فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

اثر فنیلآالنین و تریپتوفان بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل ( Citrullus

)colocynthis L.
محسن ثانیخانی* ،آرزو اکبری و عزیزاله خیری
گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان
(تاریخ دریافت ،1397/02/25 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/01/24 :

چکیده
گیاه دارویی هندوانه ابوجهل ( )Citrullus colocynthis L.از خانواده کدوییان است .بهمنظور بررسی اثر اسیدهای آمینه فنیلآالنین و
تریپتوفان بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی مورد نظر ،آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی در مزرعه
تحقیقاتی دانشگاه زنجان در چهار سطح و سه تکرار اجرا شد .فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح مختلف اسیدهای آمینه فنیلآالنین و
( )P≥ 0/01بر عمده صفات مورد بررسی شامل طول بوته ،وزن تر و خشک پیکره رویشی ،عملکرد بذر ،کلروفیل ،فنل و فالونویید کل
داشتند .بیشترین محتوای فنل و فالونوئید کل بهترتیب مقدار  16/94و  7/31میلیگرم بر صد گرم وزن تازه در غلظت  1میلیموالر
فنیلآالنین نسبت به شاهد با  10/72و  4/04میلیگرم بر صد گرم وزن تازه مشاهده شد .همچنین صفات عملکرد میوه ،وزن هزار دانه و
فعالیت آنتیاکسیدانی تحت تأثیر تیمار دو اسیدآمینه تفاوت معنیداری ( )P≥ 0/05را نشان دادند .حداکثر عملکرد میوه در غلظت 0/5
میلیموالر تریپتوفان با  8930/6کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد در شاهد به میزان  6344/4کیلوگرم در هکتار مشاهده گردید .در
مجموع سطوح مختلف تریپتوفان و فنیلآالنین میتوانند نقش مؤثری در بهبود صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و تولید این محصول
داشته باشند .کاربرد  2میلیموالر فنیلآالنین جهت تولید حداکثر پیکر رویشی گیاه ،تیمار  1میلیموالر هر دو اسیدآمینه جهت بهبود
شاخصهای فیزیولوژیکی و  0/5میلیموالر هر دو اسیدآمینه برای عملکرد میوه مطلوب بوده و بسته به هدف ،قابل توصیه هستند.
کلمات کلیدی :اسیدهای آمینه ،پیشمادههای بیوسنتزی ،عملکرد میوه ،فالونوئید ،محلولپاشی برگی

گیاهان بخش مهمی از رژیم غذایی و ترکیبات دارویی را

امکان تولید مواد گیاهی بیشتر برای استحصال ترکیبات ثانویه

تشکیل میدهند به طوریکه در دهههای اخیر بیشتر مورد

مهم و با ارزش برای تولید داروها را فراهم سازد .هندوانه

مطالعه بشر قرار گرفتهاند .با توجه به گزارش سازمان جهانی

ابوجهل ( )Citrullus colocynthis L.از گیاهان دارویی مهم

سالمت ،بیش از  80درصد از جمعیت جهان برای درمان

متعلق به تیره کدوییان ( )Cucurbitaceaeاست .منشأ اصلی این

Wang

گیاه ،مناطق گرمسیری آسیا و افریقا است و بهطور گستردهای

 .)et al., 2016کشت گیاهان دارویی با ارزش میتواند از

در مناطق مدیترانه میروید .این گیاه در نواحی مختلف ایران از

بیماریهای خود متکی به طب سنتی وگیاهی هستند (

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيsani@znu.ac.ir :

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1399.9.35.5.6

مقدمه

برداشت بی رویه آنها از طبیعت جلوگیری کند و همچنین

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-09
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قبیل لرستان ،فارس ،کرمان ،اهواز ،بلوچستان ،کویر لوت ،یزد

