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مقاله پژوهشی

بررسی اثرات محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی استویا

1

حسن جلیلوند شیرخانی تبار ،1افشین توکلی* ،1فواد مرادی 2و فرید شکاری
 1دکتری گروه تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 2پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت ،1399/04/26 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/07/15 :

چکیده
بهمنظور ارزیابی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه استویا ( )Stevia rebaudianaآزمایشی
گلخانهای در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال  1395در قزوین اجرا شد .تیمارهای آزمایشی در چهار سطح محلولپاشی
سالیسیلیک اسید شامل شاهد (عدم کاربرد) ،غلظت  300 ،100و  600میکرو موالر سهماه پس از انتقال نشاها به گلخانه بود .صفات مورد
بررسی شامل ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای فرعی ،وزن خشک بوته ،وزن خشک برگها ،وزن خشک شاخهها ،نسبت وزن خشک برگها به
وزن خشک کل ،درصد و عملکرد استویوزاید ،ربودیوزاید-آ ،ربودیوزاید-ب و ربودیوزاید-س بودند .نتایج نشان داد که محلولپاشی
سالیسیلیک اسید اثرات افزایشی معنیداری بر کلیه صفات مورد ارزیابی بجز صفت شاخص سبزینگی ( )SPADداشت .بهطوریکه تیمار
سطح  100میکروموالر باعث افزایش معنی دار ارتفاع بوته ،درصد استویوزاید ،درصد و عملکرد ربودیوزاید -س (بهترتیب ،91/7 ،18/2
 160و  186درصد) نسبت به تیمار شاهد شد .با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید تا  300میکروموالر افزایش معنیداری در وزن خشک
شاخهها ،وزن خشک برگها ،وزن خشک بوته ،عملکرد استویوزاید ،درصد و عملکرد ربودیوزاید-آ ( بهترتیب ،84/6 ،7/0 ،10/3 ،3/9
 78/3و  100/0درصد) نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد و درنهایت با اعمال تیمار  600میکروموالر ،تعداد شاخههای فرعی ،نسبت وزن
خشک برگها به وزن خشک شاخهها ،درصد و عملکرد ربودیوزاید – ب (بهترتیب  383/3 ،43/0 ،365/8و  344/4درصد) نسبت به تیمار
شاهد افزایش یافت .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که محلولپاشی سالیسیلیک اسید در غلظت  300میکرو موالر میتواند در افزایش
عملکرد کمّی و کیفی استویا مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :استویوزاید ،ریبودیوزاید ،سبزینگی ،وزن خشک

مقدمه

كشورهای چین ،پاراگوئه ،برزیل و كلمبیا ،هند ،ژاپن ،كنیا ،كره

استویا با نام علمی  ،Stevia rebaudianaگیاهی بوتهای ،چند

جنوبی ،تایوان ،ویتنام و ایاالت متحده آمریکا زیركشت گیاه

ساله و پرشاخه از خانواده  Asteraceaeو بومی نواحی برزیل و

استویا است .در حال حاضر كشورهای آمریکا ،ژاپن ،چین و

پاراگوئه است .بیش از  100هزار هکتار از اراضی دنیا از جمله

اتحادیه اروپا سهم باالیی در بازار تجارت استویا در در سطح

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيtavakoli@znu.ac.ir :
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جهان دارند ( .)Jahangir Chughtai et al., 2020این گیاه

كه نقش مهمی در تنظیم برخی فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهان

بهدلیل داشتن تركیبات طبیعی شیرین و كم كالری در برگها،

دارد و كاربرد آن در بهبود فرایند رشدونمو ،تحمل به تنشها و

دارای اهمیت اقتصادی باالیی است و میتواند جایگزین

بیوسنتز فرآوردههای بیوشیمیایی در برخی گیاهان از جمله

Konieczny et al., 2018; Lokesh et al., 2018; Yadav et
 .)al., 2011متابولیتهای ثانویه این گیاه با پایه موادی به نام

استویول گلیکوزیدها ( )Steviol glycosides or SGsمتعلق به
دیترپنهای چهار حلقهای ( )Tetrecyclic diterpenesهستند
كه موجب طعم شیرین گیاه میشوند و با این وجود ،در هنگام
مصرف ،این مواد متابولیزه نمیشوند ،انرژی از آنها آزاد
نمیگردد و بنابراین ،برای افراد دیابتی مفید میباشند

( Gantait

.)and Mandal, 2015; Mejia-espejel et al., 2018
از میان هشت ماده دیترپن گلیکوزیدی شناساییشده در
برگهای این گیاه ،چهار ماده استویوزاید (،)Stevioside
ربودیوزاید-آ

(A

،)Rebaudioside-

ربودیوزاید-س

( ،)Rebaudioside- Cو دولکوزاید ( )Dulcosideدارای اهمیت
زیادی هستند (كریمی و همکاران1392 ،؛

