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تأثیر دور آبیاری و اسیدهیومیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
گیاه دارویی آویشن ()Thymus vulgaris L.
حسین گرگینی شبانکاره ،*۱ساراخراسانینژاد ،۱مرتضی صادقی ،2علیرضا

طبسی3

1گیاهان دارویی ،گروه علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
2معاونت تولیدات گیاهی ،سازمان جهاد کشاورزی گلستان ،گرگان ،ایران
3موسسه غیرانتفاعی بهاران
تاریخ پذیرش79/8/۱0:

تاریخ دریافت79/2/22 :

چکیده
به منظور بررسیی اریر دور یبییاری و کیاربرد اسییدهیومیب بیر برگیی وی گییهیای مورووویییولیوکی ی و
بیوشیمیایی گیاه دارویی یویشن ( )Thymus vulgaris L.یزمایشی بهصورت کرتهای گردشده در قالی

طیر

بلوک کامل تصادوی در سه ت رار در میرعه تحقیقاتی مؤسسه غیرانتفاعی بهیاران گرگیان در سیار زراعیی -69
 1361به اجرادریمد .تیمارهای یزمایش در چهار سطح دور یبیاری (شامل سه ،شش و نه روز ی بیار و هیر روز
یبیاری بهعنوان شاهد) و سه سطح محلوردهی اسیدهیومیب (شامل  113 ،333و صفر میلیگرم در لیتر) ،لحیا
گردید .نتایج نشان داد اویایش مییان دور یبیاری سب

اویایش معنیدار در ترکیبات ونلی ،وعالیت ینتیاکسیدانی،

پرولین و قند های محلور گردید .ارر واصله یبیاری در بیشترین سطح (نهروز ی بار) ،منجربه اوییایش بیهترتیی
 1/70 ،11/13 ،3/319 ،1/30و  3/02درصدی پرولین ،ترکیبات ونلی ،وعالیت ینتیاکسیدانی و قندهیای محلیور
گردید .همچنین باالترین مییان اسانس با  11درصد اگتالف نسبت به شاهد از سطح سیوم دور یبییاری (شیش
روز ی بار) مشاهده شد .از طروی اویایش واصله دور یبیاری سب

کیاهش معنییدار ارتفیا بوتیه ،وزن تیازه و

گشب گیاه گردید .کاربرد اسیدهیومیب نیی بر تمامی صفات مورد بررسی ارر معنیداری داشیت .همچنیین اریر
متقابل دور یبیاری و کاربرد اسیدهیومیب روی تمام صفات بهجی ترکیبات ونلی ارر معنیدار داشت بهطیوریکیه
وعالیت ینتیاکسیدانی و درصد تیمور در شرایط محلورپاشی با  113میلیگیرم در لیتیر اسییدهیومیب و یبییاری
نهروز ی باربه بیشترین حد رسیدند .در همین راستا حداکثر درصد اسیانس در سیطح سیوم یبییاری (شیشروز
ی بار) با کاربرد  333میلیگرم در لیتر اسیدهیومیب بهدست یمد و پرولین گییاه نییی در شیرایط یبییاری نیه روز
ی بار و  333میلیگرم در لیتر اسیدهیومیب بیشترین مقدار را نشان داد .بهطورکلی نتایج ایین یزمیایش ،کیاربرد
 333میلیگرم در لیتر اسییدهیومییب را در واصیله یبییاری نیهروز ییببیار بیهعنیوان بهتیرین تیمیار از لحیا
صروهاقتصادی معروی میکند ،زیرا با مصرف کمتر یب همراه با کاربرد اسیدهیومیب ،میتیوان در ایین گییاه بیه
همان مییان عمل رد که در سطو باالتر مصرف یب دارند ،دست یاوت.
واژههاي کلیدي :اسانس ،پرولین ،ترکیبات ونلی ،تیمور ،وعالیت ینتیاکسیدانی.

*نویسنده مسئورh.shabankareh92@gmail.com :
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یلی گاک ،پیت ،لیگنین و غیره بیهوجیود مییییید کیه

مقدمه
گیاهان طی دوران رشد گود با تینشهیای متعیدد

مییتوانید جهییت اوییایش محصییور و کیفییت ین بییه

محیطی مواجه میشوند ،که هرییب از ینهیامیتواننید

کارگروتییه شییود ( .)Abedi and Pakniyat, 2010از

باتوجه به مییان حساسیت و مرحله رشدی گیاه اررات

میایای مهم اسیدهیومیب میتیوان بیه کیالتکننیدگی

متفاوتی بر رشد و عمل رد داشته باشند .کمبود یب از

عناصر غذایی مختلف ماننید سیدیم ،پتاسییم ،منییییم،

مهمتیرین عوامیل محیطیی کیاهش رشید و عمل یرد

روی ،کلسیم ،یهین ،میس و سیایر عناصیر مییباشید

بسیاری از گیاهان زراعی ،باغی و دارویی بهگصیو

( .)Abedi and Pakniyat, 2010اسیییدهیومیب بییا

Gorgini

اصال وییی ی و بهبود دانهبندی گاک وضای بیشتری

 .)Shabankareh et al., 2015تیینش طییوالنیمییدت

برای نفوذ یب ایجاد میکند ( )Mirhajian, 2011و بیا

رطوبتی برتمام ورییندهای متابولی ی گیاه ارر میگذارد

اویایش وعالییت

در مناطق گشیب و نیمیهگشیب دنیاسیت (

و اغل

موج

کاهش تولید گییاه مییشیود (

اویایش وعالیت ینییم روبیس و ،سب

وتوسیینتیی گیییاه میییشییود (.)Delfine et al.,2005

Abedi

 .)and Pakniyat, 2010بییه طییوریکییه در یزمایشییی

بررسی ارر اسیدسالیسیلیب و اسیدهیومیب بهگصو

گلدانی ،با اعمار تنش گش ی بر شاگصهای رشدی،

اسیدهیومیب ،بر گیاه دارویی سیاهدانه تحیت سیطو

Thymus

مختلف تنش شوری و گش ی نشیان داد کیه غلظیت

 ،)vulgaris L.مییان رشد و عمل یرد اسیانس کیاهش

پروتئین های محلور با اویایش تنش شوری و گشی ی

یاوییت (.)Mohammadpour Vashvaeiet al., 2015

کاهش یاوته و تولید ینییمهای ینتیاکسیدانی و پرولین

همچنین نتیجه مطالعه ارر تنش گش ی بر گیاهچههای

اوییییایش یاویییت (

کلیا ( )Brassica nupusنشان داد کیه گشی ی سیب

 .)Tadayon, 2015همچنین بررسی ارر تنش گش ی و

اویییایش مییییان پییرولین ،گلییوکی ،مییانوز و رامنییوز در

اسیدهیومیب بر گیاه دارویی چای ترش نشیان داد کیه

باوتهای ارقام کلییا شیده ( )Mirzaee et al., 2013و

با اویایش تنش گش ی تحت تیمیار اسییدهیومیب ،از

اوییایش وعالییت ینیییمهیای

محتوای کارتنوئید و محتیوای رطوبیت نسیبی کاسیته

عمل یرد و اسیانس گییاه داروییی یویشین (

در سه رقم نخود سیب

Ahmadpoor Dehkordi and

شده و غلظت پرولین اویایش یاوت که نشان مییدهید

ینتیاکسیدان میگردد (.)Nasr Esfahani, 2013

کاربرد اسیدهیومیب شدت اررات منفی تینش گشی ی

اگیراً استفاده از انوا اسییدهای یلیی بیرای بهبیود
کمی و کیفی محصوالت زراعی و بیاغی روا ویراوان

بیر گییاه کیاهش داده اسیت (

یاوتهاست .مقادیر بسیار کم از اسییدهای یلیی بیهدلییل

.)2015

Sanjarimijani et al.,

وجود ترکیبات هورمونی ،اریرات قابیل مالحظیه ای در

یویشن ( )Thymus vulgaris L.گییاهی گشیبی و

بهبود گصوصیات وییی ی ،شیمیایی و زیستی گاک و

چندساله معطر و متعلق به گانواده نعناعییان مییباشید

اویایش تولید و بهبود کیفییت محصیوالت کشیاورزی

که در مناطق محتلف جهیان رشید مییکنید (

دارند ( .)Sabzevari et al., 2009بنیابراین اسیتفاده از

 .)1982اسانس در تمامی قسمتهای گیاه وجود دارد،

انوا کودهای طبیعی از جمله اسیدهیومیب ،بدون اریر

ولی بیشتر در سرشاگههای گلدار دییده مییشیود کیه

مخییرب زیسییتمحیطییی ،جهییت بییاالبردن عمل ییرد

و عامیل ارزشگیذاری اسیانس ین

مهمتیرین ترکیی
ترکی

می تواند مثمررمیر واقیع شیود .اسییدهیومیب ترکیی
پلیمری طبیعی یلی است که درنتیجه پوسییدگی میواد
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ارزشمند ،ینتیاکسیدان میباشد

 :D4نییه روز ی بییار) ،تیمییار اسیییدهیومیب ( :H1صییفر

( Dapkevicius et al.,

(شییاهد)113 : H2 ،میلیییگییرم در لیتییر و333 :H3

.)2002

میلیگرم در لیتر) معروی گردید.

