فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29فروردین و اردیبهشت 1398

تأ ثیر آزومیت روی رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان تحت تنش شوری
قادر رستمی و محمد مقدم

گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت ،1396/04/24 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/07/12 :

چکیده
به منظور بررسی اثرات تعدیل کنندگی آزومیت بر شدت تنش شوری در گیاه دارویی ریحان ،آزمایشی گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح
کامال تصادفی با سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل تنش شوری در سه
سطح ( 50 ،0و  100میلی موالر) و کاربرد آزومیت بصورت مخلوط با خاک قبل از کشت در چهار سطح ( 6 ،3 ،0و  9گرم در کیلوگرم خاک)
بودند .صفات رویشی گیاه از قبیل ارتفاع بوته ،تعداد شاخهفرعی ،طول گلآذین ،طول برگ و وزن تر و خشک برگ با افزایش میزان تنش شوری
کاهش معنیداری نسبت به تیمار شاهد نشان دادند .کاربرد آزومیت به میزان  9گرم در کیلوگرم خاک در سطوح باالی تنش سبب بهبود این صفات
نسبت به گیاهان شاهد گردید .همچنین بیشترین میزان کلروفیل  aبرگ در گیاهان بدون تیمار شوری و تنش شوری  50میلیموالر با کاربرد  9گرم
آزومیت بر کیلوگرم خاک به ترتیب به میزان  8/53و  7/48میلیگرم/گرم وزن تر برگ بدست آمد .بیشترین میزان فعالیت آنتیاکسیدانی (90
درصد) ،فنل کل ( 0/93میلیگرم/گرم وزن تر) و پرولین ( 0/4میلیگرم/گرم وزن خشک) در تیمار تنش شوری  100میلیموالر و کاربرد  9گرم
آزومیت بر کیلوگرم خاک مشاهده گردید .همچنین بیشترین محتوای رطوبت نسبی برگ نیز در شرایط عدم تنش شوری (شاهد) و کاربرد  9گرم
آزومیت حاصل شد .به نظر میرسد که مصرف آزومیت به عنوان یک ماده طبیعی هم راستا با کشاورزی پایدار در شرایط تنش شوری میتواند
باعث افزایش رشد گیاه و بهبود خصوصیات بیوشیمیایی ریحان شود.
کلمات کلیدی :محتوای کلروفیل ،ریحان ،شوری ،شاخصهای رشد

مقدمه:

فنلی بسیار متنوعی میباشد که در بین آنها رزمارینیک اسید

ریحان ( )Ocimum basilicumیکی از گیاهان مهم متعلق به

بیشترین فراوانی را دارد ) .(Javanmardi et al., 2002ترکیبات

تیره نعناعیان ( )Lamiaceaeاست که به عنوان گیاه دارویی،

فنلی این گیاه از خاصیت آنتیاکسیدانی باالیی برخوردار هستند

ادویهای و همچنین به صورت سبزی تازه مورد استفاده قرار

).(Javanmardi et al., 2003

میگیرد ) .(Ozcan et al., 2005ریحان گیاهی یکساله ،علفی،

شوری یکی از مهمترین عوامل محیطی است که باعث

معطر ،ایستاده ،تقریبا بدون کرک و به ارتفاع  60-30سانتیمتر

کاهش رشد ،توسعه و تولید گیاهان در سراسر دنیا میشود

میباشد (امید بیگی .)1384 ،اسانس آن در صنایع غذایی،

) .(Sevengor et al., 2011آثار ناشی از تنش شوری در گیاهان

دارویی و آرایشی بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد

شامل سمیت یونی ،تنش اسمزی ،کمبود عناصر معدنی ،اختالالت

) . (Bowes and Zheljazkov, 2004این گیاه دارای ترکیبات

فیزیولوژیک و بیوشیمیایی میشود ).)Munns et al., 2002
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در خاک که عامل سمیت و به همزدن تعادل یونها یا کمبود

گیاه دارویی شنبلیله ) (Trigonella foenumgracumمیشود.

