالر اسید سالیسیلیک با میانگین  62درصد مشاهده شد .محلولپاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک فعالیت آنزیم PAL
را در تیمارهای ترکیبی بیشتر افزایش داد .بیشترین میزان فعالیت آنزیم  PALدر تیمار  52میکروموالر اسید جاسمونیک  2 -میلیموالر اسید
سالیسیلیک مشاهده شد .بیشترین میزان غلظت فنل کل و فالونویید در تیمار  12میکروموالر اسید جاسمونیک  2 -میلیموالر اسید سالیسیلیک مشاهده
شد .محلول پاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک غلظت آنتوسیانین را در تمام تیمارهای ترکیبی افزایش داد .محلولپاشی با اسید جاسمونیک و
سال یسیلیک توانست غلظت ترکیبات فالونوییدی را به عنوان یکی از ترکیبات مهم استویا افزایش دهد .نکته قابل توجه آن است که در بیشتر صفات،
تیمارهای ترکیبی اسید جاسمونیک و سالیسیلیک تأثیر بیشتری در افزایش فعالیت آنزیم  ،PALغلظت فنل کل ،فالونویید و آنتوسیانین داشتند.
واژههای کلیدی :پراکسید هیدروژن ،فالونوییدGST ،GPX ،
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 Stevia rebaudiana bertoniگیاااهی علفاای ،چنااد ساااله از
خانوادهی  Asteraceaeو بومی پاراگوئاه مایباشاد .اساتویا یکای از
 1 ،2و  -6به ترتیب دانشآموخته دکتری اکولوژی گیاهان زراعی و دانشیاران گاروه
زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
)Email: f.rasouli86@gmail.com
( * -نویسنده مسئول:
 -5دانشیار گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.81571

گیاهااانی اساات کااه در دهااههااای اخیاار بااه دلیاال وجااود ترکیبااات
شیرینکنندهای که در این گیاه وجود دارد ،از نظر دارویی و اقتصاادی
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .گلیکوزیادهاای اساتویا  552برابار
شاایرینتااار از ساااکارز هساااتند ( .)21ایاان ترکیباااات طبیعااای از
شیرینکنندههای طبیعی بادون کاالری مایباشاند کاه باا توجاه باه
مشکالت روزافزون ناشی از دیابت ،چاقی ،سکتههای قلبای و مزازی
استویا میتواند جاایگزین بسایار مناسابی بارای تزذیاه ناامطلاوب و
مشکالت ناشی از مصرف قند باشد (.)2
یکی از مهمترین روشها برای افزایش تولید متابولیتهای ثانویه
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استفاده از الیسیتورها است .الیسیتورها مواد شیمیایی یا عوامل زیساتی
مختلفای هساتند کاه مایتوانناد تزییارات فیزیولاوژیکی و تجماع
فیتوالکسینها ) (phytoalexinرا در گیاه القاا کنناد ( .)52اساتفاده از
اسید سالیسیلیک ( 14 ،15و  )52و جاسموناتها (الیسایتور شایمیایی)
به عنوان ترکیبات پیامرسان کلیدی در فرآیند القاا ،برانگیختاه شادن
پاسخهای دفاعی و افزایش تولید متابولیتهای ثانویاه در گیااه بسایار
مورد توجه میباشند ( 52و  .)51این مولکولهای پیامرسان در برخای
از مسیرهای انتقال پیام که القا کننده آنزیمهای خاا کاتاالیزکنناده
واکاانشهااای بیوساانتزی باارای تشااکیل ترکیاابهااای دفاااعی م اال
پلیفنلها ،آلکالوییدها یا پروتئینهای مربوط به پاتوژن هستند ،دخالت
میکنند و منجر به القای واکنشهای دفاعی میشوند ( .)52مطالعات
متعددی بر نقش این دو هورمون بر میزان میزان متابولیتهای ثانویاه
صورت گرفته است ،در گیاه کنگر فرنگی )(Cynara scolymus L.
تحت اثر متیلجاسمونات و اسید سالیسیلیک در شرایط درون شیشهای
گزارش شده است که تزییرات فعالیت آنزیم  ،PALمحتاوای فنلای و
فالونویید تحت تأثیر نسبتهای مختلف متحرک قرار داشته و نسابت
به هم همبستگی نشان دادند و بیانگر نقش  PALدر تولید ترکیباات
فنیلپروپانوییدی بود ( .)12تیمار با متیلجاسمونات بعاد از  62سااعت
در گیاهچههای  6برگی برنج سبب افزایش  22درصدی فعالیت آنزیم
 PALو تجمع اسایدهاای فنولیاک گردیاد ( .)5متیالجاسامونات در
میوههای گاوا ( )Psidium guajavaباعاث افازایش فعالیات آنازیم
 PALشد ،اما مقدار فنل کال را تحات تاأثیر قارار ناداده باود (.)52
افزایش در غلظت فالونوییدها از کالوس گیاه Thevetia Peruviana
در پاسااخ بااه ترکیباای از  22میکرومااوالر اسااید جاساامونیک – 222
میکروموالر اسید سالیسیلیک گزارش شده است ( .)12تحریک فعالیت
آنزیم  PALو تجمع ترکیبات فنلی هشت ساعت بعد از اعمال با اسید
سالیسیلیک بر بافت سلولی گیاه  Salvia miltiorrhizaگزارش شاده
است ،همچنین گزارش شد که فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی SOD
 POD ،و  CATبعد از اعمال تیمار با اساید سالیسایلیک باه شادت
بهبود یافت ،اثر تحریککنندگی اسید سالیسیلیک بر تجماع ترکیباات
فنلی در غلظت  4/15-11 5 mg/Lبود ،همچنین بین فعالیات آنازیم
 PALو تجمع ترکیبات فنلی همبستگی وجاود داشات ( .)22در یاک
پژوهش به منظور بررسای اثار اساید سالیسایلیک و جاسامونیک بار
آنزیمهای محرک تنش اکسیداتیو ،دفاعی و برخی مواد موثره ،عملکرد
و اجزای عملکرد در سرخارگل در شرایط مزرعهای گزارش شده اسات
کااه محلااولپاشاای بااا اسااید جاساامونیک و سالیساایلیک باار صاافات
اندازهگیری شده با اطمینان  99درصد اثرگذار بوده است .محلولپاشی
با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک فعالیت آنزیم  NADPHاکسایداز را
در بیشتر تیمارها افزایش داد .فعالیات آنتایاکسایدانهاای آنزیمای از

جملااه  SODدر بیشااتر تیمارهااا افاازایش یافاات .میاازان ترکیبااات
غیرآنزیمی از جمله فنل کال ،فالنوییاد ،و آنتوسایانین نیاز در اغلاب
تیمارهاای سارخارگل افازایش یافات .ایان ترکیباات کاه ترکیبااتی
فنیلپروپانوییدی میباشند به ماوازات افازایش آناریم  PALافازایش
یافتند ( .)12بنابراین این پژوهش به منظور بررسی اثر محلولپاشی باا
اسید جاسمونیک و سالیسیلیک بر آنزیمهای آنتایاکسایدانی PAL ،و
تزییرات ترکیبات فنلی در استویا در شرایط بادون تانش ،باه صاورت
مزرعهای انجام شد.

مواد و روشها
مشخصات خاک محل اجرای آزمایش :این آزماایش در یاک
باغ در شهرستان آمل در سال  2594اجرا شد .قبل از انجام آزمایش از
عمق  2-52سانتیمتری خاک مزرعه نمونهبرداری شده و خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی آن در آزمایشگاه تعیین گردید .بر این اساس خاک
مزرعه دارای بافت خاک سیلتیرسی ،کربن آلای خااک  1/24درصاد،
فسفر قابل جذب  25/56پیپیام ،پتاسیم قابل جاذب  122پایپایام،
نیتروژن کل  2/21درصد pH= 2 ،و  EC= 2/2دسیزیمنس بار متار
بود.
اجرای طرح آزمایشی :آزمایش حاضر در قالب طرح بلوکهاای
کامل تصادفی با  21تیمار و سه تکرار انجام شد .تیمارهاای آزمایشای
شامل محلولپاشی با اساید جاسامونیک ( Sigma Jasmonic acid,
 ،)77026-92-7اسید سالیسیلیک اسید ( Merck Ssalicylic acid,
 )K19363231و محلولپاشی هر دوی آنهاا بعاد از اساتقرار گیااه،
شروع و در سه نوبت تکرار گردید.
تیمارهای آزمایشی شامل تیمار :2شااهد 5( 5ja :1 ،میکروماوالر
اسید جاسامونیک) 12( 20ja :5 ،میکروماوالر اساید جاسامونیک):6،
 52( 50jaمیکروموالر اسید جاسمونیک) 2/5( 0.5 sa :5،میلایماوالر
اسید سالیسیلیک ) 2( 1sa :4،میلیموالر اساید سالیسایلیک)5ja- :2 ،
 5( 0.5saمیکرومااوالر اسااید جاساامونیک  2/5 -میلاایمااوالر اسااید
سالیساایلیک) 5( 5ja-1sa :2 ،میکروماااوالر اساااید جاسااامونیک2-
میلیموالر اسید سالیسیلیک) 12( 20ja-0.5 sa :9،میکروماوالر اساید
جاسمونیک 2/5-میلیموالر اساید سالیسایلیک)12( 20ja-1sa :22 ،
میکروموالر اسید جاسمونیک 2 -میلیموالر اساید سالیسایلیک):22 ،
 52( 50ja-0.5saمیکروموالر اسید جاسمونیک 2/5-میلیموالر اساید
سالیسیلیک) و  52( 50ja-1sa :21میکروموالر اساید جاسامونیک2-
میلیموالر اسید سالیسیلیک) .تیمارهای آزمایشی در جدول یک نشان
داده شده است.
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Table 1. Experimental treatments of Jasmonic and salicylic acid foliar application.
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