پروتئین ،تقویت رشد و عملکرد گیاه ()Davies, 2010

و خراسان پراکندگی دارد و بهصورت وحشی میروید

میشوند .در شرایط نامساعد محیطی عمل ساخت اسیدهای

( .)Konoshima et al., 1995ترکیبات طبیعی گیاهی میتواند از

آمینه کاهش یافته یا متوقف میشود .در صورت تأمین

هر بخشی از گیاه مانند پوست ،برگ ،گل ،ریشه ،میوهها،

اسیدهای آمینه از طریق محلولپاشی نیاز به ساخت آنها توسط

دانهها ،و غیره بهدست آید و هر بخشی از گیاه ممکن است

گیاه کاهش یافته و یا منتفی شده و به گیاه امکان میدهد انرژی

دارای ترکیبات فعال باشد (.)Gordon and David, 2001

ذخیرهشده خود را صرف رشد بیشتر و باالبردن عملکرد و

برخی مواد مؤثره میوه هندوانه ابوجهل در زمره گلیکوزیدها،

کیفیت محصول نماید (نقدیبادی و همکاران.)1394 ،

فالونوئیدها ،آلکالوئیدها ،کربوهیدراتها ،اسیدهای چرب و

اسیدهای آمینه معطر فنیلآالنین و تریپتوفان در گیاهان نه تنها

اسانسها گروهبندی شدهاند .سایر ترکیبات این گیاه شامل مواد

از اجزای ضروری برای سنتز پروتئین هستند ،بلکه بهعنوان

E ،D ،C ،B ،A

پیشمادههای بیوسنتزی تولید طیف گستردهای از متابولیتهای

تلخ کولوسنتین و کولوسنتتین ،کوکوربیتاسین

(آلفا-االترین) و فالون گلیکوزیدها و همچنین دارای مواد

ثانویه گیاهان شاخص را تقویت میکنند (

رزینی ،پکتین ،صمغ ،ساپونین ،تانن است .بذرها در هندوانه

 .)2010همچنین مطالعات در این زمینه نشان دادهاند که

ابوجهل دارای  53درصد روغن و  28درصد پروتئین هستند

تریپتوفان بهعنوان یک پیشماده مهم در بیوسنتز اکسین (ایندول

( .)Bankole et al., 2005روغن این گیاه میتواند مورد مصرف

استیک اسید) نقش دارد ( .)Ramaih et al., 2003همچنین

Yaniv et al.,

نشاندهنده آن است که اثر بعضی از اسیدهای آمینه مانند

 .)1999طبق گزارش وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا

فنیلآالنین بر رشد و نمو گیاهان از طریق تأثیر بر هورمون

( )USDAکه طی بیش از یک دهه خواص تغذیهای و کاربردی

جیبرلین صورت میگیرد (.)Waller and Nowaki, 1978

دانههای این گیاه را مورد بررسی قرار دادهاند این گیاه میتواند

محلولپاشی برگ با ال -تریپتوفان در غلظت  100میلیگرم بر

Hussain et al.,

لیتر ،باالترین میزان پارامترهای رشدی شامل ارتفاع بوته ،وزن

 .)2014هندوانه ابوجهل بهطور گستردهای در نقاط مختلف

خشک کل و بیشترین اجزای عملکرد (تعداد میوه در بوته و

جهان برای درمان برخی بیماریها از جمله دیابت ،یبوست،

عملکرد دانه در بوته) همچنین محتوای کلروفیل کل ()a + b

درد مفاصل و سرطان استفاده میشود (.)Perveen et al., 2007

گیاه چای ترش ( )Hibiscus sabdariffa L.را بهدنبال داشت

اسیدهای آمینه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیتهای

( .)Gendy and Nosir, 2016هدف از این تحقیق ،بررسی اثر

( Faten et

اسیدهای آمینه فنیلآالنین و تریپتوفان بر روی صفات رویشی و

 .)al., 2010اسیدهای آمینه بهعنوان بلوکهای ساختمانی

عملکرد محصول و همچنین تولید برخی متابولیتهای ثانویه

پروتئینها بوده که عملکرد ساختاری ،متابولیکی و حمل و نقل

در هندوانه ابوجهل است.

غذایی ،دارویی و حتی صنعتی قرار گیرد (

فیزیولوژیک ،رشد و نمو گیاهان مؤثر واقع میشوند

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-09

پتانسیل باالیی در صنایع غذایی داشته باشد (

Tzin and Galili,

را در گیاهان انجام میدهند ( .)Liu et al., 2008اسیدهای آمینه
اسیدهای آمینه بهرهوری متابولیسم گیاه را افزایش میدهند و

شرایط کشت و نحوه اعمال تیمارها :بهمنظور بررسی اثر

باعث افزایش کیفیت محصول و عملکرد آن ،افزایش تحمل

سطوح مختلف اسیدهای آمینه فنیلآالنین و تریپتوفان بر رشد،

گیاه و بهبود آن در تنشهای زیستی ،تسهیل جذب مواد مغذی،

عملکرد و متابولیتهای ثانویه هندوانه ابوجهل آزمایشی

Calvo

بهصورت طرح بلوکهای کامالً تصادفی در مزرعه تحقیقاتی

 ،)et al., 2014باالبردن روند تنفس گیاهی ،فتوسنتز ،سنتز

دانشکده کشاوزی دانشگاه زنجان در چهار سطح و سه تکرار

انتقال و استفاده و افزایش ویژگیهای کیفی محصول (

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1399.9.35.5.6

پیشسازهای هورمونهای گیاهی و سایر مواد رشدی هستند.
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انجام گرفت .تیمارهایهای آزمایش شامل اسیدهای آمینه

هزار دانه ،عملکرد میوه و بذر) اندازهگیری شدند .سایر

فنیلآالنین و تریپتوفان در سطوح صفر 1 ،0/5 ،و  2میلیموالر

نمونهبرداریها شامل فنل ،فالونویید و فعالیت آنتیاکسیدانی

بودند .کاشت بذرها در اوایل اردیبهشت  1395بهطور دستی و

زمانی انجام شد که  70درصد میوهها به رنگ زرد در آمده و

در سینیهای کشت در بستر کشت کوکوپیت صورت گرفت.