با توجه به ایین کیه گشی ی و کیمیبیی در اییران
همییواره از مهمتییرین مسییائل و مشی الت کشییاورزی

بدینمنظور بذر گیاه موردنظر ازشرکت پاکان بیذر

است و بیا عناییت بیه اهمییت اسیتفاده از نظیامهیای

اصفهان تهیه و در سینی نشاء و در شرایط گلخانیه در

کشییاورزی پایییدار و معروییی روشهییای مییدیریتی،

یذرماه  1361اقدام به تولید نشا گردید .عملیات شخم،

پ وهش حاضر ،به منظور ارزیابی کاربرد اسییدهیومیب

تسطیح و یمادهسازی زمین در نیمه دوم ویروردینمیاه

در جهت نیل به اهداف کشاورزی پایدار و تعیین نییاز

 1369انجام پذیروت .در مجمو 17کرت برای کشیت

یبی گیاه دارویی یویشن در شرایط رکیم هیای یبییاری

استفاده شد .در داگل هرکدام از کیرتهیای یزمیایش

در میرعه بیرای اوییایش کیارایی مصیرف یب ،اجیرا

تعداد  6نشای تولید شده ،بیهروش جیوی و پشیته در

گردید.

سه ردیف  1/9متری با واصله  13سانتیمتری بر روی
ردیف و  13سیانتیمتیری بیین ردییف کشیت شیدند

مواد و روشها

( .)Lebaschi et al., 2018بعید از کاشیت بالواصیله

طرح آزمایشی :به منظور بررسی ارر وواصل یبییاری و

یبیاری صیورت گرویت .یبییاری تیا دو هفتیه بعید از

اسیدهیومیب بر برگی وی گی های مورووویییولوکی ی

استقرار بوته ها ،بهصورت هر روزه صورت پذیروت و

و بیوشیمیایی گیاه دارویی یویشین ،یزمایشیی درسیار

سپس یبیاری تا پایان دوره رشد بر حسی

تیمارهیای

 1361-69در محوطه تحقیقیاتی مؤسسیه غیرانتفیاعی

یبیاری (سه ،شش و نه ورز ی بار) به مییان  333میلی

بهاران گرگان اجراءشد .در این تحقیق اررات دو عامل

لیتر برای هربوته انجام شد .از پودر اسیدهیومیب 61%

رکیم یبییاری و اسییدهیومیب بیهصیورت کیرتهیای

با نام تجاری هیوم س ساگت کشور امری یا (حیاوی

گردشده بر پایه طیر بلیوک کامیل تصیادوی در سیه

 73%اسیدهیومیب و  23%اسیدولویب) جهیت اعمیار

ت رار مورد بررسی قیرار گرویت .وواصیل یبییاری در

تیمییار اسیییدهیومیب اسییتفاده گردییید کییه بییهصییورت

چهار سطح یبیاری هر روز یبیاری ،سه ،شش و نه روز

محلور پاشی برگی به همیراه یب یبییاری بیود .بعید از

ی بییار بییهعنییوان کییرت اصییلی و محلییورپاشییی

سبیشدن ،بوتهها در طی چند مییرحله تنییب شدند و

اسیدهیومیب در سه غلظت 113 ،333و صفر میلیگرم

درنهایت داگل هر کرت شیش بوتیه نگهیداری شید.

در لیتر بهعنوان کرت ورعی در نظر گروته شدند .برای

جهت شناسایی گصوصیات کمی و کیفی گاک محیل

سییهولت در جاگییذاری تیمارهییا در جییداور ،حییروف

یزمایش ،نمونه گاکی بیه یزمایشیگاه منتقیل و تجیییه

اگتصاری بهصورت واصله یبیاری ( :D1شیاهد ییا هیر

شیمیایی و وییی یی انجیام گروتیه و نتیایج حاصیل از

روز یبیاری :D2 ،سه روز ی بار :D3 ،شش روز ی بار و

تجییه گاک در جدور  1یورده شده است.

جدول  :۱گصوصیات وییی ی و شیمیایی گاک
یزمایشگاه

شماره

مشخصات نمونه

عمق

pH

هدایت

ال تری ی

درصد اشبا

گنثی شونده

N

درصد مواد

درصد ازت

کربن یلی

جذب

وسفر قابل

پتاسیم

قابلجذب

رس

الی
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ماسه

 :T.N.Vدرصد کل مواد گنثی شونده

 :S.Pدانهبندی گاک

باوت

610

گرگان

3-33

0/31

1/309

111/79

1/16

3/36

3/6

21/7

219

12

12

12

Silty -Clay
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حدود  7هفته پس از شرو تیمارهای رکییم یبیی

عصاره متانولی (متانور  73درصد) بیا ییب میلییلیتیر

(زمانی که  13درصد بوتهها در مرحله گلیدهی کامیل

 DPPHبا غلظت  3/1میلیموالر مخلوط گردید .بیرای

بودنییید) ،اقیییدام بیییه انیییدازهگییییری وی گییییهیییای

نمونه شاهد یب میلیلیتر متانور گالص بهجیای ییب

مورووویییولوکی ی (ارتفا بوتیه ،وزن تیازه و گشیب

میلیلیتر عصاره متانولی قرار داده شد و برای بالنب از

گیاه ،رطوبت نسبی یب برگ ،پرولین و قند محلور) و

متانور گالص استفاده شد .بعد از  33دقیقیه تیاری ی،

بیوشیمیایی (وعالیت ینتیی اکسییدانی ،ترکیبیات ونلیی،

نمونهها در طیور میو  110نیانومتر توسیط دسیتگاه

تیمور و درصد اسانس) گردیید بیه طیوریکیه از هیر

اسپ ترووتومتر مدر؟ قرائت شدند .اعداد بدست یمیده

تیمار ،سه ت رار انتخاب شده ،بعد از حیذف ریشیه و

از جذب نمونه توسط رابطه  1به درصد مهار رادی ار

گشب نمودن اندامهای هوایی در دمای اتیا (حیدود

یزاد تبدیل شد (.)Miliauskas et al.,2004.

 29درجه سانتیگراد) و سایه ،اندازهگیری وزن گشب

رابطه ()1

گیاه ،عصیاره متیانولی تهییه و صیفاتی نظییر وعالییت

(درصدجذب شاهد)=درصد DPPH

ینتی اکسیدانی ،ونل کیل ،پیرولین ،قنید محلیور بیرای

 ×133درصد جذب نمونه درصد جذب شاهد

هرکرت اندازهگیری شد.

اعداد بدست یمده برابر با درصید مهیار رادی یارهیای

اندازهگیري ترکیبات فنلی :مییان ترکیبات ونلی بیرگ

یزاد در عصاره متانولی ( )3/1 ppmنمونهها مییباشید

به روش ویولینسییوکالتو انیدازهگییری شید .ابتیدا 23

(.)Brahmilarski et al., 2012

می رولیتر از عصاره برداشته و بیا  1/19میلییلیتیر یب

اندازه گییري قنیدهاي مولیول :اسیتخرا قنیدهیای

مقطر و  133می رو وولین سیوکالتو به ین اضیاوه شید،

محلییور بییا اسییتفاده از روش اوموکولییو انجییام شیید.

