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 اعضای کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا:

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری پیردشتی ا...دکتر همت

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری زاد بابایی ا... دکتر ولی

 انشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریعضو هیأت علمی د نژاد حدادی دکتر مهدی

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری رفتنی امیری دکتر زینب

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری زالی حسن مهندس

 اریعضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س زعفریان دکتر فائزه

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صادقی دکتر حسین 

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری قاجار سپانلو دکتر مهدی

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری قاسمی دکتر کامران

 هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریعضو  تبار کاظمی دکتر سیدکمال

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مرادی دکتر حسین 

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری یگانه دکتر سکینه

 

 

 

 به ترتیب حروف الفبا: اجراییاعضای کمیته 

 اکبرپور دکتر وحید

 مهندس مرضیه آقامحمدی

 مهندس علی حبیبی

 مهندس رحیم رضایی

 پور  مهندس فاطمه یحیایی
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رساند اگر چه اعضای  به اطالع پژوهشگران گرامی می
کمیته علمی در تنظیم مقاالت و تصحیح اشتباهات چاپی و 

اند، با این حال مسئولیت امالئی سعی فراوان مبذول داشته
علمی و صحت متون مقاالت به عهده مولفین مربوطه 

 باشد. می

 

 

 

 میان علمی و معنوی همایشحا
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 فهرست مطالب

 عنوان

 توسعه پایدار و کشت اورگانیک گیاهان دارویی
 محمدباقر رضایی

 ای از نگاهی دیگر گیاهان دارویی و ادویه
 حسین صادقی

 های ثانویه ها منبع جدید متابولیت ایندوفیت
 نژاد عظیم قاسم

 معرفی و شناسایی گیاهان دارویی با ارزش استان مازندران
 اله مظفریانولی

 (.Crocus sativus Lبنه زعفران)عملکرد و درشتی بر مقایسه محلول پاشی برگی و سن مزرعه 
 مهدی نصیری محالتی ،پرویز رضوانی مقدم ،علیرضا کوچکی،عبداله مالفیالبی

 ان دارویی در کنترل حشراتاثر گیاه
 بهنام امیری بشلی

 بومی ایران Asparagusspهایمارچوبهارزیابی تنوع مورفولوژیکی 
 سید جواد موسوی زاده، محمدرضا حسندخت، عبدالکریم کاشی

 (Punicagranatum)اکسیدانی میوه انار های ثانویه و فعالیت آنتیتاثیر کم آبیاری بر متابولیت
 اد، محمد رضا اصغری، محمد حسن عصاره، محمد رضا وظیفه شناسمحمد هادی ر

 (Withaniasomniferaگیاه دارویی پنیرباد )زایی  شاخهبر BAو KNبررسی تاثیر هورمون 
 نیکی نرجس فرزین، غالمرضا بخشی خان فریده ایوبی،

 ی شیمیایی نانوذرات نقرههای تجارتی زردچوبه به روش نورتاب گیری کورکومین در نمونه شناسایی و اندازه
 سینا موالئی، پوریا بی پروا، سید محمد عابدی راد

اکسیدانی کالوس استویا در شرایط محیط کشت جامد و مایع تحت تاثیر برخی از بررسی فعالیت آنتی

 ترکیبات ایلیسیتوری
 مارال سلملیان، عظیم قاسم نژاد، کامبیز مشایخی

های شغلی جدید براساس فنآوریهای نوین اعم از فرآوری  انیک ومعرفی فرصتتولید گیاهان داروئی به صورت ارگ

 درحوزه صنعت گیاهان داروئی

 محمد اکبرزاده

 آرایشی، صنعت و سالمت پزشکی، داروسازی، در دارویی گیاهان کاربرد
 محمد علی دوست

 استان گلستان هایدار باغهتروسیستهای غیرارزیابی توان تولید سیدروفور در سیانوباکتری
 زهرا قربانی، قربانعلی نعمت زاده، حمید نجفی زرینی، مریم نجفیان گرجی

 Aloysiacitrodoraمطالعه اثر قطر قلمه بر میزان ریشه زایی و استقرار گیاه دارویی به لیمو 
 علی عمارلو
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 بهارتأثیر کودهای آلی، نانو، زیستی و شیمیایی بر صفات بذر و مورفولوژیک گیاه همیشه
 علی آویشی، حسن فیضی، مجید دشتی

( Echium amoenum) بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و نوع و میزان اسیدهای چرب گل گاوزبان ایرانی

 تحت شرایط کشت ارگانیک در گیالن
 اسماعیل باباخانزاده سجیرانی و سید جواد موسوی زاده

هندوانه ی زن جوانهم بر شکست خواب و تحریک نیترات پتاسیم، نیترات کلسیم، کلریدکلسی ریتأثبررسی 

 ابوجهل
 معصومه شاکری و محمدحسین امینی فرد

  در پاسخ به نانو فسفر و اسید سالیسیلیک (Viola cornuta)بررسی ترکیبات بیوشیمیایی گیاه بنفشه 

 نژادنیره قربانی، حسین مرادی، وحید اکبرپور، عظیم قاسم
 ی بذر هندوانه ابوجهلزن جوانهین و اکسین بر شکست خواب و افزایش ارزیابی مطالعه هورمون جیبرل

 محمد حسین امینی فرد و معصومه شاکری
 های بومی شنبلیله ایران ارزیابی جوانه زنی اکوتیپ

 قاسم صفری، هادی عباس زاده، اسرافیل جوال و رحیم ملکی
 ای در شرایط گلخانه خشبی رزماریهای نیمه  زایی قلمه زایی بر ریشه بررسی اثرات بسترهای ریشه

  و سید انور حسینی فواد فاتحی ،نصراله زاده اصل بیان دست پرچین، ناصر
 (.Sorbus persica Hedl) ریزازدیادی گونه دارویی بارانک ایرانی

 مسعود اسماعیلی شریف، سید محمد حسینی نصر، عباس قمری زارع و مجید طالبی بداف
 ایاثر تنظیم کننده رشد پاکلوبوترازول برکنترل ارتفاع و سبزینگی ارکیده شاپرکی در شرایط درون شیشه

 مهناز کریمی ویدا چالوی و ،پور فاطمه یحیایی
 در گیاه دارویی بادرشبو میزانژرانیول( بر TiO2تیتانیوم )اکسیداثر سطوح مختلف نانوذره دی

 زارعیعبدالکریم  زاده،مجاهد کمالی
 زنی بذر مریم گلیکلسیم بر شکست خواب و تحریک جوانه رسی اثر نیترات پتاسیم، نیتراتبر

 سکینه خندان ده ارباب، محمدحسین امینی فرد
 فعالیت آنتی اکسیدانی میوه زرشک بررسی تاثیر اکوتیپ بر میزان ترکیبات فنل ،فالونویید و

 ق آتشیفاطمه زارعی، محمد باقر باقریه نجار و صاد

 فعالیت آنتی اکسیدانی میوه زرشک تحت موقعیت جغرافیایی فالونویید و میزان تغییرات ترکیبات فنل،

 فاطمه زارعی، محمد باقر باقریه نجار و صادق آتشی
 بر خصوصیات مورفولوژیک و اسانس گیاه دارویی رازیانه 1تأثیر ویتامین ب

 و مجتبی نورآئین اسفندیاری امید میرزایی چشمه گچی، یوسف نصیری، عزت اله
 اثر سالیسیلیک اسید و متیل جازمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گل راعی

HypericumperforatumL. رقم Topas 

 محمد زمانی، حسین مرادی، ویدا چالوی و سید کمال کاظمی تبار

 یی غیر مستقیمزا های نوک شاخه گل راعی حاصل از اندام زایی ریز نمونه بررسی ریشه



 
 

 

7 

 محمد زمانی، حسین مرادی، ویدا چالوی و سید کمال کاظمی تبار

 باقال بر عملکرد و اجزای عملکرد فلورسنس سدوموناس و لگومینوساروم ریزوبیوم هایباکتری تأثیر

(ViciafabaL.)  گرگان هوایی و آب درشرایط 
 فاطمه شیخ پور، حسین آرویی، خدایار همتی، بهنام کامکار وفهیمه وحدت

 تنش خشکی و پتاسیم( تحت تأثیر .Aloe vera L) صبر زردگیاه دارویی محتوای کلروفیل ارزیابی 
 ام البنین رحمان نتاج

بررسی تاثیر کود شیمیایی اوره، کمپوست و کود زیستی بایوجمی بر رشد، عملکرد و درصد اسانس و 

 ترکیبات شیمیایی گیاه شمعدانی عطری
 مهدی مهران و س فرزیننرج حسین حسینی،

 های مختلف آبیاری تحت تاثیر رژیم (Eucalyptus camaldulensis) تغییرات کمی و کیفی اسانس اکالیپتوس
 محمد هادی راد، مهدی سلطانی

 مقایسه مقدار پلی فنل و فلوراید در برندهای تجاری چای سبز ارگانیک و غیر ارگانیک
 فاطمه پارسا

 (Menthapulegium.L)راکم کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی پونه اثر تغذیه نیتروژن و ت
 باب اهلل فرجی، امیر صحرارو، یوسف حمیداوغلی، جمالعلی الفتی

 و کمی بر برخی خصوصیات( Lens culinaris)عدس  و (HyssopusOfficinalis)زوفا  مخلوط کشت تأثیر

 آنها کیفی
 مجید غالمحسینی و محمد جواد نیکجویانزاده، بهور اصغری،  فرهاد حبیب

 های آویشن با استفاده از متیل سالیسیالت های آنتی اکسیدان در دانه رست القای برخی آنزیم

 مریم منصف شکریسمیه محمودی طرخورانی، فروغ سنجریان و 

 اززاییتولید کالوس و میزان ب بر اکسینی و سیتوکینینی هایمحیط کشت وهورمون نوع بررسی تأثیر

 ایشرایط کشت درون شیشه در (.Allium hirtifoliumBoiss)موسیر 
 الله حضرتی، احمد آقایی و مرضیه باباش پور

زراعی و وحشی در  تاثیرات هیومیک اسید بر وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی در دو گونه آویشن

 شرایط گلخانه 

 فرشید قبادیها، حسن حبیبی، محمد حسین فتوکیان

 های مختلف استخراج عصاره، بر محتوای آنتی اکسیدانی کنجاله کنجدأثیر روشت

 فاطمه هاشمی، رضا اسماعیل زاده کناری، رحیمه جهانی

 های ثانویه میوه زرشک زرافشانی بررسی اثر نوع بسته بندی بر کیفیت و تغییرات برخی از متابولیت

 و صادق آتشی نفیسه غالمی گیفان، عظیم قاسم نژاد

 های ثانویه میوه زرشک زرافشانی بررسی اثر دمای خشک کردن بر کیفیت و تغییرات برخی از متابولیت
 نفیسه غالمی گیفان، عظیم قاسم نژاد و صادق آتشی

 بررسی اثر نوع سویه باکتری بر تولید ریشه مویین گیاه فندق
 پیما و شهرام پورسیدیکبری جاللی پور پاریزی، ساراالسادات راه
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 یهثانو های یتمتابول یشبه منظور افزا (.Osmium basilicum L) یحانر یاهررسی کشت بافت گب
 بهاره کاشفی و فاطمه یحیایی

 به مصرف نفتالین استیک اسید (Stevia rebaudianaBertoni) واکنش گیاه دارویی استویا
 علیرضا دادخواه و وحید اکبرپور قربانعلی رسام، فریده نوروزیان،

با تاکید بر فرایند  TLCبا تکنیک  (Melissa officinalis)ایی ترکیبات شاخص گیاه بادرنجبویه شناس

 تجاری سازی و کاربردهای سنتی، فیتوشیمیایی و دارویی آن

 مرضیه ترابی، فرامرز رستمی چراتی و رضا اکبری
 (Stevia rebaudiana Bertoni) تاثیر مصرف ایندول استیک اسید بر گیاه دارویی استویا

 فریده نوروزیان، قربانعلی رسام، علیرضا دادخواه، وحید اکبرپور
 و عدس الملک یکتان روغن زنی بذرجوانه هایپارامتر یبر برخ یتنش شور اثرات

 ویدا چالوی و حسین صادقی، یشاهورد یقیعق یمهدحامد شکری حیدری،  بهنام ممیوند،مال،  ینیمحّمد حس سید

   Nepeta ریشه مویین در گیاه باکتری بر ظهور بررسی اثر نوع سویه
 پونه کارآمد، شهرام پورسیدی، جعفر ذوالعلی

 های گیاهی  بکارگیری تکنیک حالل فوق بحرانی در استخراج اسانس

 مرضیه ترابی، فرامرز رستمی چراتی، رضا اکبری

های  ن در سرم موشو کراتینی BUNبر روی فاکتورهای  (PortulacaOleracea)بررسی تاثیر خرفه 

 صحرایی تحت آلودگی مس

 عبداهلل رمضانی قرا، فرشته عزتی قادی

های کلیوی ناشی از آلودگی مس در  بررسی اثرات پیشگیری کننده عصاره آبی گیاه خرفه بر آسیب

 های صحرایی موش

 فرشته عزتی قادی، عبداهلل رمضانی قرا

 های صحراییشی از دز مزمن سولفات مس در موشبررسی اثر عصاره آبی خرفه بر نارسایی کلیوی نا

 فرشته عزتی قادی، عبداهلل رمضانی قرا، سعید رضایی زارچی مریم خالصی،

 (multiflora Boiss Zatariaآویشن شیرازی )  زایی قلمه تاثیر تیمار هورمونی بر ریشه

 نرجس فرزین، حسین حسینی

 بابک شهر منطقه در دارویی نباگیاها مخلوط زعفران ارگانیک کشت امکان بررسی
 زهرا حسن آبادی، جابر اقارحیمی

 و صفات مورفولوژیک گیاه بابونه آلمانی اسانسپاشی متانول بر درصد تأثیر محلول

 فرد، عباس هانیحمیدرضا مؤدن

 پاشی اسید آسکوربیک بر درصد اسانس و صفات مورفولوژیک گیاه بابونه آلمانیتأثیر محلول

 فرد، عباس هانیحمیدرضا مؤدن

بررسی اثر کود زیستی نیتروکسین و سوپرنیتروپالس و محلول پاشی با اسید هیومیک و عناصر ریز مغذی 

 بر عملکرد کیفی گیاه دارویی همیشه بهار 
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 علیرضا سوهانی ،سید محسن نبوی کالت، سمانه کالهچیان تبریزی

 (Bunium persicum) زنی بذر زیره سیاهبررسی سمیت نانوذرات اکسید روی بر درصد و سرعت جوانه 

 احمد صادقی پور

 )مطالعه موردی: شهرستان سرخه(  دارویی گیاهان به نسبت مردم عملکرد و اعتقاد آگاهی، میزان ارزیابی
 احمد صادقی پور

 معرفی گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده قرخود خراسان شمالی با تاکید بر دانش بومی و سنتی

 پور احمد صادقی

 در واکنش به دما و پتانسیل آب (Foeniculum vulgare Mill)زنی رازیانه  های جوانه بررسی ویژگی
 بهمن جعفری، محمد فتح الهی، غالمرضا محسن آبادی، امیر صحرارو

 در سطوح مختلف دما و پتانسیل آب محیط زنی گلرنگ بررسی واکنش خصوصیات جوانه

 ی، عاطفه صبوریبهمن جعفری، غالمرضا محسن آباد
 بررسی اثرات الکترومغناطیس بر روی ساختارهای مختلف گیاهی 

 دانیننیا آه پریسا بشیری کلی، محدثه شفیعی نیا، منیره ایمانی فالح، ابراهیم علی
 های گاوزبان اروپایی زنی و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه جوانه بر بذر آبی تیمارپیش تاثیر

 ناصر زارع و بهروز اسماعیل پور محمودی، فاطمه ،پریسا شیخ زاده
 ی های گاوزبان اروپای خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه بر تیمار بذر با اسید سالسیلیکپیش تاثیر

 ناصر زارع و بهروز اسماعیل پور پریسا شیخ زاده، فاطمه محمودی،
 های کمی و کیفی کدوی تخم کاغذی اثر هیومیک اسید و مالچ بر ویژگی

 ک فالح، پژمان مرادی و عبدالکریم کاشیحامد ت
  کمپوست بر عملکرد اسانس و میزان فالنوئید گیاه بابونه آلمانی بررسی تأثیر نانوکود فسفر و ورمی

 محبوبه آشناور، محمدعلی بهمنیار، وحید اکبرپور
  در تنظیم بیوسنتز گلوکوزینوالتها در آرابیدوپسیس تالیانا TSA1نقش ژن 
 و طاهره آقاجانزادهامید جزایری 

  Monascus purpureusهای دانهبررسی اثر افزایش عصاره برخی از گیاهان دارویی بر میزان تولید رنگ
 زهره رضایی، حسین آرویی، محسن صابری نجفی

 مروری بر نقش زنجبیل در صنایع غذایی
 سیده پرستو مجاوریان و زینب رفتنی امیری

 گیاه دارویی گشنیز به تنش خشکی زنیتعیین آستانه تحمل جوانه
 مینا خرمی مقدم، صادق آتشی، اسماعیل بخشنده

 های رشدی گیاه استویا  های مختلف اسید جیبرلیک  بر ویژگی بررسی تاثیر غلظت
 افسانه مفرد زیدانلو، قربانعلی رسام، علیرضا دادخواه، وحید اکبرپور

 به محلول پاشی کینتین rebaudiana Bertni  (Stevia)پاسخ گیاه استویا 
 افسانه مفرد زیدانلو، قربانعلی رسام، علیرضا دادخواه، وحید اکبرپور

 مروری بر نقش دارچین در صنایع غذایی
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 فاطمه یزدانی و زینب رفتنی امیری
 بر باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی زوفای بومی ایران  GAبررسی تیمار سرمادهی و تیمار هورمونی 

 یفه، ناصر مهنا، سید کمال کاظمی تبار، ولی اله قاسمی عمرانسمیه طا
 های فیزیولوژیک رشد گیاه دارویی انیسون تحت تاثیر نیتروژن بیولوژیکبررسی شاخص

 زادهعلیرضا پیرزاد و سعیده رحیم
 2رورتاثیر تنش خشکی بر عملکرد و موسیالژ دانه بالنگوی شهری با استفاده از زئولیت و کود فسفاته با

  علیرضا پیرزاد، وحید قاسمیان و جلیل شفق کلوانق
 زایی پیچ معطر امین الدولههای مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفات ریشهبررسی اثر غلظت

 مهران فتحی ، حسین زارعی و فریال وارسته
 زنی دو گونه نعناعبررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه

 منصوره قوام
 ISSRژنتیکی بزرک با استفاده از نشانگر مولکولی بررسی تنوع 

 زهرا فتحی، مهدیه پارسائیان، علی اکبر محمدی میریک و شاهرخ قرنجیک

 (.Mentha piperita L) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه نعناع فلفلی
 داوود اکبری نودهی و محمد اکبرزاده مطهره میرزایی،

 لف نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلیسطوح مخت اثرات
 و محمد اکبرزاده داوود اکبری نودهی مطهره میرزایی،

 های دامبررسی گیاه یاد شده در قرآن )خارشتر( در خوراک و  برخی بیماری
 منصوره قوام

 رختچه پیچ معطر امین الدولهبررسی امکان استفاده از عسل طبیعی به منظور بهبود افزونش د
 مهران فتحی، حسین زارعی و فریال وارسته

 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه چهار گیاه دارویی زنیان، رازیانه، گشنیز و شوید در بیرجند
 و سید غالمرضا موسوی سکینه کهنسال واجارگاه

 Oryza ephilussurinamensisر دابررسی اثرات زیستی سه اسانس گیاه دارویی علیه شپشه دندانه

(Coleoptera: Silvanidae) (L.) 
 شایانمهر معصومه بشلی و امیری ثانی، بهنام اسحاقی جلیل

های هرز تحت شرایط رقابت با علف در یپوشش اهانیگ و کنجد لیکلروف شاخص یعمود عیتوز یبررس

 ارگانیگ
 ای، فائزه زعفریان، ایراندخت منصوریبتول خانه

 ریز ازدیادیبه  Ferula gummosa Boissهای مختلف پایه های مادری باریجه  پاسخ بافته مطالع
 علی عمارلو

دارویی  گیاه اسانس میزان بر (NPK) شیمیایی کود و( دامی کود و  کمپوست ورمی) آلی کودهای بررسی اثر

 ای در شرایط گلخانه ( (Origanum majorana. Lمرزنجوش
 رادی، بیژن کاوسی، علی اصغر بانشی علیرضا اکبرپور، مهدی حسینی فرهی، محسن ،سین راسخعلیرضا انصاری فرد، ح
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 مغربی در شرایط آب و هوایی گرگانمطالعه اثر تاریخ کاشت بر گلدهی گل
 نژاد، ابراهیم زینلیاکرم منصوری، عظیم قاسم

 ا بخشهای شف باغ برد گیاهان دارویی و معطر در طراحی فضای سبز ورکابررسی 
 شهره صفاپور، مونا برزگر، محبوبه علیزاده

 دارویی گیاهان تولید در نقش تنش ناشی از فلزات سنگین
 وجیهه اسماعیلی، و اسماعیل باباخانزاده سجیرانی ،طیبه رستمی

 Salsola tragus بهینه سازی تولید کالوس در گیاه چوغان
 نگار منیری، بهرام ملکی زنجانی و علی عمارلو

 لعه اثرات رویشگاه بر مقدار اسانس و ترکیبات دارویی گیاه موردمطا
 علی عمارلو و علیرضا بلند نظر

 شنبلیله و مرزه های هرز در کشت مخلوطبررسی فلور علف
 زعفریان، وحید اکبرپور سید هادی میرنعمتی، فائزه 

( تغذیه شده Oncohrynchusmykissآالی رنگین کمان )مطالعه تغییرات فاکتورهای  خونی در ماهیان قزل

 (Hypericumperforatum Lبا هوفاریقون )

 فرید فیروز بخش، خسرو جانی خلیلینجمه طبسی نژاد، 
 (Hibiscus mutabiliscv. Plenus)زایی گیاه دارویی ختمی گل سرخی بررسی نوع بافت قلمه بر ریشه

 مهناز کریمی و شبنم لشگری

تحت تاثیر منابع کودی مختلف در  (Rosmarinusofficinalis)ه رزماری ارزیابی خصوصیات مورفولوژی گیا

 شرایط رقابت با علف هرز

 مریم صادق، فائزه زعفریان، وحید اکبرپور، مصطفی عمادی

های گیاهی در خطر پالست گونه برای حفاظت از ژرم cryopreservationهای استفاده از توانمندی

 انقراض 

 ید پوزشوح  الهه عبداهلل نژاد،
های برگی گیاه  زایی و باززایی ریز نمونه بر کالوس نفتالین استیک اسیدو  بنزیل آدنینبررسی اثر 

 (Echinacea purpurea Lرخارگل )س
 مرضیه آقامحمدی، ویدا چالوی، وحید اکبرپور

برخی از  تحت تاثیر مطالعه تغییرات فنل و فالونوئید کالوس استویا در شرایط محیط کشت جامد و مایع

 ترکیبات ایلیسیتوری

 مارال سلملیان، عظیم قاسم نژاد وکامبیز مشایخی
 ((.Tagetespatula Lبررسی لوتئین در ریشه مویین گل جعفری فرانسوی 

 فار کیانیو غ علی پاکدین پاریزی ،سید کمال کاظمی تبار ،سمانه ملکی نسب
 یکاسن دس الملک ویی عدارو یاهانگ زنی جوانه خصوصیات یبر برخ یشور یرتأث

 یشاهورد یقیعق یمهدعاطفه شجاعیان ، ، مال ینیمحّمد حسبهنام ممیوند، سید
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 2تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و موسیالژ دانه بالنگوی شهری با استفاده از زئولیت و کود فسفاته بارور
 وحید قاسمیان، جلیل شفق کلوانق علیرضا پیرزاد

 داخلی سفیدک بیماری تنش تحت خیار گیاه در کوکوربیتاسین میزان بر شیمیایی القاگر تاثیر
  و فاطمه رحمانی کالگر دهستانی علی  معظمه رمضانی

 در طی نگه داری آفتابگردانبر پایداری روغن  گیاه خارمشک آنتی اکسیدانیاثر بررسی 
 سید حسین استیری ،ولیرحیمه مومن یساقی، علیرضا قدس

 گیاه خارمشک آنتی اکسیدانیترکیبات اثرحالل بر برخی از بررسی 
 ولی سید حسین استیریرحیمه مومن یساقی، علیرضا قدس

 بررسی اثر نانوکود پتاسیم بر نشت الکترولیت و محتوای نسبی آب نعناع فلفلی تحت تنش شوری
 سمانه فیاضی، محمدعلی بهمنیار و وحید اکبرپور

 ای گیاه دارویی مورد در شرایط درون شیشهبررسی روشهای ضدعفونی و پاسخ بافت های رویشی 
 نازیال باقری، بهرام ملکی زنجانی و علی عمارلو

 ارگانیک شرایط مخلوط با زیره سبز در در کشت شنبلیله کیفی و کمی ارزیابی کاربرد کودهای آلی بر عملکرد
 و محمد باقر رضایی اسماعیل رضائی چیانه، امیر رحیمی
 های مختلف کودی تر گیاهان پوششی در زراعت گلرنگ تحت سیستمبررسی روند تغییرات وزن 

 و محمد باقر رضایی سعید حیدرزادهامیر رحیمی، جالل جلیلیان، 

 اسانس گیاه داروئی رزماری شهرستان بابلات شیمیایی بررسی ترکیب
 داود بخشی، علی اکبر مقدم نیا، سیدحسن زالی، پروین سجادی کبودی

 غرب )کرمانشاه(آبادوارشی توسط گیاهان دارویی نزد بومیان حمیل شهرستان اسالمهای گدرمان بیماری
 حیدریالهزالی، قدرتزهرا فتاحی، سیدحسن

 های گیاهی داروییترین تیرهارزیابی مکانیزم های جذب عناصر سنگین توسط برخی از مهم

 رضا تمرتاش زهرا فتاحی،
 فرنگی با استفاده از دو اسانس گیاهیکر باکتریایی گوجهبررسی امکان مهار رشد عامل بیماری شان

 شبستریمریم خضری، قادر قاسمی و مهرداد منافی
 سیلیوم و آسپرژیلوسهای پنیارزیابی اثر بازدارندگی چند اسانس گیاهی روی قارچ

 شبستری و مهدی ملکیمهرداد منافی ،مریم خضری، قادر قاسمی
 ماهیفرشته بر بیهوشی (BoissThymus pubescens). لودآبررسی اثر اسانس آویشن کرک

 مهیارگرامی، ولی اله رامئه، محمد اکبرزاده ،صادق حیدری
 بر بیهوشی فرشته ماهی (.Eucalyptus cameldulensisDehnhبررسی اثر اسانس اکالیپتوس )

 نسیم براتیو  صادق حیدری، سعید احمدزاده

 سودوموناس( بر باکتری Origanumvulgare) عصاره پونه کوهیو   Zتاثیر نایسین

(Pseudomonasfluorescens) تلقیح شده در گوشت چرخ شده ماهی کیلکا)Clupeonelladelicatula(  
 رضا صفریو  زینب رفتنی امیری

های خونی و جمعیت باکتری اشریشیاکلی ایلیوم تاثیر زنجبیل بر عملکرد، خصوصیات الشه، فراسنجه



 
 

 

13 

 های گوشتیجوجه

 پور، شهریار مقصودلو، جواد بیات کوهساریاسمن شریفی سوقه، فرید مسلمی
 های گوشتیهای خونی در جوجهاثر پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل بر فراسنجه

  پور، شهریار مقصودلو، جواد بیات کوهسارفرید مسلمی ،یاسمن شریفی سوقه
یاتانولی جلبک   تغذیه شده با عصاره(Cyprinus carpio)ماهی کپور معمولی  پارامترهای خونی بررسی

 (Sargassum angustifoliom)دریایی سارگاسوم انگستیفیلیوم 
 فرید فیروزبخش، فرشته زراعت پیشه، خسروجانی خلیلی

 های استانباغ دار موجود در های غیرهتروسیتسیانوباکتری کاروتنوئید و کلروفیل هایرنگدانه ارزیابی

 گلستان
 بانی، قربانعلی نعمت زاده، حمید نجفی زرینی، مریم نجفیان گرجیزهرا قر
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 رگانیک گیاهان داروییتوسعه پایدار و کشت ا
 

 محمدباقر رضایی

 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

 

 روند گونه این هم اکنون متخصصین امر، لیکن. داشتند نظر مد را اقتصادی بازده و آمد در ایجاد در گذشته تولید کنندگان محصوالت کشاورزی صرفاً

 سند براساس دارویی گیاهان توسعه اهداف در همانطور که اعالم نموده اند....  و منابع اجتماعی،کاهش برابری نا زیست، محیط تخریب کننده رشد را 

 صنعت توسعه و برداشت, داشت کاشت، توسعه با اقتصادی خودکفایی به رسیدن و ملی ثروت تولید شافزای کشور آمده است، ساله بیست انداز چشم

است. در این راستا ما  زیستی هماهنگ با اکولوژی منطقه تنوع توسعه و تشویق نیز هدفش ارگانیک در کنار آن کشاورزی .است دارویی گیاهان فرآوری

 خاک کشورمان کمتر آلودگی و غذایی مواد چرخه ، کربن چرخه ، آب چرخه حفظ ، خاک بافت برای تثبیت کارگانی نیز باید به دنبال توسعه کشاورزی

 پایدار نقش مهمی در توسعه ارگانیک که از اساسی ترین  عوامل تعیین کننده  برای سالمت جامعه محسوب می شود باشیم. از آنجا که کشاورزی

پایه، زیست محیط و  منابع آلودگی غیرطبیعی ازجمله: های نهاده مصرف این امر تحقق یابد، باعث کاهشگیاهان دارویی ایفا می کند. در صورتیکه 

 حفاظت موضوع به توجه ارگانیک و به دنبال آن کشاورزی توسعه اکنون روند خواهیم بود. هم انسانها سالمت و زندگی سموم شیمیایی افزایش کیفیت

است. از اینرو مدیریت مناسب و قوی را می طلبد تا از این رویداد مهم بین المللی که بازگشت به طبیعت گرفته  خاص در جهان سرعتی زیست محیط

شود. همچنین از مزیت  ژنتیک مهندسی محصوالت از استفاده ها، مصرف نامناسب انرژی، تولید کمتر ضایعات، مانع اکوسیستم پایداری نیز هست، برای

 ارگانیک باید محصوالت کنندگان خاک است. البته تولید به کشاورزی ضایعات گرداندن باز و شخم ارگانیک، حداقل های دیگر قابل اشاره در کشاورزی

 ,Wiss, USDA, EU, JAS قبیل از جهانی ارگانیک های گواهی و کنند و تاییدیه بین المللی تبعیت مهم وضع شده های دستورالعمل و استانداردها از

IOA باشند داشته را.  

های ابراین از آنجا که گیاهان دارویی سرزمین عزیزمان ایران موقعیت خاصی در بین متقاضایان جهانی، به جهت سالمت گیاهان )برداشت از عرصه بن

امر در کشور دارد. البته همانطور که مطلع هستید، عرصه های  حضور متخصصین و  دانش کنار و در مختلف طبیعی( خوش طعمی، رویش در اقلیم

قادر به تامین مواد اولیه صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی گیاهی نخواهند بود، چنانچه با برنامه ریزی دقیق و علمی  عی جهان در آینده بسیار نزدیکطبی

گاه اصلی و زمان کوتاه در توسعه تولید کشت و محصوالت فرآوری شده سالم در عرصه های طبیعی، زمین های کم بازده و زراعی کشور نکوشیم، جای

می این ماده با ارزش و صادراتی را از دست خواهیم داد. بنابراین در آینده نزدیک با مدیریت منسجم سازمان های دولتی، بخش های خصوصی و عظ

ی را با عواملی ملی خواهیم توانست جایگاه مناسبی در بین تولیدکنندگان محصوالت سالم گیاهی در جهان داشته باشیم و زمینه افزایش تولید ثروت مل

ش صادرات از جمله حفظ منابع طبیعی فراهم سازیم. در این راستا افزایش سطج زیر کشت و تعداد گونه باعث رشد در فرآورده های آن و در نهایت افزای

 کر موارد زیر اینکه بقایایدر خاتمه ذ .محدود عنوان شده است عرضه کم و تولید خواهد شد. هم اکنون بازار کم این محصوالت به علت گرانی قیمت ،

 سیستم کارایی کاهش حافظه، کاهش ناباروری، یا و باروری کاهش جنسی، رفتار در تغییر: از جمله ای عدیده مشکالت موجب غیر سالم می تواند مواد

ع کشت اورگانیک ما نیز در دستور کار سرطانزایی در انسان گردد را متذکر می شویم. در این کوتاه سخن: با توجه به اهمیت جهانی موضو و بدن ایمنی

در زمینه انتخاب سایت های مناسب برای تولید گونه کشت را پس از بررسی مقدماتی طرح های کالن کشور ) مناسب های داشته و در پی آن هستیم، الگو

راهکارهای مناسب را که در اینجا اشاره ای  و و یا به اتمام رسیده است، تعیین تهیه دست در دانشجویان و همکارانمان توسط ( کههای استراتژیک

 نمائیم.  آغاز را انبوه خواهیم داشت، ترویج وتولید

 : کشت اورگانیک، توسعه، کشت، خاک و فرآوری واژگان کلیدی
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 ای از نگاهی دیگر گیاهان دارویی و ادویه

 

 حسین صادقی

 ساری عیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیی، باغبانیعلوم دانشیار گروه 

 مقدمه

اصوال گیاهان با اهداف مختلفی مانند دفاع از خود در مقابل خورده  گیاهان دارویی و ادویه ای هزاران سال است که مورد استفاده ی بشرند.

ایی و نوع از آن ها شناس 59111شدن، حشرات و قارچ ها و مقابله با تنش های محیطی ترکیبات بیولوژیکی مختلفی می سازند که تا کنون 

 درصد مواد را تشکیل می دهند. برخی از این ترکبات در بدن انسان تاثیر درمانی دارند. 51استخراج شده اند اما احتماال این تعداد 

 بنابراین گیاهان دارویی از میان هزاران گیاه موجود، گیاهانی هستند که مورد کشت و کار آنها به دلیل مواد موثره ی موجود آنها است که 

های ور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند .اما ادویه ها هم ترکیبی از بذور گیاهی ,میوه ها ,ریشه ,جوانه یا سایر اندام بط

گیاهی هستند که به عنوان چاشنی و طعم دهنده,رنگ دهنده یا نگه دارنده ی مواد غذایی استفاده می شوند .از ادویه ها در پزشکی ,مراسم 

 بی )گالب ( صنایع آرایشی و تولید عطر استفاده می شود . مذه

هم از گیاهان دارویی وو ادویه ایی در سراسر جهان پراکنده اند اما به آسانی مورد تجارت قرار می گرفتند و هنوز هم ادامه دارد .در کشور ما 

ه رخت بربسته و وجود ندارند. در بازار کشور هم استفاده از این گیاهان  با ارزش استفاده می شده  اما در عصر حاضر از قفسه های آشپزخان

شکل مدرن آنها به چشم نمی خورد. بسیاری از گیاهان دارویی یی که با جلوگیری از آسیب های مضر و فراگیر مانند سرماخوردگی و 

ن ها به واکسن ها و دارو های گران برونشیت استفاده نقش ارزشمندی در طب مردمی داشته ودارند و در صورت پیشگیری برای درمان آ

به عنوان یک آنتی بیوتیک  قبل از ظهور  درصد تیمول دارد  11تا  91قیمت نیازی نبود. به عنوان مثال اسانس آویشن باغی که 

و سرفه مورد در درمان بیماری های تنفسی   anticeptic ,antifungalبیوتیک ها  مورد استفاده بوده است هم اکنون به عنوان یک  آنتی

 گیرد  استغاده قرار می

پس چرا با برگزاری این همه همایش و انتشار کتاب مفاله  اثرات کاربردی  آن در کشور مشاهده نمی شود و در حالی که در بسیاری از 

 کشور های غربی مصرف آنها رواج دارد. جای بسیاری از آن ها در بازار کسب و کار ومصرف کشورخالی  است .

 ای ستفاده از گیاهان دارویی و ادویهرن اشکل مد

در ایران ادویه وجود دارد که به ترکیبی از زرد چوبه ,دارچین ,هل , میخک , زعفران ,جوز هندی، فلفل سیاه ,بذر گشنیز و کنجد است که 

مختلف عرضه می گردد اما  به صورت پلویی و خورشتی عرضه می شود اما صدها نوع دیگر آن در سراسر دنیا وجود دارد که با ترکیبات

 Rassehفرانسوی ,   Quatre epiceهندی ,   Panch phoranامریکایی ,    Old bay seasonlingروسیه ,   Khmeli جای آن ها خالی ست :

hanout  ,  شمال آفریقاShichimi togarashi   , فریقای جنوبی , هریسه ا  ژاپنی ,زعتر عربی ,نمک رنگی بلغاری  ,بهارات  عربی ,پودرکاری



 
 

 

16 

پودر فلفل شیرین و تند و دهها نوع دیگر ادویه ها بسیار با ارزش بوده و ساخت و عرضه  آن ها بسیار آسان است اما اقدامی اساسی در 

 ساخت و عرضه آن ها صورت نمی گیرد. 

اکنون در بازار نوشابه ها جای خوبی برای  بخش قابل توجه دیگر نوشابه هایی است که از گیاهان دارویی و ادویه ایی ساخته شده اند و هم

 خود باز کرده اند . برخی از آن ها که در بازار داخلی ما هم اخیرا رواج یافته است بسیار جالب وشگفت انگیز است : آب نارگیل اخیرا در

( که نوعی از آن در سوریه به نام  لموناد )آب لیمو شیرین و شیرین کننده ایی دیگر مانند عسل .ی های کوچک در مغازها دیده میشودبطر

Limonane    عرضه می شود و بسیار پر مصرف است . در همین کشور در هنگام افطار از نوعی شربت که ریشه شیرین بیان تهیه می شود

نارنج ,گالب (. شربت های بیشماری  که می توانند از آب گلبرگ گلها  مانند بهار مصرف می شود )آرام کننده ی معده به طور وسیعی

ب و....تهیه شوند فقط در مغازه های عطاری دیده می شود نه در بازار نوشابه  ها و می توانند بسیار متنوع باشند.  برخی دیگر هم مانند آ

ای است   (  نوشابه Sardi) نام دیگر  Thaudiنخل ( به طور وسیعی امکان تولید در کشور ما را دارد یا  ) عصاره ی گل آذین Neeraنیشکر ,

  .که از پود بادام، بذر رازیانه , تخم هندوانه ,گالب , زعفران و هل ساخته می شود

در  و ده ها نوع که اگر در صنایع  علمی جستجو شوند به راحتی  قابل مطالعه و توجه اند. ده ها ترکیب دیگر هم وجود دارند که نامی از آنها

 ود دارند مانند نوشابه برگاموت در ایتالیا از برگ نارنج ,آلوورا از برگ آلوورا.ایران  برده نمی شود اما در بازار جهان وج

 پس چرا در تولید گیاهان دارویی و یا فراورده های آن موفق نیستیم 

محدویت تفکر تحقیقات در حد  فردی ,روستایی ,شهری و کمتر در سطح کشوری و جهانی. در بسیاری از موارد باید در سطح جهانی  -1

 فکر و تحقیق نمود و از یافته های آن ها هم استفاده شود و تولیدات حاصله نیز در سطح جهان توزیع گردد.  

گروهی کار نمی شود تمام مقاالت مطالعه شده فردی بوده در حالی که برخی پژوهش ها نیاز به تخصص های مختلفی دارد مانند :گیاه  -5

 د بگیریم در گروه کار کنیم ..شناسی صنایع غذایی و باغبانی , باید یا

 تخصصی و مداوم کار نمی شود پراکنده های کاری زیادی وجود دارد هچ کاری به صورت پروژه شروع و تمام نمی شود.  -9

 هدف از انجام تحقیقات معلوم نیست چشم بسته کار می شود و معلوم نیست برای چه هدفی تحقیق می شود. -9

رسانه ی خوبی در اختیار نیست  صرفا چاپ مقاالت در مجالت علمی الکترونیکی داخلی و خارجی کافی در انتشار مطالب علمی هم -4

 نیست ور واقع پیام رسانی به خوبی انجام نمی شود. 

عدم تجاری سازی یافته های علمی یا اصال  تجاری سازی مد نظر نیست در حالی که حداقل روی کاغذ از این فعالیت ها حمایت می -1

 مانند:مراکز رشد دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری با بودجه های هگفت منتظر حمایت از نتایج طر ح های پژوهشی هستند.  شود

 عدم سرمایه گذاری منابع ثروت و توجه به واردات  بجای تولید داخل.  -6
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ریکه بعد از تولید سلیقه ایی برخورد نشود .به طور عدم حمایت مراجع قانون گذاری و حمایت های قانونی و استاندارد های الزم بطو -7

 کلی قانون گذار باید حامی تولید باشد نه مانع آن.  

افزایش اطالع همگانی و تشویق  به مصرف فراورده های گیاهی  تجاری صنعتی به منظور تداوم چرخه ی تولید و کسب و کار گیاهان -8

 دارویی یا فراوری و عرضه و مصرف آن ها 
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 های ثانویه ها منبع جدید متابولیت ندوفیتای

 عظیم قاسم نژاد

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگروه علوم باغبانی، 

 

 مقدمه

نیاز به ترکیبات جدید و مفید برای فراهم سازی همزیستی و رفع مشکالت پیش روی انسان همیشه درحال گسترش است. مقاومت دارویی 
های قارچی در جمعیت  اند و افزایش شیوع آلودگی هایی جدید، تشدید مجدد بیماری افرادی که پیوند عضو شده ویروس ها، ظهور در باکتری

است. تخریب محیط زیست، کاهش تنوع زیستی و نابودی زمین و آب بر  جهان از جمله نشانه ناتوانی ما در رفع این مشکالت پزشکی 
 آنها مستقیما به سالمت بشر ارتباط دارند. مشکالت پیش روی بشر افزوده و هرکدام از

توانند در  اند، به نسبت پتانسیلی که درکشف ترکیبات طبیعی جدید که می های گیاهان زنده ساکن های ایندوفیت که در بافت میکروارگانیزم
ها بر روی ترکیبات طبیعی که  ترین بررسی اند. هرچند، برخی از گرانترین و پیچیده گیرند، کمتر مطالعه شده پزشکی مدرن مورد استفاده قرار

(. مشخص شده که 5کنند، انجام شده است ) ها فعالیت می که درگرامینه Neotyphodium spها تولید شده بر روی قارچ  توسط ایندوفیت
سفانه، ماهیت این مطالعات باشند. متأ های میزبان عامل اصلی ایجاد مسمومیت حیوانات می های ساخته شده این قارچ در گرامینه آلکالوئید

های خود تنها ترکیبات سمی تولید کرده و بنابراین امکان استفاده دارویی  ها در میزبان ممکن است به این نتیجه منجر شود که ایندوفیت
گرفته و تولید ترکیباتی با  اند، مورد مطالعه قرار آوری شده های فراوانی که از منابع متفاوت جمع (. ایندوفیت9برای این ترکیبات وجود ندارد )

ها  های گیاهان عالی میزبان ایندوفیت است. این موضوع به ویژه زمانی پر رنگ شد، که اثر متابولیت پتانسیل دارویی در آنها به اثبات رسیده 
ه قرار گرفت. از میان تقریباً های بیماریزای بشر مورد مطالع کنند، بر تعدادی از قارچها و باکتری های پر باران جهان رشد می که در جنگل

تواند میزبان یک یا تعداد بیشتری  ها گیاه موجود، می سیصدهزار گونه گیاهان عالی شناخته شده کره زمین، هرگیاه منفرد از میان بیلیون
(. 9صورت گرفته است )های گراس( مطالعه کامل  های موجود در تعداد کمی از این گیاهان )گونه ایندوفیت باشد. تنها بیولوژی ایندوفیت
 های مختلف باال است.  ها و اکوسیستم های ایندوفیت جدید و جالب در بین هزاران گیاه در مکان درنتیجه، شانس شناسایی میکروارگانیزم

 شود؟ های جدید احساس می چرا نیاز به دارو

شترین تاثیر و کمترین سمیت را داشته باشد وجود های جدید و ترکیبات زیست شیمیای که بی بیوتیک امروزه تقاضای عمومی برای آنتی
های موجود و  ( به دارو9، استرپتوکوکوس9، مایکوباکتریوم5های بیماریزا )مثل استافیلوکوکوس دارد. با توجه به مقاوم شدن میکروارگانیزم

زای  ترش است. ظهور عوامل بیماریهای خطرناک با مقاومت ذاتی این تحقیقات رو به گس همچنین به دلیل وجود برخی میکروارگانیزم
کند. نه تنها برای درمان  های جدید برای کنترل آنها را بیشتر می ، ضرورت کشف داروSARSجدید انسانی مثل ایدز، ویروس ایبوال و 

های  ی درمان آلودگیهای درمانی جدیدی برا بیماری مثل ایدز نیاز به داروهای است که بتواند اختصاصاً آنها را هدف قرار دهد، بلکه روش

                                                           
1
Staphylococcus 

2
Mycobacterium 

3
Streptococcus 
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ها الزم است تا ایمنی تحلیل رفته بدن را افزایش دهد. عالوه بر این، افرادی که ایمنی بدنی پایینی دارند )مثل  جانبی ناشی از این بیماری
گیرند،  سرطان و پیوند عضو شده( در معرض آلودگی عوامل بیماریزای فرصت طلبی چون آسپرژیلوس، کریپتوکوکوس و کاندیدا قرار می

های  که این عوامل در حالت عادی در جمعیت انسانی مشکل ساز نیستند. افزون بر این، داروهای بیشتری برای درمان پارازیت نحوی به
(. محصوالت طبیعی جدید، و 9های نماتدی مثل ماالریا، لیشمانیازیس، تریپانیومیز و فیالریازیس موردنیاز است ) پروتوئزوئیتی و آلودگی

های خوبی برای نوآوری در اکتشاف داروها در اختیار بشر قرار داده و برای افرادی که  کنند، فرصت هایی که آنها را تولید می یزمارگان
 مند به تحقیق در طبیعت هستند تا ترکیبات جدیدی سودمندی را معرفی نمایند، بستر مناسبی به وجود آمده است. عالقه

 محصوالت طبیعی در پزشکی

های اتوماتیک و خودکار، این نکته بدیهی  های جدید در شیمی و ابزار های پیش از ما و پیدایش جنبش ها تجربه انسان ود قرنحتی باوج
های نسخه شده پایه  % از دارو41(. برای مثال حدود 6است که محصوالت با پایه ترکیبات طبیعی در پزشکی مدرن تأثیر عمیقی دارند)

های جدید شیمیایی که توسط اداره دارو و غذا به  % دارو11بیش از  9119تا  5285های  است که بین سال طبیعی داشته و این در حالی
های ترکیبات طبیعی با مشتقات متعلق به آنها  اند، دارای واسطه ثبت شده 6و ضد فشار خون 1، ضد میگرن4عنوان ترکیبات ضد سرطان

های جدید با مصارف آزمایشی از منابع  % از داروهای تائید شده و دارو61، نزدیک به 5224و  5289های  (. عالوه بر این، بین سال4هستند)
هایی که در پروسه ارزیابی  % از داروهای تائید شده و دارو61بیش از 5224تا  5289های  (. همچنین بین سال1طبیعی تولید شده بودند )

ای جدید از محصوالت  (. نمونه6شوند ) ترکیبات ضد باکتریایی را شامل می% کل 78اند منشاء طبیعی داشتند که در مجموع بیش از  بوده
 (. 2-7است ) 7طبیعی سنتز شده که اهمیت زیادی در ساخت داروها دارد، تاکسول

 8های ایندوفیت میکروارگانیسم

های سنتی مبادرت بورزیم؟ شوتز  کاند به استفاده از تکنی ها، علم شیمی ترکیبی و بیولوژی ملکولی وارد صحنه شده چرا وقتی که ربات
های خاصی را هم در طبیعت و هم در سطح موجود زنده  رسد که خصوصیات بیوتوپ های میکروبی خاص، به نظر می نشان داد که متابولیت

ی متمرکز شود که های ثانویه جدید باید بر روی موجودات رسد که جستجو برای متابولیت (. در نتیجه، به نظر می55دهند ) از خود نشان می
و حالت بیوتیپی غیرعادی دارند. بنابراین برای یک محقق الزم است که قبل از هر اقدامی با مطالعه دقیق منبع بیولوژیکی را انتخاب نموده 

های ساکن  هایی هستند که در این بیوتوپ ها میکروب سپس بصورت کامالً تصادفی به انتخاب منابع و مواد تحقیق اقدام نماید. ایندوفیت
های ثانویه جدید که توانایی ایجاد تحولی بزرگ  شده، به عنوان مثال گیاهان عالی، و به همین دلیل امروزه به عنوان منابعی مهم متابولیت

ها، بسیار ضروریست که به بعضی از  مند به شناسایی ایندوفیت اند. برای یک محقق عالقه در پزشکی را دارند، مورد توجه قرار گرفته
 DNA16S, 18Sهای مولکولی جدید همچون آنالیزهای توالی بندی میکروبی دسترسی داشته و یا حداقل روش های مرتبط طبقه  مهارت

های  ها درنیچ دلیل گستردگی تنوع و باال بودن تعداد میزبان و همچنین قابلیت نمو ایندوفیت ریبوزومی را بشناسد. در حال حاضر، به
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شود. بنابراین، چنین به  است، یاد می  ها به عنوان منابع ارزشمندی که فرصت استفاده از آنها ایجاد نشده ین میکروباکولوژیکی متفاوت، از ا
رسدکه فاکتور مهم زیستی فراوانی در ارتباط با انتخاب گونه گیاهی وجود دارد. این فاکتورها بر نوع میکروب موجود در گیاه  نظر می

( تعریفی 9ایندوفیت چیست؟ باکون و همکاران) نماید. ها را کنترل می ولوژی ترکیبات مرتبط به این ارگانیسمموثربوده و همچنین فعالیت بی
هایی هستند که بدون تاثیر منفی فاحش و  ها میکروب ایندوفیت"ها مطرح کردند که عبارت است از:  جامع و قابل قبولی برای ایندوفیت

ها سبب شده  . هرچند فقدان عالئم ظاهری اشغال بافت داخلی گیاه توسط ایندوفیت"شوند می سریع در بافت داخلی و زنده گیاهان ساکن
ی است که نحوه زندگی آنها اینکه آیا با میزبان خود زندگی همزیست و یا انگلی دارند، برای دانشمندان مبهم باشد، اما از تنوع زیستی باال

ها، هردو از  ها و باکتری ها به هر دو صورت ساپروفیت و پارازیت وجود دارند. قارچ انیسمگرفت که این میکروارگ توان نتیجه ها می ایندوفیت
ها مثل مایکوپالسما،  رسد که انواع دیگری از میکروب نظر می  کنند. به فعالیت می  های معمولی هستند که تحت عنوان ایندوفیت میکروب

ها قرار گیرند. درحقیقت،  توانند در گروه ایندوفیت شان در گیاه وجود دارد، نیز می ریکتازیا، و ارشئوباکتری که ادله قوی در مورد فعالیت
هی  های موجود در گیاهان قابلیت کشت در شرایط مصنوعی، حداقل با شرایط فعلی آزمایشگا ای از میکروب ممکن است که قسمت عمده

های شناخته شده را  ها اغلب ایندوفیت سر به مهر است. اگرچه قارچموجود را نداشته و به همین دلیل حضور و نقش اغلب آنها در گیاهان 
اند. بنابراین، برای کشف  شوند، اما باید به این نکته نیز توجه شود که اغلب گیاهان موجود از این لحاظ مورد مطالعه قرار نگرفته شامل می

شماری وجود دارد و هنوز هم مطالعه  های بی ان گیاه فرصتها در هزار های شیمیایی و گونه ها، تیپ اشکال جدید قارچی از جمله جنس
(، ممکن است از یک میلیون قارچ متفاوت تنها صد هزار گونه از آنها مورد 54گسترده باید صورت گیرد. طبق برآورد هاوکیسورد و روزمن )

های قارچی نیز رو به افزایش  عداد واقعی گونهشود، برآوردها نسبت به ت آوری می مطالعه قرار گرفته باشند. هرچه اطالعات بیشتری جمع
زنند که ممکن است حداقل به تنهایی یک میلیون قارچ ایندوفیت موجود باشد. این  ( تخمین می59است. برای مثال، دریوفوس و چاپال )

هایی که قبالً  بسیاری از گونه ها یک منبع غنی و پایا از تنوع ژنتیکی بوده و ممکن است در رسد که ایندوفیت نکته به وضوح به نظر می
گی در سطح ملکولی و مورفولوژیکی مورد بررسی قرار  هایی که به تاز اند، وجود داشته باشند. در نهایت، در تجربه ما، میکروب شرح داده شده

ر کشف ترکیبات جدید کمک کاری د اند اغلب با ترکیبات طبیعی جدید مرتبط بوده و این واقعیت خودبخود در جهت رفع مشکل دوباره گرفته
 کند. می

های با اهمیت در سطح جنس، گونه، یا  سازی میکروارگانیسم ها و دالیل مورد استفاده بهترین امکان را برای جدا مهم است بدانیم که روش
ریزی  ها باید به نحوی پایه های گیاهی در جهان بسیار زیاد است، در نظر گرفتن اولویت که تعداد گونه تیپ زیستی فراهم نماید. از آنجایی

های جداسازی ایندوفیت و  (. روش54ها برای کشف ترکیبات زیستی اقدام کرد ) شود که بتوان به راحتی و به سرعت با استفاده از ایندوفیت
گیاهانی که بومی  شود. که برای هر گیاه از روش خاص آن استفاده می نحوی هی به گیاه دیگر متفاوت است. به کشف ترکیبات طبیعی از گیا

اند، استعداد بیشتری برای پرورش  طبیعی، و یا یک منطقه مشخصی را اشغال کرده یک منطقه خاص هستند، دارای طول عمر غیر
اند، این احتمال که  ها با مواد موثره فعال نسبت به گیاهان دیگر هستند. گیاهانی که در مناطقی با تنوع گیاهی گسترده رشد یافته ایندوفیت

از  Rhynchola cispenicillataدهند. گیاه آبزی  ها با تنوع و گستردگی باال در آنها وجود دارد، را افزایش می میزبان ایندوفیت
های  آوری شده، جایی که شرایط سختی آب سبب شد که گیاه همیشه تحت تاثیر آسیب ناشی از آب ای در جنوب غرب ونزوئال جمع رودخانه

ها شرایط مناسبی برای  شود که این آسیب هایی می (. این محیط سبب ایجاد آسیب51گ و ریگ قرار داشته باشد )های نی، سن حاوی خرده
های گیاهی از نوع اوومیست را فراهم آورده است. در بررسی های انجام شده نوعی استرین نادر ضد قارچ از باکتری  نفوذ پاتوژن

Serratia marcescens  در گیاهR.penicillata فیتی و ایندوفیتی داشته باشد. این باکتری   پیدا شده که قادر است زندگی اپی
 ترکیب جدیدی تحت عنوان اوسیدین، ترکیب جدید ضد اوومیست، که خصوصیاتی مشابه ماکروسیکلیک کلروناتد الکتون دارد. 

با گیاه میزبان بستگی داشته باشد. اخیراً، مستقیماً به رابطه ایندوفیت  S.marcescensآ تولید شده توسط  ممکن است که اوسیدین
های پیتیوم و فیتوفترا مورد توجه قرار گرفته است.  های اوومیست از جمله گونه استفاده از اوسیدین در کشاورزی به منظور کنترل قارچ

گیاهان با پیشینه مصرف دارویی، به  (.51ها سرطانی با قدرت تقسیم پذیری باال را دارد ) آ همچنین قابلیت کنترل تعدادی از الین اوسیدن
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های درونی آنها بوده تا بیوشیمی گیاه،  دلیل استفاده دارویی از آنها و اینکه شاید انتخاب آنها به عنوان گیاه دارویی به دلیل وجود ایندوفیت
سنتی از شیره آن  که به صورت Kennedia nigriscansمورد مناسبی برای مطالعه هستند. برای مثال نشان داده شد که در نوعی پیچ 

 (.59بیوتیک استرپتومیستس جداسازی شده است ) شود، ترکیب آنتی ها استفاده می ها و عفونت ها، زخم برای درمان بریدگی

 ها و تنوع زیستی ایندوفیت

ند، بیشترین تعداد و تنوع رسد آنهایی که دارای بزرگترین تنوع زیستی هست به نظر می  ازمیان هزاران اکوسیستم موجود برروی زمین،
های خاکی هستند. بیشترین تهدید متوجه این نواحی  ترین اکوسیستم های بارانی گرمسیری و معتدله متنوع (. جنگل54ایندوفیتی را دارند)

ت. عالوه بر % تنوع خاکزیان جهان را در خود جا داده اس61( را شامل شده و هنوز هم بیشتر از  % سطح زمین )خشکی44/5است که تنها 
ناحیه مشخص شده تحت عنوان مناطق حفاظت شده این منطقه بزرگترین تنوع زیستی را در خود جا داده، به  91تا  91این از میان 

رود که تنوع  با وجود تنوع باالی گیاهان بومی، انتظار می (. 54که تعداد زیادی از گیاهان بومی نادر در این منطقه پراکنش دارند ) طوری
  دارد، اند نیز در خور توجه باشند. تنوع بیولوژیکی تنوع شیمیایی را نیز دربر های گیاهی بومی تکامل یافته های همزیست که با گونه دوفیتاین

های پر باران  ضروری است. جنگل  جایی که رقابت بر سر بقاء باالست، ها،  چرا که ثبات نوآوری شیمیایی برای بقاء بیشتر در اکوسیستم
باشد. فرضیه  ق گرمسیری مثال بارزی از محیط ذکر شده است، چرا که منابع محدود و رقابت شدید و فشار گزینش در حداکثر خود میمناط

 (.57های پر باران منبع غنی از ساختارهای ملکولی جدید و ترکیبات زیست فعال باشند ) کند که جنگل حاضر این احتمال را مطرح می

های مناطق گرمسیری و معتدله را به لحاظ تعداد محصوالت طبیعی زیست  حقیقی تفاوت متابولیکی بین ایندوفیتبیلز و همکاران او در ت
های مناطق  دادند. آنها دریافتند که ایندوفیت  های مناطق ذکر شده و نسبت آنها مورد مقایسه قرار فعال تولید شده توسط ایندوفیت

تنها این مولفان مشاهده  (. نه58کنند ) تری تولید می مناطق معتدله، ترکیبات طبیعی فعالهای موجود در  گرمسیری نسبت به ایندوفیت
کنند،  های مناطق معتدله تولید می های ثانویه فعال نسبت به ایندوفیت های گرمسیری مقادیر بیشتری از متابولیت نمودند که تعداد ایندوفیت

های مناطق گرمسیری بیشتر است.  تعدد ترکیبات طبیعی فعال از یک ماده اولیه ایندوفیتهای مناطق معتدله،  بلکه در مقایسه با ایندوفیت
 (. 58کند) این مشاهدات، اهمیت گیاه میزبان و همچنین اکوسیستم منطقه بر متابولیزم عمومی میکروب را بیان می

 ها و ترکیبات طبیعی ایندوفیت

کنند که با خصوصیات ذاتی میزبان همسانی  ها ترکیبات شیمیایی مشخصی را تولید می ( دلیل اینکه چرا بعضی از ایندوفیت9111تان و زو )
(. در واقع این مفهومی است که در 59است )  دارد را به ترکیب ژنتیکی ایندوفیت و میزبان نسبت دادند که در طول دوره تکامل شکل گرفته

ها بتوانند تولید  (. بنابراین اگر ایندوفیت52باشد)  T.andreanaeلهاصل به عنوان مکانیسمی برای توضیح چرایی تولید تاکسول بوسی
کمیاب را   کننده ترکیبات مهم زیست فعال و کمیاب، مشابه گیاه میزبان خود باشند، نه تنها احتیاج به برداشت گیاهان کند رشد و احتماالً

کنند. عالوه بر این مشخص شد که اگر یک منبع  مک میدهند، بلکه به حفظ تنوع زیستی جهان که سیر نزولی دارد نیز ک کاهش می
 (.91تر تولید کرد ) تر و اقتصادی تر، سریع میکروبی توان تولید مقادیر باالیی از متابولیت را داشته باشد، ممکن است بتوان محصول را راحت

جهت معرفی ترکیبات طبیعی جدید مفید خواهد بود.  های آن در بنابراین اطالعات بیشتر در مورد یک گونه گیاهی و بیولوژی میکروارگانیزم
های قارچی )مثل:  ها و روابط آنها با گونه گیاهی متفاوت میزبان، بدرستی روشن نیست. برخی از ایندوفیت در حال حاضر وجود ایندوفیت

ان ویژه دارند و یا اینکه بصورت سیستمیک در ها میزب رسد که همه جایی بوده، و آیا ایندوفیت فوزاریوم، پستالوتیوپسیس، زیالریا( به نظر می
های مشابه ایندوفیت از گیاه  کنند، بدرستی مشخص نیست. اغلب خیلی از گونه یابی می گیاهان گسترش داشته و یا بصورت تصادفی میزبان

(. در مورد 94محیط کشت را دارند ) مشابه جداسازی شده، و تنها تعداد معدودی از آنها توانای تولید مواد طبیعی فعال موثر و ارزشمند در
کنند و تشابه آن با مواد طبیعی تردید بزرگی وجود دارد. این امکان وجود دارد که تولید  ها در محیط کشت تولید می ترکیباتی که ایندوفیت
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های مضر  در مقابل پاتوژن یک ماده موثره توسط ایندوفیت در محیط طبیعی دامنه نیچ بیولوژی آن را گسترش داده و یا از گیاه میزبان
رسد که  نظر می این، اطالعات کمی در زمینه بیوشیمی و فیزیولوژی اثر متقابل ایندوفیت و میزبان وجود دارد. به بر  محافظت نماید. عالوه 

یشتری در زمینه اثر عوامل زیادی از جمله فصل، تغییرات محیطی، سن در بیولوژی ایندوفیت نقش دارد. بنابراین الزم است که تحقیقات ب
های شیمیایی بنا نهاده شدند، برای اهدافی  متقابل اکولوژی و ایندوفیت انجام گیرد. ممکن است همه این اثرات متقابل که بر پایه واکنش

های  جنس در طبیعت باشند. تنها همزیستی تعداد معدودی از باکتریهای شناخته شده باگیاهان به اثبات رسیده است. از جمله معروفترین
، ایندوفیت و همچنین  فیت های اپی های شاخص و گونه جنس زودوموناس دارای بیوتیپ. باشد می Pseudomonas sppباکتری همزیست 

هایی مثل  ها فیتوتوکسین گونه از این شوند. بعضی ها حتی در قطب جنوب هم یافت می ها در همه اقلیم پاتوژن هستند. این باکتری
های  که معموالً در برگ نحوی (. به96شوند ) تولید می Pseudomonas viridiflavaتوسط   "ها اکومیسین"کنند.  ید میتول  بیوتیک آنتی

ترتیب از  ها نوعی ترکیب لیپوپپتیدی جدید بوده که به (. اکومیسین96شوند ) های چمن بصورت سطحی یا درونی یافت می بسیاری از گونه
اند. عالوه بر آمینواسیدهای معمول مثل آالنین و سرین و ترئونین و گلیسین، بعضی از  دهتشکیل ش Da 5585و  Da5519توده 

ها وجود دارند. این ترکیبات بر  هیدروکسی اسپارتیک اسید نیز بصورت ترکیبی با اکومیسین-آمینواسیدهای غیرمعمول مانند هوموسرین و ب
از جمله  "ها زودومیسیت"موثرند. Candida albicansو  Cryptoccus neoformansهای پاتوژن انسانی از جمله  برخی از قارچ

(. این 97، 96های ضد قارچ قرار دارند ) ها با گیاهان حاصل شده و در ردیف پپتید هایی هستند که از رابطه همزیست زودومیست فیتوتوکسین
و   ,Candida albicans,Cryptoccus neoformansههای بیماریزای انسانی و حیوانی از جمل ترکیبات بر علیه گونه تعدادی از قارچ

 Mycosphaerella fijiensis)عامل بیماری نارون هلندی( و  Ceratocystic ulmiهای بیماریزای گیاهی از جمله  تعدادی از پاتوژن
ی گروه هیدروکسیل نیتروژن پپتیدی حلقوی هستند که با جانشین ها ترکیبات دپسی )عامل بیماری سیاه شدن موز( فعال هستند. زودومیسیت

 شوند.  کلروترئونین حاصل می-انتهایی سرین با گروه کربوکسیل انتهایی از ال

ها به شکالیندوفیت وجود دارند  است که آیا این ارگانیزم بیوتیک از منابع خاکی بوده، و تاکنون مشخص نشده های آنتی مهمترین تولیدکننده
(. از این ایندوفیت نوعی 98است ) جداسازی شده  Lolium perenneای چمن بنام  اندوفتیکی از گونه یا خیر. یکی از اولین استرپتومایسز

 (. 98دیکتوپیپرازین تولید شده که اثر آنتی بیوتیکی ضعیفی داشته و مشخص شده است که حاوی متیل آلبونورسین است )

 های ایندوفیتی فرار بیوتیک آنتی

است  استخراج شده   (Cinnamomum zeylanicum)های هوایی دارچین جدیدی است که از اندامایندوفیت  Muscodor albus قارچ
های زیالریازئوس )فاقد اسپور( بوده و از طریق تولید مواد فرار سبب محدودیت رشدی و حتی از بین رفتن  (. این قارچ از نوع قارچ92)

های تست شده تاثیر  فرار تولید شده بوسیله این قارچ بر روی تمام انواع قارچ (. اثر هر پنج کالس ترکیبات91شود ) ها می بسیاری از قارچ
مثبت داشت، اما کشنده نبود. در مجموع، این ترکیبات به همراه ترکیبات دیگر بصورت همسو سبب از بین رفتن بسیاری از قارچ ها و 

یبات بازدارنده، استرها هستند که از میان آنها ایزوآمیل استات شوند. موثرترین دسته از ترک های بیماریزای گیاهی و انسانی می باکتری
(. ترکیب محیطی که در آن 91بیشترین فعالیت بیولوژیکی را دارد، اگرچه برای کشنده بودن آن، باید با سایر ترکیبات فرار ترکیب شود )

M.albus (. نقش اکولوژیکی و فواید کاربردی بالقوه 95ر داد )کند، بطور مشخص نوع ترکیبات فرار تولید شده را تحت تاثیر قرا رشد می
زودی بخاردهی خاک با استفاده از متیل بروماید  دهد که به بسیار نوید بخش بوده، و این حقیقت را نشان می M.albusتاثیر مایکوفومیگانی 

آمیز برای سالمت انسان است، بلکه سبب  طرهدر ایاالت متحده آمریکا غیرقانونی اعالم خواهد شد. متیل بروماید نه تنها یک عامل مخا
 گردد. پتانسیل استفاده از مایکوفومیگاسیون در تیمار خاک، بذر و گیاه به زودی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت.  زون میۇتخریب الیه ا
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 معرفی و شناسایی گیاهان دارویی با ارزش استان مازندران

 
 ولی اله مظفریان

 ت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورعضو هیأ

 

برگیرنده پهنه استان مازندران با شرایط کلیماتیک و باران و خاک نسبتاً مناسب و با اقالیم حیاتی شبه گرم و مرطوب تا سرد و خشک در 
وسیعی از ایران از کناره های دریای خزر تا ارتفاعات شمالی البرز و از رامسر در غرب تا بهشهر و کردکوی در شرق درکناره های دریای 

نگل خزر می باشد. این ناحیه وسیع غالباً متأثر از بارندگی و رطوبت دریای خزر است. اگر چه  زیر آشکوب بخش جنگلی آن بدلیل تراکم ج
و نبود امکان رشد کافی برای گیاهان علفی از غنای گونه ای زیادی برخوردار نیست ولیکن بخش های جلگه ای و ارتفاعات آن از تنوع 

گونه گیاهی در محدوده این استان بصورت پراکنده و بعضاً  9111گونه ای گیاهی کامالً قابل توجهی برخوردار است بطوریکه بیش از 
گونه از گیاهان دارویی مستند، غیر مستند و معطر دیده  471از رویش های متنوع می روید و در البالی آنها قریب به بصورت جامعه ای 

اشاره داشت که اغلب در  Apiaceaeو  Lamiaceae, Asteraceaeمی شود . از گیاهان معطر آن  می توان به انواعی از گیاهان تیره های 
 رش دارند و از جمله آنها می توان به جنس هایی چون:نواحی کوهستانی و غیر جنگلی گست

Achillea, Anthemis, Artemisia, Tanacetum, Mentha, Nepeta, Salvia, Satureja, Eryngium, Ferula 
ستان می اشاره داشت. در استان گیاهان بسیاری کاشته شده و یا می شوند که ارزش دارویی و غذایی قابل توجهی دارند از درختان مثمر ا

مانند آلبالو، گیالس، به، سیب، ازگیل، هلو، گوجه ، گالبی و انواع مرکبات شامل نارنج،  Rosaceaeتوان به انواع میوه های متعلق به تیره 
ووکادو، بالنک، لیمو سنگی، لیمو شیرین، نارنگی، گریت فروت، پرتقال اشاره داشت. از میوه های دیگر استان باید به کیوی، خرمالو، گردو، آ

 توت، انجیر، زیتون، انار ،فندق و ... اشاره کرد.
 می توان به: از شناخت شده ترین گیاهان دارویی خودرو و بعضاً کاشته شده استان که دارای سند علمی می باشند

Achillea millefolium 

Allium cepa 

Allium sativum 

Anethum graveolens 

Apium graveolens 

Arctium lappa 

Artemisia absinthium 

Artemisia annua 

Asparagus officinalis 

Atropa belladona 

Brassica napus 

Brassica oleracea 

Brassica rapa 

Capsicum annuum 

Corianadrum sativum 

Cucurbita spp. 

Daucus carota 
Ferula galbaniflua 

Ficus carica 

Foeniculum vulgare 

Ginkgo biloba 

Glycine max 

Hypericum perforatum 

Hyssopus angustifolius 

Lepidium sativum 
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Malva sylvetris 

Melissa officinalis 

Nepeta cataria 

Ocimum basilicum 

Oryza sativa 

Petroselinum crispum 

Rosmarinus officinalis 

Salvia officinalis 

Sesamum indicum 

Spinacia oleracea 

Tanacetum parthenium 

Trigonella foenum-graecum 

Zea mays 
Ziziphus Jujuba 

 
 .اشاره داشت

رویه پتانسیل های  با توجه به غنای پوشش گیاهی و با سابقه تاریخی کشاورزی در استان و با توجه به تغییر شرایط جامعه و مصرف بی

یجه رسیده باشیم که کاشت هر نوع محصولی در هر کجا منطقی نیست طبیعی و افزایش جمعیت بنظر می رسد که باید بعد از سالها باین نت

و باید براساس امکانات زیستی و نیازهای اکولوژیکی و با تفکر حداکثر بهره دهی به کشت و کار گیاهان پرداخت و به نحوی از سرزمین 

زده اقتصادی آن باندازه آنجائی که کاشته می شود بهره گرفت که امکان برداشت این نوع محصول در جای دیگر وجود نداشته باشد و یا با

و از گذشته دور آنجا کاشته می شده است نباشد. برای مثال امکان کاشت انواع مرکبات با توجه به شرایط جغرافیائی استان مازندران از 

شت می شود برای مثال پسته. بنابراین سراسر ایران بجز بخش هایی از جنوب بهتر و مهیا تراست تا گیاهانی که در نواحی مرکزی ایران ک

لخیز باید دید چه محصول کشاورزی در اولویت اول تولید از نظر برآورد نیازهای جامعه قرار دارد و به کاشت آنها اقدام نمود. با توجه به حاص

یجات، پنبه، مرکبات و انواع بودن خاک استان برای کاشت محصوالت با ارزش اقتصادی باال چون سویا، کاهو، گوجه فرنگی، انواع سبز

میوه های خوراکی چون هلو، گوجه و گلها و گیاهان زینتی...  اولویت کشت به گیاهان دارویی ) باستثنای گونه های کمیاب و با ارزش تنوع 

ر نگاه اول آنها را بعنوان رسد و بهتر است به کشت و کار گیاهانی اقدام گردد که اگر چه جنبه دارویی نیز دارند ولیکن جامعه د زیستی ( نمی

دارو مصرف نمی کند بلکه ارزش های افزوده محصوالت فرعی آنها در رژیم غذایی جامعه نقش موثری در سالمت جامعه ایفا کرده و در 

 واقع پیش گیری کننده از هر نوع بیماری است.
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 (.Crocus sativus L) بنه زعفرانعملکرد و درشتی بر مقایسه محلول پاشی برگی و سن مزرعه 

 

 4مهدی نصیری محالتی ،3پرویز رضوانی مقدم ،2علیرضا کوچکی ،1*عبداله مال فیالبی

5
  استادیار گروه زیست فناوری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی  

 اساتید گروه زراعت دانشکاه فردوسی مشهد 4و 9، 9

 a.filabi@rifst.ac.irنویسنده مسئول: 

 

 مقدمه

های در حال حاضر بنه. (7ادری ریز در مزارع زعفران موجب اتالف هزینه و زمان و کاهش عملکرد محصول می شود )های ماستفاده از بنه

برداری از آنها به پایان ای که به دلیل کاهش عملکرد، سن بهرهمورد استفاده برای ایجاد مزارع جدید زعفران عمدتاً از مزارع چندین ساله

(. برای رفع این نقیصه بایستی مزارعی برای تکثیر و تولید بنة 1و9صادقی و همکاران،کوچکی و همکاران)آیند. رسیده است، به دست می

-( نشان دادند که بنه5تری برای رشد بنه دارند، ایجاد گردد. امید بیگی و همکاران )استاندارد در مناطقی از کشور که شرایط اقلیمی مناسب

( اثر تغذیه برگی بر افزایش عملکرد 9)کنند. حسینی و همکارانکیلوگرم در هکتار محصول تولید می 7گرم به باال در سال اول تا  51های 

گردد. % افزایش عملکرد زعفران می99لیتر کود دلفارد در هکتار در نیمه اسفند موجب  7منطقه نشان دادند که مصرف  9سال در  9زعفزان در طی 

گرم در متر  5/495گرم در متر مربع،  98/65زن تر گل و وزن خشک بنه و تعداد بنه را به ترتیب ( بیشترین تعداد گل، و6قوی و همکاران )

( بیان نمودند که در طی یک چرخة زندگی 9بنه در متر مربع در تیمار کودی بیوآمینوپالیس نشان داد. صادقی و همکاران ) 1/78مربع، 

در کف بستر کشت توام با مصرف اسید هیومیک و محلول پاشی عناصر غذایی، توان از طریق مصرف کودهای آلی و شیمیایی زعفران می

گرم رساند.  8های ریز را به وزن باالتر از درصد بنه 81سازی کافیِ رطوبت از طریق تعداد دفعات مناسب آبیاری، بیش از در کنارِ فراهم

های بنه در واحد سطح افزایش یافت. به   تعداد بنه و تعداد جوانه( نشان داد که با افزایش سن مزرعه 4نتایج مطالعه عزیزی و همکاران )

 کیلوگرم بدست آمد. 2/5و  6/512که باالترین عملکرد گل و کالله در مزارع دو ساله به ترتیب با طوری

یاه دارای های مطلوب مدیریت زراعی منجمله تغذیه برگی جهت افزایش عملکرد و وزن بنه در این گانجام پژوهش در خصوص روش

 اهمیت است. هدف از پژوهش کنونی ارزیابی میزان تاثیرپذیری تغذیه برگی بر عملکرد بنه و درشتی وزن بنه بوده است.

 مواد و روش ها 

طی دو سال زراعی در شهرستان زاوه استان خراسان رضوی به مرحله تکرارچهار در یکامل تصادف یبلوکها این تحقیق در قالب آزمایش

ها  برگ محلول پاشی) و شاهد 51های زیستی بیوآمینو پالیس ،آمینول فورته و کود شیمیایی دلفارد کود شاملآزمایش  هایماریت. درآمداجرا

 ( بودند. محلول پاشی در نیمه اول اسفند هر سال اعمال شد. بدون عناصر غذایی
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 411تن کود گاوی پوسیده به همراه  91، در این مرحله زمین اعمال شد تکمیلی تهیهعملیات ودرخرداد ماه  شخمفروردین ماه زمین در 

. در زمین پخش و با خاک مخلوط شد نتایج آزمایش خاک هکتار محاسبه و بر اساسدر سوپر فسفات تریپل  کیلوگرم 71کیلوگرم گوگرد و 

 91ت تک کاری با فواصل بین ردیف بنه بر متر مربع به صور 11گرم به باال دهم تیر ماه بر اساس  51های   در اواخر خرداد ماه بنه

متری )هر کرت چهار متر مربع شامل چهار ردیف به طول چهار متر( کشت گردید. سانتی 91متر در عمق  سانتی 51متر و روی ردیف  سانتی

 متر در نظر گرفته شد.  ها نیم ها یک متر و فاصله کرت فاصله بین بلوک

و مابقی  شکنی انجام شدآبیاری سلهاین  روز پس از دومهر ماه )بسار آب( انجام شد.  51آبیاری در  دومین مرداد و اولین آبیاری در نیمه اول

. ها به طور ثابت و متناسب با عرف محل صورت گرفت. عملیات وجین طی دو نوبت بصورت دستی در طول فصل رشد انجام شدآبیاری

و در انتهای فصل رویشی با حذف اثرات حاشیه ای انجام، و اجزای مختلف  که به صورت نمونه برداری تخریبیطرح نمونه گیری در این 

 گرم  بودند اندازه گیری شد. 51گرم و بیشتر از  51بنه شامل تعداد کل بنه های دختری ، وزن بنه های دختری، وزن بنه های کمتر از 

 

 نتایج و بحث 

گرم، وزن و تعدادکل بنه های دختری اثر معنی دار  51<شامل وزن بنه  تغذیه برگی و سن مزرعه  بر خصوصیات بنه نتایج نشان داد که

)11/1 (P ≤گرم در  47/982گرم در متر مربع( و شاهد ) 19/741برای تغذیه برگی با دلفارد ) گرم 51<بیشترین و کمترین وزن بنه  .داشت

 51<در صدی وزن بنه  18و  29جب افزایش به ترتیب متر مربع ( بدست آمد. مصرف کودهای زیستی بیوآمینوپالیس و آمینول فورته مو

گرم  51>گرم در متر مربع(، وزن بنه  85/914گرم )  51<مزرعه با سن دو سال باالترین مقادیر وزن بنه  .در مقایسه با شاهد شد گرم

، 56عدد در متر مربع(، که به ترتیب  44/26گرم در متر مربع(، تعداد بنه دختری) 99/5589گرم در متر مربع(، وزن کل بنه دختری) 1/997)

در صد باالتر از مقادیر این صفات در مزرعه یکساله بود. باالترین وزن کل بنه دختری برای سال دوم از محلول پاشی برگی  91و 551، 59

مربع( از کود زیستی  گرم در متر 61/5129گرم )  51<گرم در متر مربع و بیشترین مقادیر وزن بنه  9/5491کود زیستی آمینول فورته 

بیوآمینوپالیس در سال دوم بدست آمد. به هر حال با توجه به سیکل زندگی زعفران که در نیمه اسفند بنه مادری به تحلیل رفته و بنه های 

اک دچار از خ دختری شکل می گیرند و گیاه در این زمان از کمترین میزان ریشه برخوردار است و در تامین موادغذایی مورد نیاز خود

مشگل می باشد در حمایت از گیاه زعفران استفاده از کود بصورت تغذیه برگی و محلول پاشی موجب درشت شدن بنه ها در سال بعد و 

 افزایش گلدهی و عملکرد محصول اقتصادی می گردد.

 : کود زیستی، تغذیه برگی، وزن بنهواژگان کلیدی

 

 منابع 

روی عملکرد زعفران در اقلیم نیشابور. مجموعه مقاالت سومین همایش بنه . اثر وزن 5989صادقی، ب و زیارت نیا، م.  ،.لف،ر.، رمضانی، اامید بیگی -5

 آذر، مشهد. 59تا  55ملی زعفران. 
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ر کف بستر کشت برای درشت سازی بنه زعفران . برسی استفاده از کود نیتروژنه و آلی د5929صادقی، ب.، حسینی،م.، مسروری،م.، مال فیالبی،ع. -9

 .گزارش پژوهشی ، انتشارات پژوهشکده علوم و صنایع غذایی.

. اثر تغذیه برگی بر افزایش عملکرد زعفران. مجموعه خالصه مقاالت سومین همایش ملی 5989.ع. حسینی، م.، صادقی، ب.، و آقا میری، س -9

 آذر، مشهد. 59و  55زعفران، 

های زعفران زراعی. نشریه   . بررسی اثر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و سن مزرعه بر ویژگی5929.، جهانی کندری، م.، و دیوان، ر. لفعزیزی، ا -4

 ,594 -549(: 9)1بوم شناختی، 

ز گیاهان همراه بر رشد بنه . تاثیر تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و استفاده ا5924کوچکی،ع.، رضوانی مقدم،پ.، فالحی،ح.ر.، اقحوانی شجری،م.  -1

 . 9 -58(:5)4های دختری زعفران،زراعت و فناوری زعفران 

 دانشگاه آزاداسالمی واحد مشهد.  ،های بیولوژیک و شیمیایی بر اجزاء عملکرد زعفران. پایان نامه کارشناسی ارشد کود . مقایسه اثر5925قوی، م.  -6

پایان نامه  (.Crocus sativus Lزراعی بر ویژگیهای رشد،عملکرد، اجزای عملکردگل و بنه زعفران ). اثر فناوریهای نوین 5929مال فیالبی، ع. -7

 .مشهدفردوسی دانشگاه  دکترای تخصصی،
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 های ارگانیک در کنترل آفات گیاهان دارویی   کش استفاده از حشره

 

  بهنام امیری بشلی

 ع طبیعی ساری دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب

behnamamiri39@yahoo.com   نویسنده مسئول: 

 

 مقدمه 

امروزه یکی از معضالت عمده در کنترل آفات استفاده از مواد شیمیایی می باشد. این مواد عوارض زیادی برای انسان و محیط زیست دارند  
نسبت به این آفتکشها و ایجاد بیماریهای ال عالج و  از جمله مقاوم شدن آفات نسبت به این مواد، آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی

سرطان زا در اثر استفاده بی رویه از این مواد شیمیایی  می باشد. به همین دلیل دانشمندان علم حشره شناسی و سم شناسی در فکر 
مواد استفاده از گیاهان دارویی  به جای سموم شیمیایی می باشند. از جمله این   (Natural products)جایگزین کردن محصوالت طبیعی 

هایی که ما امروزه در مبارزه  تقریباً تمامی روشدر کنترل آفات اعم از حشرات، قارچها، باکتریها، نماتد، کنه ها و حلزون ها و غیره می باشد. 
جهت کنترل آفات منابع گیاهی  از سعی شده استبریم در طب سنتی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله  بکار می آفاتبا 

خوراکی، استعمال روی بدن گیاهان ها شامل  این روش گرفته است. های مختلف مورد استفاده قرار می . گیاهان دارویی به روشاستفاده شود
های استعمال  . از روشای برخوردار است استعمال خارجی از اهمیت ویژه ،ها های خارجی است. در بین این روش لباس، و انواع استعمال یا

های ابداعی بر پایه  اشاره کرد. روش و دود دادن های جاذب و کشنده ایجاد تله ،محلول پاشی، گرد پاشی، بخور دادن توان به  خارجی می
اند.  بودهه توجمواد کشنده مورد  دور کننده حشرات بیشتر از مواد در طب سنتی توان اضافه کرد. های رفتارشناسی حشرات را نیز می جنبه

از  شوند. همچنبن برپایه این اطالعات تعدادی از گیاهان مانند ترمس و حنظل با تاثیر بر سیستم تولید مثلی حشرات مانع تکثیر آنها می
در  .برخوردارنداهمیت بیشتری در منابع طب سنتی از  گیاهان سیاهدانه، مورد، حنظل و خرزهرهمورد استفاده در کنترل آفات، میان گیاهان 

 این مقاله استفاده از چند گیاه دارویی که در کنترل آفات مورد استفاده قرار می گیرد بررسی شده است.

 

 ها مواد و روش

 پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و با بررسی و تجزیه و تحلیل مقاالت و کتابهای منتشر شده انجام شد. 

 

 نتایج و بحث

 رات:اثر چند  گیاه دارویی در کنترل حش

ماده الکالوئیدی است که از توتون استخراج شده و قابلیت  برگ توتون حاوی ماده ای به نام نیکوتین می باشد که  ن:برگ توتو

کشی آن شناخته شده و بشر از آن برای کنترل حشرات  کشی بسیار جالبی دارد. توتون یکی از اولین گیاهانی است که خاصیت حشره حشره
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 "بعدا .اند میالدی از عصاره آن برای کنترل آفات مکنده استفاده کرده 5621 سال که اروپائیان در حدود ه طوریاستفاده کرده است ب

در  .کش بکار رفته است به عنوان حشره 5769اولین بار در سال  .باشد مشخص شد که مادة مؤثره سمی آن الکالوئیدی به نام نیکوتین می

 41 تجارتی دارای به طریق مصنوعی ساخته شد. این فرآورده 5214ص استخراج گردید و در سال صورت خال الکالوئید آن به 5894سال 

شود. نیکوتین خالص مایعی  درصد ماده مؤثره نیکوتین است. با افزودن یک ماده قلیایی به این ترکیب، ماده سمی آن یعنی نیکوتین آزاد می

آید. بوی نامطبوعی  ای و تیره درمی است. در مجاورت هوا اکسیده شده و به رنگ قهوهدرجه سانتیگراد  47/9بو و با نقطه جوش  رنگ، بی بی

 .شود درجه سانتیگراد قابل اختالط است و در حاللهای آلی به خوبی حل می 6تر از  دارد. نیکوتین با آب در دمای پایین

 4/9له دو اتم نیتروژن است که این فاصله در حدود شباهت نیکوتین به استیل کولین ناشی از وضعیت فرمول ساختمانی آن و نیز فاص
باشد که تقریباً نزدیک به فاصله گروههای عمل کننده مولکول استیل کولین است لذا بر اساس این شباهت نیکوتین  انگستروم می

ای پستانداران به  بی ماهیچهدهد. نیکوتین روی سیناپس گانگلیونی حشرات و سیناپس عص های استیل کولین را مورد حمله قرار می گیرنده

برگ توتون یک درهزار جهت دفع . دهد های شناخته شده استیل کولین را مورد حمله قرار نمی کند و سایر گیرنده صورت انتخابی عمل می

  (5989 زرگریکاربرد دارد ) حشرات مکنده

ستفاده می شد و هیچ حشره ای به برگ گردو تماس پیدا نمی از زمانهای قدیم از پودر برگ گردو برای مبارزه با آفات انباری ا برگ گردو:

کند و این به دلیل وجود عنصر ید در برگ می باشد از برگ و پوست  له شده گردو در آب گرم برای مبارزه با الرو حشرات در چمن و 
و خروج کرم اززمین وهمچنین برای  آب جوشانده برگ گردو برای دفع مورچهعلفزار استفاده می شود و هیچ خسارتی برای چمن ندارد. 

 (جوشانده رابه بدن بمالید.)زرگری وجزایری، نزدیک شدن به کندوی زنبوربدون نیش زدن زنبور

: بسیاری از حشرات از جمله مورچه و و مگس از گیاهانی که دارای بو تند هستند دوری می کنند. از جمله این گیاهان برگ اکالیپتوس

قاشق چای خوری روغن گیاه اکالیپتوس با یک فنجان آب باعث دور کردن حشرات در محیط خانگی می شود و  4/5اکالیپتوس می باشد. 
حتی حشراتی مثل شته ها، سفید بالک ها، کنه ها و گوشخیزک در تماس با این روغن از بین می روند. مدرس نجف آبادی و همکاران 

انباری به نام  آفت گونه دوهر برای اکالیپتوس برگ پودر به نسبت بیشتر دورکنندگیدرصد  میزان با اکالیپتوس بذر پودرنشان دادند که 
(اکالیپتوس: اسانس اکالیپتوس 94 .(5981است )مدرس نجف آبادی و همکاران  داده نشان خود از بیشتری لمبه گندم و شپشه آرد تاثیر

 (.5989و زرگری 5987امین ) ضدشپش وضدباکتری وبخور برگ آن دافع حشرات است

ترین روش کاهش خسارت این شود، سالم های انباری محسوب میزمینی که از آفات مهم غدهریزی بید سیب  جلوگیری از تخم گلپر:

و   Heracleum persicumگلپر، ، Zattaria multiflora، رود. در این تحقیق اثر اسانس و پودرگیاهان آویشن شیرازیشمار میآفت به 
زمینی در حضور گیاه میزبان و گیاه غیر میزبان آفت بررسی شد. نتایج نشان داد ریزی بید سیب روی تخم ، Myrtus communisمورد، 

شوند. اسانس هرسه گیاه اثر ریزی این آفت می داری، باعث کاهش میزان تخم های هر سه گیاه، با اختالف معنی  ها و پودر که اسانس
زمینی  ریزی بید سیب ها دارد. گیاه آویشن شیرازی در محدود کردن میزان تخمنسبت به پودر خشک آن ریزی باالتریبازدارندگی تخم 

های  توانند در برنامه های هر سه گیاه می ها و پودر نسبت به دو گیاه دیگر نتیجه بهتری نشان داد. در مجموع، نتایج نشان داد که اسانس

روی چهار سخت بالپوش آفت آنباری  Heracleum persicum سمیت تدخینی اسانس گلپر .ه شوندزمینی استفاد مدیریت کنترل بید سیب
و  Lasioderma serricorne ، سوسک توتونOryzaephilus surinamensis ر، شپشه دندانه داSitophilus oryzae شامل شپشه برنج

تجزیه پروبیت داده های زیست سنجی نشان داد با افزایش  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از Tribolium confusum شپشه آرد

ساعت از زمان  79اسانس روی آفات ذکر شده با گذشت  LC50 زمان تیمار و غلظت اسانس میزان مرگ و میر نیز افزایش یافت. میزان



 
 

 

31 

 978و  911/69، 922/49، 971/12اسانس  LC90 میکرولیتر بر لیتر هوا و میزان 544/89و  515/51، 576/87، 998/49تیمار بترتیب 
شه برنج بترتیب بیشترین و کمترین حساسیت را به این اسانس پمیکرولیتر بر لیتر هوا برآورد شد. بر این اساس حشرات کامل شپشه آرد و ش

به عنوان یکی از  داشتند. نتایج به طور کلی نشان داد این اسانس قابلیت کشندگی مناسبی برای چهار آفت مورد ازمایش دارد و می تواند
 (5929)دوستدار و همکاران  گزینه های احتمالی برای کنترل این آفات در انبارها مطرح باشد

از گیاهان معطر می باشد که قرنها مورد استفاده بوده است و بیشتر مصارف دارویی و پزشکی دارد و یکی از گیاهانی است که برای  پونه

رد استفاده بوده است.  یکی از گیاهانی که برای دور کردن پشه ها نیز استفاده می شود. همه گونه دور کردن حشرات از زمانهای قدیم مو
دافع حشرات است وبصورت های این گیاه چه وحشی و چه اهلی دارای مواد معطر هستند که خاصیت دور کنندگی برای حشرات دارند. 

 برای دفع تخم والروپروانه وحشرات موثراست.  کنارآب هاپونه در کاشتن صابون ساخته می شودودودکردن برگ پونه حشرات می گریزاند.
 جزایری) نعناع: درخوزستان بابسته های خرماچندشاخه نعناع همراه می کنندتاازحمله آفت خرماجلوگیری کنند.( 5921 قانون)شرفکندی در 

5929. )  

ن یک گیاه معطر برای دور کردن حشرات به خصوص آفات انباری به عنوا Rosmarinus officinalisاین گیاه با نام علمی   رزماری

از اسانس این گیاه استفاده شده است )سعیدی و  Tribolium confusumمورد استفاده قرار می گیرد که برای دور کردن شپشه آرد 
 (. 9159محرمی پور

بوی سیر نیستند. هم چنین کنه ها و کک  کردنبه تحمل پشه ها قادر  .مخصوصا در انبارهای مواد غذایی است ه برنجسیر دافع شپش سیر

 به انباراغذیه جلوگیری می کند. هسیرازهجوم شپش ها نیز با این روش دفع خواهند شد

  ( 5988اژدری) ساس و کرمهای باغچه و مگسهای خاکی موثر است انه،موری جوشانده برگ و سرشاخه خرزهره در کشتن کنه، :خرزهره

 (. 5921 بیگیامید )برای کشتن الرو پشه ها کارایی خوبی دارد  اسانس افسنطین اسانس افسنطین دافع حشرات است. :افسنطین

موثر است )دوستدار و   Tribolium castaneumپودر پوست پرتقال در کنترل شپشه آرد  است پوست ترنج باعث دفع بید: مرکبات

 (5924همکاران 

 (5925جزایری ) .نگه میدارد ونصازگزندحشرات مو قرمز شخص را گردکوبیده فلفل سیاه  : فلفل سیاه و قرمز

 ،عبارتند از: دور می کند  که دودآنهاحشرات را :حشره کش های سوختنی

.ثمرغار 8     .برگ غار7  .باریچه6زک درخت انارکه اثری عجیب دارد .شاخه های نا1.سکبینه 4.مقل 9.بیخ سوسن 9.چوب درخت انار 5
 .صمغ انگدان.59 .پنج انگشت 59.رازعطرها 55  .پونه51  .درمنه2

 گیاهان دارویی، حشره کش گیاهی، دور کنندگی، محصوالت طبیعی   واژگان کلیدی:

 منابع
 نشر اقبال  جدید برای همهطبیب خانواده: دانستنیهای طب قدیم و  5988 اژدری اسماعیل-5

http://www.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html
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 جلد انتشارات آستان قدس رضوی  4 تولیدگیاهان دارویی5921 امیدبیگی-9
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ گیاهان دارویی سنتی ایران 598 7امین غالمرضا -9

  صفحه 911تعداد صفحات:  پ دوم)چاپ اول(، چا 5989پزشکی سال انتشار: 
 تهرانانتشارات امیر کبیر جلد 9زبان خوراکیها 5925الدین  غیاث جزایری-4
 روی چهار سخت بالپوش آفت انباری Heracleum percicumبررسی سمیت تدخینی اسانس گلپر  5929دوستدار، امیری بشلی و کبیری-1

 محیط زیست و توسعه پایداردومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت و حمایت از 
نخستین کنفرانس  Tribulium castaneumارزیابی اثر کشندگی پودر پوست میوه پرتقال در کنترل شپشه آرد  5924دوستدار، امیری بشلی و کبیری-6

 ملی توسعه کشاورزی  زمین سالم
چاپ  جلد ابوعلی سینا،7قانون درطب 5921رفکندی عبدالرحمن ش ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران جلد9 ییگیاهان دارو 5989علی زرگری -7

59   
 انتشارات چهار باغ گلچین جامع گیاهان دارویی 5929صفائی مرتضی-8
  پیام آزادیانتشارات  خواص میوه های خوراکی  5921 نظری مرتضی-2

10-Saeidi M., and Moharramipour S. 2013 Insecticidal and repellent activities of Artemisia khorassanica, Rosmarinus 

officinalis and Mentha longifolia essential oils onTribolium confusum. J. of plant protection ,2 (1): 23-31. 
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 بومی ایران Asparagus sp هایمارچوبهارزیابی تنوع مورفولوژیکی 

 

 3دالکریم کاشی، عب2، محمدرضا حسندخت1*سید جواد موسوی زاده

1
 گرگانکشاورزی و منابع طبیعی  دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علومعلوم باغبانی،  استادیار گروه *

 گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرجدانشیار  9
 کرج تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس باغبانی، علوم گروه استاد 9

 mousavizadeh@ut.ac.ir *نویسنده مسئول: 

 

 مقدمه

 بزه  قبزل  سزال  هززار  دو حدود از که( 4) است Asparagaceae تیره از ارتفاع متر یک از بیش با دوپایه، علفی، ساله، چند مارچوبه گیاهی 

 (.6) اسپیر و ریزوم آن اسزتخراج شزده اسزت    ها و مواد معدنی ازترکیباتی مانند فالونوئیدها، ساپونین .است شدهمی کشت دارو و غذا عنوان

 درمان برای و بوده نفخ ضد. باشد می بدن ایمنی خون و محرک فشار کاهش کبد، محافظ بخش، آرام ادرارآور، ملین، قلب، دارای اثر مسکن

های خودرو آن در با وجود گونه .باشدمی جهان و ایران در زیادی های گونه دارای مارچوبه (.9) شود می استفاده مزمن نقرس و بدن عفونت

ضزمن  لذا در ایزن پزژوهش   قرار گرفته است.  سایر محصوالت کشاورزی در سطح کمی مورد مطالعه نسبت به (،1، 5)مناطق مختلف ایران 

 های مارچوبه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.های مارچوبه، تنوع مورفولوژیکی گونهشناسایی رویشگاه

 هامواد و روش

 .Asparagus officinalis  ،A. persicus  ،Aمارچوبه شامل  خودروچهار گونه  های موجود مارچوبه، بذرهای با توجه به پراکنش توده 

verticillatus   وA. breslerianus   و در ایستگاه تحقیقات باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  (1 ،5آوری )منطقه ایران جمع 59از

و هشت مشاهده در هر تکرار انجام  تکرار چهار در توده 59 با تصادفی کامل هایبلوک طرح صورت به آزمایش ان کشت شدند.دانشگاه تهر

 وارد روش به ایخوشه تجزیه از هاتوده بندیگروه برای. گیری شداندازه ها تودهصفت مورفولوژیکی، در این  46در سال سوم کشت، . گردید

(Ward )گردید استفاده. 