تغذیهای در گیاه هستند ،به طور بالقوه برای گیاه خطرناک می

کاهش رشد گیاهان تحت تنش شوری میتواند به دلیل کاهش

باشند و باعث افزایش یونهای سدیم و کلر در خاک و جذب

یافتن و اختالل فعالیتهای زیستی و متابولیسمی در گیاهان

بیش از حد مورد نیاز در گیاه میشوند ) .(Mass, 1993یون

باشد که نهایتا باعث کاهش منابع انرژی در گیاه می-

های سدیم و کلر به طور معمول شایعترین یونهای موجود در

شود ).(Gorham, 1995

خاکها و آبهای شور هستند .هر دوی آنها میتوانند روی

شوری ممکن است به طور مستقیم بر جذب عناصر غذایی

گیاهان آثار مضری داشته باشند ).(Ashraf and McNilly, 1990

اثر گذاشته و به واسطه مجموعهای از فرآیندهای پیچیده ،نیاز

پژوهش ها نشان داده که تجمع یون سدیم در اندام هوایی گیاهان

غذایی و سوخت و ساز گیاه را تحت تاثیر قرار دهد

تحت تاثیر تنش شوری سبب کاهش سطح برگ ،کاهش فتوسنتز

) .Fouly et al., 2011در خاکهای شور ،پتانسیل کم آب

و کاهش رشد گیاهان میگردد ) .(Steduto et al., 2000ریحان

همراه با تاثیر سوء بعضی از یونها نظیر بیکربنات ،بر و به

تا حدودی متحمل به تنش شوری است اما تنش شوری باعث

ویژه سدیم به علت افزایش نسبت  Mg/Ca ،Na/K ،Na/Caو

کاهش رشد و عملکرد آن میشود (رستمی و همکارن.)1397 ،

 Cl/NO3در گیاه و اختالل در تعادل عناصر غذایی ،سبب

 ،)2012( Heidariدر مطالعه خود روی اثر تنش شوری در

کاهش عملکرد میگردد .از روشهای مقابله با شوری میتوان

ریحان گزارش نموده است که تنش شوری شدید بطور معنی-

به اصالح و بهسازی خاک اشاره کرد ).(Mallanagouda, 1995

داری خصوصیات رشدی و محتویات کلروفیلی را کاهش و

آزومیت ( )Azomiteیک نوع خاک معدنی و یکی از نادرترین

ترکیبات اسمزی را افزایش میدهد .افزایش شوری باعث

مواد معدنی دنیاست که استفاده از آن در بخش کشاورزی

کاهش در وزن خشک ریشه در دو گیاه زیره سبز و سنبل

تأثیرات شگرفی را بر روی گیاهان به همراه دارد (

الطیب شد (سالمی و همکاران .)1385 ،همچنین ،شوری

 200بر خالف کودهای شیمیایی که شامل تعداد عناصر

موجب اختالل در تقسیم سلولی و بزرگ شدن سلولها شده و

محدودی هستند این ماده معدنی حاوی بیش از  60نوع عنصر

تمام واکنشهای متابولیک گیاه را تحت تاثیر قرار میدهد.

از قبیبل عناصر مغذی ماکرو و میکرو و نیز عناصر نادر و

شوری سبب کاهش فعالیتهای متابولیک گیاه از جمله

کمیابی است که تمام آنها به بازگشت خاک به چرخه طبیعی

فتوسنتز شده و از رشد گیاه در این محیطها میکاهد و به

خود کمک میکنند و به این وسیله خاک اصالح و احیا می-

عالوه سبب کاهش و به تاخیر افتادن جوانهزنی ،کاهش رشد

شود .همچنین ظرفیت باالی تبادل یونی این خاک باعث

اندامهای هوایی و کاهش تولید ماده خشک و گاهی اوقات

میگردد که خاک مقدار عناصر زیادی را در خود ذخیره نماید.

نابودی رستنیهای مناطق خشک و نیمه خشک میگردد

مهمترین خصوصیت خاک آزومیت جذب تدریجی و

(عبدمیشانی و بوشهری .)1372 ،در پژوهش انجام شده توسط

صددرصدی آن است ،عالوه بر این برخالف کودهای شیمیایی

سارانی و همکاران ( )1392شوری سبب کاهش مقادیر

مواد مغذی را به آرام ،پیوسته و طبیعی آزاد مینماید و در

کلروفیل  aو  bدر دو جنس بابونه شده است .در آزمایشی،

اختیار گیاه قرار میدهد و گیاه در زمان نیاز از آن استفاده می

نجفی و میرمعصومی ( )1378گزارش کردند که با افزایش

نماید .به عالوه این ماده معدنی به دلیل داشتن  pHطبیعی

شوری ،پارامترهای رشدی و سرعت فتوسنتز در گیاه مرزه

برخالف کودهای شیمیایی در این زمینه اختاللی ایجاد نمیکند

کاهش مییابد .در آزمایشی ارچنگی و همکاران ( )1391اظهار

و به تنظیم به  pHخاک کمک مینماید (بهرامی و همکاران،

داشتند که افزایش شوری باعث کاهش ارتفاع بوته ،طول ریشه،

 .(Yarrow, 2000; 1395مطالعات قبلی نشان داد آزومیت به

(El-

.(Yarrow,
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دلیل داشتن طیف کاملی از عناصر مفید باعث تولید محصولی

دیگری ندارد و تنها در دنیا محصول آمریکایی بنام

با ارزش غذایی و سطح بریکس (قند) باالتری نسبت به

 AZOMITEمشابه این محصول میباشد .نتایج آنالیز موجود

محصوالتی که از کود شیمیایی برای تولید آن استفاده شده

در خاک آزومیت مورد استفاده در این آزمایش در جدول 1

طاهری اعظم ( )1389در پژوهش خود این نکته اشاره کرده

کود معدنی بطور آهسته و تدریجی مواد مغذی را آزاد و در

است که کشاورزی ارگانیک تمام جنبههای زیست محیطی،

اخیتار گیاه قرار میدهد .به این ترتیب گیاه هر زمان که نیازمند

اجتماعی و اقتصادی تولید مواد غذایی سالم را در بر میگیرد.