گیاه تقریباً برگهای خود را از دست داده بود .برای بهدست

بعد از جوانهزنی در مرحله دو برگی تنک شده و در مرحله سه

آوردن عملکرد میوه خشک ،از آون با دمای  50-60درجه

الی چهار برگی به زمین انتقال یافتند .از قبل برای مبارزه با

سانتیگراد استفاده شد.

علف هرز و ایجاد گرما برای رشد بهتر گیاه مالچکشی انجام

اندازهگیری صفات فیزیولوژیکی :برای سنجش غلظت

گرفت .در زمان انتقال نشا به زمین میانگین دمای شب و روز

کلروفیل ،نمونهگیری از برگهای بالغ با موقعیت مشابه یک ماه

بهترتیب  10/5و  22/3درجه سانتیگراد بود .در راستای

پس از آخرین محلولپاشی انجام گرفت .بالفاصله بعد از

تحقیقات قبلی مبنی بر تحت تأثیر قرارگرفتن بیشتر گیاهان با

نمونهگیری جهت تهیه عصاره 0/1 ،گرم از برگ در استون %80

محلولپاشی در مراحل ابتدایی رشد ،محلولپاشی اسیدهای

سائیده شد .سپس حجم عصاره به  10میلیلیتر رسانده شد.

آمینه در ابتدای مراحل رشدی یعنی از مرحله پنج الی شش

عصاره بهدست آمده در  5000دور در دقیقه و بهمدت 15

برگی و در سه زمان با فواصل ده روز یکبار حدوداً دو ساعت

دقیقه سانتریفیوژ شد .جذب نوری کلروفیل  aو  bبهترتیب در

گردید ( ;Gendy and Nosir, 2016

طولموجهای  663و  645نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

قبل از غروب آفتاب اعمال

مدل ( )Safas monaco RS 232خوانده شد و با فرمول 1

ویژگیهای خاک محل مورد آزمایش :نمونهگیری از

کلروفیل کل بر حسب میلیگرم بر گرم وزن تر محاسبه گردید

خاک محل آزمایش از عمق  0-30سانتیمتری انجام گرفت و

(.)Arnon, 1949

به آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه زنجان بهمنظور تعیین

فرمول 1

خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بافت خاک انتقال یافت.

 = 20.2 (A 645) +کلروفیل کل (میلیگرم در گرم وزن تر)

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در جدول  1ذکر
شده است .بافت خاک با روش هیدرومتری ،میزان پتاسیم و
سدیم خاک با استفاده از دستگاه فلیمفتومتر مدل

yawneJ

8.02 (A 663) ×V/W×1000

 :Aجذب طولموج ویژه :V ،حجم نهایی کلروفیل در استون
 :W ،%80وزن تر بافت استخراجشده
برای عصارهگیری و ارزیابیهای بعدی شامل میزان فنل

 ،FPFPکلسیم توسط دستگاه جذب اتمی ،نیتروژن به روش

کل ،فالونوئید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی از نمونه میوه تازه

کجلدال ،هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک با دستگاه

گیاه استفاده شد .به این صورت که مقدار  3گرم از پوست و

CE

متر مدل  Jenway 4310و اسیدیته خاک با دستگاه  Hpمتر مدل

پالپ گیاه را در هاون کوبیده و به آن  10سیسی متانول %80

 Metrohm 691اندازهگیری شد.

اضافه شد .سپس نمونهها در دور  5000بهمدت  15دقیقه

و رسیدن میوهها صفات مورفولوژیکی شامل طول بوته ،وزن

اندازهگیریهای بعدی در یخچال نگهداری شدند.

تر و خشک پیکره رویشی و با رسیدن میوهها عملکرد میوه،

جهت اندازهگیری محتوای فنل کل به  100میکرولیتر از

بذر ،وزن هزار دانه مورد بررسی قرار گرفتند .گیاهان خانواده

عصاره گیاه 2 ،میلیلیتر سدیم کربنات ( 2/8 ،)%2میلیلیتر

کدوییان رشد نامحدود دارند و رشد گیاه پس از گلدهی نیز

آبمقطر و  100میکرولیتر معرف فولین سیکالچو ( )%50اضافه

ادامه مییابد .برخی صفات مورفولوژیکی در طی رشد رویشی

شد .روش فولین سیکالچو از متداولترین روشهای

(طول بوته ،وزن تر و خشک بوته) و یا نمو زایشی گیاه (وزن

اندازهگیری فنل است .اساس کار در این روش احیا معرف

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1399.9.35.5.6

اندازهگیری صفات مورفولوژیکی :همزمان با رشد رویشی

سانتریفیوژ شده و روشناور جمعآوری شد و برای

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-09

.)Ghasemzadeh et al., 2012
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جدول -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه
رس