 نتایج و بحث

ها وجود نداشت. ولی از نظر قطر اسپیر، باالترین قطر  داری در مقایسه بین گونه اختالف معنی اسپیر طبق نتایج به دست آمده، از لحاظ طول

در توده  اسپیراز طرف دیگر باالترین وزن تر بود.  A. verticillatusو  A. breslerianusمیلیمتر به ترتیب مربوط گونه  12/5و  89/5با 

بیشترین سانتیمتر بود.  99باالترین طول ساقه تا اولین انشعاب مربوط به توده کرمان با  ثبت شد. A. officinalisگرم از گونه  99/59طالقان با 

یمتر نشان میل 67/99با  A. persicusمیلیمتر و کمترین آن را  44/46و  94/46با  A. verticillatus و  A. breslerianusطول کالدود را 

در ایران  A. officinalisژنوتیپ  92(. در تحقیقی 9بیان شده که مورفولوژی کالدود در جنس مارچوبه دارای تنوع باالیی است ) .دادند
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محاسبه ضریب و ای  تجزیه خوشه(. نتایج 7بندی شدند و تنوع باالیی گزارش گردید )توسط صفات مورفولوژیکی و مولکولی تقسیم

ها را مشخص کند. بندی تودهبندی انجام شده تطابق خوبی با ماتریس تشابه دارد و قادر هست گروه نشان داد که گروه( r= 21/1)کوفنتیک 

و  A. persicusهای دو گونه  . خوشه اول شامل توده(5 شکل)مشاهده شد  تفکیک قابل خوشه ، دو91بر این اساس، در فاصله اقلیدوسی 

A. verticillatus بندی آنها صفاتی مانند ارتفاع بوته، طول میانگره، تعداد شاخه فرعی، درصد فسفر و پتاسیم  امل اصلی در گروهبود که ع

بودند که صفاتی مانند طول ساقه تا اولین  A. breslerianus و  A. officinalis های دو گونه  اسپیر بودند. خوشه دوم شامل بیشتر توده

بندی  گروه در اصلی شترین تعداد کالدود، وزن تر و ماده خشک اسپیر، طول گل و قطر میوه، عاملشاخه فرعی، طول شاخه درجه یک، بی

فاصله گرفت. گزارش شده که  A. verticillatusبه لحاظ مورفولوژیکی از گونه  A. officinalisبا توجه به نتایج، گونه  .ها بودند توده این

A. verticillatus اصله دوری از ای در ف بندی خوشه در گروهA. officinalis (. 8گیرد )قرار می 

 
 .Ward روش و اقلیدوسی فاصله از استفاده مورفولوژیک با صفات بررسی از حاصل دندروگرام -5 شکل 

 تا تدلمع سرد از اقلیمی شرایط از وسیعی گستره آنها درهای خودرو ایران بهبود بخشید. نتایج این تحقیق، دانش ما را در مورد مارچوبه

 های متفاوت ایراناقلیم در را پراکندگی بیشترین. A. verticillatus و A. officinalisدو گونه  .کنند می  رشد خشک و ای مدیترانه بیابانی،

 مرکز و جنوب در باال شوری با سنگین رسی های خاک کشور تا شمال در پایین شوری با شنی های خاک در خوبی به گیاهان این .دارند

های مارچوبه ایران وجود  ها و گونهای در بین توده تنوع مورفولوژیکی قابل مالحظههای پژوهش حاضر، بر اساس یافته. اندشده سازگار رانای

 باشد.  پالسم این گیاه میدهنده غنی بودن ژرمدارد که نشان

 .مورفولوژیمارچوبه، اسپیر، تنوع، کالدود، کلیدی: واژگان 
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 (Withania somniferaگیاه دارویی پنیرباد )زایی  شاخهبر  BAو  KNبررسی تاثیر هورمون 

 

 3نیکی ، غالمرضا بخشی خان٭2نرجس فرزین ،1فریده ایوبی

 ور تهران شرق، تهراننشجوی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام ندا5
 پژوهشگر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج، کاشان*9

 نور تهران شرق، تهران  رئیس بخش کشاورزی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام -عضو هیئت علمی9

 farzin_biotech@yahoo.comنویسنده مسئول: 

 

 مقدمه

 .W ونهگونه گیاهی متعلق به این جنس تنها دو گ 99( متعلق به خانواده سوالناسه است که از Withania somniferaدارویی پنیرباد )گیاه 

somnifera  وW. coagulans گونه  .در ایران گزارش شده استW. somnifera ای در  به عنوان یک گونه گیاه دارویی به طور گسترده

های تروپان و  این گیاه حاوی آلکالویید (.9) حائز اهمیت استابی، سل، رماتیسم و به عنوان یک ضد تومور های الته درمان بیماری

رد. طی سالهای اخیر، پراکنش دا و خراسان جنوبی بلوچستان و  در استان سیستانبه صورت محدود (. پنیرباد در ایران 1باشد ) ها می ویتانولید

به  های این گیاه دارویی با ارزش از نظر اندازه رو  شرایط سخت اکولوژیکی از قبیل خشکسالی جمعیت مناسب و برداری نا بهرهبه دلیل 

روش جایگزین  به عنوان یکو کشت سلولی ای  باززایی در محیط درون شیشهامروزه کاهش بوده و احتمال انقراض آن وجود دارد. 

مبنی بر  ایراندر  یاندک های با ارزش گیاه دارویی پنیرباد مطرح است. مطالعاتروشهای سنتی در تکثیر سریع و یکنواخت و تولید متابولیت

گیاه ی ریزازدیاد ( برBAآدنین )  ( و بنزیلKnدر زمینه تاثیر هورمونهای کاینتین )تحقیق حاضر ریزازدیادی این گیاه انجام شده است. 

 صورت گرفت. های جانبی و انتهای شاخساره از طریق جوانه پنیرباد

 

 ها مواد و روش

 % 71با الکل  ابتدا های پنیرباد شد. میوه تهیه ز مرکز تحقیقات زابلاهای این گیاه  میوه ،پنیربادگیاه  زایی مستقیم شاخه بررسی به منظور

% به 51ها با وایتکس  گرفت. سپس میوهدقیقه انجام  51دقیقه ضدعفونی سطحی شد و آبشویی به مدت  9به مدت  91 % تویین1,5حاوی 

بذرها  شدند.ها خارج  تحت شرایط استریل از میوهدقیقه آبشویی شد. بذور  51دقیقه ضدعفونی و پس آن سه مرتبه هر بار به مدت  51مدت 

بذور  گرفت.دقیقه انجام  51بار آبشویی هر بار به مدت  9و ضد عفونی سطحی شد  91 % تویین1,5حاوی  %71در الکل   دقیقه 5به مدت 

های انتهایی و قطعات ساقه با جوانه  بدون هورمون کشت شد و در شرایط اتاقک رشد نگهداری شدند. جوانه MS4/5ت در محیط کش

 BAو  (mg/l5 ،1,1 ،1 ) در سطوح KNترکیب هورمونی  باپایه  MSها در محیط  نمونه ریز جداسازی شد. روزه 41های   گیاهچهاز جانبی 

ساعت  56کشتها در اتاق رشد با تناوب نوری نمونه کشت گردید.  1تکرار و هر تکرار شامل  4با   (mg/l9,1 ،9 ،5 ،1,1 ،1 )  در سطوح

پایان در همان محیط واکشت و در چهار هفته بعد از ها  شاخه. نگهداری شدنددرجه سانتیگراد  91±5ساعت تاریکی و دمای  8روشنایی و 

پرآوری شدند. در   BAگرم بر لیتر میلی 5و   KNگرم بر لیتر میلی5   پایه حاوی MSها در محیط  شاخهبه منظور توسعه و رشد،  هفته هشتم

mailto:farzin_biotech@yahoo.com
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آنالیز و  SPSS18بررسی و ثبت شد. نتایج حاصل با هفته چهارم و هشتم پس از کشت، ها به ازای هر ریزنمونه در  تعداد شاخه تحقیق این

 ای دانکن انجام شد. دامنه ها با آزمون چند مقایسه میانگین

 یج و بحثنتا

 KN. تاثیر (P < 0.05رد )داری دا اثر معنیهفته چهارم و هشتم زایی پنیرباد در  بر شاخه BAو  KNحضور نتایج این تحقیق نشان داد که 

زایی  ، میزان شاخهKNبا افزایش غلظت هفته هشتم . در (p>0.05) دار نبود معنی میلی گرم بر لیتر 5و  1,1بین دو غلظت هفته چهارم در 

میلی گرم بر لیتر  5ونه در غلظت مبه ازای هر ریزن 8 به 9از  ها ، تعداد شاخهKNتوجهی افزایش یافت. در حالت عدم حضور  صورت قابلب

با افزایش غلظت  هفته هشتمدر  مشاهده نشد.داری  تفاوت معنی BAهای مختلف  بین غلظت هفته چهارم پس از کشت،افزایش یافت. در 

زایی تاثیر  دار نبود. نوع ریزنمونه بر شاخه تفاوت معنیمیلی گرم بر لیتر  9,1 و  9اری مشاهده شد، اما بین دو غلظت د هورمون تفاوت معنی

 جانبی مقدار شاخه بیشتری تولید کرد. داشت و قطعات ساقه نسبت به جوانه

. مطالعات گوپیناس و (4، 9، 5) ارش شده استگزهای انتهایی و همچنین قطعات برگها  های جانبی وجوانه از بافتهای جوانهزایی  شاخه

گرم بر  میلی 8/1با غلظت  KNحاوی هورمون  MSها روی محیط  بعد از گذشت دو هفته از کشت جوانهکه ( نشان داد 9159آروموگان )

 MSکه محیط  مشاهده کرد( 9117(. سیوانسان )5) % افزایش یافت21زایی به میزان  شاخهشاخه تولید شد و  59به ازای هر ریزنمونه لیتر 

ها به کشت بافت پاسخ  % ریزنمونه81است و در این محیط های ساقه مناسب  برای القای جوانه IAAو  BAPگرم بر لیتر  میلی 9به همراه 

که ان داد ( نش5226کولکارنی و همکاران )آمده از تحقیقات  نتایج بدست (.4)به ازای هر ریزنمونه تولید شد  شاخه 59بیشتر از داده و 

گرم  میلی 9و  BAPگرم بر لیتر  میلی 9همراه با  MSدر محیط را  شاخه از هر برگ56، ها قطعات برگ در پنیرباد تولید مطلوبتری از شاخه

 (.9کند ) می IAAبر لیتر 

 

 های رشد گیاهی کننده ریزازدیادی، پنیرباد، ریزنمونه، تنظیم واژگان کلیدی:

 

 منابع

1-Arumugan A., and Gopinath K. 2013. In vitro regeneration of an endangered medicinal plant withaniq somnifera using 

four different explants. Plant tissue culture and biotechnology, 23 (1): 79-85. 

2-Kulkarni A., Thengane S. R., Krishnamurthy K. V. 1996. Direct in vitro regeneration of leaf explants of withania 

somnifera (L.) Dunal. Plant science 119. 163-168. 

3-Kuroyanagi M., and Shibata K. 1999. Cell differentiation inducing steroids from withania somnifera L. (DUN). Chemical 

and pharmaceutical bulletin Tokyo, 47 (11): 1646-1649. 

4- Sivanesan I. 2007. Direct regeneration from apical bud explant of withania somnifera Dunal. Indian journal of 

biotechnology, 6:125-127. 

5- Supe u., Dhote F., and Roymon M.G. 2011. A review on micro propagation of withania somniera –A medicinal plant. 

Journal of agricultural technology, 7 (6): 1475-1483. 



 
 

 

38 

 های تجارتی زردچوبه به روش نورتابی شیمیایی نانوذرات نقره گیری کورکومین در نمونه شناسایی و اندازه

 

 3، سید محمد عابدی راد2، پوریا بی پروا*1سینا موالئی

 دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری*5
 انشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدکتری شیمی تجزیه، استادیار د9

 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری9

Sina_molaie@yahoo.com : نویسنده مسئول  

 

 مقدمه

ی به کورکومین خواص فراوان .شود می استخراج  زردچوبه CurcumaLanga گیاه ریزوم از که است گیاهی ترکیب )Curcumin( کورکومین

، 9 عنوان از بین برنده سلول های سرطانی ،درمان و پیشگیری بیماریهای التهابی از قبیل قلبی عروقی ، آلزایمر،آرتریت روماتوئید،دیابت نوع

ر سندروم متابولیک و اختالالت گوارشی دارد. از این رو شناسایی و اندازه گیری کورکومین در نمونه های غذایی و دارویی از اهمیت بسیا

 (.5فراوانی برخوردار می باشد)

در سالهای اخیر شاهد کاربرد بسیار گسترده روش نورتابی شیمیایی در شناسایی و اندازه گیری نمونه های دارویی،گیاهی،سموم، پروتئین و 

 ها  می باشد.  (. حساسیت بسیار  باال، هزینه پایین دستگاهوری، سادگی استفاده و سرعت باالی آنالیز نمونه9و9فلزات  هستیم)

 نانوذرات نقره خواص نوری فراوانی به عنوان کاتالیست ، انتقال دهنده انرژی ، ضد سرطان و آنتی باکتریال دارند. این نانوذرات نسبت به

سنتز  (. روش های متداول9و9نانوذراتی همانند طال و پالتین  توانایی باالتری در کاتالیز روش های نورتابی شیمیایی نشان می دهند)

نانوذرات نقره همانند روش های شیمیایی به خاطر استفاده از حالل های سمی و محصوالت تولیدی جانبی موجب  تخریب محیط زیست 

 می شوند. روشهای سبز  سنتز نانومواد به خاطر سازگاری با محیط زیست مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند.

زرچوبه به عنوان یک روش سبز و دوستدار محیط زیست سنتز گردیده و به عنوان کاتالیست در  در تحقیق حاضر ، نانوذرات نقره توسط گیاه

نانومتر  151سیستم نورتابی شیمیایی اگزاالت استر استفاده گردید.. با اضافه کردن کورکومین به سیستم فوق، نور درخشان سبزرنگی در 

برای اندازه گیری کورکومین طراحی گردید.روش فوق با موفقیت جهت مشاهده گردید.بر همین اساس یک روش سریع ،ساده و حساس 

 اندازه گیری کورکومین در نمونه های تجارتی زردچوبه بکاربرده شد.

 ها مواد و روش

تری کلروفنیل اگزاالت ،هیدروژن پروکسید و استاندارد -6و4و9(. 5نانوذرات نقره توسط گیاه زرچوبه به عنوان روش سبز سنتز گردید)

ورکومین از شرکت فلوکا )سوئیس( خریداری شد. نمونه های تجارتی زردچوبه از فروشگاه های مواد غذایی تهیه گردید . روش تزریق ک

برای شناسایی طیف نورتابی  CARY-ECLIPSE(. اسپکتروفلوریمتر 9جریان پیوسته به عنوان روشی کارا برای اندازه گیری استفاده شد )

  شیمیایی بکار برده شد.
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 و بحث  نتایج

در آزمایشات اولیه مشخصص گردید اضافه نمودن چند قطره هیدروژن پروکسید به محلول حاوی کورکومین ،اگزاالت استر و کاتالیست 

الف (. تطبیق طیف فلورسانس و نورتابی شیمیایی سیتم - 5نانومتر می گردد )شکل 151نانوذره نقره موجب نشر نور درخشان سبزرنگ در 

 ب(.-5ید کننده نقش کورکومین به عنوان عامل نشر نور می باشد)شکل فوق تائ

 

 

 

 

 

 کورکومین در حضور نانوذرات نقره، ب( طیف نورتابی شیمیایی-الف( نورتابی شیمیایی سیستم اگزاالت استر -5شکل

 

نانوموالر ، حد  411تا 4ن خطی در گستره روش فوق برای اندازه گیری کورکومین در نمونه های زردچوبه استفاده گردید.منحنی کالیبراسیو

 درصد بدست آمد. 9,2اندازه گیری  7نانوموالر و انحراف استاندارد نسبی برای  1,8تشخیص عملی سیستم 

 کورکومین، زردچوبه، نانوذرات نقره، نورتابی شیمیایی، سنتز سبز واژگان کلیدی:

 

 منابع

1- Manonmani P.,Ramar M.,Geetha N and Sowmiya J.J.2015. Synthesis of silver nanoparticles using natural products from 

Acalypha Indica (KUPPAIMENI) and  Curcuma Longa (TURMERIC) on antimicrobial activities,International Journal of 

Pharmaceutical Research and Bio-Science,4(1):151-164. 

2- Biparva P.,  Abedirad  S.M ,   Kazemi  S.Y and  Shanehsaz  M.2016 . Chemiluminescence recognition of berberine 

triggered by biomimetically synthesized silver nanoparticles. Sensors and Actuators B, 234: 278–285. 

3- Biparva P.,  Abedirad  S.M ,   Kazemi  S.Y. 2015. Silver nanoparticles enhanced a novel TCPO-H2O2 -safranin O 

chemiluminescence system for determination of 6-mercaptopurine, Spectrochim. Acta A, 145: 454–460. 
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اکسیدانی کالوس استویا در شرایط محیط کشت جامد و مایع تحت تاثیر برخی از بررسی فعالیت آنتی

 سیتوریترکیبات ایلی

 

 2، کامبیز مشایخی2، عظیم قاسم نژاد*1مارال سلملیان

 ای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانای و ادویهدانشجوی کارشناسی ارشد گرایش گیاهان داروئی نوشابه 5

 دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  9

 

 مقدمه

متعلق به خانواده آستراسه  ،چند ساله ،لمتر طوسانتی 91ای با حدود ( گیاهی علفی و نیمه درختچهStevia rebaudiana Bertoniاستویا )

درجه غربی در پاراگوئه و برزیل  16-19درجه جنوبی و  94-99پیدایش طبیعی آن بین (. 9(باشدو بومی کشورهای برزیل و پاراگوئه می

که به طور  ,از فعالیت آنتی اکسیدانی و همچنین تنوع مواد شیمیایی گیاهی مثل ترکیبات فنولیاستویا سطح باالیی  عصاره برگاست. 

 از گیاهان در نادر و های ثانویهمتابولیت تولید(. 1دهد)های آزاد و رادیکال سوپراکسید مرتبط است را نشان میمستقیم با حذف الکترون

 و ترکیبات باالی این اقتصادی ارزش بودن دارا دلیل به اخیر هایسال در که است یهای زمینه از یکی و سوسپانسیون سلولی کشت طریق

با  ،(. محیط کشت مایع به عنوان یک روش کارآمد9) است گرفته قرار استفاده مورد گسترده به صورت ترکیبات فراوری باالی هزینه یا

در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا  گیرد.مورد استفاده قرار می ،کمک کنترل و هدایت دستگاهی بطور خودکار و با کاهش هزینه و زمان

 های ثانویه کالوس استویا در محیط جامد و مایع مورد بررسی قرار گیرد.  تغییرات متابولیت

 هامواد و روش

 نمونه برگشد. ریز در دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام 21-24تحقیق حاضر در طول سالهای

گرم در لیتر کشت شده و پس از تهیه کالوس به اندازه مورد نیاز،  به مقدار یک میلی NAAو  1/1به مقدار  BA حاوی MSگیاه در محیط 

میکرو موالر در دو محیط 511موالر و سالسیلیک اسید در دو سطح صفر و  میلی 11تیمارهای آزمایشی شامل شوری در دو سطح صفر و 

های آزاد عصاره کالوس به توانمندی مهار رادیکال ،مایع و جامد در شرایط استریل کشت شد. پس از گذشت چهار هفته از اعمال تیمار

طرح فاکتوریل بر پایه کامال تصادفی مورد  بر اساسSAS 9.1 های به دست آمده با نرم افزار دادهمورد ارزیابی قرار گرفت. DPPH روش  

 ار گرفت.تجزیه تحلیل قر

 نتایج و بحث

نتایج اثر نوع محیط کشت بر درصد مهار رادیکال آزاد عصاره کالوس نشان داد که، توانمندی جذب رادیکال کالوس رشد یافته استویا در 

در  شرایط کشت جامد با شرایط کشت مایع متفاوت است. نمونه های رشد یافته در محیط کشت مایع در مقایسه با نمونه های رشد یافته

دهد،  ( نشان می5ها در )جدول  کشت جامد از توانمندی جذب رادیکال آزاد بیشتری برخوردار بودند. همانگونه که نتایج مقایسه میانگین

دهد، که  های صورت گرفته نشان می برابر افزایش داشته است. بررسی 1/5افزایش مشاهده شده در توانمندی جذب و مهار رادیکال آزاد  
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ذب رادیکال آزاد عصاره کالوس استویا نه تنها تحت تاثیر نوع محیط کشت قرار دارد، بلکه تحت تاثیر اثرات ساده استفاده از توانمندی ج

های  (. باالترین قدرت مهار رادیکال نمونه9گیرد )جدول  شوری و اسید سالیسیلیک و همچنین اثرات متقابل این دو تیمار نیز قرار می

سالیسیلیک قرار داشتند. اثر ساده میکروموالر اسید 511های کالوس در محیط کشت حاوی  اهده شد که نمونهکالوس استویا زمانی مش

دهد که  سالیسیلیک سبب کاهش توانمندی جذب رادیکال آزاد شده است. برایند نتایج بدست آمده نشان میشوری و همچنین توام با اسید

ن یک ایلیسیتور هورمونی در کاهش اثر شوری، برخالف انتظار اثر کاهشی در تجمع عوامل در خصوص استفاده از اسید سالیسیلیک به عنوا

 دخیل در فعالیت آنتی اکسیدانی سلول داشته است.  

 : مقایسه میانگین تاثیر نوع محیط کشت بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کالوس استویا1جدول 

 ظرفیت آنتی اکسیدانی)%( نوع محیط کشت

5/76±43/84 جامد
b

 

4/56±72/09 مایع
a 

 

 : مقایسه میانگین تاثیر ایلیسیتورهای استفاده شده بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کالوس استویا2جدول

 
فعالیت آنتی اکسیدانی   

 
 ایلیسیتور

58/47±11/80
ab

 شاهد 

73/55±8/89
a
 میکروموالر( 511اسید سالیسیلیک ) 

53/53±6/07
b
 میلی موالر( 11شوری ) 

46/33±5/79
b
 میکروموالر( و 511اسید سالیسیلیک) 

 میلی موالر( 11شوری )
 

 : استویا، محیط کشت، اسید سالیسیلیکواژگان کلیدی

 

 منابع

1. Abou-Arab A, Abou-Arab A, Abu-Salem MF (2010).Physico-chemical assessment of natural sweeteners 

steviosides produced from Steviarebaudiana Bertoni plant. Afr.J. Food Sci.4:269–281. 
2. Jain, P., Kachhwaha, S., Kothari, S.L. (2009): Improved micropropagation protocol and enhancement in biomass 

and chlorophyll content in Stevia rebaudiana Bertoni by usinghigh copper levels in the culture medium. Scientia 

Horticulturae 119: 315–319.  
3.  Sato, A., Mayer, W.E., Tichy, H. et al. Immunogenetics (2001) 53: 792. doi:10.1007/s00251-001-0393-9. 
4.  Shabrangi A, Arab BeigiJazi E.2014. Effect of 259 Nourafcan et al.Int. J. Biosci.2014salicylic acid on the amount 

of essential oil, phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activity of Mentha piperitaL. International 

Journal of Agriculture and Crop Sciences 7(8),499-502. 

5.  Thomas J., Glade M. (2010). Stevia: It’s not just about calories. The Open Obesity Journal 2: 101–109. 
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های شغلی جدید براساس فنآوریهای نوین اعم از فرآوری  معرفی فرصت تولید گیاهان داروئی به صورت ارگانیک و

 حوزه صنعت گیاهان داروئی در

 محمد اکبرزاده

 منابع طبیعی استان مازندران آموزش کشاورزی و ت علمی مرکز تحقیقات وأهی عضو

 مقدمه

 اکثر لذا . افزایش بدهد نیز را کشاورز درآمد بتواند محصول بازده افزایش بر عالوه که شدمیبا کشت از روشی دنبال به جهان کشاورزی

 ارگانیک برگزیده اند. محصوالت را ارگانیک کشت نام به کشت از روشی سبز انقالب منفی تبعات اصالح منظور به جهان کشورهای

 اقتصادی برنامه های در اصلی اهداف از یکی دارد و قرار نظر مد رکشو در ملی اقتصاد توسعه اصلی شاخصهای از یکی عنوان به دارویی

 و طبیعت به انسان مجدد گرایش دلیل به معطر و دارویی گیاهان از استفاده و کشت میشود. امروزه محسوب توسعه حال در کشورهای

 غیر و شیمیایی پیچیده ساختارهای دارای که طبیعی ترکیبات از جدید داروهای کشف نیز و سنتزی مواد اثرات جانبی طبیعی، محصوالت

 مختلف صنایع استفاده توسعه به منجر طبیعی محصوالت به گرایش و توجه .است داشته باالیی بسیار رشد سنتزمیباشند، قابل

 به ایجاد رمنج نهایت در که شد خود محصوالت در طبیعی ترکیبات سایر و معطر و دارویی گیاهان از بهداشتی آرایشی و غذایی،دارویی

  .است شده گیاهان این برای بزرگی بازار

 ها مواد وروش

درراستای به تحقق رساندن تولید گیاهان داروئی به صورت ارگانیک ، مناطق مختلف کشت گونه ها  دراستان : اراضی پائین دست ، مناطق 

ی زیردرنظر گرفته شده که شامل : اراضی پائین جنگلی واراضی باال دست درنظر گرفته شده ودرهریک ازمناطق سه گانه فوق گونه ها

دست ) به لیمو ، آرتیشو ، سداب ، خالواش ، برگ بو، مرزنگوش ، موسیر( ، اراضی جنگلی ) نعنافلفلی ، بادرنجبویه ، آرتیشو ، به لیمو، 

ی، زوفا ، نعنافلفلی ، بادرنجبویه ( ، مرزنگوش، رازیانه ( واراضی باالدست ) آویشن باغی ، اسطوخودوس ، گل محمدی ، مریم گلی ، رزمار

می باشند. سپس هریک ازگونه های کاشته شده به لحاظ سازگاری ، تعیین ترکیبات شیمیایی پس ازاسانس گیری وعصاره گیری بااستفاده 

 ورت گرفته است. ازدستگاه جی سی مس صورت گرفته است .ارزیابی ازگونه های کاشته شده به لحاظ اقتصادی ، بازاریابی ، فرآوری ص

 نتایج وبحث

نتایج بدست آمده حاکی ازآنست که درهریک ازمناطق سه گانه فوق گونه هایی باصرفه اقتصادی باال، سازگار بامحیط ، امکان فرآوری 

پائین دست : وازلحاظ ترکیبات شیمیایی )کمی وکیفی درحد استاندارد (معرفی شدند . بادرنظر گرفتن شرایط فوق بهترین گونه ها دراراضی 

 گونه به لیمو )تهیه اسانس ، عصاره ،تهیه وتولید برگ ونهال ، تی بک ( با درآمد حاصل ازیک هکتار به مبلغ صد میلیون تومان  ، دراراضی
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عرق ، جنگلی گونه مناسب بادرنجبویه ونعنافلفلی بادرآمد متوسط سالیانه )درواحد هکتار (به مبلغ سی وپنج تا چهل میلیون تومان )تهیه 

شربت ، اسانس ونوشیدنی ( ودراراضی باالدست گونه های مناسب اسطوخودوس ، گل محمدی ، زوفا بادرآمد متوسط سالیانه) درواحد 

هکتار( به مبلغ چهل میلیون تومان )تهیه عرق ، شربت ، اسانس ونوشیدنی (، بودند. پیامدهای دیگر این طرح ایجاد کسب وکار برای حدود 

عدد، برنامه ریزی برای احداث کارخانه گیاهان داروئی به تعداد یک عدد ، گرفتن  1اندازی کارگاه گیاهان داروئی به تعداد نفر، راه  111

هکتار جدیدا زیر کشت گیاهان  511قلم نوشیدنی گیاهان داروئی همراه با گرفتن مجوز سیب سالمت بوده است .درضمن درحدود  2مجوز

. بنابراین با اتخاذ سیاست ها و هکتار دراستان به تصویب رسیده است.  111گیاهان داروئی به مساحت  داروئی رفته وطرح کشت وتوسعه

راهکارهای مناسب و مبتنی بر شناخت واقع گرایانه از وضع موجود این منابع و کاربرد روشهای علمی و صحیح در تمام ابعاد اعم از کاشت، 

ادی آن، چه از طبیعت و چه به صورت کشت مکانیزه، می توان به درکی واقعی و اصولی در داشت، برداشت و بهره برداری صنعتی و اقتص

، دست یافت و عالوه بر حفظ و حراست از این سرمایه مازندرانخصوص نقش و بازدهی گیاهان دارویی، در جوامع رو به رشدی همچون 

 های ملی به شکوفایی و توسعه پایدار جامعه نیز دست یازید. 

 منابع

  41-96:    52(5.گیاهان دارویی از خانواده نعناعیان در منطقه واز مازندران.تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران،)5989اکبرزاده،م

 5 – 66:  2، اسانس و دستگاههای اسانس گیری ، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر  5981جایمند ، ک ، رضایی ، م . ب ، 

و شناسایی و اهلی کردن و بررسی مواد موثره گیاهان  دارویی در استان فارس،انتشارات دفتر طرح و ،جمع آوری 5972جاوید تاش،ا.
 595برنامه ریزی، صفحه
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 آرایشی، صنعت و سالمت پزشکی، داروسازی، در دارویی گیاهان کاربرد

 

 محمد علی دوست

 واحد مازندران -انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

 

 مقدمه

 ساخت در آنها کارگرفتن به همچنین ها، غذا کردن طعم خوش و معطر یا و ها بیماری درمان برای ها ادویه و دارویی هانگیا از استفاده

 آنها درمانی آثار و فواید به و داشته اختیار در را زیاد ای ادویه دارویی، گیاهان ما نیاکان .است بوده همراه بشر تاریخ با آرایشی بهداشتی مواد

 بودند. مند بهره علم این از و کرده پیدا آشنایی

 دایره در. اند شده مهمی حوادث بروز به منجر ویا بوده توجه مورد دارویی گیاهان دینی، و اجتماعی سیاسی، تاریخی، مهم حوادث در

 آن از نسترن و زعفران .اردد انطباق دارویی گیاهان نام با که شده اشاره ماه یک روزهای کننده اداره فرشتگان اسامی به زرتشتیها المعارف

 کافور بوی و رنگ لطف در طبعش که نوشند شرابی بهشت در عالم کاران نیکو»  میخوانیم ششم و پنجم آیات دهر، سوره در. اند جمله

 است.

 .باشد می ارزش با گیاهان این از بسیاری زیستگاه و ژنی ثانویه مراکز از یکی عنوان به گیاهی ارزش با گونه 7111 حدود با ایران سرزمین

 در را ژنیتکی ذخایر این بیشتر هرچه نابودی گیاهان، گونه این اصولی غیر و جویانه سود آوری جمع و رویه بی استفاده گذشته در متاسفانه

 .است اهمیت حائز و مهم بسیار ژنیتکی ذخایر این از مناسب و جا به استفاده .است داشته پیش

 به دارویی گیاهان فرآوری رو این از میباشد، گذار تاثیر حاد بیماریهای درمان برای ندرت به نشده فرآوری و مخا گیاهی داروهای از استفاده

 موجود مستندات اساس بر باید گیاهان این فرآوری که است ذکر به الزم این بر عالوه .است توجه قابل و مهم بسیار دارویی مختلف اشکال

 .پذیرد انجام قانونی مجوزهای افتدری از پس و الزم استانداردهای و

 :ذیل اصلی های گروه در موجود، ی موثره مواد مقدار وسیله به گیاهی داروهای جنس و نوع

 

 دارویی گیاهان موثره ماده

 .شود می ها سنجیده چرب، اسانس های ها، روغن تاننتلخ،  موادها،  ساپونینگیاهی، هورمونها،  موسیالژهالکالوئید، گلیکوزیدها، 

 حاللیت نظر از دارویی گیاهان در موثر ترکیبات

 .میباشند ها صمغ از برخی و روغنی ترکیبات جز به دارویی گیاهان در موجود موثره مواد تمام شامل آب در حالل ترکیبات -5

 گیری عصاره های روش با حالیکه در نمیشود جدا آب بخار با تقطیر وسیله به سنگین مولکولی وزن دلیل به آب در حالل موثر ترکیبات -9

 .میگردد استخراج و شده حل آب در کامال

 دارویی گیاهان های فرآورده انواع

 اسانس
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 اصل در .میباشند آب در محلول غیر و چرب و فرّار شمیایی ترکیبات وشامل دارند گیاهی جنبه که هستند فرار مواد از ای طبقه اسانسها

 سایر آب در بودن محلول علت به. میباشد ها اسانس این وجود دلیل به ها آن خاص مزه یا اهانگی گونه این اندامهای از خوش بوی وجود

 .نمیشوند استحصال ها اسانس همراه هیچکدام گیری اسانس مراحل در گیاه در موجود موثره مواد

 عصاره

 .میشوند استخراج مختلف های لحال با مصرف نوع اساس بر و میباشند محلول غیر و محلول موثره مواد همه دارای ها عصاره

 کنستانتره

 مواد های دهنده طعم عنوان به و شده تبدیل آب در محلول مواد به خاصی فرآوری با که میباشد محلول غیر های اسانس همان کنستانتره

 .میگیرند قرار استفاده مورد آروماتراپی جهت و(  الکلی غیر های نوشابه و گوشی لبنی، محصوالت)  غذایی

 گیاهی رقیاتع

 قبلی تعاریف اساس بر. میاید عمل به شود جلوگیری متانول تولید از که مناسب شرایط در دار اسانس گیاهان از تقطیر سیستم از استفاده با

 .میباشند موثره ماده دارای دار اسانس گیاهی عرقیات فقط آب در محلول غیر و محلول موثره مواد از

 اولئورزین

 غیر اجزای و ها اسانس فرّارمانند اجزای حاوی که میباشند ها ادویه سایر و زعفران گیاهان از حاللی شده استخراج باتترکی ها اولئورزین

 .میگیرد قرار استفاده مورد دارویی و غذایی محصوالت به دادن رنگ و دادن طعم برای و میباشد پیگمانها و ها اکسیدان آنتی مانند فرار

 ها اسانس بندی طبقه

 طبیعی های ساسان

 )حالل با استخراج و فشردن تقطیر،)  استخراج های روش از یکی با گیاهی خام مواد از که هستند فراوردههایی

 مصنوعی اسانسهای

 طبیعی های اسانس شبیه بویی و میگردد تهیه طبیعی های اسانس شبیه آلی شیمیایی مواد از تجاری طور به که هستند هایی فرآورده 

  .دارند

  دارویی گیاهان از اسانس صالاستح

 .است تقطیر روش آن های روش مهمترین از یکی که دارد وجود روش 1 کلی بطور

 .میگیرد قرار استفاده مورد شکل چهار به که تقطیر روش

 آبی حالل یک با همزمان و آب با هیت، تقطیر سوپر بخار با بخار، تقطیر و آب حالل، با تقطیر ,آب و حالل با تقطیر

 پزشکی و آرایشی. داروسازی،  در ربردکا

 این عمده مصرف اشکال از یکی و میروند کار به لوسیون و پماد کرم، شربت، کپسول، قرص، مانند دارویی های فرآورده انواع در ها اسانس

 .باشد می بخور صورت به مواد

 صنعت در کاربرد

 و آرایشی لوازم و دندان خمیر سازی، تهیه صابون صنعت معطر، در های آدامس ها، تهیه کش حشره چون، تهیه هم صنایع در ها اسانس از

 میگردد. استفاده دیگر موارد بسیاری خوراکی، و های سازی، فرآورده بهداشتی، عطر

 .میباشد( درمانی عطر)  آروماتراپی علم در هم ها اسانس کاربرد عمده
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 سالمت در کاربرد

 انکفاکین و اندروفین سازی آزاد با مواد این بینی، راه از استنشاق و پوستی جذب طریق از ویژه به و بدن به مختلف طریق از اسانس ورود با

 و داده افزایش بدن در را درد تحریک آستانه ،( بدن داخلی های مورفین)  میباشند عصبی های پایانه در شده تولید پروتئینی ترکیبات که

 .میگردد روانی جسمی آرامش و درد تسکین باعث

 مسکن و آرامبخش انگل، ضد التهاب، رفع: استرها

 آور خلط و کننده عفونی ضد آلرژی، ضد التهاب، رفع: ترپنها

 عروق کننده گشاد روماتیسم، ضد التهاب، رفع: ها آلدئید

 تبخال و پوستی ضایعات کننده طرف بر کننده، نرم: ها کتون

 دهکنن عفونی ضد اختناق، ضد انگل، ضد آور، خلط: اکسیدها

 قارچ ضد و انگل ضد ویروس، ضد باکتری، ضد: ها فنل

 کش. میکروب: ها الکل

 

 گیاهان دارویی برای سالمت های روغن از برخی خواص

 قابض کمی پوست، ضدافتادگی و کننده مرطوب: افسنتین روغن

  افزایش پوست، خون جریان دهنده افزایش: کوهی اکلیل روغن

 .ندهکن عفونی ضد کننده، روشن مو، رشد

 تبخال درمان خون، جریان دهنده افزایش قابض، کننده، ضدعفونی: آویشن روغن

 سر موی ریزش جهت کم مقدار به. عروق خون جریان دهنده افزایش جوش، و آکنه ضد ضدویروس،: اکالیپتوس روغن

 مو رشد جهت مناسب و دهنده رطوبت چروک، ضد کننده، احیاء کننده، مرطوب: آووکادو روغن

 مو و پوست شفافیت و تقویت: بابونه روغن

 ابرو سر، موی کننده تقویت: تلخ بادام روغن

 پوست تقویت کننده، نرم پوستی، رطوبت رفتن هدر از مانع کننده، مرطوب: شیرین بادام روغن



 
 

 

47 

 های استان گلستاندار باغهتروسیستهای غیر ارزیابی توان تولید سیدروفور در سیانوباکتری
 

 3، مریم نجفیان گرجی2، حمید نجفی زرینی1، قربانعلی نعمت زاده*زهرا قربانی

 دانشجوی کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی کشاورزی،دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری *

 استاد،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری،پژوهشکده ژنتیک وزیست فناوری طبرستان -5

 ساری دانشیار،دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی -9

 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دریا،پژوهشکده ژنتیک وزیست فناوری طبرستان -9

 

 مقدمه
دالتون( با میل ترکیبی باال برای آهن سه ظرفیتی می باشند که توسط باکتریها از 5111سیدروفورها ترکیباتی با وزن مولکولی کم )کمتراز

یتی درمحیط خارج سلولی ترشح می شوند. در سال های اخیر توانایی تولید جمله سودوموناسهای فلورسنت برای حل کردن آهن سه ظرف
سیدروفور در سویه های متعددی از گونه های مختلف سیانوباکترها به اثبات رسیده است. سیدروفورها ترکیبات آلی با وزن مولکولی کم و 

(. این مواد توسط سلول های 9سه ظرفیتی هستند) لیگاندهای شیمیایی با میل ترکیبی شدید و اختصاصی برای پیوند شدن با آهن
سیانوباکتر به منظور مقابله با تنش کمبود فرم قابل جذب آهن ترشح و این عنصر را به فرم کالت محلول در می آورند که در این حالت 

تولید سیدروفور، در تمام باکتری هرچند توان  .(5)برای سلول هایی که دارای پذیرنده های غشایی اختصاصی باشند، قابل دسترس می گردد
های هوازی، بی هوازی اختیاری و همین طور در قارچ ها وجود دارد ولی پتانسیل تولید این مواد در گونه های میکروبی و حتی در سویه 

مقادیر زیاد در حد  های متعدد داخل هر گونه، بسیار متفاوت است. این پتانسیل از سطح ناچیز و غیر قابل تشخیص با روش های متداول تا
چند صد میکرو مول تغییر می کنند و تنها انواعی که دارای توان تولید باالیی هستند می توانند بر قابلیت دسترسی آهن در محیط رشد خود 

شده و یا از  اثر بگذارند. محققین با تعیین مشخصات ساختمانی سیدروفورهای تولید شده توسط سیانوباکتریی ها با استفاده از انواع خالص
سویه های توانمند این مواد نقش سیانوباکترها در کنترل میزان آهن در محیط اطراف زندگی خود، محروم ساختن عوامل بیماریزا از جذب 

 (. 9آهن به اثبات رساندند )
 

 مواد و روش
انوباکترها در محیط کشت اختصاصی سویه سیانوباکتری غیرهتروسیست دار از خاک باغ های استان گلستان جداسازی شد. سی 6تعداد 

BG11  فاقدFe  وEDTA  51میلی لیتر از محلول شفاف رویی محیط کشت سیانوباکتری برداشته شد و به  9هفته،  9کشت شدند. بعد از 
هیه محلول میلی لیتر آب مقطر حل شده بود. برای ت 111در  CASمیلی لیتر  11اضافه گردید که در آن  CASمیلی لیتر محلول رقیق شده

 (. 6از محلول های زیر استفاده شد) (CAS)کروم آزول اس آگار 
 نرمال به حجم رسانیده شد. 15/0ریخته و با اسیدکلریدریک   میلی لیتر 511 در یک بالنFecl3.6H2Oگرم 5-197/1
 آب مقطر حل شد.  میلی لیتر 11گرم کروم آزول اس در 9-1611/1
 آب مقطر حل شد.یترمیلی ل 41در   HDTMAگرم 9-0270/0

نرمال  5/1آن با سود  pHاز محلول سه با هم مخلوط شده و  میلی لیتر 41ازمحلول دو و میلی لیتر  11از محلول یک، میلی لیتر 51سپس 
 رسانده شد. محلول حاصل به رنگ آبی تیره و پایدار است که به طور مجزا در اتوکالو استریل شد. 6/1به 

نانومتر قرائت شد، عدد قرائت  628میزان جذب  محلول در  CASاختالط محیط کشت حاوی سیانوباکتر و  بعد از گذشت یک ساعت از
 (.1) مقایسه و در نهایت مقدار کمی سیدروفور بر حسب میکروموالر محاسبه گشت DTPAشده با میزان جذب محلول کالیبراسیون 

میلی  11مخلوط شد ) CASبا  5:51ن آهن در اتوکالو استریل و با نسبت برای ارزیابی کیفی سیدروفور تولید شده محیط کشت جامد بدو
(. کشت سیانوباکترها در این محیط به روش چاهک گذاری انجام 4)میلی لیتر محیط کشت سیانوباکتریبدون آهن(  111با  CASلیتر معرف 
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ه گیری شد و به عنوان معیاری از ارزیابی کیفی تولید بعد از چند روز اندازه هاله هایی که به دور چاهک ها تشکیل شده بود انداز. شد
 (.5سیدروفور مورد مقایسه قرار گرفت )شکل 

 

 

 نتایج و بحث
 های مناطق گلند، رامیان وکه به ترتیب از خاک GGCY7Bو  GGCY6A ،GGCY12Bهای های کیفی انجام شده سویهطبق بررسی

 (.5متر تولید نمودند )شکل میلی 11/9، 61/9 هایی به ترتیب با اندازهرخوردار بوده و هالهبرداری شدند از سیدروفور بیشتری بآق قال نمونه

 

 
A                                                  B                                                                    C                        

 A :GGCY6A       B:  GGCY7B         C:  GGCY12Bشده از تست سیدروفور      .هاله ایجاد  -(5شکل )

 

میکروموالر درلیتر برای  587و  915، 946به ترتیب های کمی نیز بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند، سویه در بررسی 9این 

ی بررسی شده از در بین شش سویه GGCY6Aی(. در نهایت سویه5)نمودار  GGCY7Bو GGCY6A ،GGCY12Bهای سیانوباکتری

 میزان سیدروفور باالتری )کمی و کیفی( برخوردار بود. این سویه تک سلولی بوده و از منطقه گلند استان گلستان جداسازی شده است.
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 (Punica granatum)اکسیدانی میوه انار های ثانویه و فعالیت آنتیتاثیر کم آبیاری بر متابولیت

 

 4، محمد رضا وظیفه شناس3، محمد حسن عصاره2، محمد رضا اصغری1*محمد هادی راد

 منابع طبیعی استان یزد استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 5
 دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه 9
 ها و مراتع کشوراستاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگل 9

 

 مقدمه

های ثانویه فراوانی بوده و از خواص دارویی متعددی از جمله گل، برگ، میوه و پوست تنه دارای متابولیت انار اجزای مختلف درخت

مواد معدنی، پلی ها، قندها، ویتامینای از اکسیدان باالیی برخوردار و حاوی مقادیر قابل توجه. میوه آن از ظرفیت آنتی(52) دار استبرخور

اند که عناصر معدنی آهن، کلسیم، کلر، ( گزارش نموده99وحید و همکاران ) .(56)باشد فیتواستروئیدها می وها،  ساکاریدها، اسیدها، پلی فنل

و بالت، کروم، سزیم، مس، پتاسیم، منیزیوم، منگنز، مولیبدن، سدیم، روبدیم، سلنیوم، استرانسیوم و روی در آب میوه انار وجود دارند. کم ک

اکسیدانی آب انار در هشت رقم پرداختند و بیان داشتند که میزان  به بررسی میزان فنل کل، آنتوسیانین و درصد فعالیت آنتی (9) همکاران

گلیکوزید  -9گرم معادل سیانیدین میلی 5/8-96/2گرم معادل کاتچین و میلی 9/918-6/949کل و آنتوسیانین آب انار به ترتیب بینفنل 

ترکیبات شیمیایی در اگر چه  درصد متفاوت بود. 79-8/25اکسیدانی بین  . بیشترین درصد فعالیت آنتیباشدمیلیتر آب انار میلی 511در هر 

  (.55تواند تحت تأثیر شرایط محیطی و از جمله تنش خشکی قرار گیرد )باشد، با این وجود میمیمتفاوت میوه شد مراحل مختلف ر

 

 ها و روش مواد

آزمایش روی درختان بارده چهار ساله انجام شد.  کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدو آموزش پژوهش در ایستگاه باغبانی مرکز تحقیقات 

اند، اجرا گردید. درختان بوسیله سیستم آبیاری تحت فشار بابلر آبیاری شدند. سه متر کشت گردیده 9×4ریز که به فاصله انار رقم رباب نی

ظرفیت زراعی( درصد  11) متوسطظرفیت زراعی( و تنش درصد  71)شاهد(، تنش مالیم ) درحد ظرفیت زراعیسطح آبیاری شامل آبیاری 

آنتوسیانین درخت اعمال گردید.  518بر روی درخت در هر بلوک،  97لحاظ نمودن و در چهار تکرار  های کامل تصادفی بلوک طرحدر قالب 

 ئدکالترسی -محتوای فنل کل با استفاده از معرف فولین .(8) گیری شدبین دو سیستم بافری اندازه pH کل با استفاده از روش اختالف

گیری شد.  اندازه (57شیمادا و همکاران ) آب میوه بر اساس روش ارائه شده توسط اکسیدانی پوست و . فعالیت آنتی(58) گیری شداندازه

ها با استفاده از روش چند  انجام شد. مقایسه میانگین داده SASافزار آماری  ها بوسیله نرمها و همچنین مقایسه میانگین تجزیه آماری داده

 ای دانکن در سطح یک و پنج درصد انجام شد. دامنه
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 و بحثنتایج 

مشاهده نگردید. داری اختالف معنیآنها بین  نداشتند، بطوری که میزان آنتوسیانین آب میوهتیمارهای رطوبتی، تأثیری بر سطوح مختلف 

-ایینمقدار پ ،اندرقم رباب گزارش کردهانار در رابطه با ( 94زارعی و همکاران ) آنچه ازگیری شده در تمامی تیمارها  میزان آنتوسیانین اندازه

افزایش  شاهدمیزان آنتوسیانین در مقایسه با  دریافتند که با اعمال تنش مالیم خشکی در انار، (59. میلشوا همکاران )تری را نشان داد

( افزایش قابل توجهی را در اثر اعمال تنش مالیم خشکی در میزان آنتوسیانین آب میوه مشاهده نکردند. آنها بیان 59یافت. منا و همکاران )

داشتند که تنش شدید خشکی موجب کاهش میزان آنتوسیانین در آب میوه انار رقم موالر د الچه شده است. یکی از دالیل پایین بودن 

ها، ها بود، اگرچه برداشت میوههای رطوبتی، تاخیر در زمان برداشت میوههای مورد آزمایش در تمامی سطوح تیمارمیزان آنتوسیانین میوه

 های سایر ارقام کشت شده در کلکسیون ذخائر توارثی انار یزد صورت گرفت. اشت میوههمزمان با برد

ی بین سطوح مختلف تنش خشکی در سطح آماری دارقابل توجه بود و اختالف معنی ،فنل کل آب میوه تغییراتبر  تیمار تنش خشکیتأثیر 

با افزایش داری مشاهده نگردید. پوست میوه اختالف معنی در میزان فنل کل تنش خشکی. بین سطوح مختلف یک درصد مشاهده گردید

رسد، مهمترین واکنش انار رقم رباب به تنش ای یافت. به نظر میسطح تنش خشکی، میزان فنل موجود در آب میوه افزایش قابل توجه

گیری شده در آب میوه تیمار فنل اندازهخشکی، افزایش میزان فنل در اجزای مختلف گیاه و از جمله میوه و بویژه آب میوه باشد. میزان 

 اند مقدار کمتری را نشان داد. آنها( گزارش کرده94گرم در لیتر بود که نسبت به آنچه زارعی و همکاران )میلی 5/5819رطوبتی شاهد، 

اند که در بین ارقام رش کردهگرم آّب میوه گزا 511 درمیلی گرم  9/786میزان فنل موجود در آب میوه انار رقم رباب را در محل آزمایش 

گیری گرم در لیتر اندازه میلی 5/9681مقدار فنل موجود در آب میوه تیمار تنش متوسط خشکی  .مورد بررسی، باالترین مقدار را نشان داد

ش خشکی به دلیل های محیطی و از جمله تنفنلی در گیاهان و سازگاری آنها به تنش هایترکیب درصدی را نشان داد. 71شد که افزایش 

  .(2) باشدلیاز می -باال بودن میزان فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیا

اکسیدانی آب میوه نشان داد که بین سطوح مختلف تنش خشکی در سطح احتمال های مربوط به میزان فعالیت آنتی تجزیه واریانس داده

پوست میوه تحت تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی قرار نگرفت و اختالف  اکسیدانیداری وجود دارد. فعالیت آنتییک درصد اختالف معنی

 داری را نشان نداد معنی
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 Aloysia citrodoraعه اثر قطر قلمه بر میزان ریشه زایی و استقرار گیاه دارویی به لیمو مطال
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 مقدمه

ازخانواده شاهپسند و بومی آمریکای جنوبی   Aloysia citrodoraگیاه دارویی و معطر به لیمو، درختچه ای است خزان پذیر، با نام علمی 

رفع استرس ، که امروزه به دلیل رایحه بسیار معطر و خواص دارویی منحصربفرد آن در اکثر کشورها کاشته می شود. از این گیاه در 

ه میگردد. یکی از روشهای تکثیر استفاد تنظیم متابولیسم و کمک به کاهش وزن، درمان اختالالت خواب و بی خوابی، خستگی و افسردگی

 این گیاه قلمه می باشد لذا انتخاب قلمه مناسب ضمن جلوگیری از اتالف هزینه و وقت، در عملکرد رویشی گیاه بسیار موثر خواهد بود.  

 ها روشو  مواد

سانتیمتر در آخر فصل رشد، انتخاب و در  1/5و  5،  1/1سه نوع قلمه در سه قطر جهت اطالع از پاسخ ریشه زایی انواع قلمه در این گیاه،  

بستر ریشه زایی ماسه نرم ) بدون استفاده از هورمونهای ریشه زایی( کشت شد. روند ریشه زایی در قلمه ها و نیز شاخصهای ریشه زایی از 

ه دار شده به گلدانهای مربوطه ماه مطالعه گردید. سپس قلمه های ریش 4جمله تعداد ریشه، طول ریشه، تعداد کانونهای ریشه زایی بعد از 

 انتقال داده شد و میزان نشاپذیری و استقرار این گیاهچه ها بررسی شد.

 نتایج و بحث

سانتیمتر( بیشترین امتیاز شاخصه های ریشه زایی و  1/5)با قطر  9بر اساس نتایج این تحقیق در شرایط آزمایشی ذکر شده، قلمه های نوع 

خود اختصاص دادند. در تصویر زیر شاخصه های ریشه زایی این سه نوع قلمه مشاهده میگردد. بدیهی است  استقرار در خاک اصلی را به

اطالع از بهترین قطر و ضخامت قلمه ضمن تولید پایه های قویتر، سرعت رشد و ساقه زایی باالتری داشته و میزان نشاپذیری باالیی در 

دف اصلی در کشت و کار این گیاه که برداشت برگ و ساقه از این گیاه جهت اهداف بسترهای اصلی نشان خواهند داد. با توجه به ه

اقتصادی و دارویی است، انتخاب قلمه های مناسب به استقرار سریع بوته ها در زمین کمک نموده و بازه زمانی فصل رشد را افزایش داده و 

 به افزایش عملکرد در این گیاه خواهد انجامید. 

 
 شاخصه های ریشه زایی در قلمه های مختلف به لیمو مقایسه -5شکل
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 بهارتأثیر کودهای آلی، نانو، زیستی و شیمیایی بر صفات بذر و مورفولوژیک گیاه همیشه
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 مقدمه

حیطی بسیار زیادی را به همراه داشته است، بنابراین مرویه کودهای شیمیایی در طی دهه گذشته مشکالت زیستتولید و مصرف بی

ها در بهبود و اصالح خواص گوناگون خاک و کاهش عوامل محیطی در اکثر نقاط جهان مورد توجه مصرف کودهای آلی بدلیل تأثیر آن

خاک، کاهش نفوذپذیری خاک، (. استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی مشکالت متعددی از قبیل تخریب ساختمان 4قرار گرفته است )

ای که بر خصوصیات دارد. مواد آلی به علت اثرات سازندههای زیرزمینی، تجمع نیترات و سمیت عناصر سنگین را در بر میآلودگی آب

درصد  61شوند. این در حالی است که بیش از شیمیایی و حاصلخیزی خاک دارند، یکی از ارکان مهم خاک محسوب می -فیزیکی

بر اساس بررسی های انجام شده، در سطح جهانی، مجموع مقدار ازتی که از طریق (. 9های ایران کمتر از یک درصد ماده آلی دارند ) خاک

میلیون تن در سال برآورد شده است. طی چند دهه اخیر به علت افزایش جمعیت و  571تثبیت بیولوژیک به خاک افزوده می شود حدود 

اد غذایی، مصرف کودهای شیمیایی به منظور افزایش مقدار تولید در واحد سطح بشدت افزایش یافته است، که تقاضای روزافزون برای مو

همچنین مصرف  . عالوه بر افزایش هزینه های تولید، پیامدهای نامطلوبی در افزایش آلودگی منابع آب و خاک نیز به همراه داشته است

اصر و مواد غذایی موجود در خاک، کاهش بازده محصوالت کشاورزی و به خطر افتادن رویه کودهای شیمیایی موجب عدم تعادل عنبی

سالمت انسان ها و دیگر موجودات زنده خواهد شد. به همین علت امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک با منشاء باکتری، قارچ، جلبک یا 

نها قابلیت جذب عناصر غذایی گیاه در خاک را افزایش می دهد. دیگر موجودات خاکزی مورد توجه قرار گرفته است که مکانیسم عمل آ

محیطی فراوانی برخوردارند، بلکه عالوه بر ایجاد و حفظ پایداری منابع موجود در کودهای بیولوژیک نه تنها از مزایای اقتصادی و زیست

دهند. برای دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی و یمحیطی را کاهش مهای زیستخاک، توان تولید در بلندمدت را افزایش داده و آلودگی

بینی شده در این راستا ، استفاده از راهکاری مناسب برای تأمین نیازهای غذایی گیاه به کمک موجودات های پیشتحقق اهداف و سیاست

ظهور فناوری نانو و (. 5) ی این کار باشدتواند راهکار مؤثری برازنده ساکن خاک ضروری خواهد بود که استفاده از کودهای بیولوژیک می

های مختلف کشاورزی را فراهم آورده گیری از کاربردهای بالقوه و بدیع این فناوری در عرصهتوسززعه وسایل و مواد نانومقیاس امکان بهره

اسززت. فرموالسیون نانوساختار از است. فناوری نانو برای تغییر دادن فرموالسززیون کودهای شیمیایی شززیوهای نوین را پیشنهاد کرده 
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آورد که عناصر شده، این امکان را برای کودهای شززیمیایی فراهم میهایی مانند رسانش هدفمند و رهاسازی کنترلطریق مکانیسززم

اسززتا، امکان های محیطززی و نیازهای زیسززتی با دقت بسیار باال در خاک آزاد سازند. در این رغذایی خود را در پاسززخ به محرک

هایی مانند احتباس کردن، کپسوله نمودن، و پراکندن مواد موثره در ماتریکسی از مواد استفاده از فناوری نانو به منظور توسعه مکانیسم

تفاده از این شده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه برخوردارند وجود دارد. با اسززاثر که از قابلیت رهاسززازی آرام و کنترلپذیر یا بیتجزیه

شده توان به دستاوردهای شگرفی مانند کارآیی باال، سازگاری با محیط زیسززت، رسززانش هدفمند، رهاسازی کنترلنانوکودها می

های آبی، خاکی و همچنین در ای نائل آمد که ممکن است موجب بروز آلودگی در محیطهوشززمند و کاهش مصرف کودهای شیمیایی

زراعی شززوند. به دلیل اینکه نانوکودها دارای فرموالسززیون بهینه شده هستند، امکان استفاده گسترده از آنها در  محصززوالت غذایی و

در کشززورهای در  تولید محصوالت زراعی فراهم است. بنابراین، فناوری نانو از پتانسیل عظیمززی جهت دسززتیابی به کشززاورزی پایدار،

گیری از مزایای فناوری نانو به عنوان یززک فناوری پیشززرفته نوظهور در بخش دون شززک، با بهرهحال توسعه، برخوردار است. ب

توان به نتایج مطلوبی ازجمله تضمین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیسززت در کشورها و نواحی کشاورزی، می

-اهداف مشخص این تحقیق عبارتند از: یافتن الگویی مناسب برای کاهش مصرف کودطور کلی (. به9) در حال توسعه جهان دست یافت

های آلی، نانو و زیستی )باکتری سودوموناس(، بررسی تأثیر کاربرد منابع های شیمیایی در مقابل کودهای شیمیایی، مقایسه اثرات کود

 ه بهار.کودهای آلی، نانو، زیستی و شیمیایی بر عملکرد بذر و رشد گیاه همیش

 

 هامواد و روش

در  5924بهار، آزمایشی در سال به منظور بررسی تأثیر کودهای آلی، نانو، زیستی و شیمیایی بر صفات بذر و مورفولوژیک گیاه همیشه

ل از بذور در  نیمه اردیبهشت در داخل سینی نشاء کشت شدند. قبتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام شد. ایستگاه 

های مربوط به هر کرت کودکرت آماده و  91سازی زمین اصلی شد. سپس ها به مرحله چهار تا شش برگی، اقدام به آمادهرسیدن گیاهچه

ها در  گیاهچهاتیلنی مخصوص محاسبه و کنترل گردید. های پلیمحاسبه و با خاک مخلوط شدند. آب ورودی به هر کرت از طریق لوله

زمین اصلی منتقل شدند. در هر کرت، صفاتی از قبیل وزن خشک کل با بذر، قطر نهنج، تعداد بذر نهنج، شاخص برداشت اوایل خرداد به 

های تیمار و سه تکرار بود. تیمار 51کامل تصادفی با  این پژوهش در قالب طرح بلوک برداری شد.بذر، وزن هزاردانه و عملکرد بذر یادداشت

، کود زیستی )کمپوست همراه با تلقیح کمپوست، کمپوست زباله شهری(، ورمیهای آلی )گاوی پوسیدهکود :آزمایشی عبارت بودند از

بیوزر،  ZFMکالت میکرو ، نانوبیومیک بیوزرهای نانو )نانو(، کودکمپوست همراه با تلقیح باکتری سودوموناسباکتری سودوموناس و ورمی

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سپس  SASافزار ها با استفاده از نرمداده .شاهد و NPK کود شیمیاییارگانیک بیوزر(، کامپوزیت بیونانو

 ها با استفاده از آزمون دانکن با یکدیگر مقایسه شدند.میانگین داده

 

 نتایج و بحث
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بر متر مربع( مشاهده شد که نسبت به شاهد به  گرم 169طبق نتایج مقایسه میانگین، بیشترین وزن خشک کل با بذر در تیمار نانوبیومیک )

کمپوست % افزایش معنی داری نشان داد. کمترین وزن خشک کل با بذر در تیمار شاهد مشاهده شد. نانوبیومیک بجز ورمی 48/551میزان 

ر ضمن بجز کمپوست بدون داری داشت. دبیوارگانیک با سایر تیمارها تفاوت معنیهمراه سودوموناس، کود شیمیایی و نانوکامپوزیت

داری داشتند. نتایج مقایسه میانگین تیمارهای کودی نشان دادند که کود گاوی پوسیده سودوموناس، سایر تیمارها با تیمار شاهد تفاوت معنی

بت به تیمار % کمترین شاخص برداشت بذر را داشتند. کود گاوی پوسیده نس 56/99% بیشترین و تیمار شاهد با میزان  11/15با میزان 

داری نشان داد. کود گاوی پوسیده بجز تیمار شاهد، کمپوست همراه با سودوموناس و نانوکالت % افزایش معنی 59/61شاهد به میزان 

ZFM کمپوست بدون سودوموناس، کود گاوی پوسیده، نانوبیومیک و داری نشان نداد. در ضمن بجز ورمیبا بقیه تیمارها تفاوت معنی

دار نشدند. داری نداشتند. طبق نتایج هیچ کدام از تیمارها با هم معنیبیوارگانیک، کلیه تیمارها با تیمار شاهد تفاوت معنییتنانوکامپوز

-سانتی 96/5متر( و کمترین قطر نهنج نیز در تیمار شاهد )سانتی 66/5کمپوست همراه با سودوموناس )بیشترین قطر نهنج در تیمار ورمی

بذر( را داشت و تیمار شاهد  22نتایج مقایسه میانگین نشان دادند که تیمار نانوبیومیک بیشترین تعداد بذر در نهنج ) متر( مشاهده شد.

داری نشان داد. % افزایش معنی 591بذر( را دارا بود. نانوبیومیک در مقایسه با تیمار شاهد به میزان  41کمترین تعداد بذر در نهنج )

داری نشان نداد. در ضمن پوست بدون سودوموناس و کمپوست همراه با سودوموناس، با بقیه تیمارها تفاوت معنینانوبیومیک بجز شاهد، کم

داری نشان ندادند. بیوارگانیک با تیمار شاهد تفاوت معنیکمپوست همراه با سودوموناس، نانوبیومیک و نانوکامپوزیتسایر تیمارها بجز ورمی

گرم(  19/59کمپوست بدون سودوموناس )کلیه تیمارها با یکدیگر دارد. بیشترین وزن هزاردانه در تیمار ورمیداری نتایج حاکی از عدم معنی

گرم( مشاهده شد. نتایج مقایسه میانگین تیمارهای کودی نشان  51کمپوست همراه با سودوموناس )و کمترین وزن هزاردانه در تیمار ورمی

-داری نشان می% افزایش معنی 91/999ذر  را داشته است که در مقایسه با تیمار شاهد به میزان دادند که نانوبیومیک بیشترین عملکرد ب

دهد. کمترین عملکرد بذر در تیمار شاهد مشاهده شد. نانوبیومیک بجز تیمار شاهد، کمپوست بدون سودوموناس، کمپوست همراه با 

است. در ضمن تیمار شاهد نیز بجز کمپوست بدون سودوموناس، کمپوست  دار نشده، با سایر تیمارها معنیZFMسودوموناس و نانوکالت 

 دار شده است.، با بقیه تیمارها معنیZFMهمراه با سودوموناس و نانوکالت 

 مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی -1جدول 

 وزن خشک کل با بذر تیمار کودی

 (گرم بر متر مربع)

 داشت بذرشاخص بر

)%( 

 قطر نهنج

 (مترسانتی)

 تعداد بذر

 نهنج

 وزن هزاردانه

 (گرم)

 عملکرد بذر

 (گرم بر متر مربع)

 967 شاهد
d 56/99  

b
 96/5  

a
 41 

c
 76/51  

a
 86 

d
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cd 81/45 ab

 99/5  
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 21/51  

a
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bc 71/11  

a 19/5  a
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a
 957 
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a
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 459 کود گاوی پوسیده
c 11/15  
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 کمپوستوست، کود، نانوذرات، ورمیسودوموناس، کمپ واژگان کلیدی:

 

 منابع

. سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در گیاه دارویی 5987رحمانی ، ن، ولد آبادی، س ع. ر.، دانشیان، ج. و بیگدلی، م.  -5

 .515-518(: 5) 94پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران،  -بهار فصلنامه علمیهمیشه

. بررسی تأثیر هوادهی و مخلوط کردن بر فرایند تولید کمپوست و کیفیت کمپوست تولیدی از زباله 5978زاده زارچی، م. و کلباسی، م. میکری -9

 ص. 7شهری. ششمین کنگره علوم خاک ایران. 

ر غذایی کودهای شیمیایی. ماهنامه فناوری . نقش فناوری نانو در بهبود کارایی مصرف عناص5925شهرکی، ع. ا. و نادری، ر. نادری، م. ر.، دانش -9

 .99-56(: 59) 55نانو، اسفندماه، 

 4- Renato, Y. M., Ferrerira, F., Cruze, M. C. and Barosa, J. C. 2003. Organic matter fractions and soil fertility 

under the influencne of liming vermicompost and cattle manure. Bio resourse technology. 60(3): 56-63. 
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 باشند.دار نمیاعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی
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( Echium amoenum) بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و نوع و میزان اسیدهای چرب گل گاوزبان ایرانی

 تحت شرایط کشت ارگانیک در گیالن

 

 سید جواد موسوی زاده 2و  اسماعیل باباخانزاده سجیرانی*1

 تهرانهشگران جوان و نخبگان،، باشگاه پژوتهران شمالدانشگاه آزاد اسالمی، واحد 5
 گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان9

 Esmailbabakhanzade@yahoo.com  :نویسنده مسئول

 

 مقدمه

خاطر ارزش داروئی سید چرب در گیاهان به مقدار کم وجود داشته ولی بهترین منبع گامالینولنیک اسید است. این اخانواده گاوزبان از شناخته

توده از گیاهان خانواده  41(. در بررسی شیمیوتاکسونومیکی روغن 5986و غذائی آن، دارای اهمیت زیادی است )نقدی بادی و همکاران، 

و بیشترین میزان  Cerinthe major%( به گونه 7/1یزان )ها دارای گامالینولنیک اسید بوده و کمترین مزبان مشخص شد که همه تودهگاو

گاوزبان ایرانی، تنها یک گزارش ثبت شده است. بازده استخراج اختصاص داشت. در ارتباط با گل Borago officinalis%( به گونه 4/94)

ر گزارش مجاب و همکاران آنالیز روغن %( گزارش شده است.  د71ترین ترکیب روغن اسید لینولنیک )% و عمده41گاوزبان روغن بذر گل

ها عبارتند  دهد.این اسیدها و مقدار آن های گل گاوزبان حضور چهار ترکیب را به صورت متیل استر اسیدهای چرب نشان می حاصل از دانه

ید لینولنیک که دارای سه (. اس٪5/4( و اسید اولئیک )٪9/6ایکوزنوئیک )-55(، اسید ٪7/71(، اسید لینولنیک )٪2/59از: اسید پالمتیک )

دهد. درمطالعه مذکور گامالینولنیک اسید گزارش نشد )مجاب و  باند دوگانه است، بیشترین اسید چرب موجود در این روغن را تشکیل می

اسید (. در صورتی که در آزمایش دانشفر و همکاران هفت اسید چرب شناسایی شد که عبارت بودند از: اسید پالمتیک، 5987همکاران، 

های  استئاریک، اسید اولئیک، اسید لینولئیک، اسید گامالینولنیک، اسید لینولنیک و اسید آراشیدیک. مقدار این اسیدهای چرب در توده

 مختلف متفاوت بود. 

 

 ها مواد و روش

تدا رویشگاههای مختلف منطقه اشکورات استان گیالن انجام گرفت. اب در شمال ایران و  5929تا  5921های  این آزمایش در طی سال

ایستگاه( در منطقه اشکورات استان گیالن به کمک افراد محلی و بومی مورد شناسایی قرار گرفت و مختصات  51گل گاوزبان ایرانی)

ثبت گردید. همچنین در دو ارتفاع آنالیز  GPSجغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا جمعیت های مورد مطالعه با استفاده از دستگاه 

 آنالیز شدند. Gcدستگاه  یکوشیمیایی خاک انجام شد. استخراج روغن بوسیله سوکسله انجام و نمونه ها بافیز
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 نتایج و بحث

های مورد  مقدار اسیدهای چرب در این آزمایش  تحت تاثیر ارتفاع بوده و در بین توده های مختلف مقدار ان متفاوت می باشد. در نمونه

توان به افزایش  اع گامالینولنیک و اولئیک و لینولنیک و اراشیدیک از مقدار بیشتری برخوردار بوده که میآزمایش اسیدهای چرب غیر اشب

تر درصد  ارتفاع و کاهش دما نسبت داد که نشان دهنده ارزش تغذیه ای بسیار باالی روغن بذر گل گاوزبان ایرانی است. در مناطق خنک

(. حضور اسید گاما لینولنیک در این ازمایش و آزمایش دانشفر و همکاران که 9111و همکاران،  یابد)فیاض روغن و اسید اولئیک افزایش می

توان به دمای نسبتا سرد در زمان تکامل بذرها نسبت داد )نقدی بادی و همکاران،  در منطقه کوهستانی و سرد صورت گرفت،  را می

های مورد آزمایش و نتایج دانشفر و همکاران بوده است که  ر از نمونه(. میزان اسید پالمتیک در گزارش مجاب و همکاران بیشت5986

شود. تغییرات اقلیمی اثرات کمی بر میزان اسید پالمتیک دارند. درمناطق  احتماال به  سردتر بودن اقلیم منطقه اشکورات گیالن مرتبط می

(. با سرد شدن هوا و در مناطق سرد و مرتفع 9115همکاران، گرم میزان اسید پالمتیک روغن سویا کمی بیشتر از مناطق سرد است)ربزک و 

بین دمای خنک بهاره و  (. 5229شود)ویلکوگس،  یابد و گرم شدن هوا سبب افزایش اسید پالمتیک می میزان اسید پالمتیک کاهش می

رین درصد روغن حاصل شد در حالی که وجود دارد و در این مناطق بیشت دار مثبت رطوبت زیاد و میزان روغن بذر کلم قمری ارتباط معنی

در مناطق گرم و خشک درصد روغن کاهش یافت و میزان اسید لینولئیک روغن بذر کلم در دمای پایین افزایش یافت)دنی و اسکارث، 

اع، میزان (. درصد روغن و اسید اولئیک، اسید لینولئیک در آب و هوای مناطق مختلف متفاوت است و با کاهش دما و افزایش ارتف5228

باشد)دامیان و همکاران،  یابد و درصد روغن سویا در مناطق گرم بیشتر از مناطق سرد می اسیداولئیک و گامالینولنیک اسید افزایش می

(. با 5921(. میزان اسید لینولئیک و اسید استئاریک روغن آفتابگردان تحت تأثیر مناطق مختلف کشت، متغیربود )جوز و همکاران، 5228

ای  ( و لینولئیک، روغن گل گاوزبان ایرانی از نظر تغذیه9به باال بودن درصد اسیدهای چرب غیر اشباع به ویژه اسید الفا لینولنیک)امگا توجه

اند  روغنی ارزشمند است. مقایسه میانگین مجموع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع و امگا سه روغن گل گاوزبان ایرانی )درصد(، آورده شده

وری که در جدول مشاهده  می شود میزان اسیدهای چرب غیر اشباع روغن بذر گل گاوزبان ایرانی بیشتر از اسیدهای چرب اشباع همان ط

اسیدهای  پروفیل تهیه جهت که ای مطالعه می باشد که این نشان دهنده ارزش خوراکی بسیار باالی روغن گل گاوزبان ایرانی می باشد. در

 شد انجام  Myosotisاسپانیا  ارونس منطقه در لینولنیک-گاما چرب اسید عنوان منابع به مطرح گونه 42 مختلف های اندام در روغن چرب

درصد( از  54/47لینولنیک)– آلفا باالترین میزان و گاوزبان گل درصد(، از خانواده 91/91گیاه میوسوتیس) از لینولنیک-گاما میزان باالترین

 به تواند می روغن محتویات در چرب اسیدهای (. نوع9116گردید)گوئیل گوئررو،  شناسایی خانواده نهمی از Echium boissieri گیاه 

 مواد طریق از مواد این باید و باشد ضروری نمی چرب اسیدهای ساخت به قادر انسان بدن .مطرح گردد روغن کیفیت ارزیابی فاکتور عنوان

 بالقوه از منابع E. amoenumگیاه  دانه روغن که دریافت توان شده می انجام العاتمط با .شوند تأمین غذایی های مصرف مکمل و غذایی

 توان (. می9114گاوزبانان)پیرتی و همکاران،  خانواده در شده انجام های در مقایسه با تمامی پژوهش .باشد می چرب اسیدهای این برای

 به نسبت خود دانه روغن محتوی در را لینولنیک- مقدار آلفا بیشترین که بوده ادهخانو این در گیاهان معدود جزء ایرانی گاوزبان گیاه نمود ادعا

 حاوی و داروهای ها مکمل وارد کننده عنوان به کشورمان حاضر حال در که است صورتی در این و دارد Echium جنس های سایر گونه

می باشد.   MSرای بیماران دارای مشکالت عصبی همچون ( ب6-( و گامالینولئیک)امگا9-لینولنیک )امگا– آلفا ضروری چرب اسیدهای
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قاسم نژاد و هونرمیر گزارش دادند که زمان و روش برداشت در میزان اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع گل مغربی تاثیر گذار است. اسید 

ه برداشت بیشتر بود)قاسم نژاد و اولئیک و استئاریک تحت تاثیر زمان برداشت قرار گرفتند و میزان اسید اولئیک در مراحل اولی

(. رابطه منفی 9111،  (. شرایط اقلیمی بر میزان روغن و کیفیت روغن گل مغربی بسیار تاثیر گذار است)آندروو و همکاران9117هونرمیر،

ا بلوغ بذر شدیدا کاهش می بین الفا لینولنیک در اوایل دوره رشد و اواخر دوره رشد در میزان این اسید چرب وجود دارد و میزان این اسید ب

یابد همچنین رابطه ای مثبت بین میزان روغن نهایی با میانگین دمای روزانه در طی تکامل بذر وجود دارد در طی تکامل بذر الفالینولنیک 

 (.    5229به گاما لینولنیک تبدیل می گردد و با افزایش وزن بذر مقدار الفا لینولنیک کاهش می یابد)سیووسکی و همکاران، 
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 771 589/1 171/1 772/6 225/92 496/1 869/91 965/51 516/4 554/1 149/1 6/ 164 سجیران

 818 519/1 699/1 511/7 781/41 724/1 128/91 179/54 569/4 184/1 198/1 128/6 آغوزبن 

 211 1 149/1 691/7 181/45 642/1 112/52 711/54 579/4 1 1 579/7 شوک 

 5991 519/1 699/1 511/7 781/41 724/1 128/91 179/54 569/4 184/1 198/1 128/6 درگاه 

 5779 989/1 759/1 244/6 624/91 1262/6 684/91 187/57 569/1 596/1 189/1 591/7 لشکان 

 

   

 تجزیه رگرسیونی اسیدهای چرب اندازه گیری شده گل گاوزبان ایرانی بر اساس ارتفاع های مختلف

trait RMSE a ± SE b ± SE c ± SE R
2

 CV% 

 2.64 0.71 0.048 ± 0.053- 0.29 ± 0.43 0.39 ± 6.21 0.18 پالمتیک اسید

 69.93 0.47 0.008 ± 0.01 0.052 ± 0.058- 0.068 ± 0.104 0.03 اسید پالمیتولئیک

 55.06 0.57 0.013 ± 0.021 0.08 ± 0.128- 0.105 ± 0.236 0.049 مارگاریک اسید

 7.99 0.68 0.094 ± 0.114 0.57 ± 0.50- 0.75 ± 4.65 0.35 استئاریک اسید

 5.30 0.76 0.214 ± 0.48 1.31 ± 2.63- 1.72 ± 17.65 0.80 اولئیک اسید

 3.49 0.66 0.187 ± 0.36 1.14 ± 2.11- 1.50 ± 22.39 0.70 لینولئیک اسید

 2.32 0.92 0.246 ± 0.90- 1.50 ± 4.55 1.92 ± 36.06 0.92 آلفا لینولنیک اسید

 2.67 0.84 0.051 ± 0.171- 0.31 ± 1.03 0.41 ± 5.97 0.19 آراشیدیک اسید

 1.96 0.98 0.003 ± 0.023 0.019 ± 0.10- 0.02 ± 0.64 0.011 گوندوئیک اسید

 14.96 0.98 0.005 ± 0.05 0.03 ± 0.30- 0.04 ± 0.43 0.018 آراشیدونیک اسید
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 1.23 0.94 - 0.02 ± 0.159 0.07 ± 5.22 0.07 نونادسیکلیک اسید

RMSEریشه میانگین مربعات, a= عرض از مبدا, b,c = شیب خط, SE = انحراف معیار, R
2
 ضریب تغییرات  =CV ,ضریب تعیین = 

 

 منابع

 صفحه 991(. گیاهان داروئی سنتی ایران. انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی. 5976امین، غ.) -5

ن دارویی تحقیقات گیاها Echiumamoenum( .بررسی فیتوشیمیایی گل گاوزبان 5989نادری حاجی باقر کندی، م. و رضایی، م. ب. ) -9

 .977-984(: 9و معطر.)

(. مروری بر گیاه گل گاوزبان)گیاه دارویی با 5986نقدی بادی، ح. سروش زاده، ع. رضازاده، ش. شریفی، م. قالوند، ا. وامیدی، ح.) -9.

 ارزش و غنی از گامالینولنیک اسید(. فصل نامه ی گیاهان دارویی. سال ششم. دوره چهارم.

 
4- AOCS. (1989). Official methods and recommended practices of the American Oil Chemist's Society. Champaign: 

American Oil Chemist's Society, Method Ce-66. 

5-Berti, M. Jphnson, B. L. Dash, S. Fischer, S. Wilckens, R and Hevia, F. (2007). Echium: A Source of Stearidonic Acid 

Adapted to the Northern Great Plains in the US. Issues in new crops and new uses. 

6- Bourgard, F., Gravot, A., Milesi, S., and Gontier. E. 2001. Production of plant secondry metabolite: a historical 

perspective. Plant sci. 161: 839-851. 
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هندوانه ی زن جوانهنیترات پتاسیم، نیترات کلسیم، کلریدکلسیم بر شکست خواب و تحریک  ریتأثبررسی 

 ابوجهل

 

 2*، محمدحسین امینی فرد1معصومه شاکری

 ی و عطری، دانشگاه بیرجندا هیادودانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصالح گیاهان دارویی، 5
 کز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشگاه بیرجنداستادیار گروه علوم باغبانی و مر 9

 m.shakeri@yahoo.comنویسنده مسئول:

 

 مقدمه

گاهی خواب بذر، یک  (.1) ی در طول زمان استزن جوانهی توزیع ساز نهیبهدر بعضی بذور، برای  کننده سازگارخواب بذر یک ویژگی 

کشت و کار باشد. عبدالهی و  قیطر ازد یک گیاه باارزش اقتصادی یا دارویی اگر هدف، تولی ژهیو به، شود یمگرفته  نظر دروضعیت نامطلوب 

شده است. با توجه به  Citrulus colocynthisی هندوانه ابوجهل زن جوانه( اظهار داشتند که نیترات پتاسیم باعث تحریک 4همکاران )

ی زن جوانههای  یین بهترین روش پیش تیمار بذر بر ویژگیاهمیت کاربرد گیاه دارویی هندوانه ابوجهل در طب سنتی، این تحقیق جهت تع

 گیاه هندوانه ابوجهل به مرحله اجرا درآمد.

 

 ها روشمواد و 

عبارت بودند از:  شده اعمالاجرا گردید.تیمارهای  5921تکرار در دانشگاه بیرجند در سال  9تصادفی با  کامالًآزمایش در قالب طرح 

ی ها غلظتساعت )شاهد(، خیساندن بذرها در نیترات پتاسیم، نیترات کلسیم و کلرید کلسیم با  48مدت در آب مقطر به  بذرهاخیساندن 

و ساقه  چه شهیری، طول زن جوانهی، میانگین زمان زن جوانهی شامل: درصد و سرعت موردبررسساعت. صفات  48به مدت  6/1، 4/1، 9/1

ها به روش آزمون  میانگین سهیمقا وتجزیه  SAS 9.2یآمار افزار نرمتوسط  مدهآ دست بههای  چه، وزن تر و خشک گیاهچه بودند. داده

 دانکن انجام شد.

 

 نتایج و بحث

داشت. بیشترین درصد  موردمطالعهی روی صفات دار یمعن ریتأثی شیمیایی مختلف مارهایتنتایج حاصل از آزمایش نشان داد کاربرد 

درصد نیترات  6/1درصد کلرید کلسیم و  9/1درصد نیترات پتاسیم و 4/1پتاسیم بود که با تیمار درصد نیترات  6/1ی مربوط به تیمار زن جوانه

( به اثبات رسیده 9ی بذر گیاه بومادران توسط شریفی و همکاران )زن جوانهی نداشت. اثرهای مثبت نیترات پتاسیم بر دار یمعنکلسیم تفاوت 

درصد موجب  6/1و  4/1ی ها غلظتدرصد و نیترات پتاسیم با  6/1و  9/1ترات کلسیم درصد و نی 9/1است. همچنین کاربرد کلرید کلسیم 

( گزارش 5ی شد. که مطابق با نتایج آزمایش، احیایی و خواجه حسینی)زن جوانهی و در نتیجه افزایش سرعت زن جوانهکاهش متوسط زمان 
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بذر گیاه دارویی مورد مطالعه گشت.  91ی زن جوانهایش سرعت ی و افززن جوانهکردند تیمار نیترات پتاسیم سبب کاهش میانگین زمان 

درصد نیترات کلسیم حاصل گردید و بیشترین آن )به  9/1( از تیمار متر یسانت 89/9و  91/5و ساقه چه )به ترتیب چه شهیرکمترین طول 

قرار  شده اعمالتیمارهای  ریتأثه نیز تحت آمد. وزن تر گیاهچ دست بهدرصد کلرید کلسیم 9/1( از تیمار متر یسانت99/2و  49/1ترتیب 

درصد و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد بود.وزن خشک گیاهچه تحت  9/1بیشترین وزن مربوط به تیمار کلرید کلسیم  که یطور بهگرفت 

یترات پتاسیم و نیترات کلسیم درصد ن 6/1درصد کلرید کلسیم و  9/1ی نتایج نشان داد تیمار طورکل بهتیمارهای مختلف قرار نگرفت.  ریتأث

 .باشند یمی گیاه دارویی هندوانه ابوجهل زن جوانهتیمارهای شکست خواب و تحریک  نیمؤثرتر

  

 ی، هندوانه ابوجهلزن جوانه: تیمارهای شیمیایی، خواب بذر، درصد  گان کلیدیواژ

 

 منابع

ی زراعی ایران. ها پژوهشی و خواب بذر در سی توده بذری گیاهان دارویی. نشریه زن جوانهی ها یژگیو.ارزیابی 5921احیایی، ح.، م. خواجه حسینی . -5

 . 615-618( 4، )2جلد 

 -8: 17و  16و سازندگی،  پژوهش بومادران. گونه بذر خواب شکستن بر تیمارهای مختلف بررسی . 5985 ،. م ، مدرس و .آ طهماسب، ،. م شریفی، -9

ابوجهل  هندوانه بذر خواب شکستن بر اسیدسولفوریک و پتاسیم نیترات ریتأث بررسی .5982 .زینلی .ح و غشاهی،دربا نادری .ر .م ،.ف عبدالهی، -9

.(Citrullus colocynthis) . بهمن ماه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(. 97-98پنجمین همایش ملی ایده ای نو در کشاورزی 

4- Bewley, J.D. 1997. Seed Germination and Dormancy. The Plant Cell. 9: 1055-1066. 
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  در پاسخ به نانو فسفر و اسید سالیسیلیک (Viola cornuta)بررسی ترکیبات بیوشیمیایی گیاه بنفشه 

 3نژاد، عظیم قاسم2، وحید اکبرپور2حسین مرادی ،1*نیره قربانی

 غبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریآموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم با دانش 5
 استادیار گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 9

 گرگاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم باغبانی،  دانشیار 9

 

 قدمهم

ی، این گیاهان بیش از پیش مورد توجه صنایع دارویی واقع گردیده داروی -گروهی از گیاهان زینتی العاده درهای فوقبا آشکار شدن پتانسیل

ای طوالنی در فضای سبز، دارای خواص گوناگون با ارزش توان از گل بنفشه نام برد. این گل زیبا با داشتن سابقهاست که در این رابطه می

بطور وسیعی بر فرایندهای  ،ی رشد درونی گیاهن تنظیم کنندهای و داشتهبه گروه ترکیبات فنلی تعلق  اسیدسالیسیلیک. باشددارویی نیز می

عنصر  فسفر (.1) باشد می نیزیکی از ترکیبات موثر جهت افزایش سنتز ترکیبات ثانویه، و  گذاشتهگیاهان تأثیر  فیزیولوژیکی و متابولیسم

جوانه زدن، بارور شدن و کامل شدن  شده وهی باعث تسریع در گلد داشته واست که وظایف مهمی در گیاه به عهده  یغذایی پرمصرف

های جدیدی را به منظور افزایش راندمان مصرف عناصر غذایی و به حداقل فرصتدر کشاورزی (. فناوری نانو 5)گردد نیز میمحصول 

های ثانویه بر متابولیت . با توجه به مرور منابع و تاثیرات تیمارهای ذکر شده(9های حفاظت از محیط زیست گشوده است )رساندن هزینه

تحت تاثیر تیمار هورمون اسید  بنفشهبررسی تغییرات کمی و کیفی برخی خصوصیات دارویی گیاه مطالعه این اصلی هدف گیاهان دارویی، 

  است.و نانوفسفر بودهسالیسیلیک 

 ها مواد و روش

و پزس از ضزد   از شرکت فریزد تهزران خریزداری     Sorbrt XP Purpleرقم  Viola cornutaبنفشه  F1بذرهای جهت انجام این پژوهش، 

لیتزری   1/9هزای  برگی به گلدانشش. نشاها در مرحله کشت گردیدنددر خزانه جهت تهیه نشاء  ،درصد 9عفونی اولیه با هیپوکلریت سدیم 

 توریل در قالزب طزرح کزامالً   ی فاکآزمایش بر پایه. ماسه بادی و کود دامی منتقل شدند برگ،های مساوی خاک باغچه، خاک حاوی نسبت

)در تکزرار   9( در لیترگرم در  9و  1/5، 1/1فسفر )شاهد،  میلی موالر( و نانوکود 1/5، 7/1، 5/1عامل اسید سالیسیلیک )شاهد،  9تصادفی با 

هورمزون اسزید   هزای مزورد نظزر از    پس از تهیه محلزول . اجرا گردیدگلدان جهت ذخیره ماده خشک آزمایشی( بصورت گلدانی  9هر تکرار 

روز  91به فاصزله زمزانی هزر    مرحله  9پاشی برگی در محلول آور سپهر پارمیس()فن ( و نانو کود فسفرMerck K41142931سالیسیلیک )

( اسزتفاده شزد.   4محتوای فنل و فالونوئید از روش ابراهیم زاده و همکزاران ) ظرفیت آنتی اکسیدانی، محاسبه  جهت صورت پذیرفت.یکبار 

ها با استفاده صورت گرفت. مقایسه میانگین Excelو رسم نمودارها به کمک نرم افزار  Mstat-cو  SASها با استفاده از نرم افزار دادهآنالیز 

 درصد انجام پذیرفت. 1در سطح احتمال  LSDاز آزمون 

 و بحث نتایج
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بر ظرفیت آنتی نانوفسفر و اسید سالیسیلیک  رهای آزمایشیبا توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس، اثرات ساده و همچنین اثر متقابل تیما

 .(5)جدول  دار بوداکسیدانی، محتوای فنل و فالونویید عصاره برگ گیاه بنفشه از لحاظ آماری معنی

 . Viola cornuta هسالیسیلیک بر پارامترهای بیوشیمیایی  گیاه بنفشاثر تیمارهای نانو فسفر و اسید تجزیه واریانس )مجموع مربعات(  -5 جدول

 برگ             ظرفیت آنتی اکسیدانی  برگ محتوای فنلی  وای فالونوئید برگ        مح
 اتمنابع تغییر آزادی درجه

 (A) نانو فسفر  9 47/14** 86/1** 94/1**

 (B) اسید سالیسیلیک 9 97/59** 92/1** 91/1**

 (A*B)اثر متقابل   2 47/1* 71/1** 94/1**

 خطای آزمایشی 99 94/9 16/1 14/1

 %ضریب تغییرات  - 8/5 25/6 82/8

 .باشدمی دار معنی تفاوت عدم بیانگر  ns و درصد 5 و 1 احتمال سطح در دار معنی**  و*  به ترتیب                              

ه در این پژوهش اثر ساده اسید سالیسیلیک و اثر باشد کاکسیدانی عصاره گیاه می یکی از پارامترهای مهم در بحث دارویی ظرفیت آنتی

بیشترین  5/1+ اسید سالیسیلیک  1/1در این پژوهش در تیمار نانوفسفر . (5)جدول  دار داشتمتقابل تیمارهای آزمایشی بر آن اثر معنی

سازی سیلیک بعنوان یک فرآیند مقاومرسد تیمار با اسید سالینظر میبه(. 9ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ بنفشه حاصل گردید )جدول 

های فتوسنتزی گردیده و نهایتاً بهبود اکسیدانیِ سلول سبب حفاظت بیشتر از غشاهای سلولی، رنگیزه عمل نموده و با افزایش توان آنتی

  (.9شود )های ثانویه را سبب میهای رشدی و متابولیتشاخص

به عنوان یک جزء پیام اسید سالیسیلیک  هستند.یر درگ یرزندهزنده و غ یهااز تنش یعیوس یفدر برابر ط یاهانگ تمقاوم توسعهها در فنل

سبب افزایش محتوای فنل به بیشترین  1/5تیمار فسفر شود. می شناخته گیاه دفاعی اختصاصی هایپاسخ سازیفعال رسان کلیدی در

 به القاء لذا گردد،می و دارویی گیاهی ثانویه انواع ترکیبات تجمع و تزبیوسن به منجر گیاه دفاعی هایپاسخ (.9میزان گردیده است )جدول 

 هاو فیتوالکسین فنولیک ترکیبات فالونوئیدها، ترپنوئیدها، مانند آلکالوئیدها، ثانویه هایمتابولیت تولید افزایش برای راهکاری مؤثر عنوان

 (.6است ) شده شناخته

گرم کوئرستین بر میلی 86/9به باالترین مقدار رسیده بطوریکه  7/1و اسید سالیسیلیک  1/5فسفر محتوای فالونویید برگ نیز در سطح نانو

و ریشه نیز در سطوح مختلف تفاوت  SAهمچون نمونه گل، میزان فالونوئید برگ در سطوح مختلف (. 9محاسبه گردید )جدول  گرم

متفاوت بوده و بسته به میزان نانو فسفر و اسید  SAالونوئید در سطوح مختلف داری نشان دادند. با افزایش نانو فسفر تغییرات میزان فمعنی

روند متفاوت ولی منظمی  SAسالیسیلیک تغییر یافت. با این وجود تغییرات میزان فالونوئید برگ در حضور نانو فسفر در سطوح مختلف 

رایط ل از هم عمل کرده و قویاً تحت تأثیر تیمارها و شقمست رسد تغییرات میزان فالونوئید در گل، برگ و ریشهنظر میداشته است. به

 فیزیولوژیکی گیاه قرار دارد.