مواد مغذی باشد میتواند از آنها استفاده کند .از دیگر ویژگی

در سیستمهای ارگانیک از منابع به شیوه موثرتری استفاده شده

های مهم این محصول میتوان به قابلیت آن در اصالح

و این امر منجر به صرفه جویی در انرژی و تولید محصول

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،تنظیم  pHخاک ،افزایش

بیشتر میشود .بنابراین آزومیت به عنوان یک خاک طبیعی و

میکروارگانیسمهای مفید خاک زی ،ظرفیت یونی باال و حفظ

 100درصد ارگانیک و با بیش از  67عنصر معدنی ،تمامی

رطوبت خاک اشاره کرد (بهرامی و همکاران .)1395 ،آزمایش

عناصر معدنی مورد نیاز گیاه را دارا میباشد ).(Yarrow, 2000

به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی با سه تکرار

آزومیت عالوه بر تامین نیازهای تغذیهایی گیاه یک بهبود دهنده

انجام گرفت .فاکتور اول در سه سطح مقادیر مختلف کلرید

و اصالح کننده خاک زراعی نیز است .با توجه به اهمیت و

سدیم ( 50 ،0و  100میلیموالر) به صورت محلول در آب

نقش گیاهان دارویی ،یکی از نکات حائز اهمیت در تولید و

آبیاری بود و فاکتور دوم شامل استفاده از آزومیت با  4سطح

پرورش این گونهها ،افزایش تولید زیست توده آنها بدون

( 6 ،3 ،0و  9گرم در کیلوگرم خاک گلدان) بصورت مخلوط با

کاربرد نهادههای مضر شیمیایی اعم از کودهای شیمیایی یا

خاک قبل از کاشت بود .در این آزمایش از بذور اصالح شده

سموم دفع آفات و علفهای هرز میباشد .لذا با توجه به لزوم

ریحان رقم کشکنیلولو استفاده شد .بذور در گلدانهای از

مدیریت تغذیه گیاهی در راستای افزایش و پایداری تولید و

جنس پالستیک به ارتفاع  40و قطر دهانهی  30سانتیمتری و

حفط محیط زیست ،این پژوهش با هدف بررسی اثر آزومیت

دارای زهکشی مناسب به صورت کپهایی در عمق یک

در تعدیل اثرات تنش شوری روی خصوصیات رشدی،

سانتیمتری خاک و در  4نقطه از گلدان در اوایل اردیبهشتماه

فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان انجام شد.

کاشته شدند .پس از سبز شدن بذور ،در مرحله دو برگی تنک

کاربرد آزومیت میتواند در جهت کاهش مصرف کودهای

کردن صورت گرفت ،به طوری که در هر نقطه یک گیاهچه

شیمیایی و نیز کمک به بهبود رشد ریحان بسیار حائز اهمیت

سالم (چهار بوته در هرگلدان) از بین آنها انتخاب شد .اعمال

باشد.

تنش شوری همراه با آب آبیاری وقتی که گیاهان به مرحله 8
برگی رسیدند به مدت  4هفته (تا زمان گلدهی) انجام شد.

مواد و روشها:

برای جلوگیری از تجمع نمک ،هفتهایی یکبار آبیاری با آب

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کاربرد آزومیت با نام

معمولی صورت گرفت به صورتی که آب از ته گلدان زهکشی

تجاری هربان (در ایران) بر رشد ،صفات مورفولوژیکی،

شد .صفات مورد بررسی در این آزمایش به شرح زیر بود:

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان تحت تنش

شاخصهای رشد :صفات مورفولوژیکی و عملکردی شامل

شوری در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه

ارتفاع بوته ،طول گلآذین ،تعداد شاخهفرعی ،طول و عرض

فردوسی مشهد اجرا شد .این کود معدنی به غیر از نمونه مورد

برگ ،وزن تر و خشک برگ و ساقه بررسی شد.

استفاده در این پژوهش در حال حاضر نمونه مشابه داخلی

محتوای کلروفیل ( ،b ،aکلروفیل کل و کارتنوئید) :برای
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جدول  -1نتایج آنالیز موجود در خاک آزومیت
غلظت

)(ppm

غلظت

عناصر

)(ppm

عناصر

غلظت

عناصر

)(ppm

2762

S

25

Cu

81094

Al

>0/5

Se

42802

Fe

6

As

2/6

Sn

4/01

Gd

150

B

6053

Ti

46058

K

571

Ba

2/6

U

24

La

2/1

Be

133

V

<%2

Mg

0/2

Bi

73

Zn

723

Mn

1600

C

76

Zr

0/66

Mo

42630

Ca

%1/6

N

4709

Na

0/23

Cd

8/05

PH

31

Ni

52

Ce

dsm1/38

EC

6325

O

14/5

Co

706

P

80

Cr

اندازهگیری کلروفیل  b ،aو کل و کاروتنوئید از روش  Luttsو

روش  Batesو همکاران ) (1973استفاده گردید.

همکاران ( )1996استفاده شد .درنهایت مقدار کلروفیل با

میزان پرولین موجود بر حسب میکرومول در هر گرم وزن

استفاده از روابط زیر به دست آمد.

خشک از رابطه زیر محاسبه گردید:

CHLa = 15.65A666 -7.340A65

= میکرومول پرولین در هر گرم وزن خشک

CHLb = 27.05 A653 - 11.21 A666

/میزان تولوئن مصرفی (میلی¬لیتر) × میکروگرم پرولین در هر

CHLx+c = 1000 A470 - 2.860 CHLa - 129.2 CHLb

میکروگرم بر مول  115/17میلی¬لیتر

CHLt = CHLa + CHLb + CHLx+c

میزان کلروفیل  ،CHLa : aمیزان کلروفیل ،CHLb :b
کاروتنوئید کل:

 ، CHLx+cکلروفیل کلCHLt:

نشت الکترولیت :جهت تعیین پایداری غشا سلولهای برگی،
از روش  )1998( Marcumاستفاده شد .در نهایت نشت
الکترولیت از طریق رابطه زیر محاسبه گردید.