بعییید از  1-7دقیقیییه اسیییتراحت 333 ،می رولیتیییر

طبقاین روش 13میلیگرم از باوت تر برگ گییاه بیا 1

کربناتسدیم یب موالر به محلور اوییوده و بیهمیدت

میلیلیتر اتانور  73درصد مخلوط و بهمدت  13دقیقیه

 33دقیقییه در حمییام بخییار  13درجییه سییانتیگییراد در

در حمییام یبگییرم (بیینمییاری) بییا دمییای  03درجییه

تاری ی قرار گروت .در شاهد متانور گالص جایگیین

سانتیگراد قرار گروت .عصاره ال لیی بیهدسیت یمیده

عصاره متانولی گردید .سپس نمونههیا در طیور میو

بهمدت  11دقیقه با دور  1333g1سانتریفیوک گردیید و

 093نییانومتر توسییط دسییتگاه اسییپ ترووتومتر (مییدر

محلور شفاف بهدست یمده که حاوی قندهای محلور

 )UNICO 2800قرائیت گردیید .بیرای رسیم منحنیی

بود به یب بشر منتقل شد و عمل وو  1مرتبیه دیگیر

کالیبراسیون از غلظتهای متفاوت اسییدگالیب (،213

روی بقایای باوت بهجا مانده ت رار گردید .در نهاییت

 13 ،133 ،113 ،233میلیگرم بر لیتر) در متیانور 73%

عصاره ال لی با حرارت غیرمسیتقیم تللییش شید بیه-

استفاده گردید .این مقدار برای یب میلیگیرم در لیتیر

طوریکه حجم ین به یبپنجم حجم اولیه رسید .برای

میلیگرم اسییدگالییب

حذف کلروویل ،عصاره بهدست یمده به نسبت  1به 1

در  133گییییرم بییییرگ گشییییب بدسییییت یمیییید

با کلروورم مخلوط گردید و بعید از هیمزدن ،محلیور

(.)McDonaldand Ho, 2002

بهمدت  1دقیقه به حار سی ون رهیا شید .ایین عمیل

محاسبه شد و ونلکل بر حس

سب

سنجش ترکیبات آنتی اکسییدانی ایا روش :DPPH
برای اندازهگیری مییان مهار رادی ارهیای یزاد

جداشدن کلروویل از واز یبیی گردیید .ویاز یبیی

رویییی بییهمییدت  13دقیقییه بییا سییرعت 13333 g

DPPH

(دی ونیل پی ریل هییدرازیل) ،ابتیدا ییب میلییلیتیر از

1. Gravity
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سانتریفیوک شد .واز شفاف بیاالیی جیدا شیده و از ین

برگ توسعه یاوتیه از تمیام واحیدهای یزمایشیی جیدا

برای اندازهگیری انوا قندهای محلور توسط دسیتگاه

کرده ،قطعاتی یب سانتیمتیری بیرگ تهییه و وزن تیر

Omokolo et al.,

ینها به کمب ترازو دیجیتالی اندازهگییری شید .بیرای

اسییپ ترووتومتر اسییتفاده گردییید (
.)2002

تعیین وزن شبا ینها را به پتریدییشهیای درب دار

اندازهگیري پرولین :برای اندازهگیری پرولین  3/1گرم

حاوی یب مقطر منتقل کرده و بهمدت  21سیاعت در

برگ تر گیاه را با هاون گرد شده و درون ییب تییوب

تاری ی و دمای  1درجه سانتیگراد قرار داده شد .پس

ریخته شد ،سپس  13میلیلیتر سولفوسالیسییلیباسیید

از گار کیردن قطعیات از یب مقطیر جهیت حیذف

 3درصد یماده شده بیه ین اضیاوه و نمونیه درون یی

رطوبت اضاوی سطح قطعات برگ ینها را در بیین دو

قرار داده شد .تیوب در  11333دور به مدت  13تا 11

الیه کاغذ صاوی گشیب نمیوده و سیپس وزن یمیاس

دقیقه در دمای  1درجه سانتیگراد سیانتریفوک شید تیا

ینها اندازهگیری شد .سپس وزن گشب با قیرار دادن

مواد اضاوی از محلور جدا گیردد .مییتیوان بیهجیای

همییان نمونییه گیییاهی در یون  03درجییه سییانتیگییراد

سانتریفیوک از قیف شیشهای و کاغذ صاوی برای صاف

بهمدت  21ساعت تعیین گردید و در نهاییت رطوبیت

کردن نمونهها استفاده کرد .مقدار  2میلیلیتر از عصارة

نسبی یب برگ ( )RWC1با استفاده از رابطه  2محاسبه

صییاف شییده درون تیییوب جدییید ریختییه شیید و 2

شد (.)Yamasaki and Dillenburg, 1999

میلییییلیتیییر اسیییید نیییاینهییییدرین و  2میلییییلیتیییر

رابطه (:)2

اسیداسییتیبگالسیییار بییه ین اویییوده و سییپس گییوب

]× 100

)وزن گشب−وزن تر(

[ = )RWC(%

وزن گشب−وزن یماس

استخراج اسانس و اندازهگیري میزان تیمیول :بیرای

مخلوط شد .همیمان مقدار  2میلی لیتر از محلور هیای

استخرا و اندازهگیری اسانس ،سرشیاگههیای گلیدار

استاندارد صفر 19 ،12 ،7 ،1 ،و  23میلیگیرم در لیتیر

بوتهها در مرحلیه گلیدهی کامیل برداشیتشیده و در

پییرولین درون تیییوبهییای جدییید ریختییه شیید و 2

دمای اتا (حدود  21درجیهسیانتیگیراد) و در سیایه

میلییییلیتیییر اسییییدنیییاینهییییدرین و  2میلییییلیتیییر

گشب شد .سپس از هر نمونه گشب شده  133گیرم

اسیداستیبگالسیار به ینهیا اوییوده و سیپس گیوب

یسیاب شده و بهروش تقطیر بیا یب ( 133سییسیی)

مخلوط شد .نمونهها بهمدت  1سیاعت در حمیام یب

یب و کمییب دسییتگاه کلییونجر اسییانسگیییری شییدند

گرم و سپس درون حمام ی قییرار داده شد .مقیدار 1

( .)Yamasaki and Dillenburg, 1999بییرای تعیییین

میلیلیتر تولوئن به محلور اضاوه و بهمدت  23رانیه بیا

مقییدار تیمییور موجییود در اسییانس از دسییتگاه گییاز

دستگاه ورت س بههم زده شد .اسیتانداردهای پیرولین

کروماتوگراف دانشگاه شهید بهشتی ،مجهیی بیه ستون

محلور در واز تولوئن را بیه انیدازهی الزم در کیووت

 DB-5به طور  33متر و قطر داگلی  3/21میلیمییییتر

دستگاه اسپ ترووتومتر ریخته و مقدار پرولین در طور

و ضخامت الیه نازک  3/21می رومتر استفاده شد.

مو  123نانومتر قرائت و منحنی استاندارد رسم شید.

دمای یون از  93درجه سانتیگراد تییییا  213درجیییه

سپس مییان جذب در نمونههای گییاهی قرائیت و بیا

سانتیگراد با سرعت  1درجه سانتیگراد بییییییر دقیقه

قراردادن ین در معادله گطی مقدار پرولین بهدست یمد

اویایش یاوت و بیییهمیییدت  1دقیقیییه در  213درجه

(.)Bates et al., 1973

سانتیگراد نگیییه داشیییتهشییید .از گاز حامل هلیوم با

تعیین موتوي نسبی آب ایر  :بیرای تعییین درصید
محتوای نسبی یب برگ ،از قسمت انتهیایی سیاقه سیه

1. Relative Water Content
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تأثیر دور آبیاری و اسیدهیومیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی...

سرعت جریان  1/1میلیمتر بر دقیقه استفیاده شد و از

تیمارهای ترکیبی با اویایش وواصل یبیاری مییان صفات

انرکی یونییاسییون  03ال ترون ولت استفاده شد.