 

 



 
 

 

67 

 
 .Viola cornutaمقایسه میانگین اثر متقابل نانو فسفر و اسید سالیسیلیک بر صفات بیوشیمیایی گیاه بنفشه  -9جدول 

 
 منابع تغییر

 

 محتوای فنلی برگ

 گرم گالیک اسید بر گرم()میلی

   

 ظرفیت آنتی اکسیدانی برگ

 )درصد(

 

 محتوای فالونوئید برگ

 گرم کوئرستین بر گرم()میلی

 

 نانو فسفر
 )گرم در لیتر(

 اسید سالیسیلیک
 موالر()میلی

1 
 

1 gh16/9 cde84/78  
abc14/9 

5/1 cde65/9 bc19/81 
 
bcd92/9 

7/1 fgh58/9 bc42/81 
 
de9/9 

1/5 b99/4 abc21/81  
cde99/9 

1/1 

1 cde74/9 cd95/72  
abc11/9 

5/1 bcd86/9 a92/89 
 
bcd46/9 

7/1 bc24/9 ab81/89 
 
ef19/9 

1/5 bc28/9 ab82/89  
bcd98/9 

1/5 

1 a69/4 cd91/72  
ef28/5 

5/1 b99/4 abc42/81 
 
bcd47/9 

7/1 bcd87/9 abc21/81 
 
a86/9 

1/5 efg94/9 ab81/89  f72/5 

 

1 h85/9 def47/77  
ab71/9 

5/1 cd8/9 f97/71 
 
ab6/9 

7/1 def42/9 cd57/72 
 
ab7/9 

1/5 cd8/9 ef41/76  
bcd45/9 

 درصد ندارند. 5داری در سطح احتمال های دارای حروف مشترک اختالف معنیدر هر ستون میانگین    

 .بنفشه، فالونویید، فنل، نانو فسفر، آنتی اکسیدان کلیدی: های واژه

  منابع

 ص. 947، تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد اول، چاپ پنجم، انتشارات آستان قدس رضوی، 5988، .امیدبیگی، ر -5

های فتوسنتزی و  اثر کلرید سدیم و سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص .5925، نژاد، غ.، کرامت، ب.، دانشمند، ف.مومنی، ن.، آروین، م. ج.، خواجویی -9

 .51-91( زیست شناسی گیاهی، سال پنجم، شماره پانزدهم، .Zea mays Lتغذیه معدنی گیاه ذرت )

3- Chinnamuthu.,R. and Murugesa, P. Boopathi. ,2009. Nanotechnology and Agroecosystem, Madras Agricultural 

Journal., 96: 17-31 . 

4- Ebrahimzadeh, M. A., Nabavi, S. M., Nabavi, S. F., Bahramian, F. and Bekhradnia, A. R., 2010. Antioxidant 

and ferr radical scavering activity of H.officinalis L. var angustifolius, V.odorata, B.hyrcana and C.speciosum. 

Pak. J. Pharm. Sci.,23(1):.29-34. 

5- Hayat, Q., Hayat, Sh., Irfan, M. and Ahmad. A., 2010. Effect of exogenous salicylic acid under changing 

enveironment, A review. Envir. And experi. Bota, 68: 14-25. 
6- Mueller, M.J., Brodschelm, W., Spannagl, E. and Zenk, M.H., 1993. Signaling in the elicitation process is 

mediated through the octadecanoid pathway leading to jasmonic acid. Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America, 90:7490–4. 
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 ی بذر هندوانه ابوجهلزن جوانهارزیابی مطالعه هورمون جیبرلین و اکسین بر شکست خواب و افزایش 

 2معصومه شاکری و  1*محمد حسین امینی فرد

 استادیار گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه، دانشگاه بیرجند.-5

 .دارویی، ادویه ای و عطری، دانشگاه بیرجنددانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژِی و اصالح گیاهان -9

 

 مقدمه

.تحقیقات نشان داده است که خواب بذر ناشی از عوامل باشد یمکلیدی جهت بقای گیاهان در محیط رشد طبیعی  سازوکارخواب بذر یک 

میایی بازدارنده موجود در پوسته بذر ی و عوامل شیزن جوانه کننده کیتحری ها هورمونبه کمبود  توان یم ها آن نیتر مهممختلفی است که از 

درصد( در اثر اعمال تیمار تلفیقی  26ی )زن جوانه( در بذر گیاه ریواس نشان دادند که بیشترین درصد 9(. نبئی و همکاران )4اشاره نمود  )

خواب بذر و همچنین اهمیت . با  توجه به وجود آمدپی پی ام( به دست  111روز( و اسید جیبرلیک ) 91پیش سرمادهی مرطوب ) به مدت 

ی گیاه دارویی هندوانه زن جوانهی ها شاخصروش پیش تیمار بذر بر  نیمؤثرتری به ابی دستدارویی گیاه هندوانه ابوجهل، این آزمایش جهت 

 ابوجهل به مرحله اجرا درآمد. 

 ها روشمواد و 

جهت شکست خواب  شده اعمالاجرا گردید.تیمارهای  5921سال تکرار در دانشگاه بیرجند در  9تصادفی با  کامالًآزمایش در قالب طرح 

ی ها غلظتساعت )شاهد(، خیساندن بذرها در هورمون اسید جیبرلیک و اکسین با  48در آب مقطر به مدت  بذرهاعبارت بودند از: خیساندن 

ی فوق به مدت ها غلظتبرلیک و اکسین با ساعت، تیمار تلفیقی خیساندن بذرها در هورمون اسید جی 48به مدت  ام یپپی  5111،111،911

ی، زن جوانهی شامل: درصد و سرعت موردبررسبه مدت یک هفته. صفات  گراد یسانتدر جه  1ساعت و سرمادهی مرطوب در دمای  48

 SAS 9.2یآمار رافزا نرمتوسط  آمده دست بههای  و ساقه چه، وزن تر و خشک گیاهچه بودند. داده چه شهیری، طول زن جوانهمیانگین زمان 

 ها به روش آزمون دانکن انجام شد. میانگین سهیمقا وتجزیه 

 نتایج و بحث

ی مربوط به زن جوانهی بود. بیشترین درصد موردبررسبر صفات  شده اعمالتیمارهای  دار یمعن ریتأثنتایج حاصل از آزمایش حاکی از وجود 

نداشت  دار یمعنجیبرلین عدم سرمادهی تفاوت  ام یپپی  111و  911ی ها غلظتبا بود که  ام یپپی  911تیمار تلفیقی سرمادهی و جیبرلین 

( طی مطالعه ای گزارش کردند که تیمارهای اسیدجیبرلیک با غلظت 9(. کوچکی و عزیزی )5و کمترین مربوط به تیمار شاهد بود )جدول 

درجه سانتیگراد به مدت دو هفته،  1سپس انتقال به دمای پی پی ام و  5111پی پی ام و همچنین تیمار اسیدجیبرلیک 5111و  911های 
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 ام یپپی  511و  111، 911ی مربوط به تیمارهایزن جوانهباعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی کلپوره شد. کمترین متوسط زمان 

(. همچنین نتایج نشان داد 5)جدول  ی شدزن جوانهبود که موجب افزایش سرعت  ام یپپی  911جیبرلین و تیمار تلفیقی سرمادهی و جیبرلین 

ی جیبرلین عدم سرمادهی و تیمار تلفیقی ها غلظتآمد که با سایر  دست به ام یپپی  911بیشترین طول ساقه چه از تیمار جیبرلین

سبز تحت پیش ( بیان کردند طول ساقه چه زیره 5(. جباری و همکاران )5نداشت )جدول  دار یمعنپی پیام تفاوت  911سرمادهی و جیبرلین

ساعت تفاوت  48و  94پی پی ام در  111ساعت بیشترین بود که با تیمار  94پی پی ام در مدت زمان 5111تیمار هورمونی اسیدجیبرلیک

 ینمعنی داری نداشت. جیبرلین ها باعث فعالسازی آنزیم هیدرولیز کننده آنزیم آلفا آمیالز  می گردند. افزایش الفاآمیالز تحت تاثیر جیبرل

 ریتأثتحت  چه شهیرنتیجه سنتز مواد ذخیره ای توسط این آنزیم، و انتقال آن به محور جنین و افزایش طولی گیاهچه می شود. طول 

ی جیبرلین و تیمار تلفیقی سرمادهی و ها غلظتحاصل شد که با سایر  ام یپپی  911تیمارها قرار نگرفت. بیشترین وزن تر  از تیمار جیبرلین

جیبرلین بود که با سایر  ام یپپی  111همچنین بیشترین وزن خشک مربوط تیمار  (.5نداشت )جدول  دار یمعنتفاوت  911جیبرلین  

(. به طور کلی با توجه به اینکه خواب بذر هندوانه 5نداشت )جدول  دار یمعنی جیبرلین و تیمار تلفیقی سرمادهی و جیبرلین تفاوت ها غلظت

ست یکی از مناسب ترین شیوه های تحریک جوانه زنی آن ها استفاده از تیمار هورمونی اسیدجیبرلیک )به ابوجهل از نوع فیزیولوژیکی ا

 .تنهایی یا تشدید شده با تیمار سرمادهی( است

 

 تاثیر تیمارهای شکست خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذر هندوانه ابوجهل -1جدول 

 تیمار

درصد 

جوانه 

 زنی

سرعت 

 جوانه زنی

طول ریشه 

-)سانتی هچ

 متر(

طول ساقه 

-)سانتی چه

 متر(

وزن تر 

)میلی  گیاهچه

 گرم(

وزن خشک 

)میلی  گیاهچه

 گرم(

توسط م

جوانه زمان 

 زنی

18.33 شاهد
 d 

1.20
 c 

2.10
 a 

3.06
 cde 

0.39
bcd 

0.015
 d 

6
 bcd 

252اکسین   33.33
 cd 

3.31
 ab 

1.86
 a 

4.38
 bcde 

0.638
 bcd 

0.037
 d 

3.65
 e 

522اکسین   26.66
 cd 

0.721
 c 

0.78
 a 

1.52
 e 

0.33
 bcd 

0.017
 d 

6.13
 abc 

1222اکسین  21.66
 cd 

0.804
 c 

1.33
 a 

3.10
cde 

0.39
 bcd 

0.037
 d 

4.33
 cde 

252جیبرلین  63.33
 ab 

4.19
 a 

1.78
 a 

8.70
 a 

1.37
 a 

0.428
 a 

3.27
 e 

522جیبرلین  65
 a 

4.45
 a 

1.72
 a 

7.58
 ab 

0.94
 abc 

0.259
 abc 

3.18
 e 

1222نجیبرلی  38.33
 bc 

4.61
 a 

2.13
a 

8.60
 a 

0.98
 abc 

0.091
 cd 

3.08
 e 
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+سرمادهی252اکسین  30
 cd 

1.10
 c 

0.66
 a 

2.58
 de 

0.55
 bcd 

0.063
 cd 

4.27
 cde 

+سرمادهی522اکسین  21.66
cd 

0.63
 c 

0.60
 a 

1.49
 e 

0.35
 bcd 

0.026
 d 

6.66
 ab 

+سرمادهی1222اکسین  18.33
 d 

0.42
 c 

0.58
 a 

2.66
 de 

0.27
 cd 

0.030
 d 

7.94
 a 

+سرمادهی252جیبرلین  73.33
 a 

3.96
 a 

1.53
a 

5.90
 abcd 

1.03
 ab 

0.342
 ab 

3.36
 e 

+سرمادهی522جیبرلین  18.33
 d 

0.66
 c 

1
 a 

4.22
 cde 

0.22
 d 

0.160
 bcd 

4.11
 de 

+سرمادهی1222جیبرلین  43.33
bc 

1.81
 bc 

1.82
 a 

6.51
 abc 

0.53
 bcd 

0.115
 cd 

4.34
 cde 

 درصد ندارند. 5ن های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون اختالف آماری معنی داری در سطح میانگی

هندوانه ابوجهل، تیمار هورمونی، سرمادهی، درصد جوانه زنیواژه های کلیدی:   

 

 منابع

 Cuminum)ر جوانه زنی زیره سبز .تاثیر مدت و روش های پرایمینگ ب5921جباری، ر.، م. امینی دهقی، ف. گنجی ارجنکی، و ک. آگاهی. -5

cyminum L.) 4. مجله دانش زراعت سال چهارم شماره . 

مجله پژوهش های  .(Teucrium polium) . اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره5984کوچکی، ع.، و گ. عزیزی. -9
  .5، شماره9زراعی ایران. جلد

(.   .Rheum ribes L)ریواس  بذر زنی جوانه افزایش و خواب شکست در مؤثر روشهای . 5921 .حمدخانیم .ع و روشندل، .پ ،.م ،نبئی -9
 .959-999(: 9) 97ایران. معطر و دارویی گیاهان تحقیقات

4-Copeland, L.O. and McDonald, M.B., 2001. Principles of Seed Science and Technology. Dordrecht, The Netherlands: 

Kluwer Academic Publishers . 
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 های بومی شنبلیله ایران ارزیابی جوانه زنی اکوتیپ

 

 2، رحیم ملکی2اسرافیل جوال 2، هادی عباس زاده،٭1قاسم صفری

 بیوتکنولوژی و زنتیک مولکولی دانشگاه تبریز-دانشجوی دکتری باغبانی ٭1

 دانشجوی سابق کارشناسی باغبانی دانشگاه تبریز9

safari.ghasem4@gmail.com :نویسنده مسئول  

 

 

 مقدمه

( می باشد. منشاء و پراکنش این گیاه نواحی مدیترانه، Fabacea( گیاهی علفی و یک ساله از خانواده لگوم ها )Fenugreekشنبلیله )

ا، ساپونین ها، و استروئید هایی مانند (. این گیاه غنی از الکالوئید ها مانند تریگونلین، فالونوئید ه9اکراین، مصر، ایران، چین و هند می باشد)

دیوسجنین، ساپوجنین و اسید آمینه هیدروکسی ایزولوسین می باشد که در بسیاری از فارماکوپه های معتبر دنیا به خواص دارویی این گیاه 

می باشد   (Trigonella foenum graecum(. تنها گونه زراعی شنبلیله )9بخصوص در درمان بیمار دیابت و چربی خون تاکید شده است )

که تنوع زنتیکی مناسبی از این گونه در کشور تحت شرایط مختلف اقلیمی کشت و کار می گردد. متاسفانه با افزایش کشت تک ژنوتیپ 

های خاص که عملکرد باال و خصوصیات زراعی و بازار پسندی بهتری دارند، این منبع تنوع در خصوصیات ژنتیکی، مورفولوژیکی و 

( در نقاط مختلف کشور در حال زوال و فراموشی می باشد. تکثیر این گیاه از طریق بذر بوده و برای انجام پژوهش یا فعالیت 9یولوژیکی)فیز

تجاری شناخت و ارزیابی جوانه زنی بذر گیاه ضروری می باشد. فرایند جوانه زنی و مکانیزم آن از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. 

ل دوره ای از آب نوشی تا آغاز رشد جنین و خروج آن از بافت احاطه کننده اش است. بذر لگوم ها دارای پوسته سخت و جوانه زنی شام

(.  خصوصیات بافت های اطراف جنین بر زمانبندی و تکمیل جوانه زنی 5لعابداری می باشد که به خراش دهی پاسخ مناسبی می دهند)

(. بذر 4ب نوشی پاره می شود اما هنوز جوانه زنی به وسیله الیه اندوسپرم اطراف جنین کنترل می شود)تاثیر دارند. در توتون پوسته در طی آ

(. که بر توانایی جنین برای اعمال فشار 9شنبلیله دارای یک الیه موسیالژ با قابلیت ویسکواالستیسه باال در زیر پوشش خارجی می باشد.)

یک عامل محدود کننده در خروج ریشه چه باشد. در مطالعات انجام شده بر روی ژنوتیپ های الزم جهت خروج اثر می گذارد و می تواند 

 عدس، سویا، لوبیا چیتی و گندم تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ های مورد آزمایش و شاخص های جوانه زنی مشاهده گردیده است.

 

 ها مواد و روش

 ثبزت  و آوری جمزع  دارنزد  را محصول این کار و کشت سابقه که کشور مختلف نقاط زا شنبلیله گیاهان بذرهای تحقیق این انجام منظور به

برای انجام این پژوهش از دو ازمایش مجزا در غالب طرح کامال تصادفی و با سه تکزرار در ازمایشزگاه و گلخانزه     .است گردیده مشخصات
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-1کرمانشزاه،  -4یاسوج، -9اقلید، -9همدان، -5کشور شامل: ژنوتیپ شنبلیله از نقاط مختلف  95صورت گرفته است. تیمار آزمایش شامل 

خمینزی شزهر،   -51زنجزان،  -54شوشتر، -59دستگرد، -59خرم آباد، -55اردستان، -51رهنان، -2بندرعباس، -8ابرکوه، -7یزد، -6دزفول، 

مایشگاه و گلخانه می باشد. در شوشتر و بستر کاشت در دو محیط آز-95، 9اقلید-91کرمان، -52بذر خارجی، -58جیرفت، -57زرقان، -56

مطالعه آزمایشگاهی جهت بررسی درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی ابتدا ضدعفونی بذر ژنوتیپ های مختلف شزنبلیله بزا شستشزو زیزر     

درصد بزه   61دقیقه و تیمار با الکل  51درصد به مدت  9جریان آب و حذف آلودگی ها و کاه وکلش به مدت سه دقیق، تیمار با هیپوکلریت 

عدد بذر یکنواخت از هر ژنوتیزپ را در پتزری    11دقیقه صورت گرفت در نهایت بذر ها سه مرتبه با آب استریل شسته شدند. تعداد  9مدت 

تزا   91استریل با کاغذ صافی قرار داده و با آب استریل اقدام به خیس کردن کاغذ صافی و مرطوب کردن بذور نمودیم. پتری ها در دمزای  

 9و  5ساعت در زرمیناتور قرار گرفتند. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی با توجه به معادله شماره  59تاریکی  -جه و دوره روشناییدر 91

میلی متر به عنوان شروع جوانه زنی درنظر گرفته شد. در آزمایش گلخانه ای پزس از حزذف    9اندازه گیری شد. ظهور ریشه چه ها به طول 

خاک به نسبت یکسان و در  -کوکوپیت -بذر یکنواخت از نظر اندازه و شکل از هر ژنوتیپ را در محیط حاوی پرالیت 11د آلودگی های تعدا

سانتی متری کشت کردیم. زمان ابیاری به عنوان شروع آزمایش در نظر گرفته شد. در این آزمایش ظهور لپه هزا از زیزز خزاک بزه      5عمق 

تجزیزه و   SPSSنتزایج بزا   و تعداد کل بذر های سبز شده پس از پایان آزمایش شمارش و ثبت گردید. عنوان جوانه زنی در نظر گرفته شد 

 تحلیل شده است.

 5) = درصد جوانه زنیN/n× 511 تعداد کل بذر ها است. Nتعداد بذرهای جوانه زده و nدر این فرمول 

 9) = سرعت جوانه زنی Dx/Nx.....D2/N2  +D1/N1 تعداد روز می باشد. Dتعداد بذرهای جوانه زده و  Nدر این فرمول 

 

 و بحث نتایج

% بین ژنوتیپ های مختلف در سرعت جوانه زنی و 1نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده نشان می دهد که تفاوت معنی داری در سطح 

با جوانه زنی باالی  99،99،52،56،51،59،59،51،8،6،4درصد جوانه زنی در محیط آزمایش وجود دارد. از نظر درصد جوانه زنی ژنوتیپ ها 

درصد جوانه زنی در گروه دوم قرار گرفتند. باالترین درصد  71با کمتر از  5،9،57،58،95درصد در گروه اول قرار داشته و ژنوتیپ های  71

مشاهده گردید. از نظر  5،9،57درصد در ژنوتیپ های  18و کمترین درصد جوانه زنی با  51،99،99درصد در ژنوتیپ های 21جوانه زنی با 

%  بوده و در سه گروه قرار گرفتند. یشترین میانگین سرعت جوانه زنی در 1سرعت جوانه زنی بین ژنوتیپ ها تفاوت بیشتری در سطح 

 95،51،8،7مشاهده گردید. زنوتیپ های  5،9،57،58و کمترین سرعت جوانه زنی در ژنوتیپ های  99،99،56،51،59،6،1ژنوتیپ های 

% بین ژنوتیپ ها از نظر درصد 1سرعت جوانه زنی متوسطی داشتند. نتایج حاصل از آزمایش مزرعه ای نیز تفاوت معنی داری در سطح 

درصد و کمترین درصد جوانه زنی با  28باالی  99،99،52،56،51،59،51،8،4جوانه زنی داشت. بیشترین درصد جوانه زنی در ژنوتیپ های 

باالترین سرعت  99،99،51،59،51مشاهده شد. از نظر سرعت جوانه زنی نیز ژنوتیپ های  5،9،9،57،58،95 درصد در ژنوتیپ های 81

( و دیگر مطالعات انجام 9111دارای کمترین سرعت جوانه زنی بودند. این نتایج نیز با نتایج  مانز ) 5،9،9،57،58جوانه زنی و ژنوتیپ های 
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سویا مطابقت دارد. اما در بررسی جوانه زنی ژنوتیپ های لوبیا چیتی تفاوت معنی داری بین  شده بر روی ارقام و ژنوتیپ های عدس، و

ژنوتیپ های مختلف مشاهده نشده است. با توجه به مطالعات انجام شده و مقایسه نتایج حاصل  در دو محیط مختلف به نظر می رسد 

ی عمل کرده و جنین نیروی بیشتری برای خارج شدن از این الیه نیاز پوشش موسیالژ اطراف بذر در محیط استریل به عنوان مانع فیزیک

دارد. در صورتی که بذور جوانه زده در بستر خاکی به علت فعالیت میکرواورگانیسم های  خاک و تغییر در پتانسیل آبی خاک طی دوره 

ر بر روی الیه موسیالژ که ممکن است در ژنوتیپ های جوانه زنی از سرعت و درصد جوانه زنی بهتری برخوردار می باشند. لذا مطالعه بیشت

 مختلف متفاوت باشد توصیه می گردد.

 

 های بومی  جوانه زنی، شنبلیله، خواب بذر، ژنوتیپ واژگان کلیدی:
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های نیمه خشبی رزماری زایی قلمه زایی بر ریشه بررسی اثرات بسترهای ریشه  

(Rosmarinus officinalis L.در شرایط گلخانه ) ای 

 

 و سید انور حسینی 3فواد فاتحی ،2، ناصرنصراله زاده اصل1*بیان دست پرچین
 ناسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهراندانش آموخته کارشناسی ارشد هواش 5

 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 9
 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران9

* نویسنده مسئول: 
bdastparchin@gmail.com 

 

 مقدمه

2از خانواده المیاسه (.Rosmarinus officinalis L)گیاه رزماری 
و بومی مناطق اطراف دریای مدیترانه، پرتقال و شمال غرب اسپانیا است  

(. 5(. تولید موفق گیاهان دارویی از جمله رزماری وابسته به شرایط دمایی، رطوبتی و انتخاب بستر مناسب و در عین حال ارزان می باشد )9)

( در رابطه با تأثیر بسترهای مختلف و سطوح شوری بر روی ویژگی های رشد در گیاه 5ودی و صداقت حور )پژوهش های ارشاد لنگر

رزماری نشان داد که شوری و نوع بستر اثرات معنی داری روی ارتفاع گیاه، تعداد انشعابات جانبی، وزن خشک ریشه و طول ریشه گذاشت. 

ایی بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی رزماری  در شرایط گلخانه ای بود تا بستر هدف از این پژوهش تعیین چند نوع بستر ریشه ز

 مناسب ریشه زایی بدست آید. 
 

 مواد و روش ها

کیلومتری  51میالدی در گلخانه های تحقیقاتی دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه )عراق( واقع در  9151و  9154این آزمایش در سال های 

% 11%(، ماسه+ پرالیت )511%(، پرالیت )511زایی گیاه رزماری به اجرا درآمد. در این آزمایش از بسترهای ماسه )سلیمانیه بر روی ریشه 

%( جهت ریشه زایی 11% + 11%(، و ماسه+ پیت موس )91% + 91% + 91% + 91%(، ماسه + پرالیت+ کودحیوانی+ پیت موس )11+ 

تکرار اجرا شد. قلمه های انتهایی رزماری از شاخه های جوان و در حال  6تصادفی با  ملقلمه ها استفاده گردید. آزمایش به صورت طرح کا

تهیه شده و  1/55/5929مصادف با  2015/1/25رشد از چند بوته مادری سالم و همسان در محوطه دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه در تاریخ 

به بستر کشت انتقال داده شدند. قبل از قرار گرفتن در بستر کشت با  به آزمایشگاه منتقل شد و تمامی قلمه ها همزمان در همان روز

درصد به غلظت یک در هزار ضدعفونی گردیدند. قلمه ها پس از خشک شدن در داخل گلدان هایی به قطر  11محلول قارچکش پلتانول 

ای کنترل دما و رطوبت از دماسنج و رطوبت سنج سانتی متر که حاوی بسترهای مورد نظر بود به داخل گلخانه انتقال داده شدند. بر 1/59

-AND EKبوته و ساقه از ترازوی دیجیتالی مدل  استفاده گردید و سیستم آبیاری به صورت دستی بود. برای اندازه گیری وزن تر ریشه،

                                                           
9. Lamiaceae 
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3000i  ری در داخل آون با دمای ساعت قرارگی 79گرم قرائت شد. جهت اندازه گیری وزن خشک ریشه، بوته و ساقه پس از  15/1با دقت

گرم استفاده گردید. طول ریشه، ساقه و طول بلندترین ریشه با خط  15/1با دقت   AND EK-3000iدرجه از ترازوی دیجیتالی مدل  71

 کش اندازه گیری شد. 

 

 نتایج و بحث 

 (.5بین بسترهای کشت وجود دارد جدول )درصد  5: نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح (گرم) ساقه خشک وزن

دارای باالترین  ماسه+پرالیت+پیت موس+کود حیوانی(، نشان داد که بستر 9نتایج مقایسه میانگین بسترهای کشت به روش دانکن جدول )

 (. 5نشان داد شکل ) ماسه+پیت موسداری را با بقیه بسترها به جز  ساقه بوده و تفاوت معنی خشک مقدار وزن

(. 5درصد بین بسترهای کشت وجود دارد جدول ) 1: نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح (گرم) ریشه خشک وزن

دارای باالترین  ماسه+پرالیت+پیت موس+کود حیوانی(، نشان داد که بستر 9نتایج مقایسه میانگین بسترهای کشت به روش دانکن جدول )

 ه و تفاوت معنی داری را با بسترهای پرالیت و ماسه نشان مقدار وزن خشک ریشه بود

 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی -1جدول 

  

 

 

 

 

 

درصد می باشد 5و  1در سطوح 
 

بودن * و ** به ترتیب نشان دهنده معنی دار 

 مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 شتن حروف مشابه به معنی عدم وجود تفاوت معنی دار می باشددا

منابع 

 تغییرات

درجه 

 آزادی

وزن خشک 

 ساقه

وزن خشک 

 ریشه

حجم ریشه 

 )میلی متر(

تعداد انشعاب 

 ساقه

   )گرم(   

 58699/1 1 تکرار
*171787/

1 
*19798/4 68667/99 

 418975/5** 4 تیمار
*181957/

1 

**12486/

51 
*9257/959 

 11571/14 549272/5 191919/1 94192/1 52 خطا

 تیمار ساقهوزن خشک  وزن خشک ریشه حجم ریشه )میلی متر( تعداد انشعاب ساقه

     

   )گرم(  

8/58
b 14/9

b 99/1
b 8/1

c پرالیت 

1/98
a 5899/1

a 4/1
b 21/1

bc ماسه 

667/94
a 4899/6

a 69999/1
a 1899/9

a ماسه + پرالیت+ کودحیوانی+ پیت موس 

1/99
a 2/1

a 49999/1
ab 9/5

bc ماسه+ پرالیت 

667/99
a 9999/6

a 1/1
ab 1567/5

ab ماسه+ پیت موس 
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 (.5جدول ) درصد بین بسترهای کشت وجود دارد 5: نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح (میلیمتر) ریشه حجم

دارای باالترین  ت+پیت موس+کود حیوانیماسه+پرالینشان داد که بستر (، 9جدول )نتایج مقایسه میانگین بسترهای کشت به روش دانکن 

 مقدار حجم ریشه بوده و تفاوت معنی داری را با بستر پرالیت نشان داد.

 (.5جدول ) درصد بین بسترهای کشت وجود دارد. 1: نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح تعداد انشعاب ساقه

دارای باالترین  ماسه+پرالیت+پیت موس+کود حیوانینشان داد که بستر (، 9جدول )روش دانکن نتایج مقایسه میانگین بسترهای کشت به 

 تعداد انشعاب ساقه بوده و تفاوت معنی داری را با بستر پرالیت نشان داد. 
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 (.Sorbus persica Hedl)ریزازدیادی گونه دارویی بارانک ایرانی 

 

 4و مجید طالبی بداف 3، عباس قمری زارع 2، سید محمد حسینی نصر * 1مسعود اسماعیلی شریف 

 . استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان*5

 م کشاورزی و منابع طبیعی ساریداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علو دانشیار گروه جنگل 9
 ها و مراتع کشور  دانشیار پژوهش بخش تحقیقات بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات جنگل 9

 دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان 4

  rif@gmail.comMasoudesmaeilisha:نویسنده مسئول

 

 مقدمه

هایی با  طور پراکنده در نواحی جنگلی مرتفع و کوهستانی ایران انتشار دارند. این گیاهان گونه به Sorbusهای مختلف جنس بارانک  گونه

برونشیت،  و سرفه ، بواسیر،C  از کمبود ویتامین  ناشیهای  مفید در معالجه بیماری ،ورآ ه، قاعد ها( )برگ ملینخواص دارویی مدر، قابض، 

تصفیه و قلیایی نمودن خون  اوریک و انحالل رسوبات آن در بدن، اسید ساز و اختالل و درد در دفع ادرار، سوزش مثانه، اختالالت سوخت

است. های ریزازدیادی گیاهان مورد توجه بوده  های گیاهی به عنوان عوامل کلیدی در تکنیک (. از دیرباز نقش هورمون4اند ) معرفی شده

( و 9) .S. aucuparia L( و 5) .S. domestica Lهای ساره گونه اثبات کرده است که سیتوکینینی کارآمد در پرآوری شاخ بی آ پیهورمون 

بر پرآوری  تی دی زد( است. همچنین گزارشاتی مبنی بر اثرات مفید 8) .S. torminalis Lزایی گونه  اتیلنی موثر در ریشه آی بی آ

انجام نشده  S. persica ای در مورد ریزازدیادی گونه ( در دست است. اما تا کنون هیچ مطالعه1) .S. aucuparia Lدر گونه  ها ساره شاخ

زایی مستقیم شرح  ای با اندام در شرایط درون شیشه (S. persica)ایرانی  بارانک قابل باز تولید است. در این مقاله روش استاندارد زادآوری

 شود. داده می

 ها روش و وادم

ای  شیشه ( ضدعفونی و در ظروف9آوری شده و به روش چالوپا ) های فریدونشهر اصفهان جمع جنگل ای بارانک ایرانی از های گره قطعه

آی میکروموالر(  5/1و  11/1+ )صفر،  تی دی زدمیکروموالر(  41/1و  99/1های هورمونی )صفر،  با فرمول دبلیو پی ام حاوی محیط کشت

ها بعد از هفته ششم در محیط کشت حاوی سطوح  ، در سه تکرار کاشته شدند. شاخسارهبی آ پی میکروموالر( 4/4و  9/9+ )صفر،  بی آ

زایی واکشت گردیدند. بعد از آنکه طول ریشه گیاهان به بیش از پنج  جهت القاء ریشه آی بی آمیکروموالر  1/7و  1، 1/9، 1/1مختلف 

زایی پارامترهای تعداد شاخساره هر ریزنمونه،  ای انجام شد. قبل از انتقال گیاهان به محیط ریشه محیط خارج شیشهسانتیمتر رسید انتقال به 

زایی درصد  های محرک ریشه ساره و در هفته دوازدهم پس از قرار گرفتن گیاهان در معرض محیط کشت حاوی اکسین طول بلندترین شاخ

 .مانی گیاهان ثبت شد زایی و زنده ریشه

mailto:Masoudesmaeilisharif@gmail.com


 
 

 

78 

 نتایج و بحث

% و اثر 5و کلیه اثرات متقابل آنها در سطح  آی بی آ، بی آ پی های درصد بود. اثر غلظت هورمون 28-511درصد باززآیی کلیه تیمارها 

و  تی دی زد، آی بی آ، بی آ پی های دار شد. همچنین اثر غلظت هورمون شاخساره معنیتعداد % بر 1در سطح  آی بی آ+ تی دی زدمتقابل 

(. تعداد α=15/1دار بود ) شاخساره معنی بر طول آی بی آ+  تی دی زدو  بی آ پی+  تی دی زداثرات متقابل آنها به استثنای اثر متقابل 

 ( قرار گرفت. α=11/1) بی آ پی( و α=15/1) آی بی آها فقط تحت تأثیر هورمون  میانگره شاخساره

 حاصل شد.  μM9/9( در تیمار cm 9هشت عدد بود، لیکن بیشترین طول شاخساره ) ،بی آ پی μM4/4شاخساره در غلظت تعداد بیشترین 

 cm، بیشترین طول شاخساره )آی بی آ( μM5/1+)بی آ پی ( μM4/4های ) عدد( تحت تأثیر متقابل هورمون 55بیشترین تعداد شاخساره )

بی آ پی ( μM4/4 و μM9/9عدد( در ) 7ترین تعداد گره )و بیش آی بی آ( μM1/1+)بی آ پی ( μM9/9های ) ( در اثر متقابل هورمون9/9

(+μM1/1 )آی بی آ ( عدد( در تیمار ) 59حاصل شد. بیشترین تعداد شاخسارهμM4/4) بی آ پی(+μM5/1) آی بی آ(+μM99/1 ) تی دی

و  تی دی زد( μM1/1+) آی بی آ (μM1/1+)بی آ پی ( μM4/4های) ( در اثر متقابل هورمونcm 1/9، بیشترین طول شاخساره )زد

  حاصل شد. تی دی زد( μM99/1+)آی بی آ (μM5/1و  μM1/1 +)بی آ پی (μM4/4و  μM9/9عدد( در ) 8بیشترین تعداد گره )

عدد(  9حداکثر تعداد ریشه )  ها ارزیابی شد. زایی گیاهچه ، ریشهآی بی آها در محیط کشت حاوی هورمون  پنج هفته پس از واکشت ریزنمونه

داری با سایر تیمارها داشت. کلیه  حاصل شد که اختالف معنی μM 1( در هر ریزنمونه در غلظت cm 9/8ن طول ریشه )و بیشتری

 دار شده به خوبی با شرایط گلخانه و خارج از گلخانه سازگار شدند. های ریشه گیاهچه

شود. توفیق در  ( توصیه می8و  6، 5انک )های مختلف بار عنوان یک روش موفق جهت تکثیر انبوه گونه امروزه روش کشت بافت به

های داخلی یا خارجی است که، خود مراحل رشدی گیاه را  ریزازدیادی در صورت وقوع یک سلسله فرآیندهای پیچیده وابسته به محرک

یرانی گردید. نتایج بدست های رشد موجب توفیق در ریزازدیادی بارانک ا (. در این تحقیق نیز کاربرد تلفیقی تنظیم کننده4کنند ) تنظیم می

، 9/9های به ترتیب  در غلظتآی بی آ  وبی آ پی، تی دی زد های  ( که کاربرد هورمون9آمده در این آزمایش با نتایج امام و قمری زارع )

( وجود 7مکاران )اند مطابقت دارد. مارکیوز و ه معرفی نموده (S. aucuparia) زایی و تکثیر تیس میکروموالر را برای شاخه 11/1و  99/1

دهد که در غیاب هورمون  دانند. نتایج آزمایش حاضر نیز نشان می الزامی می (S. torminalis)را برای ریزازدیادی بارانک  بی آ پیهورمون 

زایی نشان  ریشهیابد. نتایج حاصل از تیمارهای  داری کاهش می طور معنی های تولید شده برای گونه بارانک ایرانی به تعداد شاخساره بی آ پی

زایی منتقل شدند، یک تا سه ریشه در هر ریزنمونه تولید نمودند. بنابراین در  درصد گیاهانی که به محیط ریشه 51تا  9داد که تقریباً 

نسته شرایطی که تکثیر رویشی از طریق قلمه نتوانست موفق به تولید گیاهان مشابه گیاه مادری شود، ریزازدیادی به روش تشریح شده توا

 های مورد نظر از گونه بارانک ایرانی را معرفی نماید.  است توفیق ارائه روشی نوین جهت تولید و تکثیر ژنوتیپ
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 ایاثر تنظیم کننده رشد پاکلوبوترازول برکنترل ارتفاع و سبزینگی ارکیده شاپرکی در شرایط درون شیشه

 

 3مهناز کریمی و 2ویدا چالوی ،1*پور فاطمه یحیایی

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری5
 و منابع طبیعی ساریاستادیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی  9 و 9

fyahyaiepour@yahoo.com   :نویسنده مسئول 
 

 مقدمه

ی مادر ی ارکیدههای زینتی در جهان است که معموال به منزلهترین گونهیکی از مهم (Phalaenopsis sppای )ارکیده شاپرکی یا پروانه

های ارکیده، در سالهای اخیر به (.  عالوه بر زینتی بودن گل9دهد )های ارکیده گلدانی را تشکیل میدرصد گل 21تا  11شناخته شده  و 

های ارکیده  برای پیشگیری و همچنین درمان ی دارویی آن نیز اهمیت داده شده است. به عنوان مثال در طب چینی از برخی جنسجنبه

به طور معمول از طریق کشت بافت گیاه است  (. ازدیاد ارکیده4شود )سرطان، به عنوان یک افزایش دهنده سیستم ایمنی بدن استفاده می

توان از محیط کشت گیاهی (. می5شود.)ها مانند ژاپن، تایوان و چین به کار گرفته میکه این روش به طور گسترده در بسیاری از کشور

باشد و به دلیل اد غذایی و گازها میهایی مانند دسترسی یکنواخت به موشاپرکی استفاده نمود که دارای برتری مایع هم برای ازدیاد ارکیده

 (.9شود )نیازی به آگار بری تهیه آن از محیط کشت جامد ارزانتر تمام میبی

های محیطی و همچنین افزایش عمرپس از برداشت  یکی از مواد شیمیایی که در ترکیب محیط کشت بافت گیاهی به منظور کاهش تنش

رفته است، کند کننده رشد پاکلوبوترازول است. این کند کننده رشد تقسیم سلولی و طویل شدن برخی از گیاهان زینتی مورد توجه قرار گ

پاکلوبوترازول عالوه بر کاهش ارتفاع گیاهچه، باعث . (7دهد )های هوایی گیاه را کند کرده و ارتفاع گیاه را کاهش میبافت سلول در

شاپرکی با  های ارکیدهوهش حاضر، بررسی اثر پاکلوبوترازول بر تولید گیاهچهشود. هدف پژکاهش طول برگ وافزایش کلروفیل آن نیز می

 باشد. ارتفاع کوتاهتر و کلروفیل بیشتر به منظور سازگاری بهتر به  شرایط بیرون می

 هامواد و روش

اه علوم کشاورزی و منابع در دانشگ 5921تکرار در سال  59این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با 

ی استریل ارکیده شاپرکی از شرکت اولین سبز آوران خزر واقع در شهرستان محمود آباد تهیه شدند. طبیعی ساری انجام شد. گیاهچه

ایع و جامد گرم در لیتر آگار در دو حالت م 8گرم در لیتر ساکارز و  91( تغیر یافته با MSها در محیط کشت موراشیگی و اسکوک ) گیاهچه

 8ساعت روشنایی و  56ها تحت شرایط ماکروموالر( کشت شدند. کشت 6,8و  9,4، 5,7سطح پاکلوبوترازول شامل )صفر،  4و  pH 1,7با 

ها انجام شد. در پایان آزمایش، ارتفاع گیاهچه، طول روز واکشت گیاهچه 41درجه سانتی گراد قرار گرفتند. هر  91ساعت تاریکی در دمای 
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در سطح  LSDها با آزمون و مقایسه میانگین داد SASها توسط نرم افزاز گیری شدند. تجزیه آماری دادهو کلروفیل نسبی آن اندازهبرگ 

 درصد انجام گرفت.  1احتمال 

 

 بحث نتایج و
 

 

( اثر پاکلوبوترازول و محیط بر صفات اندازه گیری شده متفاوت بوده به طوری که برای 5با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس )جدول 
درصد معنی دار شد. با توجه به نتایج حاصل از مقایسه  1درصد و برای ارتفاع گیاهچه در سطح  5کلروفیل و طول برگ در سطح 

( در تیمار با پاکلوبوترازول صفر و محیط کشت مایع 57/49متر( و بیشترین طول برگ )میلی 89/64ترین ارتفاع )( بلند9ها )جدول  ینمیانگ
هورمون پاکلوبوترازول سبب کاهش ارتفاع گیاهچه ارکیده نسبت به mg dm-3 8/1بدست آمد. در پژوهش ون و همکاران به کار بردن 

( که با نتایج 1تری نسبت به شاهد داشتند )های کوتاهگیاه گالیول نیز گیاهان تیمار شده با پاکلوبوترازول، برگ (. در6تیمار شاهد شد )
ها شود به اثر کندکنندگی رشد پاکلوبوترازول که تقسیم و طویل شدن سلولآزمایش حاضر مطابقت دارد. احتماال دلیل این نتایج مربوط می

های پاکلوبوترازول سبب کند نموده و در نتیجه ارتفاع گیاه را کاهش داده است. در مورد کلروفیل نیز تمام غلظتزهای هوایی گیاه را  بافت در
 افزایش آن نسبت به تیمار شاهد شدند. 

 

 شاپرکی . تجزیه واریانس اثر پاکلوبوترازول بر صفات رویشی ارکیده1جدول

 منبع تغییرات درجه ی آزادی وفیلکلر ارتفاع گیاهچه طول برگ

95/5591 **
 191/729 * 14/919 **

 (Aپاکلوبوترازول) 9 

41/71 ns 52/56 * 84/91 ns 5 (محیط کشتB) 

19/91 **
 41/598 *

 95/574 **
 9 A*B 

 خطا 88 56/97 27/59 92/45

18/95 1/99 11/59 

 

 (٪ضریب تغییرات)

 م معنی دار.عد ns% و 5% و 1و ** معنی دار در سطح احتمال  *

 

 . مقایسه میانگین اثر متقابل پاکلوبوترازول و محیط بر صفات ارکیده شاپرکی9جدول 

   منابع تغییر

 

  

تیمار)میلی گرم بر 

 ر(/صفتلت

 ارتفاع گیاهچه برگطول  کلروفیل

 

 میلی متر 

P0L 85/98 b 57/49  a 89/64  a
 

P0S 6/97 b 21/97  a 48/11 a
 

P1.7L 99/41 a 92/98  b 97/11  b 

P1.7S 48/41 b 98/96  b 86/45  b
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 ای، سبزینگیارکیده شاپرکی، پاکلوبوترازول، درون شیشهواژگان کلیدی: 
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P3.4L 66/41  a
 94/96  b 44/11  b 

P3.4S 91/46  a
 99/96  b 27/49  b 

P6.8L 21/41  a
 96/91  b 59/47  b 

P6.8S 58/47  a
 62/91  b 48/44  b 

P ،پاکلوبوترازول :L ،محیط کشت مایع :S .اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی :محیط کشت جامد ( دارP<0.05نمی ) باشند. 
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 در گیاه دارویی بادرشبو ژرانیول میزان( بر TiO2تیتانیوم )اکسید اثر سطوح مختلف نانوذره دی

 

9عبدالکریم زارعی ،1*زادهمجاهد کمالی
 

 استادیار گروه گیاهان دارویی، دانشگاه جهرم 5
 استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه جهرم 9

 

 مقدمه

 در اروپاست که شرق و مرکز در شده اهلی و مرکزی آسیای بومی (،L moldavica cocephalumDra.علمی ) نام با بادرشبو گیاه دارویی

 ژرانیولمانند  فنلی اسیدهای دارای اسانسی ترکیبات بر عالوههای هوایی این گیاه . اندام(5) رویدمی ایران و شمال غرب شمال مناطق

کیفیت آن دسته از مواد مؤثره در این گیاهان است که در صنایع دارویی از  هدف از اصالح گیاهان دارویی، افزایش کمیت وباشد.  می

زنده و   51های های ثانویه گیاهی استفاده از محرک افزایش متابولیت توسعه کشت ارگانیک و از راهکارهایاهمیت خاصی برخوردار هستند. 

ها را افزایش دهند انویه را تحت تأثیر قرار داده و میزان تولید آنهای ث توانند مسیرهای متابولیکی سنتز متابولیت ای است که می غیرزنده

شده ساختار اتمی یا مولکولی مواد در مقیاس نانو به منظور تهیه ریز ذراتی با  نانوتکنولوژی عبارت است از دستکاری دقیق و کنترل (.9)

در . (9نانومتر باشد ) 511ها کمتر از که حداقل یکی از ابعاد آن ایاز ذرات اولیه خصوصیات نوظهور و کاربردهای خاص. ذرات نانو عبارتند

 ذرات نانو تیمار که دادند نشان (4)تمسکنی  و صالحی (.1) ، کاربرد بیشتری در صنعت داردتیتانیوماکسیدذره دی ذرات، نانو نانو انواع بین

گردید. با توجه به خواص مطلوب  گندم استقرار بهبود نهایت در و چههریش و چهساقه طول زنی،جوانه درصد افزایش باعث ام(پیپی 11نقره )

 ژرانیولذره بر افزایش میزان تولید  های مختلف این نانومناسب، در این مطالعه اثر غلطت محرکعنوان یک تیتانیوم بهاکسیدنانوذره دی

 د.دیمشخص گربرای تیمار ذره  غلظت این نانوبهترین  وت در گیاه بادرشبو  مورد بررسی قرارگرفبدون استفاده از کودهای شیمیایی 

 

 هامواد و روش

بذور گیاه بادرشبو  ارگانیک ژرانیول،تیتانیوم بر میزان تولید اکسیدذره دی های مختلف نانوتأثیر غلظت بررسی منظور به تحقیق ایندر 

 از پس یکنواخت سالم و بذرهای  مورد آزمایش قرار گرفتند. یط گلخانهشرا در ( تهیه وها و مراتعاز سازمان جنگل)تهیه شده جمعیت ارومیه 

در  آنگاه و شستشو استریل مقطر آب بار با چندین سپس و سترون درصد91سدیم هیپوکلریت در محلول دقیقه 1 مدت به اولیه شستشوی

هایی ها در مرحله سه برگی، به گلدانیاهچهصورت مساوی( خزانه و بعد گهای کشت )بستر کشت ترکیبی از پرلیت و کوکوپیت بهسینی

بعد از استفاده شد. نانومتر و به فرم آناتاز  91( با اندازه حدود TiO2تیتانیوم )اکسیددیذره  در این تحقیق از نانوپالستیکی منتقل شدند. 
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انوذره در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار این ن ام(پیپی 511و  11، 41، 91، 91، 51، 1، 1سطوح )ظهور اولین جوانه گل در گیاهان، 

مرحله در های هوایی گیاهان برداشت و در سایه به مدت یک هفته خشک شدند. بر روی گیاهان اسپری شد. در مرحله گلدهی کامل، اندام

 در هر موجود غلظت ترکیباتود.فاده شاست 55یی باال عصاره، از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآ ژرانیولبعد برای شناسایی و تعیین درصد 

افزار آماری شد و نتایج حاصل با کمک نرم (، محاسبهژرانیولبرای  99بازداری )دقیقه  زمان و استاندارد به منحنی توجه با نمونه عصاره

SAS ای دانکن، مقایسه شدند.ها توسط آزمون چند دامنهمورد تجزیه واریانس قرار گرفت و میانگین 

 

 و بحثنتایج 

 8/6+22/5برابر  در تیمارهای مختلف ژرانیولباشد. میانگین تولید میفنلی ترین ترکیبات فراوانجزء  ژرانیولعصاره گیاه دارویی بادرشبو  در

( بر روی گیاه بادرشبو و تجزیه کمی و کیفی بر روی 5میکروگرم در گرم عصاره آبی بود که با تحقیقات پیشین دستمالچی و همکاران )

تیتانیوم از اکسیدذره دی های مختلف نانو( نشان داد بین غلظت5 ها )جدولجدول تجزیه واریانس داده(. 6) باشدانواده نعناعیان مطابق میخ

 91ای دانکن، انجام شد. تا غلظت ( با آزمون چند دامنه5دار وجود دارد. مقایسات میانگین تیمارهای مختلف )نمودار نظر آماری تفاوت معنی

های باالتر، میزان میکروگرم بر گرم عصاره رسید. در غلطت 9/55روندی افزایشی داشته و به این ترکیب فنلی ام نانوذره، میزان تولید پیپی

باعث افزایش و  های مشخصباشد و تا غلظتجانبه می دو ژرانیولتولید رو به کاهش است. بنابراین تاثیر این نانوذره بر میزان تولید 

 .دارد ترکیبهای باالتر اثر منفی بر تولید این شود ولی در غلظتک تولید این متابولیت ثانویه مهم، میتحری
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 . HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

 در گیاه بادرشبو ژرانیول( بر تولید TiO2تیتانیوم )اکسیداثر سطوح مختلف نانوذره دینتایج تجزیه واریانس    –1جدول 

 داریسطح معنی Fمقدار  ربعاتمیانگین م مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

 <1,1115 49/99 4/4169 8/98496 7 تیمار )نانوذره(

   9/585 9/9822 56 خطای آزمایش

    95996 99 کل

R دار است.تیمار در سطح یک درصد معنی
2
=0.84 
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 در گیاه دارویی بادرشبو نیولژرا( بر تولید TiO2تیتانیوم )اکسیداثر سطوح مختلف نانوذره دیمیانگین  همقایس -9نمودار 

های های مختلف این نانوذره و همچنین توجه بیشتر به علت مولکولی افزایش متابولیتبنابراین با تحقیقات بیشتر بر روی غلطت

 توان به یافتن راهکارهای جدید جهت افزایش ترکیبات ارزشمند امیدوار بود. ثانویه، می

 

 و نانوذره ژرانیولتیتانیوم، اکسیدبادرشبو، دی کلیدی: واژگان

 

 منابع

1- Dastmalchi, K., Dorman, H.G., Kosar, M. and Hiltunen, R., 2007. Chemical composition and in vitro 

antioxidant evaluation of a water soluble Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) extract. Food Science 

and Technology, 40: 239-248. 

2- Karn, B., Masciangioli, T., Zhang, W., Colvin, V. and Alivisatos, P., (Eds). 2005.  Nanotechnology and the 

Environment; Applications and Implications. American Chemical Society, Washington, DC. 

3- Neumann, K.H., Kumar, A., and Imani, J., 2009. Plant cell and tissue culture. A tool in biotechnology. 

Springer- Verlag Berlin Heidelberg. Pp:333. 

4- Salehi, M., and Tamaskani, F., 2008. Pretreatment effect of nanosilver on germination and seedling growth of 

wheat under salt stress. Proceeding of 1th Iranian Congress in Seed Sciences and Technology. Gorgan, Iran. 358 

p. (In Farsi with English abstract) 

5- Sungkaworn, T., Triampo, W., Nalakarn, P., Triampo, D., Tang, I.M., and Lenbury, Y., 2007. The effects of 
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 زنی بذر مریم گلیکلسیم بر شکست خواب و تحریک جوانه رسی اثر نیترات پتاسیم، نیتراتبر

 

 2*، محمدحسین امینی فرد1سکینه خندان ده ارباب
 بیرجند دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصالح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری دانشگاه5

 استادیارگروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشگاه بیرجند9

 

 مقدمه

گاهی خواب بذر، یک (. 6)خواب بذر به عنوان یک شیوه ی اجتناب از تنشهای محیطی، اهمیت زیادی در حفظ گونه های گیاهی دارد 

ید انبوه یک گیاه با ارزش اقتصادی یا دارویی باال از طریق کشت و کار باشد وضعیت نامطلوب در نظر گرفته می شود به ویژه اگر هدف تول

 .پیش تیمار بذر به عنوان یک تکنیک آسان، کم هزینه و سریع، راه حلی است که برای بهبود جوانه زنی بذرها پیشنهاد شده است(. 9)

کوچکی و  .(8، 7، 1)باشد  و یکنواختی جوانه زنی در آن میهدف از اعمال پیش تیمار بذر، کاهش دادن زمان جوانه زنی و بهبود درصد 

با توجه به اهمیت کاربرد گیاه  .درصد نیترات پتاسیم تأثیر مثبتی بر شکستن خواب بذر کلپوره دارد 9/1( گزارش کردند که تیمار 4عزیزی )

زنی گیاه مریم گلی به مرحله  های جوانه ویژگیدارویی مریم گلی در طب سنتی، این تحقیق جهت تعیین بهترین روش پیش تیمار بذر بر 

  .اجرا درآمد

 

 ها مواد و روش

جهت شکست خواب  شده  اعمالاجرا گردید. تیمارهای  5921تکرار در دانشگاه بیرجند در سال  9تصادفی با  کامالًآزمایش در قالب طرح 

ی ها غلظتیساندن بذرها در نیترات پتاسیم، نیترات کلسیم با ساعت )شاهد(، خ 48در آب مقطر به مدت  بذرهاعبارت بودند از: خیساندن 

شاخص بنیه بذر، طول  ی،زن جوانهی، میانگین زمان زن جوانهی شامل: درصد و سرعت موردبررسساعت. صفات  48به مدت  6/1، 4/1، 9/1

ها به  میانگین سهیمقا وتجزیه   SAS 9.2یمارآ افزار نرمتوسط  آمده دست بههای  و ساقه چه، وزن تر و خشک گیاهچه بودند. داده چه شهیر

 روش آزمون دانکن انجام شد.

 

 نتایج و بحث

داری روی صفات مورد مطالعه داشت. بیشترین درصد  نتایج حاصل از آزمایش نشان داد کاربرد تیمارهای شیمیایی مختلف تأثیر معنی

داری  درصد نیترات کلسیم تفاوت معنی 9/1درصد نیترات پتاسیم و  4/1 یماردرصد نیترات پتاسیم بود که با ت 9/1 زنی مربوط به تیمار جوانه

آزمایشی تاثیر تیمارهای مختلف شکست خواب بر روی جوانه زنی بذر سه گونه مریم گلی جنوبی، رازیانه  ( در9سلطانی و همکاران ) .داشت

درصد بیشترین تاثیر را بر درصد جوانه زنی بذر گونه  9/1م و برگ نمدی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که تیمار نیترات پتاسی



 
 

 

87 

زنی و در نتیجه  درصد  موجب کاهش متوسط زمان جوانه 9/1مریم گلی جنوبی داشت. همچنین کاربرد نیترات پتاسیم و نیترات کلسیم 

دند تیمار نیترات پتاسیم سبب کاهش گزارش کر( 5)که مطابق با نتایج آزمایش، احیایی و خواجه حسینی  .زنی شد افزایش سرعت جوانه

بذرگیاه دارویی مورد مطالعه گشت. بیشترین طول ریشه چه و ساقه چه به ترتیب  91 زنی زنی و افزایش سرعت جوانه میانگین زمان جوانه

یشه چه و ساقچه به نیترات پتاسیم و کمترین طول ر 9/1مربوط به تیمار  667/96سانتی متر( و شاخص بنیه بذر به میزان  7/4و  59/4)

مربوط به تیمار شاهد بود. وزن تر و خشک گیاهچه نیز تحت تاثیر تیمارهای  21/5(و کمترین شاخص بنیه بذر به میزان  4/9و 4/5ترتیب )

رکلی طو درصد نیترات پتاسیم بیشترین و تیمار شاهد کمترین وزن تر و خشک را داشت. به  9/1اعمال شده قرار گرفت به طوری که تیمار 

 .باشد زنی گیاه دارویی مریم گلی می درصد نیترات پتاسیم مؤثرترین تیمار شکست خواب و تحریک جوانه 9/1نتایج نشان داد تیمار 

 

  زنی، شاخص بنیه بذر، مریم گلی تیمارهای شیمیایی، خواب بذر، درصدجوانه:  واژگان کلیدی

 

 منابع

 جلد. های زراعی ایران نشریه پژوهش. زنی و خواب بذر در سی توده بذری گیاهان دارویی های جوانه ژگیارزیابی وی.5921. خواجه حسینی. ،م.احیایی،ح.1

2، (4 )618-615, 

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر . زنی بذر آنغوزه اثرجیبرلیک اسیدو سرما دهی برجوانه.5986. . رجبیان ط،صبورا ع،حسنی ب، فالح حسینی ح9

 ,615-925,8-414(: 9)99.ایران

بررسی تیمارهای مختلف شکست خواب بر روی جوانه زنی بذر سه گونه مریم گلی جنوبی، .  5988 ،.ومرادی،ن. حجبی،آ.  اسدپور،ر.  . سلطانیپور،م،آ9

 ,198-192( :4) ،91.  تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. رازیانه و برگ نمدی

 85-88: 9مجله پژوهش های زراعی ایران. . مختلف بر شکست خواب بذر کلپوره اثرتیمارهای.  5984 ،.و عزیزی،ک. کوچکی،ع -4

5.  Basra, S. M. A., Zia, N., Mahmood, T., Afzal, A. and Khaliq, A. 6002. Comparison of different in vigoration techniques 

in wheat (Triticum aestivum L.) seeds. Pakistan Journal of Arid Agriculture, 4266-61. 

6. Copeland, L.O. &M.B., McDonald. . Principles of Seed Science and Technology. Dordrecht, The etherlands: Kluwer 

Academic Publishers 

7. Hill, H. J. 9111. Advances in seed technology. Seed dynamics, Inc. originally published in Journalof New Seeds, 6(6): 

668-686. 

8. Taylor, A. G. 9117. Seed storage, germination and quality. In: The Physiology of Vegetable Crops, ed. H.C. Wien. 

Wallingford, U.K: CAB International. pp. 6-41 
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 بررسی تاثیر اکوتیپ بر میزان ترکیبات فنل ،فالونویید وفعالیت آنتی اکسیدانی میوه زرشک

 

 3، صادق آتشی2، محمد باقر باقریه نجار1*فاطمه زارعی

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 9دانشگاه گلستان  9دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفایی بهاران 5

fatemezareei8@gmail.com : نویسنده مسئول   

 

 مقدمه

 4به ارتفاع حدود  داردانه و یوحش ای استدرختچه Berberidaceaeاز تیره  Berberis integrrimaبا نام علمی  یزرافشان زرشک

ه به طور خودرو در کمتر میلی 8تا  7متر و میوه سته به طول یسانت 1تا  9ای به طول آذین خوشههای ضخیم و چرمی، گلمتر با برگ

و گرگان(  کالت ن،اچقو ن،یاسفرا روان،یش بجنورد، در ناخراس لیقب ازاغلب نواحی ایران بخصوص در نواحی شمالی و شمال شرقی کشور )

 یمرغتخم آن هویم .دارد یادیز شپراکن زین (ریصغ ی ایآس) کایرانیا منطقه در گونه نیا روید.ن میتهرا فارس، لرستان، جان،یآذربا و در

های ثانویه چون . زمان برداشت محصول آن آبان ماه است. این گیاه به جهت دارا بودن متابولیتاست یارغوان تا قرمزگ رن به شکل

و در درمان  (. Kunwar et al.,2006; Fatehi et  at.,2005)باشدبربرین، اوکسیاکانتین، برمامین و غیره دارای خواص دارویی بسیاری می

ها و اسهال مورد استفاده قرار های صفراوی، ضد ماالریا، هپاتیت، ضد التهابها، ورم لثه دندان، درد گلو، تبهای گوارشی، خونریزیبیماری

 مختلفی راهکارهای ظورمن بدین.  ( Kunwar et al.,2006; Fatehi et  at.,2005)گرفته و در کاهش کلسترول خون نقش مهمی دارد

 توجه مورد غیره و زراعی عملیات مدیریت تر، مناسب ارقام از استفاده عملکرد، افزایش کشاورزی، محصوالت کشت زیر سطح افزایش مثل

های رمواد موثره گیاهان اگر چه بیشتر تحت تاثیر خصوصیات گیاه قرار دارند، ولی ساخت آنها بطور آشکاری تحت تاثیر فاکتو د.باش می

شوند. محصول گیرند. فاکتورهای مذکور سبب تغییراتی در رشد، نمو و همچنین کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان میمحیطی قرار می

 زراعی یک گیاه از نظر اقتصادی وقتی مقرون به صرفه است که مقدار متابولیت های اولیه و ثانویه آن به حد مطلوب رسیده باشد. با انتخاب

حیطی مناسب می توان به حداکثر مقدار محصول دست یافت. محیط گیاه ترکیبی از عواملی است که گیاه در آن رشد می کند عوامل م

تفتی و همکاران   زاده  های آویشن کرمانی توسط مکی  اجزای اسانس اکوتیپ در ارزیابی خصوصیات گیاهشناسی، درصد و(. 5984)امید بیگی،

بیشترین ارتفاع بوته، قطر بوته، تعداد شاخساره، طول و عرض برگ، وزن تر و وزن خشک بوته مربوط به (، نتایج نشان داد که 5982)

ها با   ولی تعداد شاخساره در بوته، طول برگ و عرض برگ در هیچ یک از اکوتیپاکوتیپ کرمان و کمترین مربوط به اکوتیپ شاهرود بود، 

 های  یبترکگیری (. با استفاده از استخراج و اندازه5988ررسی دیگری که جاین و همکاران )در ب. داری نداشت  اکوتیپ دیگری اختالف معنی

 از ها  اکشن ینبهتر یافتند کهرانجام دادند د یرانا یمناطق غرب در یاز گل محمد یپکامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوت یدیفالونوئ

( با 9151و همکاران ) نژاد بودند. قاسم یلو اردب یالمای، غرب یجانشامل آذربا یبکامفرول و کوئرستین به ترت های  یبترک میزان نظر

 یجهنت ینبه ا  Juglans Regia یاه گردوکل در گ یدفنول و فالونوئ یزانو م یداناکس یآنت یتفعال یبر رو یطیمح یفاکتورها یرتاٌث یبررس
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روزانه  یدما یانگینم ینارتفاع و کمتر یشترینبا ب یدر منطقه آبعل سیدانی ید و فعالیت آنتی اکفنول و فالونوئ یزانم یشترینکه ب یدندرس

 در این تحقیق میزان فنل کل و فالونویید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی درمیوه زرشک مورد مطالعه قرار گرفت. بدست آمد.

 

 مواد و روش

در استان گلستان و در 5924ز21در سال ان نما، رامیان سه اکوتیپ چهارباغ، جه درتکرار  9این آزمایش در طرح کامل تصادفی در 

 درخت به طور 6برداری در زمان رسیدن میوه آبان ماه انجام شد. از هر یک از مناطق نمونه . جرا شدموسسه غیرانتفایی بهاران ا آزمایشگاه

از و پس  و آسیاب گردیدخشک ، گراد قرار داده درجه سانتی 41ز  41در ادامه نمونه ها در آون با دمای  جمع آوری شد. انتخاب و تصادفی

مشایخی و .)با دستگاه اسپکتروفتومتر انجام گردید و فعالیت آنتی اکسیدانی  فالونوئید کلل، درصد ؛ اندازه گیری فن 81تهیه عصاره متانولی 

 (5924 اتشی

 

 نتایج وبحث

لحاظ میزان فنل، فالونوئیدو فعالیت آنتی اکسیدان اختالف معنی داری نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین اکوتیپ های مورد بررسی از 

 درصد مشاهده گردید.  1در سطح 

 های ثانویه تحت تأثیراکوتیپ های مختلفتجزیه واریانس صفات برخی از متابولیت 1جدول 

 فعالیت آنتی اکسیدان کل فالونوئید کل فنل کل (DFدرجه آزادی ) منابع تغییرات

 61/78* 9 اکوتیپ
*955/96 

*81/69 

 969/96 41/91 28/6 94 خطا

 ضریب تغییرات )درصد(
 

949/9 28/1 61/4 

 داریعدم وجود اختالف معنی n.s%، 1دار در سطح اختالف معنی *%، 5دار در سطح اختالف معنی **

خشک( بیشترین میزان فنل را دارا بود. همچنین  گرم بر گرم وزنمیلی448/1.نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که اکوتیپ چهارباغ با )

 (.5گرم بر گرم وزن خشک( کمترین فنل را به خود اختصاص داد)شکلمیلی 451/1اکوتیپ رامیان با مقدار )
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 های مربوط به اثر اکوتیپ روی فنل کل( مقایسه میانگین5شکل)

-میلی 569/1گرم بر گرم وزن خشک بیشترین میزان فالونوئید میوه و اکوتیپ جهان نما با مقدار میلی 994/1همچنین اکوتیپ چهار باغ با 

 (.9گرم بر گرم وزن خشک کمترین فالونوئید را به خود اختصاص داد)شکل

 
 های مربوط به اثر اکوتیپ روی فالونوئید کل( مقایسه میانگین9شکل)
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 های مربوط به اثر اکوتیپ روی آنتی اکسیدانی کل( مقایسه میانگین5شکل)

 

درصد رادیکال آزاد( مربوط به اکوتیپ  87/42اکسیدان کل)( بیشترین میزان آنتی9های )شکلهمچنین بر اساس نتایج مقایسه میانگین

 بیشترین میزان ( که5988به اکوتیپ رامیان بود. که با نتایج جاین و همکاران )درصد( هم مربوط  77/91چهار باغ و کمترین میزان آن )

مطابقت دارد که مناطق خنک وسرد تر دارای  بودند. یلو اردب یالمای، غرب یجانشامل آذربا یبکامفرول و کوئرستین به ترت های  یبترک

 یبر رو یطیمح یفاکتورها یرتاٌث یبررسکه    گزارش کردند (9151) و همکاران یقاسمنتایج  همچنین با ترکیبات ثانویه بیشتری می باشد.

فنول و  یزانم یشترینکه ب یدندرس یجهنت ینبه ا  Juglans Regia یاه گردوکل در گ یدفنول و فالونوئ یزانو م یداناکس یآنت یتفعال

 مطابقت دارد. روزانه بدست آمد. یدما یانگینم ینارتفاع و کمتر یشترینبا ب یدر منطقه آبعل ید و فعالیت آنتی اکسیدانی فالونوئ

 

 اکوتیپ. میوه زرشک، ، فالونویید کل فنل کل ،واژگان کلیدی: 

 

 منابع

 .صفحه 498نشر،  . تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد دوم، انتشارات آستان قدس رضوی، به5984امیدبیگی، ر.، -5

 دو فراوری.ناشرزبان و ادب مشهد.  زرشک فناوری تولی5985م ،ا وکافی،بالندری-9

 . مجموعه CMCو تجاری کیتوزان با مایونز سس در دهنده قوام بعنوان میگو پوسته از تولیدی کیتوزان . مقایسه5981 غ. مصباحی ح. و برزگر-9

 گرگان فروردین، 99-94 ایران، غذایی صنایع ملی کنگره شانزدهمین مقاالت

 ,518-512و درختجه های ایران. ص . جنگلها، درختان 5981ثابتی ح. -4

 بیوشیمیایی خصوصیات برخی بر میوه بافت و پایه اثر مطالعه. 5988. ک قاسمی، و. ع. م زاده، ابراهیم ؛.خ همتی، ؛.ی قاسمی، ؛.ع نژاد،¬قاسم-1

 ,49-14(: 9)52 گیاهی، تولید پژوهشهای مجله. ناول تامسون پرتقال و پیج نارنگی
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.راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی )بررسی قبل و پس از برداشت گیاهان(. انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی 5924ص.مشایخی، ک.، آتشی، -6

 ص. 991و منابع طبیعی )تاک(.

س اکوتیپ های . ارزیابی خصوصیات گیاهشناسی و بازده و اجزای اسان5982ز.  ،و کدخدا .،ع ،، اجنی.ش ،، رضازاده.ح ،، نقدی بادی.م ،زاده تفتیمکی-7

 .61تا  17ات ، صفح4، شماره 2در ایران. فصلنامه گیاهان داروئی، جلد  (Thymus caramanicus) آویشن کرمانی

8-Arayne M S, Sultana N, SherBahadur S. (2007) The berberis story: Berberis vulgaris in therapeutics. Pak. J. 

Sci. 20 (1) :83-92. 

9-Jin P., Zheng H.Y., Cheng M.C., Gao Y.H., Chen X.W., and Chen J.H. 2010. Effect of Methyl jasmonate 

treatment on fruit decay and quality in peaches during storage at ambient temperature. ISHS Acta Horticultur. 

712: 711-716. 

10-Kunwar, R. M., Nepal, B. K., Kshhetri, H. B., Rai, SK. and Bussmann, R. W.(2006). Ethnomedicine in 

Himalaya: a case study from Dolpa, Humla, Jumla and Mustang districts of Nepal. Journal of Ethnobiology and 

Ethnomedicine. 2(27):44-45. 
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 میزان تغییرات ترکیبات فنل ،فالونویید وفعالیت آنتی اکسیدانی میوه زرشک تحت موقعیت جغرافیایی

 

 3، صادق آتشی2، محمد باقر باقریه نجار1*فاطمه زارعی

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 9دانشگاه گلستان  9دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفایی بهاران 5

fatemezareei8@gmail.com مسئول:نویسنده   

 

 مقدمه

 4به ارتفاع حدود  داردانه و یوحش ای استدرختچه Berberidaceaeاز تیره  Berberis integrrimaبا نام علمی  یزرافشان زرشک

ه به طور خودرو در کمتر میلی 8تا  7متر و میوه سته به طول سانتی 1تا  9 ای به طولآذین خوشههای ضخیم و چرمی، گلمتر با برگ

و گرگان(  کالت ن،اچقو ن،یاسفرا روان،یش بجنورد، در ناخراس لیقب ازاغلب نواحی ایران بخصوص در نواحی شمالی و شمال شرقی کشور )

 یمرغتخم آن هویم .دارد یادیز شپراکن زین (ریصغ ی ایآس) کایرانیا منطقه در گونه نیا روید.ن میتهرا فارس، لرستان، جان،یآذربا و در

های ثانویه چون . زمان برداشت محصول آن آبان ماه است. این گیاه به جهت دارا بودن متابولیتاست یارغوان تا قرمزگ رن به شکل

و  (. Kunwar et al.,2006; Fatehi et  at.,2005)باشدبربرین، اوکسیاکانتین، برمامین و غیره دارای خواص دارویی بسیاری می

ها و اسهال مورد های صفراوی، ضد ماالریا، هپاتیت، ضد التهابها، ورم لثه دندان، درد گلو، تبهای گوارشی، خونریزیدر درمان بیماری

 منظور بدین.  ( Kunwar et al.,2006; Fatehi et  at.,2005)استفاده قرار گرفته و در کاهش کلسترول خون نقش مهمی دارد

 زراعی عملیات مدیریت تر، مناسب ارقام از استفاده عملکرد، افزایش کشاورزی، محصوالت کشت زیر سطح افزایش مثل مختلفی راهکارهای

 مواد موثره گیاهان اگر چه بیشتر تحت تاثیر خصوصیات گیاه قرار دارند، ولی ساخت آنها بطور آشکاری تحت د.باش می توجه مورد غیره و

گیرند. فاکتورهای مذکور سبب تغییراتی در رشد، نمو و همچنین کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان های محیطی قرار میرتاثیر فاکتو

شوند. محصول زراعی یک گیاه از نظر اقتصادی وقتی مقرون به صرفه است که مقدار متابولیت های اولیه و ثانویه آن به حد مطلوب  می

تخاب عوامل محیطی مناسب می توان به حداکثر مقدار محصول دست یافت. محیط گیاه ترکیبی از عواملی است که گیاه رسیده باشد. با ان

های آویشن کرمانی توسط   اجزای اسانس اکوتیپ در ارزیابی خصوصیات گیاهشناسی، درصد و(. 5984در آن رشد می کند )امید بیگی،

نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته، قطر بوته، تعداد شاخساره، طول و عرض برگ، وزن تر و وزن (، نتایج 5982تفتی و همکاران )  زاده  مکی

ولی تعداد شاخساره در بوته، طول برگ و عرض برگ در خشک بوته مربوط به اکوتیپ کرمان و کمترین مربوط به اکوتیپ شاهرود بود، 

(. با استفاده از استخراج 5988در بررسی دیگری که جاین و همکاران ). نداشت داری  ها با اکوتیپ دیگری اختالف معنی  هیچ یک از اکوتیپ

انجام دادند  یرانا یمناطق غرب در یاز گل محمد یپکامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوت یدیفالونوئ های  یبترکگیری و اندازه

 بودند. قاسم یلو اردب یالمای، غرب یجانشامل آذربا یبتین به ترتکامفرول و کوئرس های  یبترک میزان نظر از ها  اکشن ینبهتر یافتند کهرد

 یاه گردوکل در گ یدفنول و فالونوئ یزانو م یداناکس یآنت یتفعال یبر رو یطیمح یفاکتورها یرتاٌث ی( با بررس9151و همکاران ) نژاد

Juglans Regia  ارتفاع  یشترینبا ب یدر منطقه آبعل الیت آنتی اکسیدانی ید و فعفنول و فالونوئ یزانم یشترینکه ب یدندرس یجهنت ینبه ا
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در این تحقیق میزان فنل کل و فالونویید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی درمیوه زرشک مورد  روزانه بدست آمد. یدما یانگینم ینو کمتر

 مطالعه قرار گرفت.

 مواد و روش
در استان گلستان و در 5924ز21در سال چهارباغ، جهان نما، رامیان سه اکوتیپ  درتکرار  4این آزمایش در طرح کامل تصادفی در 

 درخت به طور 6برداری در زمان رسیدن میوه آبان ماه انجام شد. از هر یک از مناطق نمونه . جرا شدموسسه غیرانتفایی بهاران ا آزمایشگاه
از و پس  و آسیاب گردیدخشک ، درجه سانتی گراد قرار داده 41ز  41در ادامه نمونه ها در آون با دمای  جمع آوری شد. انتخاب و تصادفی

مشایخی ) با دستگاه اسپکتروفتومتر انجام گردید و فعالیت آنتی اکسیدانی  فالونوئید کلل، درصد ؛ اندازه گیری فن 81تهیه عصاره متانولی 
 .(5924و اتشی 

 نتایج وبحث

یی مورد بررسی از لحاظ میزان فنل، فالونوئیدو فعالیت آنتی اکسیدان اختالف معنی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین موقعیت جغرافیا

 . درصد مشاهده گردید 1داری در سطح 

 های ثانویه تحت تأثیراکوتیپ های مختلفتجزیه واریانس صفات برخی از متابولیت 1جدول 

 دان کلفعالیت آنتی اکسی فالونوئید کل فنل کل (DFدرجه آزادی ) منابع تغییرات

 61/78* 9 اکوتیپ
*955/96 

*81/69 

 969/96 41/91 28/6 59 خطا

 ضریب تغییرات )درصد(
 

949/9 28/1 61/4 

 داریعدم وجود اختالف معنی n.s%، 1دار در سطح اختالف معنی *%، 5دار در سطح اختالف معنی **

گرم بر گرم وزن خشک بیشترین و جهت جغرافیایی جنوب با میلی 497/1شرق با  نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که موقعیت جغرافیایی
 (.5گرم بر گرم وزن خشک کمترین میزان میزان فنل کل را به خود اختصاص داد )شکلمیلی969/1مقدار 
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 های مربوط به اثر موقعیت جغرافیایی روی فنل کل( مقایسه میانگین5شکل)

گرم بر میلی577/1گرم بر گرم وزن خشک میوه بیشترین و جهت جغرافیایی شمال مقدار میلی 956/1جغرافیایی  شرق با جهت  همچنین
 (.9گرم وزن خشک کمترین فالونوئید میوه را به خود اختصاص داد)شکل

 
 فالونوئید کلهای مربوط به اثرموقعیت جغرافیایی  روی ( مقایسه میانگین9شکل)
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 های مربوط به اثرموقعیت جغرافیایی روی آنتی اکسیدانی کل( مقایسه میانگین5شکل)

 
درصدرادیکال آزاد( مربوط به جهت جغرافیایی 65/49اکسیدان )( بیشترین میزان آنتی9های )شکلهمچنین بر اساس نتایج مقایسه میانگین

 ( که5988درصد رادیکال آزاد( هم مربوط به جهت جغرافیایی شمال بود.. که با نتایج جاین و همکاران )97/91زان آن )شرق و کمترین می

 مناطق خنک مطابقت دارد که بودند. یلو اردب یالمای، غرب یجانشامل آذربا یبکامفرول و کوئرستین به ترت های  یبترک بیشترین میزان

 یفاکتورها یرتاٌث یبررسکه    گزارش کردند (9151و همکاران ) یقاسمنتایج  همچنین با بیشتری می باشد.وسرد تر دارای ترکیبات ثانویه 

 یشترینکه ب یدندرس یجهنت ینبه ا  Juglans Regia یاه گردوکل در گ یدفنول و فالونوئ یزانو م یداناکس یآنت یتفعال یبر رو یطیمح

مطابقت  روزانه بدست آمد. یدما یانگینم ینارتفاع و کمتر یشترینبا ب یدر منطقه آبعل دانی ید و فعالیت آنتی اکسیفنول و فالونوئ یزانم

 دارد.

 موقعیت جغرافیایی میوه زرشک، ، فالونویید کل فنل کل ،واژگان کلیدی: 

 

 منابع
 .صفحه 498، نشر . تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد دوم، انتشارات آستان قدس رضوی، به5984امیدبیگی، ر.، -5
 .  زرشک فناوری تولیدو فراوری.ناشرزبان و ادب مشهد5985م ،ا وکافی،بالندری-9

 . مجموعه CMCو تجاری کیتوزان با مایونز سس در دهنده قوام بعنوان میگو پوسته از تولیدی کیتوزان . مقایسه5981 غ. مصباحی ح. و برزگر-9

 گرگان فروردین، 99-94 ،ایران غذایی صنایع ملی کنگره شانزدهمین مقاالت
 .518-512. جنگلها، درختان و درختجه های ایران. ص 5981ثابتی ح. -4



 
 

 

97 

 بیوشیمیایی خصوصیات برخی بر میوه بافت و پایه اثر مطالعه. 5988. ک قاسمی، و. ع. م زاده، ابراهیم ؛.خ همتی، ؛.ی قاسمی، ؛.ع نژاد،¬قاسم-1
 .49-14(: 9)52 گیاهی، تولید ژوهشهایپ مجله. ناول تامسون پرتقال و پیج نارنگی

.راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی )بررسی قبل و پس از برداشت گیاهان(. انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی 5924مشایخی، ک.، آتشی، ص.-6
 ص. 991و منابع طبیعی )تاک(.

. ارزیابی خصوصیات گیاهشناسی و بازده و اجزای اسانس اکوتیپ های 5982ز.  ،و کدخدا .،ع ،، اجنی.ش ،، رضازاده.ح ،، نقدی بادی.م ،زاده تفتیمکی-7
 .61تا  17ات ، صفح4، شماره 2در ایران. فصلنامه گیاهان داروئی، جلد  (Thymus caramanicus) آویشن کرمانی

8-Arayne M S, Sultana N, SherBahadur S. (2007) The berberis story: Berberis vulgaris in therapeutics. Pak. J. Sci. 20 (1) 

:83-92. 
9-Jin P., Zheng H.Y., Cheng M.C., Gao Y.H., Chen X.W., and Chen J.H. 2010. Effect of Methyl jasmonate treatment on 

fruit decay and quality in peaches during storage at ambient temperature. ISHS Acta Horticultur. 712: 711-716. 

10-Kunwar, R. M., Nepal, B. K., Kshhetri, H. B., Rai, SK. and Bussmann, R. W.(2006). Ethnomedicine in Himalaya: a case 

study from Dolpa, Humla, Jumla and Mustang districts of Nepal. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 2(27):44-45. 
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 بر خصوصیات مورفولوژیک و اسانس گیاه دارویی رازیانه 1تأثیر ویتامین ب

 
 2و مجتبی نورآئین 2، عزت اله اسفندیاری2، یوسف نصیری*1امید میرزایی چشمه گچی

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشگاه مراغه -5

 ، دانشگاه مراغهعضو هیات علمی گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی-2

 Omid.mirzaii325@gmail.com نویسنده مسئول:

 

 مقدمه
های مختلف این گیاه برای درمان امراضی مانند دردهای  رازیانه گیاهی متعلق به تیره چتریان و بومی نواحی مدیترانه است. بخش

گردد. کاربرد این گیاه همچنین  ه استفاده میهای مزمن و همچنین درمان سنگ کلی مربوط به سیستم گوارشی، دیابت، برونشیت و سرفه
(. ماده موثره رازیانه جزو 5است ) برای درمان سرفه، دل درد، نفخ، سوء هاضمه در کودکان و تحریک شیر در مادران شیرده گزارش شده

اهان از مسیرهای )الف( موالونیک اسید و باشد که در گی کربنه ایزوپنتیل پیروفسفات می 1ها واحد  ها بوده ماده اولیه برای بیوسنتز ترپن ترپن
گردد. برای بیوسنتز این ترکیب بودن تیامین برای انجام واکنش دکربوکسیالسیون و تولید سوبسترای  پیروات سنتز می-)ب( گلیسرآلدئید

صد اسانس و عملکرد آن در مقایسه با (. در آزمایشی بر روی بابونه آلمانی تاثیر مثبت کاربرد خارجی تیامن بر میزان در9باشد ) اولیه الزم می
(. ا توجه به 4پاشی تیامین سبب افزایش عملکرد گل و درصد اسانس گردید ) (. عالوه براین در گیاه یاس محلول1است ) شاهد گزارش شده

 5ندک تاثیر کاربرد ویتامین ب ها و مطالعه ا عنوان ماده اولیه بیوسنتز ترپن های فیزیولوژیک تیامین در تأمین ایزوپنتیل پیروفسفات به نقش
 بر میزان اسانس و عملکرد گیاهن دارویی از جمله رازیانه این آزمایش طراحی و به مرحله اجرا درآمد.

 

 ها مواد و روش
ی های کامل تصادف صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک  به 5929این در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی 
میکروموالر( و اسپری آن در مراحل مختلف  511و  11)شاهد(،  1در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل دوزهای مختلف تیامین )

شخم زده شد و پس  5929 ماه اسفند درمحل اجرای آزمایش  زمین منظور بدینبندی و هر سه مرحله( بود.  دهی و دانه دهی، گل رشد )ساقه
ها در هر کرت  سانتیمتر روی ردیف 91ها و  سانتیمتر بین ردیف 91فروردین بذور رازیانه در با فاصله  دوم نیمه دربندی  رتاز تسطیح و ک

ساعت در آب خیسانده شد و در  94مدت  متر بود. بذور رازیانه قبل از کشت به 9خط کشت به طول  1شامل آزمایش کشت شد. هر کرت 
افزایش احتمال ظهور آنها و کاهش اثرات منفی سله بندی خاک، روی بذور با ماسه بادی  ید. برایسانتیمتری کشت گرد 9تا  9عمق 

های هرز مزرعه بطور دستی حذف و کنترل شد.  پوشانده شد. آبیاری مزرعه باتوجه به شرایط محیطی و نیاز مزرعه انجام گرفت. علف
رمربع از هر کرت صورت گرفت. از بذور برداشت شده اسانس با استفاده از مرحله رسیدگی فیزیولوژیک و در سطح یک مت برداشت بذور در

گرم دانه از هر نمونه با آسیاب برقی خرد شده و داخل بالن دستگاه ریخته شد سپس  11دستگاه کلونجر استحصال گردید. بدین صورت که 
ی با دستگاه کلونجر ادامه پیدا کرد. درصد اسانس و گیرساعت عمل اسانس 9لیتر آب مقطر به آن اضافه گردیدد و به مدت  میلی 411

-MSTAهای حاصل با نرم افزار  داده عملکرد اسانس پس از رطوبت زدایی اسانس استحصالی با کاربرد سولفات سدیم خشک محاسبه شد.

C  تجزیه و با استفاده از روشLSD های صفات انجام گردید.  مقایسه میانگین 
  

 نتایج و بحث
داری بر روی صفات مورد مطالعه به جزء شاخص  های مختلف تیامین اثر معنی ل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که غلظتنتایج حاص

(. نتایج مقایسه 5داری مشاهده نشد )جدول  پاشی و اثرات متقابل تیمارها اثر معنی های مختلف محلول باشد. بین زمانبرداشت می
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میکروموالر میزان عملکرد دانه در مقایسه با شاهد  511و  11ان داد که کاربرد خارجی تیامین با مقادیر های صفات مورد مطالعه نش میانگین
میکروموالر میزان عملکرد دانه را در مقایسه با شاهد  511و  11طوریکه در این مطالعه تیامین با مقادیر  داری افزایش داد. به طور معنی را به

های فیزیولوژیک متعددی از جمله  های گیاهی دارای نقش (. تیامین در سلول5)شکل  زایش داددرصد اف 8/92و  7/41ترتیب  به
ها  های دکربوکسیالسیون زمینه اجرای فرآیندهای متابولیسمی بیومولکول باشد. با انجام واکنش دکربوکسیالسیون و ترانس ستوالسیون می

امین با واکنش ترانس ستوالسیون در مرحله برگشت چرخه کالوین و مسیر اکسیداسیون افتد. بعالوه این ویت و تولید انرژی در آنها اتفاق می
خوبی تأمین  های متابولیسمی به کند. بدین ترتیب میزان فتوسنتز و پتانسیل هیدروژن الزم برای انجام واکنش مستقیم گلوکر ایفای نقش می

توآسیمیالت و پرکردن دانه بطور بهتری صورت گرفته و میزان عملکرد افزایش گردد تا توان تولید ف (. برآیند این عوامل سبب می9شود ) می
 یابد.  

ها نشان داد که کاربرد تیامین در رازیانه سبب افزایش میزان درصد اسانس و عملکرد آن در مقایسه با شاهد  نتایج مقایسه میانگین
درصد در مقایسه با شاهد  5/51و  2/8ترتیب  میکروموالر به 511و  11شد. بطوریکه درصد اسانس در اثر کاربرد خارجی تیامین با مقادیر 

و  6/49ترتیب برابر  میکروموالر به 511و  11(. همچنین، عملکرد اسانس در اثر کاربرد خارجی تیامین با مقادیر 9افزایش یافت )شکل 
(. از دالیل افزایش درصد اسانس در اثر 9افت )شکلدرصد در مقایسه با شاهد افزایش ی 9/48و  6/15 گرم در متر مربع بود که 69/49

ها اشاره نمود. این ترکیب  توان به نقش این ویتامین در تولید ایزوپنتیل پیروفسفات بعنوان ماده اولیه بیوسنتز ترپن کاربرد خارجی تیامین می
کربنه استیل کوآ با هم ترکیب شده و در انتها طی یک  9های  تواند از مسیر موالونیک اسید بوجود آید. در این مسیر الزم است که بنیان می

کند. بعالوه استیل کوآ نیز بایستی از  کربنه حاصل گردد که در این واکنش تیامین نقش اصلی ایفا می 1واکنش دکربوکسیالسیون ترکیب 
بیفتد. برای انجام این عمل نیز بودن اکسیداتیو اتفاق -پیروات حاصل شود که برای تشکیل آن بایستی با انجام واکنش دکربوکسیالسیون

شود تا این فرآیندهای فیزیولوژیک بهتر انجام شده و در نتیجه میزان اسانس افزایش  باشد. اضافه نمودن تیامین سبب می تیامین الزامی می
توجه به افزایش عملکرد دانه و درصد  (. با1است ) یابد. افزایش اسانس در اثر کاربرد خارجی تیامین در گیاهان بابونه آلمانی نیز گزارش شده

 است.   اسانس دانه در صد کاربرد تیامین، افزایش عملکرد اسانس نیز اتفاق افتاده
 

 نتایج و بحث
در این آزمایش باعث افزایش عملکرد دانه، درصد اسانس  5توان عنوان نمود که از آنجایی که کاربرد ویتامین ب  عنوان نتیجه کلی می به

شود که به دلیل اهمیت تیامین در فرآیندهای متابولیسمی گیاه، کاربرد آن  بع آن افزایش عملکرد اسانس گردید چنین استباط میآن و به ت
 باشد.  در افزایش عملکرد کمی و کیفی این گیاه دارویی قابل توجه می

  
 

 ارویی رازیانهنتایج تجزیه واریانس تأثیر تیامین بر صفات اندازه گیری شده در گیاه د -1جدول 

  میانگین مربعات

شاخص 
 برداشت

 درجه آزادی عملکرد دانه درصد اسانس عملکرد اسانس
 منابع تغیرات

859/2 ns
 

*752/996 
**989/1 

ns469/9191 9 بلوک 

ns215/29 **675/896 
**579/1 

 مقادیر تیامین 9 157/59992**

ns189/49 
ns545/24 ns162/1 ns984/9141 9 مراحل اسپری 

ns157/95 ns779/69 ns116/1 ns969/5589 6 تیامین*اسپری 

 خطا 99 668/5977 195/1 617/62 492/99

 ضریب تغییرات)%( - 12/95 67/7 77/95 91/51

ns  درصد را نشان می دهد. 5و  1، * ، ** به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح 
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بر میزان عملکرد دانه  5های مختلف ویتامین ب اثر کاربرد غلظت -5شکل

 رازیانه. 

 

 . بر میزان اسانس رازیانه 5های مختلف ویتامین ب برد غلظت: اثر کار9شکل 

 

 

 

       

 

 ص برداشتبر میزان شاخ 1اثر کاربرد غلظت های مختلف ویتامین ب -4شکل بر میزان عملکرد اسانس رازیانه 5های مختلف ویتامین ب اثر کاربرد غلظت -9شکل 

 

 ، شاخص برداشت، مورفولوژیک، رازیانه  5ویتامین ب واژگان کلیدی:

 منابع 

ای دانکن در سطح رازیانه با روش چند دامنه گیاه شده گیری اندازه صفات بر 5ویتامین ب  مختلف یها غلظت اثر  مقایسه میانگین -4و  9،9،5شکل 
 درصد 1احتمال 
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 Hypericumاثر سالیسیلیک اسید و متیل جازمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گل راعی

perforatum L.   رقم Topas 

 3و سید کمال کاظمی تبار 2ویدا چالوی ،2حسین مرادی ،*1زمانی محمد

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی5
 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی، ،استادیار 9

 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه ،و اصالح نباتاتعضو هیأت علمی گروه زراعت  ،دانشیار 9

 

 مقدمه

است که شامل ترکیبات شیمیایی   Hypericaceae یکی از گونه های علفی چند ساله از خانواده .Hypericum perforatum L گل راعی

 به گیاه دارویی موثره مواد کیفی و کمی فزایش باشد. با ارزش مانند هایپریسین ,پسودو هایپریسین ,هایپرفورین ,ادهایپرفورین و زانتون می

 از یکی عنوان به چه اگر مختلف، تکنولوژی کشت سلول گیاهی روشهای میان از. باشد می تحقیقاتی مسائل مهمترین از یکی عنوان

 موثره مواد تولید پایین برخی مطلوب برای تولید متابولیت های ثانویه آزمایشگاه به کار می رود اما مهم ترین مشکل پیش رو روشهای

( .به منظور افزایش تولید متابولیت های ثانویه دراین گیاه از محرک )الیسیتور( استفاده می 1در شرایط آزمایشگاه است) گیاه نوع به بسته

(. 5در سلول هدف را دارند) شود .  محرک ها مواد شیمیایی و یا عوامل زیستی هستند که توانایی ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

( نشان دادند که درکشت بافت گل راعی و استفاده از محرک ,تولید مواد موثره به طور معنی داری نسبت به کشت 9154ناملی و همکاران )

(نشان دادند که سالیسیلیک اسید میزان هایپریسین را در کشت شاخه گونه 9155(.کاست و همکاران)6مزرعه ای افزایش یافت)

( نشان داند که جازمونیک اسید می تواند 9117(. گادزوفسکا و همکاران)9افزایش داد) H hirsutumو  Hypericum maculatumهای

(. در این پژوهش اثر سالیسیلیک اسید و 4آنترون ها و فنیل پروپانوئید ها را در کشت سوسپانسیون گل راعی افزایش دهد) مقدار نفتو دی

 بررسی شد. Hypericum perforatum L. cv Topas وان محرک بر تولید هایپریسین در گیاهمتیل جازمونات  به عن

 

 مواد و روش ها

این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با دو فاکتور  در سه تکرار در آزمایشگاه پژوهشی گروه علوم باغبانی 

به مدت یک  Topas ی انجام گرفت.  به منظور تهیه ریز نمونه و القا کالوس بذر های رقمدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار

ضد عفونی شده و پس ازسه بارشستشو با آب مقطر استریل در محیط های  41% دقیقه در آب ژاول 51 و سپس  71دقیقه توسط اتانول %

نوک شاخه های دانهال ها جدا شده  cm 5 دید. بعد از چهار هفتهگرم بر لیتر ساکارز کشت گر 91گرم بر لیتر آگار و  8دارای MSکشت 

کشت گردید.کالوس های تشکیل شده  ایندول بوتیریک اسید  به منظور القا کالوس mg/l9بنزیل آدنین و  mg/l 5ودرمحیط کشت حاوی

( و 1،71, 511و Mµ 991) غلظتهای هایپرسین شامل سالیسیلیک اسید با موثره مواد تولید محرک هفته به محیط های حاوی 7پس از 

های اندازه  فاکتور .( کشت شد و پس ازسه هفته نمونه ها از درون ظرف برداشت و پودر گردیدµM1،71،511) غلظتهای متیل جازمونات با

1 



 
 

 

113 

واندازه گیری  (9( )5921کل به روش مرشد لو و همکاران) (, فنل6()9159گیری شده  شامل مقدار هایپریسین به روش ناملی و همکاران )

به وسیله  LSD و با آزمون 1( بود. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین در سطح احتمال %7()9151فالوونوئیدبه روش و وانگ و همکاران )

 گرفت.انجام  SAS 9.1نرم افزار 

 نتایج و بحث

 هایپریسین مقدار بیشترین . داد نشان ها تیمار میان در را داری معنی اختالف شده گیری اندازه های فاکتور برای واریانس تجزیه نتایج

میکرو موالر  511و SA 991و 511متیل جازمونات و کمترین مقدار مربوط به تیمار mµ71سالیسیلیک اسید و  mµ71به تیمار مربوط

لظت صفر سالیسیلیک کاهش یافت. بیشترین مقدار فنل در غMµ71به بیش از  SAمتیل جازمونات بود.مقدار هایپریسین با افزایش غلضت

متیل جازمونات  71سالیسیلیک اسید و  991و  71متیل جازمونات بدست آمد و بیشترین مقدار فالوونوئید در غلظت های  71اسید و صفر و 

. رسیدmg/l5,65میکرو موالر متیل جازمونات مقدار هایپریسین به  911( نشان دادند که در غلظت9154بدست آمد. سونگ و همکاران)

 .H شاخه کشت در ثانویه متابولیت تولید بر را اسید سالیسیلیک و گیاهی رشد های کننده تنظیم اثر( 9155)همکاران، و ستکا

maculatumوHypericum hirsutum  که کردند مشاهده و کردند آزمایشmg/l4/1 هیپرسین ماکوالتوم گونه در کینتین یا آدنین بنزیل 

 و کالوس شاخه، کشت بر  اسید سالیسیلیک تاثیر( 9159)همکاران، و گادزوفسکا .داد افزایش ار هیپرفورین هیرسوتوم گونه در و

 بر اسید سالیسیلیک نمودند و بیان کردند که تاثیر مطالعه راعی گل های پروپانوئید فنیل و ها آنترون دی نفتو تولید در سلولی سوسپانسیون

دارد. در نتیجه سالیسیلیک اسید و متیل  بستگی تیمار از پس زمان مدت و اسید یکسالیسیل غلظت نمونه، ریز نوع به هیپرسین مقدار

 دادند. معنی داری بر تولید هایپریسین در گیاه گل راعی نشان اثر توام استفاده جازمونات به تنهایی و در

 

 اندازه گیری شده در کالوس گل راعیثر سطوح مختلف تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی های -5شکل 

 منابع

.اثرات کاربردر نانو ذرات اکسید روی و آهن و نوع ریز نمونه بر کال زایی و زنده مانی 5929 شرفی,ا.حسنلو,ط.خیام نکویی,م.فتوکیان,م.داوودی,د.-5

 91-96/صص49یازهم/شماره کالوس گل راعی در شرایط درون شیشه ای.فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.سال 

.بررسی اجزای اسانس,محتوای فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه گل راعی جمع آوری شده 5921مرشلو,م.عبادی,ع.فتاحی مقدم,م.یزدانی,د.-9

 996-958(. فصلنامه گیاهان دارویی.سال یازدهم.دوره اول.ویژه نامه شماره هشت صصHypericum perforatum Lاز شمال ایران)

  ل گ م    

 گ م وز 
  خشک
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3-Coste.A, Vlase.L, Halmagyi.A, Deliu.C, Coldea.G.2011. Effects of plant growth regulators and elicitors on production of 

secondary metabolites in shoot cultures of Hypericum hirsutum and Hypericum maculatum.Plant Cell, Tissue and Organ 

Culture (PCTOC). Volume 106,Issue 2, pp 279-28 
4-Gadzovska.S,Mauri.S,Delaunay.A,Spasenoski.M,Claud.J,Hageg.D.2007. Jasmonic acid elicitation of Hypericum 

perforatum L. cell suspensions and effects on the production of phenylpropanoids and naphtodianthrones 

5-Gadzovska.S, Maury.S, Delaunay.A, Spasenoski.M, Hagège.D, Courtois.D, Joseph.c, 2012. The influence of salicylic acid 

elicitation of shoots, callus, and cell suspension cultures on production of naphtodianthrones and phenylpropanoids in 

Hypericum perforatum L.(Abstract).Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), Volume 113, Issue 1, pp 25-39 

6-Namli.S, Isikalan.C, Akbas.F, Toker.Z, Tilkat.E.2014 Effects of UV-B radiation on total phenolic, flavonoid and hypericin 

contents in Hypericum retusum Aucher grown under in vitro conditions. Taylor & Francis. Vol.28,No. 24, 2286–2292  
7-Jing.W,Qian.j,Yao.l,Lu.y.2015. Enhanced production of flavonoids by methyl jasmonate elicitation in cell suspension 

culture of Hypericum perforatum. Bioresources and Bioprocessing. DOI 10.1186/s40643-014-0033-5  
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زایی غیر مستقیم های نوک شاخه گل راعی حاصل از اندام زایی ریز نمونه بررسی ریشه  

 3و سید کمال کاظمی تبار 2، ویدا چالوی2، حسین مرادی*1محمد زمانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری5
 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه انی،استادیار، عضو هیأت علمی گروه علوم باغب 9
 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه دانشیار، عضو هیأت علمی گروه اصالح نباتات، 9

 مقدمه

 باال دارای ترکیباتی مانند نفتودی اقتصادی ارزش با دارویی گیاهان از یکی عنوان به Hypericum perforatum L علمی نام گل راعی با

,زانتون ها واسانس هستند که از  )هایپریسین و سودو هایپریسین(,فلورو گلوزینول ها)هایپر فورین و اد هایپرفورین(,فالوونوئیدها آنترون ها

 به کرد. مقدار هایپریسین که خواص ضد ویروسی, ضد تومور, تقویت اعصاب و ضد افسردگی اشاره به توان می آن درمانی اثرات جمله

(نشان 9154باشد در این گیاه تحت تأثیر شرایط محیطی متغیر است. ناملی و همکاران) می راعی گل ارزش با موثره مواد از یکی عنوان

 دادند که در کشت بافت گل راعی و استفاده از محرک, تولید مواد موثره به طور معنی داری نسبت به کشت مزرعه افزایش یافت. بنابراین

در سال های اخیر تکنولوژی کشت سلول . آورد بدست توان می را ماده این از متفاوتی مقدار کشت محیط نوع به بسته گیاه تجاری تولید در

با موفقیت در تولید مابولیت های ثانویه به کار گرفته می شود. ریشه های مویین ریشه هایی طبیعی هستند که از سلول های اندام های 

رند.این ریشه ها به دلیل ثبات ژنتیکی منابع مهمی برای تولید مواد فیتوشیمیایی می باشند. ساقه شکل می گیو  مختلفی مثل برگ, ریشه

  MS( بیان کردند که بیشترین تولید ریشه نابجا از ریز نمونه های شاخه تولید شده از کالوس گل راعی در محیط9151پره تو و سانتارم )

بررسی  Topas ندازه ریز نمونه های شاخه را بر ریشه زایی گیا گل راعی رقمبدون اکسین به دست آمد. ما در این پژوهش اثر ا 9/5

 نمودیم.