Brandle and

 .)and Lingakumar, 2017در پژوهشی اثر محلولپاشی
سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی
(درصد استویوزاید) گیاه استویا در چهار زمان برداشت بررسی
و گزارش شد كه سطوح مختلف این ماده فنولیک از صفر تا
 100میلیگرم در لیتر اثر معنیدار و مؤثری روی صفات مورد
مطالعه داشت ( .)El-Housini et al., 2014محققان گزارش
كردند كه كاربرد سالیسیلیک اسید در غلظت كم میتواند منجر
به بهبود وزن تر و تجمع ماده خشک و در غلظتهای باال
موجب كاهش این ویژگیهای رشدی در گیاه آرابیدوپسیس
گردد .همچنین ،ظهور عالئم ناشی از تیمار این هورمون اعم از
افزایش یا كاهش رشد به شرایط محیطی در زمان كاربرد
بستگی دارد ( .)Hayat et al., 2010در یک بررسی روی گیاه

 .)Telmer, 2007استویوزاید و ربودیوزاید -آ  200تا 300

استویا ،كاربرد  100میلیگرم در لیتر سالیسیلیک اسید بهروش

برابر شیرینتر از شکر هستند و بهترتیب اولین و دومین شیرین

محلولپاشی در مقایسه با غلظت صفر 50 ،و  75میلیگرم در

كننده با فراوانی باال در برگ را شامل میشوند كه نسبت این

لیتر ،منجر به افزایش معنیدار تعداد شاخهها ،تعداد برگ ،وزن

Tansi et al.,

تر و خشک برگ ،سطح برگ و محتوای استویوزاید گردید.

دو جز ،تعیینكننده كیفیت مزه در استویا است (

بهطوریكه ،اثر محلولپاشی سالیسیلیک اسید با غلظت 75

.)2017; Tavakoli et al., 2019
با توجه به ارزش تجاری استویول گلیکوزیدها ،راهبردهای

میلیگرم در لیتر بر روی گیاه استویا در افزایش سطح برگ در

فنی برای افزایش این متابولیتهای ثانویه در استویا ارائه شده

چین سوم از فصل دوم برداشت در سطح یک درصد معنیدار

و در این راستا ،استفاده از محرکها (بهشیوه زیستی و

بود ( .)El-Housini et al., 2014برگهای گیاه استویا با درصد

غیرزیستی) بهعنوان یک روش امیدبخش برای افزایش محتوای

ماده مؤثره باال دارای اهمیت اقتصادی زیادی است .بنابراین ،با

این تركیبات در گیاهان مورد توجه قرار گرفته است

توجه به تأیید مطالعات محققین در خصوص تأثیر مثبت

( .)Tavakoli et al., 2019مواد تنظیمكننده رشد گیاهی از

محلولپاشی هورمون سالیسیلیک اسید روی رشد و افزایش

مهمترین عوامل كاربردی تأثیرگذار در الگوی رشد ،جوانهزنی

مواد مؤثره گیاهی ،مقرون به صرفهبودن كاربرد وسیع آن در

Vakilzadeh Anaraki

افزایش وزن خشک برگ و محتوای ماده مؤثره برخی گیاهان و

 .)et al., 2014سالیسیلیک اسید با نام اختصاری  SAیا ارتو

از سوی دیگر ،عدم وجود گزارشی مبنی بر اثر منفی این

هیدروكسی بنزوئیک اسید (،)Ortho-hydroxybenzoic acid

هورمون بر سالمت انسان ،این پژوهش با هدف بررسی اثر

بهعنوان یک تنظیمكننده رشد و همچنین یک آنتیاكسیدان

محلولپاشی غلظتهای مختلف هورمون سالیسیلیک اسید

غیرآنزیمی بالقوه ،یکی از چندین تركیب فنلی در گیاهان است

جهت افزایش عملکرد كمّی و كیفی گیاه استویا در شرایط

و سطوح مواد مؤثره گیاهان میباشند (
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برگها به وزن خشک كل هر بوته استفاده شد .بهمنظور

گلخانه به اجرا درآمد.

استخراج استویوزاید ،ربودیوزاید-آ ،ربودیوزاید-ب و

این پژوهش با هدف بررسی اثر محلولپاشی غلظتهای

شده توسط نیتروژن مایع در یک میلیلیتر متانول  70درصد

مختلف هورمون سالیسیلیک اسید بر عملکرد كمّی و كیفی گیاه

حل شده و سپس بهمدت ده دقیقه در دستگاه اولتراسونیک

استویا در گلخانه ایستگاه تحقیقات كشاورزی اسماعیل آباد

(دمای 50درجه سانتیگراد) قرار داده شد (

واقع در ده كیلومتری جنوب غربی شهر قزوین ( 36درجه 15

 .)2013پس از سانتریفیوژ نمونهها ( 7000دور در دقیقه) و

دقیقه  22ثانیه شمالی و  49درجه  54دقیقه  32ثانیه شرقی با

گذر از فیلتر ( 0/2میکرومتر) ،غلظت مواد مؤثره با استفاده از

ارتفاع  1285متر از سطح دریا) در سال  1395اجرا شد.