فعالیت آنتیاکسیدانی :اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی
عصاره برگ ( )Antioxidant activityبراساس روش  Moonو
 )1998( Teraoانجام شد .درصد بازداری از  DPPHبا مقایسه
نمونههای عصاره و نمونه کنترل و استفاده از رابطه زیر به
دست میآید:
AA= 1-A517/ A517×100

EL=(E1/E2)×100

محتوای رطوبت نسبی برگ :جهت بررسی وضعیت آب گیاه
و برای اندازهگیری میزان محتوای رطوبت نسبی برگ
( (Relative Water Contentاز روش

 Barrsو Weaterey

( )1962استفاده گردید .برای تعیین میزان محتوای رطوبت
نسبی برگ از فرمول زیر استفاده شد:

 Singletonو

RWC% = [(FW-DW)/ (TW-DW)] ×100

 )1965( Rossiاستفاده گردید .و برای اندازهگیری کربوهیدرات

تجزیه و تحلیل آماری :دادههای به دست آمده با استفاده از

محلول از روش  Kelesو  )2004( Oncelو برای پرولین از

نرم افزار  JMP8مورد تجزیه آماری قرار گرفت .مقایسه

فنلکل :جهت اندازهگیری فنول کل از روش
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر شوری و کاربرد آزومیت بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی ریحان
درجه

ارتفاع

طول گل

تعداد

طول

عرض

وزن تر

وزن

وزن تر

وزن

منابع تغییرات

آزادی

بوته

آذین

شاخه

برگ

برگ

برگ

خشک

ساقه

خشک

تنش شوری

2

**129/86

**273/81

**270/75

آزومیت

3

**

**

**

فرعی
**

13/38

**

608/25

8/75

**

4/33

**

2/82

**

**

ns

تنش×آزومیت

6

**103/97

**14/68

**12/75

**0/58

0/25

خطا

24

4/86

1/02

1/25

0/03

0/14

699/58

20/80

**

52/96

**

107/12

**

9/32

61/49

**

47/60

**

11/22

ns

**23/60

**0/85

1/06

1/41

0/15

0/49

1/81

ns

0/38

 * ،nsو ** ،به ترتیب بیانگر عدم اختالف معنیدار و معنیدار در سطوح  5و  1درصد
جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر شوری و کاربرد آزومیت بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان
منابع تغییرات

درجه

کلروفیلa

کلروفیلb

کلروفیل

فعالیت آنتی

کل

اکسیدانتی

تنش شوری

2

**21/43

**43/77

**117/57

**7250/67

آزومیت

3

**

**

31/89

**

تنش×آزومیت

6

*

**

14/42

آزادی

24

خطا
* ns

28/65
1/45

0/50

2/16

120/89

**

**

831/11

19/39

**

1/85

3/14

29

فنل کل

کربوهیدرات

پرولین

کل

نسبی برگ

**0/57

**1/83

**0/19

**

**

0/93

**

**

0/29

**

0/14

0/007

0/001

0/007

رطوبت

نشت یونی

**

0/04

0/002

0/0003

**8544/36
**

538/10

**

8/54

1/89

**6661/74
**

366/18

**

27/82

3/18

**

 ،و  ،به ترتیب بیانگر عدم اختالف معنیدار و معنیدار در سطوح  5و  1درصد

میانگینها نیز بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد
انجام شد.

صفات رویشی :شاخصهای رشدی در گیاه دارویی
ریحان با افزایش سطوح تنش شوری به شدت کاهش یافتند.
همچنین کاربرد آزومیت در هر سطح تنش باعث تعدیل اثرات

نتایج:

سوء تنش شوری بر این صفات گردید .بر اساس نتایج مقایسه

اثر ساده تنش شوری و کاربرد آزومیت روی تمامی صفات

میانگین اثرات متقابل تیمارهای شوری و کاربرد آزومیت بر

مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در سطح احتمال

شاخصهای رشدی مورد مطالعه ریحان ،بیشترین ارتفاع گیاه

یک درصد و اثر متقابل تنش شوری و کاربرد آزومیت به غیر

( 74سانتیمتر) ،طول گلآذین ( 23سانتیمتر) ،تعداد شاخه

از عرض برگ و وزن تر و خشک ساقه در بقیه صفات

فرعی ( 36عدد) ،طول برگ ( 6/16سانتیمتر) ،وزن تر برگ در

مورفولوژیکی در سطح احتمال یک درصد معنیداری شد.