مذکور کاهش یاوت بهطوریکه کمتیرین میییان ارتفیا

آنالیز دادهها :تجییه و تحلیل دادهها (تجییه وارییانس

بوته ( 11/33سانتیمتر) ،وزن تازه گیاه ( 33/11درصید)

و مقایسه میانگین بهروش )LSDبیا اسیتفاده از نسیخه

و وزن گشب گیاه ( 11/31درصید) از شیرایط نیه روز

SAS Institute, 2013, Cary,

ی بار یبیاری و عدم کاربرد اسییدهیومیب حاصیل شید

 )NC.صورت گروت .و ترسیم نمودارها با اسیتفاده از

(جدور  .)1بهطورکلی کیاربرد  333میلییگیرم در لیتیر

نرماویار  Excelانجام شد.

اسیدهیومیب در شرایط یبیاری روزانیه بیشیترین مقیدار

 6/2نیرماوییار ( SAS

صفات مورد بررسی را بهدنبار داشت (جدور .)1
ترکیبات فنلی و فعالیت آنتیاکسیدانی :صفات ونیل و

نتایج
با توجه بیه جیدور تجیییه وارییانس (جیدور )2

وعالیت ینتییاکسییدانی بیهطیور معنییداری ()p≥3/31

تیمارهییای اعمییار شییده بییر تمییامی صییفات مییورد

تحت تأریر تیمارهیای وواصیل یبییاری و اسییدهیومیب

اندازهگیری ارر معنییدار داشیتهانید بیهطیوریکیه دور

قرار گروتند (جدور  .)2مقایسه مییانگین دادههیا نشیان

یبیاری در سیطح معنییداری ییب درصید بیر تمیامی

داد کییه بیشییترین مییییان ونییلکییل بییا میییانگین 3/309

صفات اندازهگیری شده مورر بوده است .همچنین اریر

میلیگرم بر گرم ماده گشیب مربیوط بیه تیمیار واصیل

اسیدهیومیب بر تمامی گصوصیات گیاه بیه جیی ونیل

یبیاری نه روز ی بیار و کمتیرین ین بیا مییانگین 3/313

کل و تیمور که در سطح پنج درصد معنیدار بودهانید

میلیگرم بر گرم ماده گشب مربوط به سطح اور تیمیار

در سطح یب درصد معنیدار شده است و اریر متقابیل

وواصیل یبیییاری (هییر روز یبیییاری) اسییت (جییدور .)3

دور یبیاری و اسیدهیومیب به جی درصد اسانس ،ونیل

کاربرد  333میلییگیرم در لیتیر اسییدهیومییب موجی

کییل و مقییدار تیمییور بییر بییاقی صییفات ارییر معنیییدار

اویایش معنیدار این صفت نسبت به شاهد گردید .البتیه

داشتهاند که معنی داری بر صفات وزن گشب ،پرولین

کاربرد اسیدهیومیب با غلظت  113میلیگرم در لیتر نییی

و درصد یب نسبی برگ در سطح پنج درصد معنیدار

بهبود در این صفت را بهعنوان صفت مثبت ،نسیبت بیه

بییوده و بییر بییاقی صییفات در سییطح یییب درصیید ارییر

شاهد بهدنبار داشیت (جیدور  .)1بیا اوییایش وواصیل

معنیدار داشته است.

یبیاری ،ینتی اکسیدان به طور معنیی داری اوییایش یاویت

ارتفاع ،وزن تازه و خشک گییاه :ارتفیا  ،وزن تیازه و

(جدور  .)2وواصل یبیاری نه ،شش و سه روز ی بار بیا

گشب به طور معنی داری ( )p>3/31تحتتأریر وواصیل

میانگینهای  02/37 ،71/71و  96/92درصد بیهترتیی

مختلف یبیاری قرار گروتنید (جیدور  .)2کیه بیشیترین

باعث اوییایش  1/09 ،11/13و  2/3درصیدی در میییان

مقدار برای این صیفت از سیطح اور یبییاری (هیر روز

ینتیاکسیدان نسیبت بیه شیاهد گردیید (جیدور  .)3در

یبیییاری) بدسییت یمیید (جییدور  .)3همچنییین کییاربرد

شییرایط وواصییل یبیییاری در سییطو بییاال ،کییاربرد

اسیدهیومیب نیی برای صفات مذکور درسیطح احتمیار

اسیدهیومیب توانست میییان ینتییاکسییدان را اوییایش

یبدرصد معنیدار بود (جدور  .)1بهطوریکه بیشترین

دهد ،به طوری که بیشترین مقدار ینتییاکسییدان (71/03
میلیگرم بر گرم مادهگشب) بیهترتیی

مقدار ارتفا بوته ،وزن تیازه و گشیب گییاه بیهترتیی
 31/39 ،90/17 ،21/11درصد مربیوط بیه کیاربرد 333

میلیگرم اسیدهیومییب در ترکیی

میلیییگییرم در لیتییر اسیییدهیومیب بییود (جییدور  .)1در

واصله یبیاری حاصل شد (جدور .)1
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تیمیاری بیا نیه روز
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جدول  :2تجییه واریانس وواصل یبیاری و اسیدهیومیب بر گصوصییات مورووویییولیوکی ی و بیوشییمیایی انیدام هیوایی گییاه
دارویی یویشن
میانگین مربعات
درجه

درصد اسانس

یزادی

پرولین

سرشاگههای

ت رار

2

3/336ns

دوریبیاری

3

**2/11

ت رار×دوریبیاری

9

3/333ns

اسیدهیومیب

2

**

منبع تلییرات

گلدار

دوریبیاری×

**

3/3312

3/3333321ns
*

3/333371

گشب کل

کل

ns
**

3/13

61/69

3/71 ns
**

912/91

ns
**

وعالیت
ارتفا بوته
ns

7/21

301/99

1/03 ns
**

ns

3/399

**

13/37

1107/12

نی

نسبی یب

ns

3/33331

**

3/11 ns
**

ترکیبات ونلی

ینتیاکسیدا

رطوبت

**

3/331

3/333332 ns
*

111/79

3/33339

ns

3/61

390/03

**

1/39 ns
**

63/92

قند محلور
ns

2/11

113/11

1/01ns
**

**

تیمور
3/21

1/10

**

139/92

1/21ns

173/27

**

1/91

3/20 ns
*

213/39

3/20

9

**3/33

3/333312 ns

**11/63

*03/13

*1/19

3/33331 ns

*11/20

*13/37

**11/30

3/11 ns

19

3/333

3/3333391

1/23

7/97

3/23

3/333331

1/33

1/92

1/29

3/10

تلییرات

3/13

1/17

3/77

2/61

2/33

3/71

1/17

2/17

3/16

1/11

* ** ،و  nsبهترتی

معنیدار در سطح احتمار  1و  1درصد و عدم معنیدار بودن میباشد.

اسیدهیومیب
گطا
ضری

3/71

3/333310ns

وزن

وزن تازه

درصد

جدول  :3مقایسه میانگین اررات ساده دور یبیاری بر گصوصیات مورووویییولوکی ی و بیوشیمیایی گیاه دارویی یویشن
پرولین
دور یبیاری

ارتفا بوته

وزن تازه

(سانتیمتر)

(گرم)

وزن

درصد

(میلیگرم

قند محلور

گشب

اسانس

در 133

(میلیگرم

(گرم)

(درصد)

گرم وزن

بر گرم)

گشب)

درصد
رطوبت
نسبی یب
(درصد)

وعالیت
ینتیاکسیدانی
(درصد)

ترکیبات
ونلی

تیمور

(میلیگرم

(درصد)

در میلیلیتر)

هر روز

21/36a

91/32a

32/27a

3/17d

1/12d

21/31d

11/73a

90/32d

3/313c

7/99d

سه روز ی بار

23/39b

91/21b

26/61b

3/29c

1/91cd

27/67c

13/37ab

96/92c

3/312c

7/69c

شش روز ی بار

21/39c

11/73c

20/32bc

3/31a

1/71b

31/21b

16/69c

02/37b

3/392b

6/30b

نه روز ی بار

23/19d

13/79d

21/32c

3/32b

2/16a

13/17a

19/06d

71/71a

a3/309

13/36a

در هر ستون ،میانگینهای دارای حروف مشترک درسطح احتمار  1درصد تفاوت معنیداری ندارند.

