فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،30خرداد و تیر 1398

تأثیر محلولپاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر رشد و خصوصیات ریشه گیاه سرخارگل

حکیمه درویژه ،1مرتضی زاهدی *1و بهلول عباسزاده

2

 1گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان 2 ،بخش تحقیقات گیاهان دارویی ،موسسه تحقیقات جنگلها و
مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت ،1396/08/09 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/11/28 :

چکیده
این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر تنش آب و محلولپاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر تولید ماده خشک و خصوصیات مورفولوژیک و
بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل ،بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سالهای زراعی
 1396-1395در مزرعه موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور اجرا گردید .در این آزمایش رژیم آبیاری در سه سطح (آبیاری پس از
تخلیه  40 ،20و  60درصد رطوبت قابلدسترس) به عنوان فاکتور اصلی و تیمار محلولپاشی (عدم محلولپاشی ،محلولپاشی اسید سالیسیلیک
در دو سطح  75و  150میلیگرم در لیتر ،اسپرمین در یک سطح  70میلیگرم در لیتر ،اسید سالیسیلیک  +75اسپرمین و اسید سالیسیلیک
 +150اسپرمین) بهعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد .تأثیر رژیم آبیاری و محلولپاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر تولید ماده خشک و
صفات مورد مطالعه معنیدار بود .در اثر تنش خشکی غلظت فنول و فالونوئید ،طول ،حجم ،سطح ،قطر ،وزن و چگالی ریشه و نسبت وزن
ریشه به اندام هوایی افزایش ولی ارتفاع ،تعداد پنجه ،سطح برگ ،وزن اندام هوایی ،طول ویژه ریشه و غلظت پروتئین کاهش یافت.
محلولپاشی گیاهان با اسید سالیسیلیک و اسپرمین موجب افزایش ارتفاع ،تعداد پنجه ،سطح برگ ،غلظت فالونوئید ،حجم ،سطح ،قطر ،وزن
و طول ویژه ریشه ،وزن اندام هوایی و پروتئین و لی باعث کاهش غلظت فنول ،نسبت وزن ریشه به اندام هوایی و طول ریشه گردید.
برهمکنش اثرات تنش خشکی و محلولپاشی بر فنول ،فالونوئید و طول ،حجم ،وزن و چگالی ریشه معنی دار شد .بیشترین مقدار فالونوئید،
حجم و وزن ریشه در سطح آبیاری پس از  60درصد تخلیه آب با کاربرد تو ام غلظت باالی اسید سالیسلیک و اسپرمین و بیشترین مقدار
فنول ،طول و چگالی ریشه در تیمار بدون محلولپاشی بدست آمد .بر اساس نتایج این آزمایش محلولپاشی سرخارگل با اسید سالیسلیک و
اسپرمین موجب بهبود رشد این گیاه در هر دو شرایط تنش کمآبی و بدون تنش گردید و میزان تأثیر مثبت اسید سالیسلیک در مقایسه با
اسپرمین بیشتر بود.
واژههای کلیدی :اسید سالسیلیک ،اسپرمین ،تنش آب ،زیست توده ،خصوصیات ریشه

مقدمه

کاسنی است که کاربرد وسیعی در صنایع دارویی ،آرایشی و

سرخارگل ( )Echinacea purpurea L.گیاهی چندساله از تیره

بهداشتی دارد .فرآوردههای دارویی بدست آمده از ریشه و

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيmzahedi@cc.iut.ac.ir :
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سیستم ایمنی بدن ،بهمنظور پیشگیری و درمان سرماخوردگی،

هوایی میباشد .کاهش سطح برگ ناشی از کاهش تقسیم

سرفه ،برونشیت ،عفونتهای ریوی و بیماریهای مزمن ناشی

سلولی و همچنین ریزش و پیری برگ در شرایط تنش خشکی،

;Tsai et al., 2012

سبب کاهش سطح تعرقکننده ،افزایش جذب آب از خاک و

 .)Blumenthal et al., 2011با توجه به دامنه سازگاری این

در نهایت بهبود مقاومت گیاه در برابر تنش فوق میشود

گیاه به شرایط محیطی مختلف ( ،)Sabra et al., 2012امروزه

( .)Lobato et al., 2008مطالعات نشان داده است که تنش

کشت آن در سراسر جهان ( )Kreft, 2005بهویژه ایران

خشکی باعث افزایش شاخصهای رشدی ریشه در آویشن

افزایشیافته است .تولیدات سرخارگل در واقع در زمره چهار

( ،)Attila Tatrai et al., 2016کلزا ( ،)Tourchi et al., 2005

گیاه دارویی پرفروش در اروپا و ششمین گیاه پرفروش در

ذرت ( )Saki Nejad et al., 2010و سرخارگل

کشور آمریکا در سال  2010بوده که فقط در اروپا حدود 140

( )Gray et al., 2003میشود.

از نقص ایمنی استفاده میشود (

میلیون

دالر

در

سال

ارزش

افزوده

داشته

است

(.)Blumenthal et al., 2011

در گیاهان تحت شرایط تنش خشکی ،تجمع گونههای
اکسیژن فعال ،از طریق پراکسیداسیون لیپیدها و تخریب

امروزه تنش کمآبی بهعنوان مهمترین تنش محیطی ،رشد و

پروتئینها ( ،)Jajic et al., 2015باعث ایجاد تنش اکسیداتیو

نمو گیاهان را تحت تأثیر قرار داده و تأثیر مهمی بر رشد ریشه

شده و میتواند خسارات جدی به ساختارهای سلولی گیاهان

میگذارد

وارد کند ) .)Sharma and Dubey, 2005تنش خشکی با

( .(Waraich et al., 2011گیاهان در شرایط تنش خشکی از

افزایش فعالیت آنزیم پروتئاز باعث تجزیه و کاهش غلظت

روزنهها

پروتئینها در برگها شده و در نتیجه میزان اسیدهای آمینه آزاد

( ،)Haworth et al., 2016کاهش سطح تعرق کننده ،ضخیم شدن

ازجمله پرولین را افزایش میدهد (.)Takeda et al., 1995

( Hajar

همچنین تولید رادیکالهای سوپر اکسید یا هیدروکسیل در

 ،)et al., 1997افزایش وزن و طول ریشه ( )Zhang et al., 2017و

شرایط تنش ،منجر به اکسایش اسیدهای آمینه شده و بهدنبال

Michele et al.,

آن آسیبهای جدی به ساختار و عملکرد پروتئینها وارد

 )2009در برابر خشکی و اثرات سوء آن مقاومت میکند .در

میکند ( .)Turkan et al., 2005آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز

هنگام مواجهه با تنش خشکی ،جهت افزایش توانایی جذب آب

بهعنوان یک آنزیم آنتیاکسیدانی در مسیر فنیل

پروپانوئیدL

از خاک گیاهان مواد فتوسنتزی بیشتری را به سیستم ریشهای

فنیل آالنین را با دیآمیناسیون به ترانس سینامیک اسید تبدیل

اختصاص داده و طول ریشه خود را برای جذب آب از

کرده و باعث بیوسنتز ترکیبات مهمی مانند فالونوئید و سایر

قسمتهای عمیقتر خاک افزایش میدهند (.)Aerts et al., 1999

ترکیبات فنولی میشود ( .)Boudet, 2007فنولهای گیاهی

از آنجایی که جذب کارآمد آب توسط ریشه یک مشخصه مهم

بهعنوان متابولیتهای ثانویه ،در شرایط مطلوب در گیاهان از

برای مقاومت به خشکی است ،لذا ،گیاهان با نسبت ریشه به

طریق مسیر شیکمیک اسید و از متابولیسم فنیل پروپانوئید سنتز

اندامهای هوایی باالتر از قابلیت بیشتری برای حفظ فشار

میشوند ( )Vogt, 2010و از طریق حذف رادیکالهای آزاد

تورژسانس برخوردار هستند .بر این اساس ،این نسبت بهعنوان

لیپید و جلوگیری از تجزیه هیدروپروکسیدازها به رادیکالهای

یک معیار مهم جهت گزینش ژنوتیپهای مقاوم به خشکی

آزاد ( )Razali et al., 2008مقاومت گیاهان نسبت به شرایط

معرفی میشود (.)Sing et al., 2005

تنش را افزایش میدهند (.)Schaller and Kieber, 2002

و

ساختار

طریق

اندامها

سازوکارهای

و

فعالیتهای

مختلف

مانند

آنها
بستن

الیه کوتیکول ،باال نگهداشتن میزان فتوسنتز ،کاهش تنفس
افزایش نسبت ریشه به اندامهای هوایی (

دو پاسخ مهم گیاه در مقابل تنش خشکی ،کاهش سطح

در سالهای اخیر کاربرد مواد تنظیمکننده رشد از قبیل اسید
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سالیسیلیک و اسپرمین که در پاسخهای دفاعی گیاهان و

شرایط تنش پلیآمینها بهدلیل دارا بودن خاصیت پلیکاتیونی

مقاومت به تنشهای زیستی و غیرزیستی نقش دارند ،معمول

میتوانند با اتصال به مولکولهای آنیونی بزرگ مانند

شده است (

Khan et al., 2007; Safaei .Jie et al., 2010

فسفولیپیدها ،پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک ،باعث ثبات

; .)Nezhad et al., 2014; Rabia and asghari., 2013این

بیولوژی غشا و مهار رادیکالهای آزاد شوند (

ترکیبات بهعنوان تنظیمکنندههای اسمزی بر غالب واکنشهای

 )2010( Talaat and Laila .)al.,1999در آزمایشی دریافتند که

متابولیسمی گیاهان تأثیر گذاشته ( )Metwally et al., 2003و

محلولپاشی پلیآمینها و ترانس سینامیک اسید در گیاه ریحان

از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و همچنین

باعث افزایش قابلتوجهی در ارتفاع بوته ،تعداد ساقههای

افزایش میزان پلیآمینها در گیاهان ،منجر بهیکپارچگی و حفظ

فرعی ،وزن تر و خشک گیاه میشود .همچنین مشخص شده

غشاء شده و میزان صدمات ناشی از تنش اکسیداتیو را کاهش

است که در شرایط تنش خشکی کاربرد پلیآمین ها برونزاد

میدهند ( .)Nemeth et al., 2002چنانچه در مطالعه عسکری

بهطور قابلتوجهی درصد و عملکرد اسانس را در گیاه ریحان

( )1393کاربرد اسید سالیسلیک بر گیاه رازیانه رشد یافته در

افزایش میدهد .در مطالعه دیگری که بر اندامزایی و تحریک

شرایط تنش کمآبی ،سبب افزایش شاخصهای رشد ،فعالیت

رشد ریشه در گیاه سرخارگل تحت محلولپاشی پلیآمین

آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،محتوای کلروفیل و همچنین موجب

انجام شد دریافتند که محلولپاشی پلیآمینها با مقادیر 70

بهبود صفات ریشه گردید .همچنین در مطالعه  Farahbakhshو

میلیگرم باعث بهبود رشد گیاهان فوق در محیط کشت

 )2011( Hamsaddin Saiidمحلولپاشی گیاهان ذرت با اسید

میشود ( .) Cheon Chae , 2016همچنین محلولپاشی

سالیسلیک تحت تنش خشکی سبب افزایش وزن خشک گیاه،

پلیآمینها عالوه بر تحریک گلدهی و رشد اندامهای هوایی

ارتفاع بوته ،تعداد برگ ،سطح برگ و محتوای کلروفیل برگ

میتواند تعداد و وزن ریشه را نیز افزایش

دهد( Nahed et al.,

شد دیانت و همکاران ( )2016افزایش فعالیت آنزیمهای

.)2009; Kumar et al.,2011

Bouchereau et

قند ،پرولین ،پروتئین و محتوای اسانس گیاه در برگ گیاه

سالیسیلیک و اسپرمین در شرایط مختلف رطوبت قابلدسترس

بهلیمو محلولپاشی شده با اسید سالیسلیک را تحت شرایط تنش

در خاک و بهخصوص در شرایط مزرعه اطالعات قابلدسترسی

خشکی گزارش کردند که نشاندهنده تعدیل اثرات تنش

وجود ندارد .از اینرو ،این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر تنش

Al-

خشکی و محلولپاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین و برهمکنش

 ،)2001( hakimiگزارش نمودند که افزایش پارامترهای رشدی

این عوامل بر تولید ماده خشک و برخی ویژگیهای

ریشه و حفظ کارایی آن از طریق افزایش طول و حجم ریشه

مورفولوژیکی و فیزیولوژیک گیاه دارویی سرخارگل انجام شد.

خشکی در اثر محلولپاشی میباشد .همچنین  Hamadaو

باعث جذب بیشتر آب توسط گیاه سویا در شرایط تنش
خشکی گردید.

مواد و روشها

پلیآمینها از جمله اسپرمین ،بهعنوان هیدروکربنهای

بهمنظور بررسی اثر تنش کمآبیاری و محلولپاشی اسید

آلفاتیک با وزن مولکولی کم ،در طیف وسیعی از فرایندهای

سالیسیلیک و اسپرمین بر شاخصهای رشدی ،مورفولوژیکی

مورفولوژیک و فیزیولوژیکی ازجمله تقسیم سلولی ،فرایندهای

گیاه اکیناسه پورپورا آزمایشی بهصورت کرتهای خرد شده بر

Kaur-awhney et al.,

پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه سطح رژیم آبیاری

 ،)2003رشد رویشی و فعالیتهای فتوسنتزی گیاه نقش مهمی

(آبیاری پس از تخلیه  40 ،20و  60درصد رطوبت

برعهده دارند ( .)Chattopadayay et al., 2002در واقع در

قابلدسترس خاک) در کرتهای اصلی و محلولپاشی اسید

درگیر در رشد و توسعه سلولها (
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آنتیاکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز)،

در رابطه با واکنش گیاه سرخارگل به محلولپاشی اسید
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اسپرمین

طی دوره رشد محاسبه و زمانهای آبیاری مشخص شدند

(زل

آلواتان،

)1392

و

(( (CheonChae, 2016عدم محلولپاشی ،اسید سالیسیلیک

( .)Allen et al.,1998عمق مجاز تخلیه رطوبت از عمق توسعه

 ،75اسید سالیسیلیک  150میلیگرم در لیتر،اسپرمین 70

ریشه از رابطه زیر محاسبه شد:

میلیگرم در لیتر ،اسید سالیسیلیک  +75اسپرمین و اسید
 1395-96در ایستگاه البرز موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور انجام شد .بافت خاک محل آزمایش لومی رسی بوده و
وزن مخصوص ظاهری الیه صفر تا  30سانتیمتر خاک حدود
 1/49گرم بر سانتیمترمکعب ،میانگین اسیدیته خاک ،7/3
هدایت الکتریک آن حدود  1/2دسی زیمنس بر متر و رطوبت
خاک در ظرفیت زراعی مزرعه  23درصد وزنی است .هر کرت
به ابعاد  3×4متر وشامل پنج ردیف خط کشت بود .فاصله بین
ردیفها  45سانتیمتر و فاصله بین دو بوته روی هر ردیف 35
سانتی متر تنظیم شد .به دلیل پایین بودن درصد جوانهزنی بذور
سرخارگل بهواسطه خواب بذر و نیاز به رطوبت باال در مرحله
جوانهزنی ،کاشت مستقیم بذر در مزرعه با مشکل مواجه
میشود و بر این اساس بذرهای تهیه شده از مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،بهمنظور تهیه نشاء در
گلخانه ایستگاه البرز کشت شدند .پس از گذشت حدود سه
ماه ،نشاء در مرحله سه تا چهار برگی در تاریخ  10مهر 1395
به زمین اصلی منتقل شدند .بعد از زمستانگذرانی و رویش
مجدد و استقرار کامل گیاه در فصل بهار ،تیمارهای تنش
خشکی اعمال گردید .قبل از اعمال تنش ،ابتدا کلیه کرتها

به ترتیب رطوبت وزنی خاک در حدظرفیت زراعی و حد
پژمردگی دائم (درصد)  :D،عمق فعال توسعه ریشه :B ،
چگالی ظاهری خاک در ناحیه توسعه ریشه و  :MADضریب
مدیریت مزرعه.
همزمان با اعمال تنش خشکی ،محلولپاشی اسید سالیسلیک
( 2هیدروکسی بنزوئیک اسید ،وزن مولکولی  )138/1و
اسپرمین(وزن مولکولی  )202/3با سمپاش ،دو مرتبه و به
فاصله ده روز از یکدیگر در مرحله آغاز ساقهروی گیاه اعمال
شد .برای تهیه محلول اسیدسالیسلیک ،پودر اسیدسالیسلیک در
آب دوبار تقطیر شده حل شد

(Askari and Ehsanzadeh,

 .)2015همچنین اعمال تیمارهای تنش خشکی از زمان آغاز
ساقهروی تا پایان مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی گیاه ادامه
یافت.
در سال  1396و بعد از حدود چهار ماه از اعمال
محلولپاشی و آغاز تیمار آبیاری؛ در مرحله گلدهی کامل،
شاخصهای رشدی و مورفولوژیک شامل ارتفاع ،قطر ،تعداد
پنجه ،سطح برگ (با استفاده از دستگاه سطح برگ سنج مدل
Leaf Area Meter; Delta- T Devices- WinDIAS 2
 )analysis systemو صفات فیزیولوژیکی مانند فنول،

بهطور یکسان و یکنواخت آبیاری شدند ،سپس اقدام به

فالونوئید و پروتئین برگ اندازهگیری شدند .صفات طول بوته

برداشت نمونه خاک از عمق توسعه ریشه گردید و بهصورت

و قطر ساقه (دو سانتیمتر باالتر از منطقه طوقه) به ترتیب با

روزانه درصد رطوبت خاک تعیین شد .برای اعمال تیمارهای

خطکش و کولیس اندازهگیری شدند .پس از شستن ریشهها،

تنش و جهت دقت در انجام آزمایش از روش وزنی و دستگاه

صفات مربوط به ریشه شامل طول ریشه اصلی از یقه تا نوک

 )Time Domain Reflectometry(TDRساخت آمریکا مدل

ریشه بهوسیله خط کش (صفیخانی و همکاران )1386 ،و

 Santa Barbara ,X6050همزمان استفاده شد .به طوریکه با

حجم ریشه با قرار دادن ریشهها در یک استوانه مدرج و تعیین

اندازهگیری منظم و روزانه رطوبت خاک در عمق توسعه ریشه

اختالف حجم آب قبل و بعد از قرار دادن ریشه اندازهگیری

با نزدیک شدن به حد آستانه هریک از تیمارها ،آبیاری انجام

شد .برای اندازهگیری وزن خشک اندام هوایی و ریشه ،نمونهها

شد .مقدار تخلیه رطوبت خاک براساس مقدار تبخیر -تعرق

به مدت  48ساعت در آون با دمای  70درجه سانتیگراد قرار

چمن با استفاده از رابطه فائو -پنمن -مانتیث و ضریب گیاهی،

گرفتند .قطر ریشه ( ،)1سطح ریشه ( ،)2طول ویژه ریشه (،)3
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سالیسیلیک  +150اسپرمین) در سه تکرار ،در سال زراعی

 :Idعمق آب مجاز برای

Id = (FC-PWP) × D × B × MAD
تخلیه در تیمار موردنظر FC ،و:PWP

تأثیر محلولپاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر رشد و خصوصیات ریشه گیاه...

چگالی ریشه ( )4و چگالی سطح ریشه ( )5نیز با استفاده از
فرمولهای زیر محاسبه شد (

Newman, 1966; Hajabbasi,

:)2001
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نتایج و بحث
ارتفاع بوته ،تعداد پنجه و سطح برگ :تأثیر رژیم آبیاری و
محلولپاشی گیاهان با اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر ارتفاع،

((0/5طول ریشه ×  / )πوزن تر ریشه × = )4قطر ریشه ()2

معنیدار بود (جدول  .)1تحت تیمارهای آبیاری  40و 60

وزن خشک ریشه /طول ریشه = طول ویژه ریشه ()3

درصد تخلیه رطوبت نسبت به شاهد ارتفاع بوته به ترتیب

حجم ریشه/وزن خشک ریشه = چگالی ریشه ()4

 26/8و  48/7درصد ،تعداد پنجه در بوته به ترتیب  16/6و

طول ریشه × قطر ریشه ×  = πچگالی سطح ریشه ()5

 34/1درصد و سطح برگ به ترتیب  23/4و  55/5درصد

برای اندازه گیری فنول ،عصاره متانولی استخراج شده با

کاهش یافت (جدول  .)2محلولپاشی اسید سالیسیلیک با غلظت

مقدار  125میکرولیتر معرف فولین 10درصد مخلوط و پس از

 75و  150میلیگرم و اسپرمین با غلظت  70میلیگرم در لیتر

قرار گرفتن در دمای  35درجه سانتیگراد به مدت پنج دقیقه،

به ترتیب موجب افزایش  39/2 ،27/5و  15/3درصدی ارتفاع

حدود  100میکرولیتر محلول هفت درصد بیکربنات سدیم به

بوته 58/7 ،42/4 ،و  15/2درصدی تعداد پنجه در بوته و

آن اضافه شد .مقدار جذب مخلوط پس از  120دقیقه نگهداری

 15/6 ،11/1و  6/17درصدی سطح برگ گردید .بیشترین میزان

در شرایط بدون نور با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

افزایش در صفات فوق در تیمار محلولپاشی توام غلظت باالی

(  )T80+ PG Instrument UV/Vis Spectrometerدر طول

اسید سالیسیلیک با اسپرمین بدست آمد.

