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 HPLC، نشت یوني ،سرخارگلاسیدهیومیک، تنش خشكي،  هاي كليدي:واژه

 49-333-21طرح تحقیقاتي شماره شناسه   منبع یافته:

 

 شبانكاره، عباس علیزاده احمدآبادیحسین گرگینينژاد، سارا خراساني نویسنده)گان(:

 

تاثیر ( تحتEchinacea purpueraسرخارگل ) خصوصیات مورفوفیزیولوژیكي و فیتوشیمیایيدوساله بررسي  عنوان:

   تنش خشكي و اسیدهیومیک

 

 49-333-21 شماره:

 14/8/2341   تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 اهميت موضوع

دورهاى كه به  باشد،ر یک دوره زمانى همراه مىخشكى در حقیقت یک رویداد هواشناختى است كه با عدم وقوع بارندگى د

هاى گیاهى گردد. اندازه كافى بلند است تا باعث تخلیه رطوبتى خاك و تنش كمبود آب همراه با كاهش پتانسیل آب در بافت

و اثر مخرب  استفاده در طى دوره رشد گیاه موجب كاهش بروز توان كامل ژنتیكى گیاه شدهناكافى بودن مقدار و توزیع آب قابل

های اخیر گیاهان دارویي عمدتا در یک شرایط خشكي كشت در سال شناخته شده است. آن بر عملكرد و درآمد نهایى زارع كامالً

تاثیر قرار گیرند. تنش خشكي اثرات زیادی از قبیل كاهش تحها تها و آلكالوئیدهای ثانویه از قبیل فنلشدند تا مقدار متابولیت

افتد كه پتانسیل در سازد. تنش خشكي زماني اتفاق ميای در تجمع بیومس و نسبت رشد محصول به گیاه وارد ميمالحظهقابل

گیاه كاهش یابد. تنش خشكي  عهتا آب در دسترس به زیر سطح مطلوب برای رشد و توس زیروسفر به اندازه كافي منفي باشد

   شود.های آنزیمي نیز شناخته ميهای ثانویه، تجمع مواد محلول و فعالیتتاثیر قرار دادن متابولیتعنوان عامل تحتبه

به خشكي مقاومند و تحت تنش تولید  تي است كه نسبتیک راهكار برای افزایش عملكرد گیاهان دارویي و معطر تولید تركیبا

كه كاربرد  القای خشكي، افزایش كیفیت در گیاهان است، به این صورت دهند. یكي از كاربردهای موثر و كارآمدبیشتری نشان مي

دهد كه تنش آبي سبب افزایش شود. تحقیقات صورت گرفته نشان ميهای ثانویه ميهای رطوبتي خاص باعث افزایش متابولیترژیم

شود. همچنین گزارش شده است تنش يم Salvia miltorhizaاسید در و عملكرد سالوانیکهای فرار در زیره سیاه كرد روغنعمل

( Cuminum cyminum( و زیره سبز )Salvia afficinalisگلي )های فرار در گیاه مریمرطوبتي مالیم سبب افزایش درصد روغن

 مدت و یكساله روی اثر خشكي رویهای كوتاهبررسيهای دیم، نتایج و ضرورت كشتدر كشور آبي توجه به مساله كم با شده است.

با كه صورتي . درشده و اجرایي شودصورت نتایج كلي تعمیم داده تواند بهگیاهان و در موارد محدودتر روی گیاهان دارویي، نمي

  توان رفتار و عملكرد گیاه را تا حد زیادی ارزیابي نمود.دوساله ميتر حداقل مدتهای بلندبررسي دوره

 هاترین یافتهمهم

 یهتوجه به جدول تجز داشت. با یاهبر گ ياثر كاهشی، مورفولوژیكي و فیزیولوژیكي رشد یپارامترها در اكثر يتنش خشك

 و پرولین ریشه و اندام هوایي و وزن خشک اندام هوایي جز طول و وزن تر ریشهبه یرشد یدر تمام پارامترها ي، تنش خشكیانسوار

وزن  روی پارامترهای كمي از قبیل تعداد برگ، طول، وزن تر و خشک ریشه،اسیدهیومیک . ولي كرد یجادا داریياختالف معن