50ja-1sa

50ja-0.5sa

20ja-1sa

20ja-0.5sa

5ja-1sa

5ja-0.5sa

1sa

0.5sa

50ja

20ja

5ja

C

مراقبت زراعی :در ایان مطالعاه ،نشاا چهال روزه گیااه اساتویا
(( )Stevia rebaudiana (Bertoniاز شرکت گلساران شامال تهیاه
شد .عملیات تهیهی زمین شامل یک شخم عمیق ،دو دیسک عمود بر
هم و کشت به صورت ردیفی انجام شد ،فاصلهی ردیفها و بوتهها از
هم  52سانتیمتر بود .هر واحد آزمایشی به ابعااد  1×5متار دارای 22
خط کاشت و تراکم  22بوته در متر مربع بود .نشاها  25اردیبهشت به
زمین اصلی منتقل شد و آبیاری هفتهای یکبار صورت میگرفت.
اعمااال تیمااار و نمونااهباارداری :باارای محلااولسااازی اسااید
جاسمونیک با سامپلر و اساید سالیسایلیک پاس از وزن کاردن در دو
میلیلیتر اتانول  % 52حل شد و سپس با آب مقطر به حجم مورد نظر
رسانیده شد .در گیاه شاهد نیز محلولپاشی با آب مقطر باه هماراه دو
میلیلیتر الکل صورت گرفت.یک هفته بعد از پایان محلول پاشی آخر،
نمونهبرداری برای اندازهگیاری صافات بیوشایمیایی صاورت گرفات،
نمونهبرداری از آخرین برگ کامالً توسعه یافته فوقانی صورت گرفات.
اندازه گیاری صافات بیوشایمیایی در دانشاکده کشااورزی دانشاگاه
صنعتی شاهرود انجام شد.
استخراج و انادازهگیاری پراکساید هیادروژ  :اساتخرا و
اندازهگیری پراکسید هیدروژن با استفاده از رنا سانجی و بار طباق
روش ( )25انجام شد.
اندازهگیری نفوذپذیری غشاء :اندازهگیری نفاوذپاذیری غشاا
برگ بر طبق روش ( )55انجام شد 2/1 .گرم وزن تر برگ (از قسامت
تحتانی) از هر تکرار را به دقت شساته و ساپس باه تکاههاای یاک
سانتیمتری بریده و درون لولههای فالکون به مدت  5ساعت در دمای
℃  52در حمام آب گارم قارار گرفتناد .بعاد از ساه سااعت ،هادایت
الکتریکی محلولها با استفاده از هدایت سانج الکتریکای مادل (PT-
 )20اندازهگیری شد .سپس لولاههاای فاالکون در دماای ℃  222در
حمام آب گرم به مدت  5دقیقه قرار گرفتند .آنگاه برای بار دوم هدایت
الکتریکی آنها پس از سرد شدن و رسیدن به دمای اتاق انادازهگیاری
شد .نشت الکترولیتی محلولها باا اساتفاده از رابطاهی زیار محاسابه
گردید:
C1
( = ECدرصد)  100
C2

که در این فرمول  C1و  C2به ترتیب هدایت الکتریکای محلاول
قبل و بعد از جوش میباشد.
گایاکول پراکسیداز ( :(GPXاستخرا عصاره ،باه روش ( )24و
سنجش فعالیت آنزیم از روش ( )5استفاده شاد .مخلاوط واکانش باه

حجم  5میلیلیتر شامل  1/2میلیلیتر بافر فسفات  15میلایماوالر باا
 ،pH = 4/2گایاکول  2/4ماوالر ( 222میکارولیتار) ،عصااره آنزیمای
( 222میکرولیتار) ،آب اکسایژنه  2/1ماوالر ( 222میکارولیتار) ،باود.
فعالیت آنزیمی با اضافه کردن آب اکسیژنه به مخلوط واکانش شاروع
شد .بالنک فاقد آب اکسیژنه بود .افزایش جذب نور در طول مو 622
نانومتر در  2دقیقهی اول بعد از افزودن آب اکسیژنه اندازهگیری شاد.
در نهایت فعالیت آنزیم پراکسیداز بر اساس میکاروماول تتراگایااکول
تشکیل شاده ضاریب خاموشای ( )εبرابار باا  14/4 m M-1Cm-1در
دقیقه به ازای یک میلیگرم پروتئین بیان گردید.
استخراج عصارهی گلوتاتیو  – Sترانسفراز ( :)GSTجهت
استخرا عصاره آنزیم از روش ( )6همراه با تزییراتی استفاده شد.
اندازهگیری فعالیت آنزیم  :GSTاندازهگیری فعالیت آنازیم باه
روش ( )4صورت گرفت .مخلوط واکنش به حجم  2میلیلیتار شاامل
 222میکرولیتر بافر فسافات  2/2ماوالر باا  pHبرابار باا 222( 4/5
میکرولیتاار) ،گلوتاااتیون احیااا شااده ( 5/4 )GSHمیلاایمااوالر (52
میکرولیتر)-2 ،کلرو 1 ،و  -6دی نیتارو بنازن یاک میلایماوالر (52
میکرولیتر) و عصاره بود ( 52میکرولیتر) باود .افازایش جاذب ناور در
طول مو  562نانومتر و ضریب خاموشی ( )εبرابر 9/4 m M-1Cm-1
با دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید .از فعالیات آنازیم در  2دقیقاه
اول برای سنجش فعالیت آنزیم استفاده گردید.
استخراج و اندازهگیری آنزیم  :PALسنجش آنزیم  PALبار
طبق روش ( )22انجام شد 2/25 .گرم از بافت تر در 1میلی لیتار باافر
استخرا (بافر فسفات پتاسیم  )pH= 2هموژن گردید .سپس هماوژن
در دمای ℃  ، 6سارعت  26222دور در دقیقاه باه مادت  12دقیقاه
سانتریفیوژ شد .برای سنجش فعالیت آنزیم 252 ،میکرولیتر از عصااره
استخرا شده 122 ،میکرولیتر فنیلآالنین  2/2موالر در بافر فسافات
پتاسیم با اسیدیته  2و  452میکرولیتر بافر فسفات پتاسیم  2/2موالر با
اسیدیته  2اضافه شد .مخلوط حاصل به مدت  2سااعت در دماای ℃
 52که او فعالیت  PALاست قرار داده شد .ساپس  52میکرولیتار از
 4 HClموالر برای غیرفعاال کاردن  PALباه مخلاوط اضاافه شاد.
شستو شوی نمونه با  5میلیلیتر اتیل اساتات انجاام گردیاد .ساپس
نمونه در جریاان هاوا تبخیار و باه رساوب حاصال یاک میلایلیتار
هیدروکسید سدیم  2/25موالر اضافه شد .غلظت ساینامیک اساید باا
اندازهگیاری مقادار جاذب در طاول ماو  192ناانومتر و باه کماک
استاندارد اسید سینامیک تعیین شد .یک واحد از  PALبرابار باا یاک
میکروگرم از اسید سینامیک تولید شده در ساعت است .
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استخراج و اندازهگیری فنل کل :از عصااره متاانولی اساتخرا
شده بر اساس روش ( )22برای اندازهگیری فنل استفاده گردید .جهت
سنجش فعالیت آنزیم 222 ،میکرولیتر از عصاره به همراه  5میلیلیتار
معرف فولین سیوکاتیو (رقیق شده با آب مقطر به نسابت  )22:2درون
لولهی فالکون ریخته شد و در بنماری باا دماای ℃  11باه مادت 5
دقیقه قرار گرفت .سپس به آن  5میلیلیتر محلول بیکربنات سادیم 4
 %افزوده و مجدداً در بنماری با دمای ℃  11به مدت  92دقیقه قارار
داده شد .سپس جذب نمونهها در طول مو  215نانومتر قرائت گردید.
همچنین بالنک نیز مانند نمونه تهیه گردید با این تفاوت که به جاای
عصاره 622 ،میکرولیتر آب مقطر به لولهی فالکون اضافه گردید .و باا
استفاده از منحنی استاندارد اسید گالیک مقادار فنال کال بار اسااس
میلیگرم اسید گالیک در هر عصاره تعیین شد.
سنجش فالونوئیدها :سنجش فالونوئیدها بر طباق روش ()22
انجام شد .مقدار  2/25گرم از بافت تار بارگ باا  5میلایلیتار اتاانول
اسیدی به نسبت حجمی  99میلیلیتر اتانول و 2میلیلیتر اسید استیک
گالیسال هموژن گردیده ،سپس به مدت  25دقیقه باا سارعت 6222

دور در دقیقه سانتریفیوژ شد ،پس از سانتریفیوژ بهمادت  22دقیقاه در
حمام آب گرم با دمای ℃  22قرار گرفت ،سپس شدت جذب در طول
مو  522نانومتر قرائت گردید.
سنجش آنتوسیانین :اندازه گیری میزان آنتوسیانین با استفاده از
روش ( )15انجام شد.
دادههای به دست آمده از آزمایش با استفاده از نرم افازار SAS
 9.2مورد تجزیه آماری قرار گرفتند و مقایسهی میانگینها بر اسااس
آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد و رسم نمودارها نیز با اساتفاده
از نرمافزار  Excelانجام شد.

نتایج و بحث
بر اساس نتایج جادول تجزیاه واریاانس محلاولپاشای باا اساید
جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر صفات پراکسید هیادروژن ،هادایت
الکتریکی  ،PAL ،GST ، GPXفنل کل ،فالونویید و آنتوسایانین در
استویا اثر معنیداری در سطح یک درصد داشت (جدول .)1

جدول  -2تجزیه واریانس آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،فنیلآالنینآمونیالیاز و ترکیبات فنلی در استویا تحت تاثیر محلولپاشی اسیدسالیسیلیک و اسید
جاسمونیک
Table 2. Analysis of variance of antioxidant enzymes, PAL and phenolic compounds affected salicylic and
jasmonic acid on stevia.
Mean square

فنل کل

فنیل-
آالنین-

گلوتاتیو -S

گایاکول

پراکسید

درجه

منبع

هدایت

هیدروژ

آزادی

تغییرات

EC

H2O2

Df

S.O.V

0.00003 n.s

12.5n.s

0.0377 n.s

2

بلوک Block

**635.86

**2.581

11

0.281

22

5.2

آنتوسیانین

فالونویید

Anthocyanin

Flavonoid

Total
phenol

آمونیالیاز

0.0034n.s

16.2 n.s

72.17 n.s

PAL
7739 ns
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**3505.7

**87084.5
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154.4

2514
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5

4.8
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**معنیداری

در سطح  2درصد و  n.sعدم معنیداری

ترانسفراز
GST

پراکسیداز
GPX

الکتریکی

محلولپاشی
Foliar
application

خطا
Error
)CV (%

** Significant at 1% probability level and n.s not significant

پراکسید هیدروژ  :روند تزییرات پراکسید هیدروژن تحات اثار
محلولپاشی در شاکل  2ارائاه شاده اسات .محلاولپاشای باا اساید
جاسمونیک و سالیسیلیک سبب افزایش غلظت پراکسید هیادروژن در
 9تیمار نسبت به شاهد شد؛ بیشترین میزان غلظت پراکسید هیدروژن
در تیمار  12میکروموالر اسید جاسامونیک  -یاک میلایماوالر اساید
سالیسیلیک مشاهده گردید که غلظت آن  5/64میکرومول در بافت تر
بود .وقتی مولکولهای پیامرسان اسید جاسمونیک و سالیسایلیک باه
صورت خارجی بکار برده مایشاوند باه صاورت سیساتمیک در گیااه

حرکت کرده ،موجب القای تنش کاذب در گیاه ،بیاان و فعالیات یاک
سااری از ژنهااای دفاااعی ماایگردنااد ( 2و  .)2در ایاان بررساای نیااز
محلولپاشی سبب افزایش غلظت پراکسید هیدروژن در اغلب تیمارهاا
( 9تیمار) نسبت به شاهد شد.

اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر آنزیمهاي آنتياكسیداني ،فنیلآالنینآمونیالیاز و تركیبات فنلي در استویا

پراکسید هیدروژ

)H2O2) (𝛍mol in FW

7
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5
4
3
2
1
0
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ترکیب تیماری Combined Treatment (Jasmonic
)acid (ja) and Salycilic acid
شکل  -1اثرمحلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر میزا پراکسید هیدروژ برگ استویاLSD= 0/22 ،
Figure 1- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on hydrogen peroxide concentration in stevia leaf,
LSD=0.32.

هدایت الکتریکی :هدایت الکتریکی شاخصی از پایداری غشاهاا
میباشد؛ همانطور که نتایج مقایسهی میانگینها نشان میدهد بیشتر
تیمارهای محلولپاشی با اسید جاسمونیک و سالیسایلیک ( 22تیماار)
میزان هدایت الکتریکی کمتری نسبت به شاهد داشتهاند یا به عباارت
دیگر از پایداری غشای بیشتری نسبت باه شااهد برخاوردار باودهاناد
(شکل  .)1افزایش میزان پراکسیدهیدروژن در اغلب تیمارها نسبت باه

شاهد سبب افزایش میزان هدایت الکتریکی نگردید که مایتاوان باه
افزایش فعالیت سیستمهای آنتیاکسیدانی (شکلهای  2 ،4 ،6 ،5و ) 2کاه
پاالینده گونههای فعال اکسیژن هستند نسابت داد ؛ فعالیات آنهاا ماانع از
تولید و انباشتگی رادیکالهای آزاد و خسارت به اسیدهای چرب غیراشاباع
غشاهای سلولی گردید .در نهایت این تزییرات مانع از اخاتالل در عملکارد
غشا  ،کاهش ویسکوزیته ،نفوذپذیری و نشت مواد از غشا سلول گردید.
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

هدایت الکتریکی )EC(𝛍mhocm-1

120.00

ترکیب تیماری Combined Treatment (Jasmonic acid (ja) and
)Salycilic acid
شکل  -2اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر هدایت الکتریکی برگ استویاLSD=4/2 ،
Figure 2- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on electrical leakage in stevia leaf, LSD=4.3.

فعالیت آنزیم  :GPXگیاه در جهات پااالیش گوناههاای فعاال
اکسیژن از جمله پراکسید هیدروژن فعالیت سیستم آنتیاکسیدانی خود
از جمله فعالیت آنزیم  GPXرا در اغلب تیمارها ( 22تیمار) افزایش داد
(شکل  .)5بیشترین میزان فعالیت آنزیم در تیمارهاای  5میکروماوالر
اسید جاسمونیک 12 ،میکروموالر اساید جاسامونیک 2 -میلایماوالر
اسید سالیسیلیک با میانگین 2/266میکرومول بر دقیقه بر گارم بافات
تر مشاهده شد .گزارش شده است که متیلجاسمونات باعاث افازایش

فعالیت آنزیم  GPXدر گیاه آرابیدوپسیس ()Arabidopsis thaliana
گردیده است ( .)11تیمار با متیل جاسمونات  122میکروموالر در گیااه
جنسین ( )Saponins Tti pterpenoidفعالیات آنازیم  GPXرا در
روز سوم ،پنجم و هفتم افزایش داد و در روز نهم به او فعالیت رسید
(.) 51
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)GPX (𝛍mol min-1g-1 FW
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ترکیب تیماری Combined Treatment (Jasmonic acid (ja) and
)Salycilic acid

شکل  -2اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم  GPXبرگ استویاLSD= 0/000 ،
Figure 3- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on GPX enzyme activity in stevia leaf, LSD=0.006

فعالیت آنزیم  :GSTشکل  6مقایسهی میانگین روند تزییارات
فعالیاات آناازیم  GSTرا تحاات اث ار محلااولپاشاای نشااان ماایدهااد.
محلولپاشی سبب افزایش فعالیت آنازیم  GSTدر  2تیماار بیشاتر از
شاهد شد .بیشترین میزان فعالیت آنازیم در تیمارهاای  5میکروماوالر
اسید جاسمونیک –  2/5میلیموالر اسید سالیسیلیک و  2میلایماوالر
اسید سالیسیلیک با میانگین  2/55میکرومول بر دقیقه بر گرم بافت تر
و در تیمار شاهد  2/16میکرومول بر دقیقه بار گارم بافات تار باود.
GSTگیاهی نقاش مهمای را در سانتز متابولیاتهاای ثانویاه نظیار

آنتوسیانین و سینامیک اسید ایفا میکند .رنگداناههاای آنتوسایانین در
سیتوپالسم ساخته میشوند و در واکوئول جای میگیرد .فعالیت B Z
 -2سبب انتقال  Cianidin -3-glucosideبه واکوئل میگردند ،جایی
که آنتوسایانین باه رنا قرماز یاا بانفش دیاده مایشاودB Z -2 .
( )Bronze 2نوعی از  GSTمایباشاد کاه سابب تشاکیل ترکیباات
-GSHآنتوسیانین میگردند که به این فرم اجازهی انتقال به واکوئال
با پمپ گلوتاتیون را میگیرد ،افزایش فعالیت آنازیم  GSTمایتواناد
سبب افزایش برخی از متابولیتهای ثانویه گردند ( 12و .)16

()GST (𝛍mol min-1g-1 FW

0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
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ترکیب تیماری )Combined Treatment (Jasmonic acid (ja
)and Salycilic acid
شکل  -4اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم  G-S-Tبرگ استویاLSD= 0/012 ،
Figure 4- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on G-S-T enzyme activity in stevia leaf, LSD=0.013

فعالیت آنزیم  :PALمحلولپاشی سبب افزایش فعالیت آنزیم در
بیشتر تیمارها ( 22تیمار) نسبت به شاهد گردید (شاکل  ،)5بیشاترین
میاازان فعالیاات آناازیم در تیمااار ترکیباای  52میکرومااوالر اسااید
جاساامونیک 2 -میلاایمااوالر اسااید سالیساایلیک بااا میااانگین 2262
میکرومول سینامیک اسید بر میلیگرم پروتئین بر دقیقه حاصل گردید.

فعالیاات آناازیم  PALهمبسااتگی م باات و معناایداری بااا میاازان
پراکسیدهیدروژن و فعالیات آنازیم  GSTداشات (دادههاا نشاان داده
نشد)؛ آنازیم  PALآغاازگر مسایر فنیالپروپانوییادی مایباشاد کاه
 - Lفنیلآالنین را با دآمیناسیون به تارانس ساینامیک اساید تبادیل
میکند ( 1و  .)9افزایش فعالیت آنزیم  PALکاه اولاین آنازیم مسایر

اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر آنزیمهاي آنتياكسیداني ،فنیلآالنینآمونیالیاز و تركیبات فنلي در استویا

بیوسنتزی ترکیبات فنلی است در واکنش به الیسیتورها در بررسیهای
( 12 ،9 ،1و  )51گزارش شده است .فعالیت آنزیم  PALحدواسط بین
متابولیسم اولیه و ثانویه در گیاهان اسات .آنازیم  PALمایتواناد باه
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عنوان آنزیم آنتیاکسیدان نیز در نظر گرفته شود ،زیرا دارای خاصایت
به دام اندازی رادیکالهای اکسیژن از طریق ترکیبات فنلی تولید شده
است (.)12
PAL (𝛍mol cynamic acid mg)1protein min -1

1400
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0

ترکیب تیماری Combined Treatment (Jasmonic acid (ja) and
)Salycilic acid
شکل  -5اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم  PALبرگ استویاLSD= 44/9 ،
Figure 5- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on PAL enzyme activity in stevia leaf, LSD=84.9.

فنل کل :محلولپاشی سبب افزایش غلظت فنال کال در بیشاتر
تیمارها نسبت به شاهد شد ،نکته حاائز اهمیات آن اسات کاه میازان
افزایش فنل کل بیشتر در تیمارهاای ترکیبای نسابت باه اساتفادهی
جداگانه آنها مشاهده گردید (شکل )4؛ بیشترین میزان فنل کل نیز در
تیمار ترکیبی  12میکروموالر اسید جاسمونیک  2-میلایماوالر اساید
سالیسیلیک با میانگین  615/2میلیگرم بار گارم بافات تار مشااهده
گردید .بین تزییرات  PALو فنل کل همبستگی م بات و معنایداری
در سطح پنج درصد مشااهده شاد (دادههاا نشاان داده نشاد) .کااربرد
متیلجاسمونات مقدار ترکیبات فنلی را در سیبزمینی ،مارچوبه و لوبیا
سبز افزایش داده است ( 51و  .)29محققاین علات افازایش ترکیباات
فنلی در تیمار با متیلجاسمونات را اثر این ماده بر فعالیت آنزیم PAL

و افزایش فعالیت این آنزیم نسبت داده اند از آنجا که این آنزیم یاک
آنزیم کلیدی در بیوسنتز ترکیبات فنلی میباشد ( 12 ،2و  ،)51به نظر
میرسد که در تحقیق حاضر نیز افزایش فعالیات ایان آنازیم یکای از
دالیل افزایش مقدار ترکیبات فنلی در گیاه استویا باشد .اساتویا دارای
خاصیت ضد سرطانی ،ضد قند خون و بیمااریهاای قلبای و عروقای
میباشد .گزارش شده است که این خوا به سبب حضاور ترکیباات
فنلاای در اسااتویا ماایباشااد کااه دارای خاصاایت ربااایش و پاااالیش
رادیکالهای آزاد میباشد ( .)26محققین وجود یک رابطه م بت باین
کاربرد خارجی متیل جاسمونات و سنتز ترکیبهای فنلی ،را به عناوان
بخشی از واکنش دفاعی گیاه گزارش نمودند (.)26

فنل کل

)Total phenol (mgg-1 FW

500
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0

ترکیب تیماری )Combined Treatment (Jasmonic acid (ja
)and Salycilic acid
شکل  -0اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و سالیسیلیک اسید بر میزا فنل کل برگ استویاLSD= 21 ،
Figure 6. The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application effect on total phenol content in stevia leaf, LSD=21.
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روند تغییرات فالونویید :محلولپاشای سابب افازایش غلظات
فالونویید در بیشتر تیمارها ( 9تیمار) نسبت به شاهد گردید (شکل .)2
بیشترین میزان فالونویید در تیمار  12میکروموالر اسید جاسمونیک -
 2میلیموالر اسید سالیسیلیک با میانگینهای  222میلیگرم بر گارم
وزن تر مشاهده گردید .فالونوییدها به دلیل نقش آنتیاکسیدانی خاود
به طور مستقیم باا وارد شادن باه واکانشهاای احیاایی و باه طاور
غیرمستقیم به وسیله کای لیات کاردن آهان ماانع تانش اکسایداتیو
میشوند و مانند بسیاری از پلیفنلهای دیگر جمعکنندهی رادیکاال-
های آزاد هستند ،زیرا به عنوان گروههای قاوی دهنادهی الکتارون و

پروتوندهنده فعالیات مایکنناد ( 19و  .)52خاوا آنتایاکسایدانی
فالونوییدها به اثر بازدارندگی آنها در تنفس میتوکندریایی بر میگاردد
( .)19ایزوفالونوییدها (ایزوفالونهاا) فعالیات ضاد میکروبای دارناد.
ایزوفالونوییدها به خاطر نقش فیتوالکساینیشاان باه خاوبی شاناخته
شدهاند ،فیتوآلکسینها ترکیبات ضدمیکروبی هستند که در پاساخ باه
آلودگیهای باکتریایی و قارچی ایجاد میشوند ،این ترکیبات گسترش
عوامل بیماریزای مهاجم را محدود مایکنناد .ازایان رو دارای ارزش
دارویی نیز میباشند (.)25

فالونویید
)Flavenoid (mgg-1 FW
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ترکیب تیماری Combined Treatment (Jasmonic acid
)(ja) and Salycilic acid
شکل  -7اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر میزا فالونویید برگ استویاLSD= 0/12 ،
Figure 7- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on flavonoid concentration in stevia leaf, LSD=6.12.