موج  765نانومتر ثبت و براساس منحنی گالیک اسید خوانده

کاهش صفات مورفولوژیک مانند ارتفاع بوته در شرایط

شد ( .)Meyers et al., 2003برای اندازهگیری فالونوئید کل از

تنش خشکی ،به علت اختالل در تقسیم سلولی ،کاهش فشار

روش کالریمتری آلومینیوم کلراید استفاده شد .ابتدا به ترتیب

تورگر ( ،)Farooq et al., 2009کاهش تعداد گره و میانگره

مقدار  1700میکرولیتر اتانول  30درصد 150 ،میکرولیتر

(کافی و همکاران )1388 ،و همچنین اختالل در فتوسنتز و

نیتریت سدیم  0/5میلیموالر و  150میکرولیتر کلرید آلومینیوم

کاهش تولید مواد فتوسنتزی جهت عرضه به بخشهای در حال

 0/3میلیموالر به  150میکرولیتر عصاره استخراج شده اضافه و

رشد گیاه و در نهایت عدم دستیابی گیاه به پتانسیل ژنتیکی

بالفاصله مخلوط شد .پس از گذشت حدود پنج دقیقه100 ،

ازنظر ارتفاع ( )Hsiao, 1973و مسدود شدن آوندهای چوبی و

میکرولیتر محلول هیدروکسید یک میلیموالر به مخلوط فوق

آبکش دانست که مانع انتقال مواد در داخل گیاه ریحان

اضافه شد .بعد از  10الی  15دقیقه ،میزان جذب با دستگاه

میشوند ( .)Khalil et al., 2010همچنین نتایج بر روی گیاه

( Du et al.,

ریحان گونه  Ocimum gratissimumنشان داد که در اثر تنش،

 )2009و براساس منحنی کاتچین خوانده شد .غلظت پروتئین

سطح برگ بهعنوان بخش فتوسنتز کننده گیاه به علت کاهش

نیز با استفاده از روش  )1976( Bradfordو منحنی استاندارد

تقسیم سلولهای مریستمی ،کند شدن رشد ،ریزش و پیری

پروتئین ،سنجش شد.

برگها ،کاهش پیدا میکند ( .)Osuagwu et al., 2010در واقع

اسپکتروفتومتر در طول موج  506نانومتر ثبت شد

دادههای حاصل از آزمایش بعد از نرمال شدن ،با استفاده از

کاهش سطح برگ بهعنوان یک سازش مورفولوژیکی در شرایط

نرمافزار  SASنسخه  9.3مورد تجزیه آماری قرار گرفت .برای

تنش ،باعث کاهش اتالف آب ،تعرق گیاه میشود

مقایسه میانگینها از آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد

( .)Munne-Bosch and Alegre, 2004کاربرد اسید سالیسلیک

استفاده شد.

و اسپرمین با افزایش تقسیم سلولی در مریستمهای برنج
( ،)Farooq et al., 2008افزایش توان فتوسنتزی گیاه از طریق
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(0/5حجم ریشه ×  × πطول ریشه)  = 2سطح ریشه ()1

تعداد پنجه در بوته و سطح برگ در سطح احتمال یک درصد
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جدول - 1نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل آزمایشی (سطوح مختلف رژیم آبیاری و محلولپاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین) بر صفات
مورد مطالعه گیاه سرخارگل
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه

تعداد پنجه

ارتفاع بوته

سطح برگ

برگ

برگ

برگ

ریشه

4/96 ns

**1/03

4/77 ns

**6/79

**1/50

1/791ns

*29/89

**431

**

**

**

**

**

**

تکرار

2

تنش

2

**

9669

خطای اصلی

4

29/82

محلولپاشی

5

**

1448

74/0

1/87
**

**

409

19/3

0/53
**

57/8

14/0
**

0/36

14/7

0/466
**

24/2

34/9

0/17
**

0/489

839/4

5496

3/472
**

2/18

65/32

19/01
**

421/4

تنش× محلولپاشی

10

11/01ns

2/26 ns

0/06ns

**2/34

* 0/058

0/20 ns

**13/91

**65/23

خطای آزمایش

30

34/7

2/41

0/028

0/960

0/062

0/10

0/712

9/262

5/78

15/8

6/18

6/36

3/35

4/85

4/49

6/42

ضریب تغییرات

 * ،nsو** به ترتیب غیرمعنی دار ،معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد
ادامه جدول -1
میانگین مربعات
منابع تغییرات

طول

چگالی

چگالی

وزن

وزن

نسبت ریشه

قطر ریشه

درجه

سطح

ویژه

ریشه

سطحی ریشه

خشک

خشک

به اندام

آزادی

ریشه

ریشه

اندام هوائی

هوایی

0/034 ns

**0/068

60/70ns

43/62 ns

1107 ns

0/112 ns

تکرار

2

80/16 ns

0/018 ns

**0/210

**33386

**7523

**8742

**5/577

تنش

2

**26651

**0/222

**0/440

36/78

31/79

66/39

0/024

خطای اصلی

4

58/59

0/024

0/023

0/015

**438/9

**3553

0/079 ns

محلولپاشی

5

* 46/87

**0/418

**0/265

* 0/009

* 55/45

**

ns

**

تنش× محلولپاشی

10

ns

ns

ns

**

ns

خطای آزمایش

30

ریشه

ضریب تغییرات

55/39

0/021

0/057

0/027

84/07

45/91

230/2

0/032

11/97

0/001

0/004

0/004

12/47

4/518

93/85

0/011

4/68

4/26

11/0

6/53

4/68

4/47

11/9

15/7

 * ،nsو** به ترتیب غیرمعنی دار ،معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد
(Gutierrez-

غلظت فنول و فالونوئید :تأثیر رژیم آبیاری و محلولپاشی

تأثیر مثبت بر فعالیت آنزیم روبیسکو

 ،)Coronadoetal., 1998کاهش تأثیرات منفی آبسزیک اسید

گیاهان با اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر غلظت فنول و

در فرایند بسته شدن روزنهها ( )Rai et al., 1986و همچنین

فالونوئید در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)1

سنتز پروتئینهای خاصی به نام پروتئین کیناز که نقش مهمی

تحت تیمارهای آبیاری  40و  60درصد تخلیه رطوبت نسبت

در تنظیم تقسیم ،تمایز سلول برعهده دارند موجب بهبود

به شاهد غلظت فنول به ترتیب  47/6و  90/4و غلظت

صفات رشدی گیاه در شرایط تنش میشود .که با نتایج بر روی

فالونوئید به ترتیب  8/87و  26/7درصد افزایش یافت

ریحان ( )Kordi et al., 2013; Talaat and Laila., 2010و
مرزه ( )Faraji-Mehmany., 2016مطابقت دارد.
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شاخص

فنول

فالونوئید

پروتئین

طول

آزادی

حجم ریشه
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تأثیر محلولپاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر رشد و خصوصیات ریشه گیاه...

جدول-2مقایسه میانگینهای ارتفاع بوته (سانتیمتر) ،تعداد پنجه ،شاخص سطح برگ ،غلظت فنول (میلیگرم گالیک اسید بر گرم) ،غلظت
فالونوئید (میلیگرم کاتچین بر گرم) ،غلظت پروتئین (میلیگرم بر گرم) ،طول ریشه (سانتیمتر) ،حجم ریشه (سانتیمتر مکعب) ،وزن خشک
ریشه (گرم در بوته) ،سطح ریشه (سانتیمتر مربع در بوته) ،قطر ریشه (سانتیمتر) ،طول ویژه ریشه (سانتیمتر بر گرم) ،چگالی ریشه (گرم
بر سانتیمتر مکعب) ،وزن خشک اندام هوائی (گرم در بوته) و نسبت ریشه به اندام هوایی تحت تأثیر سطوح مختلف رژیم آبیاری و
میانگین
ارتفاع