دستگاه ( HPLC

آزمایش در قالب طرح كامالً تصادفی با سه تکرار و چهار تیمار

mm; inner diameter, Eclipse
 )Analytical, USAموجود در پژوهشکده

اسید) صورت گرفت و هر تیمار شامل شش گلدان با قطر 18

كشاورزی ایران ( )ABRIIتوسط سیستم فاز متحرک حالل

و ارتفاع  20سانتیمتر بود.

دوگانه ایزوكراتیک شامل مخلوط متانول :بافر فسفات سدیم

محلولپاشی (شاهد 300 ،100 ،و  600میکروموالر سالیسیلیک

Zeng et al.,

Agilent, 1260 infinity II HPLC system,
250

C18, length,

بیوتکنولوژی

با توجه به پایینبودن قوه نامیه بذر استویا و بهمنظور داشتن

( ،)68:32شدت جریان عبور ثابت یک میلیلیتر در دقیقه و

جمعیتی همسان در كشت ،از نشاءهای تجاری با میانگین

حجم تزریق نمونه  20میکرولیتر؛ مورد بررسی قرار گرفت.

ارتفاع  15-20سانتیمتر استفاده شد .خاک مورد استفاده در

محلول استاندارد شاهد استویولهای مورد ارزیابی در هشت

گلدانها ،خاک مزرعه با بافت لوم ( %48شن % 35 ،سیلت و

غلظت  400 ،300 ،200 ،100 ،75 ،50 ،25و  500پیپیام

 %17رس) بود .دمای گلخانه در روز و شب بهترتیب  32و25

بهصورت جداگانه تهیه و به سیستم  HPLCتزریق شد و سپس

درجه سانتیگراد و طول روز  15ساعت تنظیم گردید .سهماه

معادله رگرسیون بهمنظور محاسبه غلظت هر یک از مواد مؤثره

پس از انتقال نشاء و استقرار كامل بوته ،تیمار محلولپاشی با

موجود در هر نمونه برازش داده شد .پس از انجام

Merck

اندازهگیریها و محاسبات الزم ،تجزیه و تحلیل آماری دادهها

 )Salicylic acid, 100631-Germanyدر غلظتهای مختلف

از جمله تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها براساس آزمون

همراه با مویان دی اكتیل تجاری با غلظت  0/3در هزار طی

چنددامنهای دانکن در سطح پنج درصد توسط نرمافزارهای

ساعات پایانی روز بهوسیله سمپاش دستی ،اعمال شد 40 .روز

 SAS 9و  Excelانجام شد.

استفاده از سالیسیلیک اسید ( )SAآزمایشگاهی (

پس از اعمال تیمار محلولپاشی سالیسلیک اسید شاخص
سبزینگی برگ توسط دستگاه

SPAD 502 (Konica Minolta,

نتایج و بحث

) Japanبر روی آخرین برگ توسعه یافته اندازهگیری شد.

ارتفاع بوته :نتایج نشان داد كه اعمال تیمار هورمون تأثیر

همچنین ،صفات مورفولوژیکی شامل ارتفاع بوته و تعداد

معنیداری در سطح احتمال یک درصد روی صفت ارتفاع بوته

شاخههای فرعی تعیین شدند .سپس ،از هر واحد آزمایشی

داشت (جدول  .)1مقایسه میانگینها نشان داد كه بیشترین

نمونهبرداری بهصورت تخریبی انجام گرفت و دو بوته از

ارتفاع بوته در تیمار محلولپاشی با غلظت  100میکروموالر

ارتفاع  10سانتیمتر باالی سطح خاک برداشت و در آون با

بود كه نسبت به شاهد (عدم كاربرد هورمون)  18/2درصد

دمای  65درجه سانتیگراد بهمدت  72ساعت خشک شد و

افزایش داشت و با سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت

جهت ارزیابی صفات وزن خشک بوته ،وزن خشک برگها در

(جدول  .)2ساالرپور و فرحبخش ( )1393گزارش كردند كه

هر بوته ،وزن خشک شاخهها در هر بوته ،نسبت وزن خشک

محلولپاشی سالیسیلیک منجر به افزایش تعداد میانگره ،طول
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جدول  -1تجزیه واریانس صفات مختلف ارزیابیشده با اعمال تیمارهای مختلف هورمون سالیسیلیک اسید در گیاه استویا
میانگین مربعات
درجه