وزن  هایپارامتر فقط بر یزو اسیدهیومیک ن ياثر متقابل خشكهمچنین نشان داد.  دارياختالف معنخشک اندام هوایي و نشت یوني 

حداكثر میزان كلروفیل كل در سطوح شاهد خشكي . داشت داریياختالف معن و نشت یونيتعداد برگ  اندام هوایي وو  ریشه

 یدر تمام پارامترها كهطوریبهداشت.  یاهبر گ ياثر كاهشفیتوشیمیایي  یپارامترها در اكثر يتنش خشكدست آمد. همچنین به

روی پارامترهای اسیدهیومیک . ولي كرد یجادا داریيمعناختالف و ریشه  اسیدكافئیک اندام هوایيجز فالونوئید و به فیتوشیمیایي

 یزو اسیدهیومیک ن ياثر متقابل خشكهمچنین نشان داد.  دارياختالف معنكمي از قبیل فنل اندام هوایي و كلروژنیک اندام هوایي 

ویژه ي بر خصوصیات گیاه بهتوان این گونه نتیجه گرفت اثر تنش خشكمي نشان داد.را  داریياختالف معنكل ریشه فنل فقط بر

توان به باشد كه این مساله را ميهای فیتوشیمیایي طي دوسال متوالي كاهش یافته و اثر اسیدهیومیک نیز بسیار ناچیز ميشاخص

 سازگاری این طي مرور زمان مربوط دانست. 
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 و سایر مستندات(ها، جداول ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

 
 سی فاکتورهای موفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیاییر( در زمان بر4۹پاییز )های سرخارگل در پایان سال دوم گلدان -2 شکل

 

 

 . سرخارگل یکیلوژفیزیومورفوو  یات رشدیبر خصوص یدهیومیکو اس یتنش خشک یرتاث یانسوار یهتجز -2جدول 

 میانگین مربعات

df اتمنابع تغییر ن خشک وز 

 اندام هوایي

وزن تر 

اندام 

 هوایي

وزن 

خشک 

 ریشه

وزن تر 

 ریشه
 طول ریشه

سطح 

 برگ

تعداد 

 برگ

تعداد 

ساقه 

دهندهگل  

ه قطر ساق

دهندهگل  

طول ساقه 

 دهندهگل

8/41ns **24/94 **21/49 21/59ns 253/33ns **39/29 **95/1 **53/1 **89/9 **18/249 3 خشكي 
**19/19 1/42ns **91/99 **22/415 **59/133 5/95ns **93/39 5/28ns 5/85ns 98/95ns 3 اسیدهیومیک 

**53/29 23/83ns 22/11ns **49/43 93/45ns 5/32ns **29/8 5/54ns 5/32ns 23/24ns 4 
 × خشكي

 اسیدهیومیک

21/1  13/9  33/9  19/4  39/21  21/5  43/5  5/21ns 13/5  33/29  خطا 31 

93/11  18/8  83/23  92/3  34/25  21/9  49/8  29/35  19/21  98/29 راتضریب تغیی    
 .داریيدرصد و عدم معن 9و  2 در سطح داريمعن یبترتبه nsو  ** ،*

 

 

 . سرخارگل یکیلوژفیزیومورفوو  یات رشدیبر خصوص یدهیومیکو اس یتنش خشک یرتاث یانسوار یهتجز -2 جدولادامه 

 میانگین مربعات

df  تغییراتمنابع  
دكارتنوئی هپرولین ریش پرولین برگ aكلروفیل  bكلروفیل  روفیل كلكل   EL 

محتوای 

 نسبي آب

5/595** 1/89** 5/51** 2/33** 329199/41ns 25343/14ns 113/39** **25/1543 3 خشكي 

5/559ns 5/59ns 5/551ns 5/52ns 393989/91ns 15248/31ns 384/49** 24/92ns 3 اسیدهیومیک 

5/559ns 5/59ns 5/559ns 5/51ns 348332/13ns 9849/11ns 39/51** 24/35ns 4 
 × خشكي

 اسیدهیومیک

553/5  511/5  559/5  558/5  49/381181  13/3141  21/9  85/9  خطا 31 

33/8  11/29  59/21  58/21  32/233  25/21  91/9  95/3  ضریب تغییرات  
 .داریيدرصد و عدم معن 9و  2 در سطح داريمعن یبترتبه nsو  ** ،*
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

 

 

 