تعداد

بوته

پنجه

a

a

شاخص سطح برگ

فالونوئید

فنول

پروتئین

طول

حجم

ریشه

ریشه

c

c

رژیم آبیاری (درصد تخلیه رطوبت)
20

95

a

11/8

c

3/71

10/5

b

6/65

a

8/07

18/1

30/9

40

69/5b

9/83b

2/84b

15/5b

7/24b

6/47b

22/7b

45/4b

60

c

c

c

a

20/0

a

c

a

31/5

a

a

17/7

a

27/9

c

15/6

c

24/3

48/7

7/77

1/65

8/43

5/29

65/7

تیمار محلولپاشی
f

عدم محلولپاشی

53/3

d

d

c

سالیسیلیک )(75

68

d

6/55

2/43

bc

9/33

2/70

d

7/22

cd

7/34

d
c

5/99

6/39

d
c

39/0

45/8

سالیسیلیک )(150

74/2c

10/4bc

2/81ab

14/8cd

7/46bc

6/83b

23/2d

47/9c

اسپرمین

e

d

cd

b

cd

cd

b

d

61/5

7/55

2/58

16/6

7/22

6/18

26/5

41/9

سالیسیلیک ) +(75اسپرمین

82/7b

11/6b

2/92a

14/0de

7/59ab

7/12ab

21/8e

51/5b

زسالیسیلیک ) +(150اسپرمین

a

a

a

e

a

a

f

a

86/6

13/3

2/95

13/3

7/82

7/14

21/0

58/1

برای هر صفت میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  5درصد آزمون  LSDاختالف معنی داری ندارند.
ادامه جدول-2
میانگین
سطح

قطر ریشه

ریشه

طول ویژه

چگالی

چگالی

وزن خشک

وزن خشک

نسبت ریشه

ریشه

ریشه

سطحی

ریشه

اندام هوائی

به اندام هوایی

a

b

ریشه
رژیم آبیاری (درصد تخلیه رطوبت)
20

c

83/2

b

40

b

a

1/79

60

a

159

a

1/80

عدم محلولپاشی

c

116

سالیسیلیک ()75

b

118

سالیسیلیک ()150

b

118

اسپرمین

bc

113

1/61

0/75

b

0/48

b

0/48

0/85

a

1/04

a

1/05

90/1

c

c

b

b

a

128

176

27/0
47/6

a

67/8

e

39/3

a
b
c

105

74/3

63/1

c

0/25

b

0/66

a

1/14

a

0/82

تیمار محلولپاشی

119

f

1/46

d

1/65

c

1/77

e

1/57

a

0/83

c

0/60

d

0/50

b

0/68

0/96a

bc

b

b

c

a

0/93

1/00

ab

0/98

129

128

bc

130

ab

132

d
c

43/5

48/5

d

42/7

d
c

55/8

74/4

b

89/2

d

62/6

b

0/67

b

0/60

a

0/78

سالیسیلیک( + )75اسپرمین

118b

1/91b

0/43e

1/01a

132ab

53/0b

99/1a

0/62b

سالیسیلیک(+ )150اسپرمین

a

a

e

a

a

a

a

b

123

2/04

0/37

1/00

135

57/8

104

0/61
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(جدول  .)2محلولپاشی اسید سالیسیلیک با غلظت  75و 150

تجمع ترکیبات فنولی بهمنظور کاهش اثرات منفی تنش

میلیگرم و اسپرمین با غلظت  70میلیگرم در لیتر به ترتیب

اکسیداتیو در گیاهان میشود .نتایج آزمایش حاضر با نتایج

موجب کاهش  16/3 ،11/8و  6/21درصدی فنول گردید.

حاصل شده برای گیاهان همیشهبهار (،) Pacheco et al.. 2013

محلولپاشی اسید سالیسیلیک با غلظت  75و  150میلیگرم

مریم گلی ( ،)Dong et al., 2010رزماری (

موجب افزایش  1/66و  3/32درصدی غلظت فالونوئید گردید

 )2017و سیاهدانه ( )Kabiri et al., 2014مطابقت دارد.

تغییر نکرد.

غلظت پروتئین برگ :براساس نتایج تنها اثر ساده رژیم
آبیاری و محلولپاشی گیاهان با اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر

تأثیر برهمکنش رژیم آبیاری و محلولپاشی بر غلظت فنول

غلظت پروتئین در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود

و فالونئید به ترتیب در سطح احتمال یک و پنج درصد معنی

(جدول  .)1تحت تیمارهای آبیاری  40و  60درصد تخلیه

دار بود (جدول )1در اثر کاهش رطوبت خاک بیشترین افزایش

رطوبت نسبت به شاهد غلظت پروتئین به ترتیب  19/8و 34/4

در غلظت فنول در سطح تنش مالیم آب در تیمار محلولپاشی

درصد کاهش یافت (جدول  .)2محلولپاشی اسید سالیسیلیک با

توأم غلظت باالی اسید سالیسیلیک با اسپرمین ( 75درصد) و

غلظت  75و  150میلیگرم و اسپرمین با غلظت  70میلیگرم

در سطح شدید تنش در تیمار عدم محلولپاشی ( 107درصد)

در لیتر به ترتیب موجب افزایش  14 ،6/67و  3/17درصدی

مشاهده شد ،در حالیکه بیشترین افزایش غلظت فالونوئید در

غلظت پروتئین گردید .بیشترین میزان افزایش در غلظت

سطح تنش مالیم آب در تیمار محلولپاشی اسپرمین

پروتئین در تیمار محلولپاشی توأم غلظت باالی اسید

(10/2درصد) و در سطح شدید تنش در تیمار محلولپاشی

سالیسیلیک با اسپرمین بدست آمد.

غلظت باالی اسید سالیسیلیک و اسپرمین ( 32/2درصد)

کاهش مقدار پروتئین تحت تنش متداول است .در شرایط

مشاهده شد (جدول  .)3در کلیه سطوح رطوبتی در اثر

تنش

پروتئینها

محلولپاشی غلظت فنول کاهش ولی غلظت فالونوئید افزایش

( ،) Farooq et al., 2009فعال شدن ژنهای کد کننده پروتئاز،

یافت.

فعالیت آنزیمهای تجزیهکننده پروتئین را افزایش داده و باعث

خشکی،

عالوه

بر

کاهش

سنتز

ترکیبات فنولی با توجه به نقش آنها در کاهش و یا مهار

افزایش تجزیه پروتئینها و سنتز مواد محلول سازگار میشود.

پراکسیداسیون لیپیدها ،جاروب کردن رادیکالهای آزاد ،از بین

همچنین تولید رادیکالهای سوپراکسید یا هیدروکسیل در

بردن گونههای فعال اکسیژن ،بهعنوان یک آنتیاکسیدان

شرایط تنش ،منجر به اکسایش اسیدهای آمینه شده و به دنبال

ضروری در مقابل اثرات منفی تنش اکسیداتیو در گیاهان به

آن آسیبهای جدی به ساختار و عملکرد پروتئینها وارد

شمار میآیند ( .)Ksouri et al., 2007معموالً در شرایط تنش

میکند ( .)Turkan et al., 2005در حالیکه محلولپاشی اسید

به علت افزایش فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز ،میزان تولید