)anthocyanin (mgg-1 FW
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ترکیب تیماری Combined Treatment (Jasmonic acid (ja) and
)Salycilic acid
شکل  -4اثر محلولپاشی اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر میزا آنتوسیانین برگ استویاLSD= 0/22 ،
Figure 8- The effect of jasmonic acid and salicylic acid foliar application on anthocyanin concentration in stevia leaf,
LSD=0.33.

روند تغییرات آنتوسیانین :شکل  2روند تزییرات آنتوسایانین را
تحت اثر محلولپاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک نشان میدهد
محلولپاشی سبب افزایش غلظات آنتوسایانین در هماهی تیمارهاای

ترکیبی گردید .آنتوسیانینها (فالونوییدهای رنگای) ،گلیکوزیادهاایی
هستند که در موقعیت کربن شمارهی  5خود و در برخی مواقاع ساایر
موقعیتها واجد قند هستند ( .)52آنتوسایانینهاا مهامتارین گاروه از
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آنتوسیانین در همهی تیمارهای ترکیبی مشاهده گردیاد و باا افازایش
 درصاد5  همبستگی م بت ومعنایداری در ساطحPAL فعالیت آنزیم
 اساتویا دارای خاصایت ضاد.)نشان دادناد (دادههاا نشاان داده نشاد
 گزارش. ضد قند خون و بیماریهای قلبی و عروقی میباشد،سرطانی
شده است که این خوا به سبب حضاور ترکیباات فنلای در اساتویا
مایباشااد کااه دارای خاصاایت رباایش و پاااالیش رادیکااالهااای آزاد
 بنابراین افزایش ترکیبات فنلی تحت تأثیر محلاولپاشای باا.میباشد
.اسید جاسمونیک و سالیسیلیک در گیاه استویا مفید میباشد

رنگدانههای طبیعی بعد از کلروفیل هستند که در حفاظت نوری نقاش
Begonia  افاازایش میاازان آنتوساایانین در شاارایط تاانش در.دارنااد
 این افزایش به علت نقش.)56(  گزارش شده استSemperflorens
 در طول تنشROS حفاظت نوری آنتوسیانین به وسیله حذف مستقیم
.)56( اکسیداتیو میباشد
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Effect of Jasmonic and Salicylic Acid on Antioxidant Enzymes, PAL and
Phenolic Compounds in Stevia rebaudiana bertoni
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Introduction: Salicylic acid and jasmonates (chemical elicitors) are considered as key signaling compounds
in induction process, which leads to accumulate of secondary metabolites. External uses of these compounds
cause to induce pseudo stress in plants and excites defensive replies in plants, in response to induction of
oxidative stress, the plant increases amount of antioxidant genes expression and increase enzymatic activity and
non-enzymatic antioxidants concentration (they often have a medicinal aspect).
Material and methods: The present study investigated the effects of jasmonic acid and salicylic acid on
hydrogen peroxide content, electrical lockage, GPX, GST and PAL activity, total phenol, flavonoid and
anthocyanin changing in Stevia rebaudiana bertoni under field conditions. The experiment arranged as a
randomized complete block design with 12 treatments and three replications in 2015-2016 at Amol city in
Mazandaran Province in Iran. Experimental treatments were spraying by different concentration of jasmonic
acid, salicylic acid and components of jasmonic acid- salicylic acid. Foliar application started after plant
establishment in vegetative phase. Each experimental plot was 2 m× 3 m consisting 10 rows with 30 cm row
spaces and seedling transplanted on 15 May. At the end of foliar application, sampling was done for the
measuring. Sampling for biochemical analyses from second fully developed leaf was done and freezed in liquid
nitrogen, then quickly carried out to laboratory.
Results and Discussion: The analysis of variance showed that different concentration of jasmonic acid and
salicylic acid and spraying both of them in 7-day intervals appeared to be effective (with 99% confidence) on
studied traits (data not shown). Spraying with jasmonic and salicylic acid increased hydrogen peroxide content in
9 treatments compared to the control. The highest amount of hydrogen peroxide content in compounds treatment
20 𝛍M JA -1 mM SA with mean of 5.46 𝛍mol in fresh weight observed. Plant in response to jasmonic and
salicylic acid spraying increased GPX activity in 10 treatments and GST activity in 7 treatments compared to the
control and follow them electrical lockage in most treatments (10) was lower than control. The highest amount
of GPX activity in treatments 5 𝛍MJA and 5 𝛍MJA with average of 0.11 𝛍molmin-1g-1 FW observed. The
highest amount of GST activity was obtained from treatments of 0.5 mM SA- 5 𝛍M JA and 1 mM SA with
average of 0.35 𝛍molmin-1g-1 FW. The PAL enzyme activity (the first enzyme in phenyl proponed compounds
biosynthesis pathway) in 10 treatment increased. The highest amount of PAL activity was in compounds
treatment of 50 𝛍M JA -1 mM SA with average of 1140 𝛍mol cynamic acid mg-1 protein min-1. The PAL
enzyme activity had correlation with hydrogen peroxide concentration and GST activity. The PAL enzyme
initiates a phenylpropanoid route that converts L-phenylalanine to trans-cyanamide acid deamination. The PAL
enzyme can consider as an antioxidant enzyme because it has the role of depositing oxygen radicals through
phenolic compounds. Spraying increased total phenol content in 8 treatments compared to the control. The
highest amount of total phenol content was observed in compounds treatment of 20 𝛍M JA -1 mM SA with
mean of 423.7 mgg-1 FW. Spraying with jasmonic acid and salicylic acid increased flavonoid concentration in 9
treatments compared to the control. The highest amount of flavonoid content was in treatment of 20 𝛍M JA -1
mM SA with mean of 110 mgg-1 FW. Spraying increased anthocyanin concentration in 6 treatments compared to
the control. Anthocyanins are the most important group of natural pigments after chlorophyll that are involved in
light protection. The noticeable point is that in most treatment PAL enzyme activity, total phenol, flavonoid and
anthocyanin content in compound treatment increased.
Conclusion: The highest amount of total phenol and flavonoid content observed in compounds treatment of
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Technology, Shahrood
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20 𝛍M JA -1 mM SA and anthocyanin increased in total compounds treatment and using PAL enzyme activity
had correlation and significant effect (data not shown). Stevia has anti–cancer effect, anti-blood glucose effect
and anti-cardiovascular effect. This effects for the existence phenolic compounds in stevia such that had the
ability to remove ROS, so increasing phenolic component by jasmonic acid and salicylic acid spraying in stevia
was useful.
Keywords: Flavenoid, GPX, GST, H2O2.
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بررسی امکان القاء پلی پلوییدی در سوخهای سنبلک Muscari

با استفاده از ته شکافی و تیمار کلشیسین
عبدالرضا رمضان قنبری - 1ایمان روح

اللهی*2
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چکیده
سنبلک به عنوان گل سوخدار مقاوم به سرما ،با رنگ آبی و تمایل به گلدهی چندباره قابلیت استفاده زیادی در فضای سبز دارد .تهشکافی در تکثیرر
گلهای سوخدار به روش سنتی یا در ترکیب با تکنیک کشت بافت مورد استفاده قرار میگیرد .ترکیبات زیرادی ماننرد کلشریسری مریتواننرد موبرب
پلیپلوییدی شوند .با هدف ارزیابی تاثیر همزمان تیمار کلشیسی و ته شکافی بر زندهمانی و احتمال ایجاد پلیپلوئیدی سوخهرای سرنبلک ،دو آزمرای
بداگانه هر کدام طی دو سال انجام شد .در آزمای اول ،تیمار کلشیسی  5/50درصد در سه تیمار زمانی  21،42و 22ساعت در دو گرروه شرکافزده و
شکافنزده اعمال و در نهایت درصد زندهمانی ،درصد گلدهی ،فاکتورهای مرفولوژیکی و تراکم روزنه و طول و عرض روزنه ارزیابی شد .در آزمرای دوم
تاثیر شکافدهی همزمان با تیمار کلشیسی  5/50و  5/4درصد به مدت  21ساعت برای دوسال ،مشابه آزمای اول مورد ارزیرابی قررار گرفرت .نترای
نشان داد که شکافدهی سوخها و غلظت  5/4درصد کلشیسی  ،تاثیر منفی بر میزان درصد زنده مانی و گلدهی سوخهای سنبلک داشرته اسرت .تیمرار
سوخها با کلشیسی  5/50درصد به مدت  42ساعت ،بدون شکافدهی یکی از بهتری روش تیمار برای القا پلی پلوییدی در گلهای سوخدار خصوصرا
سنبلک میباشد .ای در حالی است که تیمار  22ساعت سوخ سنبلک با کلشیسی  5/50در سال دوم بیشتری درصد زنده مرانی ( 50درصرد و درصرد
گلدهی ( 45درصد را به خود اختصاص داد .غلظت باالی کلشیسی و شکافدهی درصد زنده مانی و درصد گلدهی را کاه دادنرد .در نهایرت بررای
افزای احتمال القاء پلی پلوییدی در سنبلک و سایر گیاهان سوخی ،طبق نتای هر دو آزمای انجام شده غلظت  5/50درصد کلشیسی بره مردت 21
ساعت بدون تیمار شکافدهی با زنده مانی  50درصد و گلدهی  10درصد در سال اول و زنده مانی  55درصد و گلردهی  0درصرد در سرال دوم توصریه
میشود .ای تیمار به نحو معنیداری تعداد روزنه را  05درصد کاه و طول روزنه و عرض روزنه را  05درصد افزای داد.
واژههای کلیدی  :تکثیر ،درصد زندهمانی ،روزنه ،گل سوخدار