سیلت

شن

()%
37

38

25

بافت خاک

ماده آلی

-

()%

لوم رسی

0/94

پتاسیم

سدیم

کلسیم

-1

( )g.kg
0/20

0/13

0/12

CE

نیتروژن
-1

Hp

()%

( )ds.m

-

0/07

1/492

7/42

فولین توسط ترکیبات فنلی در محیط قلیایی و ایجاد کمپلکس

محاسبات آماری با نرمافزار  SASانجام شد و مقایسه

آبی رنگ است .نمونهها در مرحله بعد بهمدت  30دقیقه در

میانگین صفات مورد مطالعه با استفاده از آزمون چند دامنهای

تاریکی نگه داشته شدند و جذب آنها در طولموج 720

دانکن در سطح احتمال پنج درصد مورد مقایسه قرار گرفت و

نانومتر خوانده شد .گالیک اسید بهعنوان استاندارد فنل برای

نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excelرسم شدند.

رسم منحنی استاندارد بهکار رفت .محتوای فنل کل براساس
میلیگرم معادل گالیک اسید بر گرم وزن تر گیاه محاسبه شد

نتایج و بحث

(.)Meda et al., 2005

صفات مورفولوژیکی :در خصوص طول بوته ،نتایج حاصل از

عصاره مورد نظر 1/5 ،میلیلیتر متانول ( 100 ،)%80میکرولیتر

تیمارها نشان داد .مقایسه میانگینها نشان داد بیشترین طول

محلول آلومینیوم کلراید ( 100 ،)%10میکرولیتر محلول پتاسیم

بوته ( 215/7سانتیمتر) در غلظت  0/5میلیموالر تیمار

استات  1موالر و  2/8میلیلیتر آبمقطر اضافه شد .پس از

تریپتوفان و کمترین طول در تیمار شاهد ( 146/7سانتیمتر)

گذشت مدت زمان  40دقیقه در دمای معمولی اتاق ،جذب

بهدست آمد .همچنین هر دو اسیدآمینه تریپتوفان و فنیلآالنین

نمونهها در طولموج  415نانومتر خوانده شد .برای رسم

در سطح  2میلیموالر موجب افزایش طول بوته بهطور

منحنی استاندارد از کوئرستین استفاده شد .میزان فالونویید کل

معنیداری در مقایسه با شاهد گردیدند .باالترین طول بوته در

براساس میلیگرم معادل کوئرستین بر گرم وزن تر گیاه گزارش

این دو تیمار بهترتیب در مقادیر  199/3و  197/7سانتیمتر در

شد (.)Jaberian et al., 2013

مقایسه با شاهد به طول  146/7سانتیمتر بهدست آمد .در

عصاره 1/5 ،میلیلیتر محلول متانولی  DPPH %0/03اضافه شد.

تریپتوفان ،طول گیاه افزایش یافته است (.)Nahed et al., 2009

محلولها بهمدت  30دقیقه در تاریکی و در دمای اتاق

اثر مثبت تریپتوفان میتواند بهعلت نقش این اسیدآمینه بهعنوان

نگهداری شدند .از متانول بهعنوان شاهد استفاده شده و جذب

مسیر جایگزین در سنتز اکسین باشد ( Kowalzy and Zielony,

نمونهها در طولموج  517نانومتر با استفاده از دستگاه

 .)2008در گیاه آویشن ( )Thymus vulgaris L.تیمار اسیدهای

اسپکتروفوتومتر ( )Safas monaco RS 232ثبت گردید

آمینه فنیلآالنین و تریپتوفان در غلظتهای مختلف موجب

( .)Brand-Williams et al., 1995درصد بازدارندگی رادیکال

افزایش معنیدار ارتفاع گیاه در مقایسه با گیاهان شاهد گردیده

آزاد هر عصاره به کمک فرمول  2محاسبه شد:

است (.)Ghazal, 2015

فرمول ()2

محلولپاشی با غلظتهای مختلف اسیدهای آمینه اختالف

I% = (Abs positive control - Abs sample/Abs positive
control)×100
 :Abs controlجذب طولموج شاهد :Abs sample ،جذب

داشت .نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها بیانگر آن است

طولموج نمونهها

که تأثیر تیمارها بر صفات وزن تر و خشک گیاه دارای اختالف

معنیداری را بر صفات وزن تر و خشک هندوانه ابوجهل

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1399.9.35.5.6

برای سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی به  1/5میلیلیتر از

بررسی صورت پذیرفته در گل میمون نیز با افزایش غلظت

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-09

برای سنجش میزان فالونویید کل به  500میکرولیتر از

تجزیه واریانس دادهها اختالف معنیداری ( )P≥ 0/01را بین
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معنیداری ( )P≥ 0/01بوده است .مقایسه میانگین دادهها نشان