 

 ها مواد و روش

% قرار داده 41دقیقه در آب ژاول  51% و سپس 71دقیقه در اتانول 5جهت ضد عفونی به مدت   Topasابتدا بذر های گل راعی رقم

کشت  ساکارز لیتر بر گرم 91 و آگار لیتر بر گرم 8 دارای MSمحیط  شده و سپس سه مرتبه با آب مقطر استریل آبکشی شده و در

و  شده شاخه جدا از بذر کشت از دانهال ها حاصل های شاخه نوک cm 1اولیه های نمونه ریز تهیه جهت هفته چهار از بعد گردیدند.

شدند. پس از دو ماه شاخه های  کشت وسکال القا منظور به اسید بوتیریک ایندول mg/l2 و آدنین بنزیل5mg/l حاوی کشت درمحیط

تیمار ریز نمونه  سه در تصادفی کامال طرح قالب در آزمایشی به عنوان ریز نمونه انتخاب شده. و  تولید شده از کالوس برحسب

شامل طول ریشه  گردید. صفات مورد اندازه گیری اجرا تکرار هر در نمونه سه با تکرار و در سه گره9گره و 9,گره)جوانه انتهایی(5شامل

نابجا , قطر ریشه نابجا, تعداد ریشه نابجا, تعداد برگ جدید و طول رشد جدید شاخه بود که اندازه گیری های طول و قطر با کولیس و بر 

 انجام گردید. 1در سطح%LSDآزمون  و مقایسه میانگین توسط SAS افزار نرم حسب میلی متر انجام شد. تجزیه آماری توسط

 

 حثنتایج و ب
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(. به  9و5اختالف بین هر سه تیمارمعنی دار شد )شکل  % برای صفات طول ریشه و طول ساقه1نتایج مقایسه میانگین در سطح احتمال 

گره بود. این نتایج نشان میدهد که اندازه 9گره سپس تیمار ربز نمونه با 5این ترتیب که بیشترین طول ریشه مربوط به تیمار ریزنمونه با

تعداد ریشه ,قطر ریشه  دار دارد وصفات خه گل راعی در میان صفات اندازه گیری شده تنها بر روی طول ساقه و ریشه اثر معنیریزنمونه شا

(نشان داد که بهترین ریز نومنه جداکشت ساقه نارون رعنا ریز 5981و تعداد برگ اختالف معنی داری را نشان ندادند. واعظی کاخکی )

ه در این آزمایش ریزنمونه نوک شاخه حاصل از باززایی غیر مستقیم شامل یک گره به عنوان بهترین تیمار نمونه تک گره بود.در نتیج

 جهت باز زایی غیر مستقیم گیاه گل راعی شناخته شد.

  

 

 مقایسه میانگین طول ریشه در تیمار های ریزنمونه با تعداد گره مختلف-5شکل

 

 

 مختلف گره تعداد با ریزنمونه های تیمار میانگین تعداد برگ در مقایسه -9شکل 

 منابع

 مانی زنده و زایی کال بر نمونه ریز نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربردر اثرات.5929. د,داوودی.م,فتوکیان.م,نکویی خیام.ط,حسنلو.ا,شرفی-5

  91-96صص/49 شماره/یازهم سال.طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه.ای شیشه درون شرایط در راعی گل کالوس

   4و9.ریز ازدیادی نارون رعنا هز طریق کشت بافت.نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم/شماره 5981واعظی کاخکی,م.-9

3- Karakas.O, Cetin Özen.H, Onay.A.2015. Determination of Hypericin Content in Callus and Cell Suspension Cultures of 

Hypericum triquetrifolium Turra. Advances in Zoology and Botany. 3(4): 184-189 

طول   حسب 

   ل  ت 
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4 -Murthy.H, Dandin.V, Paek.K.2014. Tools for biotechnological production of useful phytochemicals from adventitious 

root cultures. Phytochem Rev DOI 10.1007/s11101-014-9391 

5-Namli.S, Isikalan.C, Akbas.F, Toker.Z, Tilkat.E.2014 Effects of UV-B radiation on total phenolic, flavonoid and hypericin 

contents in Hypericum retusum Aucher grown under in vitro conditions. Taylor & Francis. Vol.28,No. 24, 2286–2292 

6-Pretto.F, Santarem.E.2000. Callus formation and plant regeneration from Hypericum perforatum Leaves. Plant Cell, 

Tissue and Organ Culture 62: 107–113 

7-Song.Q, Xiao.K, Mei.L,So.Y,Xua.C.2013. Several factors affecting hypericin production of Hypericum perforatum during 

adventitious root culture in airlift bioreactors. Acta Physiol Plant DOI 10.1007/s11738-013-1476-6 
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 باقال بر عملکرد و اجزای عملکرد فلورسنس سدوموناس و لگومینوساروم ریزوبیوم هایباکتری تأثیر

(Vicia faba L.)  گرگان هوایی و آب شرایط در 

 

 5، فاطمه شیخ4، بهنام کامکار3، حسین آرویی، خدایار همتی1*پورفهیمه وحدت

 وم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهددانشکده عل، هادانشجوی دکتری اصالح و فیزیولوژی سبزی 5
 دانشگاه فردوسی مشهدگروه علوم باغبانی، دانشیار  9

 گرگان طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم باغبانی، علوم گروه دانشیار 9
 گرگان طبیعی منابع و کشاورزی دانشیار گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم 4

 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -1

 f.vahdatpour@gmail.com: نویسنده مسئول

 

 مقدمه

 کشاورزی هایسیستم در مهمی نقش است که جهان در کشاورزی محصوالت ترینقدیمی از یکی (.Vicia faba L) علمی نام با باقال

(. در طب قدیم برای باقال مصارف دارویی 9است ) باالیی غذایی ارزش درصد پروتئین دارای 98تا  91داشتن  با این گیاه .میکند ایفا

 با طرفی باقال نقرس اشاره نمود. از و مثانه رماتیسم، ورم کلیه، دفع سنگ با رابطه در توان به خواصیبسیاری ذکر گردیده که از جمله می

 از استفاده .(8دارد ) کاربرد پارکینسون بیماری درمان جهت دارویی بعنوان پزشکی در است دوپامین پیشساز که نام لوادوپا به ایدهما داشتن

 مدت دراز در البته که است، محصول عملکرد افزایش راههای از یکی گیاه برای الزم غذایی عناصر کردن فراهم منظور به شیمیایی کودهای

 خصوص در جهانی نگرش به توجه با .(5میشوند ) موجب را محیطی مخربیزیست اثرات و گردیده محصوالت کیفیت کاهش به منجر

 که انسان، سالمت و محیطزیست حفظ منظور به کشاورزی در اکوسیستمهای شیمیایی، کودهای جمله از شیمیایی هاینهاده مصرف کاهش

عنوان باکتری تثبیت کننده زیستی ریزوبیوم لگومینوساروم بیوار ویسه به محرکهای بردکار دنیا است، در پایدار کشاورزی مباحث از یکی

 ویژه توجه کننده فسفات به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گیاه باقال موردبه عنوان حل نیترژون و باکتری سودوموناس فلورسنس

 .است گرفته قرار

 

 هامواد و روش

های تیمار از ترکیب زادمایه 51ت باقال بعنوان رقم رایج در منطقه گرگان انجام گردید. در این تحقیق ها بر روی رقم برکبررسی

، 2×511، 2×519سطح جمیت صفر،  1و سودوموناس فلورسنس با  51 8ریزوبیوم لگومینوساروم بیوار ویسه در دو سطح جمعیتی صفر و  

تکرار در  4تیمار در  55مار کود شیمیایی توصیه شده در مزرعه لحاظ کردید. جمعاً لیتر و یک تیسلول زنده در هر میلی 2×512، 2×517

mailto:f.vahdatpour@gmail.com
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قالب طرح بلوک کامل تصادفی مورد بررسی واقع شد. صفات عملکرد دانه سبز )نابالغ( در متر مربع، عملکرد دانه خشک )بالغ( در متر مربع، 

دستورالعمل  اساس بر و SASافزار آماری شک مورد بررسی و با استفاده از نرمدانه خ 511تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن 

 درصد انجام پذیرفت. 1در سطح احتمال  lsd آزمون از استفاده با هامیانگین های کامل تصادفی مورد تجزیه قرار گرفت. مقایسهطرح بلوک

 

 نتایج و بحث

میزان عملکرد دانه خشک مربوط به تیمار کود شیمیایی توصیه شده است که البته از  طبق نتایج بدست آمده از مقایسات میانگین، باالترین

رسد تلفیق دار ندارد. بنظر میاختالف معنی 2×517و  2×511لحاظ آماری با تیمارهای تلفیقی ریزوبیوم و سودوموناس در دو سطح جمعیت 

تنهایی بر این صفت مؤثرتر است که سه با تیمار کاربرد سودوموناس بهدر مقای 2×517و  2×511ریزوبیوم و سودوموناس در دو سطح جمعیت 

تلقیح سودوموناس به تنهایی آمده، عملکرد دانه سبز در تیمارهای کاربرد مایه( مشابهت دارد. طبق نتایج بدست6با نتایج مهانا و عبدالوحید )

ریزوبیوم نتیجه بهتری را نشان داد که در مورد اثر مثبت سودوموناس با  داری با تیمار کودشیمیایی ندارد، اگرچه تلفیق آن بااختالف معنی

-همخوانی دارد. جمعیت سودوموناس زمانی که همراه با ریزوبیوم استفاده می (4ابوالخیر )  و آل ال ( و ابد1نتایج فکادو آلمو و تسفای آلمو )

سودوموناس در ترکیب با ریزوبیوم اثر بیشتری بر  2×512و  2×511 شود، دو جمعیتمشاهده می 5شود حائز اهمیت است چنانچه در جدول 

(. نتایج در مورد وزن صد دانه 7ها وجود دارد )های متفاوت باکتریعملکرد دانه سبز دارد. گزارشاتی مبنی بر اثرات بکارگیری جمعیت

بیشترین وزن صد دانه خشک مربوط به کاربرد باشد. درصد می 1دار بین تیمارها در سطح احتمال دهنده اختالف معنیخشک، نشان

داری از نظر (. نتایج نشان داد، اختالف معنی9دار دارد )ریزوبیوم به تنهایی است. گزارش شده کاربرد ریزوبیوم بر عملکرد باقال اثر معنی

 5الف، از نظر آماری در سطح احتمال تعداد غالف در هر بوته در تیمارهای مختلف دیده نشد.  البته در مورد صفت تعداد دانه در هر غ

مربوط  71/1ها نشان داد که بیشترین تعداد دانه با میانگین داری بین تیمارها مشاهده گردید. جدول مقایسه میانگیندرصد، اختالف معنی

است. نتایج نشان داد گردیده داری در تعداد دانه در غالفبه تیمار شاهد است. مطلب جالب اینکه کاربرد کودشیمیایی منجر به کاهش معنی

رسد که رابطه عکس بین نظر میدانه خشک از کمترین تعداد دانه در هر غالف برخوردار است. به 511که تیمار ریزوبیوم با بیشترین وزن 

 وزن دانه و تعداد آن در غالف وجود دارد.

 رد باقالتأثیر تیمارهای کودی بر عملکرد و اجزای عملک مقایسه میانگین -1جدول 

 

 تیمار

عملکرد دانه 

gr/m)خشک 
2
) 

عملکرد دانه 

gr/m) سبز
2
) 

دانه  122وزن 

 (gr)خشک 

تعداد غالف 

 در بوته

تعداد دانه در 

 هر   غالف

 a7/267 a 1/9121 ab 56/515 a 81/2 cde9/1 کودشیمیایی توصیه شده

 b4/749 ab 1/5672 ab 74/516 a 49/8 a 71/1 شاهد

 b 1/692 ab 7/5749 ab 19/516 a 79/2 de11/1 123سودوموناس

 b 5/689 ab 1/5672 b 12/546 a 71/8 abc19/1 125سودوموناس

 b 2/711 ab 7/5177 b 18/547 a 71/7 abcd41/1 127سودوموناس
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 ab 5/711 ab 6/5651 ab 27/511 a 97/8 abcd 41/1 129سودوموناس

 ab 2/769 b 1/5444 a 18/569 a 27/6 e11/1 ریزوبیوم

 b 1/749 b 8/5448 ab 15/516 a 69/7 bcde99/1 + ریزوبیوم123سودوموناس

 ab 4/729 ab 8/5811 b 89/544 a 67/2 cde91/1 + ریزوبیوم125سودوموناس

 ab 1/789 b 9/5499 ab 76/548 a 1/7 cde51/1 + ریزوبیوم127سودوموناس

 b 7/747 ab 1/5891 ab 19/514 a 51 ab 71/1 + ریزوبیوم129سودوموناس

 

تواند افقی تازه در زمینه کاربرد کودهای زیستی به روی محققین بگشاید چراکه همکنون کاربرد کود زیستی در یک نتایج این بررسی می

شته تواند بر عملکرد گیاهان اثر سوء داشود و این میهای مختلف کاربرد توصیه میها، گیاهان و در حالتجمعیت ثابت برای تمامی خاک

 باشد. 
 

 ریزوبیوم لگومینوساروم، سدوموناس فلورسنس، باقال، کودشیمیایی. کلیدی:  واژگان
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 تنش خشکی و پتاسیم( تحت تأثیر .Aloe vera L) صبر زردگیاه دارویی محتوای کلروفیل ارزیابی 

 

 ام البنین رحمان نتاج

 ی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوسکتری رشته فیزیولوژی گیاهان زراعدانشجوی د

 nataj1009@yahoo.comه مسئول: نویسند

 

 مقدمه

مهمترین گونه  Aloe vera گونه آلوئه،  411(. در بین بیش از 7است )Aloeaceae از گیاهان گوشتی چند ساله متعلق به خانواده  ،آلوئه ورا

ی از نظر مقدار محصوالت دارویی بر خالف همه محصوالت کشاورزی که در اوضاع تنش (.8های دارویی، آرایشی و بهداشتی است ) از جنبه

بینند ممکن است در این اوضاع تولید شیمیایی بیشتر و در نتیجه بازدهی اقتصادی برتری پیدا کنند. تأثیر عوامل تنشی تولید لطمه می

ب و وری آ طی آزمایشی تاثیر تیمارهای تنش بر بهره 9151در سال  .(9برمیزان مواد موثر در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه متفاوت است )

درصد ظرفیت مزرعه به عنوان تیمارهای آزمایشی در نظر  91و  11، 71، 511ورا مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر خصوصیات گیاه آلوئه

های محلول، گرفته شد. بررسی انجام شده بر روی گیاه بادرشبو نشان داد که تاثیر تنش خشکی بر عملکرد اسانس، میزان کربوهیدرات

در بین کودها، پتاسیم در فعل و انفعاالت شیمیایی و نیز به عنوان تنظیم کننده (. 1دار بود )و کل در طی دو سال معنی a ،bمیزان کلروفیل 

سایر عناصر غذایی در سیستم گیاه نقش مهمی دارد. پتاسیم عنصر ضروری برای همه موجودات زنده است و در فیزیولوژی و متابولیسم 

 (.4ترین کاتیون است )های گیاهی، بلکه از نظر وظایف فیزیولوژیکی و شیمیایی مهمموجود در بافت گیاه نه تنها از نظر مقدار

 

 مواد و روش

صورت فاکتوریل در قالب طرح ، به5982-5921به منظور مطالعه اثر تنش خشکی و پتاسیم بر محتوای کلروفیل صبر زرد آزمایشی در سال 

آبیاری . تیمارهای تنش شامل صورت گلدانی اجرا گردیدبهتکرار  9سطح کود پتاسیم، در  9آبی و سطح تنش  4کامل تصادفی با  هایبلوک

گرم در  511و  11شاهد )بدون استفاده کود(،  درصد کسر رطوبت در دسترس گیاه و سطوح کود پتاسیم شامل 511و  71، 11 ،91براساس 

ها به مقدار مساوی آبیاری شدند تا نشاها در محل  ه شدند. پس از نشاکاری، گلدانها کاشت صورت نشاء در گلدان. گیاه بهباشدهر گلدان می

جدید مستقر گردند. زمان اعمال تیمار خشکی پس از استقرار نشاها )دو هفته پس از نشاکاری( بود. مقدار رطوبت خاک به روش وزنی تعیین 

 91روز اجرا گردید. و اولین مرحله کود پتاسیم در تاریخ  541به مدت  5921مهر  51اردیبهشت تا  91شد. تیمارهای تنش خشکی از تاریخ 

 استفاده (6) روش آرنون از( کلروفیل) گیاهی رنگدانه های مقدار اندازه گیری مرداد اعمال گردید. جهت 1خرداد و مرحله دوم در تاریخ 

ها نیز با استفاده از آزمون چند انجام و مقایسه میانگین MSTAT-Cها با استفاده از نرم افزار آماری گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده

 استفاده شد. Excelای دانکن صورت گرفت. برای رسم نمودارها و جداول از نرم افزار دامنه

mailto:nataj1009@yahoo.com
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 نتیجه و بحث

 سطوح و کیخش تنش بین اثر متقابل و پتاسیم کود و خشکی تنش ساده مالحظه میشود، از نظر آماری اثر 5همانطوری که در جدول 

 متقابل اثر و خشکی تنش ساده اثر همچنین. است بوده دار معنی b و a کلروفیل میزان بر درصد یک احتمال سطح در پتاسیم کود مختلف

 میزان مقایسه میانگین اثرات ساده صفات نشان دادند که بیشترین .است بوده معنی دار کل کلروفیل بر درصد 1 احتمال سطح در تیمارها

. شد مشاهده از رطوبت کسر درصد 11 سطح در b کلروفیل میزان بیشترین و از رطوبت کسر درصد 511 سطح در کل کلروفیل و a لکلروفی

دیگر نتایج  (.9شد )جدول  گلدان مشاهده در پتاسیم گرم 11 سطح در b کلروفیل و کمترین میزان a کلروفیل میزان بیشترین همچنین

همراه با تیمارهای عدم  از رطوبت کسر درصد 511و کلروفیل کل، تحت اثرات متقابل  a کلروفیل یزانم باالترین حاکی از آن است که

 نیز باالترین کلروفیل پتاسیم گرم 11 با مصرف از رطوبت کسر درصد 71پتاسیم حاصل آمد که البته تحت تنش  گرم 511 مصرف و مصرف

a فیلکلرو میزان باالترین مشاهده شد. این در حالیست که b،  به  پتاسیم با عدم مصرف کود از رطوبت کسر درصد 511تنها تحت تیمار

در تحقیقات  .(9)درصد ظرفیت مزرعه( گزارش نمودند  21را در تیمار شاهد ) bو aمحققین باالترین مقدار کلروفیل  .(9آمد )جدول  دست

 (.5شد )کم محتوای کلروفیل گیاه دارویی انیسون نشان داد با پیشرفت تنش خشکی 

 میانگین مربعات صفات تحت تأثیر تنش خشکی و مقادیر پتاسیم -1جدول               

 کلروفیل کل bکلروفیل  aکلروفیل  درجه آزادی منبع تغییرات

 99/1* 51/9** 11/9** 9 تنش خشکی

 ns 59/1 17/9** 19/9** 9 مقادیر پتاسیم

 59/59* 91/6** 19/9** 6 کود پتاسیم× تنش خشکی

 96/1 16/1 59/1 94 خطا

 85/59 47/54 16/58 - ضریب تغییرات )%(

 دارمعنیغیر ویک درصد  دار در سطح احتمال پنج و ترتیب معنیبه nsو  *،**
 

 مقایسات میانگین اثرات ساده صفات تحت تأثیر تنش خشکی و مقادیر پتاسیم -2جدول 

 (میلی گرم بر گرم)کلروفیل کل  (میلی گرم بر گرم) b کلروفیل  (میلی گرم بر گرم) a کلروفیل  تیمار

    تنش خشکی )درصد کسر رطوبت(

91 24/5  b 92/5  c 99/9  c 

11 41/5  c 97/9  a 77/9  b 

71 61/5  bc 41/5  c 11/9  c 

511 89/9  a 29/5  b 76/4  a 

    پتاسیم )گرم در گلدان(

15/5 صفر  c 59/9  a 69/9  a 

11 49/9  a 99/5  b 66/9  a 

511 21/5  b 29/5  a 89/9  a 
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 % اختالف معنی داری ندارد1* حروف مشترک در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال 

 

 مقایسات میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مقادیر پتاسیم -3جدول 

 (رممیلی گرم بر گ)کلروفیل کل  (میلی گرم بر گرم) bکلروفیل  (میلی گرم بر گرم) aکلروفیل  تیمارها

 ef15/5 g 91/1 f 86/5 گرم 1× درصد کسر رطوبت  91

 de 82/5 g 52/1 f 12/9 گرم 11× درصد کسر رطوبت  91

 bcd 45/9 b 99/9 b 74/1 گرم 511× درصد کسر رطوبت  91

 f 52/5 c 82/9 d 18/4 گرم 1× درصد کسر رطوبت  11

 bc 16/9 c 12/9 bc 56/1 گرم 11× درصد کسر رطوبت  11

 g 46/1 d 69/5 f 12/9 گرم 511×  درصد کسر رطوبت 11

 g 44/1 ef 57/5 f 65/5 گرم 1× درصد کسر رطوبت  71

 ab 19/9 de 92/5 cd 4/4 گرم 11× درصد کسر رطوبت  71

 ef 91/5 d 81/5 e 51/9 گرم 511× درصد کسر رطوبت  71

 ab 82/9 a 18/4 a 26/6 گرم 1× درصد کسر رطوبت  511

 cd 99/9 f 72/1 e 15/9 گرم 11× د کسر رطوبت درص 511

 a 97/9 ef 21/1 a 99/4 گرم 511× درصد کسر رطوبت  511

 * ** ** داری معنی

 باشد. می دانکندار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون  * حروف مشترک در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی       

 

 ، تنش، پتاسیم، کلروفیلصبر زردواژگان کلیدی: 
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بررسی تاثیر کود شیمیایی اوره، کمپوست و کود زیستی بایوجمی بر رشد، عملکرد و درصد اسانس و 

 ترکیبات شیمیایی گیاه شمعدانی عطری

 

 نرجس فرزین، مهدی مهران ،*حسین حسینی

 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج، کاشان

mohosseini@yahoo.com : نویسنده مسئول   

 

 مقدمه

که در صنعت دارویی و  باشد می Geraniaceaeگیاهی از خانواده ، Pelargonium graveolensا ژرانیوم با نام علمی شمعدانی عطری ی

 به وابسته بسیار گیاه از حاصل اسانس میزان گرفت. گیری مورد استفاده قرار اسانس گیاه جهت هوایی های قسمت و برگ. عطرسازی کاربرد فراوانی دارد

(، Geraniol) ژرانیول حاوی و باشد می رُز گل اسانس به شبیه گیاه این اسانس. یابد می کاهش آن میزان گیاه سن افزایش با و باشد می گیاه سن

کشت . این اسانس زمانی ارزشمند است که محتوی مقادیر بیشتر سیترونلول باشد .باشد می ها والکل (Terpineol) ترپینئول ،(Citronelol) سیترونلول

 ایران سابقه چندانی ندارد.  این گیاه در

بویژه کودهای شیمیایی در سالهای اخیر، تولید محصوالت کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است. بدیهی است  ،های کشاورزی  افزایش قیمت نهاده

 می در این رویکرد داشته است.مخاطرات زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها، تخریب و تراکم خاکها و کاهش مقدار ماده آلی خاک نیز نقش مه

 زیستی کود و کمپوست اوره، شیمیایی کود و مقایسه تاثیر این تحقیق به منظور بررسی ،تمایل فزاینده مردم به استفاده از محصوالت ارگانیکبا توجه به 

 عطری انجام شد.  شمعدانی گیاه شیمیایی ترکیبات و اسانس درصد و عملکرد رشد، بر بایوجمی

 

 ها روش مواد و

)بصورت سرک طی دو مرحله(؛ یک سطح کود زیستی و  % ازت46کیلو در هکتار از منبع اوره با  511و  71دو سطح کود اوره: در این تحقیق 

و  یدر قالب طرح بلوک کامال تصادفمورد بررسی قرار گرفت. این طرح  تن در هکتار 91و   51کیلو در هکتار؛ کود کمپوست 9111ارگانیک)بایو جمی( 

جهت بررسی عملکرد گیاه، متوسط  تیمار به صورت تصادفی اجرا شد. 58تعداد بلوکها سه عدد بود که در هر بلوک 1انجام شد. به صورت فاکتوریل

ای تعیین گرفت. همچنین برعملکرد در هرکرت مورد بررسی قرار ، متوسط وزن تر هر بوته، حداکثر وزن تر بوته، متوسط تعداد شاخه اصلی، ارتفاع بوته

گیری شد برای شناسایی اجزاء اسانس  گرم از نمونه تازه ، توسط دستگاه کلونجر، اقدام به اسانس 511مقدار تام اسانس موجود در اندام هوایی ژرانیوم 

آنالیز داده ها با نرم افزار ید. مورد استفاده قرار گرفت و میزان سیترونلول و ژرانیول آن به عنوان دو ترکیب اصلی تعیین گرد GC استخراج شده، دستگاه

SPSS18  انجام شد. مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنه ای دانکن و آزمونLSD .جهت مقایسه با تیمار شاهد انجام شد 

 

 و بحث نتایج
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در هر کرت و درصد اسانس در بین  مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون دانکن نشان داد که صفت تعداد شاخه، حداکثر وزن بوته، وزن تر بوته، عملکرد

ته است. بلوکها تفاوت معنی داری نداشت. اما بین بلوکها از لحاظ تعداد شاخه اصلی تفاوت داشت. به عبارتی بلوک بندی بر تعداد شاخه ها اثر داش

ه*کمپوست و ارگانیک*کمپوست و اثرات متقابل هریک از تیمارهای کود اوره، کود ارگانیک و کود کمپوست و اثرات متقابل دوتایی: اوره*ارگانیک، اور

کود ازت (. از لحاظ میزان اسانس تیمار P> 0.05سه تایی آنها: اوره*ارگانیک*کمپوست تاثیر معنی داری بر هیچکدام از صفات مورد بررسی نداشت )

ل داشت و در این تیمار میزان اسانس کاهش یافته تفاوت معنی داری با کنترتن درهکتار( 51)5و کود کمپوست در سطح  کیلو درهکتار( 71)5در سطح

ها حاصل از اجرای این طرح میتوان نتیجه گرفت با توجه به عدم تاثیر خاص کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزاء  اساس یافتهبر  .(p< 0.05بود )

بر ترکیب شاخص ژرانیول، لذا  ثیر قابل توجه کود کمپوست و همچنین با توجه به تا عملکرد و عدم تاثیر قابل توجه بر ترکیبات اسانس شمعدانی عطری

ایی جهت جلوگیری از تحمیل هزینه اضافه و جلوگیری از اثرات سوء باقیمانده سموم در گیاه و پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمی

کود زیستی بایوجمی نیز درمقایسه  جایگزین کودهای شیمیایی شوند .تواند  می دلیلی بر استفاده از این کودها وجود ندارد و کودهای آلی مثل کمپوست

 گیاهان دارویی دارد.یر با شاهد و سطوح مختلف ازت تفاوت معنی داری نداشته که البته بررسی جوانب این کار نیاز به انجام طرح مشابه در مورد سا

 

 شمعدانی عطری، کود زیستی، کمپوست، ژرانیولکلیدی:  گانواژ

 

 عمناب

 ,499، ص5968، انتشارات دانشگاه تهران، 5زرگری، علی، گیاهان داروئی، ج -5

 ,995، ص5979، نشر فرهنگ اسالمی، چاپ اول، 7میرحیدر، حسین، معارف گیاهی، ج-9

هان داروئی، بتولی حسین و حسین حسینی، مقاله بررسی توانمندیهای تولید گیاه داروئی شمعدانی عطری در منطقة کاشان، همایش ملی گیا-9

 ، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.5981ماه  بهمن 94ز96

 .515، ص5978بندی گیاهان داروئی، انتشارات تیمورزاده، نشر طیب،  آزادبخت، محمد، رده-4

 ,5976ساعد زمان، گیاهان دارویی، انتشارات ققنوس، چاپ سوم، -1

6-Guenther, Ernest, Essential oil V.IV, 1984, Robert E.krieyer pulishing company. 

Ernest Guenther Essential Oils Volum IV 
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تحت تاثیر رژیم های مختلف  (Eucalyptus camaldulensis) تغییرات کمی و کیفی اسانس اکالیپتوس

 آبیاری

 

 2، مهدی سلطانی*1محمد هادی راد

 ی استان یزداستادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع 5
 کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد9

 

 مقدمه 

با توجه به محدودیت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک، گیاهان رویش یافته در این مناطق همواره در معرض تنش خشکی قرار 

عملکرد اجزاء رویشی گیاه  کی و بیوشیمیایی گیاهان را تحت تاثیر قرار دهد.تواند عملکرد مورفولوژیکی، فیزیولوژیدارند. تنش خشکی می

در گرو دسترسی گیاه به میزان موجودی آب در خاک بوده و با کاهش میزان رطوبت خاک از  E.camaldulensis)اندام هوایی و ریشه(  

های متفاوتی موجود تحت تنش خشکی گزارش . در خصوص عملکرد بیوشیمیایی گیاهان(9یافت ) حد ظرفیت زراعی به شدت کاهش

های محلول، پرولین و اسانس در گیاهان در ها به آن اشاره شده است، افزایش میزان مواد آلی از جمله قنداست. آنچه در بیشتر گزارش

تنش شدید  (.8) ابدها کاهش یهرچند ممکن است در این حالت عملکرد برخی از اجزاء اسانس (،9) باشدمعرض تنش خشکی مالیم می

  (.9) خشکی باعث کاهش عملکرد مواد آلی و اجزاء آن از جمله اسانس در گیاه دارویی بادرنجوبه شده است

E.camaldulensis  بوده که در غالب کشورها با اهداف مختلف از جمله تولید چوب استفاده گسترده اکالیپتوس های معروف جنس از گونه

از اسانس بوده که مقدار و نوع هر یک از مواد موثره آن به عواملی چون جمعیت یا پرونانس، نوع اندام و سن هر شود. این گونه سرشار می

ها به اندازه کافی رشد نموده، ضخیم و مومی نشده و . حداکثر میزان اسانس در این گونه زمانی است که برگ(7)ها بستگی دارد یک از اندام

توانند سطح متابولیت های ثانویه را در این گیاه همچون سایر . عوامل محیطی می(6گزارش شده است ) باشند ال قرار گرفتهدر شرایط ایده

ها های زنده از قبیل آفات و بیماریعواملی چون تنش (.8) ها به اثبات رسیده استگیاهان تحت تاثیر قرار دهند، این موضوع در مورد ترپن

 (.8،2) موثر است "د آب و مواد غذایی برعملکرد اسانس و اجزآء آن در این گونه کامالهای غیر زنده از قبیل کمبوو تنش

 

 ها مواد و روش

عدد الیسیمتر وزنی زهکش دار موجود در سایت تحقیقاتی آزمایشات الیسیمتری ایستگاه تحقیقاتی بیابان شهید صدوقی یزد استفاده  51از 

کم آبیاری % 91، )بدون تنش خشکی( %511های رطوبتی شامل نسبت به اعمال تیمارمترها در الیسیها گردید. یکسال پس از کاشت نهال

 تصادفی با سه تکرار اقدام گردید.  "در قالب طرح پایه کامال کم آبیاری )تنش شدید خشکی(% 61و )تنش مالیم خشکی( 
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ک نمودن آنها در شرایط آزمایشگاه اقدام و بطور های رطوبتی، نسبت به خشآوری برگ درختان مربوط به هر یک از تیمارپس از جمع

گیری شد. پس از تعیین اسانس، گرم از آنها برای تهیه اسانس جدا گردید. نمونه ها به تفکیک آسیاب و به روش تقطیر 511تصادفی مقدار 

 استفاده گردید. وماتوگراف گازیهای شیمیایی اسانس از دستگاه کرشناسایی ترکیببرای بهترین زمان، بازده اسانس محاسبه گردید. 

ها و توسط های بازداری آنها که با تزریق هیدروکربن های نرمال تحت شرایط یکسان با تزریق اسانسشناسایی طیف ها به کمک شاخص

ارد، اطالعات های استاندهای جرمی ترکیبنوشته شده به زبان بیسیک محاسبه شدند. مقایسه آنها با استفاده از طیف برنامه کامپیوتری

های کمی )تعیین و مقادیر ذکر شده در منابع مختلف، صورت گرفت. محاسبه GC/MSموجود در کتابخانه ترپنوئیدها در کامپیوتر دستگاه 

به روش نرمال کردن سطح و نادیده گرفتن ضرایب پاسخ مربوط به طیف ها  EuroChrom 2000درصد هر ترکیب( به کمک داده پرداز

 Mstatcاز نرم افزار آماری ای دانکن، به روش آزمون چند دامنهها ها و همچنین مقایسه میانگین دادهای تجزیه آماری دادهبرد. انجام ش

 استفاده گردید. 

 

 و بحث نتایج

اری وجود داختالف معنی ،نشان داد که بین تیمار های مختلف از نظر درصد اسانس مربوط به بازده اسانس های به عمل آمدهنتایج بررسی

% 511داری مشاهده نگردید. بازده اسانس در تیمارهای اختالف معنی کم آبیاری % 91و ظرفیت زراعی   %511ند بین تیمار چداشت. هر

 درصد بود. 18/1و  99/5، 91/5به ترتیب برابر کم آبیاری   %61و  %91، ظرفیت زراعی

% 61/28% و 48/28%، 71/27به ترتیب  کم آبیاری %61و  کم آبیاری 91 ،% ظرفیت زراعی511مختلف در تیمار های های میزان ترکیب

های رژیممورد بود. نتایج بدست آمده اثرات مختلف  56و  55، 51گیری شده در هر یک از تیمارها نیز به ترتیب اندازه هایبود. تعداد ترکیب

ای که تنش مالیم باعث افزایش بازده اسانس گردید، هرچند تعداد بگونه را نشان داد،های هریک بر بازده اسانس و تعداد ترکیب آبیاری

 دهد. های رطوبتی را نشان میهای هر یک از تیمارها بود. جدول یک وضعیت ترکیبهای آن کمتر از سایر تیمارترکیب

% ظرفیت زراعی با 71کارون در تیمار ها، پینوترین ترکیبهای رطوبتی مشاهده شد. عمدهها در یک و یا دو سطح از تیماربرخی از ترکیب

 بودند. % کم آبیاری 61درصد در تیمار  12/55و 52/5فارنسول به ترتیب با  -(z-zادسمول و )-های دی هیدرودرصد، ترکیب 4/9مقدار 

با تیمار بدون  ( موجب افزایش بازده اسانس گردید، هرچندکم آبیاری% 91نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تنش مالیم خشکی )

داری را نشان نداد. تنش شدید خشکی موجب کاهش شدید میزان اسانس گردید. مقادیر بدست % ظرفیت زراعی( اختالف معنی511تنش )

درصد اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده با  18/1و  99/5، 91/5به ترتیب  کم آبیاری %61و  % کم آبیاری91، %511آمده در تیمار های 

در شرایط گلخانه انجام داده اند مطابقت دارد. آنها اختالف  E.camaldulensisهای یکساله که بر روی نهال (8لیکاچ و همکاران ) آزمایش

داری بین تیمار بدون تنش خشکی )آبیاری روزانه( با تیمار تنش خشکی )با آبیاری هر سه روز یکبار( در میزان اسانس تولید شده معنی

-هدرصد گزارش کرد 81/1و  72/1یزان اسانس تولید شده را در تیمار بدون تنش خشکی با تیمار تنش خشکی به ترتیب مشاهده نکردند. م

  (.1،4،9،5) های دارویی دیگر گزارش شده استند. تاثیر تنش مالیم خشکی بر افزایش میزان اسانس در برخی از گونها
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 های رطوبتیر یک از تیمارهای مختلف در همقایسه میانگین بین ترکیب -3جدول 

                                                                                                                                                                                                                             

 نوع ترکیب          

 

 تیمار رطوبتی       

α-pinene        -phellandreneα     1,8-cineol    trans-pinocarveol      piperitone       α-eudesmol 

FC 511% 

 کم آبیاری 91%

 کم آبیاری 61%

a            11/54              b267/5          b 999/62             b 211/9                   b 611/1              b 999/9 
b            199/7             a 699/1          a 599/78             c 267/1                   b 467/1              c 999/1 
c          167/4               b511/5          c 867/15             a 799/8                    c 211/5              a 999/7 

 

 های آبیاری، اکالیپتوس، سینئول رژیم، اسانس واژگان کلیدی:

 

 منابع

. بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در گیزاه  5988آرزمجو، ا، حیدری، م و قنبری، ا.، -5

 .424-489(: 4)91و معطر ایران، جلد (، تحقیقات گیاهان دارویی Matricaria chamomillaدارویی بابونه )

( در شرایط اقلیمی خشک، مجله E. camaldulensisنیاز آبی و تابع تولید اکالیپتوس ) ب.-5982، م.، سلطانیم.ع،  مشکوه، .ح،عصاره، م ، م.ه،راد-9

 ,79-65(: 5) جنگل ایران، سال دوم

. اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای 5986اجی باق کندی، م، مقدمی، ف.، عباس زاده، ب، شریفی عاشورآبادی، ا، لباسچی، م.ح، نادری ح-9

 .159-114(: 4)99تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد (، .Melissa afficinalis l( بادرنجوبه )RWCمحلول، کلروفیل و آب نسبی )

4-Ahmadian, A, Ghanbari, A, Siahsar, B, Haydari, M, Ramroodi, M and Mousavinik, S.M. 2011. Study of 

chamomile’s yield and its components under drought stress and organic and inorganic fertilizers usage and their 

residue, Journal of Microbiology and Antimicrobials, 3(1).  

5-Aliabadi Farahani,H, Valadabadi1, S.A, Jahanfar Daneshian, J and Mohammad, M.A.2009. Evaluation 

changing of essential oil of balm (Melissa officinalis L.) under water deficit stress conditions, Journal of 

Medicinal Plants Research, 3(5): 329-333. 

6- Doran, J.C. and Bell, R.E. 1994. Influence of non-genetic factors on yield of monoterpenes in leaf oils of 

Eucalyptus camaldulensis. New forests, 8(4): 363-379. 

7-Doran, J.C, Kar, A.K, Larmour, J.S and Reid, N. 2005. Variation in frost tolerance of the 1,8-cineole-rich 

variants of the peppermint eucalypts, Eucalyptus radiata and E. dives, Australian Forestry, 68 (2): 137–143. 

8-Leicacha S.R, Garaub, A.M, Guarnaschellib, A.B, Yaber Grassa,M.A,Sztarkera,N.D and Analia Dato, A. 

2010. Changes in Eucalyptus camaldulensis essential oil composition as response to drought preconditioning, 

Journal of Plant Interactions, 5(3): 205-210. 

9-Tang C, Cai W, Kohl K, Nishimoto RK. 1995. Allelopathy: Organisms, processes and applications. In: 

Inderjit, Dakshini KMM, Einhellig FA, editors. Chapter 11, Plant stress and allelopathy. Washington, DC: ACS 

Symposium Series 582, American Chemical Society. pp 348_362. 
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 مقایسه مقدار پلی فنل و فلوراید در برندهای تجاری چای سبز ارگانیک و غیر ارگانیک

 

 فاطمه پارسا

 عضو هیئت علمی پژوهشکده چای

 

 مقدمه

نوشابه چای از دم آوری برگ های فرآوری شده گیاه چای در آب جوش تهیه می شود. چهار نوع چای اوالنگ، سیاه، سفید و سبز وجود 

چای دارای ترکیبات پلی فنلی با مقادیر متفاوت هستند. این ترکیبات دارای خواص آنتی اکسیدانتی هستند، که تعداد زیادی  دارد. همه انواع

از خواص در جهت توسعه سالمتی به این گروه نسبت داده می شود. در بین این ها خواص ضد سرطانی، ضد میکروبی و جلوگیری از 

بین انواع چای، چای سبز از بیشترین مقدار پلی فنل ها به دلیل نوع فرآوری آن برخوردار است، چون  پوسیدگی دندان حائز اهمیت است. در

آنزیم پلی فنل اکسیداز برگ به سرعت به دلیل مراحل فرآوری شامل بخاردادن، حرارت دادن، مالش و دمای باالی خشک غیر فعال 

 (.9، 9، 5) شود. از این رو در حفظ سالمتی انسان نقش مهمی دارد می

 مبانی نظری پژوهش:

امروزه تقاضا برای مصرف غذاهای ارگانیک نسبت به دهه های گذشته به سرعت افزایش پیدا کرده است. دالیل متعددی برای آن وجود 

 دارد که مهمترین آن به سالمت انسان ارتباط دارد، چون این محصوالت فاقد حشره کش ها و مواد شیمیایی هستند. 

 ژوهش:پیشینه پ

چای سبز نسبت به سایر انواع چای از بیشترین مقدار پلی فنل برخوردار است. هر چند تحقیقات کمی روی تاثیر مزرعه ارگانیک روی مقدار 

پلی فنل ها صورت گرفته است. این تحقیق برای مقایسه بین مقدار پلی فنل و فلوراید از دو منبع ارگانیک و غیر ارگانیک انجام شده است 

  (.9و  5)

  

 ها مواد و روش

تُن از چهار برند چای سبز ارگانیک به نام های تُلسی، رِوولوشِن، دانسینگ و چاینه و سه برند غیر ارگانیک به نام های تُروپیکال، یوگی و لیپ

دقیقه  1به مدت  سی سی آب جوش 911گرم نمونه و  9مغازه ویتامین در شهر ادیسون خریداری شد. برای اندازه گیری پلی فنل ها از 

تزریق شد و به کمک استانداردهای مربوطه مقدار  757میکرولیتر از عصاره به دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل  41/1استفاده گردید، سپس 

ریخته شد و سی سی از نمونه و بافر دریک بشر  91پلی فنل ها اندازه گیری شد. از باقیمانده عصاره برای اندازه گیری فلوراید استفاده شد. 

ن با وارد کردن الکترود یونی و یک همزن مغناطیسی به داخل بشر مقدار فلوراید به کمک نمونه های استاندارد و دستگاه الکترود انتخابی یو

 (.9و  5)اندازه گیری شد 
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 تجزیه و تحلیل داده ها

نمونه های چای سبز غیر ارگانیک برندهای تُروپیکال، یوگی و  مقدار فلوراید با واحد میلی گرم بر لیتر )از روش تبدیل واحد استفاده شد( در

و  18/1، 14/1، 51/1و نمونه های چای سبز ارگانیک تُلسی، رِوولوشِن، دانسینگ و چاینه به ترتیب  12/1و  9/1، 99/1لیپتُن به ترتیب 

های چای سبز ارگانیک تُلسی و چاینه است. این موضوع  بود. نتایج نشان داد که کمترین و بیشترین مقدار فلوراید به ترتیب در نمونه 84/1

نشان می دهد که ارگانیک بودن مزرعه لزوماً دلیلی بر پایین بودن مقدار فلوراید در گیاه چای نیست. مقدار کل میانگین پلی فنل ها در 

بود. هیچ تفاوت معنی داری بین آنهادیده میلی گرم بر گرم  1/61میلی گرم برگرم و در چای سبز غیر ارگانیک  8/79چای سبز ارگانیک 

میلی گرم  7/66میلی گرم بر لیتر و کمترین آن در چای غیر ارگانیک یوگی 5/28نشد. بیشترین مقدار پلی فنل در چای سبز ارگانیک تُلسی 

 (. 9) بر لیتر اندازه گیری شد

 

 نتایج و بحث

گسترده ای تغییر کرد، کمترین مقدار در برند ارگانیک تُلسی و سپس به ترتیب  مقدار فلوراید در نمونه های چای از یکی به دیگری به طور

 غیر ارگانیک تُروپیکال، غیر ارگانیک یوگی، ارگانیک رِوولوشِن، ارگانیک دانسینگ، غیر ارگانیک لیپتُن و ارگانیک چاینه بود، که چاینه

قدار فلوراید به نوع مزرعه ارگانیک و غیر ارگانیک هیچ ارتباطی ندارد. بیشترین مقدار فلوراید را داشت. این موضوع نشان می دهد، که م

احتماالً به فاکتورهای دیگری مانند آلوده بودن هوا، آب، خاک و کودهای مورد استفاده در مزرعه بستگی دارد. چون وقتی که فقط از برگ 

شود. در بین همه انواع چای، چای های سبز غیر ارگانیک رنج  های خیلی جوان استفاده می شود، کمترین مقدار فلوراید اندازه گیری می

میلی گرم بر گرم نشان داد.  25 -6/14میلی گرم بر گرم را در مقایسه با چای سبز ارگانیک  8/88 -5/91وسیعی از مقدار کل پلی فنل ها 

، غیر ارگانیک تُروپیکال، ارگانیک رِوولوشِن، کمترین مقدار پلی فنل در برند غیر ارگانیک یوگی و سپس به ترتیب در ارگانیک تُلسی

ارگانیک دانسینگ، غیر ارگانیک لیپتُن و ارگانیک چاینه بود، که بیشترین مقدار پلی فنل به صورت معنی داری مربوط به چای ارگانیک 

تُلسی و غیر ارگانیک یوگی بود.  چاینه و غیر ارگانیک لیپتُن بود. کمترین مقدار پلی فنل به صورت معنی داری مربوط به چای ارگانیک

نتایج این مطالعه نشان می دهد، که مقدار کل پلی فنل ها به ماهیت و منطقه برداشت مانند نوع بذر، خاک، آب و کودها بستگی دارد و به 

ر دلیلی بر بیشتر بودن شیوه نگهداری مزرعه یعنی ارگانیک و غیر ارگانیک بودن آن مربوط نیست. خریدن چای سبز ارگانیک با هزینه بیشت

  (.9)مقدار پلی فنل آن نیست 
 

 چای سبز، مزرعه ارگانیک و غیر ارگانیک، پلی فنل و فلوراید.واژگان کلیدی: 
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 (Mentha pulegium.L)اثر تغذیه نیتروژن و تراکم کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی پونه 

 

 4، جمالعلی الفتی3، یوسف حمیداوغلی2*، امیر صحرارو1باب اهلل فرجی
 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی )گیاهان دارویی(، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالن5

 یب استادیار، دانشیار و استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالنبه ترت 4و  9و  9

 asahraroo@guilan.ac.ir: نویسنده مسئول

 

 مقدمه

داده است. این موضوع به همراه تامین برداشت بی رویه گیاهان دارویی از طبیعت بسیاری از آنها را در معرض خطر نابودی کامل قرار  

پایدار و مطمین مواد گیاهی دارویی، پژوهشگران را بر آن داشته است که اهلی سازی، سازگاری و کشت و کار این گیاهان را مورد توجه 

اروپا، شمال آفریقا، ر دکه  (Lamiaceaeگیاهی علفی است و از خانواده نعناعیان ) .Mentha pulegium Lقرار دهند. پونه با نام علمی 

(. کاربرد کودهای شیمیایی و 9) کند اما در زمینه اهلی سازی و کشت آن کاری صورت نگرفته استمی رشد آسیای صغیر و خاورمیانه

ین تر وژن یکی از مهمباشد. نیترای برخوردار میهمچنین بررسی تراکم کشت از جمله مواردی است که در کشاورزی از اهمیت ویژه

(. از 1و  6) و در بسیاری از فرآیندهای متابولیسم گیاهان نقش اساسی دارد استهای رشد گیاه ضروری صری است که در تمام دورهعنا

ساس نتایج یک مطالعه که روی نعناع فلفلی صورت گرفت طرفی، تراکم نیز اثرات بسیار زیادی بر عملکرد محصول گیاهان دارویی دارد. برا

در متر مربع، بیشترین عملکرد شاخ و برگ به دست آمد و تراکم کاشت عملکرد را تحت تأثیر قرار  بوته 59اشت مشخص شد در تراکم ک

 (.4) داد
 

 ها مواد و روش

 علوم دانشکده پژوهشی یمزرعه درهای کامل تصادفی با سه تکرار  های خرد شده در قالب طرح بلوک این آزمایش، به صورت کرت

کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع  511، 511، 11های اصلی شامل مقادیر صفر،  انجام گرفت. کرت 5921 زراعی فصل در گیالن کشاورزی

های مورد نظر در  بوته در متر مربع بود. نشاءها در تراکم 58و  54، 51های فرعی شامل تراکم کاشت در سه سطح اوره در هکتار و کرت

های بعدی بر اساس نیاز گیاه  صله پس از کشت، آبیاری به صورت نشتی اجرا و آبیاریبالفا. متری با دست کشت گردید سانتی 1 عمق

 ها نیز از آزمون توکی استفاده شد. داده  صورت گرفت، کود دهی پس از استقرار گیاه در محل اصلی انجام و برای تجزیه واریانس
 

 نتایج و بحث

داری بر شاخصهای اندازه گیری شده داشتند. نتایج و اثر متقابل آنها اثر معنی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کود نیتروژن، تراکم 

بوته  51کیلو گرم در هکتار در تراکم بوته  511متر( از اثر متقابل کود نیتروژن سانتی 11مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته )

mailto:asahraroo@gmail.com
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بوته در  51کیلو گرم در هکتار و تراکم  511متر مربع( در اثر متقابل نیتروژن سانتی 667/592در متر مربع، بیشترین مقدار سطح برگ )

بوته در هکتار  و بیشترین  51کیلو گرم در هکتار نیتروژن با تراکم  511گرم در بوته( در تیمار کودی  48مترمربع، بیشترین مقدار وزن تر )

گیزاه  ی رویدر تحقیزق(. 5بوته در مترمربع دیده شد )جدول  51ر با تراکم کیلوگرم در هکتا 511گرم( در تیمار نیتروژن  7/51وزن خشک )

سزیفوال و (. 9) میانگره، ارتفاع افزایش یافت ه علت افزایش فاصل ریحزان مشاهده شد که بزا افززایش تعزداد بوتزه در واحزد سزطح، به

شود.  میهکتار سبب افزایش وزن تر بزرگ در گیزاه ریحزان  کیلوگرم در 911نزد کزه مزصرف نیتزروژن تزا اگزارش کرد( 7باربیری )

ها، اسیدهای آمینه و  دالیل اثر نیتروژن بر افزایش وزن تزر و خشزک را بزه شزرکت ایزن عنصر در ساختار مولکولهای بزرگ نظیر پروتئین

شود، زیرا نیاز  ش نیتروژن در متابولیسم گیاه مربوط میثر افزایش کود نیتروژن در تعداد برگ بزه نقز(. ا8اند )اسیدهای نوکلئیک نسبت داده

های فتوسزنتزی و در نتیجه افزایش رشد رویشی، مانند تعداد و سطح  کند و موجب افزایش فرآورده گیزاه را از لحزاظ نیتروژن تامین می

 (.5شود ) برگ می

 های اندازه گیری شده در گیاه دارویی پونه مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح کود نیتروژن و تراکم بر شاخص -1جدول 

 تیمار

 ارتفاع گیاه

 )سانتی متر(

شاخص سطح برگ 

 )میلی متر مربع(

وزن تر برگ 

 )گرم(

وزن خشک برگ 

 )گرم(

     تراکم )بوته در متر مربع( نیتروژن )کیلوگرم در هکتار(

1 

51 f6/58 
g6/99 

f5/59 
f9/9 

54 cdef9/91 
g8/99 

f1/55 
f18/9 

58 ef 6/94 
g6/96 

f1/55 
f7/9 

11 

51 bcd6/98 
cd81 

cd1/96 
de9/1 

54 bcd9/97 
ef6/65 

e6/52 
e6/4 

58 bcde9/99 
f8/19 

ef8/51 
f8/9 

511 

51 a11 
b554 

b41 
b1/7 

54 ab1/49 
c6/24 

c6/92 
cd5/6 

58 bc7/41 
de9/74 

d1/94 
de5/1 

511 

51 bcde6/94 
a6/592 

a48 
a7/51 

54 cdef6/91 
b6/556 

b1/92 
b1/7 

58 def1/97 
b6/551 

b1/98 
bc9/7 

 باشند ( نمیP<0.05دار ) اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی

 ارتفاع، اوره، عملکرد برگ واژگان کلیدی:
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 و کمی بر برخی خصوصیات ( Lens culinaris)عدس  و (Hyssopus Officinalis)زوفا  مخلوط کشت تأثیر

 آنها کیفی

 3، محمد جواد نیکجویان2، مجید غالمحسینی1، بهور اصغری1*،هفرهاد حبیب زاد

استادیار موسسه تحقیقات 9استادیار گروه تولید و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران؛ 5
اکولوژی  -دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سیستماتیک 9؛ ورزی، تهران، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشااصالح و تهیه نهال و بذر، 

 گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
*
E-mail: habibzadeh_f@yahoo.com 

 مقدمه

ت را نیزز  شود که ضمن رفع نیازهای در حال تغییر انسان، کیفیت محیط زیسکشاورزی پایدار به مدیریت صحیح منابع کشاورزی اطالق می
های کشت مخلوط شامل افزایش عملکزرد،  گران متعددی مزیتباشد. پژوهشحفظ نماید. یکی از اجزای کشاورزی پایدار کشت مخلوط می

، 4، 9، 9انزد ) های هرز، کاهش ریسک و بهبود حاصلخیزی خاک را در مقایسه با کشت خالص گزارش نمودهها و علفکاهش آفات، بیماری
یق در مورد کشت مخلوط دو گیاه سویا و نعناع نشان داد که عملکرد کمی و کیفی نعناع در کشت مخلوط باالتر از کشزت  (. یک تحق8و  1

 کشزت  مختلزف در  هزای (. نظر به لزوم توجه به کشاورزی پایدار و افزایش تنوع زیستی، هدف از این پژوهش بررسی آرایش6خالص بود )

 حزداکثر  نظزر  از گونزه  دو ایزن  کشزت  هایآرایش یا ترکیب ترینمناسب به دستیابی منظورعدس به زوفا و گیاه زراعی گیاه دارویی مخلوط

 .بود منابع از کارآیی استفاده و عملکرد

 هامواد و روش

ی )ره( تحقیقاتی دانشگاه بین المللی امام خمین مزرعه در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در 5921سال  در بهار این آزمایش
کشت خالص زوفا  :شامل آزمایشی های آزمایشی قرار گرفتند. تیمارهایالگوهای کاشت به روش افزایشی در کرت شد. در شهر قزوین اجرا

(A( کشت خالص عدس ،)B ،)511 + 91% زوفا(عدس %C ،)511 + 11% زوفا( عدس %D ،)511 +91% عدس( زوفا %E و )511 %
متر، سانتی 91متر، فاصله بین خطوط کاشت  4خط کاشت به طول  4ن طرح، هر کرت آزمایشی دارای ( بود. در ایF% زوفا )11عدس+ 

 نیمه اول اردیبهشت انجام در زمانهم صورت به گیاهان کاشتها نیز نیم متر منظور شد. ها یک متر و فاصله بین کرتفاصله بین بلوک

گیاه عدس در مرحله رسیدگی انجام شد.  دهی وگل مرحله در زوفا برداشت گرفت. ای( انجامنشتی )جوی و پشته روش به زمین شد. آبیاری
 نرم توسط استفاده، مورد آماری طرح براساس ها داده تجزیهاسانس زوفا توسط دستگاه کلونجر با استفاده از تقطیر بخار آب استخراج شد. 

 درصد انجام شد. 1 احتمال سطح دانکن در با آزمون ها میانگین و مقایسه SASافزار 

 نتایج و بحث
( بدست C% عدس )تیمار 91% زوفا + 511( و کشت مخلوط Aبیشترین میزان وزن خشک زوفا در واحد سطح از کشت خالص آن )تیمار 

ترین وزن خشک در واحد سطح را داشتند. بیشترین میزان ( کم% زوفا11% عدس+ 511) F( و  % زوفا91% عدس+ 511) Eآمد. تیمارهای 
( حاصل گردید D)تیمار  % عدس11% زوفا + 511( و کشت مخلوط C)تیمار  % عدس91% زوفا + 511سانس زوفا در حالت کشت مخلوط ا

داری با هم نداشتند و بقیه تیمارها در یک گروه قرار گرفتند. محاسبه عملکرد اسانس زوفا در واحد سطح نشان که از نظر آماری تفاوت معنی
( بیشترین مقدار را نشان داده که از لحاظ آماری نیز C)تیمار  % عدس91% زوفا + 511( و کشت مخلوط Aفا )تیمار داد که کشت خالص زو

% عدس+ F (511( و % زوفا91% عدس+ 511) Eترین عملکرد اسانس در واحد سطح به تیمارهای داری نداشتند. کمبا هم تفاوت معنی
های وه قرار گرفتند. عملکرد عدس در کشت خالص آن بیشترین مقدار بود که با حالت( اختصاص داشت که با هم در یک گر% زوفا11

 نعناع و سویا، عملکرد نعناع نواری مخلوط کشت که در شده است (. گزارش5داری نشان داد )جدول مختلف کشت مخلوط تفاوت معنی
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بذر علف چمنی  %91برسیم با  شبدر بذر % 71 کشت مخلوط که داد نشان (. پژوهش دیگری نیز6گردید ) نعناع خالص کشت از بیشتر 11%
 اثر بر است ممکن مخلوط در کشت عملکرد برتری اند کهکرده گزارش محققان (. برخی5بود ) دارا را تر علوفه عملکرد یکساله بیشترین

 و کانوپی توزیع ریشه، ساختار در اختالف ودوج آنها باشد. عناصر غذایی و نور خاک، رطوبت از بهتر استفاده همچون مختلف عوامل از تلفیقی
 (.7اند )بیان نموده کارآمدی این را علت مخلوط کشت در گیاهان غذایی احتیاجات

 
 تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن تر، وزن خشک، درصد اسانس، عملکرد اسانس زوفا و عملکرد دانه عدس -5جدول 

 تیمار
 وزن تر زوفا

(g.m-2) 

 وزن خشک زوفا

(g.m-2) 

میزان اسانس زوفا 

(%) 

عملکرد اسانس 

 زوفا

(g.m-2) 

 عملکرد دانه عدس

(g.m-2) 

 - a15/5694 a99/159 cd176/1 ab271/9 کشت خالص زوفا

 a91/88 - - - - کشت خالص عدس

 b67/5928 a15/471 a766/1 a618/9 e29/58 % عدس91% زوفا + 511

 b19/5946 b67/416 ab619/1 b644/9 d99/98 % عدس11% زوفا + 511

 d15/151 c65/546 cd476/1 c759/1 b98/67 % زوفا91% عدس+ 511

 c99/725 c99/528 d499/1 c898/1 c41/14 % زوفا11% عدس+ 511

 .ندارند داریمعنی اختالف %1 احتمال سطح در مشترک حروف از برخوردار اعداد ستون هر در

 

 انس، کشت مخلوطزوفا، عدس، عملکرد اس های کلیدی:واژه

 

المللی امام خمینی )ره( بابت تصویب و حمایت مالی از طرح پژوهشی بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه بینتشکر و قدردانی: 

 گردد.صمیمانه تشکر و قدردانی می 552421شماره 

 منابع:

بذر. شماره  و نهال کشاورزی تحقیقات ساله. مجلهیک چمنی علف و برسیم شبدر مخلوط کشت . بررسی5976بازگشا، ف.  صدر، ن.، و بنی .5
 .5-59، صفحه 59

( در کشت مخلوط با غالت، حبوبات و .Crocus sativus L. ارزیابی عملکرد زعفران )5982گانی، ب. نیا، س.، و هللکوچکی، ع.، نجیب .9
 .579-589، صفحه: 5های زراعی ایران. شماره گیاهان دارویی. مجله پژوهش

 .51. کشت مخلوط دو کولتیوار ذرت. اولین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران، دانشگاه تهران، صفحه 5979 مظاهری، د. .9
4. Bantilan, R T., Palada., M. and Harwood, R.R. 1974. Integrated weed management, I. Key factors affecting weed 

crop balance. Philipp Weed Sci Bull. 1: 1-14.  
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5. Fernandez-Aparicio, M., Emeran, A.A. and Rubiales, D. 2008. Control of Orobanche crenata in legumes 

intercropped with fenugreek (Trigonella foenum-graecum). Crop Prot. 27: 653-659. 

6. Maffei, M., and Mucciarelli, M. 2003. Essential oil yield in peppermint/ soybean strip intercropping. Field Crop 

Res. 84: 229-240. 

7. Pandiata A.K., Saha, M.H. and Bali, A.S. 2000. Effect of row ratio in cereal- legume intercropping systems on 

productivity and competition function under Kashmir condition. Indian J Agron. 45: 48-53.  

8. Sullivan, p. 2003. Intercropping principles and production practices (Agronomy system guide), ATTRA, Available 

at: http:// www.attra.ncat.org. 
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 های آویشن با استفاده از متیل سالیسیالت های آنتی اکسیدان در دانه رست القای برخی آنزیم

 

 3مریم منصف شکری، 2، فروغ سنجریان*1طرخورانی سمیه محمودی

، تهران. شناسی زیستدانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه  5  
 استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران 9

fsanjarian@nigeb.ac.ir 
 ، تهرانشناسی زیستاستادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات ، گروه  9

 s59mahmoodi@gmail.com  :نویسنده مسئول

 مقدمه

 کند از جمله اینکه . در گیاهان اجرا میی رشد، عملکردهای فیزیولوژی گوناگونی را در  به عنوان یک تنظیم کننده  SAسالیسیلیک اسید

اکسیداتیو و افزایش مقاومت گیاه به فاکتورهای استرس ازجمله شوری و خشکی نقش مهمی دارد. تاثیر این ماده بدلیل  های آسیب تخفیف
گیاهی خشبی ،  Thymus vulgaris آویشن باغی(. 9بهبود فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان از جمله پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز است )

 .کارواکرول هستند و تیمول ها آویشن اسانس در موجود ترین ترکیبات مهم باشد. می  (Lamiaceae)چند ساله و متعلق به خانواده نعناع

 عنوان به سنتی بط در ها ترکیب دارند. این وجود ها آویشن جمله از گیاهی های از گونه محدودی تعداد در تنها که هستند ترپنویید دو اینها

 و شده استفاده عضالنی های گرفتگی و نفخ درمان آنفلوآنزا، سرماخوردگی، ریه، عفونت برونشیت، آمفیزم، سرفه، سیاه درمان ضداسپاسم،
 (. 4است) گرفته می قرار مورد استفاده نیز کش حشره عنوان به و بوده روده ضدکرم و ضدقارچ ضدمیکروبی، قوی عامل یک همچنین

 ین تحقیق اثر القا کننده متیل سالیسیالت بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز دانه رست ها آویشن بررسی شد.در ا
 

  ها مواد و روش

درصد استریل سطحی  71ثانیه با الکل  91بذر گیاه آویشن باغی از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شد. بذرها پس از پاک کردن، به مدت 
متیل سالیسیالت به مدت یک شب نگاهداری شد. بذور شاهد در آب استریل نگاهداری شدند.بذرها در گلدان   2mMپس در محلول شد. س

هایی حاوی مقادیر مساوی خاک، پیت و پرلیت کاشته شدند. پس از ظهور برگ های اولیه اندام های هوایی برداشت شده به نیتروژن مایع 
پس سایده شدن در نیتروژن مایع عصاره پروتئینی استخراج و مقدار پروتئین حاصله توسط روش برادفورد منتقل شدند. از مواد گیاهی 

(. عصاره پروتئینی حاصل در سنجش فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز بر اساس روش غالم نژاد و همکاران 9سنجیده شد )
 (. 5بکار رفت )

 

 و بحث نتایج

از عدم تاثیر تیمارمتیل سالیسیالت بر روی درصد و سرعت جوانه زنی گیاه آویشن باغی بود. بررسی فعالیت آنزیم های  نتایج حاصله حاکی
سیداز آنتی اکسیدانی نشانگر تاثیر مثبت القاگر متیل سالیسیالت بر روی فعالیت این آنزیم ها بود. فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اک

بر روی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاهان مختلف به کرات  SAشده بیش از گیاهان شاهد بود. تاثیر مثبت القاگر  در گیاهان با تیمار

mailto:fsanjarian@nigeb.ac.ir
mailto:fsanjarian@nigeb.ac.ir
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(، تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاهان دارویی مختلف تحت شرایط مختلف از جمله تیمار با اسید 5،6گزارش شده است )
 بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه تاکید شده است.   SA(، که در همگی تاثیرات مثبت تیمار 7و 9،1سالیسیلیک گزارش شده است )

 آنزیم های آنتی اکسیدان، آویشن، متیل سالیسیالت واژگان کلیدی:

 

  منابع

 خصوصیات بر شوری تنش شرایط در اسید سالیسیلیک کاربرد . اثر5925طاهرخانی ت.  اقدم الف.  مرادی شیرانیراد الف.ح، زنجانی ک، اسکندری -5

 6(4: ) 451-497زراعی  گیاهان . . اکوفیزیولوژی(.Artemisia annua L)درمنه دارویی گیاه و مورفولوژیکی فیزیولوژیکی

 زا. مجلةکل گیاه در اکسیدان های آنتی آنزیم فعالیت بر اسید سالیسیلیک اثر . بررسی5929صبورا ع.  عبدالملکی ن، ا صدری س، کیارستمی خ،  -9

 97(:9) 81-511کاربردی  زیست شناسی / )س( الزهرا دانشگاه پژوهشی -علمی

 زراعی گیاهان گشنیز. اکوفیزیولوژی گیاه فیزیولوژیکی خصوصیات برخی بر اسید سالسیلیک . تأثیر5924احمدی ح.  خواجه ح، نادری ص، -9

 57-5( :4 )7 

4- Gholamnezhad  J., Sanjarian F., Goltapeh E.M, Safaie N., Razavi K. 2016. Effect of Salicylic Acid on Enzyme Activity in 

Wheat in Immediate Early Time after Infection with Mycosphaerella graminicola. Scientia Agri. Bohemica, 47, 2016 (1): 1–

8 1 
5- Jahantigh O, Najafi F,  Naghdi Bad H, Khavari-Nejad R and Sanjarian F. 2016. Changes in antioxidant enzymes 

activitiesand proline, total phenol and anthocyanine contents in Hyssopus officinalis L. plants under salt stress.  Acta 

Biologica Hungarica 67: 195–204  

6- Sakhabutdinova A. R., Fatkhutdinova D. R. and Shakirova F. M.2004. Effect of Salicylic Acid on the Activity of 

Antioxidant Enzymes in Wheat under Conditions of Salination,” vol. 40, no. 5, pp. 579–583, 2004. 

7- Tabrizi L., Koocheki A., Nassiri Mahallati M., Rezvani Moghadda, P. 2007. Germination behaviour of cultivated and 

natural stand seeds of Khorasan thyme (Thymus transcaspicus. Klokov) with application of regression models. Iran. J. Field 

Crop Res. 5, 249–257. 
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 تولید کالوس و میزان باززایی بر اکسینی و سیتوکینینی هایهورمون محیط کشت و نوع بررسی تأثیر

 ایشرایط کشت درون شیشه در (. Allium hirtifolium Boiss)موسیر 
 

 3، مرضیه باباش پور2، احمد آقایی*1الله حضرتی

ولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیوتکندانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه 5

 مراغه
شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست –شناسی استادیار رشته زیست9

aghaee2001@yahoo.com 
 مربی گروه علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه9

 

 

 دمهمق

 از اعم گیاهان مختلف تکثیر به نسبت توانمی طریق این از که است های گیاهیبافت و سلول کشت مدرن هایاز روش کشت بافت یکی

 و هاگونه نگهداری و جهت حفظ مناسبی تواند بسترمی گیاهی بافت کشت دیگر طرف از .نمود اقدام کشاورزی و مرتعی صنعتی، داروئی،

 چند یاهیگ ریموس .(5شود. صالحی جوزانی) محسوب پالسم ژرم ارزش با منابع عنوان به انقراض طبیعت حال در یا و مادر هایژنوتیپ

(. این 9گردد  ابراهیمی و همکاران)یران محسوب میدر ا یازدار خوراکیاهان پین گیتر از مهم یکیاست که  انیازیپخانواده ا یره یتساله از 

شود. موسیر همچنین دارای خواص دارویی از یی بوده و از برگ، پیاز و پودر آن در صنایع غذایی استفاده میگیاه دارای ارزش غذایی باال

 اهیگ نیا یصنعت و یخوراک ،ییدارو خواص  (9) باشد. قدرتی آزادی و همکاران.جمله خاصیت ضد باکتری، ضد میکروبی و ضد تومور می

 از شیب چرای مراتع، بیعلت تخر به اه ارزشمندیگ نیگراید طرف رد ازیگ قرار برداری بهره مورد دیشد و هیرو یب به صورت شده که باعث

 تیاهم زیحا اریبس آن بقای حفظ و روز افزون ازین نیتأم برای ریموس ادیازد نیبنابرا .است انقراض در حال شدت به آفات هجوم و حد

 یعمل مشکالت با روش دو هر اما است، ریتکث قابل بذر ق کشتیطر از هم و یاصل ازیپ اطراف هایازچهیپ کاشت قیاز طر اهیگ نیا .است

از دارد تا از نظر یط خوب نیسال زمان تحت شرا 9تا  9ق بذر به یاز از طرید پیرکود دوگانه بوده و تول یر دارایبذر موس باشندیم مواجه

 صرفه به مقرون نییپا ریب تکثیضر لیدل به زین ازچهیپ قیطر ر ازیتکث (.4و همکاران ) انیکند. اسدد یسوخ قابل قبول تول یاقتصاد

 کار راه تواندیم بافت کشت فنون  استفاده از  ریتکث  مرسوم  روشهای در  تیمحدود ل یدل به و   موارد فوق گرفتن  نظر در با .باشد ینم

ط درون یر در شرایاه موسیازچه گید پیتوان به تولیگردد. از جمله مطالعات انجام شده م محسوب ریموس ادیبرای ازد یعیسر و مناسب

ده شد. البته مطالعات یمنابع د یباشد که در بررسیر میاه موسی( تنها مورد مرتبط در مورد گ1مجد و همکاران. ) یتوسط قهرمان یاشهیش

 ر انجام شده است.یر سیان نظیازیا پیاسه یاهان خانواده آلیر گیسا یبر رو یشتریب

 

 ها وشو ر مواد

 یهاهورمون اثر شد انجام تکرار چهار با لیفاکتور صورت به یای در قالب طرح کامالً تصادفاین پژوهش در شرایط کشت درون شیشه
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 ,Benzyleaminopurineنیپور نویآم لیبنز ینینیتوکیو س (Indole-3-Butyric Acid, IBA) دیاس کیریبوت ندولیا ینیاکس یاهیگ

BA) )  دو در ریموس یگاهیپا صفحه یهازنمونهیر ییباززا و کالوس یالقا بر تریل در گرمیلیم 9 و کی، 1/1صفر )شاهد(، در چهار غلظت 
 یبررس هفته 5 -59 یدر بازه زمان( Gamborg, B5)و گمبورگ  (Skoog ،5269و  Murashige) (6اسکوگ ) و گیموراش کشت طیمح

 . شدند
ها قبل از کشت . ریزنمونهدیگرد ینگهدار اتاق یاهو در نور از دور و یآور جمع یغرب جانیآذربا ستانا ارتفاعات از که ریموس اهیگ یها ازیپ

دقیقه قرار  1درصد به مدت  1/1آب معمولی، در محلول نیترات نقره  با شستشو از پس که صورت نیبد شدند، یعفون ضد یآلودگ رفع یبرا
 فت گیاه بالفاصله با آب مقطر آبکشی و خشک شدند و در مرحله بعد با قرارگیری درمنفی روی با گرفتند و سپس به منظور کاهش اثر

دقیقه ضدعفونی شدند. پس از این  91درصد و دو قطره توئین به مدت  1/9هیپوکلریت سدیم   محلول در دقیقه، کیبه مدت  %71اتانول 
ها، هر زنمونهیهفته کشت ر 59 یط است که در الزم به ذکر دند.ها در زیر هود سه بار با آب مقطر استریل شستشو داده شمرحله نمونه

با  ها تجزیه و تحلیل دادهثبت شدند.  دهم هفته انیپا در هازنمونهیوزن تر رهمچنین درادامه  گرفت، صورت واکشت بار کیهفته  چهار
جهت تفسیر نتایج و تعیین .  انجام گرفت Microsoft Excel ةاستفاده شد. رسم نمودارها به وسیل (56 ش)ویرای SPSSاستفاده از نرم افزار 

به صورت  شاتیاستفاده شد. نتایج آزما (one-way ANOVA)طرفه  کی انسیوار زیبین گروه کنترل و گروههای تست از آنال یتفاوت ها
.Mean ± S.D با مقدار  یآمار یارائه و نتایج آنالیزها P  شد. دار در نظر گرفتهمعنی 11/1تر از کوچک  

 

 نتایج و بحث

 باره نیا در یمتعدد یهاگزارش و شودیم محسوب اهانیگ نیا یادیزازدیر یبرا مناسب یهابخش از یازیصفحه پایگاهی در گیاهان پ

( بدست آمدند. محیط مناسب برای 5)شکل  B5و  MS طیمح در بیهفته بترت 9و  4ها حدود نهزنمویر کشت از یرشد جینتا.  دارد وجود

 شه زایی متعدد و باززایی و تشکیل اندام هوایی و کالوس زایی در بعضی تیمارها مشاهده شد.ری

 

  

 

 یی: رشد اندام هوا C   ییشه زای: ر B   یی: باززا   A ریموس اهیگ یرشد راتییتغ: 1شکل 

   

A B C C 
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  11/1تر از کوچک P با مقدارها زنمونهیر رشد زانیبر م  BAو   IBA مختلفطبق نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که اثر سطوح 

  IBAمیلی گرم بر لیتر   1/1حاوی یک و  MS کشت محیط از ییباززا با توجه به نتایج حاصل بیشترین میزان .دار در نظر گرفته شد معنی

. محیط مناسب  برای ریشه زایی و رشد اندام هوایی هد بدست آمدو کمترین میزان پیازچه از محیط کشت شامیلی گرم بر لیتر  9و  1/1و 

بدست آمد. در محیط کشت    BAمیلی گرم بر لیتر  1/1و صفر و    IBAمیلی گرم بر لیتر  9و  1/1 یحاو در محیط کشت گمبورگ 

نتایج بهتری نسبت به   B5محیط کشت در تغییراتی مشاهده نشدند.  BAمیلی گرم بر لیتر  9و  IBAمیلی گرم بر لیتر  1/1شاهد و 

 بدست آمدند.  MSمحیط 

  گاهیصفحه پا ر،یموس ل آمینو پورین، کشت بافت،ید، بنزیک اسیریبوت-9-ندولیا: یدیواژگان کل

 منابع

 .کشاورزی در آن اهمیت(وزیستی فناوری) بیوتکنولوژی. 5987. غ ،جوزانی صالحی-5

 زیابی تنوع ژنتیکی موسیر ایرانی وحشی. ار9112.ع ،کاشی. ذ،زمانی .ر،ابراهیمی  -9

Allium hirtifolium Boiss.))  بااستفاده از مارکرهای مورفولوژیکی وRAP( 4.باغبانی علمی )915-522:941, 

. . فعالیت ضد ازدیادی عصاره کلروفرمی از موسیر ایرانی بر روی سلولهای تومور9118قدرتی آزای،ح. غفاری،س،م. احمدیان،ش. واحدی،ف. -9

  16(9: ) 572-581تکنولوژی سیتوپالسم  

 منابع در همدان مرکز تحقیقات Allium hirtifolium) )موسیر  کردن اهلی و . کشت5972پ.  باباخانلو،  و فرامرزی، .ح جلیلی، ق. اسدیان، -4

 .طرح. نهایی همدان. گزارش استان دام امور و طبیعی

آوری تولیدات ای. فن. تولید پیازچه گیاه موسیر در شرایط درون شیشه5988سرو. یاری، محمد.ح. قهرمانی مجد، حجت. دشتی، فرشاد. پیری، خ -1

 ,61-79، 9، شماره 2گیاهی، جلد 

. فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی موسیر ایرانی با جمعیت. 9159قهرمانی مجد،ح. دشتی، ف.مومیوند،ح. هادیان،ج. احسان اشرفی،م. --6

 19(9:) 556-599محیط زیست، و بیوتکنولوژی، باغبانی، 

 51(9:) 479-427با کشت بافت تنباکو اصالح شده ، فیزیولوژی گیاهان،  Bio. یک محیط کشت سریع رشد با روش5269موراشیگ،ت. اسکوگ،ف.-7
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زراعی و وحشی در  تاثیرات هیومیک اسید بر وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی در دو گونه آویشن

 یط گلخانهشرا

 

 3، محمد حسین فتوکیان2، حسن حبیبی*1فرشید قبادیها

 . دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کرج5

 . دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران9

 . استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران9

 fghobadiha79@gmail.com  :نویسنده مسئول

 مقدمه

های حاصل از آنها با  شود در صورتی که فرآورده بسیاری از گیاهان دارویی از جمله آویشن به صورت فرآوری نشده از  کشور صادر می
شیمیایی های  کش های شیمیایی در قالب کود و آفت رویه از نهاده بی یکی از مشکالت کشاورزی رایج، استفاده گردد.  وارد می قیمت گزاف

های  امروزه در راستای حذف و یا کاهش افزودنی صنعتی است که پیامدهای جدی اقتصادی، زراعی و زیست محیطی به دنبال داشته و
 (.9و5شیمیایی در مواد غذایی، تحقیقات زیادی برای جایگزین کردن مواد شیمیایی با مواد طبیعی انجام شده است. )

به عنوان یگ گونه بومی ایران و آویشن باغی  (Thymus kotschyanus Boiss)ویشن وحشی های متعدد آویشن، آ در بین گونه
(Thymus vulgaris)  از اهمیت باالیی برخوردار است. از مهمترین کودهای ارگانیک محرک رشد که امروزه در کشاورزی مورد توجه

ظات زیست محیطی، اخیراً استفاده از انواع اسیدهای آلی برای بهبود توان به هیومیک اسید اشاره کرد. با توجه به مالح اند می قرار گرفته
ای در بهبود  کمی و کیفی محصوالت زراعی و باغی رواج فراوان یافته است. مقادیر بسیار کم از اسیدهای آلی اثرات قابل مالحظه

ثرات مفیدی در افزایش تولید محصوالت خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک  داشته و بدلیل وجود ترکیبات هورمونی ا
 (.9کشاورزی دارند. )

اسید هیومیک از منابع مختلف خاک، هوموس، پیت، لیگنیت اکسید شده، زغال سنگ و... استخراج می شود که در اندازه مولکولی و ساختار 
ن به شرح زیر خواهد آمد. امید است که شیمیایی متفاوتند. لذا با بررسی اثر کود آلی هیومیک اسید بر روی برخی صفات کمی آویش

( 9116دستاوردهای ناشی از این تحقیق بویژه برای کشت و صنعت گیاهان معطر و دارویی در ایران مفید واقع شود. آرانکون و همکاران )
میلی گرم  5111و  111، 911، 1(، آزمایشهایی طراحی کردند تا تاثیر هیومیک اسید را در مریم گلی، فلفل و توت فرنگی در غلظت های 4)

میلی گرم رشد ریشه مریم  5111تا  911در کیلوگرم وزن خشک در گلخانه ارزیابی کنند و نتیجه گرفتند که افزایش غلظت هیومیک از 
ش داد. با گلی و فلفل را افزایش داده و در مورد توت فرنگی عالوه بر افزایش رشد ریشه، تعداد میوه هارا هم به مقدار قابل توجهی افزای

شود که تحقیقات بر روی تغذیه گیاهان دارویی رو به افزایش است و خصوصاً حرکت صنایع  توجه به منابع موجود چنین استنباط می
 بخشد. کشاورزی به سمت تولید محصوالت ارگانیک و سالم اهمیت کاربرد کودهای شیمیایی را فزونی می

 ها مواد و روش

زراعی و وحشی در شرایط  دو گونه آویشن های بعضی از خصوصیات کمی گیاهچه یر هیومیک اسید برتاث این پژوهش در مورد بررسی
 های کامل تصادفی و چهار تکرار انجام شد.گلخانه صورت پذیرفت و به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک
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تهیه گردید و بذر آویشن وحشی که به صورت خودرو در  آلمان و از شرکت بناری F1بذر آویشن باغی تهیه شده برای انجام این آزمایش 
آوری شدند. جهت اعمال تیمار  شود، از ارتفاعات البرز و در منطقه طالقان جمع طبیعت ایران و خصوصاً در کوههای البرز مشاهده می

قسمت در آب  911قسمت هیومیک اسید در  5( که غلظت OMNIA، محصول شرکت استرالیایی )K-humate 26هیومیک اسید  
میلی لیتری کاشته شدند. محیط کشت  91های  های کشت با حجم حفره آبیاری یکبار در هفته به خاک گیاه اضافه شد. ابتدا بذور در سینی

ها بصورت بارانی مکانیزه  های کشت شامل: یک سوم ماسه، یک سوم کوکوپیت و یک سوم خاک زراعی بود. آبیاری سینی درون سینی
ها آماده انتقال به  روز گیاهچه 41ها بطور یکنواخت انجام شد. پس از  ار در روز اعمال گردید. با این سیستم آبیاری سینی)بوم( دو ب

ها در گلخانه  ها منتقل و در گلخانه قرار گرفتند. دو ماه پس از استقرار گلدان ها را در گلدان های اصلی شدند. پس از آن، گیاهچه گلدان
درجه سانتیگراد  91گیری وزن اندام هوایی، کلیه اندام هوایی در دمای  ی آغاز شد. ابتدا اندام هوایی برداشت و پس از اندارهبردار مرحله داده

زدایی از آنها، وزن تر و  ها از گلدانها و خاک گیری شدند. پس از خارج کردن ریشه خشک شدند و وزن خشک آنها با ترازوی دیجیتال اندازه
 ها را مانند اندام هوایی در دمای اتاق خشک کردیم. گیری شدند. جهت وزن خشک، ریشه زوی دیجیتال اندازهخشک آنها با ترا

 

 نتایج و بحث

داری را بر روی صفات  ها، مشاهده گردید که استفاده از تیمار هیومیک اسید هیچ اثر معنی پس از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده
 ندارد.مذکور بر روی هر دوگونه 

 جدول مقایسه میانگین صفات

 سطوح ترکیبی تیمار وزن تر اندام هوایی )گرم( وزن خشک اندام هوایی )گرم( وزن تر ریشه )گرم( وزن خشک ریشه )گرم(

26/97 ab 79/81  14/98 a 26/66 a VH0 

SH 
76/99 a 94/88  28/95 a 91/79 a VH1 

58/95 bc 84/74  22/54 b 71/96 b KH0 

91/52 c 59/68  21/51 b 48/99 b KH1 

V  :Thymus vulgaris  ،K:  Thymus kotschyanus ،H0تیمار بدون هیومیک اسید :   ،H1)تیمار با هیومیک اسید : 

دار وزن  ، افزایش معنی(VH1)، با تیمار با هیومیک اسید T.vulgarisدر گونه  (،SH)تنها در بررسی رابطه متقابل گونه و هیومیک اسید 
کاهش وزن خشک ریشه را به همراه دارد ولی  (KH1)، استفاده از هیومیک اسید T. kotschyanusمشاهده. ولی در گونه خشک ریشه را 

 دار نیست. این اختالف معنی

 : آویشن زراعی، آویشن وحشی، کودهای آلی، هیومیک اسیدهای کلیدی واژه

 منابع

ی محمد حسین، حاجی مهدی پور هما، مطهری نیا وحیده، مهر افشان لیال، جوادی آیدا، رحیمی فرد ناهید، پاکزاد سعید رضا، شعیبی شهرام، هدایت -5
( caryophilataو میخک ) (Zataria multiflora)آویشن شیرازی  (،Thymus vulgaris)پیرعلی همدانی مرتضی، بررسی اثرات عصاره آویشن باغی 

، فصلنامه گیاهان دارویی، سال هشتم، دوره دوم، شماره مسلسل سی MMTروش در محیط کشت سلولی با  Vero, Hela, Hep2بر روی سلول های 
 5988ام. 

خاک،  رئیسی فایز، آقابابایی فاطمه، تجزیه پذیری برخی پسماندهای گیاهی و پیامد کاربرد آنها بر تنفس و زیست توده میکروبی و فعالیت آنزیمی -9
 869 -879، صفحه 5921، 4، شماره91نشریه خاک و آب، جلد
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 ، صفحه 5987کامکار بهنام، مهدوی دامغانی عبدالمجید، مبانی کشاورزی پایدار، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،  -9

4- Arancon, N., A. Edwards, P. Dierman, C. Welch and J. D. Metzger. 2004. Influences of Vermicomposts on field 

Strawberries: Effects on growth and yields. Bioresource Technology. 93:145-153. 
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 های مختلف استخراج عصاره، بر محتوای آنتی اکسیدانی کنجاله کنجدتأثیر روش

 2، رضا اسماعیل زاده کناری1*فاطمه هاشمی

 واحد نوردانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی،  5
 اه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریاستادیار، گروه صنایع غذایی دانشگ 9

 hashemi.fatemeh.1392@gmail.com  نویسنده مسئول:

 

 مقدمه

مورد  ،روغنی مهم دانه محصول و به عنوان یک pedaliaceaeمتعلق به خانواده گیاهی یکساله  (.Sesamum indicum L) کنجد

 و شوندمی هاآن حذف سبب یا شده و آزاد هایرادیکال فعالیت مانع هک هستند ترکیباتی هاآنتی اکسیدان (.5) گیرداستفاده قرار می

 هایبیماری به ابتال خطر کاهش باعث طرف یک ترکیبات از دارند. اینمی نگاه مصون ترکیبات این اثرات مخرب از را بدن های سلول

 (. علیرغم9) کنندمی جلوگیری شوندمی DNA به موجب آسیب که هاسرطان پیشرفت از دیگر طرف از و شوندمی و سکته عروقی قلبی

 نیست بدن در شده ایجاد آزاد هایرادیکال بردن بین از به تنهایی قادر به بدن دفاعی سیستم پالسما، در مختلف هایاکسیدان وجود آنتی

 آسیب خطر این عالوه بر (.2شود )می تأمین غذایی منابع طریق دارد، که از خارجی منابع از اکسیدان آنتی تأمین به نیاز جهت به همین

 هایناکسیدا آنتی به نیاز (. بنابراین7است ) ساختگی از آنتی اکسیدانهای استفاده معایب آزمایشگاهی از حیوانات در سرطان ایجاد و کبدی

 غذایی مواد نگه دارنده وانعن به نیز صنعت در هااکسیدان آنتی است. ناپذیر اجتناب ضرورت یک تربخشی بیش اثر و ترکم سمیت با قوی

دهند می افزایش را هاآن دارینگه زمان مدت و غذایی مواد عمر طول رو این از روند، کار می به غذاها رنگ تغییر و فساد از جلوگیری در

بر فعالیت آنتی  های طبیعی این تحقیق به منظور تعیین بهترین غلظت عصاره و روش عصاره گیری(. با توجه به اهمیت آنتی اکسیدان4)

 اکسیدانی کنجاله کنجد صورت گرفته است.

 

 مواد و روش

 آرد صورت به خانگی آسیابهای توسط شدن خشک از گرفت، بعد گراد قرارسانتی  درجه 95 آون در روز شبانه یک مدت کنجد به کنجاله

 91راج گردیدند. استخراج به کمک حال: برای این منظورها استخشد و عصاره داده عبور 58 بامش الک از حاصله آرد آمد. در کنجد کنجاله
شد و با روش ضیاع الرحمان و همکاران  مخلوط 11 به 11 نسبت به آب -اتانول حالل لیترمیلی 511 با را آمده دست به پودر از گرم

 فشار و گرادسانتی درجه 541 دمای در بحرانی مادون آب توسط گیری بحرانی: عصاره زیر آب روش به (. استخراج51اندازه گیری گردید )

 آنتی خاصیت بررسی(. 1) تغلیظ گردید آمده دست به شد. عصاره انجام دقیقه 91 مدت برای دقیقه بر لیتر میلی 5سرعت جریان  82/6

 معرف عنوان به پایدار( رادیکالی )ترکیب DPPH روش از این پیکریل انجام گرفت. در 4 -فنیل دی9، 9آزمون با هاعصاره اکسیدانی

 میانگین مقایسه گردید. اجرا تصادفی کامالً آزمایشی طرح قالب در تکرار سه در آزمایشات آماری، کلیه تحلیل تجزیه (.5شد ) استفاده
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 Excel افزار نرم از نمودارها رسم جهت انجام گرفت، همچنین 1/1 سطح در تی و دانکن آزمونهای براساس  Msatatcبا هاداده

 دید.گر استفاده

 

 نتایج و بحث

سطح  در آب(،-عصاره آب زیر بحرانی و حاللی )اتانولی دهد،می نشان (5-)شکل ،DPPHهای آزاد رادیکال مهار بررسی از حاصل نتایج

آزاد های ام، مهار رادیکالپیپی 9111دارند. همچنین در هر دو عصاره با افزایش غلظت تا  داریمعنی تفاوت یکدیگر با صد در 1 احتمال

 فعالیت است. مؤثرتر هانمونه سایر از بحرانی زیر آب روش به شده استخراج عصاره ام پی پی  9111و 5111 یابد و غلظتافزایش می

 آزاد هایو الکترون هاالکترون هیدروژن، هایاتم دادن در آنها ظرفیت به مربوط فنلی، پلی ترکیبات حاوی گیاهی عصاره اکسیدانی آنتی

-آزاد )مکانیسم هایرادیکال حذف ترکیباتی با توانایی حضور دهنده نشان ،DPPH آزاد هایرادیکال حذف روش آزمون نتایج (.6 (است

 زنجیرهای هایواکنش شروع از تا باشد قادر باید بنابراین دهد.را نشان می کنجد کنجاله هیدروژن( در یا دهندگی الکترون های

 و غلظت به  DPPH آزاد حذف رادیکالهای فعالیت تحقیق این در (.9) کند جلوگیری مستعد هایفتبا در آور آزاد زیان هایرادیکال

دارای  ام پی پی 9111 غلظت بحرانی با زیر آب یعصاره انتخابی عصاره بهترین عصاره دو میان از دارد. عصاره بستگی استخراج روش

 باشد.می ثابت تقریباً باالتر هاغلظت در بازدارندگی درصد باشد.می بازدارندگی درصد بیشترین

 

 .توسط  عصاره آب زیر بحرانی و هیدروالکلی کنجاله کنجد DPPHمقایسه مهار رادیکال  -5شکل 

 آب زیر بحرانی، آنتی اکسیدان، رادیکال آزاد، کنجاله کنجد. واژگان کلیدی: 
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 های ثانویه میوه زرشک زرافشانی بررسی اثر نوع بسته بندی بر کیفیت و تغییرات برخی از متابولیت

 (Berberis Integerrima L.) 