بوته ( 27/16گرم) و وزن خشک برگ در بوته ( 5/87گرم) در

همچنین ،اثر متقابل تنش شوری و کاربرد آزومیت بر میزان

تیمار بدون تنش شوری (شاهد) با کاربرد  9گرم آزومیت در

کلروفیل  bو کل ،میزان فعالیت آنتیاکسیدانی ،فنل کل،

کیلوگرم خاک ،مشاهده شدند .کمترین میزان شاخصهای

کربوهیدرات کل ،میزان پرولین ،محتوای رطوبت نسبی برگ

رشدی تحت تنش شوری شدید ( 100میلیموالر) و عدم

) (RWCو نشت الکترولیت در سطح احتمال یک درصد و بر

کاربرد آزومیت به دست آمدند (جدول .)4

میزان کلروفیل  aدر سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی
داری را نشان دادند (جداول  2و .)3

عرض برگ ،وزن تر و خشک ساقه :مقایسه میانگین اثر
ساده تنش شوری نشان داد که بیشترین وزن تر و خشک ساقه
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جدول  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش شوری و کاربرد آزومیت بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی ریحان
(میلی آزومیت (گرم

تنش

موالر) بر

کیلوگرم

ارتفاع

طول گلآذین

تعداد شاخه

طول برگ

وزن تر برگ

وزن خشک

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

فرعی(عدد)

(سانتیمتر)

(گرم)

برگ (گرم)

خاک)
0
0

50

100

40

3

c

11/50
c

e

12

e

2/99

c

15/27

c

2/62

20/1b

3/49b
5/87a

54/66

14

21

6

54/66c

18/66b

28c

4/25c

9

74a

23a

36a

6/16a

27/16a

0

34f

10/66def

12g

3/33ef

6/22def

0/75de

3

43/33d

12/33cd

18f

3/03fg

6/94de

0/93de

ef

10/33

d

25

d

d

d

d

6

43

3/50

15/37

2/25

3/83

7/52

1/25

9

60/66b

19b

31b

5/20b

7/38d

2/36c

0

28g

4/25i

8h

1/92i

4/50f

0/50e

3

32/66f

7h

12g

1/50j

5/05ef

0/90de

6

41/33de

8/33gh

18f

2/50h

6/03def

1/34d

9

e

fg

e

fg

38/33

9/66

22

3/03

d

7/36

c

2/18

حروف غیرمشترک در هر ستون بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد بیانگر اختالف معنیدار است

و همچنین ،بیشترین عرض برگ به ترتیب ( 11/21گرم)3/91 ،

کیلوگرم خاک نتیجه بهتری نسبت به سطح پایین آزومیت

(گرم) و ( 2/13سانتیمتر) در تیمار شاهد (بدون تنش شوری)

داشت .بیشترین میزان کلروفیل  bو کل با کاربرد  9گرم

و کمترین میزان در تنش شوری  100میلیموالر بدست آمد

آزومیت در شرایط بدون تنش شوری حاصل شد .همچنین

(شکل  .)1همچنین اثرات ساده آزومیت نشان داد که با افزایش

افزایش میزان تنش شوری موجب کاهش این صفت گردید.

مقدار آن در خاک میزان عرض برگ ،وزن تر و خشک ساقه

همان طور که در جدول  4مشاهده میشود با افزایش تنش

افزایش مییابد؛ بیشترین مقدار عرض برگ ،وزن تر و خشک

شوری سطوح مختلف آزومیت بویژه سطح  9گرم آن اثر به

ساقه در کاربرد  9گرم آزومیت بر کیلوگرم خاک حاصل شد

سزایی در افزایش میزان کلروفیل  aو کل داشته است (جدول .)5

(شکل .)1

فعالیت آنتیاکسیدانی و میزان فنل کل :مقایسه میانگین

کلروفیل  b ،aو کل :میزان کلروفیل  aدر سطوح مختلف

دادهها نشان داد که با افزایش تنش شوری میزان فعالیت آنتی-

تنش شوری به کاربرد آزومیت پاسخ متفاوتی نشان داد؛ ولی در

اکسیدانی و فنل کل افزایش معنیداری یافت .بطوری که

مجموع کاهش مقدار این صفت با افزایش تنش شوری معنی

بیشترین میزان فعالیت آنتیاکسیدانی ( 90درصد) و فنل کل

دار بود .به طوری که ،بیشترین مقدار آن در تیمار شاهد (8/53

( 0/93میلیگرم/گرم وزن تر) در تنش شوری  100میلیموالر و

میلیگرم/گرم وزن تر) با کاربرد  9گرم آزومیت مشاهده شد.

کاربرد  9گرم آزومیت بر کیلوگرم خاک حاصل گردید که

ضمن اینکه این تیمار با تیمار تنش  50میلیموالر نفاوت

نسبت به گیاهان شاهد (عدم تنش و عدم استفاده از آزومیت)

معنیداری نداشت .همچنین الزم به ذکر است که در سطوح

حالت افزایشی نشان داده است .از سوی دیگر کمترین میزان

پایین تنش شوری ( 50میلیموالر) کاربرد  9گرم آزومیت در

فعالیت آنتیاکسیدانی ( 23/5درصد) و فنل کل ( 0/21میلی
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شکل -1اثر اصلی تنش شوری و کاربرد آزومیت بر میزان عرض برگ ،وزن تر و خشک ساقه ریحان .حروف غیر مشابه روی ستونها نشان
دهنده معنیدار بودن اختالف بین تیمارها در سطح پنج درصد میباشد.