نگردید .نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگین (جدول )3

میدهد که بیشترین مقدار عملکرد وزن تر و خشک پیکره

وزن هزار دانه نشان داد که تیمار فنیلآالنین در غلظت 0/5

رویشی بهترتیب با  10097/2و  2333/3کیلوگرم در هکتار در

میلیموالر با  38/2گرم بیشترین مقدار را نسبت به شاهد با

تیمار فنیلآالنین با غلظت  2میلیموالر مشاهده شد و کمترین

 33/6گرم بهدنبال داشت .در این شاخص نیز سطح 0/5

مقدار آن در تیمار شاهد بهترتیب با  5132/8و 1236/1

میلیموالر هر دو اسیدآمینه باالترین وزن هزار دانه را بههمراه

کیلوگرم در هکتار بهدست آمد .در تحقیقی دیگر استفاده از

داشت .در مطالعات انجامشده قبلی با کاربرد اسیدآمینه

اسیدآمینه تریپتوفان باعث افزایش وزن تر و خشک در نوعی

تریپتوفان افزایش عملکرد در دانه نوعی گزنه (

گزنه ( )Urtica pilulifera L.شد (.)Wahba et al., 2015

 )pilulifera L.مشاهده شد ( .)Wahba et al., 2015در بسیاری

 Nahedو همکاران ( )2010گزارش کردهاند که اسپری برگی

از مطالعات گزارش شده است که محلولپاشی با اسیدهای

( )Thuja orientalis L.با تریپتوفان بهطور قابل توجهی باعث

آمینه سبب افزایش رشد و توسعه گیاهان میشود (

افزایش طول و قطر ساقه ،طول ریشه ،وزن تازه و خشک

 .)al., 2010; Awad et al., 2007بهطور کلی ،استفاده از

شاخهها و ریشهها نسبت به گیاهان شاهد گردیده است.

اسیدهای آمینه تریپتوفان و فنیلآالنین موجب افزایش ترکیبات

Urtica

Faten et

اسیدهای آمینه موجب افزایش عملکرد در محصول شدند.

شده است و از این طریق موجب افزایش تولید محصول شده

بیشترین عملکرد میوه خشک در غلظت  0/5میلیموالر

است .محلولپاشی برگ با تریپتوفان بیشترین اجزای عملکرد

تریپتوفان بهمیزان  8930/6کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار

شامل :تعداد میوه در بوته و عملکرد دانه در بوته در گیاه چای

آن مربوط به تیمار شاهد بهمیزان  6344/1کیلوگرم در هکتار

ترش ( )Hibiscus sabdariffa L.را در بر داشت

( Gendy and

میوه حاصل شد .در بررسی تریپتوفان و فنیلآالنین بر روی

 .)Nosir, 2016با افزایش سطح برگ ،محتوای کلروفیل و میزان

گاوزبان وحشی ،کاربرد این دو اسیدآمینه در افزایش میزان

فتوسنتز ،امکان تولید محصول باالتر فراهم میشود

محصول مؤثر بوده است (.)EL-Gengaihi et al., 2005

( .)Radkowski and Radkowska, 2018استفاده از اسیدهای

اسیدهای آمینه میتوانند جذب کودها را بهتر کنند و با افزایش

آمینه نه تنها باعث افزایش رشد میشود بلکه باعث افزایش

جذب مواد مغذی و آب ،باعث افزایش شدت فتوسنتز و ماده

کیفیت و مقدار محصول میشود (.)Belal et al., 2016

خشک و درنتیجه افزایش عملکرد محصول شوند (

 .)and Zielony, 2008همچنین محلولپاشی با اسیدهای آمینه

جدول مقایسه میانگین ،غلظت  1میلیموالر فنیلآالنین و

در عملکرد گیاهان نقش مثبتی دارد (.)Slawik, 2005

تریپتوفان باالترین میزان کلروفیل (بهترتیب  1/10و 0/96

محلولپاشی برگی با اسیدهای آمینه باعث افزایش رشد گیاه و

میلیگرم بر صد گرم وزن تازه) را نشان دادند و کمترین سطح

عملکرد میوه با حفظ ترکیبات پروتئینی میشود و نتایج مثبتی

کلروفیل در تیمار شاهد ( 0/69میلیگرم بر صد گرم وزن تازه)

در سیب زمینی ( )Awad et al., 2007نشان داده شده است.