با توجه به جیدور مقایسیه مییانگین ،بیا اوییایش

محلور با میانگین  13/17میلیگرم بر گرم ماده گشب

واصله یبیاری میییان وعالییت ینتییاکسییدانی اوییایش

از تیمار یبیاری نه روز ی بار یبییاری و کمتیرین ین بیا

یاوت بهگونهای که حداکثر مقدار ین از سیطح نیه روز

میانگین  21/31میلیگرم بر گرم ماده گشب از سیطح

ی بار یبیاری بدست یمد (جدور.)3

اور تیمار واصله یبیاری (هر روز یبیاری) حاصیل شید

قند مولیول و پیرولین :نتیایج تجیییه وارییانس در

(جدور  .)3کاربرد  333میلیگرم در لیتر اسیدهیومیب

جییدور  2نشییان میییدهیید کییه تیمییار رکیییم یبیییاری،

با میانگین  30/32میلیگرم بر گرم ماده گشب موج

اسیدهیومیب و ارر متقابل ینها تأریر معنیداری بر مییان

اویایش  13/71درصدی این صفت نسیبت بیه شیاهد

قند محلور داشیت (جیدور  .)2بیشیترین میییان قنید

گردید (جدور .)1
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جدول  :4مقایسه میانگین اررات ساده اسیدهیومیب بر گصوصیات مورووویییولوکی ی و بیوشیمیایی گیاه دارویی یویشن
اسید هیومیب

ارتفا بوته (سانتیمتر)

وزن تازه (گرم)

وزن گشب(گرم)

پرولین (میلیگرم در

درصد اسانس درصد)

 133گرم وزن گشب)

(میلیگرم در م)

ترکیبات ونلی

(درصد)

وعالیت ینتیاکسیدانی

یب (درصد)

01/90a

درصد رطوبت نسبی

در لیتر

21/11a

90/17a

31/39a

3/26a

2/11a

3/393a

11/36a

(میلیگرم در گرم)

در لیتر
 333میلیگرم

قند محلور

 113میلیگرم

23/91b

91/13b

33/01b

3/27ab

1/61b

3/393b

03/69a

12/93b

31/33b

6/19a

30/32a

تیمور (درصد)

عدم مصرف

17/20c

11/27c

23/17c

3/29b

1/16c

3/317c

96/12b

19/00c

27/21c

7/69c

6/11b

در هر ستون ،میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح احتمار  1درصد تفاوت معنیداری ندارند.

همانگونهکه در جدور  3نشان داده میشود

این صفت نسبت به شاهد گردید (جدور  .)1نتایج

وواصل یبیاری نه ،شش و سه روز ی بار یبیاری با

مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین مقدار پرولین

میانگین  1/71 ،1/91و 2/16گرم در گیاه گشب باعث

( 2/79میلیگرم در گیاه گشب) از برهم نش تیمار

اویایش مییان پرولین نسبت به شاهد شدند .در شرایط

شش روز ی بار یبیاری و کاربرد 113و  333میلیگرم

سطح چهارم واصله یبیاری کاربرد هر دو سطح  113و

در لیتر اسیدهیومیب حاصل شد (جدور .)1

 333میلیگرم در لیتر اسیدهیومیب موج

اویایش

جدول :2مقایسه میانگین اررات متقابل وواصل یبیاری و اسیدهیومیب بر گصوصیات مورووویییولوکی ی و بیوشیمیایی یویشن
ینتیاکسیدانی

نسبی یب

(میلی گرم

(درصد)

(درصد)

در گرم)

عدم مصرف

21/11f

11/93ef

29/16e

1/22f

91/71h

11/93cd

21/21i

 113میلیگرم در لیتر

21/91b

91/73bc

31/13ab

1/16d

96/01f

11/36ab

23/13h

 333میلیگرم در لیتر

27/12a

01/11a

39/22a

1/01c

03/31ef

10/17a

27/17fg

هر سه

عدم مصرف

16/33 g

12/91f

23/13f

1/12e

99/90g

13/32d

20/21g

روز یبیاری

 113میلیگرم در لیتر

21/30 c

92/13cd

31/01c

1/91d

96/76f

13/92bc

27/27gf

دوریبیاری× اسیدهیومیب

هر روز

ارتفا بوته

وزن تازه

(سانتیمتر)

(گرم)

وزن

پرولین

وعالیت

درصد رطوبت

قند محلور

گشب
(گرم)

(میلیگرم در
 133گرم وزن
گشب)

 333میلیگرم در لیتر

21/00b

97/77b

31/67ab

1/00c

02/31e

11/33ab

31/11e

عدم مصرف

10/32h

12/12g

17/13g

1/17d

03/13ef

19/27e

33/11ef

 113میلیگرم در لیتر

22/17e

16/10ed

26/11d

1/71c

01/17ef

11/21cd

31/11d

 333میلیگرم در لیتر

23/30cd

92/93cd

33/11bc

2/31b

01/39d

12/31cd

13/11b

هر نه

عدم مصرف

11/33i

33/11h

11/31h

2/13b

06/11c

37/71f

31/23d

روز یبیاری

 113میلیگرم در لیتر

22/17e

16/21ed

20/17e

2/07a

71/03a

13/20d

37/31c

 333میلیگرم در لیتر

22/00de

92/63cd

33/11bc

2/79a

71/90b

11/21cd

17/31a

هرشش
روز یبیاری

در هر ستون ،میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح احتمار  1درصد تفاوت معنیداری ندارند.

 13/17میلیگرم بر گرم ماده گشب به بیشترین سیطح

با اویایش واصله یبیاری تیا نیه روز ی بیار یبییاری

گود رسید (جدور .)1

مییان قنیدهای محلیور اوییایش یاویت و بیا مییانگین
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موتییواي نسییبی آب اییر  :محتییوای نسییبی یب

نسبت به شاهد گردید .البته قابلذکر است کیه کیاربرد

تحت تأریر رکیم یبییاری ،اسییدهیومیب و اریر متقابیل

 113میلیگرم در لیتر نیی سب

بهبود این صفت نسبت

( )P<3/31قرار گروت (جیدور  .)2مقایسیه مییانگین

به عدم کاربرد اسیدهیومیب گردید (جدور .)1

داده ها نشان داد بیشیترین میییان محتیوای نسیبی یب

مقدار تیمول  -درصد تیمور تحت تیأریر وواصیل

برگ با میانگین  11/73درصد مربوط به تیمیار شیاهد

یبیییاری ( )P<3/31و اسیییدهیومیب ( )P<3/31قییرار

(هییر روز یبیییاری) و کمتییرین ین بییا میییانگین 19/06

گروت (جدور  .)2مقایسه مییانگین دادههیا نشیان داد

درصد مربوط به نه روز ی بار بود که باتوجه بیه نیو

بیشترین مقدار تیمور با  13/36درصد مربوط به سطح

گیاه منطقی بهنظر میرسد (جدور  .)3مقایسه میانگین

چهارم واصله یبیاری (نه روز ی بار یبیاری) و کمتیرین

دادهها نشان داد که در سطو اور تیا چهیارم وواصیل

ین با میانگین  7/99درصد مربوط به سطح اور واصیله

مقادیر محتوای نسبی یب برگ برابیر

یبیاری (هر روز یبیاری) بود (جیدور  .)3کیاربرد 113

بییا  16/69 ،13/37 ،11/73و  10/06درصیید شیید کییه

میلیگرم در لیتر موج

اویایش معنی دار ایین صیفت

نشان دهنده کاهش مییان این صفت با اویایش وواصیل

نسبت به شاهد گردید .البته قابلذکر است کیه کیاربرد

یبیییاری میییباشیید (جییدور  .)3سییطو  113و 333

 333میلیگرم در لیتر نیی دارای کمترین ارر میی باشید

یبیاری به ترتی

میلی گرم در لیتر اسییدهیومیب موجی

(جدور .)1

اوییایش ایین

صفت نسیبت بیه شیاهد گردیید (جیدور  .)1کیاربرد
اسیدهیومیب در هر دو سطح  113و  333میلیگرم در
لیتر به ترتی