گرم/گرم وزن تر) در شرایط بدون تنش شوری و عدم کاربرد

معنیدار داشتند .نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که

آزومیت حاصل شد (جدول .)5

بیشترین میزان کربوهیدرات کل در تنش شوری 1/87( 50

کربوهیدارت کل و پرولین :اثرات اصلی و متقابل تنش شوری

میلیگرم/گرم وزن تر) و  100میلیموالر ( 1/88میلی گرم/گرم

و آزومیت بر کربوهیدرات کل و میزان پرولین ( )p < 0.01اثر

وزن تر) است .بهطوری که ،بین این دو سطح تفاوت معنیداری

306
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جدول -5مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش شوری و کاربرد آزومیت بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان
آزومیت

تنش

کلروفیل

کلروفیلb

a

شوری

کلروفیل

فعالیت آنتی فنل کل

کل

اکسیدانی ()%

یونی

)(mg/g FW

(میلی

کربوهیدرات کل

پرولین

RWC
)(%

نشت

)(mg/g FW

(mg/g
)DW

()%

0

50

100

0

3/36

0/02

74

3

3/95cd

5/10bcd

9/06de

26/33h

0/24fg

0/60gh

0/03g

77c

19/48hi

6

6/02b

6/10b

12/10c

29/66g

0/30f

0/66fg

0/08f

80b

16/73ij

9

8/53a

6/45b

14/98b

41f

0/38e

0/80ef

0/11f

89a

13/91j

0

3/50cd

4/01bcde

7/51e

64d

0/48d

1d

0/17e

51/33g

45/63d

3

3/44cd

3/46cdef

6/91e

57/33e

0/38e

0/78ef

0/18e

52/33g

42/33e

6

c

4/59

bc

c

c

1/45

c

9

a

7/48

a

1/87

a

4/11

5/72

12/66

cd

7/48

23/50

10/31

c

a

20/14

b

84

73

0/21

0/58

b

0/73

0/51

0/28

b

f

61

e

f

22/41

36/66

g

31/22

0/35

71

0

1/80e

1/50f

3/30f

73c

0/59c

1/68b

0/21d

20j

73/26a

3

1/91e

2/48ef

4/39f

66/66d

0/60c

0/82e

0/24d

21/66j

72/77a

6

3/60cd

4/07bcde

7/68e

71/33c

0/75b

1/04d

0/36b

29/66i

59/94b

9

4/20cd

3/02def

7/22e

90a

0/93a

1/88a

0/40a

36/66h

54/66c

حروف غیرمشترک در هر ستون بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد بیانگر اختالف معنیدار است

دیده نشد در حالی که نسبت به تیمار شاهد (عدم تنش و کاربرد

تیمار شاهد (بدون تنش) و کاربرد  9گرم آزومیت بر کیلوگرم

آزومیت) حالت افزایشی مشاهده شد (جدول .)5

خاک حاصل گردید .همچنین ،مقایسه میانگینها نشان داد که

همچنین نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دادهها نشان

در بین سطوح شوری بیشترین میزان محتوای رطوبت نسبی

داد که میزان پرولین با افزایش تنش شوری و مقدار آزومیت

برگ مربوط به تنش  50میلیموالر و مصرف  9گرم آزومیت

افزایش یافت .در تنش شوری  100و 50میلیموالر و مصرف 9

بر کیلوگرم خاک مشاهده شد .بطوری که نسبت به تیمار شاهد

گرم آزومیت بر کیلوگرم خاک ،پرولین به ترتیب با میانگینهای

(عدم مصرف آزومیت) حالت افزایشی داشته است .کمترین

 0/40و  0/35میلیگرم در گرم وزن خشک نسبت به تیمار

میزان محتوای رطوبت نسبی برگ ( 20درصد) در تیمار تنش

شاهد (عدم تنش شوری و کاربرد آزومیت) با میزان پرولین

شوری  100میلیموالر و بدون مصرف آزومیت (شاهد)

 0/02میلیگرم در گرم وزن خشک بطور معنیداری بیشتر

مشاهده گردید.

بودند .بهطوری که ،در شرایط تنش شوری  100میلیموالر با

نشت الکترولیت :اثرات اصلی و متقابل تنش شوری و

کاربرد  9گرم آزومیت بر کیلوگرم خاک ،محتوای پرولین برگ

کاربرد آزومیت روی نشت الکترولیت ( )p < 0.01برگهای

افزایش یافت و بیشترین کاهش در این شرایط در تیمار شاهد

ریحان معنیدار بودند .مقایسه میانگینها نشان داد که در

( 0/21میلیگرم /گرم وزن خشک ) حاصل شد (جدول .)5

شرایط عدم تنش ،کاربرد آزومیت میتواند از میزان نشت

محتوای رطوبت نسبی برگ ) :(RWCبراساس نتایج

الکترولیت برگهای ریحان بکاهد .این کاهش با کاربرد  9گرم

جدول  4بیشترین میزان رطوبت نسبی برگ ( 89درصد) در

آزومیت بر کیلوگرم خاک بسیار بیشتر اتفاق افتاد .همچنین،
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مقایسه میانگینهای اثرات متقابل نشان داد که بیشترین میزان

افزایش و پایداری غشاء کاهش و نشت الکترولیتها افزایش

نشت الکترولیت در تیمار شوری  100میلیموالر و عدم

مییابد ) .(Noctor and Foyer, 1998در این مطالعه ،افزایش

مصرف آزومیت حاصل اتفاق میافتد (جدول .)5

میزان رطوبت نسبی برگ در سطوح مختلف تنش شوری با

بحث:

داشتهاند که اثر آزومیت در افزایش محتوای آب برگ میتواند

کاهش رشد رویشی در اثر تیمار شوری احتماالً به دلیل کاهش

بخاطر عناصر کلسیم ( )%3و پتاسیم ( )%5موجود در آن باشد.