مشاهده گردید .اسیدهای آمینه بهعنوان ترکیبات نیتروژندار آلی

نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگین صفات نشان داد که

بلوکهای ساختمانی در سنتز پروتئینها هستند که برای

بیشترین عملکرد بذر در تیمار غلظت  0/5میلیموالر تریپتوفان

تحریک رشد سلولها بسیار مهم هستند .آنها بهعنوان بافرهایی

بهمیزان  3234/8کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار آن مربوط

عمل میکنند که به حفظ  pHمطلوب درون سلول گیاهی کمک

به شاهد با  1557/8کیلوگرم درهکتار حاصل گردید .سطوح

میکنند زیرا حاوی هر دو گروه اسیدی و بازی هستند

باالتر هر دو اسیدآمینه موجب افزایش بیشتر عملکرد بذر

( .)Gendy and Nosir, 2016تأثیر اسیدهای آمینه برتنظیم رشد

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1399.9.35.5.6

Kowalzy

صفات فیزیولوژیکی :براساس نتایج بهدست آمده از

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-09

با توجه به جدول تجزیه واریانس دادهها (جدول  )2تیمار

آلی فتوسنتزی و افزایش نقل و انتقال آنها از برگها به میوهها
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جدول  -2تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای اسیدآمینه فنیلآالنین و تریپتوفان بر صفات مورد بررسی در گیاه هندوانه ابوجهل
میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجه آزادی

بلوک

2

151/476

تیمار

6

** 1871/77

** 6440140/35

خطا

12

322/58

1437862/61

31515/076

9/72

15/25

9/48

ضریب تغییرات

طول بوته

وزن تر پیکره رویشی

وزن خشک پیکره رویشی

عملکرد میوه خشک

962700/95

5724/202

194087/03

**422032/290

*2271465/71
584947/35
10/56

* ** ،بهترتیب معنیدار در سطح  5و  1درصد
ادامه جدول -2
میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجه آزادی

بلوک

2

16643/6

تیمار

6

**997339/0

* 8/3197

خطا

12

165666/5

1/8487

0/0070

15/62

3/78

9/37

ضریب تغییرات

عملکرد بذر

وزن هزار دانه

کلروفیل

فالونویید

فنل

ظرفیت آنتیاکسیدانی

2/5043

0/0256

0/6986

0/8231

0/4190

** 0/0450

** 4/0226

** 12/4570

* 3/9110

0/3630

1/4485

0/9876

10/69

8/26

1/08

جدول  -3مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیکی در هندوانه ابوجهل
تیمار
شاهد

طول بوته

وزن تر پیکره رویشی

وزن خشک پیکره رویشی

()m
146/7 c

عملکرد میوه خشک

عملکرد بذر

()Kg/ha
5152/8 c

1236/1 c

6344/4 b

1557/8 b

فنیلآالنین ()mM
0/5

187 abc

7727/8 ab

1636/1 b

7688/9 ab

3124/7 a

1

154/7 bc

7575 ab

1666/7 b

7191/7 ab

2765/5 a

2

ab

197/7

10097/2

a

2333/3

b

6675/0

a

2866/7

a

215/7

ab

8250

a

2083/3

a

8930/6

a

3234/8

a

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-09

* ** ،بهترتیب معنیدار در سطح  5و  1درصد

تریپتوفان ()mM
0/5
2

199/3 ab

7833/3 ab

2055/6 a

6640/6 b

2322/1 ab

حروف متفاوت بیانگر اختالف آماری معنیدار است.

میتواند به این معنا باشد که برخی از اسیدهای آمینه مانند فنیل

ویژهای بهعنوان پیشماده اکسین ایفا میکند و مسئول سرعت

آالنین میتوانند بر رشد و تکامل گیاه از طریق بیوسنتز جیبرلین

بخشیدن به رشد ساقه و ریشه است .اسیدهای آمینه

تأثیر بگذارند ( .)Waller and Nawacke, 1978تریپتوفان نقش

بهدلیل سازگاری کامل با متابولیسم گیاهان ،نقش تغذیهای مؤثر

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1399.9.35.5.6

1

191/7 abc

8402/8 ab

2097/2 a

7216/7 ab

2366/2 ab
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ادامه جدول -3
تیمار
شاهد

وزن هزار دانه

کلروفیل

()gr
33/6 c

فنل

فالونویید

ظرفیت آنتیاکسیدانی
()%

mg/100 gr fw

0/69 c

4/04 d

10/72 b

90/56 b

فنیلآالنین ()mM
0/5

38/2 a

1

abc

2

34/4 bc

36/7

0/88 abc
a

1/10

0/88 abc

5/89 abc
a

7/31

5/53 bcd

14/06 a

91/86 ab

a

ab

16/94

14/22 a

92/04

91/68 ab

تریپتوفان ()mM
0/5

37/6 ab

0/85 bc

4/85 cd

14/94 a

92/60 ab

1

35/7 abc

0/96 ab

6/87 ab

16/56 a

94/15 a

2

abc

abc

cd

a

b

35/6

0/89

4/93

14/44

91/20

حروف متفاوت بیانگر اختالف آماری معنیدار است.