سالیسلیک ،با کاهش اثرات منفی تنش اکسیداتیو و افزایش

شوید

مقدار پرولین ،نقش مهمی در حفاظت از غشاء و اندامکهای

Bourgou et al.,

سلولی از جمله بخش پروتئینسازی سلول و ساختار آنزیمهای

 )2010و پامچال ( )Jaafar et al., 2012افزایش پیدا میکند که

سنتز کننده پروتئینها برعهده داشته و از تجزیه پروتئین

با نتایج این آزمایش مطابقت دارد .در واقع کاربرد اسید

جلوگیری میکند ( .)Costa et al., 2005همچنین اسید

سالیسلیک و اسپرمین بهعنوان یک جزء پیامرسان کلیدی در

سالیسلیک با افزایش فعالیت آنزیم نیترات رداکتاز و جلوگیری

شرایط تنش ،با افزایش فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز ،از

از غیرفعال شدن آن باعث افزایش سنتز پروتئینها میشود

طریق افزایش رونویسی  mRNAخاص آن منجر به بیوسنتز و

) .)Sharma and Shanker, 2005که این نتایج با تحقیقات

ترکیبات

فنولی

و

فالونوئیدها

در

( ،)Setayesh mehr et al., 2012سیاهدانه (

گیاهان
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جدول -3اثر برهمکنش تنش خشکی و محلولپاشی بر غلظت فنول (میلیگرم گالیک اسید بر گرم) ،غلظت فالونوئید (میلیگرم کاتچین بر
گرم) ،طول ریشه (سانتیمتر) ،حجم ریشه (سانتیمتر مکعب) ،وزن خشک ریشه (گرم در بوته) و چگالی ریشه (گرم بر سانتیمتر مکعب).
رژیم آبیاری

تیمار محلولپاشی

فنول

قالونوئید

طول ریشه

(درصد تخلیه

حجم
ریشه

20

40

60

خشک

چگالی ریشه

ریشه
عدم محلولپاشی

11/38ijk

6/60f

i

20/1

m

24/0

m

16/3

سالیسیلیک اسید75

10/47jk

6/56f

19/6ij

29/1lm

24/0l

سالیسیلیک اسید150

10/48jk

6/63f

18/1j

kl

k

0/680

0/824efg

31/0

0/996abcd

اسپرمین

11/36ijk

6/45f

19/5ij

26/6lm

21/3lm

0/800fg

 +اسپرمین سالیسیلیک اسید 75

9/78k

6/80f

16/3k

36/3jk

32/6jk

0/899def

اسپرمین +سالیسیلیک اسید 150

9/82k

6/86f

15/0k

38/3ij

36/6j

0/956bcde

عدم محلولپاشی

18/26cde

6/99ef

f

ij

i

24/6

31/1

g

39/5

45/3

a

1/14

سالیسیلیک اسید75

16/08efg

7/20def

22/5gh

46/6gh

44/6i

0/958bcde

سالیسیلیک اسید150

14/69fgh

7/31cdef

22/5gh

47/8g

45/3i

0/948cdef

اسپرمین

17/22def

7/11def

23/8fg

42/0hi

46/3hi

1/10ab

 +اسپرمین سالیسیلیک اسید 75

13/87ghi

7/34cdef

h

gh

gh

abc

1/07

اسپرمین  +سالیسیلیک اسید 150

17/25def

7/52bcdef

hi

abc

1/08

عدم محلولپاشی

23/57a

8/06abcde

39/0a

سالیسیلیک اسید75

20/42bc

8/25a-d

سالیسیلیک اسید150

19/49bcd

8/46abc

اسپرمین

21/41ab

8/12abcde

c

22/0
21/1

fg

47/1

49/6

53/5ef

fg

50/6

53/6

56/3ef

1/05abc

31/0

61/6cd

62/0d

1/00abcd

29/1d

64/8c

69/3c

1/07abc

b

36/3

57/1de

60/6de

abc

اسپرمین  +سالیسیلیک اسید 75

18/40cde

8/63ab

27/1e

71/0b

75/6b

1/07abc

اسپرمین  +سالیسیلیک اسید 150

17/25def

9/07a

26/8e

86/3a

83/3a

0/971bcde

1/06

برای هر صفت میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  5درصد آزمون  LSDاختالف معنی داری ندارند.
(Farhangi-Abriz and Ghassemi-

طول ویژه ریشه در هر دو تیمار  36درصد کاهش یافت

انجام شده بر روی سویا

 )Golezani, 2016و گلرنگ (امیری و همکاران)1394،

(جدول .)2محلولپاشی اسید سالیسیلیک با غلظت  75و 150

مطابقت دارد.

میلیگرم و اسپرمین با غلظت  70میلیگرم در لیتر به ترتیب

طول و طول ویژه ریشه :تأثیر رژیم آبیاری و محلولپاشی با

موجب کاهش  17 ،13و  5درصدی طول ریشه و  40 ،28و

اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر طول در سطح احتمال یک

 18درصدی طول ویژه ریشه گردید .بیشترین میزان کاهش در

درصد معنیدار بود (جدول .)1تحت تیمارهای آبیاری  40و

طول ریشه ( 25درصد) و طول ویژه ریشه ( 55درصد) در

 60درصد تخلیه رطوبت نسبت به شاهد ( 20درصد تخلیه

تیمار محلولپاشی توام غلظت باالی اسید سالیسیلیک با اسپرمین

رطوبت) طول ریشه به ترتیب  25و  74درصد افزایش ولی

بدست آمد.
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تأثیر برهمکنش رژیم آبیاری و محلولپاشی بر طول ریشه

بر مریستم انتهایی ریشه میشود(.)Habba et al., 2016

کاهش رطوبت خاک بیشترین افزایش در طول ریشه در سطح

گیاهان با اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر حجم ،سطح و قطر

تنش مالیم آب در تیمار محلولپاشی توأم غلظت باالی اسید

ریشه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)1

سالیسیلیک با اسپرمین ( 41درصد) و در سطح شدید تنش در

تحت رژیمهای آبیاری  40و  60درصد تخلیه رطوبت نسبت

تیمار عدم محلولپاشی ( 94درصد) مشاهده شد (جدول  .)3در

به شاهد حجم ریشه به ترتیب  47و  ،112سطح ریشه  36و

اثر محلولپاشی طول ریشه در کلیه سطوح رطوبتی کاهش یافت

 91و قطر ریشه  11و  12درصد افزایش یافت (جدول .)2

و بیشترین کاهش در هر سه رژیم رطوبتی در اثر محلولپاشی

محلولپاشی اسید سالیسیلیک با غلظت  75و  150میلیگرم و

توأم اسید سالیسیلیک با اسپرمین بدست آمد که میزان کاهش

اسپرمین با غلظت  70میلیگرم در لیتر به ترتیب موجب

آن در سطح شدید تنش ( 31درصد) باالترین بود.

افزایش  23 ،17و  7درصدی حجم ریشه 2 ،2 ،و  3درصدی

نتایج آزمایش فوق نشان داد تنش خشکی باعث افزایش

سطح ریشه و  21 ،13و  8درصدی قطر ریشه گردید .بیشترین

طول ریشه گیاه سرخارگل میشود .گیاهان در مقابله با اثرات

میزان افزایش در حجم ریشه ( 49درصد) ،سطح ریشه (6

منفی تنش خشکی ،سیستم ریشهای خود را گسترش میدهند

درصد) و قطر ریشه ( 40درصد) در تیمار محلولپاشی توأم

( .)Amiri et al., 2017افزایش طول ریشه در گیاهانی که در

غلظت باالی اسید سالیسیلیک با اسپرمین بدست آمد.