سطح فتوسنتز و کاهش رنگیزههای فتوسنتزی نظیر کلروفیل

a

و  ،bجذب خالص  CO2و هدایت روزنهای و بسته شدن
روزنهها در اثر تنش شوری میباشد

).(Netondo et al., 2004

عامل محتمل دیگری که سبب کاهش فتوسنتز میگردد اثر

نقش این عناصر در حفظ تورژسانس و جذب آب بخوبی
مورد مطالعه قرار گرفته است

).(Saeedakram et al., 2009

بنابراین حفظ محتوای نسبی آب در این مطالعه نیز احتماال به
این دلیل میباشد.

بازدارنده تنش شوری بر روی فرایند جذب و انتقال مواد

با توجه به مشاهدات  ،)1994( Drazkiewiczدر شرایط

فتوسنتزی میباشد ) .(Demiral et al., 2005بهطورکلی ،کاهش

تنش شوری میزان آنزیم کلروفیالز افزایش یافته و بدینصورت

وزن خشک در اثر تنش شوری به دلیل کاهش جذب آب،

میزان کلروفیل کاهش مییابد که با نتایج این پژوهش مطابقت

(Nemat Alla et al.,

دارد .کاهش مقدار کلروفیل در پی تنشها میتواند به علت

) .2002جلوگیری از رشد گیاه تحت تنش شوری میتواند به

تخریب کلروفیل ناشی از جدا شدن فیتولی از حلقۀ پورفیرینی

علت کاهش تقسیم سلولی ،عدم تعادل یونی ،کاهش جذب

در اثر گونههای فعال اکسیژن یا آنزیم کلروفیالز باشد .افزایش

آب ،اختالل در جذب عناصر ،تأثیر یونهای سمی بهویژه

بیان ژن کلروفیالز در اثر تنش شوری و خشکی مشاهده شده

سدیم ،اختالل در جذب ،احیا و متابولیسم نیتروژن و پروتئین،

است ) .(Inzé and Van Montagu, 1995مطالعه حاضر نشان

بسته شدن روزنهها و کاهش کارآیی فتوسنتز باشد

داد که افزایش میزان آزومیت در خاک ،افزایش رنگدانههای

) .(Parida and Das, 2005نتایج این پژوهش نشان داد که

فتوسنتزی در سطوح مختلف شوری را به دنبال دارد .آزومیت

استفاده از آزومیت اثرات سوء تنش شوری را به حداقل رساند.

حاوی

میباشد

بطوری که صفات رویشی گیاه و همچنین رنگیزههای

) .(Palmer and Sharon, 2009با استفاده از سیلیکون در ذرت

فتوسنتزی آن در مقایسه با گیاهان شاهد دارای وضعیت

تحت شرایط تنش شوری میزان رنگیزههای فتوسنتزی افزایش

مطلوبتری بودند .آزومیت یک خاک طبیعی سرشار از مواد

یافته است که میتواند نشان دهنده قابلیت سیلیکون در افزایش

مغذی محلول در آب بوده که باعث افزایش سطح اکسین در

فتوسنتز باشد ) .(Osakab et al., 2014گیاهان سیلیکون را به

گیاه و توسعه ریشه گیاه و جذب عناصر آلی و آب میشود

طور عمده به صورت سیلیسیلیک اسید جذب میکنند و میزان

) .(Palmer and Sharon, 2009بنابراین آزومیت ممکن است

تجمع آن در گیاه به طور قابل توجهی از یک تا  10درصد وزن

مواد مغذی خاک و جذب آن را افزایش دهد و در نتیجه

خشک

است

افزایش رشد در گیاه را به دنبال داشته باشد.

(Gottardi et al., 2012؛Gong et al., 2003؛ امیری و

فتوسنتز و سنتز کربوهیدراتها است

مقدار

در

زیادی

گونههای

از

مختلف

سیلیکون

متفاوت

حفظ تمامیت غشاء سلول تحت شرایط تنش ،نشانهای از

همکاران .)1392 ،به نظر میرسد مصرف سیلیکون باعث

وجود مکانیسمهای کنترلی در تحمل به پسابیدگی است .در

جهتگیری برگها در مقابل آفتاب و در نتیجه افزایش فتوسنتز

تنش شوری رادیکالهای آزاد و پراکسید هیدروژن در سلولها

و عملکرد گیاه میشود .این اثر مفید سیلیکون به تغییرات

تجمع مییابد .به طوری که پراکسیده شدن چربیهای غشاء

آناتومیکی به وسیله رسوب سیلیکون در دیواره سلولی نسبت
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پتاسیم نقش مهمی در تنظیم پتانسیل اسمزی ،باز و بسته شدن

داده شده است (.)Gottardi et al., 2012
افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره برگ ریحان گردید .در

در تنظیم انتقال یونها به سلولهای گیاهی ()Epstein, 1961

آزمایشی  Oueslatiو همکاران ( )2010نشان دادند که فعالیت

تکامل ساختمان غشای پالسمایی و کاهش نفوذپذیری غشا

آنتیاکسیدانی گیاه پونه در شرایط تنش شوری بیشتر است.