میشوند و امکان افزایش کمیت و کیفیت محصول را فراهم

تأثیرگذار است ( .)Portu et al., 2015ترکیبهای فنلی انتشار

میکنند ( Garcia .)Radkowski and Radkowska, 2018و

وسیعی در گیاهان دارند و فعالیت بیولوژیک متنوع این

همکاران ( )2011نشان داد که اسیدهای آمینه در محلولهای

ترکیبها از جمله اثر آنتیاکسیدانی ،ضدمیکروبی و ضدالتهابی

مغذی مطلوب بر مواد معدنی برگ و غلظت کلروفیل برگهای

آنها گزارش شده است (نوری و همکاران .)1395 ،بیوسنتز

گوجهفرنگی مؤثر هستند .نشان داده شده است که کاربرد

ترکیبهای فنلی گیاه از مسیر شیکمیک اسید آغاز میشود و

اسیدهای آمینه بر روی مارچوبه سبب افزایش جذب اغلب

مهمترین آنزیم بیوسنتزکننده این ترکیبها فنیلآالنین آمونیالیاز

عناصر کممصرف و پرمصرف در اندامهای هوایی و ریزومها

( )PALاست .فنیلآالنین آمونیالیاز ( )PALآنزیم اصلی در

شده و از طرف دیگر باعث افزایش کلروفیل در ساقههای

اتصال مسیر سنتزی اسیدهای آمینه آروماتیک و متابولیتهای

خوراکی گردیده است (.)Tejada and Gonzalez, 2003

ثانویه شامل گروه وسیعی از ترکیبات فنلی است و نقش کلیدی

اسیدهای آمینه تریپتوفان و فنیلآالنین در غلظت  100میلیگرم

در تنظیم محصوالت حاصل از مسیر فنیل پروپانوییدی ایفا

بر لیتر بهطور قابل توجهی باعث افزایش رنگدانههای

میکند (صمدی و همکاران .)1393 ،مسیر فنیل پروپانوییدی

فتوسنتزی در گیاه ایبریس ( )Iberis amara L.شده است

مسیر اولیه تولید بسیاری از ترکیبات طبیعی مانند هیدروکسی

(.)Attoa et al., 2000

سینامیک اسیدها و سپس فالونوییدها ،ایزوفالونوییدها ،لیگنین

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس در صفت محتوای

و طیف وسیعی از سایر مواد فنلی است .در واقع فنیلآالنین

فنل (جدول  )2حاکی از تفاوت معنیدار ( )P≥ 0/01بین

آمونیالیاز امکان تبدیل فنیلآالنین به ترانس -سینامیک اسید را

تیمارها بود .بیشترین مقدار فنول با  16/94و  16/56میلیگرم

فراهم ساخته و سبب ادامه چرخه و تولید مواد فنلی میشود.

بر صد گرم وزن تازه بهترتیب در غلظت  1میلیموالر

ترانس -سینامیک اسید پیشماده اصلی تولید فالونوییدها و

فنیلآالنین و تریپتوفان و کمترین مقدار در شاهد با 10/72

لیگنینها است .بنابراین افزایش فعالیت این آنزیم سبب افزایش

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-09

به افزایش سطح برگ ،محتوای کلروفیل و میزان فتوسنتز

است کاربرد فنیلآالنین بر روی متابولیسم ترکیبات فنلی گیاه

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1399.9.35.5.6

و سریع خصوصاً برای رفع کمبود گیاهان ایفا میکنند و منجر

میلیگرم بر صد گرم وزن تازه مشاهده شد .مشخص شده
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سطح تولید مواد فنیل پروپانوییدی میگردد (صمدی و

تریپتوفان بر فعالیت آنتیاکسیدانی چای ترش (

همکاران.)1393 ،

 )sabdariffa L.تأثیر مثبتی دارد ( .)Msh et al., 2015بهطور

Hibiscus

در نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگین ،بیشترین مقدار

کلی رابطهای مثبت و قوی بین محتوای فالونویید کل و فعالیت

فالونویید در غلظت  1میلیموالر فنیلآالنین و تریپتوفان

آنتیاکسیدانی گزارش شده است که بهنظر میرسد در بسیاری

بهترتیب با  7/31و  6/87میلیگرم بر صد گرم وزن تازه در

از گونههای گیاهی این رابطه برقرار است و با نتایج تحقیق

مقایسه با شاهد بهمیزان  4/04میلیگرم بر صد گرم وزن تازه

حاضر مطابقت دارد (.)Ghasemzadeh et al., 2012

بهدست آمد که تفاوت معنیداری را با شاهد نشان دادند.
متابولیتهای ثانویه ،از جمله فنیل پروپانوئیدها ،فالونوئیدها،