 
  3صادق آتشی  2عظیم قاسم نژاد *1نفیسه غالمی گیفان

 دانشجوی کارشناسی ارشدگیاهان دارویی موسسه غیرانتفاعی بهاران گرگان 5
 بانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیگروه علوم باغ دانشیار9

 گرگان  کارشناس ارشد میوه کاری9
 Gholami_nafis@yahoo.com  * نویسنده مسئول:

 

 مقدمه

ت. اس گونه 611 و جنس 51 ملشا تیره اینباشد. می Berberidaceaeگیاهی از تیره   (.Berberis integerrima L)زرشک زرافشانی 
 ترکیبی یا منفرد به صورت زرشک گیاه مختلف هایفرآورده از که داد نشان کند. نتایجمی رشد مختلف مناطق در خودرو طور این گیاه به

-می ستفادها و فشارخون عروقی قلبی سرطان، درمان بیماری های در قوی التهاب ضد و مدر ملین، به عنوان دارویی سایر گونه های با

 (.9و5شود. زرشک از جمله گیاهان دارویی است که بدلیل داشتن ترکیبات فنلی و فالونوئیدی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی میباشد )
 روش تحقیق:

ی فنل ترکیبات میزان گیریاز اندام میوه و اندازه گیریعصاره آوری نمونه ها، شامل جمع که است آزمایشگاهی تحقیق یک مطالعه این
 .گیاه است اکسیدانیوتوانمندی آنتی فالونوئید کل،

 تهیه نمونه گیاهی:
آوری  و برای انجام سایر از روستای قلعه حسن از توابع شهرستان شیروان جمع (.Berberis integerrima L) میوه گیاه زرشک زرافشانی

 مراحل آزمایشگاهی راهی آزمایشگاه شد.
ساعت شیکر و سپس با کاغذ صافی  94درصد اضافه کرده و  81میلی لیتر متانولِ 51را به  م نمونهگر5برای تهیه عصاره  تهیه عصاره:

 صاف نمودیم. 

محلول  ،(DPPH)پیکریل هیدرازیل -5، دی فنیل (Na2Co3)درصد، محلول کربنات سدیم 11معرف فولین سیو کالچو : مواد شیمیایی
نرمال، معرف آنترون،  HCL 9,1، اسید کلریدریک یا (AlCl3.6H2O)آبه 6کلراید  موالر، محلول آلومینیوم5 (CH3COOK)استات پتاسیم

 استاندرد گلوکز، گالیک اسید.

 

 مواد و روش ها
نانومتر قرائت  761انجام شد. جذب نمونه هاب در نهایت در طول موج  Folin-ciocalteuبر اساس روش فولین ) کل:گیری فنلاندازه

 (.9) شد

 451جذب نمونه ها در طول موج  .شد گیریاندازه کلرید آلومینیوم سنجی رنگ روش تام به فالونوئید نوئید کل: میزانفالو اندازه گیری
 (.9) نانومتر نسبت به شاهد اندازه گیری شود. لوله آزمایش فاقد کوئرستین بعنوان شاهد بود

 نانومتر قرائت شد 157ها در نهایت در طول موج شد. جذب نمونهانجام  DPPHاندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی: با استفاده از آزمون 

(9.) 

mailto:Gholami_nafis@yahoo.com
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 نتایج و بحث

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس و تجزیه و تحلیل نمودار ها مشخص شد که میزان فنل کل در بسته بندی بدون خالء دارای  
 .نین بسته بندی با پاکت حد واسط بودبیشترین مقدار و در بسته بندی دارای خال کمترین میزان را دارا بود. همچ

مقدار فالونوئید  بندی میوه زرشک با پاکت کمترینمیزان فالونوئید نیز در بسته بندی بدون خالء دارای بیشترین میزان بود در حالیکه بسته

 ها  نشان داد.فالونوئید را نسبت به سایر بسته بندی بندی دارای خالء حد واسطبسته را نشان داد.

اثیر نوع بسته بندی بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی میوه زرشک نیز حالتی مشابه با فالونوئید داشت به طوریکه میزان فعالیت آنتی ت
اکسیدانی در بسته بندی بدون خالء دارای بیشترین میزان بود در حالیکه بسته بندی میوه زرشک با پاکت کمترین میزان فعالیت آنتی 

 ها  نشان داد. داد. بسته بندی دارای خالء حد واسط میزان فعالیت آنتی اکسیدانی را نسبت به سایر بسته بندی اکسیدانی را نشان

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 درصد مهار رادیکال آزاد فالونوئید فنل کل درجه آزادی منابع تغییرات

 1 نوع بسته بندی
*17/929 *26/512 **521/56 

 99/9 79/15 81/791 19 خطا

 92/4 27/9 117/914 - ضریب تغیرات )درصد(

 دهد می نشان را درصد 1 احتمال سطح در شدن دار یمعن* 

 ه بندی بر فنل کل در میوه زرشکتاثیر نوع بست -1شکل 

ها روی برخی از متابولیت بندینوع بستهتجزیه واریانس مربوط به اثر  -1جدول

 ثانویه 
 

 زرشک وهیم در دیفالونوئ بر یبند بسته نوع ریتاث -2 شکل

 در میوه زرشکفعالیت آنتی اکسیدانی  تاثیر نوع بسته بندی بر -3 شکل
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 منابع
  .صفحه( 498) 565-566صفحه  رضوی. انتشارات آستان قدس چاپ ششم. جلد دوم. دارویی. تولید و فرآوری گیاهان (.5921) ر . امیدبیگی،5
یشات فیزیولوژی گیاهی )بررسی قبل و پس از برداشت گیاهان(. انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی .راهنمای آزما5924. مشایخی، ک.، آتشی، ص.9

 ص. 991و منابع طبیعی )تاک(.

3 Imanshahidi, M. and Hossein Zadeh, H. (2008). Pharmacological and therapeutic effects of Berberis vulgaris and its active 

readily available food. Food Chemistry.101: 1727-1741 
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 های ثانویه میوه زرشک زرافشانی بررسی اثر دمای خشک کردن بر کیفیت و تغییرات برخی از متابولیت
 (Berberis Integerrima L.) 

 

  3صادق آتشی  2عظیم قاسم نژاد *1نفیسه غالمی گیفان
 ی بهاران گرگان دانشجوی کارشناسی ارشدگیاهان دارویی موسسه غیرانتفاع5

 گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشیار9
 کارشناس ارشد میوه کاری( گرگان 9

 Gholami_nafis@yahoo.com  * نویسنده مسئول:
 

 مقدمه

ت. اس گونه 611 و جنس 51 شامل تیره اینباشد. می Berberidaceaeتیره گیاهی از   (.Berberis integerrima L)زرشک زرافشانی 
 ترکیبی یا منفرد به صورت زرشک گیاه مختلف هایفرآورده از که داد نشان کند. نتایجمی رشد مختلف مناطق در خودرو طور این گیاه به

-می استفاده و فشارخون عروقی قلبی سرطان، یماری هایدرمان ب در قوی التهاب ضد و مدر ملین، به عنوان دارویی سایر گونه های با

 (.9و5شود. زرشک از جمله گیاهان دارویی است که بدلیل داشتن ترکیبات فنلی و فالونوئیدی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی میباشد )
 روش تحقیق:

 فنلی کل، ترکیبات میزان گیریام میوه و اندازهاز اند گیریعصاره آوری نمونه ها،شامل جمع که است آزمایشگاهی تحقیق یک مطالعه این

 .گیاه است اکسیدانیفعالیت آنتی و فالونوئید
 تهیه نمونه گیاهی:

آوری  و برای انجام سایر از روستای قلعه حسن از توابع شهرستان شیروان جمع (.Berberis integerrima L) میوه گیاه زرشک زرافشانی
 اه شد.مراحل آزمایشگاهی راهی آزمایشگ

ساعت شیکر و سپس با کاغذ صافی  94درصد اضافه کرده و  81میلی لیتر متانولِ 51را به  گرم نمونه5برای تهیه عصاره  تهیه عصاره:
 کنیم. صاف می

محلول  ،(DPPH)پیکریل هیدرازیل -5، دی فنیل (Na2Co3)درصد، محلول کربنات سدیم 11معرف فولین سیو کالچو : مواد شیمیایی
نرمال، معرف آنترون،  HCL 9,1، اسید کلریدریک یا (AlCl3.6H2O)آبه 6موالر، محلول آلومینیوم کلراید 5 (CH3COOK)پتاسیماستات 

 استاندرد گلوکز، گالیک اسید.

 

 ها مواد و روش
نانومتر قرائت  761( انجام شد. جذب نمونه هاب در نهایت در طول موج Folin-ciocalteuبر اساس روش فولین ) کل:اندازه گیری فنل

 (.9) شد

 451جذب نمونه ها در طول موج  .شد گیریاندازه کلرید آلومینیوم سنجی رنگ روش تام به فالونوئید فالونوئید کل: میزان اندازه گیری
 (.9) نانومتر نسبت به شاهد اندازه گیری شود. لوله آزمایش فاقد کوئرستین بعنوان شاهد بود

 نانومتر قرائت شد 157ها در نهایت در طول موج انجام شد. جذب نمونه DPPHکسیدانی: با استفاده از آزمون ااندازه گیری فعالیت آنتی

(9.) 
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 نتایج و بحث

درجه سانتیگراد بیشتر از  41بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس و تجزیه و تحلیل نمودار ها مشخص شد که میزان فنل کل در دمای 

درجه  81درجه سانتیگراد دارای بیشترین مقدار بود در حالیکه دمای  41د بود. میزان فالونوئید نیز در دمای درجه سانتیگرا 81دمای 

اکسیدانی میزان فالونوئید را نشان داد. تاثیر دمای خشک کردن بر میزان فعالیت آنتی سانتیگراد برای خشک کردن میوه زرشک کمترین

درجه سانتیگراد دارای  41اکسیدانی در دمای فالونوئید داشت به طوریکه میزان فعالیت آنتیمیوه زرشک نیز حالتی مشابه با  فنل و 

   درجه سانتیگراد کمترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان داد. 81بیشترین میزان بود در حالیکه دمای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانویه  هایتجزیه واریانس مربوط به اثر دمای خشک کردن روی برخی از متابولیت -1جدول
 آنتی اکسیدان فالونوئید فنل کل درجه آزادی منابع تغییرات

 19/51415** 11/9169** 19/5669** 5 دمای خشک کردن

 99/9 79/15 81/791 19 خطا

 92/4 27/9 117/914 - ضریب تغیرات )درصد(
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 زرشک وهیم دیفالونوئ برخشک کردن  ریتاث -2 شکل بر فنل کل میوه زرشکدمای خشک کردن تاثیر  -1شکل 

 میوه زرشک اکسیدانیفعالیت آنتی بسته بندی برتاثیر نوع  -3 شکل
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 منابع
  .صفحه( 498) 565-566صفحه  رضوی. انتشارات آستان قدس ششم. جلد دوم. چاپ دارویی. تولید و فرآوری گیاهان (.5921) ر ( امیدبیگی،5
.راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی )بررسی قبل و پس از برداشت گیاهان(. انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی 5924( مشایخی، ک.، آتشی، ص.9

 ص. 991و منابع طبیعی )تاک(.

3) Imanshahidi, M. and Hossein Zadeh, H. (2008). Pharmacological and therapeutic effects of Berberis vulgaris and its 

active readily available food. Food Chemistry.101: 1727-1741 
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 بررسی اثر نوع سویه باکتری بر تولید ریشه مویین گیاه فندق

 

 3پورسیدی  شهرام ،*2ا پیمراه ساراالسادات ،1پورپاریزی  جاللی کبری

 کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکده بیوتکنولوژی گروه ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی5

 کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکده بیوتکنولوزی، گروه استادیار9

 کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکده بیوتکنولوزی، گروه دانشیار9

 s.rahpeyma@uk.ac.ir: مسئول نویسنده*

 

 مقدمه
 معتدل هایزمستان با میانه آسیای و اروپا از مناطقی در که است Corylus جنس به متعلق هایگونه از یکی (Corylus avellana) فندق

 خواص با متعددی ثانویه هایمتابولیت حاوی گیاه این مختلف ایهقسمت کند می رشد خودرو صورت به خنک هایتابستان و مرطوب و

 عامل یک تاکسول (.2دارد) وجود گیاه این در است، تاکسول آنها ترینمهم که ضدسرطانی اثرات با دارویی مواد همچنین میکروبی، دضد

 کاربرد سرطان عمومی درمان در و است شدهمی استخراج سرخدار درخت پوست از پایین عملکرد با ابتدا در که است نئوپالستیک آنتی

 و است شده یافت نیز فندق درخت در اکنون اما شود،می گرفته نظر در سرخدار مختص متابولیت یک کلی طور به اگرچه و دارد فراوان

 در ثانویه هایمتابولیت تولید(. 4,3)است یافته افزایش نیز دارویی گیاه یک عنوان به بلکه خشکبار یک عنوان به تنها نه فندق اهمیت

 ثانویه ترکیبات از باالیی درصد تولید به منتهی که سلولی هایالین موفق استقرار. است پذیر امکان گیاهی هایبافت کشت طریق از شیشه

 های بولیتمتا میزان که دارد وجود مواردی(. 2)است شده گزارش ازمحققین زیادی تعداد وسیله به شده سلولی سوسپانسیون هایدرکشت

 هاییمتابولیت شده، بافت کشت هایسلول حتی یا و است کامل گیاه در آن میزان از بیشتر خیلی شده بافت کشت هایسلول در موجود

 زمان مدت و بوده آهسته ثانویه هایمتابولیت تولید سرعت طبیعت در آنکه به توجه با. شودنمی تولید اولیه گیاه در که کنند می تولید

 هایمتابولیت انبوه و سریع تولید برای که رسدمی نظر به ضروری و نبوده اقتصادی تولید میزان بنابراین است، الزم تولید برای یطوالن

 راستای در هاتکنیک ترینمهم از یکی گیاهی بافت کشت. شود استفاده بهینه طور به گیاهی بافت کشت فنون از دارویی، مواد و ثانویه

 هایمزیت برخی. باشدمی محدود بسیار طبیعی شرایط در مواد این پتانسیل زیرا است، دارویی گیاهان در ثانویه هایبولیتمتا صنعتی تولید

 تولید و بازده افزایش برای موردنیاز سازهای پیش افزودن کشت، شرایط بهینه کنترل شامل بافت کشت طریق از ثانویه هایمتابولیت تولید

 نام به خاکزی منفی گرم باکتری یک توسط که است گیاهی بیماری نوعی مویین ریشه(. 7)باشدمی اصخ ثانویه هایمتابولیت

 ژنوم وارد و شده منتقل گیاه به باکتری، پالسمید از هاژن از تعدادی شود،می گیاه وارد باکتری کهزمانی. شودمی ایجاد رایزوژنز اگروباکتریوم

 یک عنوان به مویین هایریشه(. 2)است باکتری ورود جایگاه نزدیکی در موئین ریشه تولید انتقال این حاصل. شودمی میزبان گیاه ایهسته
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 مقدار به توانمی طریق این از و شود واقع موثر بسیار دارویی مهم ترکیبات افزایش یا و تولید برای تواندمی بیوتکنولوژی جدید راهکار

 بهینه آنها رشد و هاریشه این تولید برای شرایط اینکه به مشروط نمود، جوییصرفه ترکیبات این تولید برای انرژی و هزینه وقت، در زیادی

 .است شده بررسی مویین ریشه تولید میزان بر متفاوت هایکشت محیط و اگروباکتریوم مختلف هایسویه تاثیر تحقیق این در. شود

 

 هاروش و مواد

 .شدند تهیه کشور الشم هایجنگل از فندق بذور: گیاهی مواد

-باکتری. بودند c58c1 priA4 و k599 ،15834  هایسویه شامل استفاده مورد  Agrobacterium rhizogenes آزمایش این در: باکتری

 روی بر و شده کشت دیگر هایباکتری بردن بین از جهت ریفامپیسین بیوتیکآنتی حاوی LB کشت محیط در ساعت 94 مدت به ها

 .آید بدست باکتری از ایتازه کشت تا رفتگ قرار شیکر

 رودسر شهرستان اشکورات منطقه باغات بالغ درختان از 5924 ماه شهریور در اشکورگرد رقم فندق بذرهای: ریزنمونه تهیه و استریل گیاهچه تولید

 قطره چند جاری آب با آنها سپس و حذف بذرها چوبی پوسته گرفتند، قرار استفاده مورد استریل گیاهچه تهیه و زنیجوانه برای و آوریجمع( گیالن)
 به% 71 الکل دقیقه، 1 استریل مقطر آب دقیقه، 91 مدت به% 1( w/v) سدیم هیپوکلریت در ترتیب به بعد مرحله در و شدند شسته ظرفشویی مایع
 آبکشی مرتبه 9 نهایتا و شدند داده قرار دقیقه 91 دتم به% 1( w/v) سدیم هیپوکلریت محلول در مجددا و دقیقه 1 استریل مقطر آب ثانیه، 91 مدت

 عنوان به و شده جدا گیاه هایبرگ هفته 6 از بعد. شدند کشت زنیجوانه منظور به 1/2MS کشت محیط در بذور. شد انجام استریل مقطر آب با
 . شدند استفاده مویین هایریشه القای جهت ریزنمونه

 باکتری حاوی کشت محیط از لیتر میلی 51. شد استفاده 8/1معادل OD با باکتری مایع کشت از تحقیق این رد: باکتری سوسپانسیون سازیآماده

 .شد حل مایع MS کشت محیط نمکهای لیتر میلی ده در باکتری رسوب سپس و شدند سانتریفوژ دقیقه 51 مدت به 9111 دور با

. شدند زخمی باکتری سوسپانسیون به آغشته سوزن نوک وسیله به تلقیح برای گیاه برگ هایریزنمونه: مویین ریشه تولید جهت هاریزنمونه تلقیح
 باکتری حذف منظور به ساعت 48 از پس. گرفتند قرار 1/4WPM پایه کشت محیط حاوی استریل هایدیش پتری داخل در هاریزنمونه سپس

 محل در ریشه ظهور زمان تا هاریزنمونه. شدند داده انتقال لیتر در گرممیلی 300 غلظت با سفوتاکسیم بیوتیکآنتی حاوی هایمحیط به هاریزنمونه
 از استفاده با هاداده سپس و شد انجام تکرار سه با تصادفی کامال پایه طرح  قالب در آزمایش این. شدند نگهداری تاریکی شرایط در رشد اتاق در زخم،

 .شدند آنالیز SAS افزارنرم

 

 بحث و نتایج

 قرار بررسی مورد فندق گیاه در زاییریشه میزان برای 1/4WPM کشت محیط در c58c1 priA4 و  K599 ،51894 سویه سه تاثیر تحقیق این در
 هست. دارمعنی آنها برهمکنش و باکتری مختلف هایسویه اثر. گرفت
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 شه مویینهای مختلف اگروباکتریوم بر تولید ریاثر سویه -5شکل

را  یینمو یشهر یدتول یزانم یندرصد کمتر 51با k599 یهو سو یندرصد باالتر 61با c58c1 priA4 یهسو شود،می مشاهده یک شکل در که همانطور
 القای صددر نظر از که است داده نشان متعددی تحقیقات نتایجمتفاوت است.  یاربس یوماگروباکتر هایسویه به گیاهی هایگونه یتداشتند. حساس

، A4،5794 ،9612اگروباکتری سویه 1 اثر مقایسه برای تحقیقی در(6,1)دارد وجود دارمعنی تفاوت رایزوژنز اگروباکتریوم های سویه بین موئین، ریشه
51894AR 2419 وLBA، برگی های ریزنمونه در موئین، ریشه القای برای سویه ترین مناسب عنوان به 51894 سویه Hyoscyamus 

arachnoideuas گیاه در که نیز دیگری تحقیق در( 1)شد معرفی oleracea Portulacea  بیشترین 51894 سویه که شد مشخص گرفت، انجام 
 طبق. شوندمی بندی تقسیم مختلف انواع به اپین نوع براساس رایزوژنز اگروباکتریوم مختلف هایسویه(. 6)است داشته را%( 66) تراریختی درصد

 بیشتری قدرت از زایییماریب یجاد( در ا A4 ،15834 هاییهمثال سو ی)برا آگروپیندسته  هایباکتری رسدمی نظر به آمده دست به مشاهدات
 T-DNA یهچند ناح یاحضور دو  یلامر احتماال به دل ینا  برخوردارند. ین( و اکتوپ TRT101، 8196مثال  ی)برا ینگروه مانوپ هایباکتری به نسبت

 این زایییماریقدرت ب یشافزا یجهو درنت یزبانم یاهبه ژنوم گ T-DNAشانس انتقال  یشکه باعث افزا باشدمی هایباکتر ینا Ri یدالسممجزا در پ
 در هاریزنمونه دادن قرار و همکشتی برای رایزوژنز یوماگروباکتر c58c1 priA4 یهنشان داد که استفاده از سو یقتحق این(.9) شودمی هاسویه
 است.فندق را داشته  یاهدر گ یینمو یشهر یددرصد تول ینباالتر 1/4WPMطمحی

 پایه کشت محیط اگروباکتریوم، فندق، مویین، ریشه :کلیدی واژگان
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 یهثانو های یتمتابول یشبه منظور افزا (.Osmium basilicum L) یحانر یاهبررسی کشت بافت گ

 2بهاره کاشفی، *1فاطمه یحیایی

 بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد واحد دامغانارشد گروه  یدانشجوی کارشناس ،نویسنده مسئول *5
 دانشگاه آزاد واحد دامغاندانشکده کشاورزی  یوه علوم باغبانگر یاراستاد9

 

 مقدمه

 یعیوس یاسها در مق حاصل از آن ییو اَشکال دارو ییدارو یاهانگ یمیایی،و ش یسنتز یکاربرد داروها ةو توسع یشرفتامروزه با وجود پ
یکی از بوده و  (Lamiaceae)تعلق به خانوادة نعناعیان م Ocimum basilicum L. نام علمیبا ریحان  (.9) گیرند یمورد استفاده قرار م

های رویشی کاربرد دارویی داشته و در طب سنتی مورد استفاده قرار  گیاهان دارویی است که به لحاظ دارا بودن مقدار زیادی اسانس در اندام
ها مورد توجه بوده است و با بررسیهای انجام  ماریگیاه ریحان از دیرباز به عنوان یک گیاه دارویی در درمان خیلی از بی .گرفته است می

 (.5شده، اسانس این گیاه و مخصوصاً ترکیبات فنیل پروپانوئیدی به عنوان ترکیبات اصلی دارویی این گیاه شناخته شده اند )
جزء  یداس ینیک(. رزمار7ارد )فراوانی را د یشترینباشد که در بین آنها رزمارینیک اسید ب دارای ترکیبات فنلی بسیار متنوعی می ریحان

اسید  ینیکرزمارشود.  یم یان یافزتنعنائ ةاز خزززانواد یدهنپتوئ یرخزززانوادةو ز یناسهبراژ ةخانواد یها اسیدهای فنولیک بوده که در گونه
ویروس، ضدآلرژی، اکسیدانی، ضد آنتی یتمانند: خاص یمتعدد یستیباشد که دارای خواص ز می یحانر ةهای ثانوی یکی از متابولیت

است  یشتریب اکسیدانی یآنت یتخاص یدارا یزن Eیتامیناز و یاسید حت ینیکرزمار (.6) ضدتب، ضدالتهاب و ضدسرطان است یایی،ضدباکتر
از  یاهدر گ یبترک یناسید، ا ینیکرزمار یی. عالوه بر خواص داروشود یآزاد م یکالراد های یتاز فعال یناش های یبو باعث کاهش آس

 یپوپروتئینل یداسیوناز اکس یبترک ین(. ا55را بر عهده دارد ) یطیدر برابر عوامل نامساعد مح یدفاع یفةاست که با تجمع خود وظ ییزااج
اسید جهت درمان ورم  ینیککل رزمار در (.1منتشر شده است ) یزن یبترک ینا هایی ازاثرات ضد ایدز  گزارش یراً. اخکند یم یریجلوگ

 (.55) شود یم یهنفس توص یو تنگ یسمیسرطان، ورم رمات ید،رمفاصل، آب مروا

آن از جمله ترکیبات فنولی و بخصوص فنیل  یهثانو های یتمتابول یشبه منظور افزا یاه ریحانهدف از این تحقیق بررسی کشت بافت گ
 باشد. پروپانوئیدها می

 ها مواد و روش
به پس از ضدعفونی بذرها   .یداست استفاده گرد یتالیااز کشور ا یح شده وارداترقم اصال یککه  Genoveseاز بذور رقم  یشآزما یندر ا

 4گرم در لیتر آگار کشت شدند. پس از  1/7گرم در لیتر ساکارز،  91تکمیل شده با  (MS) در محیط کشت پایهیشه در هر ش عدد 51تعداد 
فتوپریود نوری  گراد، درجه سانتی 91 ± 5در دمای  ها یزنمونهگردید. ر به عنوان قطعات جداکشت، استفاده ی،برگ 4هفته، از جوانة انتهایی 

از  یو عار یازمورد ن ة. جهت به دست آوردن تعداد نمونندلوکس قرار گرفت 9911ساعت تاریکی و نور فلورسنت  8ساعت روشنایی و  56
در  یداس یلیکبر لیتر و سالس گرم ی( میل1و  4، 9، 9، 5، 1های ) در غلظت BAPواکشت انجام شد. دو تیمار یکبارهر دو هفته  یآلودگ

اضافه  MSیةکشت پا یطتکرار، به مح 9 ی درطرح کامالً تصادف ر، در قالب( میکروموال111و  411، 911، 911، 511، 1های ) غلظت
از  یداس ینیکرزمار یزانم ییابارز ی.برایری شدگ ها عصاره نمونهاز ماه  یکبعد از گذشت  .شد تنظیم7/1کشت در  یها محیط  PHشدند.

 شد. یابیزده شد و با نمودار استاندارد ارز ینتخم یقهدق 1اتاق بعد از  ینانومتر در دما 969نقطة جذب در و  اسپکتروفتومتر استفاده
ای دانکن  مون چند دامنهانجام شد. مقایسه میانگین از طریق آز SASافزار  ها، تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم آوری داده پس از جمع

 استفاده شد. Excelافزار  % و همبستگی بین صفات تعیین شد. همچنین برای رسم نمودار از نرم1در سطح احتمال 
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 نتایج و بحث

سطح  قرار داد )در یرتحت تأث داری یرا به صورت کامالً معن یداس ینیکرزمار یزانم ید،اس یسیلیکنشان داد که سال ها داده یانسوار یهتجز
 شد.  اهدهمش BAPسطوح مختلف  ینب یریاختالف چشمگ یانسوار یهحاصل از تجز یجبر اساس نتا یندرصد(. همچن یک

کروموالر یم 911در سطح  یداس یکرزمار یزانم یشترینحاضر نشان دادکه ب یقتحقید در اس یسلیکسطوح مختلف سال یانگینم یسهمقا
 یبترک ینموالر از مقدار ا یکروم 111غلظت تا  یشو با افزا بود یرچشمگ یاربس یر اثرگذارسطوح مختلف از نظ یناختالف ب مشاهده شد.
 یاریبس یقاتتحق یجبا نتا یقبخش از تحق ینا یجنتا از شاهد بود. یشترب یداس ینیکها مقدار رزمار وجود در همه غلظت ینبا ا یکاسته شد ول

 یگرد یاهانو گ یحانر یاهدر گ یهثانو های یتاز متابول یاریو بس یداس ینیکرزمار یور یداس یسیلیکاستفاده از سال ینهاز محققان در زم
 یاهدر گ یهثانو های یتمتابول یشموجب افزا یاهیرشد گ یها کننده یمو تنظ یسیلیکسال یداس استفاده از مطالعات نشان داده که مطابقت دارد.

 یحانر یاهدر گ یانینو آنتوس یدفنل، فالونوئ یزانم یشموالر موجب افزا یلیم 5/1در غلظت  یسیلیکسال یدشده است. استفاده از اس یحانر
که  یدندرس یجهنت ین( مشاهده شد. آنها به ا59تورتوسا و همکاران ) یقمشابه از تحق یجنتا (.9شده است ) یگلده لهبخصوص در مرح

شد که خود موجب  یشندر آو یفنل یباتو ترک یداس ینیکرغلظت رزما یشموجب افزا یکروموالرم 51تا  یداس یسیلیکغلظت سال یشافزا
 ینیکموجب کاهش مقدار رزمار یکروموالرم 511تا غلظت  یبترک ینش ایافزا یول یدگرد یشنآو یاهدر گ یدانیاکس یآنت یتظرف یشافزا
را در  یداس ینیکو رزمار یالیازآمون ینالنا یلفن یمآنز یتفعال یشافزا ینب یمی( ارتباط مستق54و پترسون ) یتزلو. شد یفنل یباتو ترک یداس
موجب  یتربر ل گرم یلیم 9/6در غلظت یداس یسیلیک( گزارش کردند که استفاده از سال8و همکاران ) یائوج مشاهده کردند. یهبادرنجبو یاهگ

موجب  یداس یسیلیکفاده از سالکه است دهد یمختلف نشان م یقاتتحق یجدر واقع نتا. شده است یاسالو یاهدر گ یداس ینیکرزمار یشافزا
 یاهتنش در گ یطجهت مقابله با شرا یاهگ یدفاع یستمس یشو افزا یداس ینیکاز جمله رزمار یفنل یباتترک یی وموثره دارو یباتترک یشافزا

 مورد نظر دارد. یاهبه گ یمختلف متفاوت بوده و بستگ یاهانبکار گرفته شده در گ یها غلظت یول گردد یم

 ینیکرزماریزان تولید از نظر مBAP سطوح مختلف ینب دار یپژوهش حاضر نشان داد اختالف معن یها داده یآمار یلو تحل یهزتجهمچنین 
بر  گرم یلیم 5در سطح  یزانم ینبدست آمد و کمتر BAPیتربر ل گرم یلیم 1در سطح  یزانم یشترینکه ب یبود. به طور یحانر یاهدر گ یداس

نشان داد که  یانگینم یسهحاصل از مقا یجسطح قرار گرفتند. نتا یکدر  یاز نظر آمار یتربر ل گرم یلیم 9و  9وح شد که با سط یتر مشاهدهل
. با سطح شاهد بود یاختالف فاحش یزحا BAPینداشت و فقط در سطوح باال یدار یواکنش معن BAPبه سطوح کم  یداس ینیکرزمار یزانم

 ی،فنل یباتسنتز ترک یردر مس یدیکل یمکه آنز یازل یامونینآآالن یلفن یمآنز یتفعال یشموجب افزا ینآدن یلمشخص شده است که بنز
بر  گرم یلیم 1/1در غلظت  ینآدن یل( نشان دادندکه استفاده از بنز2) یکو پار یجاکارال (.4) شود یم یناماتس یوسنتزب یرو مس یانینآنتوس

 یشکه افزا یدندرس یجهنت ینبه ا یاسالو یاه( در گ51و همکاران ) ینتزیوسک کرد. یجادا یشنآو یاهرا در گ یفنل یزان ترکیباتم یتر بیشترینل
نوع سیتوکینین، یا نسبت اکسین به  نمود. یدرا تول یداس ینیکمقدار رزمار یشترینب یکروموالرم 1/4در غلظت  ینتینو ک یغلظت توفورد

و  یباتترک یزاندر م ییبسزا یرتأث و دهد های گیاهی کشت شده تغییر می های ثانویه را در سلول سیتوکینین، تشکیل و تجمع متابولیت
داشته و وجود  یشتریب یریتاث یدیازروننسبت به ت ینآدن یل. بنزه استداشت Aconitum violaceumیاهدر گ یاهیگ یهثانو های یتمتابول
رشد  یها کننده یمتنظرسد  به نظر می (.59) شد ینوناست یهثانو یتمتابول یشموجب افزا یتوکنینبا س یبط کشت در ترکیدر مح یناکس

 یینجهت تع ینبه هم کنند، یکنترل مهای ثانویه تولید آنها را  یل در بیوسنتز متابولیتدخ های یمو آنز یسمیمتابول یندبر فرا یرثأبا تیاهی گ
 خواهد بود. یاتیح اریبس یهثانو های یتمتابول یشها جهت افزا کننده یمتنظ یناز ا یکمناسب هر  یها غلظت

 کشت بافت یحان،رید،اس ینیکرزمار ینوپورین،آم یلبنز یسیلیک،سال یداس :واژگان کلیدی
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 به مصرف نفتالین استیک اسید(Stevia rebaudiana Bertoni)  واکنش گیاه دارویی استویا

 

 2وحید اکبرپور ،1علیرضا دادخواه ،1قربانعلی رسام ،1وروزیانفریده ن

 شیروان.مجتمع آموزش عالی  گروه تولیدات گیاهی،5

 ساری باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی علوم گروه9

 1124norouzian@gmail.comنویسنده مسئول: 

 

 مقدمه

ر حال حاضر باتوجه به افزایش جمعیت وباال رفتن سطح رفاه عمومی یکی از مشکالت عمده جوامع تامین منابع غذایی مناسب می باشد. د
همچنین با توجه به حساسیت از لحاظ تامین سالمت جامعه،استاندارد های دقیقی در خصوص تولید و عرضه این مواد در سراسر جهان 

 کمتر میزان با کم کالری غذاهای تولید خاص، رژیم های این از یکی شد که گفته (. همانطور5رار گرفته است)تدوین شده و مورد اجرا ق

 نوشیدنی های و غذایی محصوالت تا اند، مطرح شده شکر جایگزین عنوان به متنوعی کننده ترکیبات شیرین رابطه این در که است شکر

 دیابتی و چاق افراد محصوالت برای این و یابد کاهش انسان بدن در شده کالری تولید و یافتیدر شکر میزان آنها در که گردد متنوعی تولید

 قرار جدی استقبال مورد کشورها از دربسیاری است، طبیعی منشا با ترکیبی که استویا، شیرین کننده از استفاده (. امروزه9( باشد مناسب

 و ساخارین مانندآسپارتام، مصنوعی های کننده شیرین برای جایگزین مناسبی دتوان می و باشد نمی کالریزا ترکیب این .گرفته است

 رشد های کننده تنظیم از یکی .(9( باشد همراه داشته به را ها کننده شیرین این مصرف سوء از اثرات ناشی آنکه بدون باشد، سیکالمات

 بر اثرات از ای گسترده تنوع ها اکسین .باشد می گیاهان در ادهاستف مورد مهم مصنوعی های ازاکسین که است اسید استیک گیاهی نفتالین

 خواهد تغییر گیاه مرحله رشد حتی و دیگر رشد های کننده تنظیم حضور اکسین، شیمیایی فرم غلظت، با همراه اثرات این و گیاهان دارند

 .کرد

 

 مواد و روش ها

تکرار اجرا گردید.  4یروان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در در مزرعه تحقیقاتی آموزش عالی ش 5924این طرح درسال زراعی 
میلی گرم در   511،511،11درغلظت های  تیمارهای آزمایشی شامل شاهد )بدون محلول پاشی نفتالین(و نفتالین استیک اسید

بعد از پایان فصل ص انجام گرفت.لیتربودند.کشت گیاهچه ها در اردیبهشت ماه و محلول پاشی ها طی سه مرحله در فواصل زمانی مشخ
ارتفاع،تعدادبرگ،وزن تروخشک برگ،وزن تروخشک ساقه،وزن تروخشک اندام هوایی،متوسط طول میانگره،سطح خصوصیاتی نظیر رویشی 

برگ بوته،نسبت برگ به ساقه،شاخص برداشت،نسبت سطح برگ ،ضخامت برگ،سطح برگ ویژه،عملکرد برگ تازه وخشک،عملکرد ساقه 
 شدند. ومحاسبه تحقیق اندازه گیریخشک عملکرد بیوماس تازه وخشک تازه و

 تایج وبحثن
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تاثیرغلظت های مختلف نفتالین استیک اسید بر صفات تعدادبرگ،وزن تروخشک برگ،وزن تروخشک ساقه،وزن تروخشک اندام هوایی، 
تازه وخشک ،ضخامت برگ،عملکرد بیوماس سطح برگ بوته،نسبت سطح برگ ، سطح برگ ویژه،عملکرد برگ تازه وخشک،عملکرد ساقه 

میلی گرم در لیتر می باشد وبا 11تازه وخشک را درسطح احتمال یک درصد معنی دار بوده است وبیشترین مقدار  این صفات در تیمار 
ی دار نشده افزایش غلظت نفتالین استیک اسید روند کاهشی داشته اند. ارتفاع،نسبت برگ به ساقه در سطح احتمال پنج در صد معن

میلی گرم درلیتراست. صفات نسبت برگ به 11میلی گرم ولی کمترین ارتفاع در تیمار  511اند.درمورد ارتفاع بیشترین مقدار مربوط به تیمار 
 میلی گرم در لیتروکمترین  آن ها در شاهد می باشد. 11ساقه بیشترین مقدار در تیمار 

 

 اثیر سطوح مختلف نفتالین استیک اسید برصفات مورفولوژیک گیاه استویات -5جدول                               

 تیمار   
 صفات      

 

C NAA150 NAA100 NAA50 

     ارتفاع )سانتی متر(
     تعداد برگ

     وزن تربرگ )گرم(
     وزن خشک برگ )گرم(

     وزن ترساقه)گرم(
     وزن خشک ساقه)گرم(

     وزن تر اندام هوایی )گرم(
     وزن خشک اندام هوایی )گرم(

     متوسط طول میانگره )سانتی متر(
     سطح برگ تک بوته )سانتی مترمربع(

     ساقه نسبت برگ /
     شاخص برداشت

     گرم( نسبت سطح برگ )سانتی مترمربع /
     سانتی مترمربع( لی گرم /ضخامت برگ )می

     سطح برگ ویژه )سانتی متر مربع/گرم(
     عملکرد برگ تازه )کیلوگرم در هکتار(

     عملکرد برگ خشک)کیلوگرم درهکتار(
     عملکرد ساقه تازه)کیلوگرم درهکتار(

     عملکرد ساقه خشک)کیلوگرم درهکتار(
     ماس تازه)کیلوگرم درهکتار(عملکرد بیو

     عملکرد بیوماس خشک)کیلوگرم درهکتار(
 (.LSD=%5میانگین های دارای حروف مشترک اختالف معنی داری با یکدیگر ندارند)
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ثیر تیمارها قرار میلی لیتر درگرم داشته است.متوسط طول میانگره در سطح احتمال پنج درصد تحت تا 511بیشترین ضخامت برگ را تیمار 

میلی گرم درلیتر بوده است که  11شاخص برداشت در سطح احتمال پنج درصد معنی دار نشده است وبیشترین مقدار آن در  نگرفته است.

برمیزان عملکرد بیولوژیک نخود ایرانی است که حداکثر میزان شاخص برداشت NAA( در بررسی تاثیر 9مشابه گزارش اکبری فامیله )

 روی( بر1،6توسط ) NAAکاربرد با برگ سطح افزایش دیگر تحقیقات درمیلی موالر( مشاهده شده است.11/1ه سطح سوم )مربوط ب

 شدن طویل و سلولی تقسیم در ها کننده تنظیم نقش دلیل به تواند می که است شده (  بر روی بادام زمینی گزارش7توسط  ) و کنجد

 .باشد سلول

 ت رویشی،نفتالین استیک اسیداستویا، صفا:واژه های کلیدی

 منابع:

 .کاربرد منابع غذایی جایگزین در صنایع غذایی )استویا(.5982گلفر،ب. -1

نخود اکبری فامیله ،م.،ارادتمنداصلی،د.،پازکی،ع.تاثیر نفتالین استیک اسید بر افزایش توانایی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و عملکرد در گیاه  -7

 .5982،پاییز9،شماره 9عی،جلدایرانی،مجله پزوهش های به زرا
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با تاکید بر فرایند  TLCبا تکنیک  (Melissa officinalis)شناسایی ترکیبات شاخص گیاه بادرنجبویه 

 تجاری سازی و کاربردهای سنتی، فیتوشیمیایی و دارویی آن

 

 3، رضا اکبری2رستمی چراتی ، فرامرز*1مرضیه ترابی
 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فناوری اسانس، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس5

 دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس،9
 استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس 9

 torabimarzieh70@yahoo.com نویسنده مسئول:

 

 

 مقدمه-1

 
 شناسیگیاه-5-5

 
 گیاه بادرنجبویه از منطقه بابل :5شکل 

 یا اقلیم بیشتر و براساس متر 81 تا 50 از ان ارتفاع که و پرپشت است شاخه پر و نعناعیان، پایا خانواده از بادرنجبویه گیاهی

 آن برگ اطراف و طوالنی و لطیف آن برگ و صغیر اول نوع : است آمده االدویه مخزن در. دارد نوع5 کلی طوربه و رسدمی هم رکمت

 ربیعی صغیر نوع و خورندمی طعام با سبزی جای به و سرخی به مایل بنفش آن گل ریحان و به شبیه پر شعبه آن ساق و اره مانند مشرف،

 و ی اترجیهبقله را این و باشدمی آن از کوچکتر و کتان شبیه آن تخم و آن ی ریشه نه شودمی سبز آن تخم الس و هر باشدمی صیفی و
 (.5) نامندمی نیز ترنجان

 های سنتیاستفاده-9-5

گرفتگی درمان گازهای سنتی از بادرنجبویه عبارتند از: گردد. استفادهسال پیش برمی 9111قدمت استفاده از گیاه بادرنجبویه به بیش از 
چنین این گیاه برای درمان اسهال خونی آمنوره، خفگی ناشی از قارچ سمی، زخم روده، مشکل تنفس، توسط عنکبوت، سگ، عقرب، و هم

های چشم بادرنجبویه نیز در برخی از بیماری(. 9شود)درد توصیه میریزی و دیگر برای بهبود درد و ورم مفاصل و دندانتومورهای خون
 (.5انند ورم ملتحمه شدید و عدم بینایی ناشی از کدورت زاللیه استفاده شد)م

mailto:torabimarzieh70@yahoo.com
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 فیتوشیمی-9-5

ها ترکیبات فنلی ها و تری ترپنها، سزکویی ترپنها، مونوترپنجمله ترپنشیمیایی روی بادرنجبویه حضور ترکیبات مختلف ازحقیقات فیتوت
 (.1و 9اند)هها( نشان داد)اسیدهای فنلی، فالونوئیدها و تانن

 طور مثالها)بهطور مثال ژرانیول، سیترونالل، نرال، ژرانیال(، تری ترپندهنده فعال بادرنجبویه ترکیبات فرار )بهاجزای اصلی تشکیل

عنوان مثال سیس و ترانس ایزومرها، مشتقات اسید کافئیک، لوتئولین، نارینژین و ( فنولیک )بهاسید اورسولیک و اولئانولیک اسید 
 (4هسپریدین هستند )

 درمان واصخ-4-5

 گیرد. اسانسمی قرار استفاده مورد معرق، هضم و عمل کننده تسهیل بادشکن معده، مقوی عنوان به بعالوه است تشنج ضد و نیرودهنده

 .گرددمی مصرف درمانی و کم مقادیر به آنکه بر است مشروط قاطع اثر با کننده آرام و تشنج ضد خاصیت دارای آن

  بادرنجبویه اسانس-1-5

 دارای و خاکستری به مایل زرد یا روشن زرد رنگ به یا رنگبی ایمایه: که است آن اسانس گیاه این دارویی اشکال مهمترین از ییک 

 ترمحسوس باشد آمده دست به دادن گل از قبل گیاه برگ از اسانس اگر مخصوصا بو این و باشدمی لیمو بوی شبیه مطبوع بسیار بوی

می حل الکل در ولی محلول غیر عمال آب در ملیس باشد. اسانسمی لینالول و سیترونال، ژرانیول سیترال، زا مرکب ملیس اسانس است.

 (.1شود) نگهداری بسته ظرف در در و نور از دور به سرد، جای در باید .شود

 هامواد روش 

گیری گیاه وات برای عصاره541درت کیلو هرتز و ق 91ساخت کشور آلمان( با فرکانس  Elmaحمام یا امواج مافوق صوت) مدل 
گرم گیاه بادرنجبویه متعلق به منطقه بابل به صورت تازه 9( استفاده شد. ابتدا 6بادرنجبویه طبق نظر زیبور و همکاران با کمی تغییرات)

میلی 11راصوت که حاوی ریخته و در حمام ف511میلی لیترحالل کلروفرم در بالن 11آوری شد و به صورت تازه وزن کرده و به همراه جمع
  گراد قرار داده شد.درجه سانتی41دقیقه و در دمای 91ترآب مقطر است به مدت لی

       

 ترکیب جداسازی شده با دی اتیل اتر تحت شرایط نور فرابنفشج:عصاره گیاه بادرنجبویه                 ب:       عصاره گیری با حمام مافوق صوت الف:

 9شکل 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5xrWE9eXNAhUHbhQKHU2mDEQQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A6%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25DA%25A9_%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF&usg=AFQjCNE-hs491slFJqJr0dKZOORRYVvzQw&bvm=bv.126130881,d.ZGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5xrWE9eXNAhUHbhQKHU2mDEQQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A6%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25DA%25A9_%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF&usg=AFQjCNE-hs491slFJqJr0dKZOORRYVvzQw&bvm=bv.126130881,d.ZGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiThsrD9OXNAhWGOBQKHfKODL4QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25DA%25A9&usg=AFQjCNEe_-CtKI3Jtv7aD4TYsRwqPDRQeg&bvm=bv.126130881,d.ZGg
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ف کردن به مدت چند روز در زیر هود قرار داده و پس از تبخیر حالل رسوب کرم رنگی به وجود آمد. پس از مراحل حالل شویی پس از صا
 به ترتیب دی اتیل اتر، دی کلرومتان، کلروفرم و در مرحله بعد ترکیب جداسازی شده با دی اتیل اتر و در تانک حالل دی کلرومتان از گیاه

 نانومتر مشاهده شد. 914اغذ سیلیکا ژل در زیر نور فرابنفشبادرنجبویه بر روی ک

گراد یخچال درجه سانتی 4میلی لیتر متانول اضافه شد رسوبی مشاهده نشد پس از تبخیر متانول در دمای 9/1در مرحله بعدبه دی اتیل اتر 
 ر میکروسکوپ مشاهده شد.دار جداسازی شد،سپس زیقرارداده شد که نتیجه به صورت سانتریفیوژ یخچال 79به مدت 

 نتایج و بحث

دقیقه ، با شدت متوسط توسط امواج مافوق صوت انجام گرفت. که این فرایند در  91استخراج گیاه بادرنجبویه با حالل کلروفرم به مدت
بوده 4/16، 7/14، 14، 46 ،9/41، 9/98دقیقه با درجه حرارت 91، 91، 91، 51، 51، 1طول استخراج با تغییر دما همراه بوده، که به ترتیب 

ای با رنگ سبز روشن به دست آمد که در طی تبخیر حالل با تغییر رنگ مواجه شد) از سبز روشن به زرد تیره و در آخر است. و عصاره
شویی در کلروفرم حل شد و ترکیب جداسازی شده با دی اتیل اتر در تانک حالل در دی رسوب کرم رنگ(، سپس در مرحله حالل

ترکیب با قطبیت نزدیک به هم دارد و پس از اضافه کردن متانول به دی اتیل اتر رسوبی مشاهده نشده پس  9متان از گیاه بادرنجبویه، کلرو
دار جداسازی شدو پس ازسراریز، ای شکلی مشاهده شد که به کمک سانتیفیوژ یخچالازتبخیر متانول و قرار دادن در یخچال کریستال توده

انول شست و شو داده و در زیر میکروسکوپ کریستال مشاهده شد. دستمالچی و همکاران گفتند ترکیبات فنلی بیشتر با رسوب را با مت
( ولی در این تحقیق طبق نظر جانویک و همکارانش با 7شود و افزایش ترکیبات فنلی بسته به زمان استخراج دارد.)نمونه آبی استخراج می

 .فالونوئیدها، تانن و آلکالوئیدها را نشان دادفنلی  و بیشتر ترین ترکیبات حالل کلروفرم کم

 گیری کلینتیجه-4

ی اعصاب، مسکن، کنندههای بیولوژیکی مختلفی مانند ضداضطراب، ضد تورم، محافظتبادرنجبویه گیاه دارویی است که فعالیت
بخش و ضد اضطراب مورد مظالعه قرار گرفته داروی شادیهای سنتی از آن، به عنوان ضداکسیدان و ضد میکروب دارد. با وجود استفاده

باشد.با تکنیک کروماتوگرافی الیه نازک میتوان ها و ترکیبات فرار  از جمله ترکیبات بارز گیاه بادرنجبویه میاست. ترکیبات فنلی، تری ترپن
 کمک و تولید بازدهى افزایشحمام یا امواج ما فوق صوت گیاه بادرنجبویه را از لحاظ فنلی و آنتی اکسیدانی بررسی کرد. مزیت استخراج با 

 .است خطرناک مواد تولید و فسیلى هاى انرژى حالل، از استفاده کاهش با زیست محیط حفاظت به

 بادرنجبویه، گیاه دارویی، فیتوشیمی، کروماتوگرافی الیه نازک، حمام مافوق صوت.واژگان کلیدی: 

 منابع 

1)Saad, B.,Said,O.,2011.Greco-ArabandIslamicHerbalMedicine:TraditionalSys- tem, 

Ethics,Safety,Efficacy,andRegulatoryIssues.JohnWiley&Sons,United States. 
2)Osbaldeston, T.A., 2000. Dioscorides De Materia Medica. IBIDIS Press, Johannesburg, South Africa. 
3)Jäger, A.K.,Gauguin,B.,Adsersen,A.,etal.,2006.ScreeningofplantsusedinDanish folk 

medicinetotreatepilepsyandconvulsions.J.Ethnopharmacol.105, 294–300. 
4)Schnitzler, P.,Schuhmacher,A.,Astani,A.,etal.,2008. Melissa officinalis oil affects infectivity 

ofenvelopedherpesviruses.Phytomedicine15,734–740. 
5)Sari, A.,Ceylan,A.,2002.Yieldcharacteristicsandessentialoilcompositionof lemon balm(Melissa officinalis L.) 

grownintheaegeanregionofTurkey.Turk.J. Agric. .26,217–224 
6)Šic Žlabur, Jana Sandra Voća*, Nadica Dobričević, Stjepan Pliestić. "Ultrasound-assisted extraction of bioactive 

compounds from lemon balm and peppermint leaves." International Agrophysics 30.1 (2016): 95-104 

7) Dastmalchi K., Damien Dorman H.J., Oinonen P.P., Darwis Y., Laakso I., and Hiltunen R., 2008. 
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 (Stevia rebaudiana Bertoni)استیک اسید بر گیاه دارویی استویا تاثیر مصرف ایندول 

 
 2، وحید اکبرپور1، علیرضا دادخواه1، قربانعلی رسام*1فریده نوروزیان

 گروه تولیدات گیاهی، مجتمع آموزش عالی شیروان1
 ساری گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی9

 norouzian1124@gmail.com  نویسنده مسئول:*

 

 مقدمه
ی با گذشت زمان و آگاهی بیشتر انسان به تاثیر درمانی گیاهان دارویی و با عوارض جانبی کم ،استقبال از گیاهان دارویی با رشد قابل توجه

 استخراج می گردد روبه رو گردید و امروزه اغلب مواد موثره داروهایی که در حال حاضر برای بیماران تجویز می شود از گیاهان دارویی
 شیرین این باشد.  به گیاه برگ عسلی، گیاه شیرین و علف شیرین معروف میrebaudiana Bertni  (Steviaاستویا با نام علمی ).(5)

 ،شکالتی،آبمیوه شیر و ای شیرمیوه نوشیدنی مربا، انواع مانند باشد می نیز دیابتی افراد مناسب که کالری کم محصوالت تولید در کننده
غلظت مناسب اکسین باعث  .(9اکسین ها از انواع تنظیم کننده های مهم رشد گیاهی هستند) (.7-9د)گرد می استفاده بستنی و نوشابه

دوام گل،میوه وبرگ در ساقه گیاهان می شود ونبود ان یا غلظت های زیاد آن باعث تشکیل الیه های جدا کننده ودر نتیجه خزان این 
که میتوانیم با به دست آوردن بهترین غلظت  یندول استیک اسید جزء متداولترین اکسین های شناخته شده می باشدا (.8بخش ها می شود)

 این تنظیم کننده رشدی باعث افزایش کیفیت وکمیت گیاهان دارویی شویم.

 

 مواد و روش ها
در مزرعه تحقیقاتی آموزش  5924درسال زراعی  یطرح به منظور بررسی تاثیر مصرف ایندول استیک اسید بر روی گیاه دارویی استویا

تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد )بدون محلول پاشی نفتالین(و  4عالی شیروان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 
روی برگ  و محلول پاشی ها میلی گرم در لیتربودند.کشت گیاهچه ها در اردیبهشت ماه  511،511،11درغلظت های  نفتالین استیک اسید

در یک روز معین بوته برداشت شده ودر آزمایشگاه  بعد از پایان فصل رویشی طی سه مرحله در فواصل زمانی مشخص انجام گرفت. گیاه
ارتفاع،تعدادبرگ،وزن تروخشک برگ،وزن تروخشک ساقه،وزن تروخشک اندام هوایی،متوسط طول میانگره،سطح برگ خصوصیاتی نظیر

نسبت برگ به ساقه،شاخص برداشت،نسبت سطح برگ ،ضخامت برگ،سطح برگ ویژه،عملکرد برگ تازه وخشک،عملکرد ساقه تازه بوته،

و مقایسه میانگین ها با  SASنرم افزار  میانگین های بدست آمده توسط شدند. ومحاسبه اندازه گیریوخشک عملکرد بیوماس تازه وخشک 

 رفتند.قرار گ مورد تجزیه تحلیل LSDآزمون 

 نتایج وبحث
در این پژوهش صفات تعداد برگ،وزن تروخشک برگ،وزن تروخشک ساقه،وزن تروخشک اندام هوایی، سطح برگ بوته،وزن ویژه برگ، 
عملکرد برگ تازه وخشک،عملکرد ساقه تازه وخشک ،عملکرد بیوماس تازه وخشک درسطح احتمال یک درصد تحت تاثیر تیمارقرار گرفته 

ته است.دو صفت ضخامت برگ وسطح برگ ویژه در سطح احتمال پنج در صد معنی دار شده است. بیشترین ضخامت برگ و معنی دار گش
میلی لیتر است که اختالف معنیداری با دیگر تیمارها ندارد.متوسط طول میانگره،نسبت برگ به ساقه در سطح احتمال پنج  511در تیمار 

سید در سطح احتمال پنج درصد تاثیر معنی داری بر روی ارتفاع نداشته است وبیشترین ارتفاع درصد معنی دار نشده اند.ایندول استیک ا
میلی گرم درلیتر بیشترین مقدار را 511میلی گرم درلیتروکمترین آن درشاهد مشاهده شد.عملکرد برگ تازه وخشک در تیمار11درتیمار 
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میلی گرم در لیتربیشترین مقدار خود را دارندوکمترین  مقداراین 511تیمار داشته است.میتوان بیان کرد که بیشترصفات مورد مطالعه در 
 میلی گرم درلیتر ایندول استیک اسید تیمارداشته اند.511صفات درنمونه هایی است که با

 
 تاثیر سطوح مختلف ایندول استیک اسیدبرصفات رویشی استویا -5جدول

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.LSD=%5های دارای حروف مشترک اختالف معنی داری با یکدیگر ندارند) میانگین

 : استویا، رشد رویشی، ایندول استیک اسیدواژه های کلیدی

 منابع
 .چاپ بنیاد جانبازان .رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی،5974امید،بیگی،ر، -5
 پژوهش و برکمیت وکیفیت اسانس گیاه ترخون. NAA و IAAفاثرهورمون های رشد 5986پازوکی،ع.،فهیمی،ح.،شاکری،ح.ف -9

 .74سازندگی در منابع طبیعی شماره 
 

3- Homayouni Rad, A., Delshadian, Z., Arefhosseini, S.R., Alipour, B. and AsghariJafarabadi, M. 2012. Effect of inulin and 

stevia on some physical properties of chocolate milk. Health Promotion Perspectives. 2(1): 42-47. 

4-Saniah, K. and Sharifah. M. 2012. The application of Stevia as sugar substitute using response surface methodology. 

Journal of Trop. Agriculture and Food. Science. 40(1): 23– 34. 

5-Raiesi Ardali, F., Alipour, M., shariati, M.A., Taheri, S and Amiri, S. 2014. Replacing sugar by Rebaudioside A in orange 

drink and produce a new drink. Indian Journal of Research in Pharmacy and Biotechnology. 2(2): 1131-1135. 

6-Yousefi Asli, M., Goli, S., and Kadivar, M. 2012. . Optimizing the production of low-calorie jam"quince" Using artificial 

sweetener stevia. Journal of Food Science Researches, 22(2): 155-164. 
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     وزن خشک اندام هوایی )گرم(
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     شاخص برداشت
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     عملکرد ساقه تازه)کیلوگرم درهکتار(

     عملکرد ساقه خشک)کیلوگرم درهکتار(
     عملکرد بیوماس تازه)کیلوگرم درهکتار(

     عملکرد بیوماس خشک)کیلوگرم درهکتار(
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و عدس الملک یکتان روغن زنی بذرجوانه هایپارامتر یبر برخ یتنش شور اثرات  

 

 5، حسین صادقی4ویدا چالوی، 3یشاهورد یقیعق یمهد، 3شکری حیدری حامد ،2بهنام ممیوند، *1مال  ینیمحّمد حس سید

 هرمزگاندانشگاه ی، دانشکده علوم کشاورزی، گروه علوم باغباندانشجوی دکتری 5
 دانشگاه شاهدی، دانشکده علوم کشاورز، گروه زراعت و اصالح نباتاتبترتیب دانشجوی ارشد و دکتری  4و 9

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، 9
 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاه ی، دانشکده علوم کشاورزی، گروه علوم باغبانهیئت علمی   6و  1

 s.m.hosseini.molla@gmail.com :مسئول نویسنده
 

 مقدمه

به طور کلّی تنش شوری با ایجاد تنش دهد. رشد گیاهان را تحت تاثیر قرار می ،های محیطیترین تنشری به عنوان یکی از مهمتنش شو 

شزود. و رشزد،   یونی، تنش اسمزی و تنش اکسیداتیو موجب تغییرات مورفولوژیک، آناتومیک، فیزیولوژیک و شیمیایی متعدد در گیاهان مزی 

 (. 2دهد )میمتابولیسم لیپید، تنفس و تولید انرژی را تحت تأثیر خود قرار فتوسنتز، سنتز پروتئین، 

زنی سیاه دانه، شاهدانه، شنبلیله و کنگرفرنگی نشان داد که شوری باعث کاهش طزول گیاهچزه در   های جوانهبررسی اثر شوری بر شاخص

زنزی در شزاهدانه،   دانه و سزرعت جوانزه   زنی در سیاهرعت جوانهچهار گونه، وزن خشک گیاهچه در سیاه دانه، شاهدانه و شنبلیله، درصد و س

 (. 5شنبلیله و کنگرفرنگی شد )

های محیطی و با و نموی گیاهان به خصوص گیاهان دارویی، نسبت به تنش زنی در مراحل رشدبا توجه به اهمیت و حساسیت مرحله جوانه

شور یا با کیفیت پایین در کشاورزی و شور شدن تدریجی خاک، و از طرف دیگزر   هایهای شیرین و استفاده از آبتوجه به کمبود منابع آب

ی و آگزاه رو دانش در کاهش اثرات شوری در گیاهان دارویی، استفاده از گیاهان دارویی مقاوم به شوری است از این مؤثرهای یکی از روش

ای جهت تعیین نمودن در محصول نهایی در مقیاس وسزیع  همیت ویژهتواند از ازنی و ابتدای رشد گیاه میتحمل به شوری در مرحله جوانه

 باشد. مطالعه پاسخ گیاهان دارویی کتان روغنی و عدس الملک به سطوح مختلف شوری از اهداف این پژوهش می (.4و 5برخوردار باشد )
 

 ها مواد و روش

هزر واحزد    بر متزر بزود.   زیمنسیدس 51و 1/7، 1، 1/9(، یرصفر )آب مقطر دو بار تقط ECشامل  یسطح شور 1شامل  یشیآزما یمارهایت

عزدد در هزر    91بزه تعزداد    ی شدهقرار داده شد، بود. بذور ضد عفون یکه داخل آن کاغذ صاف یلاستر یشد یعدد پتر یکشامل  یشیآزما

و شب  91ساعت(  56روز ) یبا دما وریناتدر ژرم هایشد یدر زمان کاشت بذور، پتر یشور یمارقرار داده شدند. پس از اعمال ت یشد یپتر

 یبسته شدند. شمارش بذرها یمپاراف یلهبه وس هایآب درب پتر یرتبخ یزانم اهششد و به منظور ک یمتنظ گراد یدرجه سانت 51ساعت(  8)

 چزه یشزه که طزول ر  شدندیم یزده تلق جوانه ی. به هنگام شمارش، بذوریدانجام گرد ینمع یزده از روز دوم به صورت روزانه در ساعت جوانه

 یاهچهانتخاب شده و طول گ یبه صورت تصادف یشد یاز هر پتر یاهچهگ 1روز(،  7) زنیبعد اتمام جوانه. بوده است یشترب متر میلی 9 هاآن

آون قزرار داده شزد تزا وزن خشزک      گزراد  یدرجه سزانت  71 یساعت در دما 94به مدت  یاهچهگ 1 ین. سپس ایدگرد تعیین کشتوسط خط
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 هزای داده(. 7بود ) بذر یهشاخص بن ، طول گیاهچه وزنی سرعت جوانه ی،زن درصد جوانهمورد اندازه گیری شلمل  شود. صفات یینتع یاهچهگ

 درصد صورت گرفت. 1دانکن در سطح احتمال  ایدامنه چند آزمون با هاداده یانگینم یسهو مقا یهتجز SASبه دست آمده توسط نرم افزار 

 و بحث نتایج

هزای متوسزط    دهد در غلظزت های مختلف نشان میزنی شد. پژوهشدر هر دو گیاه دارویی افزایش تنش شوری باعث کاهش درصد جوانه

ها بزه  های باال سمیت یونی و در پی آن افزایش جذب یون زنی است، اما در غلظتنمک، کاهش پتانسیل اسمزی عامل محدود کننده جوانه

(. نکتزه  6و  9شزود ) زنی محسزوب مزی  عناصر غذایی از عوامل مهم ایجاد اختالل و کاهش درصد جوانه و عدم تعادل بین NaClخصوص 

زنزی ایزن   قابل توجه اینکه گیاه کتان روغنی مقاومت نسبتاً باالیی به سطوح باالی تنش شوری از خود نشان داد به طوری که درصد جوانه

زنی در سطح شاهد شوری در مقایسزه  (. کاهش درصد جوانه9شوری نداشت )جدول  تفاوتی با سطح شاهد )صفر( ECگیاه در سطوح باالی 

 درصد بودند. 67/9زیمنس بر متر( در گیاه عدس الملک دسی 51با باالترین شوری اعمال  شده )

 زنی کتان روغنی و عدس المکهای جوانهمربعات اثر شوری بر ویژگی میانگین -1جدول 

 
 گیاهان دارویی

 
 ییرمنابع تغ

 (MSمیانگین مربعات ) 

درجه 
 آزادی

 طول گیاهچه بنیه بذر زنی سرعت جوانه زنی درصد جوانه

 کتان روغنی
66/5 4 شوری  ns 

**14/1  **16/54  **18/54  

66/5 8 خطا  94/1  77/5  72/5  

 عدس الملک
71/26 4 شوری  ns 

**15/918  **98/71  **18/1  

95/18 8 خطا  45/19  87/1  65/1  

nsدرصد. 5و  1دار در سطح احتمال  دار، معنی ** به ترتیب غیر معنی ، * و 

 زنی بذر های جوانهمقایسه میانگین تأثیر شوری بر شاخص -2جدول  
 سطوح شوری 

 متر( )دسی زیمنس بر
 طول گیاهچه بنیه بذر زنی )بذر در روز(سرعت جوانه زنی درصد جوانه

 متر()سانتی 

 
 

 کتان روغنی

511a 97/59 صفر a 61/2 a 61/2 a 

1/9 511a 89/8 b 98/8 ab 98/8 a 

1 511a 99/2 b 27/6 bc 12/7 ab 

1/7 511a 44/2 b 64/4 c 64/4 b 

51 99/28 a 69/2 b 86/4 c 86/4 b 

 
 

 عدس الملک

66/21 صفر a 19/56 a 71/6 a 15/7 a 

1/9 51/29 a 88/51 a 45/6 a 26/6 a 

1 51/29 a 99/51 a 11/6 ab 41/6 b 

1/7  21/29 a 85/54 ab 82/1 b 94/6 b 

51 22/25 a 18/54 b 56/1 c 65/1 c 
 درصد در آزمون دانکن ندارند. 1دار آماری در سطح احتمال در هر ستون حروف مشابه اختالف معنی 
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شد ولی در مورد زنی بذر کتان روغنی نسبت به شاهد (. شوری باعث کاهش سرعت جوانه5دار داشت )جدول زنی بذر اثر معنیشوری بر سرعت جوانه

دسی زیمنس بر متر تأثیری بر  1/7داری را ایجاد کرد و تنش شوری کمتر از دسی زیمنس بر متر کاهش معنی 51عدس الملک فقط سطح شوری 

( در 1( در مورد گیاه کوشیا، کرنژادی و همکاران )8) 59این بذور ) عدس الملک( نداشت. جامی االحمدی و کافی زنی کاهش سرعت جوانه

( در 9( در مورد چای ترش، سنای هندی، زوفا، ریحان و کنگر فرنگی و حسینی و رضوانی مقدم )9مورد پنبه همچنین، خمری و همکاران )

زنی را کاهش دهد. تنش شوری از طریق کاهش سرعت تواند سرعت جوانهمورد اسفرزه نیز گزارش کردند که سطوح مختلف شوری می

( و همچنین تأثیر بر 7های آنزیمی یا هورمونی را تغییر دهد )ها که ممکن است فعالیتزایش خروج یونجذب آب )اثر اسمزی( و یا اف

تواند بر فرآیند ( می51زنی )ها در جنین در حال جوانههای ساختاری و یا سنتز پروتئینحرکت ذخایر بذر و یا به وسیله اثر مستقیم بر اندام

 زنی تأثیر بگذارد.زنی و در نتیجه سرعت جوانهجوانه

داری ایجاد کرد. در تمامی شاخص بنیه بذر در همه گیاهان دارویی تحت تأثیر تنش شوری قرار گرفت و تفاوت معنی 5براساس جدول 

دار آماری در بنیه بذر مشاهده گردید. تنش شوری عالوه بر کاهش طول گیاهان مورد بررسی با افزایش سطح شوری، کاهش معنی

 آید نیز کاهش یافت.زنی را نیز کاهش داد لذا شاخص بنیه بذر که از حاصلضرب این دو پارامتر بدست می د جوانهگیاهچه، درص

 یشور زنی، بذر، درصد و سرعت جوانه یهبن :کلیدی واژگان

 منابع

ه چهار گونه گیاه دارویی، نشریه زنی و رشد اولیه گیاهچ. بررسی اثر شوری بر جوانه5929االسالمی و س.غ، موسوی. جوادی، ح.، م.ج، ثقه-5

 .19-64، صفحه 5929، بهار 5، شماره 59های زراعی ایران، جلد  پژوهش

. 4ی زراعی ایران. جها پژوهش(. مجله Plantago ovateزنی اسفرزه ) . اثر تنش خشکی وش وری بر جوانه5981حسینی، ح. و پ، رضوانی مقدم. 9-1

 .51-99. ص 5ش

زنی بذر و رشد گیاهچه در شش گونه گیاه دارویی. فصلنامه تحقیقات . بررسی تأثیر شوری بر جوانه5986ی و م، دهمرده. خمری، ع.، ش،ا. ساران-9

 .995-992. ص 9. ش99 گیاهان دارویی و معطر ایران. ج

زنی در شش گیاه دارویی. مجله وانهتحمل به شوری در مرحله ج آستانه. تعیین 5921نیا. فر، ف.، ؛ و، اکبرپور.، ف، خاوری و ع، احتشامقادری-4

 .51-94، شماره چهارم، صفحههجدهمهای تولید گیاهی، جلد پژوهش

زنی. مجله علوم و صنایع کشاورزی.  . بررسی تحمل شوری سی ژنوتیپ پنبه در مرحله جوانه5989کرنژادی، ع.، س، گالشی.، ا، زینلی و م.ر، زنگی. -1

 .512-596. ص 5. ش58ج

. 4زنی و رشد اولیه سورگوم. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ش . بررسی اثر شوری و نوع نمک بر جوانه5978چی. و ر، چائیمقتولی، م، -6

 .99-41ص
7-Hung, J. and R. E. Redmann. 1995. Salt tolerance of Hordeum and Brassica species during germination Zidan and early 

seedling growth. Can. J. Plant Sci. 75: 815- 819.  

8-Jami Al-Ahmadi, M. and M. Kafi. 2006. Salinity effects on germination properties of Kochia scoparia. Asian J. Plant Sci. 

5(1): 71-75. 
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9-Parida, A.K. and A.B. Das. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: a review. Ecotoxicology and Environmental 

Safety 60: 324-349. 
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   Nepeta ریشه مویین در گیاه باکتری بر ظهور بررسی اثر نوع سویه
 

 3جعفر ذوالعلیو  2*شهرام پورسیدی ،1پونه کارآمد
  کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکده بیوتکنولوژی گروه ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی 5

 کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکده بیوتکنولوزی، گروه دانشیار9
 کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکده بیوتکنولوزی، استادیار گروه 9

 spseyedi@gmail.com: نویسنده مسئول*
 

 مقدمه
گونه دارد که در آسزیا، اروپزا و شزمال آفریقزا پراکنزده می 911 و بیش ازاست   (Labiatae) متعلق به خانواده نعناعیان  Nepeta جنس

ها نیز در های این جنس در ارتفاعات مناطق معتدله اروپا، آسیا و شمال آفریقا انتشار دارند افزون بر این برخی دیگر از گونهاغلب گونه باشند
هزا  گونزه از آن  92گونزه اسزت کزه     67سا شامل این جنس در ایران با نام فارسی پونه (.5)رویندمناطق گرمسیری و مرطوب آفریقا نیز می

 در زیادی دارنزد  تنوع آن، دهنده تشکیل ترکیبات نوع و اسانس میزان لحاظ از ساپونه جنس مختلف هایگونه (.9باشند)ایران میانحصاری 
 برخزی  اسزانس  در حزالی کزه   در(. 8) اندشده شناسایی الکتون نپتا ایزومرهای از ایعمده ترکیبات ساپونه جنس هایگونه از برخی اسانس

 اصزلی  ترکیزب  سزینئول  8 او اکسزیدی همچزون   فزرار  هاییا روغن و کاریوفیلن-بتا نظیر هاییترپنسزکوئی جنس، ینا هایگونه از دیگر
 دارویزی،  مختلزف  صزنایع  در نیزز  اسزانس  کزاربرد  دهنده اسزانس،  تشکیل اجزای درصد و نوع حسب بر دهند بنابراینمی را تشکیل اسانس

-شزده  اسزتفاده  سنتی طب در درمانی، اثرهای داشتن دلیل به جنس این هایگونه اغلب ( .2)بود خواهد متفاوت غذایی و آرایشی بهداشتی،

 برطرف کننده N.Racemosaنفخ و  ضد و آسم کننده برطرف عنوان به N.Bracteata و N.Isphahanica  ایران سنتی طب در(.  51)اند
بخزش، پزایین آورنزده تزب و برطزرف کننزده       به عنوان آرامزش  N.Menthoides  اشتهاآور، نفخ و ضد و کننده ضدعفونی و معده دردهای

 هاشده برگ معرفی آرامبخش درمانی اثر با National formulary رسمی داروی عنوان به N.Cataria(. 5شوند)دردهای معده مصرف می
های اخیر در سال .(9،1،8گرد)می مصرف اسپاسم و نفخ ضد سردرد،  خوابی،بی رفع جهت مسکن چای صورت به آن هوایی هایسرشاخه و

های ثانویزه کزه   اما متابولیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقاضای روزافزونی برای داروهای با منشاء گیاهی بوجود آمده است
هزا را بزه   طبیعت، حیزات آن آوری بسیاری از گیاهان دارویی از باشند. عالوه براین، جمعشوند، غالبا محدود میدر گیاهان دارویی ساخته می

شوند، استخراج، جداسازی و های تمایز یافته تولید میهای ثانویه اغلب در مقادیر اندک در بافتآنجا که متابولیت(. از 59اندازد )مخاطره می
ه آگروبزاکتریوم  نوترکیزب و انتقزال ژن بواسزط    DNA تکنولزوژی (. 7)مطرح است عنوان یک مشکل اساسی تولیدخالصسازی آنها عموما به

  اکتریبز  .شزوند اسزتفاده مزی    هایی هستند که در مهندسی متابولیک برای ایجاد گیاهان هدف واجد صفات مورد نظزر ترین تکنیکعمده

Agrobacterium rhizogenes شود. انتقالیک باکتری خاکزی است که موجب تولید ریشه مویین در محل زخم می T-DNA پالسزمید 

Ri های مزویین  استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز و کشت ریشه(. 4)شودهای مویین میهای گیاهی باعث تولید ریشهبه سلول از این باکتری
های بیشتری را بعنزوان  ای از ترکیبات شیمیایی، مزیتهدبعلت رشد سریع، زمان دوبرابر شدن کوتاه، سهولت نگهداری و توانایی سنتز گستر

برای استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز در انتقزال ژن بزه گیاهزان،     .نمایدهای ثانویه ارزشمند ایجاد میلید متابولیتیک منبع پیوسته برای تو
این موارد عبارتند از بهینه سازی شرایط محیط کشت، پیدا نمودن یک نژاد آگروباکتریوم که  .موارد آزمایشی مختلفی باید بهینه سازی شوند

های مختلف باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز و محزیط  در تحقیق حاضر تاثیر سویه. (9)ر را به نحو مطلوب آلوده نمایدژنوتیپ گیاهی مورد نظ

 .بررسی گردید نپتاهای مویین در گیاه دارویی کشتی برای القای ریشههم
 :مواد گیاهی و تهیه ریزنمونه
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اسززتریل  این بذور به منظور  .گردیدند شناسایی و آوری جمع کرمان ستاندر ا واقع ماهان جاده از 1393 سال ماه تیر در  Nepetaبذور 

در محزیط  درصزد قزرار گرفتنزد و     1/9( W/V) در هیپوکلریززت سززدیم دقیقه  91و سپس به مدت  دقیقزه در اتزانول 5شزدن بزه مزدت 

ساعت  56درجه سانتیگراد و شرایط نوری  91±9و سپس در دمای  .درصد آگار کشت گردیدند 8/1درصد ساکاروز و  91حاوی  MS کشت

 .ساعت تاریکی نگهداری شدند 8روشنایی و 

 :A.rhizogenesهیه سوسپانسیون باکتری ت

 در تزاریکی و بزه   rpm 581ور در شیکر دورانزی بزا د   LB حاوی محیط کشت مایع ml  91ی هاکشت سوسپانسیون باکتری در فالکون

 rpm دقیقزه بزا سزرعت    51مدت  کمک دستگاه سانتریفیوژ به انجام شد. سپس باکتری بهگراد درجه سانتی 98ساعت در دمای  94مدت 

 ساعت در شیکرقرار داده شد.  4تا  1/9مدت  کامل به آن اضافه شده مجددا به MS محیط کشت مایع  ml 1 رسوب داده شد و 5111

ها با بزاکتری، پزس از ایجزاد زخزم در سزطوح،      ریزنمونه لوده کزردنبرای آ انجام شد. تکزرار 9با  تصادفی این آزمایش در قالب طرح کامال

-نززه قرار داده شدند. برای تهیزه نمو  1/2MS محزیط کشزت جامزدور سپس در غوطه در سوسپانسیون باکتریدقیقه  51مدت  ها بهنمونه

داری کامال مشابه کشت و نگزه  در شرایط سزپسآب مقطر استریل قرار گرفتزه، مدت مشابه فوق در  هزای شزاهد، تعزدادی ریزنمونزه بزه

بیوتیززک   آنتززی  در لیتزر گزرم میلی 111حاوی  هزا را بزه محزیط کشزتآنها ریزنمونهشدن  از آلزودهشدند. چهل و هشت ساعت پس از 

 نگهزداری  تزاریکی  شزرایط  در رشزد  اتزاق  در زخزم،  محل در ریشه ظهور زمان تا هاشد. ریزنمونه انتقال داده( Cefotaxime) سفوتاکسزیم

 استفاده گردید. SASها از نرم افزار به منظور آنالیز داده.شدند

 بحث و نتایج

 گرفت. قرار بررسی مورد نپتا گیاه در زاییریشه میزان برای 1/2MS کشت محیط در A4و   K599، 51894 سویه سه تاثیر تحقیق این در
ها منطبق بر خصوصیات مورد انتظار همورفولوژی رشدی این ریش .لقیح باکتری ظاهر شدندروز از زمان ت95های مویین پس از گذشت ریشه

اسخ ذکر شده پ های مختلف باکتری در محیط کشتهایی که به تلقیح سویهدرصد ریزنمونه .شامل رشد سریع با تولید انشعابات فراوان بود
 فاکتورهای ریزنمونه، ژنوتیپ، مانند فاکتور چندین که شد داده نشان یشینپ مطالعات . درنشان داده شده است 5اند، در شکل مثبت داده

 .A سویه نوع و ریزنمونه نوع باشد. انتخاب موثر تواندمی A. rhizogenesتوسط  ژنتیکی روی ترانسفورماسیون بر شیمیایی و فیزیکی

rhizogenes نقش باکتری سویه نوع پاتوژن،-گیاه متقابل اثرات به جهتو است. با ترانسفورماسیون فراوانی بر موثر مهم فاکتورهای از 
 گیاهی گونه به خیلی تراریخته ریشه هایکشت تولید برای آگروباکتری سویه یک انتخاب است که واضح. کندمی ایفا فرآیند این در اساسی
 گیاه در موئین ریشه القاء منظور به A4,K599,15834 هایسویه از حاضر تحقیق در .(6شود) تجربی تعیین صورت به باید و است وابسته

 باالیی از کارایی  1/2MSدر روی محیط A4 دادند به طوری که سویه نشان متفاوتی عملکرد کدام هر هاسویه این که گردید نپتا استفاده 
 طی ری مشاهده نشد. دردر روی محیط مشابه تغیی K599,15834های ولی در سویه  بود برخوردار گیاه این در ترانسفورماسیون جهت
 Nepeta گیاه در موئین ریشه القاء بررسی جهت A4, ATCC 15834 , A13, MSU440 ،LBA9402های سویه مطالعه از یک

pogonosperma های سویه که گردید استفاده ATCC 15834و MSU 440 را موئین ریشه القای نرخ بیشترین ساقه ی ریزنمونه در 

 .(55آوردند) بدست
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 بکارگیری تکنیک حالل فوق بحرانی در استخراج اسانس های گیاهی 

 

 3، رضا اکبری2ستمی چراتی، فرامرز ر1*مرضیه ترابی

 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فناوری اسانس، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس5
 دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس9
 استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس 9

 torabimarzieh70@yahoo.com نویسنده مسئول:

 

 مقدمه
ها، علف های معطر به طور سنتی در تولید مواد غذایی، محصوالت آرایشی و بهداشتی، رایحهدار و سبزیای از گیاهان اسانسطیف گسترده

-ای قدیم بسیاری از این گیاهان در طب سنتی به عنوان چای، دیورتیکهعالوه بر این، از زمان .ها استفاده شده استها و حشره کشکش

کننده های طبیعی در اختیار مصرفها، و غیره استفاده شده است، و به عبارت دیگر، به عنوان دارو یا اسانسها، اکسپکتورانت، آرام بخش
 گیرد.قرار می
ای به نام عطردرمانی رواج توجه هستند به طوری که در طب پزشکی شاخههای روغنی به دلیل کاربردهای فراوانشان بسیار مورد اسانس

 یافته که اثبات شده، ترکیبات آروماتیک اثرات درمانی دارند. عالوه بر این در چند دهه گذشته، مطالعات علمی بسیاری به خواص بیولوژیکی
 (.5تم عصبی مرکزی، و غیره( گیاهان مربوطند)) آنتی اکسیدان، ضد التهاب، ضد ویروسی، ضد باکتری، که باعث تحریک سیس

یکی از معایب روش تقطیر  های سنتی برای بازیابی اسانس، از گیاهان شامل استخراج توسط تقطیر با آب، بخار آب و حالل مایع است.روش
استخراج شده بسیار آسیب ت اسانس بنابراین، کیفیبا آب و بخار آب از ترکیبات اسانس موجود در گیاهان، به علت درجه حرارت باال است. 

 (.9دیده است)

 
 : شمای کلی از دستگاه سیال فوق بحرانی5شکل 

 

 نحوه کار با دستگاه سیال فوق بحرانی:-1-5

دینامیک یا پویا که معموال برای  -9استاتیک یا پایا  -5 :باشدمی مرحله دو بحرانی شامل فوق سیال وسیله به اسانس استخراج روش
 کنند. ازده از ترکیب این دو روش استفاده میافزایش ب

mailto:torabimarzieh70@yahoo.com
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 حالت به تا دهیم می کاهش گراد سانتی درجه -91تا را آن دمای و کرده کننده سرد وارد درصد را 22خلوص  با کربن اکسید دی گاز ابتدا

ه پر می کنیم. در ابتدا و انتهای توری کنیم. سپس توری استخراج را ازگیاه الک شد سیستم وارد پمپ وسیله به را آن بتوانیم و آید در مایع
ریزیم تا از تراکم گیاه در توری استخراج جلوگیری کنیم. سپس توری استخراج را های گیاه چند عدد سنگ جوش میاستخراج و مابین ذره

شیرهای خروجی را بسته و شیر درون سل استخراج قرار می دهیم. بعد از این مرحله، هنگامی که دما و فشار به میزان مورد نظر رسید، تمام 
دهیم، تا به تعادل برسند) مرحله استاتیک(. پس از این مرحله ورودی سیال فوق بحرانی را باز کرده و در تماس با ماده مورد نظر قرار می

بخار شدن حالل باشد، درون ظرفی از یخ قرار داده تا از درصد و سنگ جوش می 22شکل را که حاوی حالل مورد نظر با خلوص  Uلوله 
جلوگیری کنیم. سپس شیر خروجی را باز کرده تا مرحله دینامیکی آغاز شود. پس از انجام این مراحل اسانس را در ظرف تیره رنگ جمع 

 (.9آوری کرده)
 

 
 

 : شماتیک کلی از نحوه استخراج با سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن9شکل

در دی اکسید کربن فوق بحرانی به منظور ایجاد شرایط مطلوب استخراج طبق مطالعات انجام آگاهی از حاللیت ترکیبات موجود در اسانس 
تواند به صورت ی مواد جامد حل شده میشوند، موازنههای روغنی سریع در بافت گیاهی جذب میکه اسانسشده ضروری است. با وجود این

تر از حاللیت ( وسپس غلظت تعادل در سیال فوق بحرانی بسیار پایینK ی خطی و با تنها یک پارامتر توصیف شود) ضریب توزیعرابطه
ی سلولی و تقویت تماس گیاه و حالل و در نتیجه اسانس در سیال است. بنابراین، پیش تیمار گیاه به منظور، از هم گسیختگی دیواره

ی سانتیگراد( جهت حاللیت ترکیبات درجه 11تا  91پاسکال( و دمای)مگا 59تا  2سهولت استخراج ضروری است. درواقع، فشار مالیم)
و  6، 1، 4شود)ی سلولی و آزادسازی اسانس روغنی اعمال میاسانس ضروری است. هنوز، در برخی از موارد، فشار باالتر برای پارگی دیواره

7 .) 
 

 مزایا و معایب روش استخراج با سیال فوق بحرانی:-1-9

های آلی، کامل بودن فرآیند نی عبارتند از: غیر سمی بودن، کاهش زمان استخراج، عدم استفاده از حاللمزایای استخراج با سیال فوق بحرا
پذیری باال، هزینه نسبتا کم و به راحتی از عصاره حذف خواهند شد. و از استخراج، غیر قابل اشتعال، در خلوص باال،کاهش ضایعات، انتخاب

 اشاره کرد.گران بودن قیمت دستگاه و تجهیزات مربوط به آن  و فرایند در نیاز مورد باالی فشار توان بهمعایب آن می

 معطر: هایاسانس گیاهان و سبزی-5-9
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کوهی و اوکالیپتوس(، پوست و شاخه) دارچین، کامفر(، گل) ها و ریزوم) مانند زنجبیل(، برگ) نعنا، پونهتوان از ریشهاسانس روغنی را می
درصد  1. به طور کلی، اسانس روغنی کمتر از ها) پرتقال، لیمو، فلفل، جوز( به دست آوردها و دانهبل( و میوهیاسمن، گل رز، سوسن و سن

های این گیاه ممکن است حاوی اسانس روغنی باشد، اما ترکیب آنها ممکن است با بخشی از اگر چه تمام قسمت دارد. ماده خشک گیاهی
تواند ترکیب و عوامل دیگر مانند کشت، خاک و شرایط آب و هوایی و زمان برداشت همچنین می .گیاه به عنوان مواد اولیه متفاوت باشد

استخراج فوق بحرانی از برگ رزماری، از جمله کیفیت اسانس را تعیین کند به عنوان مثال سیلکتاز و همکاران. منابع مختلف مورد مطالعه در
 (.1و8)ذرماه، مارس، ژوئن و سپتامبر( استمکان )شهرستانها مختلف ترکیه( و زمان برداشت )آ

 تأثیر شرایط استخراج:-5-4

پذیری حالل فوق بحرانی تواند در انتخابترین پارامترهای در استخراج با سیال فوق بحرانی فشار به کارگرفته است که مییکی از مهم
تا  91ی دمایی به کار گرفته شده باید بین توان گفت دامنهینقش داشته باشد. با توجه به دمای استخراج، در مورد ترکیبات حساس به دما م

-گراد است. به عبارت دیگر با به کارگیری دمای پایین از تجزیه و تخریب ترکیبات موجود در اسانس گیاه جلوگیری میی سانتیدرجه 11

نسبتاً پایین استخراج شود. فشار مورد نیار برای  تواند به راحتی با استفاده از سیال فوق بحرانی در دما و فشارشود. اسانس روغنی می
 (. 2پاسکال است)مگا 59تا  2استخراج ترکیبات گیاه به این روش برابر 

 نتایج و بحث:

شوند و روش استخراج با سیال فوق جات معطر به عنوان منابع طبیعی مهم و مواد زیست فعال محسوب میهای گیاهان و سبزیاسانس
ها ها، حاللیت باالی آنگریزی ترکیبات موجود در اسانسهاست. ویژگی آبد، غیرآالینده و با بازدهی باال جهت تولید آنبحرانی روشی جدی

های قطبی و فرآیندهای دیگر جهت حذف کند. عالوه بر این، استفاده از حاللدی اکسید در دما و فشار مالیم را ضمانت میدر سیال کربن
شود. استخراج مای پایین فرآیند، سبب تولید محصوالتی آسیب ندیده، با کیفیت باال و فعالیت بیولوژیکی بهتر میباشد. دحالل ضروری نمی

تر، کاربرد امواج شود. مطالعات بیشهای بیولوژیکی متفاوت میبا فشار باالتر باعث استخراج مواد مختلفی با ترکیبات مختلف و ویژگی
های مطلوب روش استخراج با سیال فوق بحرانی، دهد. ویژگیخ و راندمان استخراج را افزایش میماورای صوت به همراه این روش نر

های انسان، و کارایی باال و های اخیر شده است. با توجه به تأثیر مثبت ترکیبات گیاهی بر بیماریسبب کاربرد آن در سطح تجاری در دهه
شود استفاده از این روش در استخراج و جداسازی ترکیبات مؤثره از بینی میپیش کرد مناسب روش استخراج با سیال فوق بحرانی،عمل

 گرا، مواد مغذی و داروسازی رو به افزایش خواهد رفت. های عملبافت گیاهی و کاربرد آن در تولید غذا
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و کراتینین در سرم موشهای صحرایی  BUNبر روی فاکتورهای (PortulacaOleracea)بررسی تاثیر خرفه 

 تحت آلودگی مس

 

 2، فرشته عزتی قادی*1عبداهلل رمضانی قرا
 گروه زیست شناسی گیاهی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه جیرفتاستادیار  9و5

 

 مقدمه
برای واکنشهای مختلف سوخت و ساز بدن و آنزیم الزم است.  فعالیتهایی مانند کاتاالز، مس یک عنصر کمیاب بیولوژیکی است که 

سولفات مس در زمینه های کشاورزی و صنعتی استفاده (. 4و 5پراکسیداز، سیتوکروم اکسیداز و همچنین برای جذب آهن ضروری است )
(. با توجه به ویژگی پایدار بودن عناصر 9ستفاده قرار می گیرد )بطور مثال در مصارف کشاورزی به عنوان یک آفت کش مورد امی گردد. 

اکولوژی بسیار  وسنگین که بر خالف ترکیبات آلی از طریق فرایند های شیمیایی یا زیستی تجزیه نمی شوند از دیدگاه بهداشتی، اقتصادی 
ده جانبی در سیستم های مختلف فیزیولوژی نماید (.  بیش از حد قرار گرفتن در معرض مس تولید عوارض گستر9حائز اهمیت می باشد )

 ترکیبات از استفاده (.9. دز باالی مس باعث بروز انواع مشکالت بالینی از جمله همولیز، زردی و نارسایی کلیوی را شامل  می شود )(4)
 ترکیبات از استفاده به پزشکی جوامع تمایل مهم دالیل از یکی است. بوده بشر توجه مورد بسیار دور زمانهای از گیاهی منشا با داروئی
گیاه خرفه  (.1است ) رسیده اثبات به سنتی در طب مصرف سالها طی که بوده شیمیایی داروهای به نسبت پایین آنها جانبی عوارض گیاهی

سانتیمتر رشد  41ع ( است. دارای برگ های گوشتی و تا ارتفاPortulacaceaeاز تیره پرتوالکاسه )و Portulacaoleracea با نام علمی
 عصاره مطالعه بررسی تاثیرهدف از انجام این بنابراین (. 6می کند که در شرق میانه به عنوان علف هرز مهاجم در نظر گرفته می شود )

 .بوده استموشهای صحرایی بدنبال مسمومیت با سولفات مس  بر نارسایی کلیویگیاه دارویی خرفه 

 

 ها مواد و روش
 گیاه خرفه: تهیه عصاره آبی

ساعت خیسانده  79برابر وزنی آب مقطر به خوبی مخلوط و پس از بستن درب ظرف به مدت  1پودر خشک شده خرفه در یک ارلن تمیز با 
 شد. سپس مخلوط همگن شده صاف و تفاله ها و اضافات از آن جدا شد. مایع همگن حاصل در حمام آب گرم رطوبت گیری شد.

رفه بر نارسایی کلیوی چهار گروه تیمار مختلف طراحی گردید. گروههای تیمار شامل گروه شاهد که هیچگونه به منظور بررسی تاثیر خ
میلی گرم  به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  911تیماری بر روی آنها صورت نگرفت. گروه دوم شامل موشهای که بصورت روزانه میزان 

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عصاره گیاه خرفه  411بصورت روزانه میزان سولفات مس بصورت گاواژ دریافت کردند. گروه سوم 
بصورت گاواژ دریافت کردند و گروه چهارم میزان سولفات مس و خرفه با دز ذکر شده مورد تیمار قرار گرفتند. همچنین طول مدت تیمار  

جمع آوری شده و سپس با قرار دادن در دمای اتاق اجازه داده می  نمونه خون موشهای صحرایی در پایان دوره تیمار یک ماه بوده است.
دور در دقیقه سرم شفاف را جدا و در  9111دقیقه و با سرعت  51شود تا خون ایجاد لخته نماید. سپس توسط دستگاه سانتریفیوژ به مدت 

 سانتیگراد نگهداری گردید.  درجه -91میکروتیوپ های درب دار به منظور انجام پارامترهای بیوشیمیایی در دمای 
 (.7و کراتینین سرم بر اساس روش تاییتزی انجام شد ) BUNهای کلیوی:بمنظور بررسی عملکرد کلیوی آنزیم های آنزیم

 نرم توسط حاصله نتایج تحلیل و تجزیه .پذیرفتبا سه دوره تکرار صورت  تمامی آزمایشات بصورت تصادفی و: های آماریآنالیز
 -Oneیکطرفه ) واریانس آنالیز از آزمون ها داده آنالیز گردیدند. برای معیار ذکر خطای±میانگین صورت به نتایجانجام شد.   SPSSافزار

Way ANOVA )تعقیبی آزمون از دار معنی وجود اختالف صورت در و LSD.تمامی در استفاده گردید ( 1,11مواردP<) سطح عنوان به 
 د.ش گرفته نظر در آماری داری معنی
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 نتایج و بحث
ارائه شده است. نتایج بدست  5در سرم موش صحرایی در جدول شماره و کراتینین  BUNنتایج حاصل از بررسی میزان آنزیم های کلیوی

و کراتینین در موشهایی که توسط دز مزمن سولفات مس تیمار شدند از نظر آماری افزایش قابل  BUNآمده نشان می دهد که میزان 
دو آنزیم در گروه چهارم که خرفه به همراه سولفات مس این (. در صورتیکه میزان p <0.01به گروه شاهد داشته است ) توجهی نسبت

 دریافت داشته اند در مقایسه با گروهی که تنها سولفات مس دریافت کردند کاهش معنی داری داشته است.
 

 بال مسمومیت با دز مزمن سولفات مس.در سرم موشهای صحرایی بدنو کراتینین  BUNبررسی سطح  1-جدول

 گرم بر دسی لیتر( کراتینین )میلی ) میلی گرم بر دسی لیتر( BUN گروه ها

 b 91/5 ±91/49 b 11/1 ± 46/1 کنترل

 16/1 ± 16/1 91/19 ± 25/4 سولفات مس

 41/1 ± 16/1 61/49 ± 91/9 خرفه

 y 75/1 ± 81/44 سولفات مس+ خرفه
x 19/1 ± 48/1 

p <0.01
b ,.بیانگر اختالف معنی دار بین گروه دوم و گروه شاهد می باشد 

x
p <0.05,p <0.01

y.بیانگر اختالف معنی دار بین گروه دوم و گروه چهارم می باشد 
بعنوان یک روش مناسب برای بررسی اختالالت کلیوی می باشد. بر اساس مطالعه انجام شده در این تحقیق میزان  BUNکراتینین و 

(. 8سرم موش صحرایی از نظر آماری افزایش داشته است که این نتایج با نتیجه برتیناتو و همکاران یکسان می باشد ) BUNنین و کراتی
افزایش ایندو به دلیل تخریب بافت های کلیوی و در نهایت از دست رفتن قابلیت دفع ایندو در ادرار و در نهایت افزایش آنها در سرم می 

ه دارا بودن قدرت آنتی اکسیدانی باال از فرایند استرس اکسیداتیو که منجر به ایجاد لیپید پر اکسیداسیون و تخریب گردد. خرفه با توج
در سرم بدنبال تیمار  BUN(. افزایش میزان کراتینین و  2غشائ میتوکندری و در نهایت تخریب سلولی می گردد جلوگیری می نماید )

انگر این موضوع می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که خرفه به عنوان یک گیاه دارویی در موشهای تحت دز کزمن مس با خرفه بی
 درمان نارسایی کلیوی ناشی از دز مزمن سولفات مس مفید است.