نسبت به یونهای کلر و سدیم ( )Kefu, 1988و اصالح

همچنین ،با افزایش سطوح تنش شوری میزان فنل کل نیز

هدایت هیدرولیکی ریشه ))Navarro and Carvajal, 2000

افزایش یافت .تولید ترکیبات فنلی تحت اثر شوری در گیاهان

است .وجود مقدار کافی یون کلسیم در محیط کشت از طریق

مختلف پیشنهاد شده است .این ترکیبات آنتیاکسیدانهای

تأثیر بر جذب انتخابی پتاسیم در مقابل سدیم میتواند نسبت

نیرومندی در بافتهای گیاهی تحت تنش هستند و این ویژگی

جذب پتاسیم به سدیم را افزایش دهد .از طرف دیگر ،مناسب

به علت ساختار اسکلتی و گروه فنلی این متابولیتهاست .گروه

بودن وضعیت دیواره میانی سلول که کلسیم در ساختمان آن

های هیدروکسیل آزاد متصل به حلقه آروماتیک توان خنثی

وجود دارد ،باعث کاهش تراوش پتاسیم از سلولهای ریشه به

سازی رادیکالهای آزاد را داشته ،بدین لحاظ آسیبهای

محیط خارج شده و در نتیجه وضعیت مطلوبتری از نظر

اکسیداتیو را کاهش داده ،ساختارهای سلولی را از تأثیرات منفی

تغذیه پتاسیم در ریشه ایجاد میشود (.)Timothy et al., 1995

شوری محافظت میکنند ).(Al-Amier and Craker, 2007

لذا به نظر میرسد که با افزایش کلسیم تحت شرایط شور بتوان

افزایش پرولین در گیاهان به هنگام تنش ،نوعی سازوکار دفاعی

اثرهای

داد

است .همانطور که ذکر گردید میزان پرولین گیاهان تیمار شده

( .)Navarro and Carvajal, 2000نتایج آزمایشی روی رازیانه

با آزومیت تحت سطوح مختلف تنش شوری بطور معنیدار

نشان داد افزایش غلظت کلسیم در محیط شور موجب افزایش

افزایش یافته بود .پرولین با چندین سازوکار مانند تنظیم اسمزی،

ماده خشک ،محتوای رطوبت ،نسبت وزن خشک اندام هوایی

جلوگیری از تخریب آنزیم ،حفظ و سنتز پروتئین مقاومت گیاه را

به ریشه و محتوای پتاسیم و نیز کاهش محتوای سدیم در گیاه

در برابر تنشها باال میبرد

نامطلوب

شوری

بر

گیاه

را

کاهش

شد (.)Mahfouz and Sharaf-Eldin, 2007

).(Khosravi et al., 2011

فسفر ،نیتروژن و پتاسیم موجود در آزومیت تاثیر بسزای در

بخشی از تاثیر مثبت آزومیت روی رشد ریحان و تعدیل

رشد ریحان ایفا میکند .در تحقیقی  Piniorو همکاران ()2005

اثرات تنش شوری میتواند در ارتباط با مواد ریز مغذی موجود

گزارش کردند که کود فسفر باعث راندمان مصرف آب و رشد

در آن باشد .در گیاهان عالوه بر عناصر درشت مغذی ،عناصر

گیاه و افزایش جذب عناصر از خاک میشود .یون پتاسیم به

ریزمغذی نیز تاحد زیادی بر بازده تولید آنها مؤثر واقع می

عنوان یک اسمولیت در افزایش مقاوت روزنهای تاثیر بهسزایی

شوند .از جمله این عناصر ،سه عنصر روی ،آهن و بر با

داشته و از کاهش مقاومت روزنهای (افزایش نشت یونی)

اهمیتتر تلقی شدهاند ) .(Gangardhara et al., 1990تاثیر

جلوگیری میکند ( .(Lindhauer et al., 2007مقدار پتاسیم

مثبت مصرف کودهای ریز مغذی چه به صورت مصرف خاکی

گیاه در غلظتهای باالی نمک یک مزیت است و میتواند به

و یا محلولپاشی بر روی برگها بر عملکرد محصول

عنوان معیاری برای انتخاب گیاهان از نظر تحمل به شوری به

آفتابگردان گزارش شده است .همچنین اثر مثبت مصرف

کار رود ( .)Flowers et al., 1977تأثیر پتاسیم و کلسیم در

کودهای ریزمغذی بر عملکرد سایر گیاهان روغنی مثل کلزا،

محیط کشت شور در تعدیل اثرهای مخرب شوری بر روی

گلرنگ ،کنجد و سویا نیز مورد بررسی قرار گرفته است

گیاهان

توسط

برخی

محققان

گزارش

شده

است

).)Achilea, 2002; Hasegawa et al., 2000; Rengel, 1992

).(Grant and Baily, 1990
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با توجه به نتایج این مطالعه میتوان چنین بیان کرد که ریحان

بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه از قبیل فعالیت آنتیاکسیدانی،

گیاهی حساس به تنش شوری است .بطوری که با افزایش

میزان پرولین ،کربوهیدرات کل و فنل کل را بهبود و در نهایت

سطوح تنش شوری کاهش چشمگیری در شاخصهای رشد و

رشد و عملکرد گیاه را افزایش داد .بنابراین میتوان اظهار

رنگیزههای فتوسنتزی آن دیده میشود .استفاده از آزومیت در

داشت که مصرف آزومیت میتواند در شرایط تنش شوری

خاک باعث بهبود این صفات در شرایط تنش شوری شد.

باعث افزایش رشد گیاه دارویی ریحان شود.

افزایش میزان آزومیت به ویژه مقدار  9گرم بر کیلوگرم خاک
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