در مجموع ،نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که

لیگنینها ،آنتوسیانینها و تعداد زیادی متابولیتهای دیگر است

محلولپاشی با اسیدهای آمینه در تمامی سطوح بر بهبود

( .)Tzin and Galili, 2010ترکیبات متابولیکی فنیل پروپانوئید

ویژگیهای رشد و نموی و همچنین متابولیتهای ثانویه

دارای نقشهای متعدد بهویژه برای محافظت در مقابل

هندوانه ابوجهل در مقایسه با شاهد تأثیر بهسزایی داشته ،و این

تنشهای مختلف زیستی و غیرزیستی هستند (.)Dixon, 2001

تیمارها قابل توصیه هستند .سطوح مختلف دو اسیدآمینه مورد

نتایج بهدست آمده از بررسیهای گذشته حاکی از آن است که

بررسی ،اثرات مشابهی بر الگوی رشد و نموی و صفات

فنیلآالنین توسط گیاه جذب شده و تبدیل به فالونویید

فیزیولوژیکی بر جای گذاشتند .غلظت  0/5میلیموالر هر دو

میشود ( .)Portu et al., 2015در اکثر گونههای گیاهی مرحله

اسیدآمینه عالوه بر بهبود شاخصهای رشد و نموی باعث

کلیدی ساخت ترکیبات فنیل پروپانوئیدی ،تبدیل فنیلآالنین به

افزایش عملکرد میوه و بذر نیز گردیدند .محلولپاشی در

سینامیک اسید از طریق حذف یک مولکول آمونیاک انجام

سطوح باالتر هر دو اسیدآمینه منجر به افزایش رشد و تولید

میشود .روند تغییر ترکیبات فنیل پروپانوئیدی با آنزیم

بیشتر پیکر رویشی نسبت به غلظت  0/5میلیموالر گردید.

فنیلآالنین آمونیالیاز همبستگی مثبت داشته و با افزایش فعالیت

همچنین با توجه به نتایج ،غلظت  1میلیموالر اسیدآمینه

آنزیم محتوای فنلی و فالونوییدی نیز افزایش مییابد (صمدی

فنیلآالنین بر افزایش متابولیتهای ثانویه تأثیر بهسزایی داشت.

و همکاران .)1393 ،اسیدآمینه فنیلآالنین در مسیرهای بیوسنتز

همچنین با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش غلظت 1

متابولیسم ثانویه دخیل بوده و پیشماده سنتز ترکیبات فنلی

میلیموالر اسیدهای آمینه فنیلآالنین و تریپتوفان بر بهبود

PAL

شاخصهای فیزیولوژیکی تأثیر بهسزایی داشتند .در مجموع

است که فنیل آالنین را کاتالیز کرده و سینامیک اسید تولید

غلظت  0/5میلیموالر هر دو اسیدآمینه بهترین تأثیر را بر میزان

میکند و منجر به تولید فالونوئیدها و یا لیگنینها میشود

عملکرد میوه نشان دادند و غلظت  2میلیموالر فنیلآالنین

(.)Teixeira et al., 2017

باالترین عملکرد پیکره رویشی را حاصل نمود .نتایج بهدست

مختلفی از قبیل فالونوئیدها و لیگنین با استفاده از آنزیم

تیمارها تفاوت معنیداری ( )P≥ 0/05را در این شاخص نشان

تولید و استحصال مواد مؤثره از میوه و یا پیکره رویشی ،کاربرد

دادند .حداکثر فعالیت آنتیاکسیدانی  94/15درصد در غلظت 1

اسیدهای آمینه بهصورت محلولپاشی میتوانند مطلوب و قابل

میلیموالر تریپتوفان و حداقل ظرفیت آنتیاکسیدانی در شاهد

توصیه باشند.

با  90/56درصد بهدست آمد .در یک بررسی نشان داده شده که

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1399.9.35.5.6

باتوجه به نتایج بهدست آمده از جدول مقایسه میانگین،

آمده در این آزمایش نشان داد که بسته به هدف کشت ،اعم از

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-09
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Abstract
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The medicinal plant bitter apple (colocynth) belongs to Cucurbitaceae family. To study the effect of phenylalanine and
tryptophan amino acids on morphological and physiological characteristics of Citrullus colocynthis L., an investigation
was conducted according to a completely randomized block design with four treatments and three replications in the
University of Zanjan, Iran. The studied factors included different levels of phenylalanine and tryptophan (0, 0.5, 1, 2
mM). According to the results, phenylalanine and tryptophan very significantly affected the majority of the studied
traits including plant length, fresh and dry weight of foliage, seed yield, weigh of 1000 seeds, chlorophyll, total phenol
and flavonoid contents (p≤ 0.01). The maximum content of total phenol and flavonoid were reached to 16.94 and 7.31
mg/100 g fresh weight in the concentration of 1 mM phenylalanine compared to the control with 10.72 and 4.04 mg/
100 g fresh weight respectively. Also, yield of fruit and antioxidant activity were affected significantly by the amino
acid treatments (p≤ 0.05). The maximum fruit yield was 8930.6 kg/ha at the concentration of 0.05 mM tryptophan
compared to 6344.4 kg/ha in control. In conclusion, various levels of tryptophan and phenylalanine can effectively
improve morphological and physioloogical characteristics and hence production of this crop. To achieve the best
performance, application of 2 mM phenylalanine for maximum yield of foliage, 1 mM of the two amino acids for
phytochemical characteristics and 0.5 mM of the two amino acids for fruit yield, depending on the aim, can be
recommended.
Key words: Amino acids, Biosynthetic precursors, Flavonoid, Foliar application, Yield
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