منابع تغیر

شاخههای

سبزینگی

فرعی

()SPAD

آزادی

ارتفاع بوته

هورمون

3

**54/9

**2117/4

خطا

8

ضریب تغییرات ()%

ns

شاخهها

برگها

بوته

**

**

شاخهها

31/66

**

4/0

4/28

1/48

0/39

0/21

0/8

0/004

3/41

4/88

4/17

4/46

3/17

3/16

6/19

2/76

16/77

**

برگ به

5/81

0/11

 * nsو ** بهترتیب نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار و وجود تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد است.
ادامه جدول -1
میانگین مربعات
منابع تغیر

درجه
آزادی

درصد
استویوزاید

درصد

درصد

ربودیوزاید ربودیوزاید

درصد
ربودیوزاید

عملکرد
استویوزاید

عملکرد

عملکرد

عملکرد

ربودیوزاید

ربودیوزاید

ربودیوزاید

آ

ب

س

**0/06

**0/0006

*0/00007

0/0001

0/00001

15/01

27/80

آ

ب

س

هورمون

3

**7/28

**1/73

**0/03

**0/005

**0/13

خطا

8

0/28

0/17

0/0008

0/0005

0/007

0/004

ضریب تغییرات ()%

10/38

12/86

17/33

25/04

11/45

13/95

 * nsو ** بهترتیب نشان دهنده عدم تفاوت معنیدار و وجود تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد میباشد.
جدول  -2مقایسه میانگین صفات مختلف ارزیابیشده با کاربرد غلظتهای مختلف هورمون سالیسیلیک اسید در گیاه استویا

سطح هورمون

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

تعداد

شاخص

وزن خشک

وزن خشک

وزن خشک

شاخههای

سبزینگی

شاخهها

برگها

بوته

فرعی

()SPAD

نسبت برگ
به شاخهها

(گرم در بوته)

52/7 b

15/8 d

28/4 a

15/5 a

14/5 b

30/0 b

0/93 b

a

62/3

c

a

b

c

12/6

c

b

SA300µM

61 a

54/7 b

28/6a

16/1 a

16 a

32/1 a

0/99 b

SA600µM

58/6 a

73/6a

30/5a

10/9 c

14/4 b

25/3 c

1/33 a

شاهد
SA100µM

25/7

29/2

13/4

26/0

0/94

میانگینهای با حروف مشابه در یک صفت ،مطابق آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

میانگره و بهواسطه آنها ارتفاع گیاه رازیانه گردید .افزایش

نیز در اثر افزایش كاربرد سالیسیلیک اسید تا غلظت 0/5

ارتفاع بوته در تیمارهای محلولپاشی نسبت به تیمار شاهد

میلیموالر نیز گزارش شده است (منتظری و همکاران.)1395 ،

(عدم كاربرد هورمون) ،میتواند ناشی از افزایش تقسیم سلولی

با توجه به همبستگی مثبت و معنیدار این صفت ()P ≥ 0/01

در ناحیه مریستم انتهایی گیاه باشد .افزایش ارتفاع در گیاه جو

با صفت عملکرد استویوزاید ،بهمنظور داشتن محتوای بیشتر از
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وزن خشک
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ادامه جدول -2

سطح هورمون

درصد
استویوزاید

درصد

درصد

درصد

عملکرد

ربودیوزاید -ربودیوزاید -ربودیوزاید -استویوزاید

عملکرد

ربودیوزاید -ربودیوزاید -ربودیوزاید-
آ

س

ب
(گرم در بوته)

شاهد

3/6 b

2/3c

0/06 c

0/05 b

0/52 b

0/33 c

0/009d

0/007 b

SA100µM

6/9 a

3/2 b

0/15 b

0/13 a

0/87 a

0/4 bc

0/02c

0/02 a

SA300µM

6/0 a

4/1 a

0/17 b

0/06 b

0/96 a

0/66 a

0/03 b

0/009 b

SA600µM

b

b

a

a

b

b

a

4/1

3/3

0/29

0/11

0/59

0/48

a

0/04

0/02

میانگینهای با حروف مشابه در یک صفت ،مطابق آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