مقدمه

1

گل های زینتی شامل بری از هشتصرد برنی گیراهی م تلر
هستند که در پاسخ به شررای متفراوت محی ری منراطقی کره از آن
منشاء گرفتهاند ،دارای فیزیولوژی و زیست شناسی متفاوتی میباشرند
( . 4اصالح و تولید ارقام بدید گیاهان زینتی و تکثیر و پرورش آنها،
صنعتی رو به گسترش است .از نظر ری ت شناسی ،گیاهران سروخدار
با اندام های زیززمینی مانند ریرزوم ،غرده ،پرداژه و یرا سروخ شرناخته
مرریشرروند .سررنبلک ( Muscari neglectumاز خررانواده مارچوبرره،
سوخدار و شامل  05گونره اسرت کره برومی اروپرا و آسریا اسرت (. 2
 4و  -2دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه علروم باغبرانی ،دانشرکده علروم
کشاورزی ،دانشگاه شاهد
Email:I.rohollahi@shahed.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.82408

سنبلک را به راحتی میتوان پی رس نموده و به عنوان گیاه گلدانی و
یا شاخه بریده مورد استفاده قرارداد ،به عالوه گیاه بسیار مناسبی برای
باغ و فضای باز میباشد ( . 2گلهای سنبلک خوشرهای و در انتهرای
ساقه در طی رنگی زیادی ( آبی ،سفید ،ارغوانی ترا آبری تیرره قررار
دارند و زمان گلدهی ای گیراه معمروال دراوایرل بهرار مریباشرد (. 4
سنبلک به راحتی در باغها تکثیر میشود و به شرای متنوعی از رشرد
و پی رس شدن سازگار میباشد .ای گیاه برای باغهرای صر رهای،
حاشیه سازی و به عنوان گیاه چند ساله در بری چمر هرا ،درختران و
بوته ها ،در نقاط آفتابی قابل استفاده است .غالبا در هر خراکی کاشرت
آن موفقیتآمیز است اما بهتری رشرد را در خرا هرایی برا زهکشری
مناسب خواهد داشت ( . 2سنبلک از گیاهران دائمری سروخدار بروده و
برگهای علفی آن در پاییز ظاهر میگردد .دانهالهای حاصرل از بر ر
پی از سه سال به گل مینشینند ( . 4گیاهان سروخدار نره تنهرا بره
وسیله ب ر بلکه به وسیله اندام های زیرزمینی تکثیر شده و تداوم نسل
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میدهند .ته شکافی یا  Scoringدر تکثیر گلهای سروخدار بره روش
سنتی یا در ترکیب با تکنیک کشت بافت مورد استفاده قرار میگیررد،
ای روش از سال  4520مریالدی اسرتفاده مریشرود و سروخکهرای
حاصل از آن طی دوسال به سایز مناسب برای فروش مریرسرند (. 4
روش ترررهشرررکافی بیشرررتر بررررای تحریرررک سررروخک در سرررنبل
( ، Hyacinthusنجم آبری ( Scillaو سرنبلک ( Muscariاسرتفاده
میشود .بهت اعمال تهشکافی چند شکاف متقاطع در محرل صرفحه
پایگاهی سوخ ایجاد میشود به طوری که عمق ای شکافها تا محل
مریستم مرکزی برسد .پی از ای عمل سوخ را به صرورت وارونره در
ماسه خشک و تمیز به مدت دو هفته قرار میدهند تا در محرل بررش
خورده پینه تشکیل شود .در ای روش از هر سوخ مادری ترا  21عردد
سوخک تشکیل میشود ( . 2کاربرد گیاهان زینتری در فضرای سربز و
افزای تقاضای مردم به ارقام بدید سبب شده ترا بهناادگرران بررای
تولید واریتههای بدید با رنگ ب اب ،گل بزرگتر ،دوام بیشرتر ،ع رر
زیاد و مقاومت به تن های زیستی و غیر زیستی برنامه ریزی نمایند.
تنوع یک اصل اساسی در هر برنامه اصالحی است و اصرالح گیاهران
بر بمعآوری ،انت اب و ازدیاد ژنوتیپهای بدید تکیه دارد .روشهای
بهناادی بهت ایجاد تنوع در گرل و گیاهران زینتری صرنعتی بهرانی
است ،از راههای ایجاد تنوع در گیاهان ایجراد بهر و پلریپلوییردی
است ( . 1یکی از انواع به ها شامل تغییرر در تعرداد کرومروزومهرا
است ( پلیپلوئیدی که در تکامل طبیعی و اصالح نباتات نق بسریار
مهمی داشتهاست .پلیپلوئیدی معموال بر ویاگیهرای ری رتشناسری
(ضرر امت ،انرردازه و شررکل انرردامهررای رویشرری وزایشرری گیرراه ،
میکروسکوپی (اندازه و تراکم روزنه و سلولهای نگهبان روزنه ،تعرداد
کلروپالستهای سلول های محراف روزنره  ،فیزیولروژیکی (زمران و
طول مدت گلدهی ،باروری گیاه ،ویاگیهای دانره و قردرت براروری
دانههای گرده ،فتوسنتز ،مقاومت در برابر تن و غیرره و فرآینردهای
بیو شیمیایی گیاه نیز موثر است ( . 0برای القاء پلیپلوئیدی در گیاهان
می توان از مواد شیمیایی مانند کلشیسی استفاده نمود .کلشی سری
آلکالوئیدی است که از سوخهای گیاهی از خانواده الله (لیلیاسه با نام
گررل حسرررت ( Colchicum speciosumاسررت رام مرریشررود.
کلشی سی باعث ت ریب تارهای دوکی شکل میشود که ایر تارهرا
وظیفه شان انتقال و هدایت کروموزومها بره ق بری مریباشرد .دراثرر
ت ریب ای تارها چرخه تقسیم سلولی در مرحله متافاز متوق شرده و
در مرحله آنافاز عملی نمیشود ،در نتیجه کروموزومهای دوبرابر شرده
درداخل یک هسته باقی خواهند ماند ( . 1کلشیسری تمایرل زیرادی
بهت اتصال به میکروتوبولهای سرلولهرای برانوری دارد ،بنرابرای
برای انسان سمی وسرطانزا بوده و تماس پوستی و حتی استنشاق آن
بسیار خ رنا ومضر میباشد ( . 6سنبلک یک گل سوخدار زینتری و

اقتصادی محسوب شده و با توبه به رنگ زیبای منحصر به فررد آن،
تمایل سوخها به گلدهی چندباره و مقاومت بسیار زیاد به سررما و زود
گلدهی در فصل بهار و امکان کاشت آن بره همرراه سرایر گرلهرای
سوخدار ،توبه زیادی به آن در دنیا مع وف شرده اسرت( . 2برا هردف
القاء گامرتهرای دیللوییرد در ’ Lilium oriental ‘con Amoreبرا
غلظتهای  5/4 ،5/50 ،5/52 ،5و  5/2کلشیسی مشاهده شرد کره
غلظت  5/4درصد کلشیسی باالتری درصد القاء بهر را بره خرود
اختصاص داده ،در حالی که غلظت  5/50درصد کلشیسی رتبره دوم
درصد القاء به را نشان می دهد و مرگ و میر نمونه هرا در آن بره
نصر کرراه یافترره اسررت ( . 1در تیمررار نمونررهای کشررت بررافتی
 Muscari armeniacumبا استفاده از کلشیسری  5/50درصرد بره
مدت  40ساعت در محی کشت بافت میزان القاء پلری-پلوییردی بره
 10/6درصد رسید ،نمونه ای تیمار شده با کلشیسری در مقایسره برا
نمونههای دیللویید معمولی برگهای بزرگتر و ض یمتر با رنگ سبز
تیره تر داشتند ( . 5اطالعات چندانی از روشهای بهینه تیمار گلهای
سوخدار با مواد به زا مانند کلشیسی وبود ندارد .بعالوه م العهای
درباره کاربرد همزمان روشهای ویاه تکثیر در گیاهان سوخدار ماننرد
ته شکافی با تیمار کلشیسی انجام نشده است .بنابرای تاثیر همزمان
تیمار ته شکافی و کلشیسی بر امکان ایجاد پلیپلوییدی در سرنبلک
مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
به منظور م العه تاثیر همزمران تیمرارهرای ترهشرکافی و تیمرار
کلشیسی در غلظت هرا و زمرانهرای م تلر غوطرهور سرازی برر
سوخ های سنبلک ،دو آزمای بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح کرامال
تصادفی در سه تکرار و در هر تکررار برا  25عردد پیراز طری دو سرال
بداگانه انجام شد .قابل ذکر اسرت کره درصرد زنرده مرانی و درصرد
گلدهی تنها بر اساس درصد گیاهان زنده مانرده و درصرد گلردهی در
بی  25پیاز تیمار شده مورد ارزیابی قرار گرفتند .ای آزمای در محل
باغ تحقیقاتی گیاهان زینتی در دانشگاه شاهد تهران در طی دوسال در
فضای باز با میانگی دمای هوای (بدول  4انجام شد.
سررروخهرررای سرررنبلک از گونررره Muscari armeniacum
( 4256 -www.flowerbulbsholland.comتهیرره و برررای ایرر
م العرره اسررتفاده شرردند .غلظررتهررای  5/50و  5/4درصررد محلررول
کلشریسری ( (Sigma Chemical Co., St. Louis, Missouri,
 USAتهیه شدند.
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جدول  -1دمای هوا در محل انجام آزمایش در طی سال های  1931و 1931
Table 1- Weather temperature in experiment site during the 2017 and 2108.
اردیبهشت
May