شرایط تنش خشکی رشد میکنند بهعلت جذب بهتر رطوبت و

تأثیر برهمکنش رژیم آبیاری و محلولپاشی بر حجم ریشه

عناصر غذایی از خاک  ،صفتی مطلوب محسوب شده و تا

در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)1در اثر

حدود زیادی برای ادامه حیات گیاهان حائز اهمیت است

کاهش رطوبت خاک بیشترین میزان افزایش در حجم ریشه در

( Asseng .)Hosseinzadeh et al., 2011و همکاران ()1998

سطح تنش مالیم آب در تیمار عدم محلولپاشی ( 65درصد) و

در آزمایشی در ارتباط با بررسی تأثیر تنش خشکی بر

در سطح شدید تنش در تیمار محلولپاشی توأم غلظت باالی

خصوصیات ریشه دریافتند که ریشه گیاهان در شرایط تنش

اسید سالیسیلیک با اسپرمین ( 126درصد) بدست آمد (جدول

شدید ،برای تأمین آب مورد نیاز در الیههای عمیقتر خاک که

 .)3در اثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین حجم ریشه

دارای رطوبت بیشتری هستند گسترش پیدا میکند .به عبارت

در کلیه سطوح رطوبتی افزایش یافت و بیشترین افزایش در هر

دیگر،گیاهان مقاوم با افزایش طول و عمق ریشه ،تغییر توزیع و

سه رژیم رطوبتی در اثر محلولپاشی توأم غلظت باالی اسید

پراکنش سیستم ریشه در خاک ،و یا تغییر اندازه آوندهای ریشه

سالیسیلیک با اسپرمین بدست آمد که میزان افزایش آن در

با جذب بیشتر آب با اثرات منفی تنش خشکی مقابله میکنند

سطح شدید تنش ( 61درصد) باالترین بود.

( .)Turner, 1986همچنین  Ugaو همکاران ( )2013دریافتند

در شرایط تنش خشکی ،جذب آب و مواد غذایی از طریق

که تنظیم ژن  DRO1تحت تأثیر هورمون اکسین ،باعث

افزایش حجم ،سطح و قطر ریشه در گیاهان افزایش مییابد

تحریک رشد طولی ریشه در گونههای مقاوم به تنش خشکی

( .)Ganjeali et al., 2004با افزایش طول و مساحت ریشه

میشود .محلولپاشی اسید سالیسلیک با افزایش هورمونهای

طبیعی است که میزان حجم ریشه نیز افزایش پیدا کند(

رشد مانند اکسین و سیتوکنین (

Serraj

Tomaszewski and

 .)et al., 2004در واقع افزایش حجم ریشه بهعنوان صفت

 )Thimman., 1966و کاربرد اسپرمین به علت کنترل تقسیم

مطلوبی در ارزیابی مقاومت به تنش خشکی به شمار میآید و

سلولی ریشه ،تشکیل ریشه اولیه و ریشههای جانبی

ژنوتیپهای دارای حجم ریشه باالتر ،توانایی جذب آب ،مواد

( ،)Couee et al., 2004باعث بهبود طول ریشه از طریق تأثیر

غذایی بیشتر و به دنبال آن ،تولید بیشتر اندامهای هوایی را
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دارند (عبدالشاهی و همکاران .)1389 ،در این آزمایش

غلظت باالی اسید سالیسیلیک با اسپرمین موجب افزایش 5

محلولپاشی تا حدود زیادی باعث افزایش تمامی صفات مورد

درصدی چگالی سطحی ریشه گردید .تأثیر سایر تیمارهای

مطالعه گیاه به استثنای فنول ،طول ریشه و نسبت ریشه به اندام

محلولپاشی بر این دو صفت معنیدار نبود.

Singh and Usha.,

در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)1در اثر

 ،)2003افزایش هورمون اکسین و جیبرلین و کاهش هورمون

کاهش رطوبت خاک بیشترین میزان افزایش در چگالی ریشه

آبسزیک اسید ( )Hussein et al., 2006و افزایش فعالیت

در سطح تنش مالیم ( 68درصد) و شدید آب ( 54درصد) در

( Gunes et

تیمار عدم محلولپاشی بدست آمد (جدول  .)3تأثیر محلولپاشی

 )al., 2007باعث بهبود رشد و توسعه ریشه و اندامهای هوایی

اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر چگالی ریشه در سطوح مختلف

گیاه میشود .دلیل افزایش طول ،حجم و سایر صفات ریشه و

رطوبت مشابه نبود .چگالی ریشه در اثر محلولپاشی گیاهان با

بهطورکلی رشد گیاه در اثر کاربرد اسید سالیسیلیک به تأثیر

اسید سالیسیلیک و اسپرمین تحت آبیاری  20درصد تخلیه

مثبت آن بر فتوسنتز خالص و افزایش فعالیت آنزیمهای نیترات

رطوبت افزایش ولی تحت آبیاری  40درصد تخلیه رطوبت

(El-

کاهش یافت .درحالیکه محلولپاشی گیاهان تحت آبیاری 60

 .)Tayeb, 2005رضوانیپور و همکاران ( )1395در آزمایشی

درصد تخلیه رطوبت بر چگالی ریشه تأثیر معنیداری نداشت.

دریافتند که محلولپاشی پلیآمینها (پوترسین ،اسپرمیدین و

در شرایط تنش خشکی میزان چگالی وزنی و سطحی ریشه

اسپرمین) در گیاه فریزیا باعث افزایش قابل توجهی در تعداد،

افزایش پیدا میکند .افزایش چگالی ریشه را میتوان تا حدود

قطر و وزن ریشه و همچنین موجب افزایش رشد عمومی

زیادی به انتقال مواد فتوسنتزی تولیدی گیاه به سمت ریشهها

میشود .در واقع پلیآمینها بهعنوان منبع نیتروژنی ،در تقسیم و

برای جذب آب بیشتر در شرایط تنش خشکی مربوط دانست

بزرگ شدن سلولها نقش داشته و باعث تحریک رشد گیاه

()Leport et al., 2006

تقسیم سلولی در ناحیه مریستم ریشه (

آنزیمهای آنتیاکسیدانی و کاهش رادیکالهای آزاد

ردوکتاز و کربنیک آنهیدراز نیز ارتباط داده شده است

میشوند ( .)Youssef et al., 2004نتایج فوق با نتایج بدست

وزن خشک اندام هوایی ،ریشه و نسبت وزن خشک

آمده برای گیاهان سیب زمینی ( ،)Mader, 1999نیمفوئیدس

ریشه به اندام هوایی :تأثیر رژیم آبیاری و محلولپاشی گیاهان

پلتاتام (،)Wang et al., 2006( )Nymphoides peltatum

با اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر وزن خشک اندام هوایی و

Kumar et al.,

ریشه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)1

صنوبر ( )Habba et al., 2016و گالیول (
 )2011مطابقت دارد.

تحت تیمارهای آبیاری  40و  60درصد تخلیه رطوبت نسبت

چگالی وزنی و سطحی ریشه :تأثیر رژیم آبیاری و

به شاهد وزن اندام هوایی به ترتیب  29و  40درصد کاهش

محلولپاشی گیاهان با اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر چگالی

ولی وزن ریشه  76و  151درصد و نسبت وزن ریشه به اندام

ریشه و چگالی سطحی ریشه در سطح احتمال یک درصد

هوایی  164و  356درصد افزایش یافت (جدول .)2

معنیدار بود (جدول  .)1تحت رژیمهای آبیاری  40و 60

محلولپاشی اسید سالیسیلیک با غلظت  75و  150میلیگرم و

درصد تخلیه رطوبت نسبت به شاهد چگالی ریشه به ترتیب

اسپرمین با غلظت  70میلیگرم در لیتر به ترتیب موجب

 24 ،22و چگالی سطحی ریشه  42و  95درصد افزایش یافت

افزایش  60 ،33و  12درصدی وزن خشک اندام هوایی و ،2

(جدول  .)2محلولپاشی اسید سالیسیلیک با غلظت 150

 23و  9درصدی وزن خشک ریشه ولی باعث کاهش 27 ،18

میلیگرم و محلولپاشی توأم اسید سالیسیلیک با اسپرمین

و  5درصدی نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی گردید.