با توجه به همبستگی مثبت و معنیدار این صفت ()P ≥ 0/01

اسید نیز میتواند ناشی از كاهش غالبیت و رشد مریستم

با صفت عملکرد استویوزاید ،بهمنظور داشتن محتوای بیشتر از

انتهایی و همچنین ،تحریک رشد مریستمهای جانبی و به

این ماده مؤثره ،میتوان روی گیاهانی با ارتفاع بیشتر ،مطالعه

عبارت دیگر تمایل گیاه به كوتاهتر و پرشاخهتر شدن باشد

نمود (جدول  .)3روند كند در شدت افزایش میزان ارتفاع بوته

( .)Hayat et al., 2013در پژوهشی دیگر نیز گزارش شده

با كاربرد سطح غلظت  100میکروموالر تا  600میکروموالر

است كه تعداد شاخههای گیاهان ریحان و مرزنگوش در اثر

محلولپاشی سالیسیلیک اسید میتواند بهدلیل اختالل در مسیر

محلولپاشی سالیسیلیک اسید افزایش یافت (

بیوسنتزی سایر تنظیمكنندههای رشد گیاهی از جمله مسیر

.)Gharib, 2006

Abdel and

فعالیـــت آنـــزیم انـت كـائورون سـینتاز ( Enthase kaurene

شاخص سبزینگی ( :)SPADنتایج نشان داد كه اثر كاربرد

 ،)synthaseجیبرلیک اسید و برهمخوردن تعادل هورمونی گیاه

غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید بر شاخص سبزینگی یا

بر اثر غلظت بیش از حد سالیسیلیک اسید باشد (پیراسته انوشه

محتوای كلروفیل برگ معنیدار نبود (جدول  .)1كلروفیل

و امام1398 ،؛ .)Hayat et al., 2013

بهعنوان یکی از اجزای كلروپالست نقش مهمی را در فرایند

تعداد شاخههای فرعی :اثر محلولپاشی سالیسیلیک اسید

فتوسنتز ایفا میكند .غلظتهای پایین رنگدانههای فتوسنتزی

بر صفت تعداد شاخههای فرعی در سطح یک درصد معنیدار

میتواند بهطور مستقیم پتانسیل فتوسنتز و تولیدات اولیه را

بود (جدول  .)1كاربرد سالیسیلیک اسید در غلظت 600

محدود نماید ( .)Anjum et al., 2011برخالف مطالعه حاضر،

میکروموالر منجر به افزایش تعداد شاخههای فرعی به میزان

افزایش میزان شاخص سبزینگی و رنگدانههای فتوسنتزی در

 365/8درصد نسبت به تیمار شاهد (عدم كاربرد هورمون)

اثر كاربرد سالیسیلیک اسید بهدلیل افزایش محتوای كلروفیل

گردید (جدول  .)2با توجه به همبستگی مثبت و معنیدار تعداد

برگ در گیاهان چای ترش ( )Hibiscus sabdariffa L.و

شاخههای فرعی و صفات كیفی ،معادله رگرسیون خطی روی

خردل ( )Brassica junceaگزارش شده است

( Yusuf et al.,

دادهها برازش داده شد و نتایج نشان داد كه روند تغییرات

 .)2012; Ali et al., 2012محققان گزارش كردند كه

تعداد شاخههای فرعی در پاسخ به كاربرد غلظتهای مختلف

محلولپاشی سالیسیلیک اسید باعث تغییرات ساختار برگ از

سالیسیلیک اسید به صورت خطی و افزایشی با شیب 0/098

جمله كاهش ضخامت اپیدرم و مزوفیل در گیاه فیکوس

بود (جدول  3و شکل  .)1روند افزایشی تعداد شاخههای

( )Ficus deltoideaبههمراه افزایش حجم كلروپالست و تورم

فرعی با كاربرد غلظت  100تا  600میکروموالر سالیسیلیک

تیالكوئیدها و تغلیظ مایع استروما میگردد و این موضوع در
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ارتفاع بوته

0/40

11

**

0/70

تعداد شاخههای فرعی

10

ns

شاخص سبزینگی ()SPAD

0/43

وزن خشک شاخهها

9

ns

وزن خشک برگها

8

*0/66

0/76

وزن خشک بوته

7

**

0/80

ns

-0/08

-0/54

-0/02 ns

0/45 ns

ns

**

-0/38

*

0/60

ns

0/07

0/92

**

-0/82

ns

0/14

**

0/76

ns
ns

0/13
-0/26

*0/59

0/18 ns

0/10 ns

0/41 ns

**

ns

0/42

**

ns

ns

0/56

ns

0/08

0/90

ns

0/19

ns

0/10

-0/71

**

-0/70

ns

0/32

12

0/51 ns

*0/61

0/14 ns

0/24 ns

13

ns

0/41

**

ns

*

14

ns

0/39

0/95

ns

0/33

وزن خشک شاخه

0/009

**

نسبت وزن خشک برگ به

6

ns

-0/19

درصد استویوزاید

-0/16

ns

درصد ربودیوزاید -آ

5

ns

0/42 ns

درصد ربودیوزاید -ب

4

-0/14 ns

-0/13

0/51

درصد ربودیوزاید -س

3

ns

ns

عملکرد استویوزاید

0/22

0/48
ns

عملکرد ربودیوزاید -آ

2

ns

ns

6

0/43

*

0/66

-0/62

**

-0/71

0/03

*

-0/63

ns

0/14

*0/66
ns
ns

0/20
-0/46

ns

-0/53

ns

-0/01

ns

0/25 ns
ns

0/08 ns
**

-0/51

0/77

**

ns

0/77

ns

0/29

ns

0/45 ns
ns

-0/36

-0/36

**

-0/71

0/35

0/55 ns
ns

-0/01

ns

0/45

**

ns

0/45

ns

0/18

**

ns

0/37

ns

0/52

-0/30

0/92

0/74

0/11 ns

0/37 ns

**0/96

0/37 ns

ns

0/52

**

ns

0/28

**

0/78

ns

0/52

ns
ns

-0/04
0/39

0/98

ns

0/44

ns

0/28

-0/05 ns
ns

0/28

**

0/98

*0/66
ns

0/05

ns

0/20

*

0/66

ns

0/07

ns

0/38

 * ،nsو ** نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار و وجود تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد است.