موج

اوث

اوییایش  1/79و  0/32درصیدی

همان طور که از نتایج مشخص میباشد با اوییایش

این صفت نسبت به شاهد گردید (جیدور  .)1کیاربرد

واصله یبیاری ،از مییان ارتفا بوته ،وزن تازه و گشب

اسییدهیومیب در شییرایط اعمیار وواصییل یبییاری ارییر

گیییاه و محتییوای یب نسییبی کاسییته شیید کییه کییاربرد

معنیداری بر محتوای نسبی یب داشت .بیهطیوریکیه

اسیدهیومیب توانست اررات منفیی کیمیبیی را جبیران

کاربرد  333میلی گیرم از ایین میاده در شیرایط تینش

نموده و سب

اویایش بیومس گییاه گردیید .از طیرف

گش ی ،حداکثر مقدار ( 10/17درصد) این صیفت را

دیگر محتوای پرولین ،ترکیبات ونلی  ،درصد اسانس و

به دنبار داشیت (جیدور  .)1بیهطیورکلی بیا اوییایش

وعالیت ینتییاکسییدانی اوییایش یاویت کیه منجیر بیه

وواصل یبیاری (اویایش رکیم یبیاری) ،محتوای نسیبی

اویایش کیفیت گییاه حاصیله گردیید در همیین راسیتا

یب برگ کاهش یاوت.

علت کاهش ارتفیا بوتیه در شیرایط تینش کیمیبیی،

درصد اسانس درصد اسانس تحت تیأریر وواصیل

میتواند کاهش وشار تورکسانس و متعاق

ین کیاهش

یبیاری و اسیدهیومیب ( )P<3/31قرار گروت (جدور

تقسیم و بیرگ شدن سلولی نسبت به شرایط مطلیوب

 .)2مقایسه میانگین دادهها نشیان داد بیشیترین درصید

یبیاری باشد .بهعبارتی اویایش وواصل یبیاری و تینش

اسانس با میانگین  3/31درصد مربوط به سیطح سیوم

ناشییی از کمبییود یب موجیی

کییاهش پتانسیییل یب

واصله یبیاری (شش روز ی بار یبییاری) و کمتیرین ین

باوت های مریستمی در طور دوره رشیده کیه موجی

با میانگین  3/17درصد مربیوط بیه سیطح اور واصیله

نقصان پتانسیل وشاری به حیدی کمتیر از میییان الزم

یبیاری (هر روز یبیاری) بود (جیدور  .)3کیاربرد 333

کیاهش

میلیگرم در لیتر موج

برای بیرگ شدن سلورها مییگیردد و سیب

اویایش معنیدار ایین صیفت
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ارتفا گیاه گواهد شد (

گردیید ( .)Khazaie and Borzooei. 2006امیروزه

Nakheinejad and Mosavi,

برگییی از محققییان معتقدنیید کییه اویییایش مییییان

.)2017
در ارتباط با اویایش وعالیت ینتی اکسییدانی تحیت

ینتیییاکسیییدانهییای کاتییاالز ،سوپراکسیددیسییموتاز و

تنش کیم یبیی ،ی یی از تلیییرات بیوشییمیایی کیه در

پراکسیداز تحمل گیاه را به تنشهای محیطیی اوییایش

گیاهان تحت شیرایط تینش گشی ی اتفیا مییاوتید،

میییدهنیید ( .)Guo et al., 2005بییا اویییایش سییطح

تجمییع گونییههییای وعییار اکسییی ن ( )ROS1اسییت .در

اسیدهیومیب بر مییان وعالیت ینتی اکسیدانی اویوده شد

گیارش های متعددی بیان شده است که تنش گشی ی

(جییدور .)3نییو گییاک و مییییان ترکیبییات هیییومی ی

مییان تولیید  ROSرا اوییایش میی دهید .سیلور هیای

موجود در گاک میتواند اریرات قابیلتیوجهی داشیته

گیاهی قادرند از طریق القا سیستم دوا ینتیاکسییدانی

باشد بهگونهای کیه هرچیه ترکیبیات هییومی ی گیاک

بر شرایط تنش اکسیداتیو ایجاد شده تحت تنش غلبیه

بیشتر باشد ،وعالییت ینتیی اکسییدانی ین بیشیتر اسیت

کنند .بنابراین ،توانایی برای بهدام انیداگتن گونیههیای

(.)Rimmer, 2006

وعار اکسی ن یب راه ار سازشی در گیاهان است کیه

با اویایش وواصیل یبییاری میییان ترکیبیات ونلیی

گونه های گیاهی از ین برای مقابله با تینش اکسییداتیو

اویایش یاوت .در همین ارتباط محققان در بررسی اریر

استفاده میکنند ( .)Foyer and Noctor, 2003مقاومت

غلظتهای مختلف ورمیکمپوست و اسیدهیومیب بیر

گیاه به تنش های مختلف محیطی مم ن است با سطح

گصوصیات کمی و کیفی گل همیشهبهار دریاوتند کیه

وعالیت ینییمهای مسئور بهدام انداگتن رادی یارهیای

غلظت  133میلیگرم در لیتر اسییدهیومیب مییتوانید

یزاد اکسی ن مرتبط باشد .پاسی ینتییاکسییدانهیا بیه

سب

کمبود یب ،بهشدت تنش و نو گونه گییاهی بسیتگی

 .)2015همچنییین درشییرایط تیینش گشی ی ،بییهعلییت

دارد .گونههای گیاهی مقاوم معموالً ظروییت حفیاظتی

تضعیف سیستم ایمنیی گییاه

بیادامزمینیی ( (Arachis

کاریمدتری در مقابل تنش اکسییداتیو القاشیده توسیط

hypogeaمواد ونلی به همراه سایر ینییمهای دواعی در

تنش کمیبی دارند که میتواند از طریق باال بردن مییان

مقاومییت علیییه می روارگانیسییمهییا اویییایش مییییابنیید

وعالیت ینیییمهیای ینتییاکسییدان اوییایش پییدا کنید

( .)Latha et al., 2007همچنین در بررسیی اریر تینش

( .)Hosseini Boldaji et al., 2012ازجملییییه

گش ی ناشی از پلیاتیلنگالی ور در گنیدم مشیخص

م انیسم های ینتیاکسیدانی گیاهان تحتتنش گش ی،

شد که علت باال روتن سطو ترکیبات ونلیی ،اوییایش

اویایش سطو ترکیبات ونلی است ،چراکیه ایینگونیه

وعالیییت و مییییان ینییییم بیوسیینتیی ونییلهییا

ترکیبات بهعنوان پاالیندههیای گونیههیای واکینشگیر

(ونیلیالنینیمونیالییاز) اسیت (.)Tian and Lei, 2006

ربیات غشیاهای

در یزمایشی کیه در رابطیه بیا تیاریر اسییدهیومیب بیر

سییلولی و مییانع از پراکسیداسیییون لیپیییدها میییشییوند

وعالیت ینتیاکسیدانی و کیفیت میوهی ولفل انجام شد،

( .)Chang et al., 2002در تحقیقات صیورت گروتیه

مییان ترکیبات ونلی تحیتتیاریر اسیید هیومییب قیرار

روی گندم مشخص شید کیه تینش گشی ی بیهطیور

نگروت ولی والونوئید و وعالیت ینتیاکسیدانی اویایش

اویایش مقاومت روزنههیا و وعالییت

یاوت ( .)Aminifard et al.,2012در ایین تحقییق نییی

ینییمهای ینتیاکسیدان در همیه کنوتیی هیای گنیدم

مییان ترکیبات ونلی تحتتیأریر تیمیار ترکیبیی واصیله

اکسی ن عمل کرده و در نتیجه سیب

معنیداری سب

1. Reaction oxygen species
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اویایش ترکیبات ونلیی گیردد (

Abedini et al.,
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یبیاری و کاربرد اسیدهیومیب قرار نگروت و در مقابل

در گیاه بنتگراس ( )Agrostis stoloniferaرا اویایش

وعالیت ینتیاکسیدانی اویایش یاوت.