موجب افزایش  4درصدی چگالی ریشه و محلولپاشی توأم

بیشترین میزان افزایش در وزن خشک ریشه ( 47درصد) و
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اندام هوایی ( 86درصد) در تیمار محلولپاشی توأم غلظت

تحقیقات دو ساله خود با اعمال تیمارهای تنش خشکی در سه

باالی اسید سالیسیلیک با اسپرمین بدست آمد.

مرحله رشدی (گلدهی ،تشکیل بذر و در هر دو مرحله

ریشه و نسبت وزن ریشه به اندام هوایی در سطح احتمال یک

ریشه در تیمارهای تنش خشکی در فصل دوم رشد نسبت به

درصد معنیدار بود (جدول  .)1با اعمال تنش آب بیشترین

فصل اول به ترتیب  48 ،40و  108درصد افزایش یافت که

میزان افزایش در وزن خشک ریشه در سطح مالیم (177

بیانگر تحریک رشد ریشه در شرایط تنش میباشد .محلولپاشی

درصد) و شدید تنش آب ( 245درصد) در تیمار بدون

اسید سالیسلیک و اسپرمین بهعنوان یک سازوکار دفاعی باعث

محلولپاشی بدست آمد (جدول  .)3در اثر محلولپاشی اسید

افزایش وزن خشک ریشه و اندامهای هوایی گیاه میشود .به

سالیسیلیک و اسپرمین وزن خشک ریشه در کلیه سطوح

نظر میرسد اسید سالیسیلیک با افزایش فعالیت آنزیم روبیسکو

رطوبتی افزایش یافت (به استثنای تیمارهای کاربرد اسید

و بهبود فتوسنتز و همچنین جذب بیشتر عناصر ،سبب بهبود

سالیسیلیک و اسپرمین بهتنهایی در شرایط تنش مالیم آب که

رشد ریشه و اندام هوایی تحت تنش خشکی میشود

این افزایش معنیدار نبود) .بیشترین کاهش در هر سه رژیم

( .)Popova et al., 2009همچنین کاربرد پلیآمینها ،تحت

رطوبتی در اثر محلولپاشی توأم اسید سالیسیلیک با اسپرمین

شرایط تنش کمآبی باعث فعالسازی آنزیمهای آنتی اکسیدانی

بدست آمد و میزان افزایش در وزن خشک ریشه در سطح

گردید (اکبری و همکاران )1396 ،و از این طریق ضمن

شدید تنش ( 48درصد) بیشتر بود.

جلوگیری از تخریب پروتئینها و پراکسیداسیون غشاء ،تحمل

نتایج آزمایش حاضر نشان داد که تنش خشکی نسبت

به کمآبی را در گیاه افزایش داده ( )Farooq et al., 2009و

وزن خشک ریشه به اندام هوایی را در گیاهان افزایش میدهد.

بهبود وزن ریشه و اندامهای هوایی گیاه پنبه

( Abdel-Wahed,

این افزایش در شرایط تنش خشکی ،به تخصیص بیشتر مواد

 )2006و گالیول ( )Abdel Aziz Nahed et al., 2009را به

فتوسنتزی به ریشهها در جهت جذب بیشتر آب از خاک نسبت

همراه داشت.

داده میشود (

Leport et al., 2006; Krishnamurthy et al.,

 .)2003ازآنجاییکه نسبت باالتر ریشه به اندام هوایی تا حدود

نتیجهگیری

زیادی توان گیاه را برای افزایش تحمل به خشکی بهبود

براساس نتایج بدست آمده در شرایط تنش خشکی بهعلت

میبخشد ،لذا اغلب محققین این نسبت را بهعنوان معیار

تنش اکسیداتیو میزان رشد و تولید ماده خشک گیاه سرخارگل

مناسبی برای گزینش ژنوتیپهای مقاوم به تنش معرفی

کاهش یافت .در چنین شرایطی گیاهان برای جذب بیشتر آب،

میکنند ( .)Hussain et al., 2000چنانچه در آزمایش پیرنجم

مواد فتوسنتزی را به نسبت بیشتری به ریشه انتقال داده و

الدین و همکاران ( )1392داشتن سیستم ریشه ای مطلوب به

موجب بهبود خصوصیات ریشه (طول ،سطح ،حجم و وزن)

عنوان یکی از سازوکارهای اجتناب و تحمل خشکی

شده که در نتیجه آن نسبت وزن ریشه به اندامهای هوایی نیز

ژنوتیپهای فسکیوی بلند معرفی شد که میتواند در مطالعات

افزایش یافته است .در این راستا به نظر میرسد افزایش تولید

اصالحی گیاه به کار گرفته شود .در شرایط تنش خشکی،

ترکیبات فنولی بهعنوان ترکیبات آنتیاکسیدانی در جهت کاهش

آبسزیک اسید با ایجاد تغییراتی در روند رشدی گیاه و از طریق

اثرات منفی تنش در گیاهان عمل نموده است .در این میان

بسته نگهداشتن روزنهها ،تحریک رشد ریشه و کاهش رشد

محلولپاشی اسید سالیسلیک و اسپرمین بهعنوان یک مکانیسم

اندامهای هوایی ،باعث افزایش نسبت ریشه به اندام هوایی

دفاعی تا حدود زیادی اثرات مضر تنش کمآبی بر گیاه را

میشود ( Gray .)Turner et al., 2001و همکاران ( )2003در

کاهش داده و موجب بهبود اکثر شاخصهای اندازهگیری شده
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Abstract
In order to study the effects of water deficit and foliar application of salicylic acid and spermine on dry matter
production and biochemical and morphological treats of Echinacea purpurea, a split plot experiment was conducted
based on randomized complete block design with three replications during 2016- 2017 growing seasons at research
field of Institute of Forests and Rangelands, Iran. In this experiment, irrigation regimes of three levels (irrigation after
20, 40 and 60% depletion of soil available water) were considered in main plots and salicylic acid (SA) and spermine
(SPM) spray treatments (75 mg/l SA, 150 mg/l SA, 75 mg/l SPM, 75 mg/l SA+75 mg/l SPM and 150 mg/l SA+75 mg/l
SPM) were considered as sub plots. The effects of irrigation regime and spray treatments were significant on the studied
traits. Water stress increased phenol, flavonoid, root length, volume, area, weight and density but decreased plant
height, number of tillers, leaf area index, shoot weight, specific root length and protein. The application of salicylic acid
and spermine increased plant height, number of tillers, leaf area index, flavonoid, root volume, root weight and protein
but decreased phenol, shoot weight root length. The interactions between water deficit and foliar application were
significant on the concentration of phenol and flavonoid in shoot and also on root length, volume, weight and density.
The highest flavonoid, root volume and root weight were obtained in plants sprayed by combined applications of high
rate of SA with SPM and the highest phenol, root length and root density were achived in unsprayed plants; both under
irrigation after 60% water depletion. Based on the results from this experiment, the foliar application of salicylic acid
and spermine improved the growth of coneflower plants under both normal and water stress conditions and the positive
effects of salicylic acid were greater as compared with spermine.
Keywords: Salicylic acid, Spermine, Water stress, Biomass production, Root parameters.
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