شکل  -1نمودار رگرسیون رابطه بین صفت تعداد شاخههای فرعی گیاه استویا با غلظتهای مختلف محلولپاشی سالیسیلیک اسید

غلظت باالی سالیسیلیک اسید منجر به كاهش محتوای كلروفیل

معنیدار بود (جدول  .)1بیشترین وزن خشک شاخهها در تیمار

( )SPADخواهد شد (.)Ismail et al., 2020

محلولپاشی به میزان  300میکروموالر مشاهده شد كه در

وزن خشک شاخهها :تأثیر محلولپاشی هورمون

مقایسه با تیمار شاهد  3/9درصد افزایش داشت و با هم در

سالیسیلیک اسید بر وزن خشک شاخهها در سطح یک درصد

یک گروه آماری قرار گرفتند .با محلولپاشی سالیسیلیک اسید
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1

0/37 ns

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13
عملکرد ربودیوزاید -ب

جدول  -3ضرایب همبستگی صفات مختلف مورد ارزیابی در بررسی اثر سالیسلیک اسید بر گیاه استویا
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بهترتیب با  13/5و  29/7درصد نسبت به تیمار شاهد كاهش

سالیسیلیک اسید منجر به كاهش نسبی وزن خشک برگها و

یافت .با توجه به اینکه با افزایش غلظت محلولپاشی

بوته نسبت به تیمار شاهد شده است؛ این موضوع میتواند

سالیسیلیک اسید تعداد شاخههای فرعی افزایش ولی وزن آنها

ناشی از برهمخوردن تعادل نسبت هورمونی در گیاه و تأثیر آن

كاهش یافته است؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت كه این

بر رشد برگها باشد .بنابراین ،بهنظر میرسد سالیسیلیک اسید

هورمون بیشتر در شاخهزایی گیاه استویا و به همین واسطه در

تنها در غلظت مناسب میتواند بهدلیل گسترش سطح برگ و

پر برگتر شدن آن روی شاخههای فرعی نقش مهمی دارد كه

تولید برگهای بیشتر ،با ایجاد منبع فیزیولوژیک كارآمد برای

با نتایج راستگو و همکاران ( )1398نیز مطابقت دارد .نتایج

استفاده هر چه بیشتر از نور دریافتی ،باعث افزایش تولید بیشتر

نشان داد كه وزن خشک شاخهها همبستگی منفی و معنیداری

ماده خشک شود .در گزارشی دیگر ،محلولپاشی هورمون

با محتوای ربودیوزاید-ب و ربودیوزاید-س بهترتیب در سطح

سالیسیلیک اسید ( 200میلیگرم در لیتر) روی گیاه مرزه

احتمال پنج و یک درصد داشت (جدول  .)3این موضوع

( ،)Satureja hortensis L.بر افزایش وزن تر آن تأثیر

بهواسطه افزایش میزان تنفس ،كاهش تثبیت دیاكسید كربن و

معنیداری داشته است (حیاتی و روشن .)1392 ،محققین در

درنتیجه كاهش تولیدات فتوسنتزی و متابولیتها میتواند منجر

بررسی تأثیر محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر روی گیاه استویا،

به كاهش عملکرد كیفی گیاه استویا (ربودیوزاید ب و س)

گزارش نمودند كه محلولپاشی این هورمون با غلظت 100

گردد.