 سولفات مس،  BUN ،کراتینیننارسایی کلیوی، خرفه، کلیدی:  ژگانوا
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در موش بررسی اثرات پیشگیری کننده عصاره آبی گیاه خرفه بر آسیبهای کلیوی ناشی از آلودگی مس 

 های صحرایی

 

 2، عبداهلل رمضانی قرا *1فرشته عزتی قادی
 گروه زیست شناسی گیاهی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه جیرفتاستادیار  9و5

 

 مقدمه

 با توجه به اهمیت مس و استفاده گسترده از آن در صنایع پزشکی مطالعه تأثیر آن بر زندگی و اختالالت پارامترهای حیاتی انسانی ضروری
(. بیش از حد قرار گرفتن در معرض مس به عنوان یک فلز سنگین ممکن است تولید عوارض گسترده جانبی در سیستم های 5)است 

مختلف فیزیولوژی نماید. نمک فلزات سنگین تولید رادیکالهای آزاد می کند در نتیجه ممکن است باعث تغیرات مورفولوژیکی و فرایندهای 
. یون فعال مس قادر به تجزیه پراکسید هیدروژن و تسریع تشکیل اکسیژن فعال واکنشگرشود. میل ترکیبی (2فیزیولوژیکی خاص شود )

باالی آن برای گروه تیول ممکن است به شدت مزاحم بسیاری از عملکردهای متابولیک سلول و در نتیجه استرس اکسیداتیو شود. که می 
و یا پروتئین و در نتیجه تکثیر سلولی بیش از حد، آپوپتوز و یا  DNAه آسیب به لیپیدها، تواند منجر به عواقب  بیولوژیکی نامطلوب از جمل

(. دز مزمن سولفات مس باعث اتساع کپسول بومن و افزایش فضای ادراری، هیپر پالزی بافت خونساز و از بین رفتن 3جهش زایی گردد )
ای پروگزیمال و تجمع سلولهای آماسی در دیواره عروق خونی کلیه گردد مجاری ادراری یا تغییرات نکروتیک لوله ها بخصوص در لوله ه

از تیره و  Portulaca oleraceaگیاه خرفه با نام علمی. گیاهان دارویی منابع مهم و غنی از آنتی اکسیدانهای طبیعی هستند(.4)
، کاروتنوئیدها و یک منبع غنی از اسید آلفا eامین ، ویتc( است که یک منبع عالی از مواد معدنی، ویتامین Portulacaceaeپرتوالکاسه )

 (.  هدف از این تحقیق بررسی اثر خرفه بر نارسایی کلیوی ناشی از آلودگی مس است. 5و ... می باشد ) 9لینوتنیک و اسید چرب امگا 
 

 مواد و روش ها

 تهیه عصاره آبی گیاه خرفه:

ساعت خیسانده  79نی آب مقطر به خوبی مخلوط و پس از بستن درب ظرف به مدت برابر وز 1پودر خشک شده خرفه در یک ارلن تمیز با 
به منظور  شد. سپس مخلوط همگن شده صاف و تفاله ها و اضافات از آن جدا شد. مایع همگن حاصل در حمام آب گرم رطوبت گیری شد.

ههای تیمار شامل گروه شاهد که هیچگونه تیماری بر بررسی تاثیر خرفه بر نارسایی کلیوی چهار گروه تیمار مختلف طراحی گردید. گرو
میلی گرم  به ازای هر کیلوگرم وزن بدن سولفات مس  911روی آنها صورت نگرفت. گروه دوم شامل موشهای که بصورت روزانه میزان 

عصاره گیاه خرفه بصورت گاواژ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  411بصورت گاواژ دریافت کردند. گروه سوم بصورت روزانه میزان 
دریافت کردند و گروه چهارم میزان سولفات مس و خرفه با دز ذکر شده مورد تیمار قرار گرفتند. همچنین طول مدت تیمار  یک ماه بوده 

 است.

متر و رنگ میکرو 7( با میکروتوم دستی و ضخامت 5265روش تهیه برش از بافت بر اساس هومانسون و همکاران ): هیستوپاتولوژی

 (.6آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین انجام پذیرفت )

 

 نتایج و بحث:
ارائه شده است.  4و  9، 9، 5نتایج بدست آمده از برش های عرضی بافت کلیه موشهای مربوط به گروههای مختلف تیمار در تصاویر شماره 

لی طبیعی را نشان می دهد در صورتی که در گروه دوم کلیه موش نرمال با ساختار گلومرو 5بر اساس تصاویر موجود تصویر شماره 
گلومرولواسکلروزیس ، ضخیم شدن غشای پایه گلومرولی و اتساع فضای ادراری مشاهده شد. در گروههای تیمار شده با عصاره خرفه، 
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لهای نرمال مشاهده عالیم مذکور تا حدی بهبود یافته است به طوری که فضای ادراری کاهش، قطر گلومرول ها افزایش و توبو 
(. چنانچه نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 7نارسایی ناشی از دز مزمن سولفات مس را ارائه کرد ) 9118(. گزارشی در سال 9گردید)تصویر 

ره دز مزمن سولفات مس باعث تغییرات بافتی کلیوی در مقایسه با گروه کنترل رخ داده است، در حالی که گروههای تیمار شده با عصا
 در مکانیسم احتمالی یک (.4خرفه بسیاری از تغییرات ناشی از دز مزمن مس بهبود یافته و تا حدی به گروه کنترل نزدیک شده بود )تصویر 

فالونوئیدهاو آنتی اکسیدان ها  و ترکیبات فنولی حضور از ناشی کلیوی، می تواند بافتی تغییرات بر خرفه گیاه مفید عصاره با اثرات رابطه
دز مزمن مس در  نارسایی کلیوی ناشی از بهبود در استرس اکسیداتیو مهار طریق از خرفه گیاه آبی که عصاره می رسد نظر (. به8نست )دا

 می کند. عمل رت ها

                                                                                     
هیستولوژی بافت کلیه موش صحرایی تحت تیمار سولفات مس 9ت کلیه نرمال                                            شکل(هیستولوژی باف 5شکل(                                                                               

                                                                                                                                           

هیستولوژی بافت کلیه موش صحرایی تحت تیمار خرفه + سولفات مس 4هیستولوژی بافت کلیه موش صحرایی تحت تیمار خرفه              شکل( 9شکل(  

 سولفات مس، هیستولوژی کلیه، خرفهواژگان کلیدی:  
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های بررسی اثر عصاره آبی خرفه بر نارسایی کلیوی ناشی از دز مزمن سولفات مس در موش

 صحرایی

 

 4سعید رضایی زارچی، 3، عبداهلل رمضانی قرا*2فرشته عزتی قادی ،1خالصی مریم
 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک، دانشگاه پیام نور واحد تفت 5

 کده علوم پایه،دانشگاه جیرفتگروه زیست شناسی گیاهی،دانشاستادیار 9و9
 گروه زیست،دانشکده علوم پایه،دانشگاه پیام نور واحد تفتاستادیار 4

 

 مقدمه

شوند. گیاهان دارویی منابع ترین ذخایر ژنتیکی گیاهی دنیا را دارد که در این میان گیاهان دارویی جزء مهمترین آنها قلمداد میایران متنوع
روزه مورد توجه کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته و به عنوان مواد اولیه جهت تبدیل به داروهای بی طبیعی ارزشمندی هستند که ام

مطالعات بسیاری درزمینه توانایی آنتی اکسیدانهای طبیعی تغذیه ای، مانند آنتی اکسیدانهای گیاهان  (.1خطر برای انسان تلقی می شوند)
شده است. همانطور که گفته شد عدم تعادل بین سیستمهای تولیدکننده رادیکال آزاد و انجام  ROSخوراکی درحفظ سلول از آسیبهای 

سیستمهای پاکسازی کننده منجربه استرس اکسیداتیو شده وضعیتی که با آسیب سلولی در بسیاری از حالت های پاتولوژیک همراه می شود 
تی اکسیدان که به عنوان به دام اندازنده رادیکال آزاد در ارگانیسم تحقیقات بسیاری جهت یافتن داروهای آن(. بر همین اساس امروزه 2)

کنند، انجام شده اخیرا توجه زیادی به فعالیت آنتی اکسیداتیو طبیعی می شود. برخی از گیاهان دارویی حاوی مقادیر  یهای زنده شرکت م
 Portulaca سان موثر باشد. گیاه خرفه با نام علمیباالیی از آنتی اکسیدان هستند که مصرف این گیاهان می تواند در سالمتی ان

oleracea  به دلیل خصوصیات تغذیه ای و آنتی اکسیدانی باال به عنوان یک غذای برتر در  (. این گیاه 3می باشد) از تیره پرتوالکاسهو
بدن و آنزیم الزم است. بیش آینده توصیف شده است. مس یک عنصر کمیاب بیولوژیکی است که برای واکنشهای مختلف سوخت و ساز 

از حد قرار گرفتن در معرض مس به عنوان یک فلز سنگین ممکن است تولید عوارض گسترده جانبی در سیستم های مختلف فیزیولوژی 
 هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر محافظتی خرفه در برابر نارسایی کلیوی ناشی از رسوب مس در دز مزمن سولفات مس بود.نماید. 

 

 هامواد و روش
 تهیه عصاره آبی گیاه خرفه:

ساعت خیسانده  79برابر وزنی آب مقطر به خوبی مخلوط و پس از بستن درب ظرف به مدت  1پودر خشک شده خرفه در یک ارلن تمیز با 
 یری شد.شد. سپس مخلوط همگن شده صاف و تفاله ها و اضافات از آن جدا شد. مایع همگن حاصل در حمام آب گرم رطوبت گ

به منظور بررسی تاثیر خرفه بر نارسایی کلیوی چهار گروه تیمار مختلف طراحی گردید. گروههای تیمار شامل گروه شاهد که هیچگونه 
میلی گرم  به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  911تیماری بر روی آنها صورت نگرفت. گروه دوم شامل موشهای که بصورت روزانه میزان 

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عصاره گیاه  411. گروه سوم بصورت روزانه میزان (4)گاواژ دریافت کردند سولفات مس بصورت
خرفه بصورت گاواژ دریافت کردند و گروه چهارم میزان سولفات مس و خرفه با دز ذکر شده مورد تیمار قرار گرفتند. همچنین طول مدت 

 48درجه سانتیگراد به مدت  61لیه پس از جمع آوری به آزمایشگاه منقل شد سپس در آون در دمای تیمار  یک ماه بوده است. بافت های ک
میلی لیتر  5گرم با  1/1کوبیده شدند در مرحله بعد، از هر نمونه به مقدار  "ساعت قرار گرفتند تا خشک شوند سپس در هاون سنگی کامال

درجه  511ساعت در حمام آبگرم با دمای  9( ترکیب شد. سپس به مدت 9به  9 ترکیبی از اسید نیتریک و اسید کلریدریک )به نسبت
میلی لیتر رساندیم. در  11سانتیگراد قرار گرفت. نمونه ها سپس توسط کاغذ صافی صاف گردید و در نهایت حجم نهایی را در بالن ژوژه به 

 صر مس استفاده شد.نهایت برای تعیین میزان مس در نمونه از دستگاه جذب اتمی با المپ عن
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 آنالیزهای آماری:
 نتایجانجام شد.   SPSSافزار نرم توسط حاصله نتایج تحلیل و تجزیه .پذیرفتتمامی آزمایشات بصورت تصادفی وبا سه دوره تکرار صورت 

 صورت در و( One- Way ANOVAیکطرفه ) واریانس آنالیز از آزمون ها داده آنالیز گردیدند. برای معیار ذکر خطای ±میانگین بهصورت
 گرفته نظر در آماری داری معنی سطح عنوان به (>1,11Pموارد ) درتمامی استفاده گردید.LSD تعقیبی آزمون از دار معنی وجود اختالف

 شد.

 نتایج و بحث:
ارائه  5شماره نتایج حاصل از بررسی تاثیر خرفه بر سطوح مس در بافت کلیه موش های صحرایی تحت تیمار با سولفات مس در جدول 

(. بررسی نشان می دهد که >p 15/1شده است. میزان مس در گروه دوم در مقایسه با گروه کنترل افزایش قابل توجهی داشته است )
میزان مس در گروهی که خرفه همراه با سولفات مس دریافت داشته اند در مقایسه با گروه سولفات مس کاهش قابل توجهی داشته است 

(11/1 p<.)در مقایسه با سایر سبزیجات می باشد،  فه منبع غنی پتاسیم، منزیم و کلسیم است و یکی از منابع خوب اسید چرب لینولنیکخر
 مس باالی سطح (.1این گیاه دارای آنتی اکسیدان های بسیاری از جمله گلوتاتیون، اسید اسکوربیک، بتاکاروتن و آلفاتوکوفرول می باشد)

تغییرات اسید  باعث رادیکالها این و می شوند آزاد ایجاد رادیکالهای باعث (. مس6می گردد ) کلیه ها لکردعم در اختالل موجب ایجاد
 از و شود فسفولیپیدها می روی چرب اسیدهای شدن اکسید باعث نیز لیپیداکسیداسیون  شود. می لیپید اکسیداسیون افزایش نوکلئیک و

 سطح یونهای بهبودی و اکسیدان آنتی آنزیمهای افزایش (. خرفه موجب7شود ) می ونو موتاسی کارسینوژنیک اثرات موجب طریق این

 توسط شده ایجاد آزاد رادیکالهای واسطه با سلولی آسیبهای از حفاظت باعث آنتی اکسیدان، آنزیمهای فعالیت بهبودی بامی گردد و  فلزی

 فلزات می شود.

 
 شهای صحرایی تحت دز مزمن سولفات مسبررسی تاثیر خرفه بر سطح مس در کلیه مو 5-جدول

 سطح مس )میکرو گرم بر گرم( گروه ها

 91/1 ± 17/1 کنترل

 b 29/6 ± 41/59 سولفات مس

 11/4 ± 18/5 خرفه 

 x 81/5 ± 41/7 سولفات مس + خرفه

p <0.01
b ,.بیانگر اختالف معنی دار بین گروه دوم و گروه شاهد می باشد 

x
p <0.05,  معنی دار بین گروه دوم و گروه چهارم می باشد.بیانگر اختالف 

 

 خرفه، سطح مس، کلیه واژه های کلیدی:
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 مقدمه

مترین گیاهان دارویی از تیره نعناع است که کاربردهای متنوعی در صنایع غذایی، یکی از مه (multiflora Boiss Zataria)آویشن شیرازی 

روید. پراکندگی آن در  دارویی، بهداشتی و آرایشی دارد. این گیاه پراکندگی محدودی در جهان دارد و منحصراً در ایران، افغانستان و پاکستان می

باشد. آویشن از طریق بذر، قلمه و  ، فارس، کرمان، بندرعباس، بلوچستان و خراسان میایران محدود به مناطق اصفهان، لرستان، خوزستان، یزد

با توجه به روند رو به رشد مصرف گیاه آویشن در صنایع متعدد و محدودیت برداشت از مراتع، بررسی در زمینه (. 6شود ) تقسیم بوته تکثیر می

ها به  زایی سخت قلمه با محدودیت مواجه است. کاربرد اکسین قلمه به دلیل ریشهرسد. تکثیر با  کشت و اهلی نمودن آن ضروری به نظر می

ها موثر است؛ اما مصرف بیش از حد هورمون، عالوه بر افزایش هزینه، سبب بر هم زدن تعادل  زایی قلمه صورت مصنوعی در ریشه

(. بنابراین 9های آنها بستگی دارد ) ، ترکیبات فنولیک و آنزیمزایی، به محتوای اکسین ها برای ریشه شود. توانایی قلمه هورمونی درگیاه می

های  اهمیت تعیین بهترین هورمون و غلظت مناسب آن، برای تکثیر کامالً مشخص است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر هورمون

 زایی بر امکان تکثیر آویشن با قلمه و تعیین غلظت مناسب آن انجام شد. ریشه

 

 ها ش  مواد و رو

آوری  های آویشن شیرازی، این گیاه از منطقه خور و بیابانک در اسفند ماه جمع زایی قلمه به منظور بررسی تاثیر هورمون اکسین بر ریشه

ها قبل از انتقال به  سانتی متر از آن تهیه شد. قلمه 51هایی به طول شد. پس از انتقال گیاه به مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج، قلمه

( به mg/ml 5111 ،111 ،911 ،511) IAAو  IBAزایی تیمار شدند. در این تحقیق چهار سطح از دو هورمون  گلدان، با هورمون ریشه

دار شده،  های ریشه ماه نگهداری شدند. پس از آن تعداد قلمه 9ها در شرایط گلخانه به مدت   تکرار بررسی شد. گلدان 6-1همراه شاهد با 

 ها، وزن تر و خشک اندام هوایی مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات ول ریشه، وزن تر و خشک ریشه، طول شاخسارهها، ط تعداد ریشه

 انجام شد. دانکن آزمون از استفاده با نیز ها و مقایسه میانگین SPSS 18افزار  نرم از استفاده با آماری

 

 نتایج و بحث



 
 

 

182 
 

تکثیر آویشن با قلمه تاثیر مثبتی دارد. نتایج نشان داد کزه کزاربرد هزر دو     بر IAAو  IBAهای  نتایج این تحقیق نشان داد که هورمون

، میززان  IAAو  IBA(. با افززایش غلظزت   P< 0.05دار دارند ) زایی، وزن تر و خشک ریشه اثرات معنی ها، ریشه هورمون بر استقرار قلمه

میززان   mg/ml 5111یافت. با افزایش غلظت هر دو هورمون به  افزایش mg/ml 111داری تا غلظت  زایی و استقرار به طور معنی ریشه

زایی به طور معنی داری کاهش یافت. همچنین میزان رشد اندام هوایی و تعزداد برگهزا تحزت تزاثیر کزاربرد هورمونهزا قزرار گرفزت.          ریشه

های ریشه دار شده، تعداد  زایی، درصد قلمه شهزایی مانند سرعت ری های ریشه ها بر افزایش شاخص تحقیقات متعدد بیانگر تاثیر مثبت اکسین

دهزی در   دهی است. همچنین اکسین در غلظت های باال اثر بازدارندگی بر رشد دارد. بنزابراین ریشزه   و کیفیت ریشه و یکنواخت شدن ریشه

زایزی و اسزتقرار و    حاظ میزان ریشه(. بطور کلی بهترین نتیجه از ل1، 4ساقه متناسب با میزان اکسین و تجمع آن در انتهای قلمه آن است )

، Thymus vulgaris)مشاهده شد. تحقیقات در زمینه آویشن بزاغی )  IAAیا  IBAاز هورمون  mg/ml 111توسعه اندام هوایی با تیمار 

سزبب تولیزد    mg/l111بزا غلظزت    IBAسبب تولید بهترین کیفیت ریشه و هورمون  NAAو  IBAنشان داده است که ترکیب هورمون 

 Thymusهای آویشن کزوهی )  زایی قلمه بر استقرار و ریشه IAA و IBAهای  (. بررسی تاثیر هورمون9ایین ترین کیفیت ریشه می شود )پ

kotschyanus )ها با  در شرایط گلخانه نشان داده است که تیمار قلمهIAA  نسبت بهIBA هایی با درصد ریشه بهتزری را تولیزد مزی     قلمه

 می تواند ناشی از تفاوتهای ژنتیکی این دو گیاه باشد.  Thymusبا  Zatariaج مشاهده شده در زمینه (. تفاوت نتای5کند )

 

 IBA ،IAAزایی،  آویشن شیرازی، ریشهواژگان کلیدی: 

 

 منابع

ف با هد (Thymus kotschyanus)زایی قلمههای آویشن کوهی  های اکسینی بر کیفیت ریشه . بررسی اثر هورمون5929بهادری ف.  .5

 های یکسان )کلون( در استان سمنان. دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری. سمنان.  تولید پایه

باغی  آویشن ساقه های قلمه زایی ریشه روی بسترکاشت نوع و اکسین . تاثیر تیمار5982مرندی ر، پیرزاد ع.ر.  نیا ه، حسنی ع، جلیلی غفوری .9

(Thymus vulgaris)نباتات. تهران. اصالح و زراعت علوم کنگره . یازدهمین 

3. Ersoy N. and Aydin M. 2008. The effect of some hormone and humidity levels on rooting of Mahaleb 

(Prunus Mahaleb) soft wood top cutting. Suleyman Demirel universitiesi Ziraat, Fakultesi Degisi 3(1): 32-41. 

4. Guo X.F., Fu X., Zang D. and Ma Y., 2009. Effect of auxin treatments, cuttings, collection date and 

initial characteristics on Paeonia “Yang Fei Chu Yu” cutting propagation. Scientia Horticulturae. 119 (2): 177-

181. 

5. Kieffer, M., Neve, J. and Kepinski, S., 2010. Defining auxin response contexts in plant development. 
Current Opinion in Plant Biology, 13: 12-20.  

6. Sajed, H., Sahebkar, A., and Iranshahi, M. 2013. Zataria multiflora Boiss. (Shirazi thyme)-an ancient 

condiment with modern pharmaceutical uses. Journal Ethnopharmacol, 145(3): 686-98. 
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 بابک شهر منطقه در دارویی باگیاهان مخلوط زعفران ارگانیک کشت امکان بررسی

 2اقارحیمی ، جابر*1زهرا حسن آبادی
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهربابک 5

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت 9

 نویسنده مسئول:

 

 دمهمق

اقتصادی در جایگاه ویژه ای قرار دارد. این گیاه اغلب در کشورهایی  ست که ازنظردارویی  زجمله گیاهانا ( Crocus sativus .L)زعفران 

سازگاری ویژه ای با شرایط  و که اقلیم خشک دارند ازجمله ایران در مناطقی با زمستانهای سرد و تابستان های گرم رشد می نماید

بیشتر دوران رشد و نمو آن منطبق بر  .زعفران چرخه زندگی کوتاهی دارد و تمام طول سال از زمین استفاده نمی کند .دکشورمان دار

ماههای پاییز و زمستان است که امکان رشد برای سایر گیاهان زراعی وجود ندارد بنابراین کشت مخلوط زعفران با سایر گیاهان زراعی می 

این گیاه سالهای متوالی بطور ارگانیک  بابک شهر واحد اسالمی دانشگاه آزاد دارویی گیاهان مزرعه در ه باشد.تواند با صرفه اقتصادی همرا

 پنجبه منظورارزیابی پتانسیل کشت مخلوط زعفران با سایر گیاهان زراعی، است،  گردیده کشت   شیمیایی کود گونه هر از استفاده بدون

و همچنین عمق ریشه و سایر خصوصیا  طول دوره رویشی از نظرکه  خاکشیر و زنیان دانه، سیاه سبز، رهبابونه، زی اسفرزه، دارویی گیاه نوع

و برداشت محصول گیاه دارویی و سودمندی زمین مورد  و در دو تراکم کشت و میزان عمکرد زعفران بودند انتخاب شدند الزم واجد شرایط

 (.4بررسی قرار گرفت)

 

   مواد و روش

فاکتور اصلی شامل پنج نوع گیاه دارویی اسفرزه، شد. صورت اسپیلت پالت در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا این طرح به 

 99، سانتیمتر روی ردیف که تراکم ایجاد شده 51، 1بابونه و زیره سبز ، سیاه دانه، زنیان و خاکشیر فاکتور فرعی شامل دو فاصله کشت 

متر انتخاب شده و  1/9متر و عرض  9سانتیمتر و طول کرتها  91فاصله ردیف  در نظر گرفته شد. بوته در متر مربع  66بوته در متر مربع و 

تیمارها به صورت کرت هایی به ابعاد  .کشت شده بود 91زعفران نیز به صورت ردیف های با فاصله  .ردیف در هر کرت کاشته شد 7تعداد 

سانتی متر و فاصله بین کرت ها و  51سانتی متر بوده و فاصله بوته ها روی ردیف 91ف های زعفران متر قرار گرفته و فاصله ردی 9در  9

اسفند انجام شده و آبیاری بر اساس رایج منطقه  91کشت گیاهان دارویی مخلوط با زعفران . سانتی متر در نظر گرفته شد 11بلوک ها 

در انتهای فصل نمونه گیری  .یک گیاهان از اواخر فروردین تا خرداد صورت پذیرفت قطع آبیاری گیاهان با توجه به نیاز هر . صورت گرفت

د برای این کار دو ردیف کنار برای اثرات حاشیه ای حذف و از هر کرت سه متر مربع شدر واحد سطح انجام  ر گیاهعملکرد هجهت بررسی 

تعداد کورم در بوته  شاخه فرعی،  تعداد گل یا چتر در بوته، ارتفاع،برای عملکرد در واحد سطح برداشت شد. سایر صفات موفولوژیک تعداد 
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تجزیه و تحلیل  SAS داده ها با نرم افزار .و شاخص های رقابتی در این آزمایش نیز محاسبه شد LER و عالوه بر آن نسبت برابری زمین

 .(2،9،1،7،8)استفاده شد  Exel ارشده و مقایسه میانگین ها با دانکن انجام شدند. برای رسم گرافها از نرم افز

 

 نتایج و بحث

گیاه دارویی و دو تراکم کاشت، از نظر میزان عملکرد زعفران و گیاهان  پنجبا توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه در مقایسه بین 

ش نسبی را به خود اختصاص داده است و سانتیمتری بهترین درآمد و مجموع ارز 51دارویی تولیدی، کشت مخلوط زعفران با بابونه با ترکم 

قابل توصیه جهت اجراء تحت شرایط مشابه منطقه مورد مطالعه به زارعین زعفران کار جهت افزایش درآمد و افزایش بهره وری از زمین و 

زمین نتایج بدست  کلیه نهاده های کشاورزی وافزایش دوره اشتغال کارگران در منطقه می باشد. همچنین در مورد شاخص های سودمندی

تنها  (RVT) آمده از تجزیه آزمایش نشان داد که مزیت نسبی کشت مخلزوط زعفران با سایر گیاهان زراعی از لحاظ مجموع ارزش نسبی

در کزشت مخلزوط زعفزران بزا بابونه و سیاه دانه و زیره سبز بدسزت آمزد. بطزور کلزی عملکزرد زعفزران در تیمارهزای کزشت بزین 

)جداول و  ارهزا از نظزر تعزداد کورم در بوته، تعداد جوانه در کورم و نیز وزن تر و خشک کورم نیز تفاوت معنی داری وجود داشت.تیم

در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده، کشت مخلوط زعفران با برخی گیاهان مانند بابونه، زیره  نمودارها در مقاله کامل ارایه خواهد شد(.

یاهدانه توصیه می شود در این صورت عالوه بر سودمندی زمین و برداشت گیاه دارویی، آبی که بعد از فروردین که به واسطه سبز و س

 .کشت مخلوط داده می شود سبب افزایش رشد و عملکرد زعفران می گردد

 معیارهای ارزیابی عملکرد و شاخصهای سودمندی در کشت مخلوط زعفران با گیاهان دارویی جدول

 مجموع عملکرد نسبی     نسبت برابری زمین    مجموع ارزش نسبی     کاهش یا افزایش عملکرد واقعی     سودمندی کشت مخلوطتیمار                    

 72/5                        94/1/                             2                9/5                    95/5اسفرزه+زعفران          

 51/9                        15/4                            5/5              99/5                   59/5سیاهدانه+زعفران         

 49/5                       45/9                            2/1              21/1                   99/5خاکشیر+زعفران          

 56/9                       55/9                            5/5               56/5                   95/5زیره سبز+زعفران       

 59/4                          4                              9/5               97/5                   99/5بابونه+زعفران           

 کشت مخلوط، گیاهان دارویی، شاخص سودمندی ارگانیک، کشتزعفران، کلیدی: گان واژ

 :منابع

 .. بررسی کشت مخلوط زیره و زعفران در منطقه اصفهان. گزارش طرح پژوهشی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد گلپایگان5987بنی طباء ع .  -5 



 
 

 

185 
 

ثر نسبت ها و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط زعفران و زیره سیاه. . بررسی ا5989. فراوانی م ،بهشتی، ع. -9

 ن.، مشهد مقدس، ایرا 5989آذر ماه  59و  55سومین همایش ملی زعفران، 

ه. پایان نامه دوره دکتری زراعت با زعفران و گیاهان یکسال . دیدگاه های اگرواکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط زیره سیاه 5984خسروی، م.  -9

 .گرایش اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 گیاهان دارویی با تاکید بر اصالح آنها. انتشارات جاد دانشگاهی ارومیه. .5921 .عیوضی، ع -4

دانشگاه  آذر. زعفران، مشهد، 55خلوط. سومین همایش ملی . جایگاه کشت زعفران در کشت م5989اسماعیل زاده ح .  ،رهنما ا. .،فرهودی ر -1

 .فردوسی

 .. زعفران، فناوری تولید و فرآوری. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد5985مالفیالبی ع. ، ع. کوچکی،راشد محصل م. ،کافی م. -6

 .. زراعت مخلوط. انتشارات دانشگاه تهران 5979مظاهری د. -7

. بررسی اثر نسبتها و تراکمهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط زعفران و زیره سیاه. 5989 هشتی، ع. و فراوانی، م. -8

 .، مشهد مقدس، ایران5989آذر ماه  59و  55سومین همایش ملی زعفران، 
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 پاشی متانول بر درصد اسانس و صفات مورفولوژیک گیاه بابونه آلمانیتأثیر محلول

 2*، عباس هانی1فردحمیدرضا مؤدن
 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ایران 5

 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ایران9

abbas_hani@yahoo.comنویسنده   مسئول: 

 مقدمه

( Matricaria recutitaآلمانی ) شمالی بابونه امریکای و استرالیا اروپا، شمال خاورمیانه، در اروپا، دارویی گیاهان ترینپرمصرف از یکی

(. اثرهای 5دهد )امی آلمانی تشکیل بابونه را آن بیشتر که بوده خشک گل تن 4111از بیش جهان در بابونه سالیانه (. مصرف9است )

 حاوی خام یک ماده به عنوان بابونه هایگل تشنج. ضد و مسکن داروی ضدعفونی کننده، ضدالتهاب، از: عبارتند گیاه این مستند خششفاب

 (.51باشد )می دالونوئیدها و مانند ترپنوئیدها شیمیایی ترکیب 519 به نزدیک

های های شیمیایی و تنظیم کنندهز اندازه از نهادههای گذشته به واسطه استفاده بیش اهای جدی که در دههبا توجه به آسبیب

ها وارد شده است، لذا امروزه لزوم رشد گیاهی برای باال بردن تولید محصوالت کشاورزی، به محیط زیست و سالمت انسان

جامعه جهانی های نو و جایگزین برای تولید غذای سالم و حفظ و پایداری محیط زیست بسیار مورد توجه آوریوری از فن بهره

کارهای مناسب در باال بردن ها به ویژه متانول یکی از راهپاشی با الکلگیری از روش محلولقرار گرفته است. در این راستا بهره

-گروه ترینمهم از یکی ها(. الکل1باشد )های کشاورزی پایدار به ویژه تولید گیاهان دارویی میمیزان عملکرد گیاهان، در نظام

 قابل راحتی به نیز آزمایشگاه و در صنعت و دارند طبیعت در ایگسترده فراوانی دهند.می تشکیل شیمی آلی در را کیباتتر های

 (.55هستند ) سنتز

پاشی متانول و اتانول بر گیاه دارویی سرخارگل موجب افزایش ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد انشعابات ساقه، تعداد برگ ساقه، محلول

طول برگ، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک بوته، وزن تر و خشک گل، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و  عرض برگ،

(. کاربرد متانول در آویشن 6خشک ساقه، طول ریشه، تعداد انشعابات ریشه، سطح برگ، کلروفیل، تعداد گل و وزن هزار دانه شد )

عداد ساقه فرعی، ارتفاع بوته، درصد اسانس، درصد تیمول و درصد کارواکرول باغی با افزایش وزن خشم اندام هوایی، تعداد برگ، ت

پاشی متانول بر گیاه بادرنجبویه موجب افزایش درصد و عملکرد اسانس، درصد نرال، درصد ژرانیل و درصد (. محلول8همراه بود )

ک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، تعداد شاخه پاشی متانول باعث افزایش ارتفاع بوته، وزن خش(. محلول4ژرانیل استات گردد )

(. بر اساس گزارش پژوهشگران کاربرد 52فرعی، تعداد کاپیتول در بوته، تعداد بذر در بوته و وزن هزار دانه گل همیشه بهار شد )

(. 5929همکاران، متانول در نعناع فلفلی سبب افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی، ارتفاع بوته و کلروفیل گردید )ملکی نیا و 

شد  فرنگی در گوجه ریشه و ساقه وزن افزایش موجب متانول پاشیمحلول که رسیدند نتیجه این به خود تحقیقات پژوهشگران در

 و ارتفاع افزایش موجب پنبه در گیاه درصد 91 متانول پاشیمحلول که داد خشک نشان مناطق در شده انجام هایبررسی (.57)

 (.59دید )گر پنبه دانه محصول

 پاشی متانول بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و درصد اسانس بابونه آلمانی بود.هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر محلول

mailto:abbas_hani@yahoo.comنویسنده


 
 

 

187 
 

 مواد و روش

صورت پذیرفت. فاکتور  ای شخصی در ساوهدر مزرعه 5924-5921تکرار در سال  9های کامل تصادفی در  آزمایش به صورت طرح بلوک

 پاشی بود. زمیندرصد حجمی به صورت محلول 41و  91، 51نظر در این آزمایش شامل متانول در چهار سطح عدم مصرف )شاهد(،  مورد

 یک هاکرت بین شد. فاصله انجام کشی ماله و زدن دیسک عملیات زمین و تسطیح ها کلوخه کردن خرد جهت بعد زده، شخم را مورد نظر

دقیقه با محلول  1شد. بذور مورد نیاز از مؤسسه پاکان بذر اصفهان تهیه گردید. بذور به مدت  گرفته نظر در ترم دو تکرارها بین و فاصله متر

 مرتبه با آب مقطر آبشویی شد. 9درصد ضدعفونی گردید و  1هیپوکلریت سدیم 

 51ها بر روی هر ردیف  ن بوتهمتر و فاصله بیسانتی 91خط با فواصل  6متر و تعداد خطوط در هر کرت شامل  9×9ابعاد هر کرت 

زنی بذر دارد، بذور به صورت سطح در زمین کشت گردید، به ای در جوانهمتر در نظر گرفته شد. از آنجا که نور نقش عمده سانتی

که تا  ها گردید. به طوریمنظور سهولت در کاشت، بذرهای ریز بابونه با ماسه بادی مخلوط گردید و بالفاصله اقدام به آبیاری کرت

برگی شدن،  4زنی تا مرحله زنی بذرها، آبیاری در دو نوبت صبح و غروب در هر روز انجام گردید و بعد از مرحله جوانهزمان جوانه

های گیاه  پاشی بوته روز  پس از  کاشت بذور شروع به سبز شدن کردند. محلول 51آبیاری در فواصل یک روز درمیان انجام شد. 

های هرز با دست صورت گرفت. پس آذین صورت پذیرفت. وجین علف روی و ظهور گل برگی، ساقه 9-4سه مرحله  بابونه آلمانی، در

ها کامالً باز شده باشند(. به از کامل شدن رشد فیزیولوژیکی گیاه، برداشت انجام شد )زمان مناسب برداشت گل هنگامی است که گل

 بوته به طور تصادفی انتخاب گردید. 51 منظور تعیین صفات مورد نظر از هر کرت آزمایشی

های آن ها، یک مترمربع در نظر گرفته شد و گلبرای به دست آوردن عملکرد گل خشک از هر واحد آزمایشی پس از حذف حاشیه

های ههای کناری کامالً باز شده و گلچها زمانی که گلمتر دمگل با دست برداشت گردید. برداشت گلبه همراه یک تا دو سانتی

ساعت در دمای اتاق )حدود  79ها بالفاصله در سایه به مدت ای به صورت افقی قرار گرفته بودند، انجام گرفت. گلسفیدرنگ زبانه

(. برای محاسبه درصد اسانس ، از دستگاه کلونجر استفاده شد. بدین منظور از هر 9گراد( خشک و توزین شدند )درجه سانتی 91

ها  ساعت نمونه 9طور دقیق وزن شد و با استفاده از دستگاه کلنوجر و به روش تقطیر با آب به مدت گرم گل خشک به  1کرت 

گیری شدند و اسانس به دست آمده با استفاده از سولفات سدیم خشک رطوبت زدایی گردید و سپس درصد اسانس محاسبه  اسانس

و  SASافزار آماری  ها با استفاده از نرمان آزمایشات، آنالیز داده(. پس از پای2( به دست آمد )Arnon, 1949شد. کلروفیل به روش )

 درصد انجام شد. 1ها به روش آزمون دانکن در سطح احتمال مقایسه میانگین

 نتایج و بحث

ن ارتفاع بوته به (. بیشتری5دار داشت )جدول نتایج تجزیه واریانس نشان داد که متانول در سطح احتمال یک درصد بر ارتفاع بوته تأثیر معنی

 (.9درصد متانول به دست آمد )جدول  91متر در تیمار سانتی 55/65مقدار 

پاشی متانول دار داشت، محلول( متانول بر روی تعداد برگ در سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنی5بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول 

 (.9درصد متانول به دست آمد )جدول  51پاشی برگ در محلول 16/41به مقدار با افزایش تعداد برگ همراه بود، بیشترین تعداد برگ 
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( حاکی از آن بود که اثر متانول بر عملکرد گل در سطح احتمال پنج درصد 5اطالعات به دست آمده از جدول تجزیه واریانس )جدول 

 67/565درصد متانول به مقدار  91داکثر عملکرد گل را تیمار دار شد، با کاربرد متانول عملکرد گل نسبت به شاهد افزایش پیدا کرد، حمعنی

 (.9کیلوگرم در هکتار به خود اختصاص داد )جدول 

دار بود. مصرف ( مشهود است متانول بر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنی5همانطور که از نتایج تجزیه واریانس )جدول 

کیلوگرم در هکتار مربوط به  11/5712شد، به نحوی که باالترین عملکرد بیولوژیک به مقدار متانول موجب افزایش عملکرد بیولوژیک 

 (.9درصد متانول بود )جدول  91تیمار 

 a(. با مصرف متانول کلروفیل 5داشت )جدول  aدار بر کلروفیل مشخص گردید که اثر متانول در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنی

درصد  91گرم در گرم وزن تر( حاصل شد که با تیمار میلی 11/8درصد متانول ) 51پاشی دار آن در محلولافزایش یافت. بیشترین مق

 (.9متانول در یک گروه آماری قرار داشت )جدول 

ت. به داش bدار بر کلروفیل پاشی متانول در سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنی( بیانگر آن بود که محلول5نتایج تجزیه واریانس )جدول 

 (.9درصد متانول بود )جدول  91گرم در گرم وزن تر مربوط به تیمار میلی 55/4به مقدار  bطوری که بیشترین کلروفیل 

پاشی متانول دار بر کلروفیل کل داشت. با محلول( متانول در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنی5بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول 

 91و  51گرم در گرم وزن تر به ترتیب در تیمارهای میلی 89/59و  19/59ت، بیشترین کلروفیل کل به مقدار کلروفیل کل افزایش یاف

 (.9درصد متانول حاصل گردید )جدول 

دار بود. ( مبین آن بود که اثر متانول در سطح احتمال یک درصد بر درصد اسانس معنی5نتایج حاصل شده از تجزیه واریانس )جدول 

درصد، در  6/1و  12/1ای که باالترین درصد اسانس به مقدار (، به گونه9ی متانول افزایش درصد اسانس را نشان داد )جدول پاشمحلول

 درصد متانول به دست آمد. 91و  51تیمارهای 

(. 56ت )اس کل خشک ماده نتیجه افزایش در و نوری تنفس شدن مختل متانول، با شده گیاهان تیمار در خشک ماده تجمع علل از

 ایروزنه افزایش هدایت و ترگر فشار افزایش باعث و داده تغییر را هابرگ اسمزی پتانسیل تواندمی قند به آن و تبدیل متانول متابولیسم

 متانول هایمحلول (. کاربرد56شد ) خواهد گیاه افزایش رشد همچنین و اسیمیالسیون سرعت افزایش باعث هاروزنه داشتن نگه باز گردد.

 (. افزایش58باشد )می فتوسنتز محرک افزایش و نوری تنفس بازدارنده یک عنوان به متانول عمل ناشی از هاآن هوایی هایقسمت روی بر

 نیز و سرین بیوسنتز برای کربنی مستقیم منبع یک به عنوان متانول از هاآن استفاده از ناشی متانول با شده گیاهان تیمار عملکرد بیولوژیک

 یک عنوان به هاالکل ایتغذیه نقش عالوه بر توانمی نیز را (. افزایش اسانس54باشد )می نوری تنفس طریق از کربن رفتن هدر کاهش

 (.59داد ) نسبت نیز گیاه هایبافت داخل در هاباالی الکل هایغلظت مقابل در گیاه واکنش به کربنی، الوصول و سهل مستقیم منبع
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 پاشی اسید آسکوربیک بر درصد اسانس و صفات مورفولوژیک گیاه بابونه آلمانیه واریانس تأثیر محلولنتایج تجزی -1جدول 
 منابع تغییرات درجه آزادی بوتهارتفاع  تعداد برگ عملکرد گل عملکرد بیولوژیک aکلروفیل  bکلروفیل  کلروفیل کل درصد اسانس

ns15/1 **95/9 **62/9 **69/59 ns79/18958 ns51/262 *14/552 ns79/58 9 بلوک 
 متانول  9 74/956** 66/78* 24/5184* 56/545985** 18/6** 66/1* 16/51** 19/1**

 خطا 6 95/91 7/96 19/592 89/95219 99/1 14/1 92/1 119/1

87/2 6/1 11/6 29/8 91/51 68/8 96/59 68/51  CV% 
 دار: عدم تاثیر معنی nsدرصد      دار در سطح احتمال پنج درصد و یکبه ترتیب  معنی **و *

 
 پاشی متانول بر عملکرد اسانس و صفات مورفولوژیک گیاه بابونه آلمانیاثر محلول هایمقایسه میانگین -2جدول 

 کلروفیل کل درصد اسانس

(mg/g FW) 

 bکلروفیل 

(mg/g FW) 

 aکلروفیل 

(mg/g FW) 

 عملکرد بیولوژیک

(kg/ha) 

 عملکرد گل

(kg/ha) 

 بوتهارتفاع  برگ تعداد

(cm) 

 متانول

 )درصد حجمی(

b1/1 c78/51 c69/9 c56/7 c29/5448 b67/599 b18/92 c75/11 1 
a12/1 a19/59 ab22/9 a11/8 a11/5712 ab94/548 a16/41 b98/16 51 

a6/1 a89/59 a55/4 a79/8 ab78/5699 a67/565 ab11/49 a55/65 91 

ab11/1 b14/55 bc62/9 b84/7 b29/5171 ab99/511 ab99/49 b55/16 41 

 دارى ندارند.تفاوت معنى %1 هاى داراى حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح میانگین

 بابونه آلمانی، درصد اسانس، عملکرد گل، کلروفیل، متانول. واژگان کلیدی:

 منابع
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 پاشی اسید آسکوربیک بر درصد اسانس و صفات مورفولوژیک گیاه بابونه آلمانیتأثیر محلول

 2*، عباس هانی1فردحمیدرضا مؤدن
 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه5
 می، ساوهگروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسال9

abbas_hani@yahoo.comنویسنده   مسئول: 

 

 مقدمه

 جزء کرده پیدا و بهداشتی آرایشی صنایع در که متعددی کاربردهای سبب به های اخیر( طی دههMatricaria recutitaبابونه آلمانی )

 از وسیعی دامنه که اروپاست گیاهان بومی ترینمهم از گیاه باشد. اینمی جهانی تجارت رصهدر ع دارویی گیاهان ترینمهم از یکی

 موسیالژی مواد و تانن کومارین، فالونوئید، اسانس، ماتریسین، حاوی آن هایگل دهد.می نشان را خاک شرایط متفاوت به سازگاری

 (.59است )

 هایپدیده سایر و سلولی گسترش دیواره سلولی، تقسیم جمله از فیزیولوژیکی یدر عملکردها زیادی نقش اسید آسکوربیک گیاهان در

دانه موجب (. مصرف اسید آسکوربیک در سیاه51شود )می محسوب انسان برای Cویتامین  مستقیم و منبع اصلی و کندمی ایفا رشدی

کاربرد اسید آسکوربیک منجر به افزایش وزن تر و  4ن شد )افزایش طول اندام هوایی، وزن تر و خشک گیاه، کلروفیل، کارتنوئید و پروتئی

پاشی اسید آسکوربیک باعث افزایش تعداد گل در (. محلول5929خشک ساقه، سطح برگ و کلروفیل ریحان گردید )یداللهی و همکاران، 

اسید آسکوربیک باعث افزایش بیوماس و (. 1و کارتنوئیدها در اندام هوایی گیاه گل اطلسی شد ) b و a بوته، وزن گل، قطر گل، کلروفیل

دار ارتفاع بوته، ماده خشک کل، عملکرد (. مصرف اسید آسکوربیک سبب افزایش معنی9همچنین میزان اسانس گیاه شمعدانی معطر شد )

 وزن سبب افزایش و داده افزایش را سلولی تقسیم آسکوربات است که شده (. گزارش6گل خشک و تر و عملکرد دانه بابونه آلمانی گردید )

پاشی اسید آسکوربیک باعث افزایش طول ساقه، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، تعداد (. محلول59شود )می گیاه در برگ تر و خشک

 (.9شاخه جانبی، سطح برگ و محتوای نسبی آب برگ در آویشن شد )

ات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و درصد اسانس بابونه پاشی اسید آسکوربیک بر صفهدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر محلول

 آلمانی بود.

 مواد و روش

صورت پذیرفت. فاکتور  ای شخصی در ساوهدر مزرعه 5924-5921تکرار در سال  9های کامل تصادفی در  آزمایش به صورت طرح بلوک

 مورد نظر گرم در لیتر بود. زمینمیلی 911و  511، 11مورد نظر در این آزمایش شامل اسید آسکوربیک در چهار سطح عدم مصرف )شاهد(، 

و  متر یک هاکرت بین شد. فاصله انجام کشی ماله و زدن دیسک عملیات زمین و تسطیح ها کلوخه کردن خرد جهت بعد زده، شخم را

دقیقه با محلول  1بذور به مدت  شد. بذور مورد نیاز از مؤسسه پاکان بذر اصفهان تهیه گردید. گرفته نظر در متر دو تکرارها بین فاصله

 مرتبه با آب مقطر آبشویی شد. 9درصد ضدعفونی گردید و  1هیپوکلریت سدیم 

mailto:abbas_hani@yahoo.comنویسنده
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 51ها بر روی هر ردیف  متر و فاصله بین بوتهسانتی 91خط با فواصل  6متر و تعداد خطوط در هر کرت شامل  9×9ابعاد هر کرت 

زنی بذر دارد، بذور به صورت سطح در زمین کشت گردید، به منظور ای در جوانهش عمدهمتر در نظر گرفته شد. از آنجا که نور نق سانتی

زنی ها گردید. به طوری که تا زمان جوانهسهولت در کاشت، بذرهای ریز بابونه با ماسه بادی مخلوط گردید و بالفاصله اقدام به آبیاری کرت

برگی شدن، آبیاری در فواصل یک روز  4زنی تا مرحله م گردید و بعد از مرحله جوانهبذرها، آبیاری در دو نوبت صبح و غروب در هر روز انجا

 9-4های گیاه بابونه آلمانی، در سه مرحله  پاشی بوته روز  پس از  کاشت بذور شروع به سبز شدن کردند. محلول 51درمیان انجام شد. 

ز با دست صورت گرفت. پس از کامل شدن رشد فیزیولوژیکی گیاه، های هرآذین صورت پذیرفت. وجین علف روی و ظهور گل برگی، ساقه

ها کامالً باز شده باشند(. به منظور تعیین صفات مورد نظر از هر کرت برداشت انجام شد )زمان مناسب برداشت گل هنگامی است که گل

 بوته به طور تصادفی انتخاب گردید. 51آزمایشی 

های آن به ها، یک مترمربع در نظر گرفته شد و گلهر واحد آزمایشی پس از حذف حاشیهبرای به دست آوردن عملکرد گل خشک از 

های سفیدرنگ های کناری کامالً باز شده و گلچهها زمانی که گلمتر دمگل با دست برداشت گردید. برداشت گلهمراه یک تا دو سانتی

درجه  91ساعت در دمای اتاق )حدود  79بالفاصله در سایه به مدت ها ای به صورت افقی قرار گرفته بودند، انجام گرفت. گلزبانه

گرم گل  1(. برای محاسبه درصد اسانس ، از دستگاه کلونجر استفاده شد. بدین منظور از هر کرت 5سانتیگراد( خشک و توزین شدند )

گیری شدند و اسانس  ها اسانس ساعت نمونه 9 خشک به طور دقیق وزن شد و با استفاده از دستگاه کلنوجر و به روش تقطیر با آب به مدت

به دست آمده با استفاده از سولفات سدیم خشک رطوبت زدایی گردید و سپس درصد اسانس محاسبه شد. کلروفیل نیز با استفاده از روش 

(Arnon, 1949( حاصل شد )پس از پایان آزمایشات، آنالیز داده8 .)افزار آماری  ها با استفاده از نرمSAS ها به روش و مقایسه میانگین

 درصد انجام شد. 1آزمون دانکن در سطح احتمال 

 نتایج و بحث

(. بیشترین 5دار داشت )جدول نتایج تجزیه واریانس نشان داد که آسکوربیک اسید در سطح احتمال یک درصد بر ارتفاع بوته تأثیر معنی

 (.9گرم در لیتر آسکوربیک اسید به دست آمد )جدول میلی 911و  511رهای متر در تیماسانتی 29/16و  29/12ارتفاع بوته به مقدار 

دار داشت، ( آسکوربیک اسید بر روی تعداد برگ در سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنی5بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول 

گرم میلی 511پاشی برگ در محلول 59/46مقدار پاشی آسکوربیک اسید با افزایش تعداد برگ همراه بود، بیشترین تعداد برگ به محلول

 (.9در لیتر آسکوربیک اسید به دست آمد )جدول 

( حاکی از آن بود که اثر آسکوربیک اسید بر عملکرد گل در سطح احتمال یک 5اطالعات به دست آمده از جدول تجزیه واریانس )جدول 

گرم در میلی 511سبت به شاهد افزایش پیدا کرد، حداکثر عملکرد گل را تیمار دار شد، با کاربرد آسکوربیک اسید عملکرد گل ندرصد معنی

 (.9کیلوگرم در هکتار به خود اختصاص داد )جدول  67/568لیتر آسکوربیک اسید به مقدار 

دار صد معنی( مشهود است آسکوربیک اسید بر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک در5همانطور که از نتایج تجزیه واریانس )جدول 

کیلوگرم  79/5764بود. مصرف آسکوربیک اسید موجب افزایش عملکرد بیولوژیک شد، به نحوی که باالترین عملکرد بیولوژیک به مقدار 

 (.9گرم در لیتر آسکوربیک اسید بود )جدول میلی 11در هکتار مربوط به تیمار 
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(.با مصرف آسکوربیک 5داشت )جدول  aدار بر کلروفیل أثیر معنیمشخص گردید که اثر آسکوربیک اسید در سطح احتمال یک درصد ت

گرم در میلی 11/2گرم در لیتر آسکوربیک اسید )میلی 511پاشی افزایش یافت به طوری که بیشترین مقدار آن در محلول aاسید کلروفیل 

 (.9گرم وزن تر( حاصل شد )جدول 

 bدار بر کلروفیل پاشی آسکوربیک اسید در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنیمحلول( بیانگر آن بود که 5نتایج تجزیه واریانس )جدول 

گرم در لیتر میلی 911و  511گرم در گرم وزن تر مربوط به تیمار میلی 94/4و  58/4به مقدار  bای که بیشترین کلروفیل داشت، به گونه

 (.9آسکوربیک اسید بود )جدول 

پاشی دار بر کلروفیل کل داشت. با محلول( آسکوربیک اسید در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنی5جدول بر اساس نتایج تجزیه واریانس )

گرم در لیتر میلی 511گرم در گرم وزن تر در تیمار میلی 94/59آسکوربیک اسید کلروفیل کل افزایش یافت، بیشترین کلروفیل کل به مقدار 

 (.9آسکوربیک اسید حاصل گردید )جدول 

دار ( مبین آن بود که اثر آسکوربیک اسید در سطح احتمال یک درصد بر درصد اسانس معنی5یج حاصل شده از تجزیه واریانس )جدول نتا

 62/1ای که باالترین درصد اسانس به مقدار (، به گونه9پاشی آسکوربیک اسید افزایش درصد اسانس را نشان داد )جدول بود. محلول

 گرم در لیتر آسکوربیک اسید به دست آمد.یمیل 511درصد، در تیمار 

 در دخیل گیاهی هایهورمون از برخی در بیوسنتز مهم کوفاکتور عنوان به آن نقش به بتوان شاید را رشد گیاه بر آسکوربیک اسید مثبت اثر

 (. 51داد ) نسبت فتوسنتزی و دستگاه هارنگدانه پایداری و جیبرلین جمله از سلولی و تقسیم رشد

(. اسید آسکوربیک به عنوان 55شود )ید آسکوربیک به دلیل خواص آنتی اکسیدانی خود به طور غیر مستقیم سبب افزایش کلروفیل میاس

تواند فرآیندهای ماده سازی و به ویژه ساخت قندها را در جهتی القا کند که در نهایت یک مولکول کوچک ولی با توان فیزیولوژیک زیاد می

 (.54) منجر به رشد شود

افزایش رشد در اثر کاربرد اسید آسکوربیک در گیاهان مختلف ممکن است به علت افزایش تقسیم سلولی )از طریق تسریع انتقال از مرحله 

G1  به مرحلهS ( باشد )2چرخه سلولی( و رشد طولی سلول )از طریق مهار پراکسیدازهای اپوپالستی.) 

پاشی اسید آسکوربیک و آسکوربیک اسید بر درصد اسانس و صفات مورفولوژیک گیاه لنتایج تجزیه واریانس تأثیر محلو -1جدول 

 بابونه آلمانی

 منابع تغییرات درجه آزادی بوتهارتفاع  تعداد برگ عملکرد گل عملکرد بیولوژیک aکلروفیل  bکلروفیل  کلروفیل کل درصد اسانس

ns15/1 **95/9 **62/9 **69/59 ns79/18958 ns51/262 *14/552 ns79/58 9 بلوک 
 اسید آسکوربیک 9 59/548** 18/514* 19/9214** 91/992267** 27/54** 98/9** 64/92** 59/1**

 خطا 6 66/95 2/96 96/978 57/91681 17/1 51/1 6/1 111/1

69/59 47/6 51/51 94/2 11/2 5/59 54/59 14/51  CV% 
 دار: عدم تاثیر معنی nsصد و یک درصد     دار در سطح احتمال پنج دربه ترتیب  معنی **و *

 پاشی اسید آسکوربیک بر درصد اسانس و صفات مورفولوژیک گیاه بابونه آلمانیاثر محلول هایمقایسه میانگین -2جدول 

 کلروفیل کل درصد اسانس

(mg/g FW) 

 bکلروفیل 

(mg/g FW) 

 aکلروفیل 

(mg/g FW) 

 عملکرد بیولوژیک

(kg/ha) 

 عملکرد گل

(kg/ha) 

 بوتهارتفاع  تعداد برگ

(cm) 

 اسید آسکوربیک

(mg/L) 

d41/1 c61/2 c58/9 c47/6 c7/5495 c8/591 b26/98 b41/15 2 
b18/1 b9/59 b7/9 ab42/8 a79/5764 b95/548 ab92/49 ab2/11 11 
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a62/1 a94/59 a58/4 a11/2 b19/5696 a67/568 a59/46 a29/12 511 

c19/1 b12/59 a94/4 b91/8 bc99/5194 bc55/546 ab19/49 a29/16 911 

 دارى ندارند.تفاوت معنى %1 هاى داراى حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح میانگین

 بابونه آلمانی، درصد اسانس، عملکرد گل، کلروفیل، اسید آسکوربیک. واژگان کلیدی:

 منابع

 جلد سوم. انتشارات آستان قدس رضوی.. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. 5972امیدبیگی، ر. -5
پاشی آسکوربات و جیبرلین بر روی برخی صفات . اثر تنش خشکی، محلول5925پازکی، ع.، رضایی، ح.، حبیبی، د.، پاک نژاد، ف. -9

 .5-59(: 5) 8مورفولوژیکی، محتوی نسبی آب برگ و پایداری غشای سیتوپالسمی گیاه آویشن. زراعت و اصالح نباتات. 

. تأثیر سطوح مختلف آهن و اسید آسکوربیک بر رشد، عملکرد و میزان اسانس شمعدانی معطر. 5929پهوند، ک.، رضایی نژاد، ع.، حسینی، سو زو س-9
ت اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، بصورت الکترونیکی، پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیس

 شگاه تهران.دان

دانه. های فیزیولوژیکی در گیاه سیاه. بررسی اثر شوری و اسید آسکوربیک بر برخی پاسخ5982لقه، ادیب هاشمی، ن.، پیوندی، م. قربانلی، مه-4
 ,971-988(: 9) 96تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 

ر محلول پاشی تیامین و اسید آسکوربیک بر عملکرد گل و رنگیزه های فتوسنتزی گل بررسی اث. 5924نعمتی آشنا، ا.، الهیان، م. ا.، صفاری، و .ر. -1
 اطلسی، اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

یر شوری و اسید آسکوربیک بر خصوصیات رشدی بابونه آلمانی، . ررسی تأث5929نور علیوند، ف.، مقدم, ع.، قریشی نسب، ی.، عینی، ی. -6
 پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم، شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان.همایش ملی 

تنش آرسنیک. های فتوسنتزی ریحان تحت . اثر اسید آسکوربیک بر رشد و رنگیزه5929یداللهی، پ.، اصغری پور، م. ر.، شیخ پور، س. -7
 ,119-166: 42) 8اکوفیزولوژی گیاهان زراعی. 
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الس و محلول پاشی با اسید هیومیک و عناصر ریز مغذی بررسی اثر کود زیستی نیتروکسین و سوپرنیتروپ 

  بر عملکرد کیفی گیاه دارویی همیشه بهار

 علیرضا سوهانی ،سید محسن نبوی کالت، *1سمانه کالهچیان تبریزی
 دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد5

 

 مقدمه

  های اخیر گرایش به سوی مصرف داروهای با منشا گیاهی افزایش یافتزه اسزت  با توجه به اثرات جانبی و زیان آور مصرف داروهای شیمیایی، در سال 

تا مدت ها به عنوان گیاه زینتی کشت می شد تا این که خواص دارویی   Asteraceaeاز خانواده  (.Calendula officinalis  L) همیشه بهار (.6،7)

در دهه های اخیر، تولید محصوالت کشاورزی عمدتا بر مصرف نهاده هزای شزیمیایی    .آن شناخته شد و به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده قرار گرفت

کودهای بیولوژیک شامل انواع مختلف میکروارگانیسم هزای آزادزی هسزتند کزه توانزایی      متکی بوده که منجر به مشکالت زیست محیطی شده است.

(. 1،8رس و تولید عوامل محرک رشد گیاه طی فرآینزدهای بیولزوژیکی را دارنزد )   تبدیل عناصر غذایی اصلی از فرم غیر قابل دسترس به فرم قابل دست

اهش بنابر این با توجه به اهمیت کودهای زیستی و عناصر ریز مغذی در تولید محصول و نقش آن در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه و هم چنین کز 

خاک مصرف مانند محلول پاشی، این پژوهش با هدف بررسی اثرات دو نزوع کزود   مصرف کودهای شیمیایی با استفاده از روش های جایگزین با روش 

 زیستی نیتروکسین و سوپرنیتروپالس و محلول پاشی با عناصر ریز مغذی و اسید هیومیک اجرا شد.

 ها مواد و روش

مل بر عملکرد کمزی و کیفزی همیشزه بهزار در     و با هدف مطالعه اثر کودهای زیستی و محلول پاشی با کود کا 5929-29این آزمایش در سال زراعی  

محاسبه آماری کیلومتری شمال مشهد اجرا شد.  91مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد واقع در شهر جدید گلبهار در 

و برای مقایسزه میزانگین    EXELو منحنی ها از نرم افزار انجام گرفت. برای رسم نمودار   MSTAT – Cو تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار

 درصد استفاده شد. 1ها از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 

 و بحث  نتایج

 صفات اندازه گیری شده )میانگین مربعات( (  تجزیه واریانس1جدول )

 عملکرد اسانس درصد اسانس رعملکرد خشک گل در هکتا عملکرد خشک گل در گیاه درجه آزادی منابع تغییر

      

 ns119/1 ns871/99 ** 948/1 **   657/1 9 بلوک

 9 **181/5 **191/51229 ** 129/1 *957/1 (Aکود زیستی )
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 9 **461/5 **545/51927 * 119/1 ** 989/5 (Bمحلول پاشی )

A × B 6 *182/1 ns749/141 ** 162/1 ns126/1 

 167/1 157/1 416/995 199/1 99 خطا

 91 4/56 92/2 99/2 ضریب تغییرات %

ns ، 1% و  5*، ** به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطح % 

موارد متعددی از تاثیر کود زیستی بر وزن خشک گل در گیاه گزارش شده است. به طور مثال: نتایج تحقیقات زند  وزن خشک گل در گیاه:

مطالعه میانگین وزن   ود زیستی باعث افزایش عملکرد ماده خشک تولیدی نسبت به شاهد شد.( نشان داد که تلقیح بذور ذرت با ک9)

خشک گل در گیاه تحت تاثیر اثر متقابل دو عامل کود زیستی و محلول پاشی اثرات مثبت عوامل آزمایش بر وزن خشک گل در گیاه را 

 (.9نشان داد.  )جدول 

 

 ر گیاه )گرم( تحت اثر متقابل تیمارهای کود زیستی و محلول پاشیوزن خشک گل د (  مقایسه میانگین2جدول )

    محلول پاشی 

 اسید هیومیک+ ریز مغذی ریز مغذی اسید هیومیک عدم کاربرد کود زیستی

 f91/5 ef1/5 cd9 ef6/5 عدم کاربرد

 de8/5 bc9/9 a8/9 b9/9 سوپر نیتروپالس

 e6/5 e7/5 ab6/9 ef6/5 نیتروکسین

 .% هستند5ی با حداقل یک حرف مشترک فاقد تفاوت معنی دار در سطح احتمال میانگین ها

  

نتایج بسیاری از پژوهش ها تاثیر مثبت کودهای زیستی و آلی بر درصد اسانس را نشان می دهد به طور مثال: بادران و  درصد اسانس:

اعث افزایش درصد اسانس در گیاهان دارویی می شود. بر ( گزارش کردند که استفاده از کودهای آلی ب9( و آتیه و همکاران )4صفات )

خالف نتایج چنین تحقیقاتی، نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد کود زیستی هیچ گونه تاثیر مثبتی بر درصد اسانس نداشته است 

 (.9)جدول 
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 ل پاشیدرصد اسانس تحت اثر متقابل تیمارهای کود زیستی و محلو  ( مقایسه میانگین3جدول )

    محلول پاشی 

 اسید هیومیک+ ریز مغذی ریز مغذی اسید هیومیک عدم کاربرد کود زیستی

 bcde7611/1 a161/5 abc8211/1 abc8611/1 عدم کاربرد

 bcde7111/1 cde7199/1 abc8811/1 de1667/1 سوپر نیتروپالس

 e1499/1 bcde7967/1 bcd8167/1 ab2711/1 نیتروکسین

 % هست.5ا حداقل یک حرف مشترک فاقد تفاوت معنی دار در سطح احتمال میانگین های ب

( بزر  5عملکرد اسانس :کودهای زیستی اثرات قابل توجهی بر روی عملکرد اسانس دارند به طور مثال طی بررسی کزه جهزان و کزوچکی )   

  .انس گردیدروی بابونه انجام دادند مشاهده گردید که کاربرد کودهای زیستی موجب افزایش میزان اس

  سوپرنیتروپالس،عملکرد کیفی، کود زیستی، نیتروکسین واژگان کلیدی:

 منابع

( بر ترکیبات شیمیایی آن. پژوهش و سازندگی، .Matricaria chamomilla L. تاثیر کشت ارگانیک بابونه )5989جهان، م.، کوچکی، ع -5
65 :21-87. 
یم کننده رشد اکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت در شرایط کمبود آب. مجله به . اثر محلول پاشی عنصر روی و تنظ5988زند، ب. -9

 .448-495( : 4) 9زراعی نهال و بذر. 
3-Atiyeh, R.M., S. Subler., C.A., Edwards., G. Bachman., J.D., Metzger., and. W. Shuster. 2000. Effects of vermicomposts 

and compost on plant growth in horticultural container media and soil. Pedobiologia, 44: 579-590. 

4-Badran, F. S., and M.S. Safwat. 2004. Response of fennel plants to organic manure and bio-fertilizers in replacement of 

chemical fertilization. Egyptian J. Agric. Res., 82:247-256. 

5-Chen, J. 2006. The combined use of chemical and organic fertilizers- and/or biofertilizer for crop growth and soil fertility. 

International Workshop on sustained Management of the Soil-Rhizosphere System for Efficient Crop Production and 

Fertilizer Use. October, 16-20. Thailand. 11 pp. 

6-Franz, Ch. And Czygan, F. C., 1990. The role of medicinal plants as an important part in modern medicine. I.H.C. plenary 

lectures, 23: 59-60. 

7-Morton, J.I., 1977. Major medicinal plants. Charles C. Thomas publishers. Spring field, lllinois, USA. 

Vessey, J.K. 2003. Plant Growth Promoting Rhizobacteria as Biofertilizer. Plant and Soil. 255: 571-586. 
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 (Bunium persicum) بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر زیره سیاه

 

 احمد صادقی پور

 استادیار ، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سمنان

 a.sadeghipour@profs.semnan.ac.ir نویسنده مسئول:

 

 مهمقد

ف علمی گسترش روزافزون استفاده از تکنولوژی نانو و نانوذرات )به دلیل خواص ویژه و منحصر به فرد از جمله سطح ویژه باال( در زمینه های مختل
جوانه و صنعتی باعث ورود نانوذرات مختلف به اکوسیستم های خاکی و آبی می گردد. به همین دلیل بررسی تاثیر و سمیت احتمالی نانوذرات بر 

(. اکسید روی پودر سفید، نیمه رسانا، با خواصی منحصر 5زنی گیاهان به عنوان اولین سطح رشد و توسعه آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است )
دارد  به فرد است که به دلیل داشتن خاصیت ضد میکروبی به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله صنایع آرایشی، بهداشتی و بسته بندی کاربرد

(4 .)Bunium persicum  ضد نفخ، ضد ، این گیاه کند یرشد م رانیا یشرق مناطقدر  ی، به طور گسترده اانیمتعلق به خانواده چتریا زیره سیاه
ختالل (. جوانه زنی شروع رشد و توسعه در گیاهان است، ا7می شود )درمان صرع استفاده در  می باشد، همچنینمادر  ریشدهنده  شیاسپاسم، افزا

نانوذرات در جوانه زنی گیاهان رشد و توسعه و به دنبال آن ازدیاد گیاه در سال های آتی را دچار مشکل خواهد کرد. نخستین مطالعه در مورد اثرات 
یر ضد و صورت گرفت، اثرات ضد و نقیضی از تاثیر نانوذرات مختلف بر روی گیاهان گزارش شده است، یک مثال از تاث59بر روی گیاه مریم گلی

بذر گوجه  نقیض نانوذرات می توان به تاثیر نانوکربن های تک چنداره و چند جداره اشاره کرد. به طوریکه بعد از اعمال تیمار نانوکربن لوله ای بر
ره عامل دار فرنگی، جذب آب بیشتر توسط بذر و در نهایت افزایش قدرت و درصد جوانه زنی مشاهده شد، در حالیکه نانوکربن لوله ای تک جدا

(. با توجه به اهمیت گیاه دارویی زیره سیاه، همچنین بر داشت بی رویه 9نشده، باعث کاهش قابل مالحظه مقدار رشد ریشه گوجه فرنگی می شود )
ی )با توجه به آن در سال های اخیر، حفظ و نگهداری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نانوذرات اکسید رو

رق و گسترش استفاده از آن و ورود ناخواسته آن به اکوسیستم های مرتعی و جنگلی در آینده نه چندان دور( بر یکی از مهمترین گیاهان دارویی ش
 جنوب شرقی کشور صورت گرفته است.

 

 ها مواد و روش     

اکسید روی )انتخاب غلظت نانوذرات مطابق نتایج آزمایش محققان مختلف از گرم بر لیتر نانو 1و  1/9، 5به منظور بررسی سمیت غلظت های صفر، 

تکرار صورت گرفت. نمونه های بذر زیره  1و  بوده است( بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر زیره سیاه آزمایشی بر پایه طرح کامال تصادفی با  9جمله 

 تصادفی طور به تیمار هر برای بذر 511 خراسان شمالی جمع آوری گردید. تعداد از مراتع استان  5929 -5924در سال  (Bunium persicum)سیاه 

آورده شده است. تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری پودر نانواکسید روی توسط  5شد. خصوصیات نانوذره تهیه شده در جدول  انتخاب بذری از توده

گرم بر لیتر، ابتدا مقدار مشخص پودر  1و  1/9، 5ذرات اکسید روی با غلظت صفر، (. به منظور تهیه محلول نانو5تهیه گردید )شکل  TEMدستگاه 

                                                           
13 - Salvia officinalis 

mailto:a.sadeghipour@profs.semnan.ac.ir
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دقیقه در هموژنایزره التراسونیک قرار داده شد، قبل از  91نانوذرات اکسید روی در یک لیتر آب ریخته و برای تهیه سوسپانسیون یکنواخت به مدت 

از تجمع احتمالی ذرات استفاده شد. به منظور بررسی قابلیت حیات بذور از تست تترازولیوم استفاده از محلول از همزن های مغناطیسی جهت جلوگیری 

شدند.  شستشو داده بار سه مقطر آب با سپس و ضدعفونی سطحی طور دقیقه به ده مدت به سدیم هیپوکلریت محلول با استفاده شد، بذرهای تهیه شده

شدند.  هزار ضدعفونی در دو تیرام با قارچ کش کربوکسیل بذرها قارچی آلودگی های از جلوگیری و مطالعه بذرهای مورد استریل منظور به همچنین

درصد ضد عفونی شده بودند و  71سانتی متری که توسط اتانول  8تکرار صورت گرفت. از پتریدیش های  1آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی در 

بذر استفاده شد. بعد از قرار دادن بذرها در پتریدیش ها و افزودن محلول تهیه شده، نمونه ها در استریل به عنوان بستر  5کاغذ صافی واتمن شماره 

 از جلوگیری جهت و شده داده قرار درصد( 71ساعت تاریکی با رطوبت  8ساعت روشنایی و  56با پریود  54 ± 9و  94 ± 9ژرمیناتور)دمای  دستگاه

میلی متر ریشه چه بود، شمارش بذور روزانه صورت گرفت. در این تحقیق  9تا  5ند. مالک جوانه زنی خروج شد مسدود پارافیلم با تبخیر، پتریدیش ها

 (. 5در صد جوانه زنی از این رابطه محاسبه شد )

Gp = n/N * 100 

 تعداد کل بذرهای مورد آزمون می باشد. Nتعداد بذرهای جوانه زده،  nدرصد جوانه زنی،  Gpکه در این رابطه 

 (.5ای مطالعه سرعت جوانه زنی از رابطه زیر استفاده شد )بر

Gr = ∑n/∑(Dn)  

مورد تجزیه  SPSSتعداد روزهای سپری شده است. داده ها در نرم افزار  Dتعداد بذرهای جوانه زده و   nمیانگین سرعت جوانه زنی ،  Grکه در آن 

 ه قرار گرفتند.واریانس قرار گرفت و میانگین ها با آزمون دانکن مورد مقایس

 مشخصات نانوذرات اکسید روی -1جدول 

  اندازه نانوذره سطح ویژه درصد خلوص شکل ظاهری شکل فصایی

 + درصد22 پودر شیری رنگ تقریبا کروی
)متر  941-911

 مربع بر گرم(
 نانومتر 41-91

نانوذرات دی اکسید 

 تیتانیوم
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 ذرات اکسید روی( تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از نانو5شکل 

 نتایج

نانوذره  بررسی نتایج جدول تجزیه واریانس تاثیر غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر زیره سیاه نشان داد که این

 (.9بر جوانه زنی گیاه موثر است )جدول 

 

 اثیر غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی( تجزیه واریانس درصد و سرعت جوانه زنی بذر زیره سیاه تحت ت2جدول 

 درجه آزادی گونه
میانگین مربعات درصد جوانه 

 زنی

میانگین مربعات سرعت 

 جوانه زنی
F درصد جوانه زنی F سرعت جوانه زنی 

Bunium persicum 4 594/1 51 * * 667/48 **767/69 

 15/1** معنی دار در سطح 

 
گرم بر لیتر نانوذره اتفاق  1موجب کاهش درصد و سرعت جوانه زنی زیره سیاه می گردد که بیشترین آن در غلظت  های مختلف نانوذرات اکسید روی غلظت

 (.9و  9می افتد )شکل 
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 تاثیر غلظت های مختلف نانواکسید روی بر درصد جوانه زنی زیره سیاه -9شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 نه زنی زیره سیاهتاثیر غلظت های مختلف نانواکسید روی بر سرعت جوا -9شکل 

 نتایج و بحث

یکی آن ها، نشان مطالعات گوناگون صورت گرفته در زمینه تاثیر نانوذرات بر گیاهان، روی ابعاد و دوز نانوذرات، در محیط های مختلف، خواص شیمیایی و فیز

ور نانوذرات از غشای سلولی و دیواره های سلولی می می دهد آنچه بیش از هر عاملی بر عملکرد گیاهان در معرض نانوذرات موثر است، مکانیسم های عب

ر عملکرد گیاه موثر باشد، به طوریکه برخی از نانوذرات به راحتی از دیواره سلولی بذر و ریشه گیاهان به راحتی عبور کرده بر عملکرد بذر و از طریق ریشه ب

ثیرات مثبت و منفی این نانوذره بر رشد گیاهان می باشد. به عنوان مثال، حضور (. مطالعات مختلف صورت گرفته از این نانوذره نشان دهنده تا1هستند )

( شده و بر انشعاب ریشه، مواد ژنتیکی و متابولیسم تاثیر می گذارد. محلول Allium cepaنانوذرات اکسید روی موجب افزایش تراوایی  ریشه های پیاز )
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و رشد و نمو ریشه را متوقف می کند. رشد ریشه ها با خیس کردن بذر و انکوباسوین در محلول اکسید روی به طور معنی داری مانع از رشد ذرت شده 

(. رشد ریشه 6نانوذرات اکسید روی متوقف می شود. هم چنین، مطالعات نشان داده است نانوذرات روی در گونه چاودار نسبت به اکسید روی سمی تر است )

میلی گرم بر لیتر مشاهده شد. سمیت نانوذرات اکسید روی نمی تواند ناشی از  51نانوذرات روی و اکسید روی  در نهال چاودار، شلغم و خردل تحت مقدار

قرار می انحالل آن در سطح ریشه باشد بلکه به دلیل انحالل درون بافت ریشه است. همچنین، نرخ جوانه زنی گیاه تحت تاثیر وجود روی و اکسید روی 

خطرناک بوده و بر ابعاد کروموزومی و سلولی تاثیر می گذارد. اثرات جوانه زنی ریشه ناشی از حضور اکسید روی برای گونه  گیرد. نانومواد اکسید روی

Fagopyrum esculentum ( 9مشاهده شد.)  در مطالعه حاضر تاثیر منفی از نانوذره مورد مطالعه دیده شد که نشان دهنده ضرورت تحقیق در مورد تاثیر

  تلف نانوذرات متفاوت را بر موجودات زنده علی الخصوص گیاهان نشان می دهد.غلظت های مخ

 نانواکسید روی، درصد جوانه زنی، فناوری نانو، Bunium persicumکلمات کلیدی: 

 

 منابع

 -گونه مرتعی. نشریه علمی 1شد اولیه . بررسی اثر غلظت های مختلف نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی و ر5924. کمالی، ن.، صادقی پور، الف.، 5

 .571-585پژوهشی مرتع، سال نهم، شماره دوم 
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 دارویی گیاهان به نسبت مردم عملکرد و اعتقاد آگاهی، میزان ارزیابی

  )مطالعه موردی: شهرستان سرخه( 

 

 احمد صادقی پور

 استادیار ، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سمنان

 a.sadeghipour@profs.semnan.ac.ir نویسنده مسئول:

 
 مقدمه

 و طبیعت بسوی بازگشت(. 7تواند در احیاء یا انهدام این منابع بسیار مهم باشد )های استفاده از آن مینحوه نگرش مردم جامعه به منابع طبیعی و روش

 بیشتر داروهای هرچه مصرف به لیغتب و تقویت با امروزی که انسان گیرد می صورت شرایطی در دارند، طبیعی و گیاهی که منشاء داروهایی از مجدد استفاده

 اما ، است شده محدود شیمیایی صنایع با توسعه دارویی گیاهان مصرف چه اگر(. 8) است نموده ها مواجه دارو این سوء جانبی عوارض با را خود ، شیمیایی

 را دارویی جمله گیاهان از مکمل طب های روش از عدادیت ایمنی و علمی، اثربخشی تحقیقات است. افزایش به رو گیاهان این از میزان استفاده انداز چشم

 و شیمی در علوم جدید های پیشرفت وجود با که است این دهنده نشان منتشره جهانی آمارهای(. 6و  4، 5رسانده است ) اثبات به ها بیماری برخی درمان در

 یافته افزایش نیز آنها مصرف و تولید بلکه نشده، کاسته  دارویی گیاهان تولید و کشت میزان از تنها نه مؤثره گیاهی، مواد مشابه ی مصنوع عرضه و داروسازی

 های فرصت و قوت جمله نقاط از طبیعی، ترکیبات از استفاده به جهانی روزافزون و گرایش مردم فرهنگ و باور در دارویی گیاهان از استفاده ( جایگاه2است )

 571است. شهر سرخه در  استان سمنان ع درواق شهرستان سرخه در سور با نام محلی سرخه. شهرستان (1باشد ) دارویی می گیاهان زمینه روی پیش

از  استان اصفهان از شمال و مهدیشهر از شمال شرقی و فیروزکوه کیلومتری شرق شهر تهران قرار دارد و با شهرستانهای سمنان از شرق و آرادان از غرب و

 از دسته این قوت نقاط به نسبت عمومی ضرورت آگاهی و دارویی گیاهان اهمیت به نظر .باشد شهر سرخه می شهرستان سرخه جنوب همسایه است و مرکز

 داروها این به نسبت نگرش مردم نوع شناخت دارند؛ شیمیایی داروهای با مقایسه را در جان بار زیان عوارض کمترین که طبیعی داروهایی به عنوان گیاهان

 مردم که پردازد می پرسش این بررسی و به طرح مقاله این ، راستا این در . باشد داشته ای سازنده نقش و اجرایی علمی های ریزی برنامه در تواند می

 و بررسی نگرش تحقیق این هدف بنابراین، برخوردارند؟ زمینه این تقاضایی در سطح چه از و داشته یی دارو گیاهان به نسبت چه نگرشی سرخه، شهرستان

 گیاهان است. این از استفاده فرهنگ چه بیشتر هر اشاعه در تجربیات این از گیری بهره و دارویی از گیاهان استفاده به سرخه نسبت شهر مصرف تقاضای

 ها مواد و روش

 نفر 9 نظر با محتوا، روایی .تکمیل شد نفر 91 برای پایلوت مطالعه در و طراحی ای ابتدا پرسشنامه .شد انجام شهرستان سرخه در 5924 سال در مطالعه این

 محدوده زنان و مردان پژوهش آماری (. جامعه9شد ) سنجش 29/1 میزان به کرونباخ آلفای روش به آن یاییپا و دارویی گیاهان اندرکاران دست از

به  شهر، جمعیتی خوشه 91 بین از که صورت این گرفت؛ به صورت تصادفی ای خوشه صورت به گیری نمونه باشد. می شهرستان سرخه ساله 62 تا91سنی

 سال 71 الی 91 سنی گروه با رعایت و تصادفی صورت به مرد( نفر 91 و زن نفر 91) نفر 41تعداد  خوشه هر از و شد انتخاب خوشه 51 تصادفی صورت

 با خوشه مطابق 51 تصادفی صورت به موجود، جمعیتی خوشه 91از  ابتدا که است بوده صورت این به ها نمونه تصادفی معیار انتخاب شدند. مطالعه وارد

 آوردن دست به از پس شد. انتخاب بلوک دو صورت تصادفی به خوشه هر در سپس .شدند انتخاب 8:8:8:8:6چرخشی   تصور به سنی، رده توزیع جدول

 یک شامل که 5 پرسشنامه .تکمیل شد وار، خانه آن در موجود سنی رده اقتضای به یک پرسشنامه فاصله عدد اساس بر موردنظر، بلوک دو در عدد فاصله

 .بود شوندگان عملکرد پرسش تعیین جهت ای، گزینه هشت و چهار قسمتی دو یک سؤال و اعتقاد تعیین جهت سوال یک هی،آگا میزان تعیین سؤال جهت

mailto:a.sadeghipour@profs.semnan.ac.ir
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
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 پاسخگویان منازل در به مراجعه با و تهیه ای گزینه سه خود اظهاری و صورت به دارویی گیاهان به نسبت مردم و عملکرد اعتقاد آگاهی، سطح ارزیابی برای

 و توصیفی آمار های از شاخص ها داده تحلیل و تجزیه برای .شدند پردازش 57 ویرایش SPSSافزار  نرم طریق از شده آوری جمع عاتاطال .تکمیل شد

 .شد واریانس و آنوا استفاده آنالیز و رگرسیون والیس ویتنی،کروسکال -مان تحلیلی،

 

 : پرسشنامه1جدول شماره 

 کم متوسط زیاد سواالت 

    دارید؟ آشنایی دارویی گیاهان با اندازه چه تا -5 آگاهی

    است مؤثر ها بیماری درمان در اندازه چه تا گیاهی داروهای شما اعتقاد به -9 اعتقاد

 عملکرد
شیمیایی  داروهای یا گیاهی داروهای از خود درمان برای دهید می ترجیح شدن مریض صورت در -9

 نمایید استفاده
   

 

است )در صورت  بوده مؤثر گیاهی داروهای از شما استفاده در میزان چه به یرز عوامل از یک هر -4

 (9انتخاب گیاهان دارویی در سوال 

 دارویی گیاهان درمانی خواص به نسبت شخصی شناخت -5

 محلی طبیبان طرف از تجویز خاطر به -9

 دارویی گیاهان زیاد جانبی عوارض نداشتن خاطر به -9

 آشنایان لیغاتتب و سفارش خاطر به -4

   

 

است )در صورت انتخاب داروهای  بوده مؤثر شیمیایی داروهای از شما استفاده در میزان چه به زیر عوامل از یک هر

 (9شیمیایی در سوال 

 شیمیایی داروهای با مقایسه در گیاهی داروهای قیمت -5

 دارویی گیاهان زمینه در متخصص وپزشک طبیب کمبود -9

 گیاهی داروهای از ای بیمه یها حمایت عدم -9

 بودن ناخالص خاطر به دارویی گیاهان درمانی خواص از مردم اطمینان عدم -4

 شیمیایی داورهای با مقایسه در دارویی گیاهان مناسب بندی بسته و فرآوری عدم -1
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 علمی و رسمی مراجع طرف از دارویی گیاهان نامناسب معرفی -6

 دارویی اهانگی خواص با مردم آشنایی عدم -7

 استفاده جهت دارویی گیاهان آسان نبودن دسترس در -8

 کم متوسط زیاد سواالت 

    دارید؟ آشنایی دارویی گیاهان با اندازه چه تا -5 آگاهی

    است مؤثر ها بیماری درمان در اندازه چه تا گیاهی داروهای شما اعتقاد به -9 اعتقاد

    نمایید شیمیایی استفاده داروهای یا گیاهی داروهای از خود درمان برای دهید می رجیحت شدن مریض صورت در -9 عملکرد

 

 نتایج

 آگاهی سطح درصد 47 و درصد متوسط 41 باال، آگاهی سطح مردان درصد 8 گیاهی، به داروهای نسبت آگاهی میزان متغیر نظر از مطالعه، این در

 سطح دارای درصد 58 و متوسط درصد 41باال، سطح آگاهی دارای درصد 49 زن، پاسخگویان یانم در .داشتند داروهای گیاهی به نسبت ضعیفی

 دارای مردان درصد 58ها،  بیماری درمان در گیاهی داروهای تأثیر به نسبت میزان اعتقاد متغیر نظر از .بودند گیاهی داروهای به نسبت آگاهی ضعیفی

 درصد 41 باال، اعتقاد دارای درصد 11 زن، میان پاسخگویان در .بودند ضعیف اعتقاد دارای درصد 47 و اعتقاد متوسط دارای درصد 91 باال، اعتقاد

 داروهای مصرف نظر (. از9و  9)جدول  بودند ها بیماری درمان در گیاهی داروهای تأثیر به نسبت ضعیفی اعتقاد دارای درصد 1 و متوسط دارای اعتقاد

 49 و مردان درصد 71 مجموع در .کردند می خود استفاده های بیماری درمان برای را گیاهی داروهای زنان درصد 62 و مردان درصد 99 گیاهی،

 در داروهای گیاهی، به نسبت عملکرد و اعتقاد آگاهی، نظر از .کردند استفاده می خود های بیماری درمان برای شیمیایی داروهای از درصد زنان

 اعتقاد دارای درصد 91 و متوسط دارای اعتقاد درصد 48 باال، اعتقاد دارای جنس دو هر از و های سنی روهگ همه در پاسخگویان درصد 99 مجموع

 به استفاده گیاهان دارویی بودند. در تمامی موارد اختالف معنی دار بین افراد مختلف و همچنین سنین مختلف وجود داشت. نسبت ضعیفی

 

 جنس تفکیک به گیاهی داروهای به نسبت آگاهی سطح حسب رب پاسخگویان فراوانی درصد -2 شماره جدول

 آگاهی

 جمع کل ضعیف متوسط باال

 جنس

 511 58 41 49 مرد

 511 47 41 8 زن

 است دار معنی 15/1در سطح   Mann-Whitneyآزمون 
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 جنس کتفکی به گیاهی داروهای به نسبت اعتقاد میزان حسب بر پاسخگویان فراوانی درصد -3 شماره جدول

 آگاهی

 جمع کل ضعیف متوسط باال

 جنس

 511 47 91 58 مرد

 511 1 41 11 زن

 است دار معنی 15/1در سطح   Mann-Whitneyآزمون 

 

 جنس تفکیک به گیاهی داروهای به نسبت عملکرد میزان حسب بر پاسخگویان فراوانی درصد -4 شماره جدول

 آگاهی

 جمع کل ضعیف متوسط باال

 جنس

 511 42 99 58 مرد

 511 59 92 48 زن

 است دار معنی 15/1در سطح   Mann-Whitneyآزمون 

 

 بحث

 نتایج .گرفت قرار ارزیابی آنها مورد شناختی جمعیت های ویژگی به توجه با گیاهی مورد داروهای در سرخه شهر پاسخگویان نگرش تحقیق، این در

 و تبلیغ سفارش تحقیق این بود. در مردان از بیشتر زنان در داروهای گیاهی به نسبت سرخه مردم ردعملک و اعتقاد سطح آگاهی، که داد نشان تحقیق

 تقریباً زنان در آن نسبت که بود طرف  پاسخگویان از گیاهی داروهای مصرف در گذار تأثیر از عوامل یکی آشنایان و دوستان طرف از گیاهی داروهای

 طریق نشست از آنان مردان، به نسبت بیشتر آزاد وقت داشتن و اغلب زنان بودن خانه دار به توجه با رسد می نظر به رابطه این در .بود مردان برابر دو

 عمل مبنای که طوری به .کنند می رسانی اطالع همدیگر به دارویی گیاهان خواص از جمله مختلف مسایل به نسبت نشینی هم دور و محفلی های

 از استفاده به گرایش میزان رابطه این در همچنین .باشد می آنان دوستان و آشنایان شفاهی مباحث و همین تبلیغات اًصرف زنان های فعالیت از بعضی

 خواص درمانی از افراد شناخت بود. مرد پاسخگویان میان در میزان گرایش از بیشتر برابر پنج زنان در گیاهی داروهای تجویز محلی برای طبیبان

 در گیاهی داروهای به نسبت شخصی مردان شناخت میزان که نداشت گیاهی داروهای از برای استفاده افراد انگیزه در داری معنی اثر گیاهی، داروهای

 داشت، گیاهی داروهای از به استفاده مردم گرایش عدم در را نقش بیشترین که عواملی از (.9بود ) زنان شناخت میزان دو برابر حدود ها بیماری درمان
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 از ای بیمه های حمایت عدم گیاهی، داروهای در زمینه متخصص پزشک و طبیب کمبود دارویی، گیاهان خواص مردم با آشنایی عدم بترتی به

 به های مثل حلقه شده یاد عوامل واقع در( 51دارند ) قرار شیمیایی با داروهای مقایسه در گیاهی داروهای آسان نبودن دسترس در و داروهای گیاهی

 سریع چه هر بایست می که باشند گیاهی می داروهای از استفاده جهت مردم در الزم انگیزه برای ایجاد الزم های زیرساخت زنجیر، یک پیوسته هم

 این مشکالت اقدام شود. رفع به نسبت تر
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 معرفی گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده قرخود خراسان شمالی با تاکید بر دانش بومی و سنتی

 

 احمد صادقی پور

 استادیار ، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سمنان

 a.sadeghipour@profs.semnan.ac.ir نویسنده مسئول:

 

 مقدمه

 گیاهان و مصرف تولید منبع نیز گذشته در و است داروئی گیاهان از وسیعی گستره رویشگاه جغرافیایی، و اقلیمی شرایط دلیل به ایران

 می شیمیائی داروهای از جانشین بسیاری سرعت به هک جهان سطح در داروئی گیاهان افزون روز اهمیت بر عالوه لذا است بوده داروئی

گیاهان دارویی بخش مهمی از منابع طبیعی هر  .باشد کشور برای ارزی درآمد از بزرگی منبع میتواند نیز گیاهان این صادرات شود،
ر جامعه بشری است. تخریب روند و شناخت این گیاهان در عرصه های منابع طبیعی و مدون کردن اطالعات آن، نیاز هکشوری بشمار می

مراتع و جنگل ها باعث شده تا توجه به تامین نیازهای جنگل نشینان و مرتع نشینان از طریق کاربری هایی دیگری غیر از دامداری و 
 گیاهان به نگرش فروش چوب مورد توجه قرار گرفته است. از جمله مهمترین کاربری ها توسعه استفاده از گیاهان دارویی می باشد. امروزه

 شناسانگیاه تجربیات از گسترده طور به بین این در و گیرد می صورت 54نام فارماکوگنوزی به علمی قالب در ترعلمی شکل به دارویی

(. در واقع در صورتی که کار شناسایی، همراه با گرفتن اطالعات از مردم و دانش بومی آن منطقه 51و  8، 7) شودمی استفاده دارویی قدیم
های کاری را برای محققان فعال در های دارویی اضافه کرده و بدین ترتیب زمینه  های جدیدی را به لیست گونهتوان گونهرت گیرد، میصو

های ادعا شده فراهم کرد. در ادامه کارهای تحقیقاتی بر ارتباط با شناسایی مواد موثره، بررسی تاثیرات بالینی مواد موثره بر روی بیماری
ها شده و معلوم نیست که آیا این عقب ها خالی از گونهخوریم که رویشگاه های منابع طبیعی با گذشت زمان به مواردی بر میصهروی عر

ها و حتی افزایش تعداد آنها یکی از نیازهای منابع گاههای مذکور شده است یا نه؟ بنابراین وجود ذخیرهها منجر به انقراض گونهنشینی
توانند ذخایر ژنتیکی با ارزش گیاهان دارویی را به نحو های ژنی طبیعی هستند که میها بانکگاهباشد. چون این ذخیرهطبیعی کشور می

ها عالوه بر گاهای و مشابه فراهم کنند. این ذخیرههای حاشیه( و امکان مطالعه تحوالت طبیعی را در مقایسه با عرصه9احسن حفظ کرده )
های طبیعی برای محققان، کارشناسان منابع طبیعی و بهره برداران از این عرصه ها توانند آموزشگاههای اصولی میآن، با اعمال مدیریت

. به دنبال جمع آوری فلور در منابع طبیعی، تمرکز بر روی جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی و معرفی آنها یکی از ضروریات (4باشند )
 با کشور طبیعی گستره منابع در فرعی محصوالت مولد گیاهان سنتی هایارزش سر کشور بوده و بازنگریمنابع طبیعی آسیب پذیر در سرا

 فنی و علمی ضرورت شناسایی آنها، از برداریبهره ضرورت و خوراکی و صنعتی و کاربرد دارویی نظر از آن افزون روز اهمیت مالحظه

گیاهی، مطالعات شناسی( و انجام مطالعات مختلف از جمله جامعه9سازد )می طرحم جنگلی را را و مرتعی هایفرآورده و مولد گیاهان
ها هموار کرده و امکان مطالعات ای از گونهسازی پارههای دارویی راه را بر تحقیقات کاربردی و اهلیاکولوژیکی گونهاکولوژیکی و آت

(. خوشبختانه آگاهی عمومی در زمینه 51کند )های الگو فراهم میت طرحبرداران را به صورها و حتی آموزش بهرهبرداشت اصولی از گونه
افزونی در حال افزایش است. گیاهان دارویی نیز جایگاه ویژه ای در درمان استفاده از گیاهان دارویی و نقش آنها در داروسازی بطور روز

 ظ فون در نگهداری فلور و بانک ژن نیز بسیار موثر واقع شوند.(. مناطق حفاظت شده می توانند عالوه بر حف4ها پیدا کرده است )بیماری
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 ها مواد و روش
قرار دارد.  پارک ملی گلستان و در مجاور شهرستان بجنورد ، غربخراسان یا )قره خود( در شمال غربی استان منطقه حفاظت شده قرخود

العبور  ای و صعب قرخود نام کوهی در شرق این ناحیه می باشد و به زبان محلی معنای ترسناک میدهد زیرا به علت ارتفاع زیاد و صخره
متر ارتفاع از سطح  672ود یکی از قلل کوه قرخود با دو هزار و ترین نقطه قرخ بودن، مردم از رفتن به آن کوه امتناع می نمایند و مرتفع

  د.متر ارتفاع از سطح دریا قرار دار 911ترین منطقه آن، در دشت میرزا بایلو با یکهزار و  دریا است و نیز کم ارتفاع

هکتار  49778ت آن است. مساح طول شرقی واقع شده 2º16 - ´41º16´عرض شمالی تا  91º97 - ´95º97´منطقه قرخود بین 
 59باشد.منطقه حفاظت شده قرخود در بخش سملقان در انتهای غرب استان میباشد و فاصله آن از شهر قاضی، مرکز بخش سملقان  می

کیلومتر فاصله دارد و همچنین این منطقه از نظر منابع آبی غنی میباشد و  41کیلومتر است و از آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان 
چشمه پرآب منطقه، دارای تعدادی چشمه کم آب دائمی و فصلی دیگر نیز است و از نظر متوسط بارندگی سالیانه تقریبا  91وه بر عال

های شمالی، یخبندان دائمی از آذر  باالترین میزان بارندگی را در استان خراسان دارد و دمای منطقه نیز سردسیر است و در ارتفاعات و شیب
 .ل وجود داردماه تا پایان سا

های مرسوم مطالعات جهت بررسی تنوع گیاهی  شناسایی ومعرفی گیاهان دارویی منطقه از روش پیمایش زمینی که یکی از روش
های موجود گیاهی گردید. در این روش با مراجعه مستقیم به نواحی مختلف منطقه باشد اقدام به شناسایی گونهای میتاکسونومیک منطقه

تا پایان آذر  5929های گیاهی دارویی صورت گرفت، جمع آوری گونه های گیاهی دارویی  از فروردین ماه آوری گونه جمعمورد بررسی، 
آوری شده پس از خشک شدن با استفاده از ، به تناوب زمانی از تمام نقاط منطقه مورد مطالعه انجام شده است. نمونه های جمع5924

های گیاهان ایران به طور دقیق های ایران، فرهنگ نامایران، گون های ایران، رده بندی گیاهی، رستنیفلورهای ایرانیکا، عراق، شوروی، 
تعیین گردید. و سپس با استفاده از مطالعات محلی  51مورد شناسایی قرار گرفتند. همچنین شکل زیستی  گیاهان بر اساس رده بندی

 519ها اقدام گردید. مصاحبه با مشاهده حضوری از ط، به ثبت مشخصات دارویی آنها و نیز کتب مرتبحاصل از مصاحبه ها و پرسش نامه
نفره( به عمل  6الی  9نفر( یا گروهی )  91ساله( در محدوده منطقه مورد مطالعه به صورت فردی )از  71تا  92نفر از افراد محلی ) سنین 

امه یافت که پاسخ های تکراری برای محقق اثبات شد و ادامه ها در این پژوهش مشارکتی تا جایی ادآمده است. مصاحبه و پرسش
های مشابه از طرف مصاحبه شوندگان مختالف برای نمود. این کیفیت در اثر تکرار پاسخها اضافه نمیداشتای جدید به یادها نکتهمصاحبه

تایج آن تدوین گردید. در نهایت جهت پردازش و بندی شد و سپس ن ها به روش تحلیل محتوا مقوله(، یادداشت7) گرددمحقق محرز می
 استفاده شد.  Excel office  9117های خام از نرم افزار تجزیه داده

 

 نتایج
خانواده شناسایی شد. بیشتر گیاهان شناسایی شده مربوط به خانواده کامپوزیته می باشند.  91جنس از  91گونه دارویی،  65در این مطالعه 

گونه مربوط به  7گونه مربوط به کامپوزیته،  51بودن منطقه فورب ها بیش از سایرین در منطقه حضور دارند. به دلیل کوهستانی 
 گونه کاریوفیالسه می باشد. همیکریپتوفیت ها شایع ترین شکل رویشی در منطقه می باشند. 1گونه گرامینه و  6اسفناجیان، 

 
 منطقه مورد مطالعه : فهرست گونه های مرتعی و دارویی موجود در1جدول 

نام  (2خانواده) (5(نام علمی

 (3فارسی)

پراکنش 

 (4ارتفاعی)

فرم 

 (5زیستی)

فرم 

 (6رویشی)

قسمت های 

مورد 

 (7استفاده)
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Trifoliumrepens Papilionaceae 1422 شبدر سفید-

2122 

سرشاخه های  فورب تروفیت
 گلدار

Trifoliumpratense Papilionaceae 1422 شبدر قرمز-

2122 

همی 

 کریپتوفیت

سرشاخه های  فورب
 گلدار

Onobrychis sativa Papilionaceae  اسپرس علوفه
 ای

1422-

2122 

همی 

 کریپتوفیت

-سرشاخه گلدار فورب
 دانه

Onobrychiscornuta Papilionaceae 1522 اسپرس کرمی-

2222 

 سرشاخه گلدار بوته ای کامفیت

Medicago sativa Papilionaceae 1422 ییونجه معمول-

1922 

همی 

 کریپتوفیت

 سرشاخه گلدار فورب

Medicago minima Papilionaceae 1452 یونجه صغیر-

1022 

 سرشاخه گلدار فورب تروفیت

Melilotusofficinalis Papilionaceae 1422 یونجه زرد-

1722 

همی 

 کریپتوفیت

برگ، ساقه،  فورب
 سرشاخه گلدار

Alhagycamelorum Papilionaceae 1422 ر ایرانیخارشت-

1622 

همی 

 کریپتوفیت

 اندام های هوایی فورب

Astragaluscoronilla Papilionaceae صمغ ساقه بوته ای کامفیت 1472 گون 

Melilotus alba Papilionaceae 1422 یونجه سفید-

1722 

همی 

 کریپتوفیت

 سرشاخه گلدار فورب

Euphorbia aucheri Euphorbiaceae می ه 1422 فرفیون کوهی

 کریپتوفیت

 شیره فورب

Juniperuspolycarpus Cupressaceae رزین درختچه ای فانروفیت 1922 ارس 

Chenopodium album Chenopodiaceae میوه-برگ فورب تروفیت 1022 سلمه تره 

Noaeamucronata Chenopodiaceae بوته ای کامفیت - خارگونی - 

Acanthophyllumsquarrosum Caryophyllaceae 1622 چوبک-

2122 

 ریشه بوته ای کامفیت

Cichoriumintybus Asteraceae 1422 کاسنی-

1922 

همی 

 کریپتوفیت

ریشه، برگ ، گل  فورب
 ، دانه

Anthemisnibillis Asteraceae گل فورب تروفیت 1422 بابونه 

Traxacumgume Asteraceae ریشه فورب تروفیت 1022 گل قاصد 

Tragopogonlongirostis Asteraceae 1422 شنگ-

1722 

همی 

 کریپتوفیت

 برگ فورب

Gundeliatournefortii Asteraceae 1402 کنگر خوراکی-

1522 

همی 

 کریپتوفیت

 برگ های جوان فورب

Echinopspersicus Asteraceae  شکرتیغال
 ایرانی

1522-

1022 

همی 

 کریپتوفیت

 ساقه های اولیه فورب

Achilleamillefolium Asteraceae همی  - بومادران البرزی

 کریپتوفیت

 سرشاخه گلدار فورب

Artemisisaucheri Asteraceae سرشاخه گلدار بوته ایهمی -1552 درمنه کوهی 



 
 

 

211 
 

 کریپتوفیت 1652

Arctiumlappa Asteraceae 1422 بابا ادم-

1552 

همی 

 کریپتوفیت

 ریشه، برگ فورب

Onopordonheteracanthum Asteraceae 1422 خار پیرزن-

1522 

همی 

 کریپتوفیت

ریشه، میوه،  فورب
روغن، اندام های 

 هوایی

Sanguisorba minor Rosaceae 1422 توت روباهی-

2222 

همی 

 کریپتوفیت

 ریشه فورب

Amygdaluslycioides Rosaceae 2222 بادام خارالود-

2222 

 میوه نارس، دانه درختچه ای فانروفیت

Polygonumaviculare Polygonaceae 1422 علف هفت بند-

1522 

 اندام های هوایی فورب تروفیت

Rheum ribes Polygonaceae 1752 ریواس-

2122 

 دمبرگ-ساقه فورب ژئوفیت

Rumexscutatus Polygonaceae 2122 ترشک-

2722 

همی 

 کریپتوفیت

برگ های  -میوه فورب
 اولیه

Phlomisolivieri Labiatae همی  - گوش بره

 کریپتوفیت

 خه گلدارسرشا فورب

Phlomispungens Labiatae  گوش بره
 صخره روی

همی  -

 کریپتوفیت

 سرشاخه گلدار فورب

Teucriumpolium Labiatae 1522 گلپوره-

1922 

همی 

 کریپتوفیت

 سرشاخه گلدار فورب

Thymus kotchyanus Labiatae 1522 اویشن کوهی-

2122 

همی 

 کریپتوفیت

 سرشاخه گلدار فورب

Ziziphoratenuir Labiatae گل آذین فورب تروفیت 1722 کاکوتی 

Lavanduladentala Labiatae همی  - اسطوخودوس

 کریپتوفیت

گل، سرشاخه  فورب
 گلدار

Mellissa officinalis Labiatae همی  - بادرنجوبه

 کریپتوفیت

 گل -برگ  فورب

Hypericumperforatum Hypericaceae 1452 گل راعی-

2222 

همی 

 کریپتوفیت

 سرشاخه گلدار ربفو

Festucaovina Gramineae همی  - علف بره

 کریپتوفیت

 - گراس

Setariaglaura Gramineae گراس تروفیت - ارزن - 

Hordeumbulbosum Gramineae گراس ژئوفیت - جو پیازدار - 

Poabulbusa Gramineae گراس ژئوفیت - چمن پیازدار - 

Secalemontanum Gramineae همی  1422 هیچاودار کو

 کریپتوفیت

 دانه گراس

Bromustectorum Gramineae گراس تروفیت - جاروعلفی بامی - 
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Bromustomentellus Gramineae همی  - جارو علفی

 کریپتوفیت

 - گراس

Bromuscappadocicus Gramineae گراس ژئوفیت - جارو علفی - 

Agropyroncrystatum Gramineae گراس ژئوفیت - گااوبا - 

Agropyrontrichophorum Gramineae  چمن گندمی
 کرکدار

همی  -

 کریپتوفیت

 - گراس

Agropyronelongatum Gramineae  چمن گندمی
 بلند

همی  -

 کریپتوفیت

 - گراس

Agropyrontauri Gramineae  چمن گندمی
 سیلیسی

همی  -

 کریپتوفیت

 - گراس

Cynodondactylon Gramineae تمام قسمت  سگرا ژئوفیت 1222 مرغ
 های گیاه

Koeleriacristata Gramineae همی  - علف تابستانی

 کریپتوفیت

 - گراس

Poaannua Gramineae گراس تروفیت - چمن یکساله - 

Doremaammuniacum Apiaceae 2322 وشا-

3222 

همی 

 کریپتوفیت

 صمغ فورب

Ferula assa-foetida Apiaceae همی  2222 انغوزه

 کریپتوفیت

 صمغ-برگ فورب

Ferula galbaniflua Apiaceae همی  2222 باریچه

 کریپتوفیت

 صمغ-برگ فورب

Pranguschilanthifolia Apiaceae  جاشیر
 اذربایجانی

1422-

2222 

همی 

 کریپتوفیت

 برگ های اولیه فورب

Eryngiumbungei Apiaceae 1472 زول خراسانی-

1922 

همی 

 کریپتوفیت

ساقه های -ریشه فورب
 جوان

Carexsylratica Cyperaceae همی  - جگن

 کریپتوفیت

 - فورب

Tribulusterrestris Zygophyllaceae 1422 خارخاسک-

1022 

همی 

 کریپتوفیت

 میوه فورب

Peganumharmala Zygophyllaceae همی  1422 اسفند

 کریپتوفیت

 میوه-دانه فورب

 

 نتایج و بحث
به جهت حفظ و نگهداری آن ها در جهت توسعه پایدار و بهره برداری در سال های آتی از شناسایی گیاهان دارویی بومی در مناطق مختلف 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. مناظق قرق و  حفاظت شده در عین حال که می توانند برای حفظ گونه های جانوری موثر باشند به جهت 
 قع شوند.حفظ گیاهان بومی مناظق مختلف و حفظ بانک ژن گیاهی نیز موثر وا

تهیه اطالعات علمی دقیق در ارتباط با پوشش گیاهان دارویی هر منطقه در استفاده و حفظ این ذخایر ارزشمند، بسیار مهم است. در تقسیم 
های ایران بر اساس ترکیب فلورستیک و پوشش گیاهی، منطقه مورد مطالعه از تنوع کلیماتیک و فلورستیک پایینی بندی جغرافیایی رویش
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 دیگری با ارزش تولیدات تنوع هم و ها چشمه آب جهت تولید از هم (،2) بومی دارند مردم زندگی در وردار است. مراتع نقش بسزاییبرخ

برند. در مقایسه سود می آن گیاهان از نیز درمانی اهداف برای بومی مردم قرن در طی مرتع، تولیدات سایر بر عالوه دارد. همراه که به
 دهندهدرصد گیاهان منطقه، دارویی هستند. و این نشان 81دهد که رویی و جمع آوری شده به کل گیاهان منطقه نشان میآماری گیاهان دا

 که می تواند در کمک به حفظ این گیاهان بسیار موثر باشد. مورد مطالعه است منطقه در دارویی گیاهان تولید توانایی باالی

ها بیشترین درصد پوشش گیاهان دارویی منطقه را به خود اختصاص می داد که این نشان یتکریپتوفهمچنین نتایج نشان داد که همی
های متنوعی از جمله ذخیره آب، استفاده از آب زیرزمینی و دهنده سازگاری آنها با شرایط اکولوژیک منطقه است. این گیاهان با روش

هش سطح رویشی تکامل یافته اند و بطور کلی از طریق تحمل خشکی و یا ها و کاهای مختلفی نظیر ریختن برگآبی با شیوه کاهش نیاز
 (.1شوند )های کم آبی میگردد، متحمل دورهبوسیله سازگاری فیزیولوژیکی و آناتومیکی که منجر به کاهش اتالف آب می

 به توجه .است شده طب سنتی در تحقیق و بررسی به خاصی توجه و گرفته قرار دارویی مدنظر گیاهان از مجدد استفاده اخیر هایدهه در

 در با امروزه که چرا بوده اهمیت زیادی برخوردار از نوین طب در استفاده جهت منطقه هر در گیاهان دارویی از استفاده نحوه و سنتی طب

را  طبیعی منشأ با اوتمتف داروهای ساخت برای راهی مؤثره گیاهی، مواد بررسی امکان و آزمایشگاهی جدید هایداشتن تکنولوژی دست
نماید. می علم فراهم از عرصه این به مندانعالقه رسیدن برای را راه ایران مختلف مناطق سنتی طب در بررسی لذا .نمود خواهد فراهم

با ارزش  تاطالعا این ثبت در سعی توان،دارویی می با گیاهان ارتباط در محلی مردم بومی دانش در مؤثر شناخت عوامل عالوه بر این با
 آمده بدست اطالعات به با توجه و بررسی رویشگاهی، و اکولوژیکی نیازهای مواد مؤثره، نظر از را مصرفی گیاهان این خصوصیات و کرده

 .(5اقدام کرد ) دارویی گیاهان مختلف هایگونه کشت و راستای توسعه در

 

 قرخود، گیاهان دارویی، دانش بومیواژگان کلیدی: 

 

 منابع
1. Alavi, S.A., E. Rabiei, H.R Saeidi Garkhani, & Gh. Ghordouei milan, 2011. Traditional use of medicinal plants native to the 

northern (Case Study Series 11 and 18 forestry projects Mazandaran Department of Natural Resources - Surrey). Journal of 

Herbal Drugs 2(2): 113-120. 