داد ( .)Ghorbani et al., 2010نتییایج مطالعییه ارییر

با اویایش وواصل دور یبییاری ،میییان پیرولین در

اسیییدهیومیب در شییرایط تیینش نشییان داد کییه مییییان

گییاه یویشین اوییایش یاویت از طیرف دیگیر کییاربرد

تنظیمکنندههای اسمیی همچیون پیرولین در بیاالترین

اسیدهیومیب توانست به تجمع پرولین کمیب کیرده و

سطح تنش گش ی و محلیورپاشیی اسییدهیومیب بیه

درنتیجه مقاومت گیاه را به شرایط تنشیی اوییایش داد.

مییان  1/1تا  3لیتر در هیار لیتر یب بیشترین مقدار را

در بسیاری از گیاهان رابیت شیده اسیت کیه تلیییرات

دارد (.)Heidari and Miri Azad Minaei, 2014

مییان پرولین با توانایی ینها برای تحمل یا سیازش بیه

پرولین ،اسیدیمینه ذگیره شیده در سیتوپالسیم بیوده و

شرایط تنش گش ی مرتبط است و میتواند بیهعنیوان

احتماالً در حفاظیت از سیاگتمان میاکرومول ورهیای

شاگصی برای انتخاب گیاهان مقاوم به تینش گشی ی

درون سلور در طی تنش گش ی نقیش میؤرری دارد.

استفاده شود ( .)Niknam et al., 2006هنگامیکه گییاه

پرولین در واقع به عنوان یب شاگص در تعیین میییان

در معرض تنش گش ی قرار میگیرد ،تجییه پروتئین-

حساسیت به تنش شوری و گش ی در گیاهان بهشمار

ها و در نتیجه اویایش یمینواسیدها و یمییدهیا تسیریع

میرود .باال رویتن میییان ایین ترکیی

در باویتهیای

میشود که ی یی از ایین یمینواسییدهیا پیرولین اسیت

گیاهان به نیوعی بییانگر وعیار شیدن م انیسیم تنظییم

( .)Kafi et al., 2009همچنیین هنگییامیکیه گیاهییان

اسمیی است که شیرایط گییاه را بیرای جیذب یب و

تحتتأریر تنشها قرار میگیرنید ،غلظیت اسیمولیت-

امال از محیط ریشه بهینه میکند.

هایشان را اویایش میدهند تا جذب یب تحت شرایط

همان گونه که از نتایج مشخص اسیت بیا اوییایش

تنش ادامه یابد .در بین اسیمولیتهیای یلیی ،پیرولین

وواصل دور یبیاری ،میییان قنیدهای محلیور در گییاه

احتماالً وراوانتیرین و عمیومیتیرین میاده حیلشیده

یویشیین اویییایش یاوییت از طییرف دیگییر کییاربرد

( Sanjarimijani et al.,

اسییدهیومیب توانسییت بییه تجمییع ین کمییب کییرده و

 .)2015احتماالً گیاه به دالیل یادشده پیرولین گیود را

درنتیجه مقاومت گیاه را به شرایط تنشی اویایش دهد.

اویایش داده است .اویایش پرولین طی تینش گشی ی

کربوهیییدراتهییا در وریینییدهای ویییولییوکی ی ماننیید

در گیاه یویشن ( )Thymus vulgarisنیی گیارش شیده

وتوسنتی ،تعیر و تینفس ،نقیش مسیتقیم داشیته و از

اسیت ( .(Babaei et al., 2010همچنیین بررسیی اریر

این رو تلییر در مقدار ین ها از اهمیت باالیی برگوردار

تنش گش ی و اسیدهیومیب بیر برگیی وی گییهیای

است .در گیاهان ،قنیدها طیی وریینید وتوسینتی تولیید

ویییولوکیب چایترش ( )Hibiscuss abdarifaنشیان

می شوند .نقش قند ها بهعنوان پییش میاده تولیید میواد

اوییایش تجمیع پیرولین

کربنی و انرکی شناگته شده است .حفاظت از گییاه در

میگیردد ( )Sanjarimijani et al., 2015کیه بیا نتیایج

مقابل از دست دادن یب به اویایش قندها بستگی دارد.

تحقیق حاضر منطبق میباشد .همچنیین اسییدهیومیب

مطالعات نشان داده اسیت کیه تینش گشی ی تبیدیل

بیرای اوییایش محتیوای

هگیوزهییا و سییایر کربوهیییدراتهییا ماننیید سییاکارز و

اویایش عمل رد میشود و با باال

نشاسته را به ال لهای قنیدی (پلییاورهیا) و پیرولین

سازگار است که تجمع مییابد

داد که تینش گشی ی سیب

از طریق ایجاد شرایط مناس
نیتروکن گیاهان سب

بردن مییان تولیید ترکیبیات یلیی نیتیروکندار هماننید

درپییی دارد (

پروتئین و اسیدهای یمینه سرعت رشد و تولید بیوماس

 .)2012توزیییع مییواد هیییدروکربنی بییهطییور مسییتقیم
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Najaf Zadeh Asland Ehsanpour,
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تحییتتییأریر تیینشهییایی نظیییر کمبییود یب و بییهطییور

کربندار را تولید میکنند .ورضیه دوم یا موازنه رشید-

غیرمسییتقیم تحییتتییأریر هورمییونهییای گیییاهی قییرار

تمایی ،عنوان میکند تا زمانی که شرایط اجازه رشید و

میگیرد .کاربرد اسیدهیومیب بهدلیل اوییایش وتوسینتی

تقسیم سلولی را بدهد کربن صرف رشد مییشیود .بیا

و تولید هیدرات های کربن تحمل گییاه را بیه شیرایط

وقو تنش کمیبی رشد متوقف شده ،سیلورهیا تمیایی

تنش اویایش میدهید (.)Sanjarimijani et al., 2015

یاوتییه و مخییازن متابولیییتهییای رانویییه را تشیی یل

از طییییرف دیگییییر اسیییییدهیومیب دارای وعالیییییت

می دهند.گیاه کربن را بیه تولیید میواد میؤرره داروییی

شبههورمونی است و جیذب عناصیر معیدنی هماننید

اگتصا

میدهد .هر کمبیودی کیه رشید را بییش از

وسفر و پتاسیم را در گیاهان اویایش میدهید کیه ایین

وتوسنتی محدود کنید ،تولیید متابولییتهیای رانوییه را

بهبود در وتوسنتی و اوییایش

اوییایش مییدهید ( .)Soltaninejhad et al., 2013در

Thi Lua and

همین ارتباط بررسی ارر کودهیای زیسیتی بیر اسیانس

 .)Bome, 2001اسیدهیومیب در تیمیار کامیل یبییاری

گیاه دارویی بادرشبویه

( Dracooephalum moldivica

گییییاه یکاسییییا ( )Acaciasalignaبیشیییترین مقیییدار

 )L.تحت شرایط رکییم هیای کیمیبیی نشیان داد کیه

امر نیی به نوبه گود سب

مقدار قنیدهای تولییدی گواهید شید (

کربوهیدرات برگ را تولید کیرد (

اویایش تنش گش ی تیا  %93ظروییت زراعیی سیب

El-khateeb et al.,

 )2011کییه بییا نتییایج یزمییایش حاضییر از بعیید تییاریر

اوییییایش درصییید اسیییانس گردیییید (

اسیدهیومیب مطابقت دارد.