خرداد
June

تیر
July

مرداد
August

شهریور
September

مهر
October

آبان
November

آذر
December

دی
January

بهمن
February

اسفند
March

فروردین
April

15

24

28

35

34

36

30

22

16

16

11

13

25

20

21

35

20

35

30

23

15

8

7

8

آزمای اول :سوخهای سنبلک تحت دو تیمار شرکافدهری در 2
س ح (شکاف دهی و عدم شکافدهی و کلشیسی با غلظرت 5/50
درصد در زمانهای  2زمان غوطه ورسازی ( 21 ،42و  22ساعت قرار
گرفتند ،در کنار تیمارهای بیان شده شاهد بدون تیمار شرکافدهری و
بدون تیمار کلشیسی در نظر گرفته شد .بررای ایر کرار پیازهرا بره
نحوی در ظروف حاوی کلشیسی قرار گرفتند کره فقر ریشرههرا و
صفحه پایگاهی سوخها در تماس با محلول کلشیسی قررار گرفتره و
فلیها خارم از محلول بودند .پیازهای شاهد فق در آب مق رر قررار
داده شدند .سلی سوخهای تیمار شده با محلول کلشیسی در مهرماه
درون گلدانهایی به عمق  05سانتیمتر حاوی 05درصد پیرت مراس و
 05درصد پرلیت کاشته شدند .گلدانها در شرای طبیعی و محی باز
سرمادهی شده و بعد از  6ماه رشد و نمو صفتهای (درصد زنده مانی،
درصد گلدهی ،تعداد برگ ،طول بلندتری برگ ،طرول گلهره و طرول
دمگل در سال اول مورد ارزیرابی قررار گرفتنرد .سرلی سروخهرا برا
سوخکهای تولید شده بعد از خشرک شردن کامرل انردام هروایی در
تیرمرراه از خررا خررارم ،هرروادهی و در دمررا و رطوبررت مناسررب در
پاکتهای کاغ ی به صورت بداگانره در اتراقهرای خشرک و دارای
تهویه مناسب در  25دربه سانتیگراد قرار داده شدند .در سال دوم هر
یک از سوخهای تیمار شده همراه با سوخکهای آنها بررای ارزیرابی
مجددا همانند سال اول در مهرماه کاشرته شردند .صرفتهرای مرورد
ارزیابی در سال دوم عبارت بودند از :درصد زنده مانی ،درصد گلردهی،
تعداد برگ ،طول بلندتری برگ ،عرض برگ ،تعداد و طرول و عررض
روزنه.
آزمای دوم :برای مقایسره تراثیر دو غلظرت  5/50و  5/4درصرد
محلول کلشیسی بهت القاء پلیپلوئیدی در گیاه سنبلک ،سوخهرای
مورد استفاده در آزمای دوم ،تحرت تیمرار زمرانی  21سراعت در دو
گروه شکافنزده و شکافزده ،در غلظرتهرای بیران شرده قررار داده
شدند .در کنار تیمارهای بیان شده شاهد بدون تیمرار شرکاف دهری و
بدون تیمار کلشیسی در نظر گرفته شد .همه شرای انجام آزمرای
دوم مانند آزمای اول و طی دو سال انجام گردید .برای اندازهگیرری
طول و عرض و تراکم روزنهها از قسمت میانی اپیردرم فوقرانی همره
برگهای سوخهای زنده و بالغ با استفاده از تکنیک براق کننده نراخ

دمای
هوا C°
سال
1396
Year
2017
سال
1397
YEAR
2018

( 5از تمام گیاهان سنبلک نمونه تهیه شد .نمونههای تهیه شرده روی
الم قرار داده شده و از تمام نمونهها با استفاده از دوربی دیجیتالی که
بره میکروسررکوو نرروری (Olympus, BX 40, Tokyo, Japan
متصل بود ،عکیبرداری انجام و ابعاد ،تعداد و تراکم روزنهها برا نررم
افزاز  USA ،NIH( Image Jمورد ارزیابی قرار گرفت .تمام دادههای
به دست آمده از مشاهدههای میکروسکوپی مربوط به هر تیمرار ثبرت
گردید .کلیه دادهها با استفاده از نرم افزار  SAS 9.4آنالیز شد .مقایسه
میانگی ها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانک و رسم نمودارها برا
استفاده از نرمافزار اکسل انجام شدند.

نتایج و بحث
نتای آزمای اول – سال اول (بردول  2نشران مری دهرد کره
برراالتری درصررد زنرردهمررانی ( 455درصررد و گلرردهی ( 00درصررد
درسوخهای شکاف نزده و  42ساعت تیمار سوخها با کلشیسی قابل
مشاهده است .همهنی پایی ترری درصرد زنردهمرانی ( 00درصرد و
گلدهی ( 0درصد مربوط به تیمار  22ساعت برا کلشریسری و تیمرار
شکافدهی بود (بدول . 2
در آزمای اول – سال دوم باالتری درصد زندهمانی ( 50درصد
و گلدهی ( 45درصد در سوخهای شرکاف نرزده و  22سراعت تیمرار
سوخها با کلشیسی بود و پایی تری درصد زندهمانی ( 25درصرد و
گلدهی ( 5درصد در  42ساعت تیمار سوخها برا کلشریسری وتیمرار
شکافدهی مشاهده شد (بدول  . 2در همه سروخهرای تحرت تیمرار
شکاف دهی در سه زمان  21 ، 42و  22ساعت استفاده از کلشیسی ،
گلدهی ( 5درصد مشاهده نشد (بدول . 2
در آزمای دوم-سال اول باالتری درصد زنده مانی ( 50درصرد
در تیمار  5/50درصد کلشیسی و بردون شرکافدهری وپرایی ترری
درصررد زنرردهمررانی در تیمررار  5/4درصررد کلشرریسرری تحررت تیمررار
شکافدهی مشراهده شرد (بردول  . 2براالتری درصرد گلردهی (10
درصد در تیمار 5/50درصد کلشیسری و بردون تیمرار شرکافدهری
مشاهده شد (بدول  . 2همهنی پایی تری درصد گلدهی (40درصرد
در سوخهای تیمار شرده برا  5/4درصرد کلشریسری و تحرت تیمرار
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و قابل توصیه نمی باشد .نفوذ کلشیسی طی تیمار شکافدهی درون
صفحه پایگاهی باعث کاه شدید درصرد زنرده مرانی و گلردهی در
سوخهای سنبلک شده است .در بی تیمارهای زمانی اعمرال شرده در
آزمای اول ،سال اول  42سراعت و سرال دوم  22سراعت تیمرار برا
کلشیسی بهتری درصد زنده مانی و گلدهی را نشان دادند.

شکافدهی مشاهده شد (بدول . 2
در آزمای دوم-سال دوم باالتری درصد زندهمانی ( 55درصرد
در سوخهایی تحت تیمار 5/50درصد کلشیسی بردون شرکافدهری
مشاهده و کمتری درصدزندهمانی (5درصد نیز در سروخهرای تحرت
تیمار 5/4درصد کلشیسی و تحت تیمار شرکافدهری مشراهده شرد
(بدول  . 2تیمار شکافدهی تاثیر منفی بر زنده مانی و گلدهی داشرته

جدول  - 2درصد زنده مانی و گلدهی سنبلک  Muscariدر آزمایش اول – سال اول و دوم تحت تیمار کلشیسین  5/50درصد و تیمار شکافدهی
در سه زمان  22 ،12و  92ساعت تیمار با کلشیسین.
Table 2 - The percentage of viability and flowering of Muscari armeniacum in the first experiment-first and second year
 and scoring in three soaking time (12 h, 24 h and 32 h).درصدtreated with Colchicine 0.05

بدون شکافدهی

با شکافدهی

شاهد

Without Scoring

With Scoring

Control

شکافدهی
Scoring

کلشیسین
12 h

24 h

32 h

12 h

24 h

0

32 h

)Colchicine (hour

First Year
100

85

65

60

65

55

100

55

45

40

20

20

5

100

درصد زنده مانی
*Viability

درصد گلدهی
Flowering

Second Year
70

70

75

30

60

50

100

0

5

10

0

0

0

100

درصد زنده مانی
Viability

درصد گلدهی
Flowering

* درصد زنده مانی با توبه به درصد گیاهان زنده مانده در بی  25عدد سوخ تیمار شده در هر تکرار محاسبه شده است =h .ساعت
* Viability percentage was calculated based on 20 bulbs per replication. h= Hours

جدول  -9درصد زنده مانی و گلدهی سنبلک  Muscariدر آزمایش دوم – سال اول و دوم تحت تیمار کلشی سین  5/50و  5/1درصد تیمار
شکافدهی طی  22ساعت تیمار با کلشیسین.
Table 3 - The percentage of viability and flowering of Muscari armeniacum in the second experiment- first and second year
 and scoring under 24 h soaking timeدرصد and 0.1درصدtreated with Colchicine 0.05

( 0.1درصد)
Without Scoring

( 0.05درصد)

With Scoring

با شکافدهی
بدون شکافدهی
 First Yearسال اول

Without Scoring

With Scoring

با شکافدهی
بدون شکافدهی
 First Yearسال اول

35

25

85

20

15

45

65
20

شاهد

کلشی¬سین (درصد)

Control

Colchicine

Control

شاهد
100
100

* Viabilityدرصد زنده مانی
 Floweringدرصد گلدهی

 Second Yearسال دوم
 Second Yearسال دوم
* Viabilityدرصد زنده مانی
100
60
70
0
40
 Floweringدرصد گلدهی
100
0
5
0
5
* درصد زنده مانی با توبه به درصد گیاهان زنده مانده در بی  25عدد سوخ تیمار شده در هر تکرار محاسبه شده است.
* Viability percentage was calculated based on 20 bulbs per replication.
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همان ور که از بررسی منابع انتظار می رفت در طی آزمرای دوم
مش ص شرد کره بهترری غلظرت کلشریسری تیمرار  5/50درصرد
میباشد ،غلظت های باالتر تاثیر منفی بر زنده مانی و گلدهی داشتند.
در بررسی امکان القراء پلریپلوئیردی در گیراه ریحران ،تراثیر غلظرت
کلشیسی و مدت زمان تیمار واثر متقابل آنها برر درصرد زنردهمرانی
گیاهان ،معنیدار بود ،به نحوی که پی از تیمار شاهد (غلظرت صرفر
درصد کلشیسی بیشتری درصد زندهمانی ( 15/1مربوط به غلظرت
 5/50درصد کلشیسی بود (5
م ابق نتای تجریه واریانی (بدول  1در آزمای اول-سال اول
تاثیر مدت زمان تیمار با کلشیسی بر طول بلنردتری بررگ و طرول
دمگررل در سر ح احتمررال پررن درصررد معنرریدار اسررت .ترراثیر تیمررار
شکافدهی بر طول بلندتری برگ و دمگرل در سر ح احتمرال یرک
درصد معنیداراست .م رابق بردول تجزیره واریرانی (بردول  1در
آزمای اول – سال دوم تاثیر مدت زمان تیمار کلشیسی برر عررض
برگ و عرض روزنه معنیدار است .تیمار شکافدهی بر عرض روزنره
تاثیر معنی داری داشته است (بدول  . 1در سایر فاکتورهرای ارزیرابی
شده تفاوت معنی داری تحت تاثیر تیمارهای اعمال شده مشاهده نشد
(بدول  . 1نتای مقایسه میانگی (بردول  0در آزمرای اول–سرال
اول تاثیر زمان غوطه وری در کلشیسی بر طول برگ و طول دمگل
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را نشان میدهد که مدت زمان تیمار  42ساعت با کلشیسی غلظرت
 5/50درصد به نحو معنیداری بر صفتهای طرول بررگ ( 25/65و
طول دمگل ( 45/52تاثیر داشته است .تیمار  21سراعت نیرز تفراوت
معنی داری نسبت به تیمار  42سراعت کلشریسری در طرول دمگرل
( 45/56نشان نمی دهد .در آزمای اول-سال دوم تیمار  42سراعت
کلشیسی  5/50درصد به نحرو معنری داری عررض بررگ ( 5/62و
عرض روزنهها ( 5/540را افزای داد (بدول  . 1با توبه به نتای بره
دست آمده از تاثیر تیمار  21ساعت در آزمرای اول ،در آزمرای دوم
تنها تیمار  21ساعت با کلشیسی انت راب و در کنرار غلظرت براالتر
کلشیسی نسبت به آزمای اول ارزیابی شد .در آزمای اول –سرال
اول م ابق نتای مقایسه میانگی تاثیر تیمار شکافدهری روی طرول
دمگل و طول برگ (بدول  6تیمار شکافدهی به نحو معنیداری بر
صفتهای طول برگ و طول دمگل تاثیر داشته و بیشتری طول برگ
( 24/14و طول دمگل ( 45/50در تیمار عدم شکافدهی حاصل شد.
تیمار شکافدهی همزمان با تیمار کلشی سری بره نحرو معنری داری
طول برگ را  45/5درصد و طول دمگرل را  11/6درصرد نسربت بره
شرراهد کرراه داد (برردول  . 6در آزمررای اول – سررال دوم تیمررار
شکافدهی به نحو معنی داری عرض برگ ( 5/12را نسبت به عرض
برگ ( 5/62در تیمار عدم شکافدهی کاه داد.