2. Asghar nejad, L., H.R. Saeidi garakhani, & M. Alikhani, 2010. Floristic and ecological characteristics of plants (Case study: 

Mntth in Semnan province), Booklet National Herbal studies, Sari. 

3. Heydari rikan, M., & L. MAlek mohammadi, 2007. Herb Valley University Ghasemloo. Iranian Journal of Medicinal and 

Aromatic Plants Research 23(2): 234-250. 

4. Hoshyari, F., 2009. Medicinal Plants in Kurdistan. The Iranian medicinal and aromatic Plant Research 25(1): 93-109. 
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 سیل آبدر واکنش به دما و پتان (Foeniculum vulgare Mill) رازیانهزنی  های جوانه بررسی ویژگی

 4، امیر صحرارو3، غالمرضا محسن آبادی2، محمد فتح الهی*1بهمن جعفری

 ی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالن به ترتیب دانشجو و دانش آموخته 9و5

 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالن 4و9

 bahmanjafaridz@Gmail.com نویسنده مسئول:

 

 مقدمه

باشند که لز بین این عوامل، دمزا و رطوبزت دارای    زنی برای بذرهای بدون خواب دما، آب و اکسیژن می عوامل محیطی تنطیم کننده جوانه

در کشور نیازمند اسزتفاده از گیاهزانی اسزت     کازخکمبود رطوبت وجود شرایط اقلیمی گرم و خشک همراه با (. 5باشند ) اهمیت بیشتری می

( گیزاهی چندسزاله و از     .Foeniculum vulgare Mill) رازیانزه  .که بتوانند در چنین شرایطی سازگار بوده و عملکرد مطلوبی داشته باشند

شود.  عتدل و نیمه گرمسیری کشت میویژه در نواحی م باشد. این گیاه یکی از چهار گیاه اصلی معطر جهان است که به میچتریان ی  خانواده

 اسزت و  یخشزک  بزه متحمل گونه نسبتاً  ینکه ابیان کرد  ( Hedysarum boreale )ای  گونه برروی یاثر تنش خشک یبا بررس( 9)ردنت 

یش بزر  در آزمزا ( 9کوچکی و همکزاران ) . همچنین باال است یتنش خشک یطدر شرا یزن جوانه دمای مناسب قادر به یندر صورت تأم یحت

که ایزران یکزی از نزواحی     با توجه به اینزنی در تیمارهای شاهد دیده شد.  های جوانه مرتعی گرارش کردند حداکثر شاخص ی چند گونهروی 

باشد،  ها ضروری می های با ارزش و بومی در جهت حفظ و توسعه کشت آن زنی گونه باشد و  شناسایی خصوصیات جوانه رویش این گیاه می

  گردید. خشکی و درجه حرارت انجام زنی بذر این گیاه به سطوح مختلف های جوانه ویژگی این آزمایش با هدف بررسیبنابراین 

 

 ها مواد و روش

 4در قالب طرح کامالً تصادفی با صورت فاکتوریل در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن به  5924این آزمایش در سال 

و  -6)  سطح پتانسیل آب 4( و گراد  درجه سانتی 1، 51، 51، 91، 91، 91و  91) سطح دما  7تیمارهای آزمایشی شامل  .تکرار انجام گردید

ذرها به شمارش بباالی کاغذی بود.  عدد بذر به روش 91حاوی  دیشهر واحد آزمایشی شامل یک پتری بودند. مگاپاسکال ( 1، -9، -4
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مقدار مورد نیاز محلول اضافه گردید و به دماهای مورد نظر در دیش  به هر پتری. ز انجام شدرو 54ی آزمایش  صورت روزانه و دوره

چه،  طول ریشهزنی، صفات  در پایان دوره اجرای آزمون جوانه ژرمیناتور منتقل شدند. برای اعمال تیمار شاهد از آب مقطر استفاده گردید.

 سبه شدند. محا زنی درصد و میانگین زمان جوانه چه، طول ساقه

 

 نتایج و بحث

زنی در سطح  تأثیر دما، تنش خشکی و اثر متقابل دما در تنش خشکی بر کلیه صفات جوانهنتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که 

در ای که  بذرهای رازیانه نسبت به تنش خشکی حساسیت باالیی از خود نشان دادند به گونه(. 5دار بود )جدول  احتمال یک درصد معنی

گراد نسبت به  درجه سانتی 91و  51، 51(. دماهای 9زنی به شدت کاهش یافت )جدول  مگاپاسکال و باالتر از آن درصد جوانه  -4تنش 

مگاپاسکال به صفر رسید،  -6زنی در تنش  تر از آن تنش خشکی را نسبتا بهتر تحمل کردند. پارامترهای جوانه دماهای باالتر و پایین

گراد در شرایط عدم تنش  درجه سانتی 51و  1در دماهای (. 9زنی صورت نگرفت )جدول  گراد جوانه درجه سانتی 91همچنین در دمای 

در  زنی زنی باالتری نسبت به دیگر دماها داشتند. با افزایش تنش خشکی مقدار میانگین زمان جوانه میانگین زمان جوانهبذرهای رازیانه 

گراد  درجه سانتی 91که در دمای  چه تاثیر معناداری داشت به طوری ر نبود. دما بر روی طول ریشهدا ی دماهای مورد آزمایش معنی همه

چه خود را  توانستند طول ریشه مگاپاسکال -9چه مشاهده گردید، با این وجود در همین دما، بذرها فقط تا تنش  باالترین مقدار طول ریشه

 مگاپاسکال  -9مقدار آن به شدت کاهش یافت. عالوه بر این تنش خشکی در باالتر از های باالتر،  در حد مطلوبی حفظ کنند و در تنش

های باال و دماهای  زنی این گیاه در تنش به طور کلی با توجه به عدم جوانه (.9چه بذر رازیانه داشت )جدول  تاثیر نامطلوبی بر طول ساقه

باشد.  ی این این گیاه به درجات متوسط و باالی تنش خشکی و دماهای باال میی حساسیت باال گراد نشان دهنده درجه سانتی 91باالتر از 

 های باال و کمبود رطوبت خاک برخورد نکند. تاریخ کاشت رازیانه در هر منطقه باید طوری انتخاب شود که با درجه حرارتبنابراین، 

 

 



 
 

 

216 
 

 

و  درصد، چه قهچه، طول سا طول ریشه( صفات  تجزیه واریانس ) میانگین مربعات -1جدول

 در سطوح مختلف دما و خشکی.رازیانه زنی بذر  میانگین زمان جوانه

   

 منابع تغییرات 

 

درجه 

 آزادی

 

 زنی درصد جوانه

 

 میانگین زمان

 زنی جوانه

 

 چه طول ریشه

 

 چه طول ساقه

 97/9**  99/5**  88/6**  9/89**  1 دما    

 77/9**  14/9**  18/9**  59/28**  5 خشکی  

 65/1**  967/1**  55/9**  91/6**  51 خشکی×دما

 114/1 199/1 594/1 46/5 75 خطا

 62/56 9/59 98/51 52/58  ضریب تغییرات

   درصد 5دار در سطح احتمال معنی**                                 

 بذر رازیانه زنی درصد و میانگین زمان جوانه چه، چه، طول ساقه طول ریشهصفات مقایسه میانگین اثر خشکی  و دما بر  -2جدول
 گراد( دما)درجه سانتی 

 91 91 91 51 51 1 خشکی)مگاپاسکال( 

زنی درصد جوانه  1 48ab 75a 79a 77a 19ab 1e 

 9-  51cde 77a 69a 19ab 8de - 

 4-  - 96abc 96bcd 59cde - - 

 6-  - - - - - - 

زنی جوانه میانگین زمان          1 49/59 a 51/51 ab 27/4 cd 81/1 cd 15/8 abc 1/7 bc 

 9-  9/55 ab 81/7 bc 19/6 cd 66/6 cd 4/6 cd - 

 4-  - 64/59 a 85/8 abc 99/8 abc - - 

 6-  - - - - - - 

82/1 1 طول ریشه چه                 ef 99/5  cde 55/5 def 86/9 ab 26/1 ef - 

 9-  92/1 efg 16/9 abc 76/1 efg 58/4 a 1/9  bcd - 

 4-  - 96/1 fg 68/1 efg 6/1 efg - - 

 6-  - - - - - - 

چه طول ساقه          1 85/1 cdef 62/9 abc 71/5 bcde 9/1 a 49/9 ab - 

 9-  65/1 def 28/9 abc 41/4 a 42/4 a 9/9 ab - 

 4-  - 58/1 ef 81/9 abcd 19/1 ef - - 
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 6-  - - - - - - 

 داری ندارند. اختالف معنی (  ≥p 11/1آزمون توکی )  براساس آماری نظر از ستون، هر در مشترک حرف یک حداقل دارای های میانگین                

  زنی سرعت جوانه درجه حرارت، زنی، درصد جوانه ی،تنش خشک واژگان کلیدی:

 

 منابع

 . گیاهان هرز ایران. چاپ دوم. مرکز نشر دانشگاهی، تهران.5981کریمی ه. -5

2-Kochaki  A., Zarif-ketabi H. 1997. Appointment of optimal temperature and effect of salinity and drought stress in several 

pasture species. Journal of Wilderness Research.1(1): 45-55. 

3-Redent E F., 1982. Sweetvetch seed germination. ( Hedysarum boreale ). Journal of Range Management 35(4):469-472. 
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در سطوح مختلف دما و پتانسیل  (.Carthamus tinctorius  L) زنی گلرنگ بررسی واکنش خصوصیات جوانه

 آب محیط

 3، عاطفه صبوری2، غالمرضا محسن آبادی1*بهمن جعفری

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالن. 5

 نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالن.استادیار گروه زراعت و اصالح  9و9

 bahmanjafaridz@Gmail.com نویسنده مسئول:

 

 مقدمه

چندین فاکتور محیطی مانند دما، شوری، نور و  .زنی و سبزشدن سریع گیاهچه برای استقرار مطلوب گیاه از مراحل بحرانی استجوانه

تأخیر و استقرار نامناسب گیاهچه از مشکالت مدیریتی مهم در نواحی که گیاهان . (9گذارند ) زنی اثر میبت به طور همزمان روی جوانهرطو

ان شرایط اقلیمی گرم و خشک یرورزی ابخش کشاه عمدات مخاطراز یکی باشد.    شوند، می با تنش خشکی، شوری و دمای پایین مواجه می

باشد. وجود این شرایط در کشور نیازمند استفاده از  دی مییاات زتغییرش خو               ستن دا   مکن و مادر زه زت کزسک اازخطوبت همراه با کمبود ر

گیاهی ( .Carthamus tinctorius  L) گیاهانی است که بتوانند در چنین شرایطی سازگار بوده و عملکرد مطلوبی داشته باشند. گلرنگ

که گلرنگ یک گیاه  باتوجه به اینشود.  بیشتر به خاطر روغن آن در سراسر جهان کشت می کهActeraceace ی از خانواده ساله و روغن یک

تری در ارتباط با این گیاه صورت گیرد.  بیش ، الزم است که تحقیقاتشود وسیعی از کشور کشت می ی باشد و در گستره بومی ایران می

بیان کردند با افزایش میزان دما ) باالتر از بهینه ( و  (  Hedysarum criniferum Boiss)ای بر روی  ( در مطاله5شهبازی و همکاران )

( در آزمایش بر روی بذر سلمه تره نشان دادند که 9زنی این گونه کاهش یافت. دان و همکاران ) سطح خشکی، درصد و سرعت جوانه

بنابراین این مطالعه با هدف بررسی میزان تحمل زنی شد.  ول سبب کاهش جوانهکاهش پتانسیل اسمزی ناشی از محلول پلی اتیلن گلیک

 گلرنگ نسبت به سطوح مختلف تنش خشکی  و دما طراحی و اجرا شد.

 ها مواد و روش

 4با  کشاورزی دانشگاه گیالن به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفیدر آزمایشگاه زراعت دانشکده  5924این آزمایش در سال 

، -4، - 6و  -8سطح پتانسیل آب )  1گراد ( و  درجه سانتی 1، 51، 51، 91، 91، 91و  91سطح دمایی  )  7تکرار انجام شد. تیمارها شامل 

بر اساس فرمول   6111اتیلن گلیکول  برای اعمال تیمارهای خشکی محلول پلی مگاپاسکال ( و یک تیمار بدون تنش ) شاهد ( بودند. -9

عدد بذر به روش باالی  91متر بود که در داخل آن سانتی 51دیش به قطر هر واحد آزمایشی شامل یک پتریتهیه شد.  افمنک_میشل 

به مقدار مورد نیاز محلول به هر پتری اضافه شد و به دماهای مورد نظر در ژرمیناتور منتقل شدند. برای اعمال تیمار و  کاغذی قرار داده شد

mailto:bahmanjafaridz@Gmail.com
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زنی،  زنی، میانگین زمان جوانه زنی نهایی، سرعت جوانه زنی، درصد جوانه در پایان دوره اجرای آزمون جوانه تفاده گردید.شاهد از آب مقطر اس

ها با استفاده  و مقایسه میانگین SAS v.9.1رم افزار محاسبه شدند. تجزیه آماری با استفاده از نزنی  درصد جوانه 11زمان تا شاخص بنیه و 

 جام شد.از آزمون توکی ان

 نتایج و بحث

)  دار زنی بذر گلرنگ معنی ها بر صفات مورد مطالعه جوانه نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درجه حرارت، پتانسیل آب و اثر متقابل آن

15/1 p≤  د، اما اختالف گراد بو درجه سانتی 51درصد ( مربوط به تیمار شاهد در دمای  29زنی )  ین درصد جوانه تر بیش(. 5( بود ) جدول

تر شدن پتانسیل  (. در همین دما با افزایش خشکی و منفی9هستند نداشت )جدول  aداری با تیمارهایی که دارای حرف مشترک  معنی

درصد کاهش یافت. به طور کلی افزایش تنش خشکی در تمام درجه 52به  29زنی از مگاپاسکال، درصد جوانه -8محیط از شاهد به 

زنی، بیشترین  کنش سطوح مختلف دما و خشکی بر سرعت جوانه (. در برهم9زنی را به همراه داشت )جدول  رصد جوانهها کاهش د حرارت

داری با تیمارهایی  گراد مشاهده شد، اما تفاوت آماری معنی درجه سانتی 91) تعداد در روز ( در تیمار شاهد در دمای  8/52 زنی سرعت جوانه

درجه  91مگاپاسکال در دمای  -8) تعداد در روز ( نیز در تیمار  9/1زنی  ، نداشت. کمترین سرعت جوانههستند aکه دارای حرف مشترک 

(. همچنین نتایج نشان 9هستند، نداشت )جدول  nداری با تیمارهای دارای حرف مشترک  گراد بدست آمد که اختالف آماری معنی سانتی

داری با تیمارهای  گراد بود که تفاوت آماری معنی درجه سانتی 91یمار شاهد در دمای ( مربوط به ت26/5دادند که باالترین شاخص بنیه )

(. 9تری را در مورد شاخص بنیه دارا بود )جدول  هستند، نداشت. بطور کلی تنش خشکی نسبت به دما تاثیر منفی aدارای حرف مشترک 

زنی نشان داد که به طور کلی  درصد جوانه 11زنی و زمان تا  ن جوانهنتایج مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف دما و خشکی بر میانگین زما

ای که بیشترین میانگین زمان زنی را به دنبال داشته است به گونه زنی، افزایش مقدار این دو پارامتر جوانه کاهش پتانسل محیط جوانه

که  گراد بود، درحالی درجه سانتی 1مگاپاسکال در دمای  -8مار ( مربوط به تی1/974زنی )درصد جوانه 11روز ( و زمان تا  9/55زنی )  جوانه

روز ( و و زمان  12/5زنی )  هستند، نداشتند. و نیز کمترین میانگین زمان جوانه aداری با تیمارهای دارای حرف مشترک  تفاوت آماری معنی

داری با تیمارهایی که  شد،که به ترتیب تفاوت آماری معنی گراد مشاهده درجه سانتی 91( در تیمار شاهد دمای 9/59زنی ) درصد جوانه 11تا 

زنی، با افزایش سطوح  های صفات جوانهبودند، نداشتند. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که میانگین nو  kدارای حرف مشترک 

گلرنگ پتانسیل تحمل نسبتا خوبی به شرایط تنش توان اظهار نمود که احتماال گیاه تنش، شیب نسبتا مالیم کاهشی داشتند، بنابراین می

خشکی و دماهای باال داشته باشد. شواهد دیگر نیز حاکی از این است که این گیاه پتانسیل عملکرد خوب در مناطقی با میانگین دمایی باال 

 .تری داردهای جامعکه البته نیاز به بررسی و درجات متوسط و نسبتا باالی تنش خشکی را داراست،
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تجزیه واریانس )میانگین مربعات( صفات  شاخص بنیه، درصد، سرعت، میانگین زمان و زمان تا  -1جدول

 .زنی بذر گلرنگ در سطوح مختلف دما و خشکی درصد جوانه 52

   
 منابع تغییرات 

 
درجه 
 آزادی

 
 زنی درصد جوانه   

 
 زنی سرعت جوانه   

 
 شاخص بنیه  

 
 میانگین زمان

 زنی جوانه

 
 درصد11زمان تا 

 زنی جوانه

 72,1**       41,1**      9,9**       921,7**        9967,2**      4      خشکی 

 519,9**      89,7**      6,7**            145,2**          9191,1**    6      دما     

 1,57**       1,17**      1,9**      97,19**       411,4**      99      خشکی×دما

  1,69         1,14                  1,191      5,12          44,16      22      خطا

 55,16            ضریب تغییرات
 

        51,17       54,52      54,61        51,92 

 درصد 5دار در سطح احتمال ** معنی           

 درصد 52شاخص بنیه، درصد، سرعت، میانگین زمان و زمان تا ا بر صفات مقایسه میانگین اثر خشکی و دم -2جدول

 .زنی بذر گلرنگ جوانه
   

 گراد( دما)درجه سانتی
  

 خشکی)مگاپاسکال(

 

          5                          12                               15                         22                         25                     32                          

35 
 

 
 

درصد      
 زنی جوانه

 

 

2 ab82 ab82 a29 ab88 abcde75 abcde   71 ef 11 

2- ab86 abc89 ab82 a25 ab84 abcd72 h 59 

4- abcd72 ab86 a21 ab87 ab86 abc89 h 51 

6- bcde61 abcd71 ab87 cdef 12 ab84 def    16 - 

0- fg 98 abcd78 gh 52 abcde74 abcde 75 h 4 - 

 
سرعت  

 زنی جوانه

2 fghij   64/6 de1/51 abc6/56 a8/52 abc8/56 cd6/59 efghi9/8 

2- jkl 1/1 efghi7/7 de48/51 bc9/56 ab9/57 bc9/51 mn9/5 

4- jklmn 6/9 ghijk1/6 efgh9/2 ef12/51 bc5/54 bc1/51 mn9/5 

6- lmn6/9 jklm5/4 fghij7/6 jklmn1/9 efg1/2 fghijk65/6 - 

0- mn2/1 klmn5/9 n1/1 ijkl6 ijkl6/1 n 9/1 - 

         

 
   

 شاخص
 بنیه

2 abc6/5 a 21/5 ab77/5 a26/5 efghi 5 hijkl69/1 jklmn97/1 

2- abcde42/5 ab  89/5 ab76/5 abcd19/5 a86/5 cdefg56/5 mn18/1 

4- hijkl69/1 defgh  18/5 defgh172/5 fghij86/1 bcdef9/5 ghij72/1 n  14/1 

6- jklmn46/1 ghijk    7/1 fghij87/1 ijklmn15/1 efghi22/1 jklmn45/1 - 

0- klmn99/1 ijklmn14/1 lmn59/1 hijkl65/1 hijklm17/1 n 15/1 - 

         

 
  

میانگین  
زمان 
 زنی جوانه

 

2 defgh77/9 fghijk92/9 ijk18/5 jk  52/5 k12/5 ijk  11/5 fghijk59/9 

2- de9/4 defghij57/9 fghijk99/9 ghijk88/5 ijk49/5 ijk65/5 fghijk96/9 

4- bc4/6 def24/9 efghijk  64/9 fghijk  91/9 hijk84/5 hijk  71/5 fghijk9 

6- b9/7 cd57/1 defg25/9 cd59/1 efghijk46/9 efghijk87/9 - 

0- a9/55 bc6/7 a1/2 defghi99/9 defgh79/9 cd1 - 
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زمان تا 

11  
درصد         

 زنی جوانه

 

2 defg8/85 hijkl9/98 jklmn  96 mn     8/54 n   9/59 lmn21/91 jklmn 6/97 

2- efg9/72 ghij8/19 hijkl2/97 klmn8/94 lmn97/58 lmn21/91 hijkl6/41 

4- bcd599 fgh6/69 ghijk1/46 hijkl7/98 ijklmn 9/91 Lmn7/52 hijklm96 

6- b4/574 cdef2/21 fgh9/67 efg4/77 hijkl9/41 ghi6/11 - 

0- a1/974 bc2/596 a996 fgh69 fgh4/66 bcde556 - 

         

 داری ندارند. اختالف معنی (  ≥p 11/1آزمون توکی )  براساس آماری نظر از ستون، هر در مشترک حرف یک حداقل دارای های میانگین

 

 زنی ، شاخص جوانهزنی جوانه سرعت زنی، جوانه درصد خشکی، تنشواژگان کلیدی: 

 

 منابع

( در  Hedysarum criniferum Boiss). ارزیابی صفات جوانهزنی اسپرس همدانی 5921شهبازی ع.، متین خواه س ح.، بشیری ح.، و ترکش اصفهانی م.  -5

 .97-96(: 51)1شرایط تناوب خشکی و دمایی. نشریه بوم شناسی کاربردی. 

در واکنش به دما و پتانسیل  ( .Kochia scoparia L ) کوشیا بذر زنی جوانه های ویژگی بررسی.  5921اد س.، کافی م.، نظامی م.، و بنایان اول ا. صبوری ر -9

 ,178-129(: 58)4آب. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 

3-Al-Karaki G., Al-Ajmi A., and Othman Y. 2007. Seed germination and early root growth of three barley cultivars as 

affected by temperature and water stress. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environment Science. 2: 112-117. 
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 بررسی اثرات الکترومغناطیس بر روی ساختارهای مختلف گیاهی 

 

 1دانینآه نیا ، ابراهیم علی1، منیره ایمانی فالح1*، محدثه شفیعی نیا 1پریسا بشیری کلی

 گروه زیست شناسی علوم گیاهی دانشگاه پیام نور استان گیالن رودسر5

 shafieenia.mohadese@gmail.comنویسنده مسئول: 

 

 مقدمه

جد و شبرنگ درسال م.قرار دارند  گیاهان به طور طبیعی تحت تاثیر میدان های مغناطیسی زمین و میدان های الکتریکی بین زمین و ابر ها

9112(Majd and Shabrang) نشان دادند که در گیاهان آبیاری شده با آب مغناطیسی به دلیل تبادل گازی راحتتر نسبت به آب غیر

 ود.کارداسمغناطیسی آوندهای چوب و آبکش رشد و نمو بیشتری داشته و سلول های پارانشیم و اتاقک زیر روزنه بزرگتر از تیمار شاهد ب

گزارش کرد که میدان مغناطیسی باعث صعود کاپیالری در مکانیسم انتقال مواد در بافت های زنده میشود.میدانهای  9119 درسال

از جمله تنش های غیر زیستی هستند که حاصل عصر تکنولوژی بوده و (E M F)( و الکترومغناطیسی M Fالکتریکی ، مغناطیسی )

ه خود جلب کرده اند . در حال حاضر درک مغناطیس در سلئل های گیاهی با سه کانیسم جفت رادیکال ، فری امروزه توجه بسیاری را ب

 (M F) تایید کردند که  (balouchi et al.,2007)لوچی وهمکاران ب(9و5مگنتیسم و یون سیکلوترون رزونانس توضیح داده میشود.)

انتقال یونی آنها را افزایش می دهد که سپس بر برخی مسیرهای متابولیسمی اثر  بر ساختار غشای سلولی تاثیر گذاشته و نفوذ پذیری و

چنین گزارش کردند که اصالحات میدان مغناطیسی که بر روند بیوشیمیای اثر  (Moon and Chung 2000 )ون و چانگ ممیگذارد.

 زیم ها هستند.میگذارند  شامل رادیکال های آزاد شده به واسطه تحریک فعالیت پروتیین ها و آن

 اثرالکترومغناطیس بر روی ساختارهای رویشی گیاهان زراعی:-5
Nisimuva  گزارش کرد که میدان های مغناطیسی باعث افزایش طول ریشه های اولیه گیاهان میشود. 5225در سالRacuciu  و همکاران در

های بیشتر است. واکاریا گزارش کرد  هده نمودند در طول ریشه گروهاثر میدان های مغناطیسی را بر روی ریشه ذرت بررسی کردند و مشا 9116سال 
اعی که میدان های مغناطیسی باعث افزایش طول ریشه ی بادام زمینی شد. راسیکو همکاران اثر میدانهای مغناطیسی را بر روی برخی از گیاهان زر

 بررسی و مشاهده نمودند که طول ریشه در ذرت های تحتبیشتر بود.

 برهمکنش الکترومغناطیس بر یاخته های گیاهی:اثر  -9

نانو تسال بر جوانه زنی دانه ها و رشد ریشه های اولیه دانه گیاهان ، تقسیم سلولی در مریستم های  511تاثیر منفی میدان مغناطیسی ضعیف با دامنه 
یدان مغناطیسی باعث افزایش فعالیت سامانه آنتی اکسیدان ، ریشه گیاهان مشاهده شده است. نتایج نشان داده است که در مقایسه با گیاهان شاهد، م

ن حفظ تمامیت غشا و تغییر معنی دار یون های کلسیم و آهن در گیاه گندم میشود . که این تغییرات بستگی به عوامل زیادی دارد که نوع میدا
 مغناطیسی و اندام مورد مطالعه از جمله آنها می باشد.

 برخی گیاهان دارویی:  اثر الکترومغناطیس بر -9
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مبنی بر تاثیر میدان الکترو مغناطیسی بر روی جوانه زنی بذر گیاه کوکب کوهی آمده است که بذور گیاه دارویی   2012در نتایج برادران راد و همکاران 
قایسه گردید نتایج حاصل از این ساعت قرار گرفت و با شاهد م 94و  6میکروتسال به مدت  954و  698کوکب کوهی در میدانت مغناطیسی با شدت 

د ساقچه آزمایش نشان داد که تیمارهای میدان مغناطیسی در مقایسه با شاهد تاثیر معنی داری بر جوانه زنی بذر شاخص جوانه زنی رشد ریشه چه و رش
 داشت.

 اثر تلفیقی الکترومغناطیس و عناصر دیگر بر روی گیاهان : -4

در جذب کاتیون ها ، تاثیر مثبتی در جذب عناصر معدنی غیر متحرک داشته و میتواند جایگزینی برای مواد شیمایی میدان  مغناطیسی عالوه بر نقشش 
 باشد که سبب کاهش توکسین های محصوالت غذایی شده و موجب افزایش امنیت غذایی گردد.

 نتایج و بحث 

وی گیاهان میتوان گفت که اثرات گوناگون و پیوستگی عملکرد آن ناشی از با توجه به نتایج و بررسی های صورت گرفته روی اثر الکترومغناطیس ر
ی مختلف گونه های مختلف و شرایط گوناگون رشدی می باشد که پیشنهاد بررسی های بیشتر در زمینه رشد و متابولیتهای ثانویه گیاهان دارویی و زراع

یشود. همچنین میتواند به پیش تیمار های بذر های گیاهان دارویی مخصوص قبل از در محیط های مختلف با تیمار میدان های الکترو مغناطیسی را م
و  کشت اشاره کرد که در خوابهای فیزیولوژیک میتواند موثر باشد. همچنین اثر میدان های الکترومغناطیس و اثرات گوناگون محیط همچون جاذبه

 از جمله موضوعات موثر تحقیقی در سال های آینده باشد. گرانش و اثرات مواد شیمیایی و تحمل تنش های مختلف میتواند

 :میدان الکترومغناطیسی،ساختار رویشی،یاخته، برهمکنش واژگان کلیدی

 منابع

1-(103)Sadeghipour, O , 2009. The influence of water stress on biomass and harvest index in three mung bean (vigna radiate 
L.) Asian journal of planet sciences. 8 (3): 245-249. 

2-(58) Galanad, p. and Pazur, A. (2005) magnetoreeption in plant research 118: 371-389. 

3-(98) Racusia, M., Calugaru, GH. And Careanga, D.E., (2006), static magnetic field influence on some plant growth, Rom. 
Journ. Phys. VDL. 51,  Nos. 1-2, p.245-251, Bucharest. 

4-(69) Kato, R., Kamada,  H. and Asashma, M. (1989) Effect of high and very low magnetic field on the growth of hairy 
roots of Daucascarotta and Atropa belladonna. Cell physiology 30: 605-608. 
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 های گاوزبان اروپایی زنی و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه جوانه بر بذر آبی تیمارپیش تاثیر

 (Borago officinalis L.) 
 

 4بهروز اسماعیل پورو  3،ناصر زارع2فاطمه محمودی، *1پریسا شیخ زاده

دانشیار دانشکده کشاورزی 4و9بذر دانشگاه محقق اردبیلی، دانش آموخته رشته علوم و تکنولوژی9استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، 5

 دانشگاه محقق اردبیلی

 

 مقدمه
های  دارای خواص دارویی بسیار فراوانی است که سبب افزایش اهمیت آن شده است. گل (.Borago officinalis Lگاوزبان اروپایی )

 عمومی طوربه و تنفسی های عفونت و برونشیت درمان سرماخورگی، معالئ عروقی، رفع قلبی و گوارشی های ناراحتی جهت درمان این گیاه

 خشکانده سپس و شده خیسانده در آب بذرها ابتدا آن در که است روشی آبی تیمار (. پیش5) شودمی تجویز التهاب ضد یک عنوان به

زنی و  تیمار بذر افزایش جوانه(. هدف از پیش6ود )ش نمی خارج از بذر چه ریشه ولی گردیده، آغاز زنی جوانه فرایندهای بطوری که شوند، می
اکسیدان و  های آنتی(. افزایش فعالیت آنزیم1باشد ) ها در شرایط مساعد و شرایط نامساعد محیطی می سبز شدن و بهبود استقرار گیاهچه

شود تا. پراکسیداسیون  شوند که این امر موجب میمی اکسیژن فعال انواع شدن غیر فعال و حذف پرولین در نتیجه پیش تیمار بذور باعث
(. بنابراین، با توجه به اهمیت گیاه دارویی 51شوند )می زنیجوانه درصد افزایش سبب نتیجه در یافته و کاهش زنیجوانه طی لیپیدها

های ت پیش تیمار آبی بذر بر مولفهزنی بذر این گیاه، در این پژوهش کوشش شده تا تاثیر مد گاوزبان و مشکالت موجود در زمینه جوانه
 های گاوزبان اروپایی مورد ارزیابی قرار گیرد. زنی و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه جوانه

 

 هامواد و روش
ل های حاص اکسیدان و محتوای پرولین گیاهچه های آنتی زنی و فعالیت آنزیم تیمار آبی بذر بر جوانهپیش تاثیر بررسی این آزمایش، به منظور

، ابتدا  تیمار آبیشد. جهت اعمال پیش اجرا تکرار سه با تصادفی صورت طرح کامالً  به اردبیلی محقق از بذور گاوزبان اروپایی در دانشگاه
گراد خیسانده شدند. سپس بذور  درجه سانتی 51ساعت در انکوباتوری با دمای  48، 94، 59های صفر )شاهد(،  بذور در آب مقطر به مدت

ها به روش روی کاغذ کشت  عدد بذر از هر تکرار و تیمار در داخل پتریدیش 91زنی،  ده خشک شدند. جهت انجام آزمون جوانهتیمار ش
متر به عنوان معیاری برای  میلی 9چه به اندازه شدند. ظهور ریشه منتقل گراد درجه سانتی 91دمای با ژرمیناتوری به ها شدند. سپس نمونه

روزه جهت تعیین  51های  زنی بذور تعیین گردید. از گیاهچه زنی، درصد جوانه ظر گرفته شد. بعد از اتمام مدت جوانهزنی بذرها در ن جوانه
پرولین با استفاده محتوای  ( استفاده شد.2چانس و ماهلی ) روش به پراکسیداز  ( و فعالیت آنزیم4ابی ) روش به کاتاالز  میزان فعالیت آنزیم

 استفاده با هایانگینم یسهو مقا گرفت صورت SAS افزار نرم از استفاده با ها، داده آماری های  تجزیه کلیهگرفت.  ( صورت8از روش بیتس )
 .شد انجام% 1 احتمال سطح در دانکن ای دامنه چند آزمون از

 

 نتایج و بحث
 طور ی پرولین بهکاتاالز، پراکسیداز و مقدار اسیدآمینه هایفعالیت آنزیم زنی،  میانگین درصد جوانه که داد نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج

بطوری  بیشتر بذور شاهد بود   داری تیمار شده به طور معنی زنی بذور پیش  درصد جوانه تیمار آبی قرار گرفتند. پیش تاثیر تحت داری معنی
زنی در اثر اعمال  (. افزایش درصد جوانه5 ساعت بدست آمد)شکل 48تیمار شده به مدت  زنی در بذور پیش که بیشترین درصد جوانه
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ها و افزایش  تواند موجب بهبود سرعت رشد گیاهچه میباشد که این امر می شده تیمارپیش بذرهای قدرت افزایش نمایانگر تیمار آبی، پیش
داری بیشتر طور معنیت آمد که بهدسساعت به 48تیمار شده به مدت (.بیشترین مقدار پرولین در بذور پیش9شود ) کیفیت و کمیت عملکرد 

( که این 5داری مشاهده نشد )شکل ساعت اختالف معنی 94و  59تیمار شده به مدت تیمارها بود. بین بذور پیشاز بذور شاهد و سایر پیش
  گلرنگ مطابقت دارد.  بذور ( در7) رزمجو و اشرفی های نتایج با یافته

  
 

 
 های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییپرولین در گیاهچه زنی و مقداربذر بر درصد جوانه یتیمار آبمدت پیشتاثیر : 5شکل 

 

طوری که بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز در داری افزایش یافت، به طور معنی تیمار آبی فعالیت آنزیم کاتاالز بهبا افزایش مدت زمان پیش
داری کمتر از بذور (. فعالیت آنزیم پراکسیداز در بذور شاهد به طور معنی9شکل دست آمد )ساعت به 48تیمار شده به مدت  بذور پیش

 تیمار آبی( پیش9در ارزن مرواریدی )(. 5داری مشاهده نشد )شکل تیمار آبی اختالف معنیهای پیشدست آمد. بین مدتتیمار شده به پیش

  ست.ا شده های کاتاالز و پراکسیداز آنزیم فعالیت افزایش بذور سبب

  
 های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییهای کاتاالز و پراکسیداز در گیاهچهفعالیت آنزیممیزان بر  تیمار آبیمدت پیشتاثیر  -9شکل 

 
 و زنی جوانه مرحله طی در پرولین محتوای و اکسیدانآنتی هایآنزیم فعالیت افزایش مانند متابولیکی فعالیت افزایش طریق از آبی تیمارپیش
علت این که این روش  باشند. به ترپیشرفته شاهد بذور به نسبت گیاهچه رشد و زنیجوانه لحاظ از این بذور تا شود می سبب گیاهچه، رشد

تواند توسط کشاورزان اجرا گردد، بنابراین، جهت بهبود  ای بوده و عدم نیاز به دانش فنی پیچیده دارد، به آسانی می صرفه ساده و مقرون به
 شود. می های گاوزبان اروپایی توصیه  زنی و رشد گیاهچه و افزایش کیفیت و قدرت بذور و گیاهچه وانهج

 

 زنی، کاتاالز، گاوزبان اروپایی.  درصد جوانه تیمار آبی، پرولین، پیش :واژگان کلیدی
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 های گاوزبان اروپای  خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه بر تیمار بذر با اسید سالسیلیکپیش یرتاث

(Borago officinalis L.) 
 

 4و بهروز اسماعیل پور 3،ناصر زارع2، فاطمه محمودی*1پریسا شیخ زاده

دانشیار دانشکده کشاورزی 4و9ر دانشگاه محقق اردبیلی،دانش آموخته رشته علوم و تکنولوژی بذ9استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، 5

 دانشگاه محقق اردبیلی

  نویسنده مسئول:

 

 مقدمه
یابد. های درمانی پرورش میبوده که امروزه در اکثر نقاط دنیا به منظور استفاده Boraginaceaeگیاه دارویی گاوزبان اروپایی، از خانواده 

های و برگ ژی، تانن و ترکیبات فنولی و نیز مقدار کمی آلکالوئید است. تحقیقات نشان داده که از گلهای این گیاه حاوی مواد موسیالدانه
روشی است که در آن  تیمار بذر(. پیش8شود )این گیاه به عنوان معرق، آرام کننده، تقویت قلب و اعصاب و تصفیه کننده خون استفاده می

(. 4شود ) چه از بذر خارج نمی زنی آغاز گردیده، ولی ریشه طوری که فرایندهای جوانه شوند، به می ابتدا بذرها خیسانده شده و سپس خشکانده
 سایر و ریداکتاز دیسموتاز،گلوتاتیون سوپراکسید پراکسیداز، قبیل کاتاالز، از اکسیدان های آنتیتیمار بذر از طریق افزایش فعالیت آنزیم پیش

-طوری که خسارت وارده در شرایط نامساعد محیطی به بذرهای پیش شوند. بهمی اکسیژن فعال انواع شدن غیر فعال و حذف باعث ها آنزیم

بذر بر خصوصیات بیوشیمیایی  تیمار سودمندی پیش (.9ها، کاهش خواهد یافت )های حاصل از آن زنی و گیاهچهتیمار شده در حال جوانه
تواند روی فعالیت بیوشیمیایی  تیمار بذر می جایی اعمال پیشاست. از آن اده شده ( نشان د7( و خربزه )5ها در مورد بذور شاهی) گیاهچه
تیمار بذر با اسید سالسیلیک بر خصوصیات بیوشیمیایی ها تاثیر مثبت داشته باشد، بنابراین در این پژوهش سعی شده تا تاثیر پیش گیاهچه

 بذور گاوزبان اروپایی مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 هامواد و روش
های گاوزبان  های کاتاالز و پراکسیداز و محتوای پرولین گیاهچه فعالیت آنزیم تیمار بذر با اسید سالسیلیک بربه منظور بررسی تاثیر پیش

های مورد در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید. تیمار 5924صورت طرح پایه کامال تصادفی با سه تکرار در سال اروپایی، آزمایشی به
بعد از اعمال  ساعت( و بذور شاهد بود. 61و  48، 94میلی موالر به مدت  4، 9، 9تیمار بذر با اسید سالیسیلیک ) لعه شامل سه سطح پیشمطا

 ها به روش روی کاغذ کشت شدند. دیشپتریاز هر تیمار و تکرار در داخل  بذر عدد 91تیمار شده، بذور پیشپیش تیمار بذر و خشک کردن 
های نرمال  روز گیاهچه 51گراد منتقل گردیدند. در پایان آزمون بعد از گذشت  درجه سانتی 91ا به داخل انکوباتوری با دمای ه سپس نمونه

آنزیم  داری شدند. فعالیتنگه -71های کاتاالز و پراکسیداز و محتوای پرولین در فریزر دمای  گیری آنزیم ها جهت اندازهانتخاب شده و نمونه
پرولین با استفاده از روش  گیری محتوای ( اندازه گیری شد. اندازه6چانس و ماهلی ) روش به پراکسیداز ( و فعالیت9ابی ) وشر به کاتاالز
 آزمون از استفاده با هایانگینم یسهو مقا گرفت صورت SAS افزار نرم از استفاده با ها، داده آماری های  تجزیه کلیه( صورت گرفت. 1بیتس )

  .شد انجام% 1 احتمال سطح در دانکن ای دامنه چند
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 نتایج و بحث
 داری معنی طور ی پرولین بههای کاتاالز، پراکسیداز و مقدار اسیدآمینهمیانگین فعالیت آنزیم که داد نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج

 9تیمار شده با غلظت های حاصل از بذور پیشگیاهچه (. فعالیت آنزیم کاتاالز5تیمار با سالسیلیک اسید قرار گرفتند )جدول پیش تاثیر تحت
تیمار های حاصل از بذور پیشداری بیشتر از بذور شاهد بود. بیشترین فعالیت این آنزیم در گیاهچهطور معنیمیلی موالر اسید سالسیلیک به

های حاصل از بذور شاهد داری بیشتر از گیاهچهطور معنیدست آمد که بهساعت به 94میلی موالر اسید سالسیلیکبه مدت  9شده با غلظت 
میلی موالر اسید سالسیلیک  4و 9تیمار شده با های حاصل از بذور پیشفعالیت این آنزیم در گیاهچه (.5تیمارها بود )شکل و سایر پیش

 آنزیم یک) کاتاالز فعالیت آنزیم رندگیبازدا سبب در غلظت باال اسید سالیسیلیکباشد. تیمار شده و بذور شاهد میکمتر از سایر بذور پیش

پراکسیداز فعالیت آنزیم  ( در خربزه مطابقت دارد.7های فرهودی و همکاران )با یافته که شودمی (است اکسیدهیدروژنرپ کننده پاکسازی
داری بیشتر از بذور ر معنیطوساعت ه به 94میلی موالر اسید سالسیلیک به مدت  9تیمار شده با غلظت بذور پیش های حاصل از  گیاهچه

ساعت  61میلی موالر اسید سالسیلیک به مدت  9تیمار شده با داری بین بذور شاهد و بذور پیششاهد و سایر تیمارها بود. اما اختالف معنی
دند که کاربرد ( در مطالعه خود نشان دا5هاشمی و همکاران )ساعت وجود نداشت  48و  94میلی موالر اسید سالسیلیک به مدت 9و غلظت

 های این تحقیق همسو است. شود که با یافته های کاتاالز، پراکسیداز بذور میسالسیلیک اسید روی بذور شاهی موجب کاهش فعالیت آنزیم
 

 
بذور گاوزبان اروپایی های حاصل ازهای کاتاالز و پراکسیداز در گیاهچهتیمار بذر با اسید سالسیلیک بر فعالیت آنزیممدت و غلظت پیشتاثیر  -5شکل   

 
دست آمد. با افزایش مدت و غلظت  تیمار شده به داری کمتر از بذور پیش طور معنی های حاصل از بذور شاهد به محتوی پرولین گیاهچه

تیمار شده با طوری که بیشترین مقدار پرولین در بذور پیشها افزایش یافت. بهتیمار بذور با اسید سالسیلیک، محتوای پرولین گیاهچهپیش
تیمارها بود داری بیشتر از بذور شاهد و سایر پیشطور معنیدست آمد که بهساعت به 61میلی موالر اسید سالسیلیک به مدت  4غلظت 
 به ای قابل مالحظه طور به و میدهد رخ سیتوسل در طور معمول به فعال بسیار اسمزی کننده تنظیم یک عنوان پرولین به (. تجمع9)شکل 

 .(9کند ) می کمک غشایی فرآیندهای غشاء و ثبات سیتوپالسمی، اسمزی ظیمتن
فعال از  های اکسیژنتجزیه گونه قبیل پراکسیداز و کاتاالز از طریق ها از گیاهچه اکسیدان موجود درآنتی هایاز آنجایی که آنزیم

توانند  های محیطی می ها به تنش افزایش مقاومت گیاهچهگردد و پرولین نیز از طریق  ها جلوگیری می های وارده توسط این گونهآسیب
تیمار بذور گاوزبان اروپایی با اسید سالسیلیک  ها در شرایط نامساعد محیطی گردند، بنابراین پیش زنی و رشد گیاهچه موجب بهبود جوانه
 شود.  ها در شرایط مساعد و نامساعد محیطی توصیه می زنی و رشد گیاهچه جهت بهبود جوانه
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های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییپرولین در گیاهچه اسیدآمینه تیمار بذر با اسید سالسیلیک بر مقدارمدت و غلظت پیشتاثیر  -9شکل   

 تیمار بذر، کاتاالز، گاوزبان اروپایی  سالسیلیک، پرولین، پیش اسید: واژگان کلیدی
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 تاثیر کودهای شیمیای و کود آلی ورمی کمپوست بر عملکرد نعناع فلفلیمقایسه 

 

 . انجمن ارگانیک شعبه استان کرمانشاه2.لیدا فریدونی*1پریا افضلی، 
 .کارشناس ارشد اصالح نباتات دانشگاه آزاد کرمانشاه1

 . دانش آموخته کارشناس ارشد اصالح نباتات دانشگاه ایالم9
 ستان کرمانشاه.انجمن ارگانیک شعبه ا9

 Paria.afzali2000@gmail.com  :نویسنده مسئول
 

 مقدمه

گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمان های گیاهی به طور کلی فراورده های طبیعی بویژه در طی سال های اخیر رو به 

ت آن، اثبات تأثیرات مخرب و جانبی داروهای شیمیایی از یک طرف و ایجاد آلودگی های زیست محیطی که افزایش بوده و مهم ترین عل

(. رویکرد جهانی در تولید گیاهان دارویی به سمت بهبود  Maffei et al,. 1989کره زمین را تهدید می کند از سوی دیگر بوده است) 

ن گیاهان از طریق کاربرد کودهای بیولوژیک، دارای بیشترین تطابق راین تغذیه سالم ایکمیت و کیفیت و سالمت ماده موثره می باشد. بناب

(. استفاده از کودهای 5987با اهداف تولید گیاهان دارویی باشد و منجر به بهبود عملکرد کمی و کیفی آن ها شود) درزی و همکاران، 

رند از جمله اینکه در چرخه غذایی، تولید مواد سمی و میکروبی می نماید. بیولوژیک در مقایسه با مواد شیمیایی مزیت های قابل توجهی دا

قابلیت تکثیر خود به خودی دارند، باعث اصالح خصوصیاتن فیزیکی و شیمیایی خاک می شوند و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و از 

بیولوژیک مفید کود ورمی کمپوست می باشد.  (. از جمله کودهای5921دیدگاه زیست محیطی قابل پذیرش هستند)چوب فروش خوئی، 

ورمی کمپوست نوعی کمپوست تولید شده به کمک کرم های خاکی است که در نتیجه تبدیل و تغییر و هم نسبی ضایعات آلی )کود دامی، 

 (.5987بقایای گیاهی و غیره(. درضمن عبور از دستگاه گوارش این جانوران به وجود می آیند)درزی و همکاران،

 

 ها مواد و روش

مواد گیاهی شامل گیاه نعناع فلفلی بوده که در ایستگاه تحقیقاتی مرکز آموزش کشاورزی ماهیدشت متعلق به مرکز آموزش و تحقیقات 

درجه  94-56جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه مورد ارزیابی قرار گرفت مشخصات محل اجرای طرح به این شرح بود که در 

متر بود و بافت خاک لومی شنی  5941درجه طول جغرافیایی واقعه شده بود ارتفاع محل اجرای طرح از سطح دریا 11-46الی عرض شم

درصد  51و 91،91و به نسبتهای  NPKکیلوگرم  911و  511، 11تیمار)صفر، 6بود به منظور بررسی تاثیر سطوح کودی بر نعناع فلفلی تعداد

 تن در هکتار کود ورمی کمپوست در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. 51و  1 ( و مقادیرKو  N ،Pبه ترتیب 

سانتی متر و فواصل بین ریزومها در هر ردیف کشت  91متر در نظر گرفته شد که در هر کرت فاصله بین ردیفها  9در  9هر کرت به ابعاد 

به  صورت دستی انجام شد. آبیاری هر هفته یکبار و وجین به صورت دستی انجام  سانتی متر در نظر گرفته شد کشت در فروردین ماه و 91
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شد. در سه  چین میزان عملکرد در هر کرت با برش سطح سبز شده و توزین آن با ترازوی دیجیتال ثبت گردید و با توجه به مساحت کرت 

، تجزیه واریانس در قالب طرح بلوک کامل  SPSSنرم افزار  عملکرد بر حسب کیلوگرم در هکتار در هر چین محاسبه شد. با استفاده از

 تصادفی انجام شد و مقایسه میانگین با روش دتنکن انجام گردید.

 نتایج و بحث

تجزیه واریانس عملکرد نعناع فلفلی در سطوح کودی متفاوت در سه چین ارائه شده است که با توجه به تجزیه واریانس  5در جدول شماره 

% معنی دار شد 5% معنی دار بود و اثر متقابل کود در چین نیز در سطح 5ردد اثر تکرار معنی دار نشده است. اثر کود در سطح مشاهده میگ

اثر چین های برداشت نیز معنی دار نبود بنابراین میتوان بیان داشت که سطوح متقاوت کودی و دو نوع کود شیمیایی و زیستی تاثیر 

چین متفاوت برداشت شده عملکرد  9لفلی داشتند از طرف دیگر معنی دار نشدن اثر چین بیانگر این است که در متفاوتی بر عملکردنعناع ف

یکسانی حاصل شده است اما معنی دار شدن اثر متقابل کود در چین بیانگر این نکته بود که سطوح متفاوت کودی در چینهای متفاوت تاثیر 

ش عملکرد گیاه نعناع فلفلی به کودهای مختلف و سطوح متفاوت آنها در چینهای مختلف متفاوت یکسانی نداشته یا به عبارتی روند واکن

 % بود که بیانگر دقت طرح بود.71/55بود درصد ضریب تغییرات به دست آمده 

اه ، بهبود رشد و ورمی کمپوست با دارا بودن سطوح زیاد برای جذب آب و عناصر غذایی، در جهت فراهم کردن عناصر غذایی مورد نیاز گی

عملکرد گیاهان دارویی مفید می باشد. از طرف دیگر، با توجه به سیستم های تغذیه ای خاص گیاهان دارویی به لحاظ تولید مواد موثره و 

این دسته  نیاز به عناصر غذایی برای تولید این مواد، استفاده از ورمی کمپوست به عنوان  یک کود آلی که می تواند عناصر غذایی را برای

 (5921از گیاهان فراهم کند، مفید می باشد)احمدآبادی و همکاران، 

 تجزیه واریانس عملکرد نعناع فلفلی در سطوح کودی متفاوت در سه چین -1جدول

 سطح معنی داری ftآمار  میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

 تکرار

 کود

 5خطای

 چین

 کود*چین

 9خطای

9 

1 

51 

9 

51 

94 

192/11 

197/4711 

181/951 

126/559 

159/686 

658/497 

151/97 

117/211 

118/95 

728/16 

615/68 

994/58 

95/5 

99/41 

- 

55/9 

76/9 

- 

959/1 

111/1 

- 

169/1 

114/1 

- 

  cv 71/55%)درصد ضریب تغییرات )
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% ارائه شده است که با 1در سطح  LSDمختلف با روش نتایج مقایسه میانگین عملکرد به دست آمده در سطوح کودی  9در جدول شماره 

تن در هکتار ورمی کمپوست اختالف معنی دار نداشت و در یک گروه  1توجه به جدول مشاهده میگردد و سطح کودی صفر درصد با سطح 

ف دیگر سطح کودی استفاده از تن در هکتار به این دو سطح تعلق گرفتند اما از طر 91و95قرار گرفتند که کمترین عملکرد به ترتیب با 

قرار   Aعملکرد یکسانی داشت و در گروه  NPKکیلوگرم در هکتار  911و  11،511تن در هکتار با سطوح کودی  51ورمی کمپوست  

فزایش گرفتند بنابراین به خوبی میتوان نتیجه گرفت که استفاده از کود ورمی کمپوست همانند استفاده از کودهای شیمیایی میتواند در ا

تفاوت معنی داری مشاهده نشد که  NPKکیلوگرم در هکتار  911کیلوگرم در هکتار تا  11عملکرد نقش داشته باشد  و از طرف دیگر بین 

طوح این نتیجه میتواند بیانگر این باشد در کشت نعناع فلفلی استفاده کمتری از کود شیمیایی میتواند همان نتیجه ایی را بدهد که استفاده س

 کیلوگرم میدهد. 911التر تا با

 استفاده از کودهای بیولوژیک در مقایسه با مواد شیمیایی مزیت های قابل توجهی دارند.از جمله این که در چرخه غذایی، تولید مواد سمی و

نظر اقتصادی  میکروبی می نمایند، قابلیت تکثیر خود به خودی دارند، باعث اصالح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می شوند و از

 (5921مقرون به صرفه و از دیدگاه زیست محیطی قابل پذیرش هستند)چوب فروش خوئی،

 %1در سطح  LSD: مقایسه میانگین تاثیر سطوح کودی بر عملکرد نعناع فلفلی با روش 9جدول

 گروه میانگین تیمار

 صفر درصد

(NPK )11 

(NPK)511 

(NPK)911 

 1)ورمی(

 51)ورمی(

11/95 

76/49 

65/46 

16/42 

11/91 

16/49 

B 

A 

A 

A 

B 

B 

(1 )%LSD 854/4  

 

 ، ورمی کمپوست ، عملکرد .NPK: نعناع فلفلی ، واژگان کلیدی

 منابع 

 رهیافت های تولید و فراوری گیاهان دارویی، جلد اول انتشارات فکر روز، تهران 5974امید بیگی، ر، 
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 دوم، انتشارات طراحان نشر، مشهد جلد دارویی، انگیاه فراوری و تولید های رهیافت 5976 ر، بیگی، امید -5

، بررسی اثر زمان کاشت و تراکم گیاهان روی مقدار اسانس و 5981م، ر، ن. خدابنده،م، درزی و ن یاسا. حاج سید هادی، س، -9

 کامازولن در گیاهان دارویی بابونه، اولین همایش ملی گیاهان دارویی ایران

، بررسی تاثیر دفعات آبیاری و فاصله ردیف بر عملکرد دانه  اسانس زیره سب در خرم 5981اریخادمی، و م، ی رضایی نژاد،ع، ک، -9

 ایران دارویی گیاهان ملی همایش آباد. اولین

 ، گیاهان دارویی، جلد چهارم، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران5976زرگری، ع -4

رات فصلی عملکرد و ترکیبات اسانس اویشن در تراکم های ، تغیی5985د، یزدانی. ف،نظرقی. و م. ع ساجد.  نقدی، بادی، ح، -1

 6-55: 1مختلف کاشت. فصلنامه گیاهان دارویی
6- Aflatuni,A.2005. The yield and essential oil content of mint (Mentha spp) in nortern ostrobothnia. Academic 

dissertation to be presented with the assent of the faculty of the faculty of science. University of oulu. 

7- Arabaci,O. and Bayram,E.2004. the effect of nitrogen fertilization and different plant densities on some agronomic 

and technologiec characteristic of basil.  

8- Eccles R. Mentol cooling compounds.j. pharm. Pharmacol. 1994;46: 30-18. 

9- Foster S. Peppermint: Mentha piperita. American Botanical COUNCIL- BOTANICAL Series 1996; 306: 8-3. 
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 های کمی و کیفی کدوی تخم کاغذی اثر هیومیک اسید و مالچ بر ویژگی
*حامد تک فالح

 3و عبدالکریم کاشی  2، پژمان مرادی1
 وی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، دانشج*1

 هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه 9 
 هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 9

 ak18@yahoo.com_tha نویسنده مسئول:

 

 مقدمه
های شیمیایی از جمله کودهای شیمیایی و آفت رویه نهادهبا توجه به اثرات مخرب زیست محیطی کشاورزی متداول،که ناشی از مصرف بی

وکلیمای اطراف گیاه باشد، روز به روز بر اهمیت توجه به کشاورزی پایدار افزوده می شود. مالچ های پالستیکی مستقیما بر میکرها میکش
 دارای رنگهای کاربرد هدف اساس بر پالستیکی خاکپوشهای توسط تغییر در تشعشع از سطح مالچ و کاهش نقصان آب تاثیر می گذارد.

 (.5میشوند ) تقسیم رنگی و روشن تیره، دسته خاکپوشهای سه به عمومًا و هستند متفاوتی
کدوی (. 9کنند ) وده که نقش بسیار مهم و اساسی را در سالمت افراد جامعه ایفا میگیاهان دارویی از مهمترین محصوالت کشاورزی ب

گیاهی است ، Naked seed pumpkinیا  Medicinal pumpkinبا نام انگلیسی  (Cucurbita pepo,var.styriaca)پوست کاغذی 
شرایط آب و هوایی نیمه خشک کشور، استفاده از  با توجه بهباشد. می (cucurbitaceae)ساله و متعلق به تیره کدوئیان علفی، یک

تواند مقاومت گیاهان را در برابر شرایط نامساعد محیطی باال ببرد، در این بررسی با انتخاب کدوی تخم کودهای آلی مانند هیومکس می
دن هیومیک اسید به آب آبیاری در کاغذی به عنوان یک محصول با اهمیت در کشور از نظر داروئی عکس العمل این گیاه در رابطه با افزو

بسترهای مالچی از نظر کمی و کیفی مدنظر واقع شده است تا در صورت حصول نتایج مطلوب در جهت کشت هر چه بیشتر انواع آن اقدام 
 گردد.

 
 ها مواد و روش

ی در مزرعه شخصی واقع در روستای به منظور ارزیابی اثر هیومیک اسید و مالچ بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کدو تخم کاغذی آزمایش
ها برای جلوگیری از اختالط تیمارهای مختلف موجود، سه کشت بذر در فصل بهار صورت پذیرفت. بین بلوکقاسم آباد بزرگ انجام شد. 

اکتور های این های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد.  فآزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکمتر فاصله در نظر گرفته شد. 
درسه سطح شاهد )عدم  اسید هیومیکدر چهار سطح: شاهد)فاقد مالچ(، مالچ آبی، مالچ مشکی، مالچ شفاف و  مالچتحقیق عبارتند از 

بر ها و برداشت نهایی، از کفگرم در لیتر. کلیه صفات مورد ارزیابی در مرحله رسیدگی میوهمیلی 1111گرم در لیتر و میلی 9111مصرف(، 
ای انجام می شود. صفات زراعی شامل صفات وزن میوه،  تعداد دانه در میوه، عملکرد کردن چهار بوته از هر کرت با رعایت حذف اثر حاشیه

های مربوط به چهار بوته از هر کرت، جداگانه دانه، درصد و عملکرد روغن دانه بودند. پس از هر بار برداشت میوه در طول فصل رشد، میوه
ها از میوه استخراج و در سایه خشک شدند. در پایان، میانگین عملکرد دانه خشک برای هر تیمار تعیین شد. استخراج د. سپس دانهتوزین ش

آنالیز شده و مقایسه میانگین ها نیز بر اساس  SAS 9.1روغن دانه به روش سوکسله انجام پذیرفت. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار
 % انجام شد.1ر سطح آزمون دانکن د

 

 نتایج و بحث
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های این آزمایش مشخص کرد که اثر مالچ بر وزن میوه، تعداد میوه در بوته، عملکرد دانه، درصد و نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
لکرد روغن دانه از دار بود و مشخص شد که بیشترین میزان تعداد میوه در بوته، درصد و عمعملکرد روغن در سطح آماری یک درصد معنی

مالچ آبی و بیشترین وزن میوه و عملکرد دانه از مالچ مشکی حاصل گردید. اثر هیومیک اسید بر وزن میوه، درصد و عملکرد روغن در سطح 

ارش ( گز4میلی گرم در لیتر بدست آمد. رائو و همکاران ) 1111دار بود و مشخص شد که بیشترین میزان از تیمار آماری یک درصد معنی
-کردند که درصد روغن تحت تاثیر عوامل ژنتیکی است، چنانچه در اواخر فصل رشد استرسی وجود نداشته باشد درصد روغن دانه ثابت می

( نشان داد که مصرف نیتروژن در ابتدای مرحله گلدهی سبب کاهش درصد روغن دانه 5972ماند. نتایج آزمایشات میرزاشاهی و همکاران )
(. اثر متقابل هیومیک اسید و مالچ نیز تنها بر وزن میوه در سطح آماری یک درصد 9که این کاهش معنی دار نمی باشد)می گردد هر چند 

میلیگرم در لیتر به دست آمد و کمترین  1111معنی دار شد و بیشترین وزن دانه از تیمار کاربرد مالچ مشکی و هیومیک اسید به میزان 
شود که کاربرد همزمان برد مالچ و عدم مصرف هیومیک اسید تعلق داشت. از نتایج حاصل چنین استنباط میمیزان آن نیز به تیمار عدم کار

 مالچ و هیومیک اسید بر میزان وزن میوه مفید بوده و باعث افزایش وزن میوه در گیاه کدو گشته است.

 

 نتیجه گیری

دهی گیاه کدو پوست کاغذی تأثیر مثبت بر خصوصیات مورفولوژیک، در این تحقیق مشاهده گردید که مالچ در طی مراحل گلدهی و میوه
لوژیک و فیزیولوژیک زراعی و میزان روغن دانه داشت. براساس نتایج حاصل استفاده از مالچ آبی تأثیر مثبت و افزایشی بر صفات مورفو

گرم در لیتر تأثیر میلی 1111داشت. استفاده از مالچ همچنین موجب افزایش درصد روغن دانه کدو گردید. کاربرد هیومیک اسید به میزان 
الچ رنگی توان نتیجه گرفت که استفاده از ممثبت و بهبود دهنده ای بر اکثر صفات داشت. بر اساس نتایج این تحقیق و شواهد پیشین، می

تواند سبب افزایش صفات مورد بررسی در گیاه کدو شود. البته با توجه به حجم کم تحقیقات انجام شده در این زمینه، تا حد قابل قبولی می
 های بیشتری در این زمینهها و گیاهان مختلف زراعی و باغی، نیازمند پژوهشرسد قطعیت یافتن مطالب مذکور در مورد اقلیمبه نظر می

های متفاوت و تحت شرایط اقلیمی و رطوبتی مختلف و با مقادیر مختلف هیومیک اسید و سایر مالچ ها روی گیاهان متفاوت و در مکان
 باشد. می

 

 : روغن دانه، عملکرد دانه، هیومیک اسید، مالچ پالستیک، کدو پوست کاغذیواژگان کلیدی

 منابع

،ارزیابی خصوصیات کمی وکیفی میوه طالبی کشت شده تحت شرایط خاکپوشهای پلی 5988م.،  فرهادی، ع.، صادق جاللی ،ص.، و نعمت الهی  .5
 .82-21(9)41مجله علوم باغبانی ،  اتیلن رنگی،

 پوست کاغذی های آزمایش بر صفات مورد بررسی گیاه کدوجدول تجزیه واریانس  تاثیر تیمار
 (MSمیانگین مربعات )  

 عملکرد روغن درصد روغن دانه عملکرد دانه تعداد دانه در میوه وزن میوه درجه آزادی منابع تغییر
1/5261955 9 بلوک  8/9946  5/126198  12/5  18/5742  

8/9459899 9 مالچ ** 1/51694 ** 9/992171 ** 79/999 ** 25/87757 ** 

5/522795 9 هیومیک اسید ** 15/125  ns 9/54795  ns 29/59 ** 92/59791 ** 

هیومیک اسید ×مالچ  6 9/99519 ** 47/66  ns 4/9169  ns 54/5  ns 89/5197  ns 
7/94718 99 خطا  2/581  6/2159  84/5  87/5495  

8/1 - ضریب تغییرات  7/1  88/7  87/9  44/7  

nsباشد % می5% و 1احتمال  دار در سطح دهنده غیر معنی دار، معنی ، * و **: به ترتیب نشان 
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. تعیین مناسبترین میزان و روش مصرف ازت در کلزا. نشریه خاک و آب. 5972میرزاشاهی،ک. س. سلیم پور، ع. دریاشناس، م. ملکوتی و ح. رضایی.  .9
 .7-55. ص 59، شماره 59جلد 

. ششمین کنگره 5978های خاک پس از افزودن مواد زائد شهری و کشاورزی.  آبادی، م. و امتیازی، گ. تغییرات کمی و کیفی میکروارگانیسم یحیی .9
 علوم خاک ایران.

4. Rao, M. S. S. and N. J. Mendham and G. C. Buzza. 1991. Effect of the apetalous flower character on the radiation 

distribution in the crop canopy, yield and its components of oilseed rape (Brassica napus). J. Agric. Sci. Camb. 117: 189-196. 
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 کمپوست بر عملکرد اسانس و میزان فالنوئید گیاه بابونه آلمانی بررسی تأثیر نانوکود فسفر و ورمی

(Matricaria chamomilla L.) 

 

 3، وحید اکبرپور2، محمدعلی بهمنیار1محبوبه آشناور

 دانشجوی دکتری گیاهان دارویی، گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 5
 استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 9

 و منابع طبیعی ساری استادیار گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی 9

 

 مقدمه

بابونه به عنوان یکی از گیاهان دارویی در تهیه داروهای گیاهی ترکیبی و همچنین در تهیه مواد دارویی شناخته شده است. اثرات ضد 

(. یک راه حل 5)هایی است که در مواد فرار و غیر فرار آن وجود دارد  تشنج، ضد التهاب و ضد میکروبی بودن بابونه به دلیل وجود ترکیب

کمپوست کودی  باشد. ورمی کمپوست می های زراعی کشور، استفاده از کودهای آلی از قبیل ورمی برای افزایش مقدار مواد آلی خاک

باشد  های کرم خاکی می ها، بقایای گیاهی، کود حیوانی و کپسول ها، آنزیم بیوارگانیک و شامل یک مخلوط بیولوژیکی بسیار فعال از باکتری

گردد. نانوکودها نیز به عنوان جزئی از  های میکروبی در بستر کشت گیاه می که سبب ادامه عمل تجزیه مواد آلی خاک و پیشرفت فعالیت

توانند به صورت مطلوب در نقطه مناسبی از ناحیه رشد ریشه، عناصر غذایی خود را  کودهای شیمایی، راندمان مصرف باالیی داشته و می

با توجه به گرایش جهانی در جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی در سیستم های کشاورزی پایدار و نیز با توجه به اهمیت و (. 4آزاد کنند )

کمپوست با نانوکود فسفر  های ثانویه آن، این طرح با هدف ادغام ورمی جایگاه گیاه دارویی بابونه آلمانی و تأثیر کودهای مختلف بر متابولیت

 برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی بابونه آلمانی انجام شد. و تأثیر آنها بر

 

 ها مواد و روش

گرم در  4و  9، 1عامل نانوکود فسفر ) 9انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با  5929این تحقیق در سال 

بذرهای بابونه آلمانی در تکرار اجرا گردید.  9صد وزنی خاک گلدان(، در در 51و  1، 1کمپوست ) پاشی برگی و ورمی لیتر( به صورت محلول

کمپوست قبل از کشت به خاک اضافه گردید. نیمه اول آبان نیز  ها کشت شد. تیمار ورمی اواخر شهریور به صورت سطحی در گلدان

 نجام شد.روز یکبار ا 91پاشی برگی نانوکود فسفر آغاز و در سه مرحله و به فاصله هر  محلول

پس از برداشت و خشک  گیری شد. ها اندازه در این تحقیق، برخی از صفات مانند درصد اسانس، عملکرد اسانس و محتوای فالونوئید گل

(. 9گیری شد ) های بابونه آلمانی توسط روش تقطیر با آب در دستگاه کلونجر به مدت سه ساعت اندازه گیری از گل ها، اسانس کردن گل
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گیری محتوای ضرب عملکرد گل و درصد اسانس استخراج شده محاسبه شد. به منظور اندازه انس نیز به کمک حاصلعملکرد اس

 MSTAT-Cو  SAS ver 9.1افزار  های بدست آمده توسط نرم ( استفاده شد. داده9151فالونوئیدی نیز از روش ابراهیم زاده و همکاران )

درصد  1( در سطح احتمال خطای LSDدار ) ها با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنی میانگینمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه 

 انجام پذیرفت.

 و بحث نتایج

داری در سطح احتمال  کمپوست و اثر متقابل آنها، تأثیر معنی نتایج حاصل حاکی از این است که تیمارهای مختلف نانوکود فسفر و ورمی

گرم در لیتر نانوکود فسفر به  4ها در تیمار  یابی در گیاه دارویی بابونه آلمانی داشته است.درصد اسانس گلیک درصد بر صفات مورد ارز

درصد افزایش  49درصد( را به خود اختصاص داد که نسبت به تیمار شاهد حدود  46/4کمپوست، بیشترین مقدار ) درصد ورمی 51همراه 

توان به  کمپوست به دست آمد، دلیل آن را می س در اثر باالترین سطوح نانوکود فسفر و ورمییافت. با توجه به اینکه بیشترین درصد اسان

آیند، در نتیجه سبزینگی بهتر منجر به تولید بیشتر  های ثانویه از فتوسنتز گیاه به وجود می فتوسنتز بیشتر نسبت داد. به دلیل اینکه متابولیت

 (.9شود ) انس باالتر میهای ثانویه و در نتیجه تولید اس متابولیت

 

 

کمپوست  درصد ورمی 51گرم در لیتر نانوکود فسفر +  9(، باالترین عملکرد اسانس مربوط به تیمار 5مطابق جدول مقایسه میانگین )جدول 

برابر افزایش یافت. مقدار مناسب کودهای آلی به همراه کودهای شیمیایی به دلیل اثرات مطلوب، ضمن  67/4بود که نسبت به تیمار شاهد 

 ها، عملکرد اسانس را نیز تا حد مطلوبی افزایش دادند.  افزایش عملکرد وزن خشک گل

کمپوست بر برخی صفات مورد مطالعه گیاه دارویی بابونه  : مقایسه میانگین اثر متقابل نانوکودفسفر و ورمی1جدول 

 آلمانی

     منابع تغییرات

 نانوفسفر
 )گرم در لیتر(

 کمپوست ورمی
 )درصد وزنی(

 عملکرد اسانس درصد اسانس
 گرم در بوته( )میلی

 نوئید گلمحتوای فالو
 گرم کوئرستین بر گرم( )میلی

 
1 

1  
i59/9  

f24/59 
bc89/949 

1  
h92/9  

ef21/91 
b66/949 

51  
f71/9  

b21/65 
e91/917 

 
9 

1  
g49/9  

c92/41 
a75/948 

1  
e26/9  

cd81/99 
d16/959 

51  
c58/4  

a17/72 
g95/586 

 
4 

1  
d12/4  

de99/99 
f17/915 

1  
b99/4  

b71/18 
c22/945 

51  
a46/4  

cd2/41 
f12/919 

 درصد ندارند. 1داری در سطح ، باهم اختالف معنیLSDهای دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون در هر ستون، میانگین
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گرم در لیتر نانوکود فسفر +  9گرم کوئرستین بر گرم وزن خشک( مربوط به تیمار  میلی 75/948باالترین مقدار محتوای فالونوئید گل )

های بابونه و از جمله مهمترین  دهنده گل ای و از مواد مؤثره تشکیل کمپوست بود. فالونوئیدها ترکیباتی سه حلقه صفر درصد ورمی

 Aکوماریل کوآنزیم -4ر مسیر فنیل پروپانوئید موجب تبدیل فنیل آالنین به عنوان اولین آنزیم دبه PALهای دارویی هستند. آنزیم  ترکیب

تواند  رود که کاربرد مناسب نانوکود فسفر می (. احتمال می6سازی فعال در تولید ترکیبات فالونوئیدی است ) شود که این ترکیب پیشمی

افزایش دهد. به هر حال، هر گونه اقدامی که در راستای بهینه نمودن ها را  سازها و در نهایت تولید محتوای فالونوئیدی گل تولید این پیش

 تواند موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی شود.  دسترسی گیاه به عناصر غذایی ضروری صورت گیرد، می

 

 کمپوست، نانوکود فسفر، اسانس، فالونوئید بابونه آلمانی، ورمیواژگان کلیدی: 

 

 منابع

 صفحه. 927ولید و فرآوری گیاهان دارویی. انتشارات آستان قدس رضوی، جلد سوم، چاپ پنجم، . ت5987امیدبیگی، ر.  -5

. تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و 5982دهقی، م.، زاهدی، م.، مدرس ثانوی، ع.م. و محمدرضایی، س.  علیجانی، م.، امینی -9

 ,515-559(: 5) 96پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.  -(. فصلمانه علمی.Matricaria recutita Lدرصد اسانس بابونه آلمانی )
 111. استخراج، شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات موجود در گیاهان دارویی شاخص. نشر چوگان، تهران، 5981قاسمی دهکردی، ن. و طالب، ا.م.  -9

 صفحه.

4- Prabha, M.L., Jayraaj, I.A., Jayraaj, R. and Rao, D.S. 2007. Effective of vermicompost on growth parameters of selected 

vegetable and medicinal plants. Asian Journal of microbiology, biotechnology and environmental Sciences, 9: 321-326. 

5- Ebrahimzadeh, M.A., Nabavi, S.M., Nabavi, S.F., Bahramian, F. and Bekhradnia, A.R. 2010. Antioxidant and ferr radical 

scavering activity of H. officinalis L. var angustifolius, V. odorata, B. hyrcana and C. speciosum. Pakistan Journal of 

Pharmaceutical Sciences, 23 (1): 29-34. 

6- Clive, L., Sze-Chung and Nicholson, R. 1998. Reduction of light-Induced anthocyanin accumulation in inoculated 

sorghum mesocotyls implication for a compensatory role in the defense response. Plant Physiology, 116: 979-989. 
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  یدوپسیس تالیانادر تنظیم بیوسنتز گلوکوزینوالتها در آراب TSA1نقش ژن 

 

 2و طاهره آقاجانزاده 1*امید جزایری
 سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران گروه زیست شناسی5

 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران9

 

 مقدمه
 مدل اهیگ و کلم خانواده اهانیگ همه در که دباشن یسولفوردارم هیثانو یاهیگ باتیترک از بزرگ گروه کی شامل نوالتهایگلوکوز

(. به دلیل خاصیت داروئی گلوکوزینوالتها و ترکیبات حاصل از تجزیه آنها، تحقیق بر روی ژنهای 5) دنشوی م افتآرابیدوپسیس تالیانا ی
نوالتها نقش مهمی در سالمت انسانها و درگیر در بیوسنتز گلوکوزینوالتها و تنظیم بیوسنتز آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گلوکوزی

گیاهان دارا می باشند. عالوه بر نقش آنها در دفاع گیاه علیه حشرات و پاتوژنها، به عنوان عوامل ضد سرطان و همچنین در بهبود 
ده و غیر زنده از قبیل (. محتوا و انواع گلوکوزینوالتها تحت تاثیر شرایط محیطی زن9عروقی و عصبی نقش مهمی دارند ) -بیماریهای قلبی

(. در طی شرایط 9حمله پاتوژنها، تغییر عناصر غذایی مانند سولفور و نیتروژن، دما، طول دوره نوری، خشکی و شوری تغییر می کنند)
و چندین  R2R3-MYB محیطی زنده و غیر زنده بیوسنتز گلوکوزینوالتها توسط عواملی مانند فاکتورهای رونویسی متعلق به خانواده

 (.4تنظیم می شوند) IQD1 و Dof1.1 پروتئین هسته ای مانند
رسپتورهای شبه کینازی، گروهی از رسپتورها در سطح سلولهای گیاهی هستند که سیگنالهای محیطی را دریافت می کنند. پروتئین 

AT2G37050 تئومیک گذشته مشخص یکی از رسپتورهای شبه کینازی است که عملکرد آن بخوبی مشخص نشده است. درمطالعات پرو
نوع پروتئین ظاهر شده است و این  knock out( ،99( از کار افتاده AT2G37050شده است که در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا که درآن ژن 

نوع پروتئین  99نشان داده است بین  in silicoدرحالی است که این پروتئین ها در گیاه تیپ وحشی مشاهده نشده است. بررسی های 
اهر شده و ژنهای مسیر بیوسنتز گلوکوزینوالتها و همچنین ژنهای مسیر احیای سولفور ارتباطات بیولوژیکی وجود دارد که در این میان ژن ظ

TSA1  بدلیل بیان هم زمان با تعداد زیادی از ژنهای هر دو مسیر بیوسنتز گلوکوزینوالتها و احیای سولفور کاندیدای مناسبی برای بررسی
 هی ارزیابی شده استآزمایشگا

 

 ها مواد و روش

با   GeneMANIA( و گیاه مدل آرابیدوپسیس تالیانا انجام شد. الگوریتم  1)  GeneMANIAبا استفاده از الگوریتم in silicoمطالعه 

ژن،  _ ش ژنپروتئین، شرکت در مسیر بیوشیمیایی مشترک، برهم کن _استفاده از داده های مختلف زیستی شامل برهم کنش پروتئین 
پروتئینی، قرارگرفتن در مکان یکسان درون سلول و بیان هم زمان دو ژن، قادر به شناسایی ارتباطات زیستی بین  domainتشابه در 

 ژنها/پروتئینها میباشد.

ناخته شده مسیر ژن/ پروتئین ش 58شناخته شده مسیر بیوسنتز گلوکوزینوالتها )دایره های زرد رنگ(،  ژن/ پروتئین 57در مطالعه حاضر
از کار افتاده  AT2G37050پروتئین ظاهر شده در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا که درآن ژن  99احیای سولفور )دایره های قرمز رنگ( به همراه 

نظر گرفتن به دو صورت، بدون و با در  in silicoاستفاده گردید. آنالیز  GeneMANIAبود )دایره آبی رنگ( بعنوان ورودی اولیه الگوریتم 
 (.9و5بیان هم زمان دو ژن انجام شد )شکل 
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  و بحث نتایج

 و  SKS1,AT3G447570(، سه ژن5هنگامی که شبکه زیستی بدون در نظر گرفتن بیان هم زمان دو ژن بررسی شد )شکل 

AT1G08750/F22O13_24 .نوع ارتباط بطور  9در جدول  ارتباطاتی را با مسیرهای بیوسنتز گلوکوزینوالتها و احیای سولفور نشان دادند
 خالصه ذکر شده است.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را به عنوان  TSA1ژن مسیر بیوسنتز گلوکوزینوالتها، ژن  51ژن مسیر احیای سولفور و  1با   TSA1 (AT1G52410)بیان همزمان ژن 
 (.9ندیدای جدید درگیر در این مسیرها جهت بررسیهای بیشتر آزمایشگاهی مطرح می کند)شکلیک کا

 

 بیوانفورماتیک،  ژنهای مسیر احیای سولفور، ژنهای مسیر بیوسنتز گلوکوزینوالت، شبکه زیستیواژگان کلیدی: 
 

 منابع
1-Halkier B.A., Gershenzon J. 2006. Biology and biochemistry of glucosinolates. Annu. Rev. Plant Biol., 57: 303-333. 

2-Yan X., Chen S. 2007. Regulation of plant glucosinolate metabolism. Planta, 226: 1343–1352. 

 : نوع ارتباط زیستی بین ژن/ پروتئین ها1جدول

 SKS1 and SULTR4;2 قرارگرفتن در مکان یکسان درون سلول

 AT1G08750/F22O13_24 and MAM1 پروتئین-پیشبینی برهمکنش پروتئین

 AT1G08750/F22O13_24 and MAM-L پروتئین-پیشبینی برهمکنش پروتئین

 AT3G47570 and SUR1 قرارگرفتن در مکان یکسان درون سلول

 AT3G47570 and SOT17 قرارگرفتن در مکان یکسان درون سلول

 : شبکه زیستی بین سه گروه ژن/ پروتئین بدون لحاظ کردن بیان همزمان ژنها5شکل
و ژنهای  TSA1 : ارتباط بیولوژیک بین ژن9شکل

لحاظ کردن  اب مسیربیوسنتز گلوکوزینوالتها و احیای سولفور
 بیان همزمان ژنها
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  Monascus purpureusهای دانهبررسی اثر افزایش عصاره برخی از گیاهان دارویی بر میزان تولید رنگ

 3، محسن صابری نجفی2، حسین آرویی*1یزهره رضای

 : مقدمه

های رنگ اهای طبیعی را برای اضافه کردن به غذا، پوشاک، محصوالت آرایشی و دارویی ترجیح داده است. منشبشر بطور سنتی رنگ

به نسبت رای دو مزیت نسبی ها داو قارچ هاهای میکروبدانهها هستند. رنگها و قارچمیکروب، مواد معدنی ،جانوران ،گیاهان ،طبیعی

یند شیمیایی دیگر است و دیگری دستکاری آ، یکی مربوط به تخمیر که ذاتا سریعتر در مقایسه با هر فرباشدمیهای مصنوعی و معدنی رنگ

ع و بسیار مهمی وسی های موناسکوس پورپورئوس کاربرددانهرنگ، قارچی اهای با منشمیان رنگ در(. 51) ستا هاژنتیکی آسان و زیاد آن

که است های آسیای شرقی دارای قدمت طوالنی مصرف در کشور . استفاده از این قارچ(9)در سالمتی تغذیه و اقتصاد جامعه انسانی دارد

دهی طبیعی مواد غذایی، ماهی، پنیر چینی و شراب رسد که به صورت گسترده در آسیا جهت رنگقدمت آن حداقل به قرن اول میالدی می

در کاهش  ( و1(، )9به عنوان مکمل غذایی مورد استفاده قرار می گیرد) های موناسکوسدانهرنگ (.8(، )6(، )5)شودت قرمز استفاده میگوش

 (.7)باشدمغزی، بیماری انسداد شرائین موثر می عروقی، سکته قلبی و-عوارض قلبی هایی مانند بروزکاهش بروز بیماری، کلسترول خون

، سیترینین و عطر و kرنگ آن شامل موناکولین های بیهای زرد، نارنجی، قرمز و متابولیتدانهدسته رنگ 4ین قارچ شامل های امتابولیت

و  pHگذار بر روی شرایط تولید مانند رسازی عوامل تاثیبهینه دارویی وگیاهان های عصاره کاربردبا هدف  این آزمایش .(1) باشدطعم می

بهترین عصاره و مقدار ،  pH ،و تعیین بهترین تیمار دما توسط موناسکوس پورپورئوس دانهی به حداکثر تولید رنگ، به منظور دسترسدما

 عصاره گیاه دارویی انجام شد.