میلیگرم در لیتر منجر به افزایش وزن خشک برگهای یک

وزن خشک برگها ،وزن خشک بوته و نسبت وزن

بوته تا شش گرم شد ( .)El-Housini et al., 2014از سوی

خشک برگها به وزن خشک شاخه :نتایج تجزیه واریانس

دیگر ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه نسبت وزن خشک

نشان داد كه اثر كاربرد هورمون سالیسیلیک اسید بر صفات

برگ به وزن خشک شاخهها در تیمار سالیسیلیک اسید (غلظت

وزن خشک برگها ،وزن خشک بوته و نسبت وزن خشک

 600میکروموالر) ،باالترین میزان را بهدلیل دارابودن كمترین

برگها به وزن خشک شاخه در سطح یک درصد معنیدار بود

میزان وزن شاخهها بین تیمارهای مورد ارزیابی دارد (جدول

(جدول  .)1كاربرد محلولپاشی هورمون سالیسیلیک اسید در

 .)2سایر پژوهشگران نیز اعالم كردند كه كاربرد

غلظت  300میکروموالر ،منجر به افزایش وزن خشک برگها و

تنظیمكنندههای رشد منجر به تقویت جذب و توازن عناصر

وزن خشک بوته بهترتیب به میزان  10/3و  7/0درصد نسبت

تغذیهای ،فراهمنمودن شرایط مطلوبتر فتوسنتزی ،تولید

به تیمار شاهد گردید .ویژگیهای كیفی استویا مانند میزان

متابولیتهای مؤثر ،بازدارندگی گلدهی و درنتیجه بهبود

استویوزاید رابطه مستقیمی با تعداد و وزن برگها دارد (كریمی

عملکرد نهایی در گیاه استویا میشود (.)Singh et al., 2018

و همکاران .)1392 ،بنابراین ،بهنظر میرسد پر برگ بودن و

نتایج مشابهی نیز درخصوص تأثیر مثبت محلولپاشی

سنگینتر بودن برگها نسبت به شاخهها ،دارای تأثیر قابل

سالیسیلیک اسید بر وزن خشک و تر گیاهان ریحان و

توجهی روی وزن نهایی بوته در این گیاه باشد كه با نتایج

مرزنگوش گزارش شده است (.)Abdel and Gharib, 2006

حاصل از پژوهش برخی محققین در خصوص تأثیر سالیسیلیک

وجود همبستگی مثبت و معنیدار در سطح یک درصد بین

اسید بر افزایش كارایی فتوسنتز برگها ،فعالیتهای آنزیمی و

وزن خشک بوته با وزن خشک شاخهها و وزن خشک برگها

سنتز پروتئینها و درنتیجه بهبود جذب عناصر غذایی و افزایش

نشان میدهد كه در این مطالعه وزن خشک شاخهها تأثیر

(Sharafizad et al., 2012; El-

بیشتری نسبت به وزن خشک برگها روی وزن خشک بوته

 .)Housini et al., 2014با توجه به اینكه در پژوهش حاضر،

دارند (جدول  .)3همچنین ،با توجه به همبستگی مثبت و

تولید گیاه همخوانی دارد
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معنیدار نسبت وزن خشک برگها به وزن خشک بوته با تعداد