جدول  -2تجریه واریانس اثر تیمارهای کلشیسین و شکافدهی بر برخی خصوصیات سنبلک ( Muscariآزمایش اول – سال اول و سال دوم)
Table 4 - Analysis of variance of colchicineand scoring treatments on Muscari armeniacum characteristics, in first experiment
– first and second year

میانگین مربعات
Means of Squares.

سال اول

سال دوم
Second Year

عرض روزنهها

First Year

عرض
برگ

درجه
آزادی

منبع تغییرات

df

S. O. V

تعداد برگ

طول برگ

طول دمگل

طول گلچه

Leaf
number

Leaf
length

Peduncle
length

Raceme
length

* 0.00002

** 0.09

1.5 ns

* 74.11

* 24.92

0.49 ns

2

0.00005 ns

** 0.17

2 ns

** 396.06

** 51.56

0.60 ns

1

0.00001 ns

0.25 ns

3.5 ns

13.34 ns

0.96 ns

0.96 ns

2

0.00005

0.005

1

15.78

4.68

0.41

12

16.97

14.19

13.63

23.78

12.47

16

Stomata
width

Leaf
width

زمان غوطه وری
Soaking Time

شکاف دهی
Scoring

شکاف دهی × زمان غوطه
وری
× Soaking Time
Scoring

* **،و  :nsمعنی دار درس وح احتمال  0و  4درصد و نبود اختالف معنی دار
*, **, ns: Significant at 5 and 1درصد of probability level, and non-significant, respectively.

خ ا
Error
C.V.درصد
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Muscari  ساعت بر صفتهای بلندترین طول برگ و طول دم گل سنبلک92  و22 ،12  درصد به مدت5/50  تاثیر تیمار با کلشی سین- 0 جدول

در آزمایش اول – سال اول و سال دوم
Table 5 - The effect of treatment with colchicine % 0.05 on 12, 24 and 32 h on the longest leaf length and tail flower length
traits of Muscari armeniacum, in first experiment– first and second year

سال

سال اول

Year

سال دوم

First Year

زمان غوطه وری

Second Year

طول دمگل

طول برگ

عرض برگ

عرض روزنه

Soaking Time
Peduncle Length (cm)
Leaf Length (cm)
Leaf Width (cm)
Stomata Width (mm)
**19.52 a
12 h
20.69 a
0.39 b
0.015 a
24 h
17.06 ab
15.59 b
. 63 a
0.015 a
32 h
15.43 b
13.95 b
0.58 a
0.011 b
In each column, means with similar letters are not significantly different using Duncan’s multiple range test at 5  درصدof probability.
. درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند0  در س ح احتمال، در هر ستون براساس آزمون چند دامنهای دانک

عددهای دارای حرفهای مشتر

 آزمایش اول – سال اول و سال دوم- Muscari  تاثیر تیمار شکافدهی بر صفتهای طول بلندترین برگ و طول دم گل سنبلک- 1جدول
Table 6 - Effect of scoring treatment on leaf length, peduncle length of Muscari armeniacum in first experiment– first and
second year
سال

سال اول

Year

سال دوم

First Year

Second Year

تیمار شکافدهی

طول دمگل

طول برگ

عرض برگ

Scoring treatment

Peduncle length (cm)

Leaf length (cm)

Leaf Width (cm)

بدون شکاف دهی
Without Scoring
With Scoring

با شکاف دهی

19.05 a

21.41 a

0.63 a

15.66 b

2.08 b

0.432 b

In each column, means with similar letters are not significantly different using Duncan’s multiple range test at 5  درصدof probability.

درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند0  در س ح احتمال، عددهای دارای حرفهای مشتر در هر ستون براساس آزمون چند دامنهای دانک
سال- در آزمایش دومMuscari  تجزیه واریانس تاثیر غلظت کلشی سین و تیمار شکافدهی بر صفت های مورفولوژیک و روزنه سنبلک- 1جدول
دوم
Table 7 - ANOVA for the effect of colchicine concentration and cracking treatment on morphological and stomata traits of
Muscari armeniacum in second experiment - second year
M.S.

درجه

عرض روزنهها

طول روزنه ها

تعداد روزنه ها

طول برگ

عرض برگ

تعداد برگ

S. O. V

آزادی
df

Stomata
width

Stomata
length

Stomata
number

Leaf
length

Leaf
width

Leaf
number

کلشیسی

1

0.00003 **

0.0006**

7056 **

2.88 **

0.23 **

56.33 **

1

0.00008**

0.002 **

2730 **

13.02 **

0.31 **

16.33 **

0.0001 **

0.001 **

6960 **

12.16 **

0.45 **

21.33 **

0.00008

0.00002

102.25

4.87

0.009

0.58

21.65

16.21

15.94

17.71

19.75

16.36

منابع تغییر

Colchicine

شکافدهی
Scoring
کلشیسی × شکاف دهی
Colchicine×
Scoring

خ ا
Error
درصدCV

2
8

. درصد و غیر معنی داری هستند0  معنی داری در س ح، درصد4  به ترتیب بیانگر معنی داری در س حns ** و * و
and non significant, respectively.درصد, 5**درصد, * and ns indicate significantly different at 1
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شکل  - 1تاثیر بر همکنش غلظت کلشیسین × شکافدهی بر صفت تعداد روزنه سنبلک  - Muscariآزمایش دوم.
Figure 1 - Interaction effect of colchicine consentration × scoring on stomata numbers of Muscari armeniacum - second
experiment.

تفاوت معنی داری در نتای آزمای دوم -سرال اول تحرت تراثیر
تیمارهای اعمال شرده مشراهده نشرد .م رابق نترای بردول تجریره
واریانی (بدول  5از آزمای دوم –سرال دوم غلظرتهرای م تلر
کلشیسی و شکافدهی تاثیر معنیداری در س ح احتمال یک درصد
بر صفتهای مورفولوژیک تعداد برگ ،عرض بررگ ،طرول بلنردتری
برگ و همهنی بر تعداد ،طول و عرض روزنهها داشرتند .در آزمرای
دوم -سال دوم تعداد برگ و طرول بررگ در تیمارهرای کلشریسری
نسبت به شاهد تفاوت معنی داری نشان داد (بردول  ، 5ایر تفراوت
معنی دار به علت عدم سبز شدن سوخهای تیمار شده برا  5/4درصرد
کلشیسی میباشد .تفاوت بی سایر تیمارهای معنی دار نبود.
نتای حاصل از مقایسه تراکم روزنهها در یک میلریمترر مربرع از
س ح فوقانی برگ در شاهد و گیاهان تیمار شرده برا کلشریسری در
مرحله توسعه برگها در آزمای دوم –سال دوم نشان داد که اختالف
معنیداری در بر همکن غلظت کلشیسی × شکافدهی برر صرفت
تعداد روزنه در س ح احتمال یرک درصرد وبرود دارد (شرکل  . 4بره
نحوی که سوخهای شکافدهی شده در کلشیسی  5/4درصد اصرال
سبز نشدند و سوخهای تیمار شده با کلشیسی  5/50درصرد نیرز بره
نحوی معنی داری تعداد روزنه کمتری نسبت بره تیمرار شراهد نشران
دادند (شکل  . 4در همی غلظت  5/50درصد کلشیسی سروخهرای
شکافدهی شده به نحو معنی داری از تراکم روزنه بیشتری نسبت بره
سوخهای شکافدهی نشده برخوردار بودنرد (شرکل  4ایر در حرالی
است که تفاوت معنی داری در تراکم روزنهها بری سروخهرای بردون

شکافدهی تحت دو تیمار  5/4درصرد و  5/50درصرد مشراهده نشرد
(شکل  . 4بره طروری کره میرانگی ترراکم روزنرههرا در سروخهرای
شکافدهی نشده در شاهد برابر با  406/6عدد در یک میلیمتر مربع و
در نمونههای تیمار شده با کلشیسی غلظرت  5/50درصرد برابرر برا
 55/6عدد در یک میلیمتر مربع و در غلظت  5/4درصد کلشریسری
برابر با  55/2عدد در یک میلیمتر مربع بود (شکل . 4
کاه تراکم روزنهها در سوخ های تیمرار شرده برا کلشریسری
 5/50درصد بدون تیمار شکافدهی نشان می دهد که ای غلظرت از
کلشیسی طی تیمار زمانی  21ساعت می تواند برای امکان القاء پلی
پلوییدی در سنبلک را افزای دهد .م العه میانگی تراکم روزنهها در
نمونههای دیللوئید گیاه ریحان نشان داد که میانگی تراکم روزنرههرا
در یک میلی متر مربع از گیاهان دیللوئید  25/5عدد در یک میلیمترر
مربع و در نمونههای تتراپلوئیرد  5/05عردد در یرک میلریمترر مربرع
میباشد ( . 45در اکثر گزارشها افزای س وح پلوئیدی باعث کاه
تعداد روزنهها و در عی حال افزای اندازه آنها میگردد .بررسی ایر
فاکتور در برخی گیاهان به عنوان روشی مناسب ارزیابی گردیده اسرت
( . 44در گیاه راز طول و عرض روزنهها به عنوان پرارامتر مناسربی
برای شناسایی گیاهران تتراپلوئیرد معرفری شرده اسرت ( . 42در ایر
تحقیق نیز تغییرات اندازه روزنهها مورد بررسی قرار گرفت کره نترای
آن در شکلهای ( 2و  2نشان داده شده است.
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A

B

D

C

شکل  .A - 9نمونه ای از سنبلکهای  Muscariتحت آزمایش  .Bاندازه گیری قطر سوخ  .Cتراکم روزنه در نمونه سوخ تیمار شده با کلشیسین
( 5/50درصد)  .Dتراکم روزنه در نمونه شاهد (عدم تیمار کلشیسین).
Figure 3 A - Muscari armeniacum plant B. Bulb diameter measurement C. Stomata density in Musacri which treated with
colchicine 0.05% D. Stomata density in the control plants.