 )Shabankarehet al., 2015که با نتا به دست یمیده

Gorgini

درصد اسانس با عرضیه یب قابیل اسیتفاده رابطیه

از تحقیق حاضر مطابقت دارد .نتایج این تحقیق نشیان

کیه در همیه انیدامهیای

داد که برای دسترسی به درصد باالی اسیانس در گییاه

گیاهی با اویایش مقدار یب در دسترس درصد اسانس

یویشن که سیب

اوییایش کیفیی محصیور مییشیود،

کاهش یاوت و در تیمارهایی که هر روز یبییاری شیده

اعمار تنش رطوبتی می تواند مناس

بودند و یا به نوعی واصله یبییاری اعمیار نشیده بیود،

این است که در شرایط وقو تنش گش ی و کمیبیی،

کمترین درصد اسانس مشاهده شد .دالیل اربات شده-

مییییان تولییید مییواد مییؤرره بییهدلیییل جلییوگیری از

ای مبنی بر نحوه واکنش متابولیتهای رانوییه گیاهیان

اکسیداسیون درون سلولی اویایش مییابید و از طیرف

دارویی به تنش گش ی وجود ندارد .تنهیا دو ورضییه

دیگیر بییا کییاهش سییطح انییدام رویشییی در ارییر تیینش

در مورد نحوه تأریر شرایط محیطی بیر متابولییتهیای

گش ی ،تعیداد غیده هیای مترشیحه اسیانس اوییایش

رانویه این گیاهان ت وین یاوتیه اسیت .ورضییه اور بیا

می یابد ،در نتیجه مییان اسانس اویایش گواهید یاویت

عنوان موازنیه کیربنعناصیر غیذایی ( ،)CNBمیییان

( .)Najaf Zadeh Asl and Ehsanpour, 2012هییر

هیینه کربن برای تولید متابولیتهای رانویه را بهعنوان

کمبودی که رشید را بییش از وتوسینتی محیدود کنید،

( Kafi et

تولییید متابولیییتهییای رانویییه را اویییایش میییدهیید

 .)al., 2009بر اساس این ورضیه هنگیامی کیه عناصیر

( .)Soltaninejhad et al., 2013در تحقیییق صییورت

غذایی در دسترس باشیند گییاه کیربن را بیرای رشید

گروتییه روی چییای تییرش در شییرایط تیینش گش ی ی

میدهد .کمبود عناصر غذایی رشد را بییش

مشخص شد که بیشترین مییان اسانس از تیمار یبیاری

از وتوسیینتی محییدود میییکنیید و منجربییه تشیی یل

 13درصد ظروییتزراعیی بدسیت یمید

(et al., 2015

هییدراتهیای کربنیی میییشیود کیه متابولییت رانویییه

 .)Sanjary-Mijani,همچنییین محققییان در گیارشییی

ع س نشان داد ،بدین ترتی

موازنه بین وتوسنتی و رشد توضیح مییدهید

اگتصا
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نشان دادند که کاربرد اسیدهیومیب تیا  3کیلیوگرم در

حاضر مطابقت دارد .بنابراین بهنظر میرسد گیاه مقاوم

اوییایش میییان اسیانس در گییاه داروییی

گروه با حفش مقادیر زیاد  RWCبیهنحیوی از عوامیل

زنییان ( )Carum copticum (L.)C.B. Clarkeگردیید

محدودکننده غیرروزنه ای در شرایط تنش ورار میکند.

(.)Barghamadiand Najafi, 2015

در تحقیقی دیگر بررسی کیاربرد کودهیای زیسیتی در

ه تار سب

در نتایج این طر مشخص شد که با اویایش تنش

شرایط تنش گش ی بر روی گیاه کلییا نشیان داد کیه

کمیبی ،مییان محتوی نسبی یب برگ کاسته شید ولیی

اویایش سطح تینش (مالییم و شیدید) سیب

کیاهش

کاربرد اسیدهیومیب توانست تاحیدی ایین کیاهش را

مییان محتوای نسبی یب برگ نسبت به یبیاری نرمیار

اویایش ین و درنتیجیه مقاومیت

گشییت کییه کییاربرد چهییار درصیید کییود زیسییتی

گیاه به شرایط کم یبی گردد .محتوای یب برگیی ،ییب

ورمی کمپوست در شرایط یبیاری مالیم و شدید باعث

بیرای تینش یبیی گییاه اسیت .تینش

اوییییش محتییوای نسییبی یب و عمل ییرد گیییاه گردییید

جبران نموده و سب
شاگص مناس

گش ی بیا کیاهش  RWCو پتانسییل کیل یب سیب

( .)Mirzaeeet al., 2013بررسی نتیایج ایین پی وهش

کاهش رشد گیاهان می شود .سازوکار تنظییم اسیمیی

نشان داد که با کیاربرد اسییدهیومیب از اریرات تینش

حفش و بیاال نگیه

گش ی کاسته میشود که همبستگی مثبت بیین میییان

داشتن  RWCدر گیاه میشیود .در یزمایشیی محققیین

محتوای نسبی یب برگ و رطوبت گاک را میتوان بیه

روی گییاه بادرشیبی ()Dracocephalum moldavica

مصرف کود های زیستی ربط داد چرا که اسیدهیومیب

نشان دادند با اویایش شدت تنش یبی ،مییان محتیوای

وییی یی گیاک ،ایجیاد

در گیاهان متحمل به گش ی ،سب

نسیبی یب بیرگ کیاهش یاویت (

از یب طرف با بهبود گیوا

Rahbarian et al.,

وضای بیشتر برای نفیوذ یب بیا اصیال و دانیهبنیدی

 .)2010همچنییین نتییایج تحقیقییات روی گیییاه ارزن

گاک و از طرف دیگر با برقراری پیوند با مول ورهای

دمروباهی ( )Setaria italicaنشان داد کیه بیا کیاهش

یب برای ممانعت از تبخیر یب ،سب

اویایش محتوای

مییان یبیاری ،میانگین صفت محتوای یب نسبی بهطور

نسبی یب بیرگ در شیرایط تینش گشی ی مییگیردد

معنیداری کاهش یاوت (.)Chehelgerdi et al., 2015

( .)Rahbarian et al., 2010همچنین با اویایش بهبیود

در همین راستا گیارش شیده کیه بیاالترین  RWCدر

ساگتمان گاک ،تحریب بیشتر رشد گییاه را بیهدنبیار

گیاه تا گروس ( )Amaranthus retroflexusدر گییاه

دارد و از ینجییاکییه م انیسییم ارییر اسیییدهیومیب در

شیاهد ( 61/30درصید) و کمتیرین ین تحیت شییرایط

گسترش ریشه و در نتیجه قابلیت جذب یب و عناصر

تنش کمیبی شدید ( 91/33درصد) کاهش یاوته اسیت

غذایی کاراسیت ،مییتیوان تیأریر مثبیت ین را انتظیار

( .)Cunhua et al., 2011تنش گش ی ،سیب

داشت (.)Nasouti Miandoab et al., 2010

کیاهش

 ،RWCپتانسیییل کییل یب و کییاهش رشیید گیاهییان
می شود .سازوکار تنظیم اسمیی در گیاهان متحمل بیه
گش ی ،سب

نتیجهگیري نهایی

حفش و باال نگهداشیتن  RWCدر گییاه

با توجه به نتایج به دست یمیده از مطالعیه پییشرو

کیاهش

میتوان اظهار داشت کیه در راسیتای کیاهش مصیرف

(Melissa

کودهای شیمیایی و نیل به اهیداف کشیاورزی پاییدار

) officinalisشیید ( )Abbaszadeh et al., 2008کییه

می توان بخش زیادی از اررات تنش گشی ی بیر گییاه

نتایج یزمایشات وو با نتایج بهدسیت یمیده در طیر

یویشیین را بییا کییاربرد اسییید هیومیییب تعییدیل نمییود.

می شود .در یب بررسی ،تنش گش ی موج
محتییوای نسییبی یب گیییاه بادرنجبویییه
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...تأثیر دور آبیاری و اسیدهیومیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

 به طیورکلی نقیش.پرولین نیی برای گیاه هیینهبر است

همچنین نتایج این پ وهش نشیان داد کیه بیا اوییایش

حفاظتی و تعدیل کنندگی کاربرد اسیدهیومیب بر تنش

 وزن تازه و گشب، از مییان ارتفا بوته،واصله یبیاری

 به تأریر مثبت ین در بهبود شیرایط،گش ی را می توان

،گیاه و محتوای یب نسبی کاسته میشیود و در مقابیل

تلذیهای گیاهان و تنظیم اسمیی تحت رکییم یبییاری

 درصیید اسییانس و، ترکیبییات ونلیی،محتییوای پییرولین

نسبت داد و مهمتر ینکه کاربرد ین بیهجیای کودهیای

وعالییت ینتیییاکسییدانی اویییایش مییییابید کییه نییوعی

 میییتوانیید نویییدبخش کشییاورزی پایییدار و،شیییمیایی

 امیا،سازگاری گیاه با شرایط تنش محسوب مییشیود

.کاهش یلودگی هیای زیسیتمحیطیی در یینیده باشید

وابستگی گیاهان در ایین شیرایط بیه ترکیبیاتی ماننید
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