اسید جهت حصول باالترین عملکرد استیوزاید مشتق معادله

شاخههای فرعی ،بهنظر میرسد افزایش تعداد شاخههای فرعی

رگرسیون حاصل از برازش دادهها بر غلظتهای مختلف این

منجر به افزایش تعداد برگها و كاهش وزن شاخهها میگردد

هورمون برابر صفر قرار داده شد و بهترین غلظت جهت

كه این موضوع در همبستگی منفی بین وزن شاخهها و تعداد

حصول باالترین عملکرد استویوزاید با كاربرد  289میکروموالر

شاخههای فرعی نیز مشاهده میگردد (جدول .)3

سالیسیلیک اسید محاسبه گردید (شکل  .)2-aدر بررسی

مقادیر استویول گلوکوزایدها :تأثیر محلولپاشی هورمون

دیگری روی گیاه استویا ،محلولپاشی با غلظت  100میلیگرم

سالیسیلیک اسید بر درصد استویوزاید ،درصد ربودیوزاید-آ،

در لیتر هورمون سالیسیلیک اسید منجر به افزایش درصد

درصد ربودیوزاید-ب ،درصد ربودیوزاید-س ،عملکرد

استویوزاید تا بیش از  21درصد گردید (

استویوزاید ،عملکرد ربودیوزاید-آ ،عملکرد ربودیوزاید-ب ،در

 .)2014بیشترین درصد ربودیوزاید-آ نیز در تیمار محلولپاشی

سطح یک درصد و بر عملکرد ربودیوزاید-س در سطح پنج

 300میکروموالر سالیسیلیک اسید محاسبه شد كه نسبت به

درصد معنیدار بود .بیشترین درصد استویوزاید در تیمار

تیمار شاهد  78/3درصد افزایش داشت .بیشترین عملکرد

محلولپاشی  100میکروموالر سالیسیلیک اسید (به میزان 6/9

ربودیوزاید-آ نیز بهعنوان دومین شاخص مهم اقتصادی این

درصد) با افزایش  91/7درصدی نسبت به تیمار شاهد (عدم

گیاه در تیمار محلولپاشی  300میکروموالر سالیسیلیک اسید با

كاربرد هورمون) مشاهده شد و با تیمار محلوپاشی 300

 100درصد افزایش نسبت به شاهد محاسبه شد (جدول .)2

میکروموالر در یک گروه آماری قرار گرفت .درحالیكه،

بهمنظور پیشنهاد بهترین غلظت محلولپاشی سالیسیلیک اسید

بیشترین عملکرد استویوزاید بهعنوان اولین شاخص مهم

جهت بهدستآوردن بیشترین عملکرد ربودیوزاید-آ ،مشتق

اقتصادی این گیاه ،در تیمار محلولپاشی  300میکروموالر

معادله رگرسیون حاصل از برازش دادهها بر میزان غلظتهای

سالیسیلیک اسید مشاهده شد كه نسبت به تیمار شاهد 84/6

مختلف این هورمون برابر صفر قرار داده شد و بهترین غلظت

درصد افزایش نشان داد (جدول  .)2در مطالعه ثانیخانی و

جهت حصول باالترین عملکرد ربودیوزاید-آ با كاربرد 323

همکاران ( )1399نیز گزارش گردید بیشترین عملکرد

میکروموالر سالیسیلیک اسید حاصل شد (شکل  .)2-bبیشترین

استویوزاید و ربودیوزاید-آ بهترتیب به مقادیر  60/32و 24/14

درصد و عملکرد ربودیوزاید -ب در تیمار محلولپاشی 600

میلیگرم در گرم برگ خشک گیاه استویا در تیمار كاربرد 0/6

میکروموالر سالیسیلیک اسید بود كه نسبت به تیمار شاهد

میلیموالر محلولپاشی سالیسیلیک اسید مشاهده شد.

بهترتیب  383/3و  344/4درصد افزایش داشت (جدول .)2

بهمنظور پیشنهاد بهترین غلظت محلولپاشی سالیسیلیک

El-Housini et al.,

بیشترین درصد و عملکرد ربودیوزاید-س در تیمار
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بهترتیب  160و  186درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان

نتایج این پژوهش نشان داد كه محلولپاشی هورمون

داد و با تیمار محلولپاشی  600میکروموالر در یک گروه

سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و

آماری قرار گرفت (جدول  .)2محققان گزارش كردند كه با

بیوشیمیایی تأثیر معنیداری داشت .با توجه به اینکه تیمار

افزایش غلظت هورمون سالیسیلیک اسید ،با وجود باالرفتن

محلولپاشی سالیسیلیک اسید (با غلظت  300میکروموالر)،

كمّیت صفات مورفولوژیکی ،میزان صفات فیزیولوژیکی و

باالترین میزان وزن خشک برگها ،عملکرد استیوزاید و

بیوشیمیایی مورد ارزیابی در گیاه استویا روند نزولی دارد ( Ren

ربودیوزادید-آ را دارا بود ،بنابراین میتوان كاربرد این غلظت

 .)et al., 2011بنابراین ،بهمنظور توجیهپذیر بودن عملکرد كمّی

از تنظیمكننده رشد سالیسیلیک اسید را جهت بهبود بر

و كیفی در گیاه ،هورمونهای تنظیمكننده باید در غلظت

خصوصیات كمّی و كیفی گیاه استویا ،توصیه نمود.

بهینهای در تعادل با سایر هورمونهای گیاهی بهكار روند.
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Abstract
A greenhouse study was conducted to evaluate of salicylic acid foliar effect on morphological and biochemical
characters of Stevia (Stevia rebaudiana) based on a Completely Randomized Design (CRD) experiment with three
replications in Qazvin, Iran in 2016. The treatments of this research were defined as salicylic acid foliar levels as 0
(control), 100, 300 and 600 µM which were applied three months after transplanting. Evaluated characters included
plant height, branch number, plant dry weight, leaves dry weight, branches dry weight, the ratio of leaf to total dry
weight, the percentage and yield of stevioside, rebaudioside-A, rebaudioside-B and rebaudioside-c. The results of this
study revealed that foliar levels of salicylic acid had a significant effect on all of the evaluated characters except for
SPAD index. The treatment of foliar 100 µM salicylic acid led to a significant increase in plant height, stevioside
percentage, rebaudioside C yield and its percentage compared with the control treatment (18.2%, 91.7%, 160% and
186%, respectively). By increasing the concentration of salicylic acid foliar level to 300 µM, the branches dry weight,
leaves dry weight, plant dry weight, stevioside yield, and rebaudioside were observed. A percentage and its yield were
increased in comparison to the control treatment (3.9%, 10.3%, 7.0%, 84.6, 78.3 and 100%, respectively). Finally the
treatment of 600 µM salicylic acid foliar level significantly led to an increase in lateral branches number, the ratio of
leaves dry weight to branches dry weight, rebaudioside-B percentage and its yield compared to the control treatment
(365.8%, 43.0%, 383.3and 344.4%, respectively). Therefore, a concentration of 300 μM foliar application of salicylic
acid can be effective for increasing the quantitative and qualitative performance of Stevia.
Key words: Dry weight, Rebaudioside, SPAD index, Stevioside

Corresponding author, Email: tavakoli@znu.ac.ir