شکل  - 2تاثیر بر همکنش غلظت کلشیسین ×شکافدهی بر صفت طول روزنه سنبلک  ،Muscariآزمایش دوم
Figure 2 - Interaction effect of colchicine consentration × scoring on stomata length of Muscari armeniacum- second
experiment.

تاثیر برهمکن غلظت کلشیسی × شکافدهی بر صفت طرول
روزنه نشان داد غلظت  5/50درصد کلشیسی و تیمار بدون شرکاف-
دهی تاثیر معنیداری بر طول روزنه داشرته اسرت (شرکل  . 2تفراوت
معنی داری در صفت طول روزنه بی غلظتهای  5/50و  5/4درصرد
بدون تیمار شکافدهی مشاهده نشد ،ولی تفاوت آنها با شاهد معنری
دار بود (شکل  . 2همهنی م ابق نتای ارائه شرده در شرکل ( 2برر
همکن غلظت کلشیسی × شکافدهی برر صرفت عررض روزنره،
غلظتهای  5/50و  5/4درصد کلشیسی و تیمرار شرکافدهری نیرز

تاثیر معنیداری بر صفت عرض روزنه داشته است .تفاوت معنی داری
در صفت عرض روزنه بی غلظتهای  5/50و  5/4درصد تحت تراثیر
تیمار عدم شکافدهی مشاهده نشد ،ولی تفاوت آنها با شراهد معنری
دار بود (شکل  2به نحوی که عرض و طول روزنهها نسبت به شاهد
تا دوبرابر افزای نشان داد (شکل  2و . 2تیمار شکافدهی و غلظرت
 5/4درصد کلشیسی به شدت درصد زنده مانی و درصرد گلردهی را
کاه داد در حالیکه تاثیر معنی داری در امکان القاء پلی پلوییردی در
سوخهای سنبلک ایجاد نکرد .در مقایسره دو غلظرت کلشریسری برا

بررسي امکان القاء پلي پلوییدي در سوخهاي سنبلک...

اطمینران مری تروان گفرت کره غلظرت  5/50درصرد و بردون تیمررار
شکافدهی میتواند برای القاء پلیپلوییدی مناسرب باشرد .تحقیقرات
انجام گرفته توس پاوهشگران نشان میدهد که غلظت مروثر بررای
القای پلیپلوئیدی در گیاهان م تل متفاوت اسرت .بر ور Arctium
 lappaبا غلظتهای  5/2 ، 5/4 ،5/50و  5/1درصد به مدت یک ترا
چهار روز تیمار شدند ،در ای تحقیق با افزای غلظت کلشریسری و
زمان اعمال تیمار به شدت مرگومیر و ناهنجاری افزای یافت (. 42
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در تیمار ریشه گیاه ریحان با غلظتهای صرفر  5/0 ، 5/4 ، 5/50 ،و
 5/50درصد کلشیسی در مرحله چهار تا ش برگی ،باالتری درصد
گیاهان تتراپلوئید ( 5درصد را در تیمار با غلظت  5/50درصد گرزارش
نمودند ( . 45نتای تحقیق حاضر نشان داد که درغلظت  5/50درصرد
کلشیسی در مدت زمران  42سراعت براالتری درصرد زنردهمرانی و
گلدهی وبود دارد .همهنی در ای غلظت کاه ترراکم روزنرههرا و
افزای طول و عرض روزنهها گزارش شده است.

شکل  - 2تاثیر بر همکنش غلظت کلشیسین ×شکافدهی بر صفت عرض روزنه سنبلک  ،Muscariآزمایش دوم
Figure 4 - Interaction effect of colchicine consentration × scoring on stomata width of Muscari armeniacum, the second
experiment.

نتیجهگیری
غلظت  5/50درصد کلشیسی در مدت زمان  42ساعت بهترری
تیمار برای تولید سوخهای پلیپلوئید است ،درصد زندهمانی و گلردهی
و همهنی تغییر در صفتهای مورفولوژیک و کاه تراکم روزنهها و
افزای طول و عرض روزنههای سوخ در ای تیمار قابل قبول اسرت.
همهنی غلظت باالی کلشیسی اثر زیادی در افزای میزان درصرد
مرگومیر و کاه درصد گلدهی در سوخهای تیمار شرده داشرت .در
سوخهایی که تحت تیمار غلظت براالتر کلشریسری و شرکافدهری
قرارداشتند ،شکافدهی تاثیر منفی بر رشدونمو وگلدهی آنها داشت .در
نهایت مش ص شد که غوطهورسرازی در کلشریسری بره مردت 22
ساعت در سال دوم موبب بیشتری درصد زنده مانی و گلدهی خواهد
شد بنابرای در تیمار گلهای سوخدار مانند سنبلک باید غلظت کمترر
و زمان های تیمار بیشتر را استفاده کرد و غلظرت براال در حردود 5/4
درصد باعث آسیب به بافت گیاه خواهد شد .با افزای غلظت و مردت
زمان تیمار با کلشیسی  ،درصد زندهمانی گیاهههها به دلیل افرزای

سمّیت کلشیسی کاه یافت .برای رفع آسیب به زنردهمرانی گیراه
شستشوی سوخها بعد از تیمار غوطه ور سازی در کلشیسری قبرل از
کاشرت توصریه مریشررود .از طررف دیگرر بایررد توبره داشرت تیمررار
شکافدهی تاثیر منفی داشرته و مناسرب نیسرت .تیمارهرای منت رب
تحقیق انجام شده ( 5/50درصد کلشیسی به مردت  21سراعت برا
کاه تراکم روزنهها ،افزای طول و عرض روزنهها و بهبود گلدهی
در سال دوم امکان القا پلی پلوییدی در سوخها و سوخکهای سنبلک
را افزای دادند .نتای حاصل از ای تحقیق نشان دادند که همبستگی
منفی بری ترراکم روزنره و امکران القراء پلوییردی وبرود دارد و ایر
همبستگی منفی میتواند به عنوان ابزار متمایز کننده ای در گیاهان با
س وح پلوئیدی متفاوت در گیاهان م تل مرورد اسرتفاده قررار گیررد
( . 41تعیی غلظت و مدت زمان تیمار با مواد افزاینده س ح پلوئیردی
از قبیل کلشیسی  ،در یک برنامه القاء پلیپلوئیردی موفرق ضرروری
است و برای هر ژنوتیپ باید به طور بداگانه بهینه شود .ارزیابیهرای
درصررد زنررده مررانی ،درصررد گلرردهی ،ویاگرریهررای مرفولرروژیکی و
ویاگیهای روزنه برگ مانند ترراکم پرایی و طرول بیشرتر روزنره در
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م العات بعدی می باشند
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 شاخصهای مفیدی،پیازهای تیمار شده با کلشیسی نسبت به شاهد
بهت پی غربالگری سریع در القاء پلری پلوییردی بهرت اسرتفاده در
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Introduction: The genus Muscari has 47 species according to the World Checklist of Selected Plant
Families. M. armeniacum, belonging to the family Asparagaceae, is cultivated in pots and gardens in the
temperate regions. Muscari armeniacum is commonly known as grape hyacinth owing to its clusters of small,
bell-shaped, cobalt-blue flowers that look like clusters of upside-down grapes. Traditional methods of
propagation of Muscari species are rather slow, since the bulblet production from the mother bulbs is extremely
low. Muscari as a cold resistance, bulbous flower with blue color and tendency to flowering many times can be
used in many prospects. On the other hand, the color of M. neglectum is precious as natural pigment, and it has
many beneficial and useful compounds that may support human health. Traditionally, scoring facilitated the in
vitro and ex-situ propagation of bulbous flower. The manipulation of ploidy is a valuable tool in improving
crops. Out of many applicable methods, the use of chemicals to induce changes in chromosome number has been
well established. Colchicine has been successfully applied to induce polyploidy in a series of crop species. The
chromosome reduplication of Muscari armeniacum can be induced with mixed and soaked colchicine.
Material and Methods: Mature bulbs of Muscari armeniacum were bought online
(www.flowerbulbsholland.com). After treatments in first and second experiment, bulbs were cultivated in
experiment garden. Polyploidy induction and viability percentage by colchicine and scoring in Muscari were
evaluated separately in tow factorial experiment based on the completely randomized design with three
replications for two years. In the first experiment colchicine, 0.05 % by 12, 24 and 32 hours of soaking time under
scoring (with scoring and without scoring) treatment were evaluated. Finally, morphological traits such as
raceme length, leaf length, leaf number, leaf width, and peduncle length were evaluated and in second year
morphological traits, as well as microscopic traits including stomata numbers, stomata densities, stomata length
and width were evaluated. In the second experiment, colchicine 0.05 and 0.1 % with 24 h soaking time and
scoring (with scoring and without scoring) treatment in three replications were examined according to the first
experiment details. Five well expanded leaves of each plant were selected to measurement and scoring the size
and density of stomata. Three samples of epidermal cells were obtained from lower surface by nail varnish
technique. A small area of abaxial side of leaves was covered with thin layer of clear nail polish and left to dry.
After drying the polish, it was removed with a tip forceps then placed on a glass slide and observed through the
light microscope at 400 x magnification and studided bu=y digital image processing and analysis. Stomatal
density, length and width were measured for each image. Stomatal elongation was counted as the ratio of
stomatal length and stomatal width.
Results and Discussion: Results of the first experiment showed the heights viability (100 %) and flowering
(55%) in non-scoring bulbs and 12 hours colchicine treatments. Also the lowest viability (55 %) and flowering
displayed in 32 hours colchicine and scoring treatments. At the second year of first experiment the highest
viability percentage (75%) and flowering (10%) indicated in non-scoring bulbs and 32 hours colchicine treatment.
The lowest viability (30%) and flowering (0%) percentage showed in 12 hours colchicine treatment with scoring
bulbs. At the second year of first experiment 12 hours colchicine 0.05 % significantly increased leaf width (0.63)
and stomata width (0.015). Based on our results in the first experiment, in second experiment only 24 hours
colchicine 0.1% treatment was evaluated. At the second year of second experiment colchicine and scoring
interaction treatments had significant effects on stomata numbers. Bulbs that were scored and treated with
colchicine 0.1% didn’t germinate and colchicine 0.05% decreased stomata density significantly compared to
control.
1 and 2- M.Sc. Student and Assistant Professor, Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture Science,
Shahed University
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Conclusions: The results of the experiment showed that colchicine 0.05% in 12 h of soaking time is one of
the best treatment for Muscari polyploidy induction. Whereas, 32 h colchicine 0.05% treatment showed the
highest flower percentage and viability in second year. Also, scoring and colchicine 0.1 % had a negative effect on
the viability and the flowering percentage. High colchicine concentration and scoring treatment decrease
viability and flowering. Finally, colchicine 0.05% for 24 h without scoring could increase the possibility to
induce ploidy.
Keywords: Bulb flower, Propagation, Stomata, Viability.
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