 ها مواد و روش

های دما اکتوردانه و بیوماس میسلیومی این آزمایش در حضور فسازی شرایط تولید رنگبه منظور تعیین اثر عصاره گیاهان دارویی و بهینه

( با استفاده از روش mg/ ml 911 – 1نسترن کوهی، جعفری و یونجه )آبی و عصاره  pH (7 – 9) (9)، (9) گراد(درجه سانتی 91 – 41)

 . (9) انجام گرفت 7,1,1نسخه  Design- Expertها با کمک نرم افزار کشت مایع، در قالب طرح سطح پاسخ انجام شد. آنالیز داده

 

 و بحث نتایج

دار و مثبت داشت، ها )بیوماس، رنگ زرد، نارنجی و قرمز( اثر معنیهای نسترن و جعفری در همه پاسخنتایج آزمایش نشان داد که عصاره

و  mg/ ml 911 – 511اما اثر عصاره یونجه بر روی بیوماس منفی بود. غلظت مناسب عصاره جعفری برای تولید حداکثر بیوماس و رنگ 

 pH 1/99الی  91دمای  ،بود. دمای مناسب برای تولید حداکثر بیوماس و رنگ mg/ ml 511عصاره نسترن مقادیر بیش از  غلظت مناسب

 .مطابقت دارد( 9( و )2و بانشی)نتایج راشمی و پادماواتی که با  بود 1/1الی  9مناسب برای تولید رنگ 
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 ما، رنگدانه، دMonascus purpureus  ،pHگیاهان دارویی،  واژگان کلیدی:
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 مروری بر نقش زنجبیل در صنایع غذایی
 
 و زینب رفتنی امیری سیده پرستو مجاوریان

 م کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاه علو ،صنایع غذاییدانشیار گروه  و دانشجوی کارشناسی ارشد

 مقدمه

 آن دیگر نامهای از .است مشهور دنیا در Ginger عمومی نام به که Zingiber officinale علمی نام با است گیاهی زنجفیل یا زنجبیل

 از عمودی طور به هگیا های ساقه .است ای غده ریزومهای دارای که ساله چند است نمود. گیاهی اشاره نیز زنزبیل و جربیل به میتوان

 است و به بوده درجهان باستانی جات ادویه مهمترین از یکی زنجبیل، .میشوند منتهی زیبا و زرد گلهای به انتها در و شده خارج ریزومها

 مشخصه یاجزا. استفاده شده است (8) نوشیدنی ها و استفاده موادغذایی انواع برای مشترک چاشنی یا ادویه یک عنوان به ای گسترده طور

وهیدروکربن  مونوترپن از عمده طور به اسانس .هستند خود تند و معطر رفتار مسئول ترتیب به که اولئورزین، و اسانس شامل زنجبیل

 شناخته ، zingeroneو shogaol   جینجرولها و مشتقات آنها عنوان به فرار است غیر فنول سزکوئیترپن تشکیل شده است. اولئورزین که

 وجود تازه نمونه ذاتا درshogaol  ترکیبات  سری .است شده شناخته تازه زنجبیل در عمده فعال اجزای عنوان به جینجرولها (.6) شده اند

 به جینجرول تجزیه طورکلی، به .شوندمی مشتق مدت طوالنی سازی ذخیره یا و حرارتی عملیات طول در مربوطه ازجینجرولها آنها ندارند،

shogaol ترکیب که اند کرده ثابت مطالعات همچنین (.7) میافتد اتفاق حرارت درجه افزایش ی در نتیجه یا و اسیدی محیط دلیل به 

shogaol درصد 21-81 حاوی معموال تازه زنجبیل های (.1) جینجرولها را نشان میدهند از باالتر اکسیدانی آنتی فعالیت و هستند، تندتر 

بررسی جایگزینی تیمارهای ( در مطالعه ای به عنوان 9صفایی برج و همکاران ) (.2)میباشد  اییشیمی تجزیه و میکروبی فساد به حساس آب

( در مطالعه ای با عنوان 4نوشیروانی و همکاران) پرداختند. مختلف زنجبیل و بادام در بهبود پارامترهای کمی و کیفی کلوچه زنجبیلی سبزوار

بررسی اثر پوشش  مرزه به و سلولز حاوی اسانس های زنجبیل متیل کربوکسی پایه بر فعال پوشش های توسط خیار ماندگاری افزایش

احمدی و همکاران  پرداختند.های فعال برپایه کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس مرزه و زنجبیل بر کیفیت نگهداری خیار در سردخانه 

 ر خصوصیات ظاهری و ارگانولپتیکی گوشت خام و پخته شده مرغمقاله بررسی اثر سطوح مختلف پودر زنجبیل ب(در مطالعه ای با عنوان 5)

 پرداختند.

 ها روشمواد و 

این مقاله به استناد مطالعات صورت گرفته داخلی به مرور کاربرد زنجبیل در صنایع غذایی می پردازد. این مطالعات از منابع معتبر جمع 

 آوری و خالصه نویسی گردید.

بررسی جایگزینی تیمارهای مختلف زنجبیل و بادام در بهبود پارامترهای کمی و در مطالعه ای به عنوان ( 5929صفایی برج و همکاران )

 پرداختند. کیفی کلوچه زنجبیلی سبزوار
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افزایشماندگاریخیارتوسطپوشش هایفعالبرپایهکربوکسیمتیلسلولز حاوی اسانس های نوشیروانی و همکاران در مطالعه ای با عنوان 

بررسی اثر پوشش های فعال برپایه کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس مرزه و زنجبیل بر کیفیت نگهداری خیار در  هزنجبیلومرزه ب

 پرداختند.سردخانه 

مقاله بررسی اثر سطوح مختلف پودر زنجبیل بر خصوصیات ظاهری و ارگانولپتیکی گوشت خام صنوبری و همکاران در مطالعه ای با عنوان 

 داختند.پر و پخته شده مرغ

یزپوشانی روغن زنجبیل در عصاره چای سبز با نشاسته اصالح شده و ( در مطالعه ای به عنوان ر5924میرعالیی مطلق و همکاران )

 پرداختند. مالتودکسترین

 نتیجه گیری بحث و

 

ی علمی و دستیابی به نتایج در دهه اخیر شاهد تغییرات چشمگیری در درک نقش غذاها در ارتقای سطح سالمت انسان میباشیم. پیشرفتها

فن آوری مواد غذایی به سمت  و قابل توجه سبب گردیده تا مصرف کنندگان نیز به نقش غذاها در بهبود کیفیت زندگی عالقه مند شوند

مطلوب و بدلیل عطر و طعم در این راستا گیاه زنجبیل  . تولید غذاهای با کیفیت باالتر و ارزش تغذیه ای بیشتر سوق پیدا کرده است

خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی در صنایع غذایی و داروسازی اهمیت فراوانی دارد. زنجبیل حاوی یک آنزیم پروتئینی بنام زنجیباین است 

 باشد. همچنین  با داشتن بیش از دوازده نوع ماده آنتیها موثر میکه در بهبود عملکرد هضم مواد غذایی و نابودی انگلها و میکروارگانیسم

های بر پایه زنجبیل در ایران بیشتر محدود به از قدرت آنتی اکسیدانی باالتری برخوردار است. فراورده Cاکسیدانی در مقایسه با ویتامین 

ها و ادویه شده است. البته امروزه استفاده از زنجبیل به عنوان طعم دهنده در محصوالت قنادی رواج پیدا کرده ها، آشامیدنیانواع دمنوش

 ست.ا

 

 منابع
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shogaols, and the relationship of theircontents with the antioxidant potencies of fresh and dried ginger 

(Zingiberofficinale Roscoe). Journal of Agricultural Science and Technology, 16(5),1063–1072. 
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 یی گشنیز به تنش خشکیزنی گیاه داروتعیین آستانه تحمل جوانه

 
  3، اسماعیل بخشنده2، صادق آتشی1*مینا خرمی مقدم

 دانشجوی مهندسی تولیدات گیاهی، گرایش گیاهان، دارویی و معطر گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 5
 کارشناس گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  9

 ستادیار فیزیولوژی مولکولی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ا 9
 Mina.khorrami75@yahoo.com :نویسنده مسئول

 

 مقدمه

یاه بومی جنوب غرب آسیا گیاهی است علفی و یک ساله از خانواده چتریان و این گ (coriaandrum sativum Lگشنیز با نام علمی )
رود (. تنش خشکی یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده بخش کشاورزی در ایران به شمار می9159و شمال آفریقا است )توبه و مقانلو

لیدی و (.  قابلیت استفاده ازآب به عنوان یک عامل ک5982همکاران  گذارد)بخشنده وزنی و استقرار گیاهچه تاثیر میکه بر روی جوانه
(. به طوری که در دمای مطلوب و در صورت عدم محدودیت آب و 5222گردد)کبریت و مرداکتعیین کننده سرعت جوانه زنی محسوب می

باشد که هر یک از مراحل ممکن است تحت تاثیر کاهش زنی، جذب آب به وسیله بذر دارای سه مرحله میاکسیژن قابل استفاده برای جوانه
 تر وطویل خشکی( قرار گیرد. به عبارتی تنش خشکی کاهش سرعت جذب آب و مقدار نهایی آب بذر در مرحله اول، پتانسیل آب )تنش

زنی (. از آنجایی که جوانه5222داشت )کبریب ومرداکزنی را درپی خواهدتر شدن مرحله دوم و تاخیر ورود به مرحله سوم جوانهطوالنی
های محیطی از قبیل کمبود آب واکنش نشان شده، که بسیاری از سیگنالکی در گیاهان محسوبیکی از مراحل بسیار پیچیده فیزیولوژی

-ی بحرانی در استقرار اولیه گیاه محسوب میزنی و رشد گیاهچه به عنوان دورهدهد. درنتیجه مقاومت به خشکی در مرحله جوانهمی

تر در شرایط تنش خشکی ممکن است باعث استقرار بیشتر و تراکم باال زنی بذرها(. همچنین، توانایی جوانه9159شود)قادری و همکاران
زنی گیاه گشنیز (. در نتیجه هدف این مطالعه بررسی پاسخ جوانه5982همکاران باشد)بخشنده وگیاه شده و افزایش عملکرد را در پی داشته

 بود.زنی این گیاه به تنش خشکی )کاهش پتانسیل آب( و تعیین آستانه تحمل جوانه

 

 مواد وروش ها
شد. اجرا 5921زنی گیاه دارویی گشنیز به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول، آزمایشی در سال به منظور تعیین آستانه تحمل جوانه

 -71/1و  -11/1، -41/1، -91/1سطح )صفر، 1تکرار اجرا گردید. سطوح خشکی شامل  9این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با 
ی عدد بذر گشنیز در آن و بر روی دو حوله 11سانتی متر بود، که تعداد  2گاپاسکال( بودند. هر واحد آزمایشی شامل پتری دیش به قطر م

-درجه سانتی ±1/1 گراد )با دقتدرجه سانتی 91ها در انکوباتور و در دمایدیشکاغذی در زیر قرار داده شد. پس از اعمال تیمارها پتری

 استفاده شد)سلطانی و مداح زنی بذور از برنامه جرمین معرفی شده توسط سلطانی وگرفتند. برای محاسبه درصد و سرعت جوانهگراد( قرار

 گرفتند.مورد تجزیه و تحلیل قرار SAS(. در نهایت داده ها بانرم افزار 9151مداح 

 

 نتایج و بحث
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-درصد معنی 5که تنش خشکی بر کلیه صفات مورد بررسی در سطح احتمال  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده های آزمایشی نشان داد

نتایج بیانگر آن بود که  (.5)جدول  زنی این گیاه شدشدن پتانسیل آب( موجب کاهش درصد جوانه )منفی تر دار بود. افزایش تنش خشکی

 تر()تنش شدید تر شدن پتانسیل آبپس از آن با منفی نگرفت ولیمگاپاسکال تحت تاثیر کاهش پتانسیل آب قرار -41/1زنی تادرصد جوانه

به عبارتی با کاهش  (.5)جدول زنی شدافزایش تنش خشکی باعث کاهش سرعت جوانه همچنین، درصد کاهش یافت.71زنی درصد جوانه

ن نیز پس از بررسی واکنش درصد کاهش یافت. بخشنده و همکارا 62زنی مگاپاسکال، سرعت جوانه -71/1پتانسیل آب از شرایط شاهد به 

زنی دراین گیاهان کاهش گزارش نمودند که با افزایش تنش خشکی درصد و سرعت جوانه پنبه( گاو زنی دو گونه گیاهی)سویا وجوانه

-گزارش نمود که افزایش تنش خشکی باعث کاهش درصد و سرعت جوانه (9112) جاجرمی (. همچنین،5982یافت)بخشنده و همکاران، 

توان به کاهش شدید پتانسیل زنی در سطوح پایین تنش خشکی را میعلت اصلی کاهش سرعت جوانه) 9112)جاجرمی  دم شدزنی گن

زنی هر دو تحت تاثیر تنش خشکی قرار زنی و زمان تا پایان جوانهاسمزی و عدم توانایی بذر در جذب آب نسبت داد. زمان تا شروع جوانه

زنی به ترتیب زمان تا پایان جوانه زمان تا شروع و مگاپاسکال، -71/1 تنش خشکی از صفر )بدون تنش( تاگرفتند. به طوری که با افزایش 

 . برابر افزایش یافت 9/9و 4/4به مقدار 

 مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه -1جدول 
 پتانسیل آب

 )مگاپاسکال(
 زنیسرعت جوانه زنیدرصدجوانه 

 )روز(
 زنییکنواختی جوانه

 )روز(
 زنیزمان تا شروع جوانه

 )روز(
 زنیزمان تا پایان جوانه

 )روز(

1 
91/1 
41/1 
11/1 
71/1 

a511 

a511 

a511 

b29 

c96 

a141/1 

b976/1 

c915/1 

d562/1 

d599/1 

a58/9 

a15/9 

b99/1 

c15/7 

c16/6 

a71/1 

b91/5 

c71/5 

d64/9 

e99/9 

a51/9 

b94/4 

c99/8 

d91/51 

d41/55 

 میباشند. LSDستون مشترک هستند. فاقد تفاوت آماری در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون میانگین هایی که در هر 

تنش خشکی  (.522ماردوچ  )کبراب و شودزنی میبیان داشتند که افزایش تنش خشکی باعث تاخیر در جوانه (5222) ماردوچ کبراب و

زنی بین پتانسیل آب صفر و اکی از آن بود که از نظر یکنواختی جوانهنتایج ح (.9)جدول  زنی نیز شدمنجر به کاهش یکنواختی جوانه

اختالف معنی داری بین پتانسیل های مختلف آب مشاهده  اما با افزایش تنش خشکی، مگاپاسکال اختالف معنی دار وجود نداشت. -91/1

مگاپاسکال درصد  -41/1ون تنش( تا پتانسیل آب )بد با افزایش تنش خشکی از پتانسیل آب صفر زنی کاهش یافت.شد و یکنواختی جوانه

زنی تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفت. مگاپاسکال درصد جوانه -41/1درصد( بود. بنابراین تا پتانسیل  511زنی در حداکثر مقدار )جوانه

  زنی کاهش یافت.مگاپاسکال با افزایش تنش خشکی مقدار درصد جوانه -41/1اما بعد از 

 زنی.اتیلن گلیکول، جوانهپتانسیل آب، پلی تنش : دیواژگان کلی
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 گیاه استویا  های رشدی های مختلف اسید جیبرلیک  بر ویژگی بررسی تاثیر غلظت

(rebaudiana Bertni  (Stevia 

 

 2، وحید اکبرپور1، علیرضا دادخواه1، قربانعلی رسام1افسانه مفرد زیدانلو

 گروه تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی شیروان 5
 گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 9

 a.mofrad.z2012@gmail.com  :نویسنده مسئول

 

 مقدمه

باشد.  درحال حاضر با توجه به افزایش جمعیت و باالرفتن سطح رفاه عمومی، یکی ازمشکالت عمده جوامع تامین منابع غذایی مناسب می

رسد. همچنین با توجه  ن اجتناب ناپذیر به نظر میهای نوی های موجود و ارائه فناوری دراین راستا یافتن منابع غذایی جایگزین، بهبود فناوری

به حساسیت موادغذایی از لحاظ تامین سالمت جامعه، استانداردهای بسیار دقیقی درخصوص تولید و عرضه این مواد در سراسر جهان 

برگ عسلی، گیاه شیرین و علف  به گیاهrebaudiana Bertni  (Stevia(. استویا با نام علمی )5تدوین شده و مورد اجرا قرار گرفته است )

باشد. نظر به اینکه استویا یک گیاه دارویی مهم بوده و ارزش فراوانی دارد و با توجه به اینکه روز به روز بر اهمیت و  شیرین معروف می

رل رشدی و با استفاده از های کنت توان با استفاده از روش رسد که می شود. لذا به نظر می جایگاه این گیاه در کشورهای مختلف افزوده می

های تنظیم کننده رشد  های رشدی این گیاه را ترفیع داد. جیبرلیک اسید یکی از هورمون های رشد گیاهی ویژگی کننده ها وتنظیم  هورمون

 گیاهی است که در مراحل رشد، اثرات متنوع و متفاوتی بر رشد ونمو بسیاری از گیاهان دارد.

 

 مواد و روش

ی پاسخ استویا از نظر خصوصیات مورفولوژیکی به محرک رشد جیبرلیک اسید پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش به منظور بررس

های کامل تصادفی با چهارتکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی  انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک 5924عالی شیروان در سال زراعی 

محلول پاشی  گرم درلیتر و تیمار شاهد )عدم مصرف جیبرلیک اسید(( بودند. میلی511،911،911شامل سه سطح مختلف جیبرلیک اسید )

پس از  هنگام غروب انجام شد. طی دوره رویشی و در ی دستی ها و با استفاده از محلول پاش هفته سه بار به فواصل دوتیمارها روی برگ 

ها از  ها بر روی گیاه وجود داشته است بوته کننده ت کافی برای تاثیر تنظیمهای رشد و حصول اطمینان از اینکه فرص اعمال تنظیم کننده

محل طوقه قطع و به آزمایشگاه منتقل شد. صفات مورد بررسی در این تحقیق عبارت بودند از: ارتفاع، تعدادبرگ، وزن تر و خشک برگ، 

ح برگ تک بوته، نسبت برگ/ ساقه، شاخص برداشت، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک اندام هوایی، متوسط طول میانگره، سط

(، عملکرد برگ تازه و خشک و عملکرد بیوماس تازه و خشک. SLA(، سطح برگ ویژه )SLW(، وزن ویژه برگ )LARنسبت سطح برگ )
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درصد با هم مقایسه  1در سطح احتمال   LSDها توسط آزمون تجزیه و تحلیل شد. میانگین SASافزار  درپایان نتایج بدست آمده توسط نرم

 شدند.

 نتایج و بحث

دار صفات  های استویا سبب افزایش معنی پاشی گیاهچه ل باشد که محلو ی این مطلب می کننده نتایج حاصل از مقایسه میانگین بیان

ک  در سطح مورفولوژیکی نظیر ارتفاع، وزن تر و خشک ساقه، متوسط طول میانگره، سطح برگ تک بوته و عملکرد ساقه تازه و خش

گرم در لیتر جیبرلیک اسید و تیمار شاهد  میلی 911احتمال یک درصد گردید. بیشترین و کمترین مقدار صفات ذکر شده به ترتیب در تیمار 

مشاهده گردید. آنالیز واریانس صفات تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن ویژه برگ و عملکرد تازه و خشک برگ حاکی ازاین موضوع 

(. ازلحاظ P<0.01گرم وکمترین آنها را تیمار شاهد بخود اختصاص داده است ) میلی 911بیشترین مقدار این صفات مربوط به تیمار بود که

شاخص برداشت، نسبت برگ/ ساقه و نسبت سطح برگ همراه با افزایش غلظت جیبرلیک اسید یک روند کاهش تدریجی مشاهده شد. 

داری نداشتند و باالترین مقدار این  گرم بایکدیگر اختالف معنی میلی 911و  911و خشک تیمارهای  درمورد بیوماس و اندام هوایی تازه

درصد تحت تاثیر قرار داده و  1صفات در این تیمارها مشاهده شد. همچنین اسید جیبرلیک سطح ویژه برگی گیاه استویا را در سطح احتمال 

 (.5 -داری نداشت )جدول گرم اختالف معنی میلی 911که با تیمار  بیشترین مقدار آن در تیمار شاهد مشاهده گردید

 تاثیر سطوح مختلف جیبرلیک اسید بر صفات مورفولوژیکی گیاه استویا -1جدول

 تیمار                          
 صفت

c GA300 GA200 GA100 

 d18,667  متر( ارتفاع )سانتی
 a25,667  b78  c62,667 

 d627  تعداد برگ
 b772  a722  c795 

  d61,667 b85,999  a25,999  c79  وزن تربرگ/ بوته )گرم(

 d51,166  b51,866  a58,9   c54,966  وزن خشک برگ/ بوته )گرم(

 c47  a27,667  a88,499  b62,467  وزن ترساقه/ بوته )گرم(

  c54,919  a94,167   a95,967 b95,967  وزن خشک ساقه/ بوته )گرم(

 c517,667  a572  a572,767   b549,467  وزن تر اندام هوایی/ بوته )گرم(

 c94,77  a11,499  a42,167  b91,799  وزن خشک اندام هوایی/ بوته )گرم(

   c9,576  a4,92    b9,416  b9,516  متر( متوسط طول میانگره )سانتی

 c251,69  a5918  a5919,99   b5551  متر مربع( سطح برگ تک بوته)سانتی

  a1,746 c1,46   b1,12  ab1,67  نسبت برگ/ساقه

 a1,496  c1,959   b1,97  ab1,4  شاخص برداشت

 a97,977 c94,221  c91,947  b95,17  متر مربع / گرم( نسبت سطح برگ )سانتی

  c55,15  bc59,656 a54,619 b59,249 )متر مربع گرم/ سانتی ضخامت برگ )میلی
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 a87,919  متر مربع / گرم( سطح برگ ویژه )سانتی
 ab72,9 c77,989 bc68,48  

 d6166,7  b8599,9 a2599,9   c7911  عملکرد برگ تازه )کیلوگرم درهکتار(

 d5116,67  b5186,67 a5891  c5496,67  عملکرد برگ خشک )کیلوگرم درهکتار(

 c4711  a2766,7  a8849,9  b6246,7 عملکرد ساقه تازه )کیلوگرم درهکتار(

 c5491,9  a9416,7  a9596,7  b9596,7  عملکرد ساقه خشک )کیلوگرم درهکتار(

 c51766,7  a57211  a57276,7   b54946,7  عملکرد بیوماس تازه )کیلوگرم درهکتار(

 c9477  a1149,9 a4216,7   b9179,9  عملکرد بیوماس خشک )کیلوگرم در هکتار(

 (.LSD=%5داری با یکدیگر ندارند ) های دارای حروف مشترک اختالف معنی گینمیان

ها، نقشی که در تقسیم و طویل شدن سلولی دارند و نیز  ها از طریق افزایش فاصله میانگره اند که اسید جیبرلین برخی محققین گزارش کرده

( درتحقیق خود نشان 8مشابه با نتایج این آزمایش فاوزی و همکاران). (4شوند ) جذب کلسیم به دیواره سلولی سبب افزایش ارتفاع گیاه می

داری مشاهده نشد؛ آنها گزارش  ( گردید اما اختالف معنی(Phaseolus vulgarus L دادند جیبرلیک اسید سبب افزایش تعداد برگ در لوبیا 

شود.  جیبرلین باشد که منجر به تعداد برگ بیشترمی کردند این افزایش ممکن است به واسطه افزایش ارتفاع و تحریک رشد رویشی توسط

برخی مطالعات نشان داده است که اسید جیبرلیک نقش مثبتی را درتشکیل و تقسیم شدن سلول ها ایفا کرده و سبب افزایش وزن خشک و 

های هوایی  است که تیمار اندام (. گزارش شده1شود ) تر می تر و حجیم های ضخیم شود که این به نوبه خود موجب ایجاد برگ تر برگ می

(. همچنین اسید جیبرلیک با اثر بر 7شود ) ها دراین گیاهان می چون فلفل و گوجه فرنگی با جیبرلین سبب افزایش فتوسنتز و سطوح برگ

وزن تر و خشک ساقه رشد ساقه گیاه و افزایش ارتفاع گیاه باعث افزایش تعداد و طول سلول ها در ساقه شده که درنهایت منجر به افزایش 

( مطابقت دارد آنها گزارش کردند همراه با افزایش غلظت جیبرلیک اسید 2(. نتایج این ازمایش با نتایج کریمی و همکارن)6گردیده است )

ره ها ام بود. اسید جیبرلیک منجر به طویل شدن میانگ پی پی5111وزن خشک ساقه در استویا افزایش یافت و حداکثر آن مربوط به تیمار 

( را معتقد 51(. این نتیجه نظرکیم و همکاران)5درساقه شده و این امر به نوبه خود افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه را در پی دارد )

( با بررسی 2کند. کریمی و همکاران ) های هوایی درگل قاصدک میشود را تایید می بودند مصرف جیبرلین سبب افزایش وزن تر اندام

ام  شاخص برداشت با یک روند  پی پی 5111یک اسید بر روی گیاه استویا اعالم کردند که با افزایش غلظت این هورمون از صفر تا جیبرل

تدریجی کاهش یافت. آنها گزارش کردند کاهش شاخص برداشت با افزایش غلظت جیبرلیک اسید ممکن است بواسطه بهبود رشد ساقه در 

ی رشد گیاه در فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهی ازجمله تقسیم و طویل شدن  د جیبرلیک به عنوان تنظیم کنندهاسی تیمارهای جیبرلین باشد.

شود و افزایش این  سلولی دخالت داشته و درنتیجه باعث بیشتر شدن برخی پارامترهای رشدی مانند تعداد برگ و سطح برگ و ارتفاع می

توان نتیجه  نهایت می در باشد. ( درگیاه خردل می9دد که موافق با نتایج آکتر و همکاران )گر خصوصیات رشدی منتج به افزایش بیوماس می

دهد  شود که به هورمون های رشد ازجمله جیبرلیک اسید پاسخ مثبت نشان می گرفت که گیاه دارویی استویا جزء گیاهانی محسوب می

توان به اهداف فوق دست  باشد لذا با کاربرد جیبرلیک اسید می ین گیاه میازآنجایی که عملکرد باال و تولید بیشتر از اهداف کشت وکار ا

 یافت.

 استویا، جیبرلیک اسید، رشد رویشیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

اهمیت گیاهان دارویی درتولید ترکیبات مورد نیاز جهت صنایع داروسازی و همچنین رویکرد مجدد دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته به 

ان می سازد استفاده از داروهای گیاهی و سنتی لزوم تحقیق بیشتر درمورد جنبه های مختلف تولید این گیاهان ارزشمند را بیش از پیش نمای

ی طبیعی در مراکز صنعتی و مصارف خانگی مورد استفاده قرار  یکی ازگونه های گیاهی با ارزش که امروزه به عنوان شیرین کننده (.5)

(. 4گیاه علفی، چندساله و متعلق به خانواده آفتابگردان است )rebaudiana Bertni  (Stevia)استویا  .باشد گیرد گیاه استویا می می

های گیاهی  آمینوپورین( نام دارد. کینتین در میان هورمون-فورفوریل-6رود کینتین ) کینین مصنوعی که دربیشتر تحقیقات بکار میسیتو

ی غالبیت انتهایی و به تاخیر انداختن پیری دارد.  های جانبی در نتیجه نقش مهمی را در تنظیم رشد گیاه و تمایز آن از جمله در ظهور جوانه

ها در روند تولید گیاهان دارویی و افزایش رشد رویشی و بررسی منابع انجام یافته مبنی بر وجود مطالعات علمی  اهمیت محرکباتوجه به 

های رشدی گیاه استویا مورد  اندک درباره این گیاه دارویی نو ظهور و ارزشمند دراین پژوهش سعی شد تا اثرهورمون کینتین بر ویژگی

 بررسی قرار گیرد.

 روش مواد و

 درمزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی شیروان انجام5924تکرار درسال زراعی  4های کامل تصادفی با  این آزمایش درقالب طرح بلوک

گرم در لیتر( و تیمار شاهد )عدم مصرف کینتین( بودند. پس از  میلی 61، 41، 91سه سطح مختلف کینتین ) های آزمایشی شامل شد. تیمار

تیمارها روی برگ محلول پاشی  برگی انتخاب و در اردیبهشت ماه کشت شدند. 4-9ی  های یکنواخت در مرحله مین گیاهچهسازی ز آماده 

درانتهای فصل رویشی هنگام غروب انجام شد.  درطی دوره رویشی و ی دستی ها و با استفاده از محلول پاش هفته سه بار به فواصل دو

ت و به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس صفات رویشی نظیر ارتفاع، تعدادبرگ، وزن تر و خشک برگ، وزن برداش 9/6/24ها درتاریخ  تمام بوته

تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک اندام هوایی، متوسط طول میانگره، سطح برگ تک بوته، نسبت برگ/ ساقه، شاخص برداشت، نسبت 

 گیری و محاسبه شدند. شک و عملکرد بیوماس تازه و خشک اندازهسطح برگ، وزن ویژه برگ، سطح برگ ویژه، عملکرد برگ تازه و خ

 نتایج و بحث

mailto:a.mofrad.z2012@gmail.com


 
 

 

256 
 

های مختلف کینتین صفاتی نظیر ارتفاع، تعداد برگ، وزن تر و خشک ساقه و برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، سطح برگ و  غلظت

میلی  61داده و باالترین مقدار این صفات در تیمار عملکرد تازه وخشک برگ، ساقه و بیوماس را درسطح احتمال یک درصد تحت تاثیر قرار

گرم درلیتر این افزایش روند صعودی داشت. در  میلی 61تا  91(. و همراه با افزایش غلظت کینتین از 5گرم در لیتر مشاهده گردید)جدول 

گرم درلیتر اختالف معنی داری  میلی 41و 61های گرم درلیتر بود که با تیمار میلی 91مورد وزن ویژه برگی باالترین میانگین مربوط به تیمار 

درصد تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت. در رابطه با نسبت سطح برگ،  1داری درسطح احتمال  نداشت. متوسط طول میانگره نیز بطور معنی

ین مربوط به تیمار شاهد بوده و دار بود و باالترین میانگ سطح برگ ویژه،  نسبت برگ / ساقه و شاخص برداشت اختالف بین تیمارها معنی

 داری مشاهده نشد. های تیمار شده با کینتین اختالف معنی بین بوته

 تاثیر سطوح مختلف کینتین بر صفات مورفولوژیکی گیاه استویا -2 جدول

 تیمار                       
 صفت

c Kin60 Kin40 Kin20 

 c18,667  (متر سانتیارتفاع )
 a77  a79 b61  

 c627  تعداد برگ
 a819,999  b714,667  c622,99 

 d61,667  a29,667  b89,999  c62,999  وزن تربرگ/ بوته )گرم(

 c51,166  a58,566  b51,499  b54,91  وزن خشک برگ/ بوته )گرم(

  d47  a88,99  b78 c66  وزن ترساقه/ بوته )گرم(

 d54,919  a91,5  b96 c99,1  (وزن خشک ساقه/ بوته )گرم

 d517,667 a585 b561,999   c591,999  وزن تر اندام هوایی/ بوته )گرم(

 d94,77  a48,967  b45,499 c96,8  وزن خشک اندام هوایی/ بوته )گرم(

 c9,576  a9,6  ab9,56  bc9,899 (متر سانتیمتوسط طول میانگره )

 d251,69  a5991,99 b5521  c5198,99  مترمربع( )سانتیسطح برگ تک بوته

 a1,746  b1,6199  b1,126  b1,64  نسبت برگ/ساقه

 a1,496  bc1,976  c1,979  b1,92  شاخص برداشت

 a97,977  b97,177  b98,797  b98,919  مترمربع/گرم( نسبت سطح برگ )سانتی

 b55,15  a59,619  a59,27  a59,78 مترمربع( میلی گرم/سانتیضخامت برگ )

 a87,919  (مترمربع/ گرم سانتیسطح برگ ویژه )
b79,991 b77,551  b79,657 

 d6166,7  a2966,7  b8999,9  c6299,9  (کیلوگرم درهکتارعملکرد برگ تازه )

 c5116,67  a5856,67  b5149,991 b5491,91  کیلوگرم درهکتار(عملکرد برگ خشک )

 d4711  a8899,9 b7811  c6611 (کیلوگرم درهکتارعملکرد ساقه تازه)

 d5491,9  a9151 b9611 c9911  (کیلوگرم درهکتارعملکرد ساقه خشک)

 c51766,7  a58511  b56199,9   c59199,9  (کیلوگرم درهکتارعملکرد بیوماس تازه )
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 d9477  a4896,7  b4549,9  c9681  (کیلوگرم درهکتارعملکرد بیوماس خشک )

 (.LSD=%5) داری با یکدیگر ندارند روف مشترک اختالف معنیهای دارای ح میانگین

( 9(. مشابه با نتایج حاضر فاتما و همکاران )7باشد ) افزایش ارتفاع در بوته ناشی از افزایش فعالیت مریستمی القا شده توسط کینتین می

کینتین به عنوان تحریک کننده ظهور  .بابونه مشاهده شدگرم درلیتر کینتین بر روی گیاه  میلی 11گزارش کردند که حداکثر ارتفاع در تیمار 

(. 9های زیادتر باشد ) تواند عامل تحریک کننده تشکیل برگ های بیشتر و شاخه شود که می های جدید و پنجه ها شناخته می و رشد جوانه

ریستم انتهایی باشد که ممکن است توسط افزایش تعداد برگ  تحت تاثیر کینتین ممکن است  به واسطه تقسیم سلولی و افزایش فعالیت م

( سبب افزایش وزن تر  4M mکینتین)   ( گزارش کردند مصرف2(. همچنین نیکان و همکاران)8این هورمون رشد تحریک شده باشد )

، افزایش دار نبود. کینتین از طریق تسریع تقسیم سلولی برگ و سطح برگ در گوجه فرنگی شد اما درمورد سطح برگ این افزایش معنی

کنند. گزارش شده است کینتین وزن تازه وخشک ساقه  های جانبی، بخش هوایی وتشکیل بافت آوندی رشد ونمو گیاهان را تنظیم می ریشه

گرم درلیتر کینتین را بر خصوصیات رشدی  میلی 511و  11، 91( تاثیر سه سطح 9(. فاتما و همکاران )1دهد ) در مریم گلی را افزایش می

درصدی  11گرم در لیتر کینتین سبب افزایش  میلی 11بونه از جمله وزن خشک ساقه بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد غلظت گیاه با

درصد نسبت به  66گرم درلیتر کینتین تقریبا  میلی 11نسبت به تیمار شاهد شده است همچنین نشان دادند وزن تر اندام هوایی درغلظت 

(. درمورد 6ی محققین نشان دادند مصرف کینتین سبب افزایش وزن تر اندام هوایی گل قاصدک می شود )شاهد برتری داشته است. برخ

ها سبب افزایش رشد ساقه و درنهایت کاهش شاخص  رسد که کینتین با افزایش تعداد و طول سلول شاخص برداشت اینطور به نظر می

عی بر یافتن بهترین غلظت هورمونی جهت افزایش صفات رویشی و در تحقیق حاضر س .برداشت نسبت به تیمار شاهد گردیده است

 61عملکرد گیاه استویا گردید. و میتوان گفت تا حدود زیادی اکثرصفات مورد مطالعه درگیاه استویا در حضور هورمون کینتین با غلظت  

گرم درلیتر کینتین موجب افزایش عملکرد  میلی 91و 41گرم درلیتر  بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. همچنین مصرف مقادیر میلی

های هورمون کینتین بر روی گیاه استویا  تری در سایر غلظت گیاه استویا نسبت به تیمار شاهد گردید. الزم به ذکر است تحقیقات گسترده

 کمک زیادی به تولید و افزایش عملکرد این گیاه دارویی مهم و ارزشمند خواهد کرد.

 استویا، رشد رویشی، کینتین واژگان کلیدی:

 منابع

 ههای مختلف سالسیلیک اسید برتعدا شاخساره و طول شاخساره در گیا حسینی هاشم نژاد،ه. ومحبعلی پور،ن. ونورافکن،ح. اثرمدت زمان و غلظت-5

 .5929آذر98ای.دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.  استویا در شرایط درون شیشه

2--Bruinsma. J. Root Hormones and Overground Development, Plant Regulation and World Agriculture,Scott, K. 

Fatma Reda,M.S.A. Abd El- Wahed and Karima M. Gamal El Din.2010.Effect of Indole Acetic Asid,Gibberellic Asid 

and Kinetin on Vegetative Growth, Flowering,Essential Oil Pattern of Chamomile Plant (Chamomile recutita 

L,Rausch.World Journal of Agricultueral Sciences 6(5): 595-600,2010 

3-HumphreyT.V. Richman  A. S. Menassa R. and Jim E. 2006. Spatial organisation of four enzymes from Stevia rebaudiana 

Bertoni that are involved in steviol glycoside synthesis. Plant Molecular Biology;61:47–62. 

4-Karanov E. Iliev L and Alexieva. V. 1992.Phenylurea cytokinins, chemistry, physiology and application.In: Physiology 

and Biochemistry of Cytokinins in Plants, Eds. M. Kaminek, D. Mok and E. Zazimalova, SPB Academic Publishings, The 

Hague, pp. 199–204.. 
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5-Kim1 Y.  Hamayun1 M.   Latif Khan1 A.  In Na1 C. Mo Kang1 S.Han2 H.  and In-Jung Lee1*.2009. Exogenous 

application of plant growth regulators increased the total flavonoid content in Taraxacum  officinale Wigg. African Journal 

of Biotechnology Vol. 8 (21), pp. 5727-5732, 2 November, 2009.02.20 

6-Moore  T.C.1989. Biochemistry and Physiology of Plant Hormones,New York: Springer-Verlag  

7-Naeem M. Bhatti I. Hafeez  ahmad  R and Yasin ashraf. 2004. Effect of some growth  hormones (GA3, IAA and kinetin) 

on the morphology and early or delayed  intiation of  bud  of  lentil (lens culinaris medic). Pak.j.bot., 36(4): 801-809. 

 8-Niakan  M. and Ahmadi. A 2014. 'Effects of foliar spraying kinetin on growth parameters and photosynthesis oftomato 

under different levels of drought stress'. Iranian Journal of Plant Physiology 4(2), 939- 947 
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 مروری بر نقش دارچین در صنایع غذایی

 2زینب رفتنی امیریو  *1فاطمه یزدانی

 انشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سارید ،دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی*1
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،دانشیار گروه صنایع غذایی 9

 

 مقدمه

دارچین از قدیم االیام در دنیا به کار می رفته است درمصربرای درمان امراض مختلف معرفی شده است دارچین) نام علمی 

Cinnamoum verum  ته لورالس (درختچه ای از راس(Laurales)   تیره برگ بوها ،(Lauraceae)  از جنس دارچین

(cmamomum)  ( برگ درخت دارچین سبز سیراست به وضع تقریبا بیضوی دراز ،نوک تیز،بی کرک،صاف و شفاف در سطح 5است )

منظم و به رنگ سفید مایل به زرد و به فوقانی پهن می باشد گل های آن در در فاصله ماه های بهمن تا اوایل فروردین ظاهر می شود که 

صورت خوشه دو سویه می باشد  و تخمدان آن پس از رسیدن میوه به رنگ قهوه ای مایل به آبی تبدیل می شود که همیشه با کاسه 

نگل های ونهنج گل همراه است قسمت گوشت دار میوه رنگ مایل به سبز دارد .دارچین گیاه بومی سریالنکا ولی به صورت وحشی در ج

گرمسیری جنوب کشور مالزی میروید و دارچین در سریالنکا،هندوستان ،جزایر هندغربی،برزیل و دیگر نقاط دارای آب وهوای گرمسیری به 

از آن تمام دنیا این چاشنی را شناختند وبرای طعم بهترغذا  شکل تجاری کشت می شود دارچین اولین بار در سریالنکا یافت شد و بعد

ی کردند. دارچین ماده ی داخلی پوست شاخه های درخت دارچین است و وقتی شاخه در آفتاب خشک می شود تشکیل ورقه های استفاده م

(. دارچین رمزجوانی است و مصرف روزانه آن انسان راسالم و جوان نگه می دارد دارچین برای بازیافتن نیروی جنسی 9دارچین را میدهد )

ضعف کمر و پاها را ازبین می برد و کم خونی را درمان می کند.دارچین بهترین درمان برای دردهای عضالنی به کار می رود، کلیه را گرم و

( دارچین معده راتمیزوقوی می کند،در درمان بی 7ست.دارچین اثر آرام کننده و شادکننده دارد و از بسیاری از داروهای آرام بخش بهتراست)

دکان استفاده میشود. گیاه دارچین به علت داشتن اسانس و تانن محرک و قابض نیز می باشد و به اشتهایی،سوهاضمه،نفخ،تهوع واسهال کو

(اثرمهم دیگردارچین پایین آوردن تب می باشد، رگها را باز میکند و خاصیت دیگری که دارد قوی کردن 8عنوان بادشکن استفاده می شود )

میتوان درمان سرفه،ورم مفاصل،گلودرد،عفونت های قارچی،آلزایمر،اچ ای وی ،ام بدن در برابرامراض است.ازدیگرخواص دارویی دارچین 

 (4اس،کاهش اثرات منفی غذاهای پرچرب اشاره کرد. )

 

 مواد و روش ها :

جمع این مقاله به استناد مطالعات صورت گرفته داخلی به مرور کاربرد دارچین در صنایع غذایی می پردازد. این مطالعات از منابع معتبر 
 آوری و خالصه نویسی گردید.

 اثر ضدمیکروبی دارچین:
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 و چاشنی عنوان به و بوده قوی میکروبی ضد خاصیت دارای دارچین گیاه روغنی اسانس که کردند ثابت 5982 سال در همکاران و مشاک
 .(4) میشود. استفاده غذاها در دهنده طعم

 اثر دارچین برکنترل قندخون:
 

،استفاده از دارچین مورد توجه قرار 9وگلوبین گلیکوزیله و مقاومت انسولینی در بیماران مبتال به دیابت نوع جهت کاهش گلوکز خون،هم
می موثر  9گرفت.مصرف دارچین درمقدارکنترل گلوکز خون ناشتا،هموگلوبین گلیکوزیله و کاهش مقاومت انسولینی در بیماران دیابت نوع 

 (6باشد.)

 :خاصیت آنتی اکسیدانی دارچین
 تحقیق در ارتباط با اثر دارچین بر پایداری روغن آفتابگردان انجام شده است در این تحقیق اثر عصاره دارچین در غلظت های متفاوت در به

 (9)تاخیر انداختن فساد اکسیداتیو در روغن آفتابگردان اندازه گیری شد 

 : کاربردهای نوین دارچین در صنایع غذایی
کردند که میکروکپسولهای روغن برگ دارچین و سیر فعالیت ضدقارچی بر ضد آلترناتا داشتند و در صنایع غذایی  زاوایا و همکاران گزارش

 (1به عنوان سیستمهای ترکیبی ضدمیکروبی طبیعی پایدار می توانند حایز اهمیت باشند.)

 

 نتایج

زه استفاده از نگهدارنده های شیمیایی است که عالوه بر یکی از رایج ترین روش های نگهداری و افزایش عمر ماندگاری مواد غذایی امرو
آثار منفی در سالمت انسان، تاثیر نامطلوب زیادی بر کیفیت غذاها می گذارند. از آنجایی که مواد غذایی همواره در معرض ریززنده های 

رت اضافه شدن به مواد غذایی خاصیت عامل فساد هستند استفاده از عصاره های گیاهی اهمیت زیادی پیدا کرده است دارچین در صو
 فراسودمندی به آن ماه غذایی می دهد چرا که دارچین دارای خواص ضد میکروبی ، ضددیابت و ضد فعالیت سلولهای سرطانی می باشد.

 

 دارچین؛ صنایع غذایی، خواص دارویی واژه های کلیدی

 منابع:

  
 Cinnamomum): مطالعه اثرضدباکتریایی اسانس پوست دارچین 5925 اجاق، س م. رضایی، م. رضوی، س.حسینی، س. تابستان (5

zeylanicum)  2،دوره 91در شرایط آزمایشگاهی در برابر پنج باکتری عامل فساد موادغذایی، فصلنامه علوم و صنایع غذایی.شماره. 
 
(.اثردارچین برکنترل قند خون و مقاموت به انسولین دربیماران 5982(خادم حقیقیان،ح. فرشاد نعیمی، ع. پورقاسم گرگری،ب. عسگرزاده،الف. نعمتی، ع.)9

 .919تا  921. صفحات 4.شماره51دیابت نوع دو. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دوره
 
فتابگردان. مجله ی (. استخراج عصاره ی دارچین و بررسی تاثیر آن بر پایداری روغن آ5921(کمالی روستا،ل. قوامی، م. قراچورلو،م. عزیزی نژاد،ر. )9

 5_99. 59.شماره 6علوم و صنایع غذایی سال 
 
 گیاهان فصلنامه .غذایی مدل یک در سرئوس باسیلوس رشد بر شیرازی آویشن و دارچین اسانس ترکیبی اثر . 1389 .ب مرادی ز، ( مشاک4

 42: 73-62 دارویی
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5)Fernando Ayala-Zavala Æ Herlinda Soto-Valdez Æ Alberto Gonza ´ lez-Leo ´n ÆEmilio A ´ lvarez- Parrilla Æ Olga 

Martı ´n-Belloso Æ Gustavo A. Gonza ´lez-Aguilar.Published online: 4 December2007.Microencapsulation of cinnamon 

leaf (Cinnamomumzeylanicum)and garlic (Allium sativum) oils in 

b-cyclodextrin.J InclPhenomMacrocyclChem (2008) 60:359–368. 

6)- Kristof V, Bregje J. W. Thomassen,y Joan M. Senden,y Will K. W. H. Wodzig, and Luc J. C. van Loony. 

2014.Cinnamon Supplementation Does Not Improve Glycemic Control in Postmenopausal Type 2 Diabetes Patients.THE 

JOURNAL OF NUTRITION 

7) Priyanga R, Shehani P, Sirimal P, Priyadarshani G, Godwin R C and Prasad K. 2013. Medicinal properties of ‘true’ 

cinnamon (Cinnamomum zeylanicum): a systematic review. Ranasinghe et BMC Complementary and Alternative Medicine 

2013, 13:275. 

8)Vaibhavi J, Rakesh P, Pankaj Kh, Neeraj P, Sumil G,Anupriya P, Sonu Sh. 2010. CINNAMON A 

PHARMACOLOGICAL PERVIEW,Journal of Advanced Scientific Reasearch. 
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 (Stevia rebaudiana Bertoni) تاثیر مصرف ایندول استیک اسید بر گیاه دارویی استویا

 2وحید اکبرپور ،1علیرضا دادخواه ،1قربانعلی رسام ،*1فریده نوروزیان

 شیروان گروه تولیدات گیاهی، مجتمع آموزش عالی1

 ساری گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی9

 1124norouzian@gmail.com  نویسنده مسئول:*

 

 مقدمه

هان دارویی و با عوارض جانبی کم ،استقبال از گیاهان دارویی با رشد قابل توجهی با گذشت زمان و آگاهی بیشتر انسان به تاثیر درمانی گیا

 روبه رو گردید و امروزه اغلب مواد موثره داروهایی که در حال حاضر برای بیماران تجویز می شود از گیاهان دارویی استخراج می گردد

 شیرین این باشد.  رگ عسلی، گیاه شیرین و علف شیرین معروف میبه گیاه بrebaudiana Bertni  (Steviaاستویا با نام علمی ).(5)

 شکالتی،آبمیوه، شیر و ای شیرمیوه نوشیدنی مربا، انواع مانند باشد می نیز دیابتی افراد مناسب که کالری کم محصوالت تولید در کننده

غلظت مناسب اکسین باعث  .(9رشد گیاهی هستند) اکسین ها از انواع تنظیم کننده های مهم (.7-9د)گرد می استفاده بستنی و نوشابه

دوام گل،میوه وبرگ در ساقه گیاهان می شود ونبود ان یا غلظت های زیاد آن باعث تشکیل الیه های جدا کننده ودر نتیجه خزان این 

به دست آوردن بهترین غلظت که میتوانیم با  ایندول استیک اسید جزء متداولترین اکسین های شناخته شده می باشد (.8بخش ها می شود)

 این تنظیم کننده رشدی باعث افزایش کیفیت وکمیت گیاهان دارویی شویم.

 

 مواد و روش ها

در مزرعه تحقیقاتی آموزش  5924درسال زراعی  یطرح به منظور بررسی تاثیر مصرف ایندول استیک اسید بر روی گیاه دارویی استویا

تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد )بدون محلول پاشی نفتالین(و  4مل تصادفی در عالی شیروان در قالب طرح بلوک های کا

روی برگ  میلی گرم در لیتربودند.کشت گیاهچه ها در اردیبهشت ماه و محلول پاشی ها  511،511،11درغلظت های  نفتالین استیک اسید

در یک روز معین بوته برداشت شده ودر آزمایشگاه  از پایان فصل رویشی  بعدطی سه مرحله در فواصل زمانی مشخص انجام گرفت. گیاه

ارتفاع،تعدادبرگ،وزن تروخشک برگ،وزن تروخشک ساقه،وزن تروخشک اندام هوایی،متوسط طول میانگره،سطح برگ خصوصیاتی نظیر
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تازه وخشک،عملکرد ساقه تازه  بوته،نسبت برگ به ساقه،شاخص برداشت،نسبت سطح برگ ،ضخامت برگ،سطح برگ ویژه،عملکرد برگ

و مقایسه میانگین ها با  SASنرم افزار  میانگین های بدست آمده توسط شدند. ومحاسبه اندازه گیریوخشک عملکرد بیوماس تازه وخشک 

 قرار گرفتند. مورد تجزیه تحلیل LSDآزمون 

 بحث نتایج و

وزن ویژه برگ،  ه،وزن تروخشک اندام هوایی، سطح برگ بوته،در این پژوهش صفات تعداد برگ،وزن تروخشک برگ،وزن تروخشک ساق

قرار  عملکرد ساقه تازه وخشک ،عملکرد بیوماس تازه وخشک درسطح احتمال یک درصد تحت تاثیر تیمار عملکرد برگ تازه وخشک،

ده است. بیشترین ضخامت گرفته و معنی دار گشته است.دو صفت ضخامت برگ وسطح برگ ویژه در سطح احتمال پنج در صد معنی دار ش

میلی لیتر است که اختالف معنیداری با دیگر تیمارها ندارد.متوسط طول میانگره،نسبت برگ به ساقه در سطح احتمال  511برگ در تیمار 

یشترین ب ایندول استیک اسید در سطح احتمال پنج درصد تاثیر معنی داری بر روی ارتفاع نداشته است و پنج درصد معنی دار نشده اند.

لیتر بیشترین  میلی گرم در511عملکرد برگ تازه وخشک در تیمار شاهد مشاهده شد. کمترین آن در و لیتر میلی گرم در11ارتفاع درتیمار 

 کمترین  و بیشترین مقدار خود را دارند میلی گرم در لیتر511صفات مورد مطالعه در تیمار  میتوان بیان کرد که بیشتر مقدار را داشته است.

 داشته اند. لیتر ایندول استیک اسید تیمار میلی گرم در 511 نمونه هایی است که با این صفات در مقدار
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 تاثیر سطوح مختلف ایندول استیک اسیدبرصفات رویشی استویا -5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.LSD=%5) میانگین های دارای حروف مشترک اختالف معنی داری با یکدیگر ندارند

 ایندول استیک اسید رشد رویشی، ،: استویاواژه های کلیدی

 منابع

 .،چاپ بنیاد جانبازان5.رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان داروییفج5974امید،بیگی،ر، -9

 کیفیت اسانس گیاه ترخون.پژوهش و و برکمیت NAAوIAAفاثرهورمون های رشد 5986پازوکی،ع.،فهیمی،ح.،شاکری،ح.ف -4

 .74سازندگی در منابع طبیعی شماره 

3- Homayouni Rad, A., Delshadian, Z., Arefhosseini, S.R., Alipour, B. and AsghariJafarabadi, M. 2012. Effect of inulin and 

stevia on some physical properties of chocolate milk. Health Promotion Perspectives. 2(1): 42-47. 

4-Saniah, K. and Sharifah. M. 2012. The application of Stevia as sugar substitute using response surface methodology. 

Journal of Trop. Agriculture and Food. Science. 40(1): 23– 34. 

 تیمار
 صفات

 

C IAA150 IAA100 INN50 

     ارتفاع
     تعداد برگ

     وزن تربرگ )گرم(
     ن خشک برگ )گرم(وز

     وزن ترساقه)گرم(
     وزن خشک ساقه)گرم(

     وزن تر اندام هوایی )گرم(
     وزن خشک اندام هوایی )گرم(

     متوسط طول میانگره )سانتی متر(
     سطح برگ تک بوته )سانتی مترمربع(

     ساقه نسبت برگ /
     برداشتشاخص 

     گرم( نسبت سطح برگ )سانتی مترمربع /
     سانتی مترمربع( ضخامت برگ )میلی گرم /

     سطح برگ ویژه )سانتی متر مربع/گرم(
     عملکرد برگ تازه )کیلوگرم در هکتار(
     عملکرد برگ خشک)کیلوگرم درهکتار(

     رم درهکتار(عملکرد ساقه تازه)کیلوگ
     عملکرد ساقه خشک)کیلوگرم درهکتار(
     عملکرد بیوماس تازه)کیلوگرم درهکتار(

     عملکرد بیوماس خشک)کیلوگرم درهکتار(
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5-Raiesi Ardali, F., Alipour, M., shariati, M.A., Taheri, S and Amiri, S. 2014. Replacing sugar by Rebaudioside A in orange 

drink and produce a new drink. Indian Journal of Research in Pharmacy and Biotechnology. 2(2): 1131-1135. 

6-Yousefi Asli, M., Goli, S., and Kadivar, M. 2012. . Optimizing the production of low-calorie jam"quince" Using artificial 

sweetener stevia. Journal of Food Science Researches, 22(2): 155-164. 
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بر باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی زوفای بومی ایران  GAبررسی تیمار سرمادهی و تیمار هورمونی 

(Hyssopus Angustifilus) 

 

 4، ولی اله قاسمی عمران3، سید کمال کاظمی تبار2، ناصر مهنا1*سمیه طایفه

 دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری،  9دانشیار دانشگاه تبریز،  9تکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغی، دانشجوی دکترای بیو5
 استادیار پژوهشکده ژنتیک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ساری 4

 Somaye.tayefeh@ut.ac.ir  نویسنده مسئول:

 

 

 مقدمه

. نمود اشاره زوفا دارویی گیاه به توان می آن جمله از که کنند می رویش ارزشی با و مهم گیاهان هوایی، و آب تنوع دلیل به ایران کشور در

 زوفا دیگر یگونه. است صغیر آسیای منشای با نعناعیان تیره به متعلق ساله، چند علفی، گیاهی (Hyssopus officinalis)زوفا 

(Hyssopus angustifilius( )گونه زیر عنوان به منابع رخیب در گونه این که H. officinalis است شده بیان )کشور های استان بعضی در 

کند. با توجه به اینکه گیاه زوفای بومی رو به  می رشد خودرو صورت به بلوچستان سیستان و غربی و شرقی آذربایجان مازندران، نظیر

داد. کاربرد تکنیک کشت بافت و افزایش راندمان باززایی گیاهان دارویی  انقراض است باید سعی در حفظ و کشت این گیاه این گیاه انجام

( و عوامل مختلف مانند 5229تواند نتایج امیدوار کننده ای را در تولید داروهای گیاهی با کیفیت و کمیت باال ایجاد کند )وان و کیتو، می

( روی 9117اهان موثر می باشد. در تحقیقی که نانووا و همکاران )توده، محیط کشت، نوع و غلظت هورمونی و غیره در میزان باززایی گی

میلی گرم بر  5/1انجام دادند بهترین نتیجه با استفاده از ترکیب هورمونی شامل ( Hyssopus Officinalis) تکثیر میکروکلونال گیاه زوفا

. درصد به دست آمد 21حاصل شد و درصد ریشه زایی )بنزیمیدازول(  BIازمیلی گرم بر لیتر  5/1)ایندول استیک اسید( و IAA لیتر 

بر باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی زوفای بومی  GAبنابراین ما در این تحقیق به بررسی تیمارهای سرمادهی و تیمار هورمونی 

 پرداختیم.

 

 ها مواد و روش

کیلومتری جنوب  81یعت ) بخش دو دانگه از توابع ساری،دراین تحقیق در فصل برداشت )اواخر تابستان(، بذر زوفای بومی ایران از طب

ساعت 56گراد و شرایط نوری درجه سانتی91±9به منظور تهیه گیاهچه استریل، ظروف کشت در دمایآوری شده است. ساری( جمع

دقیقه، هیپوکلریت  5دت درصد به م 71به منظور ضد عفونی سطحی بدور زوفا، از اتانول  شوند.ساعت تاریکی نگهداری می 8روشنایی و 

دقیقه استفاده گردید. در پایان چند بار شستشو با آب مقطر نیز انجام شد. این آزمایش به منظور بررسی  1درصد و مدت زمان  1/9سدیم 

 درجه سانتیگراد( در قالب طرح کامال 4میلی گرم بر لیتر( و تیمار سرمادهی )یک هفته دمای  9و  1/1 ،5) GAغلظت های مختلف 

( استفاده گردید. در پایان درصد جوانه زنی و 5269)موراشیگو اسکوگ،  MSتصادفی در سه تکرار انجام گردید و از در محیط کشت جامد 

 مدت زمان تا شروع جوانه زنی در هر تیمار یادداشت گردید.
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 و بحث نتایج

درصد و تیمار هورمونی  29به میزان  GAمیلی گرم در لیتر  5نی نتایج و بررسی میانگین داده ها، بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار هورمو

درصد را نشان داد.  8درصد نشان داد و تیمار سرمادهی کمترین درصد جوانه زنی به مقدار  79به مقدار   GAمیلی گرم در لیتر  1/1

وتنه زدند. با توجه به امکان تکثیر سریع و آسان گیاه میلی گرم در لیتر زودتر از بقیه تیمارها و شاهد ج 5همچنین گیاهان در تیمار هورمونی 

، می توان روش کشت درون شیشه ای را به عنوان روشی سریع برای این گیاه که رو به  GAزوفای بومی در محیط های حاوی هورمون 

 انقراض است، استفاده نمود.

 برخی صفات مورفولوژیک مورد استفاده -1جدول 

 شاهد صفات/ تیمار

GA1/1یلی م

 گرم بر لیتر

GA5 میلی

 گرم بر لیتر

GA9 میلی

 گرم بر لیتر
 سرمادهی

 8         41 29 79 98 درصد جوانه زنی

 زمان شروع جوانه زنی

 )روز(
7/4 9 7/5 7/9 97/1 

 باشند ( نمیP<0.05دار ) اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی

 
 جوانه زنی بذور زوفا بومی-5

 GA: زوفای بومی، کشت بافت ، سرمادهی، هورمون ژگان کلیدیوا

 

  منابع
 .. فرهنگ مصورگیاهان دارویی، چاپ اول، تهران5987رحیمی نیا، م.، -5

 Hyssopus officinalisبر باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی زوفا ) BAP. بررسی اثر نوع توده و تیمار هورمونی 5929علیزاده، م و حسینی، ب. -9

L. .915-917(: 9)97(. نشریه علوم باغبانی. 
 ص.  675های گیاهان ایران. انتشارات معاصر. . فرهنگ نام5971مظفریان، و. -9

 در لیتر میلی گرمGA 5تیمار 

 

 میلی گرم در لیترGA 9تیمار  میلی گرم در لیترGA 1/1تیمار 
 تیمار شاهد
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4-Gollapudi, S., Shara, H.A., Aggarval, S., Byers, L.D., Ensley, H.E. and Gupta S. 1995. Isolation of a previously 

unidentified polysacharide (MAR – 10) from Hyssopus officinalis that exhibits strong activity agains human 

imunodeficiency virus type 1. Biochemical and Biophysical research communications., 210: 145–151. 
5-Kim, NC., Graf ,TN., Sparacino, CM., Wani, MC. and Wall ME. 2003. Complete isolatation and characterization of 

silybins and isosilybins from milk thistle Silybum marianum. Organic and Biomolecular Chemistry; 1: 1684 - 9. 

6-L., and Tripathi J. N. 2003. Role of biotechnology in medicinal plants. Tropical Journal of Pharmaceutical Tripathi 

Research. 2 , 2: 243-253. 
7-Murashige, T. and Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures.Physiol. 

Plant, 15: 473-497 
8-Nanova, Z., Slavova Y., Nenkova D., and Ivanova I. 2007. Microclonal propagation of Hyssopus officinalis .Bulgarian 

Journal of Agricultural Science, 13: 213- 219. 
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 های فیزیولوژیک رشد گیاه دارویی انیسون تحت تاثیر نیتروژن بیولوژیکبررسی شاخص

 

 2زاده، سعیده رحیم*1علیرضا پیرزاد
 ومیهبه ترتیب دانشیار و دانشجوی دکتری گروه زراعت دانشگاه ار 9و5

 

 مقدمه

(، گیاهی علفی و یکساله است که در نواحی شمال غربی و جنوب غربی ایران Apiaceae)از تیره چتریان  Pimpinella anisum، آنیسون

باشد شود. میوه آنیسون حاوی ترکیباتی چون اسانس، صمغ، ترکیبات قندی، مواد پکتینی، نشاسته و روغن میبه صورت خودرو یافت می

(. 4های گیاهی به یک وضعیت محیطی معین است )های رشد تفسیر چگونگی عکس العمل گونهاز تعیین و تجزیه شاخص(. هدف 5)

ای برخودار هستند های رشد نامیده شده و از اهمیت ویژهشود، شاخصعواملی که جهت تعیین چگونگی رشد اجزای عملکرد استفاده می

های رشد از طریق محاسبه به دست امتر سطح برگ و وزن خشک الزامی است و سایر شاخصگیری دو پار(. جهت آنالیز رشد، اندازه9)

به بهترین شکل مفهوم سرعت رشد محصول توان بر اساس تک بوته و در سطح معینی از زمین انجام داد. خواهند آمد. آنالیز رشد را می

 دهد.مشخص ساخته و اثر متقابل تنفس و فتوسنتز را نشان می ( و سرعت تولید را در واحد سطح زمین در زمان،9رساند )رشد را می

 

 هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی در استان آذربایجان غربی اجرا شد. آزمایش بصورت طرح  5988ای در سال زراعی این تحقیق به صورت مزرعه

تکرار انجام شد.  9، لیتر در هکتار( با 6، 9)صفر، سطح  9بلوکهای کامل تصادفی جهت بررسی تاثیر نیتروژن بیولوژیک نیتروکسین در 

دار )نیتروکسین( به صورت متر بود. کود بیولوژیک نیتروژنسانتی 91متر شامل شش ردیف به فاصله  9×1/5واحدهای آزمایشی به ابعاد 

های فیزیولوژیک رشد تعیین شاخصها داده شد. به منظور تعیین وضعیت گیاه در طول دوره رشد و محلول با آبپاش یکجا در پای بوته

مرحله نمونه برداری، هر دو هفته یکبار نمونه هایی از قسمتهای تخریبی کرتها برداشته شد و ضمن اندازه گیری سطح  1انیسون، در طی 

خص های درجه سانتی گراد تا ثابت شدن وزن نمونه ها خشک و توزین گردید. و شا 71، در آون Leaf Area Meterبرگ با دستگاه 

(. در طول دوره رشد عالوه بر ماده 5درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد ) 4رشد تعیین گردید. درجه حرارت پایه برای گیاه دارویی انیسون 

 خشک و شاخص سطح برگ گیاه دارویی انیسون، سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول نیز تعیین گردید.

 

 نتایج و بحث
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ون در طول دوره رشد یک تابع درجه سوم بود. به طوری که در اوایل رشد، این شاخص با سرعت خیلی کم روند افزایشی رابطه شاخص سطح برگ آنیس

برداری با سرعت زیاد و تقریبا به صورت خطی افزایش یافت. ولی از مرحله چهارم نمونه برداری، این روند ثابت بود و داشت و پس از مرحله دوم نمونه

(. افزایش جزئی تجمع ماده خشک تحت کلیه سطوح I-5هایی رشد و در آخرین مرحله نمونه برداری کاهش یافت )شکل در مراحل انتحتی 

باشد. ولی از این مرحله به بعدتا مرحله پنجم نیتروژن تا مرحله سوم نمونه برداری نشان دهنده رشد بطئی این گیاه در اوایل رشد رویشی می

ل پنجم و ششم با سرعت کمتر، یک روند افزایشی تجمع ماده خشک نشان دهنده اختصاص و ذخیره با سرعت زیاد و در فاصله مراح

برداری در کلیه (. روند تغییرات سرعت رشد محصول با زمان نمونهII-5باشد )شکل فتوسینتات در بخش هوایی در این دوره رشدی می

نشان داد  روند سرعت رشد محصول تحت تاثیر کود بیولوژیک نیتروژن سطوح نیتروژن بیولوژیک یک تابع درجه دوم به دست آمد. بررسی

گیری ابتدا  به صورت خطی افزایش یافت که مصادف با مرحله گلدهی، به حداکثر رسیده و پس از آن تفاوت چندانی که طی مراحل اندازه

نیتروکسین در هرهکتار وجود داشت. رابطه بین سرعت لیتر  9(. در انتهای فصل رشد یک افت قابل توجه در تیمار III-5نشان نداد )شکل 

رشد نسبی با زمان نمونه برداری )طول دوره رشد( در کلیه سطوح نیتروژن بیولوژیک از نوع خطی بود. این تغییر در طول دوره رشد روند 

ثرات سطوح مختلف کود کاهشی داشت. سرعت رشد نسبی  در سطوح مختلف کود بیولوژیک اختالف قابل توجهی را نشان نداد. ا

 (.IV-5بیولوژیک نشان داد که سرعت رشد نسبی در مراحل اولیه رشد در حداکثر و به تدریج رشد نسبی آن کاهش یافت )شکل 

I 

 

II 

 

III IV 
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تحت تیمارهای ( IV( و سرعت رشد نسبی )III( تغییرات سرعت رشد محصول )II(، تجمع ماده خشک کل )Iتغییرات شاخص سطح برگ ) -5شکل 

 نیتروژن بیولوژیک.

 انیسون، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، کود بیولوژیک واژگان کلیدی:

 منابع

 صفحه. 927. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد سوم. انتشارات آستان قدس رضوی. تهران. 5972بیگی ر. . امید5

. اثرات آبیاری و تراکم بوته بر روی کارآیی مصرف آب در تولید 5987ماسی س.، و محمدی س.ا. . پیرزاد  ع. ر.، آلیاری ه.، شکیبا م. ر.، زهتاب سل9

 .85-25، صفحات 4، شماره 58اسانس بابونه آلمانی. مجله دانش کشاورزی. جلد 

3. Morrison M.J., Stewart D.W., and Mcvetty P.B.E. 1992. Maximum area expansion rate and duration of summer rape 

leaves. Can. J. Plant Sci, 72: 117-126. 

4. Russel M.P., Wilhelm W.W., Olson R.A., and Power J.F. 1984. Growth analysis based on degree days. Crop Sci, 24: 28-

32. 
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 2سفاته بارورتاثیر تنش خشکی بر عملکرد و موسیالژ دانه بالنگوی شهری با استفاده از زئولیت و کود ف

  3، جلیل شفق کلوانق2وحید قاسمیان *1علیرضا پیرزاد
 دانشیار گروه زراعت، دانشگاه ارومیه  5

  به ترتیب دانشجوی دکترا و دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز 9و9

 

 مقدمه

هزای  های غیر زیستی است که هر سزاله خسزارت  از مهمترین تنش های غیر زیستی قرار می گیرد. خشکی یکیتحت تاثیر تنش "تولید گیاهان معموال

رو بررسزی ایزن   فراوانی به محصوالت زراعی و باغی جهان و به ویژه ایران که کشوری خشک و نیمه خشک محسوب می گردد، وارد می نماید. ازایزن 

غالباً در منطقه آذربایجزان و   گیاهی از تیره نعناع بوده و )  Dragon’s head) 56(.  بالنگوی شهری4باشد )پدیده در گیاهان دارویی حائز اهمیت می

-آید که در درمان سزرما شود. از پیکره رویشی آن توسط تقطیر نوعی اسانس بدست میزرک شناخته می اغلب مناطق ایران در بین کشاورزان با نام قره

به آب در شرایط کمبود آب، ایجاد تغییر فیزیکی و افزایش ظرفیت آن در (. برای اصالح خاک در جهت دسترسی مطلوب گیاهان 5خوردگی مفید است )

هزای  آینزد. زئولیزت  باشندکه از ترکیبات آتشفشانی به وجود میها میشود. یکی از این مواد زئولیتنگهداری آب، مواد بسیار متنوعی به خاک افزوده می

-، حاوی بزاکتری 9 –کود بیولوژیک فسفاته بارور  (. 9د غذایی ماکرو و میکرو هستند )ای دارند و دارای مواطبیعی خصوصیات جذب سطحی فوق العاده

باشد که با ترشح اسیدهای آلی و اسید فسفاتاز قادرند فسفر نامحلول خاک را به فرم محلول قابل جزذب گیزاه تبزدیل کنزد.     های حل کننده فسفات می

از آنجا که استفاده از سوپر جاذب  (.9ر مقابله با شرایط تنش کم آبی نیز نقش موثرتری دارد )ای و بهبود جذب آب دهمچنین بدلیل توسعه سیستم ریشه

ای در ممکن است بر صفات کمی و کیفی گیاه بالنگو تحت شرایط تنش خشکی و کود دهی موثر باشزد و تزاکنون مطالعزه    9زئولیت و کود فسفاته بارور

انجام نشده است، این آزمایش با هدف بررسی اثر تنش خشکی و استفاده از زئولیزت و کزود فسزفاته    این خصوص بر روی گیاه دارویی بالنگوی شهری 

 بر عملکرد کمی و کیفی و موسیالژ دانه بالنگوی شهری انجام گرفت. 9بارور

 مواد و روش ها

دقیقزه شزمالی و    96درجزه و    97جغرافیزایی  در مزرعه تحقیقاتی  هنرستان کشاورزی شهید بهشتی ارومیه با عرض 5929این آزمایش در سال زراعی 

های کامل متر از سطح دریا انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک 5984دقیقه شرقی و با ارتفاع   59درجه و   41طول جغرافیایی 

و  Aمتر تبخیر از تشزتک تبخیزر کزالس    میلی 561 و 591، 81، 41سطح پس از  4تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری در  9تصادفی با 

و شاهد بودند. ارزیابی مقدار موسیالژ بر اساس انحالل اولیزه در آب   9عوامل بیولوژیکی در سه سطح شامل استفاده از زئولیت، کود زیستی فسفاته بارور

ز حاصلضرب عملکرد دانه و درصزد موسزیالژ دانزه محاسزبه شزد.      گرم انجام شد.  پس از تعیین عملکرد دانه و درصد موسیالژ دانه، عملکرد موسیالژ ا

اسزتفاده شزد. میزانگین     Excelانجام شد، ضمن آنکه رسم نمودارها از نزرم افززار    MSTAT-Cو  SASمحاسبات آماری با استفاده از نرم افزارهای 

 مورد مقایسه قرار گرفتند.   SNK صفات مورد مطالعه نیز با استفاده از آزمون

 و بحث نتایج

                                                           
16

 Dragon’s head 
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-معنی براساس نتایج تجزیه واریانس بین تیمارهای مختلف آبیاری از نظر عملکرددانه و ماده خشک، درصد موسیالژ و عملکرد موسیالژ اختالف آماری

ایج این بررسی بر اساس نت دار بود.داری وجود داشت. اثر عوامل بیولوژیکی هم بر عملکرد ماده خشک، عملکرد دانه، درصد و عملکرد موسیالژ معنی

 5211متر تبخیر و کمترین عملکرد ماده خشک )به مقدار میلی 81کیلوگرم در هکتار( به تیمار  9818بیشترین عملکرد ماده خشک بالنگوی شهری )

متر شد میلی 81تیمار درصد نسبت به  4/91که موجب کاهش عملکردی برابر با  متر تبخیر اختصاص داشتمیلی 591کیلوگرم در هکتار( به تیمار 

یابد. باالترین عملکرد دانه با آبیاری با داری کاهش می(. مقایسه میانگین ها نشان داد که  با افزایش فواصل آبیاری عملکرد دانه بطور معنی5)جدول

یلوگرم در هکتار( با آبیاری با ک 1/611کیلو گرم در هکتار( بدست آمد که نسبت به کمترین مقدار عملکرد دانه ) 6/867متر )به مقدار میلی 41فواصل

درصدی عملکرد دانه گردید. مقایسه میانگین اثر تنش خشکی بر درصد و عملکرد موسیالژ دانه بالنگو  71متر تبخیر منجر به افزایش میلی 591فواصل 

ترتیب به باالترین درصد و عملکرد موسیالژ بهیابد.  داری کاهش میحاکی از آن است که با افزایش فواصل آبیاری درصد و عملکرد موسیالژ بطور معنی

متر تبخیر بدست آمد که با توجه به کمترین درصد و عملکرد میلی 81کیلوگرم در هکتار با آبیاری گیاهان با فواصل   8/541درصد و  95/56مقدار 

 (. 5داری نداشت )جدولمتر تبخیر اختالف معنیمیلی561کیلوگرم در هکتار( گیاهان آبیاری شده با فواصل  51/72درصد و  81/55موسیالژ )به مقدار 

 

 مقایسه میانگین های اثر سطوح آبیاری و عوامل بیولوژیک بر صفات اندازه گیری شده در گیاه دارویی بالنگوی شهری.  -1جدول   

 تیمارها

 صفات اندازه گیری شده

 عملکرد ماده خشک

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد دانه

 در هکتار()کیلوگرم 

 درصد 

 موسیالژ

 عملکرد موسیالژ

 )کیلوگرم در هکتار(
 

  آبیاری)میلی متر تبخیرازتشتک(

41  b     9776     a   6/867 b 42/51 b 1/597  

81 a 9818 b  7/811 a 95/56 a 8/541  

591 d 5214 d  1/611 c 41/59 c 65/88  

561 c 9528  c 6/667 d 81/55 d 51/72  

  بیولوژیک عوامل

  c 5887 c 7/619 c 29/59 c 74/72 زئولیت

  b 9655 b 9/725 b 11/54 b 5/556 9فسفاته بارور

  a 9819 a  886 a 98/51 a 9/598 شاهد

 % می باشند.1میانگین هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند فاقد اختالف معنی دار در سطح 
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کیلو گرم در هکتار  9/598و  886، 9819بیشترین عملکرد ماده خشک، عملکرد دانه و موسیالژ را به ترتیب به مقدار  9رازطرفی مصرف کود فسفاته بارو

دار داشت. بر اساس نتایج این بررسی مصرف کود تولید نمود که نسبت به تیمار زئولیت و شاهد اختالف معنی 98/51و درصد موسیالژ را به میزان 

 شود.ایط بدون تنش در بهبود عملکرد ماده خشک، عملکرد دانه، درصد و عملکرد موسیالژ دانه بالنگوی شهری توصیه میدر شر 9فسفاته بارور

 کلمات کلیدی: آبیاری، بالنگو، فسفر، موسیالژ

 منابع

-5115مشهد مقدس،  کنگره ملی صنایع غذایی، . کاربرد ترکیبات هیدروکلویدی دانه بالنگو. هجدهمین5987بهرام پور م و خداپرست م،  -5

5118. 

. تاثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی 5921علیجانی م، امینی دهقی م، ملبوبی م ع، زاهدی م و مدرس ثانوی س ع م،  -9
اهان دارویی و پژوهشی تحقیقات گی –بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی. فصلنامه علمی  -9فسفاته بارور
 .411-412(: 9)97معطر ایران. 

 .5-41: 551. سوپر جاذب ها راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب. نشریه معماری سبز. 5981غالمی م،  -9
4- Song, H., 2005. Effects of VAM on host plant in the condition of drought stress and its mechanism. Electronic 

Journal of Biology, 1: 44-48. 
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 زایی پیچ معطر امین الدولههای مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفات ریشهبررسی اثر غلظت
 (Lonicera japonica L.) 

 

 3، فریال وارسته 2، حسین زارعی  1مهران فتحی

 طبیعی گرگان دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع5 -5
 استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان9و  9

 

 مقدمه

(. 7باشزد ) مزی   Caprifoliaceaeخزانواده   متعلزق بزه   ای باالرونده و پیچنزده  درختچه (.Lonicera japonica L)با نام علمی امین الدوله 
این گیزاه دارای  (. 1ی معطر آن است که در روزهای گرم تابستان بیشترین میزان را داراست )هاداشتن گلپیچ امین الدوله مهمترین ویژگی 

باشد. همچنزین از گونزه اروپزایی،    اثرات درمانی مدّر ) ادرارآور(، ضد اسپاسم، خلط آور، ملین، ضد باکتری، کاهنده فشار خون و ضد ورم می
های همراه با تب، اعزم  توان استفاده نمود. پیچ امین الدوله برای انواع بیماریسرفه میچینی و همچنین ایرانی آن برای درمان سینه پهلو و 

 روش تزرین کم هزینه و ترینترین، سریعگردد. آساناین گیاه با بذر و قلمه تکثیر می(. 5از دردهای ناشی از آنفوالنزا و التهاب مفید است )

 ایجاد ژنتیکی تغییر هیچ تقریباً و دارد بیشتری وجود یکنواختی شده افزوده گیاهان در که طوری به باشد،قلمه می طریق از ازدیاد غیرجنسی

ای زایی گیاهان بوده که در این بین نقش هورمون اکسین از اهمیزت ویزژه  های گیاهی از عوامل مهم و موثر در ریشه(. هورمون9شود )نمی
بوتیریزک اسزید    اینزدول  گیزرد، می قرار استفاده مورد هاقلمه زاییریشه در که سینیترکیب اک ترینمعمول و بهترین از برخوردار است. یکی

(IBAمی ).در زیادی اثر دلیل همین به و شودمی تجزیه کندی به کننده تجزیه هایآنزیم توسط و داشته ضعیفی اکسینی اثر ماده این باشد 

هزای گیزاه   باشزد. قلمزه  زایی گیاهزان مختلزف مزی   ثبت این هورمون در ریشههای متعددی بیانگر اثرگذاری م(. پژوهش51دارد ) زاییریشه
نتایج پزژوهش  (. 9گرم واکنش مثبت و اختالف معناداری نشان داد )میلی 4111و  9111های ( در غلظتIBAخرزهره تحت تیمار اکسین )

 و زمسزتان  پزاییز  فصزل  دو در لیتزر  در گزرم  میلی 11 غلظت با  (IBA)داد تیمار ایندول بوتریک اسید نشان ( نیز4عصاره و همکاران )

پیچ زینتی امین الدوله این آزمایش بزا هزدف    اهمیت به توجه با. % در گل محمدی داشته است511میزان  به را زاییریشه بیشترین درصد
زایی این گیزاه  ی صفات ریشههای مختلف هورمون ایندول بوتیرک اسید به منظور تعیین بهترین و موثرترین غلظت بر روبررسی اثر غلظت

 انجام شد.

 

 ها مواد و روش

غلظت  1زایی پیچ امین الدوله آزمایشی به صورت کامالً تصادفی در به منظور بررسی اثر هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفات ریشه
از گیاهان مادری  21گیاهان در تیرماه گیری از تکرار انجام شد. در این آزمایش، قلمه 91ام( در پیپی 4111و  1،5111،9111،9111)

 1های تهیه شده هورمون به مدت ها )محل قرارگیری در بستر( در محلولها ابتدا قسمت تحتانی قلمهصورت گرفت. جهت اعمال تیمار
شت شد. در این آزمایش در گلخانه و زیر سیستم مه افشان ک 5به  5ثانیه قرار داده و بالفاصله در بستر حاوی کوکوپیت و پرلیت با نسبت 

 زایی، وزن تر و خشک ریشه مورد بررسی قرار گرفتند.زایی از جمله تعداد ریشه اصلی و فرعی، طول ریشه اصلی، درصد ریشهصفات ریشه

 رسم شدند.  Excelتجزیه و تحلیل و نمودارها با نرم افزار  SASافزار نتایج با نرم
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 و بحث نتایج
زایی پیچ امین الدوله شزامل تعزداد ریشزه اصزلی،     بر فاکتورهای ریشه IBAهای مختلف هورمون ن داد اثر غلظتنتایج تجزیه واریانس نشا

% معنزی دار بزوده اسزت. بزر اسزاس نتزایج       5تعداد ریشه فرعی، طول ریشه اصلی، درصد ریشه زایی، وزن تر و وزن خشک ریشه در سطح 
ام هورمون و کمترین تعداد ریشه پیپی 4111های تیمارشده با عداد ریشه اصلی در قلمهها، بیشترین تبدست آمده از جدول مقایسه میانگین

های شاهد بدست آمد. همچنین نتایج بیانگر این بود که بیشترین تعداد ریشه فرعی، طول ریشه اصلی، وزن تزر و خشزک در   اصلی در قلمه
درصد صورت گرفت کزه   511ها زایی نیز در تمام غلظتداشت. درصد ریشهداری ام بدست آمد که با شاهد اختالف معنیپیپی 5111تیمار 

 آغازنزده  هزای سلول اولین تقسیم که شده تأیید داری نشان داد. امروزهزایی( اختالف معنی% ریشه71های شاهد )زایی قلمهنسبت به ریشه

ریخت  و رشد روی اثرهای متنوعی اکسین دارد. بستگی شودمی برده به کار صورت خارجی به که اکسینی یا و درونی اکسین وجود به ریشه
دارد  اثزر  هزا زایی قلمهریشه یکنواختی و ریشه کیفیت و تعداد افزایش زایی،درصد ریشه افزایش و سرعت روی هورمون این دارد. گیاه زایی

 افزایش به شروع پراکسیداز و اکسیداز IAA–آن از پس و کرده پیدا افزایش فنول میزان بوتیریک اسید، ایندول تیمار از پس بالفاصله (.9)

(. غلظزت  2یابزد ) مزی  افززایش  زایزی ریشه پراکسیداز اکسیداز وIAA– افزایش  با آغاز و زایییابد ریشهافزایش می فنول که زمانی کنند.می
 اثرصفات کاهش یافتند که به علت زایی گردید و با افزایش غلظت هورمون برخی ای مشخص سبب افزایش صفات ریشههورمون تا اندازه

هزا  قلمزه  در هزا ریشزه  خشک و تر وزن کاهش و نیز جدید هایریشه قطر و طول همچنین و ایجاد در کسینا باالی هایغلظت بازدارندگی
 تعزادل  زدن مبزره  سبب هزینه، افزایش بره عالو باشد، نیاز حد از بیش زاییریشه هنگام در هورمون در صورتی که مصرف (.6بوده است )

بزا   .(8) گیاهی کامالً مشخص اسزت  مختلف هایگونه تکثیر برای هورمون غلظت بهترین تعیین اهمیت بنابراین. شودمی گیاه در هورمونی
-درصدی و بیشترین تاثیرگذاری در افزایش صفات ریشه 511زایی با ریشه IBAام هورمون پیپی 5111توجه به نتایج بدست آمده، غلظت 

 های پیچ امین الدوله تعیین گردید.زایی قلمهبه عنوان بهترین غلظت این هورمون در ریشهزایی 
 

 زایی، قلمهامین الدوله، ایندول بوتیریک اسید، ریشه ازدیاد، واژگان کلیدی:

 
 منابع

 یاهو تهران. . درمانگر سبز: خود آموز استفاده از گیاهان دارویی. ترجمه. نشر5981بردبار ا.  -5

(. فصلنامه Nerium oleander Lهای نیمه خشبی گیاه خرزهره )زایی قلمههای مختلف اکسین بر ریشه. اثر غلظت5982حبیبی کوتنایی ش.  -9
 .46-96(: 9) 58های علوم گیاهی، پژوهش

 شیراز. دانشگاه انتشارات دوم، جلد ها(. ترجمه،روش و مبانی (نباتات ازدیاد) افزایی )گیاه .5982خوشخوی م.  -9

از طریق  (.Rosa damascena Mill)محمدی  های گلشاخه زاییریشه بررسی. 5982عصاره م.ح.، آبروش ز.، و طبایی عقدایی س.ر.  -4
 -421(: 4) 96دارویی و معطر ایران،  گیاهان تحقیقات پژوهشی -علمی فصلنامةمتفاوت.  فصل دو در هورمونی مختلف تیمارهای تحت خوابانیدن

422. 
 . گلکاری علمی و عملی. جلد دوم. نشر گلبن. 5984کافی م.، و قاسمی قهساره م.  -1

6. Blythe  E.K., Sibley  J.L., Ruter  J.M., and Tilt  K.M. 2004. Cutting propagation of foliage crops using a foliar application 

of auxin. Scientia Horticulturae, 103: 31-37. 
7. Bravo MA. 2003. Japanese honeysuckle, Lonicera japonica Thunb. Alien Plant Working Group, National Park Service, 

Washington, DC. 

8. Erosy, N. and Aydin, M., 2008. The effect of some hormone and humidity levels on rooting of mahaleb(Prunus mahaleb) 

soft wood top cutting. Sulyeman Demired Universitesi Ziraat Fakultesi Degisi, 3(1): 32-41. 

9.Qaddoury A., and Amssa M. 2004. Effect of exogenous indole butyric acid on root formation and peroxidase and indole-3-

acetic acid oxidase activities and phenolic contents in date palm offshoots. Bot. Bull. Acad. Sin,  45: 127-131. 
10. Weaver R.J. 1972. Plant Growth Substances in Agriculture. W.H. Freeman and Co., San Francisco. 
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 زنی دو گونه نعناعبررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه

 منصوره قوام

 منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشاندانشکده  ،استادیار گروه مرتع و آبخیزداری 

 

 مقدمه

 و آب محلول در معدنی عناصر و حل قابل های نمک اندازه از بیش حضور از است عبارت شوری( 5222) 57گریو و شانون تعریف اساس بر

 بر تنها شوری تنش. شود می روبرو اشکال با خاک محلول از کافی آب جذب در گیاه و شده ریشه ناحیه در نمک تجمع به منجر که خاک

 بافت نوع و رشدی مختلف مراحل گیاه، مقاومت میزان تنش، نوع تنش، شدت به توجه با بلکه گذارد،نمی سوء تاثیر گیاه رشدی مرحله یک

 نمو و رشد مراحل تمامی در شوری به شور، مقاومت مناطق در (.5277 ،،58هافمن و ماس) باشدمی متفاوت( تکاملی سیر) گیاهی اندام و

دهد  نشان بیشتری مقاومت مرحله این در بتواند که گیاهی اصوال هر.  است زنیجوانه مرحله مرحله، اولین است بدیهی و اهمیت دارد گیاه

 در بار اولین برای زنیجوانه مرحله در شوری به گیاهان نسبی مقاومت بررسی بگذارد.  سر پشت موفقتر را رویش اول دوره توانست خواهد

ترین اسانس منتولی ترین و اقتصادی(. جنس نعناع به عنوان تنها منبع مهم5282، 52استوارت)  است شده گزارش میالدی 5828 لسا

 متفاوت هاآن گونه به بسته که مختلفی عربی و انگلیسی هاینام با گیاهان (. این9118، 91رود )چاکرابورتی و چاتوپادیایشمار میجهان به

-می شناخته فودنج یا و حبق لمام، نعناع، نظیر عربی در و spearmint  ،wildmint و peppermint مانند نگلیسیا بود، در خواهد

 نعناع دارویی گیاه روی بر خشکی و شوری هایتنش اصلی و متقابل اثرات ،(5929) همکاران و روحانی (. شریف5962 زرگری،) شوند

 درصد داری معنی طور به خشکی تنش آزمایش، این از آمده بدست نتایج به توجه با. ندنمود مطالعه را( Mentha piperita L). فلفلی

 . نداشت زنیجوانه درصد روی داریمعنی تأثیر شوری تنش ولی داد کاهش را زنیجوانه

 ها مواد و روش

 Menthe longifolia (L.)پونه  گونهو  (Mentha piperita L). یگونه نعناع فلفلشامل   Mentha  بذرهای گونه های جنس

.Huds  1شامل ) یسطوح مختلف شور با 24شد. آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی در سال   هیاز شرکت پاکان بذر اصفهان ته ،

 اریاز روز انجام گرفت. مع ینیشمارش بذور جوانه زده به صورت روزانه و در ساعت معبود..  (NaClموالر نمک  یلیم  911و   911، 511

                                                           
17

 - Shannon and Grieve 

18
 - Maas and Hoffman 

19
 - Stewart 

20
 - Chakraborty and Chattopadhyay 
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با استفاده از رابطه  (GP)یزنمحاسبه درصد جوانه (. 9111، 95و ون وکتو گرییبود)هارد متریلیاز بذر به اندازه دو م چهشهیخروج ر یزنانهجو

 بذر جوانه زده در روز آخر شمارش: niتعداد کل بذرها N:ی زندرصد جوانهGP:آن؛ در ( که9154، 99زیر انجام شد )پارون و رائو

 شوری تنش در شرایط  نعناع فلفلی و پونه یزن جوانه انسیارو هیتجز  -جدول

 

 

 

 

 

 

 

 درصد 1داری در سطح احتمال  یمعن :درصد، * 5ی در سطح احتمال دار یمعن**: 

 و بحث نتایج

 یک احتمال سطح زنی درشوری بر صفات درصد جوانه تنش×  گونه متقابل گونه  و اثرات ساده اثر که داد نشان واریانس تجزیه تنتایج

زنی هر دو گونه تاثیر منفی داشته و تنش شوری بر جوانه بود. داردرصد معنی 1(  و اثر تنش شوری در سطح احتمال  P ≥1/ 15) درصد

 .Mentha piperita Lبر روی گونه  (5929) همکاران و روحانی هیچ بذری در شرایط شوری سبز نشد که با نتایج مطالعه شریف

. وقوع پیوسته استب .Huds. (Menthe longifolia ( Lزنی در شرایط شاهد و در گونه باالترین درصد جوانه. مطابقت ندارد

 درصد معنی دار بود. 1در سطح یک درصد و اثر تنش و اثر تنش در شوری در سطح  همچنین اثر گونه بر سرعت جوانه زنی

 بذر، دارویی زنی،: تنش، جوانه واژگان کلیدی

 

 

                                                           
21

 - Hardegree and Van Vactor 

22
 - Parveen and Rao 

)MS مربعات) میانگین   منابع تغییرات درجه ازادی 

زنیسرعت جوانه زنی درصد جوانه   

916/1 ** 11/254 ** 5 )A گونه )   

21/91 * 41/9985 * 9 (B) تنش شوری   

959/1 * 64/59 ** 9 (A×B) تنش شوری ×گونه   
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 ISSRبررسی تنوع ژنتیکی بزرک با استفاده از نشانگر مولکولی 

 

 2جیک، شاهرخ قرن2، علی اکبر محمدی میریک2، مهدیه پارسائیان1*زهرا فتحی
 استادیار 9دانشجوی کارشناسی ارشد 5

 *z.fathi.1364@gmail.com :یسنده مسئولنو

 

 

 مقدمه 

یکزی  تعیین میزان تنوع ژنتیکی گیاهان گام اولیه برای شناسایی، حفظ و نگهداری ذخایر توارثی و نیز پایه اساسی و اولیه برای تحقیقات ژنت

(، با توجزه  4باشد )می 9یکی از گیاهان دارویی غنی از امگا  (.Linum usitatissimum L)(. گیاه بزرک 9باشد )های اصالحی میو برنامه

(. 6 ,1 ,9های متمادی با استفاده از نشانگرهای مختلف مورد اررزیابی قرار گرفتزه اسزت )  به اهمیت این گیاه تنوع ژنتیکی آن در طول سال

 IRAPو  ISSR ،RAPD( به ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقامی از بزرک با اسزتفاده از نشزانگرهای    9159پژوهشی زیرووسکا و همکارانش ) در 

های بومی و خارجی گیاه بززرک بزا اسزتفاده از نشزانگر     (. هدف از انجام این تحقیق مطالعه تنوع ژنتیکی ژرم پالسمی از واریته7پرداختند )

 های به نژادی بعدی جهت گزینش والدین مناسب موثر واقع شود تواند در پژوهشباشد. نتایج حاصل از این تحقیق میمی ISSRمولکولی 

 

 ها مواد و روش

بزه روش   DNAمورد مطالعه قرار گرفت. استخراج  ISSRنشانگر  99ژنوتیپ بومی و خارجی بزرک توسط  98در این بررسی تنوع ژنتیکی 

CTAB ( 5تغییر یافته )(. الکتروفورز محصزوالت  7میکرولیتر انجام شد ) 51مراز در حجم نهایی ای پلیو واکنش زنجیرهPCR   توسزط ژل

 درصد صورت گرفت.  1/5آگارز 

 های مولکولی:تحلیل داده

رازش جهزت  ای پزس از انجزام آزمزون نکزوئی بز     باندها به صورت صفر )عدم وجود باند( و یک )وجود باند( امتیازدهی شدند. تجزیه خوشزه 

 NTSYS Versionافززار ، با استفاده از نرمUPGMAگزینش بهترین ضریب تشابه و الگوریتم ریاضی، با ضریب تشابه جاکارد و الگوریتم 

2.10e  .انجام گرفت 

 نتایج و بحث

mailto:z.fathi.1364@gmail.com
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رین تعداد قطعه تکثیر قطعه تک شکل بودند. کمترین و بیشت 41قطعه چند شکل و  998قطعه تکثیر کردند، که  978آغازگر در مجموع  99

قطعه بود. آغازگرهای مورد  59قطعه محاسبه شد، و میانگین تعداد قطعات برای هر آغازگر  58قطعه و  7یافته توسط آغازگرها به ترتیب 

 آغازگر ) 7درصد چندشکلی نشان دادند که از این بین  81طور متوسط بررسی به

PCT6,3PCT1,3PCT5L,UBC811,UBC815,3PCT6,PCT4  درصد چندشکل بودند. نتایج حاصل از تجزیه خوشه 511( به میزان-

بندی شدند. گروه دو شامل چهار ژنوتیپ بیشترین تعداد ژنوتیپ در گروه یک، گروه نشان داده شده است. 5های مولکولی در شکل ای داده

ها هر یک دلیل عدم تشاهب ژنتیکی زیاد با بقیه ژنوتیپهای از پرتغال و اتیوپی( به ) ژنوتیپG13 و G22 , G15 بود و سه ژنوتیپ خارجی 

 بندی شدند. های سه، چهار و پنج گروهطور مجزا به ترتیب در گروهبه

 

 UPGMA : دندروگرام حاصل از ماتریس تشابه جاکارد و الگوریتم1شکل 

 

 ISSRولی تنوع ژنتیکی، چندشکلی، نشانگر مولک، بزرکواژگان کلیدی: 
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2-Fu YB., Rowland GG., Duguid SD., Richards KW. 2003. RAPD analysis of 54 North American flax cultivars. 

Crop Science, 43: 1510-1515. 
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4- Ludvikova, M., Griga, M. 2015. Transgenic Flax/Linseed (Linum usitatissimum L.)–Expectations and Reality. J. Genet, 

51: 123-141. 
5-Rajwade AE. 2010. Relatedness of Indian Flax Genotypes (Linum usitatissimum L.): An Inter-Simple Sequence Repeat 

(ISSR) Primer Assay Mol Biotechnol, 45: 161-1. 
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 (.Mentha piperita L) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه نعناع فلفلی

 

 3محمد اکبرزاده ،2،داوود اکبری نودهی1*هره میرزاییمط

عضو هییت علمی موسسه علوم و 9استادیار،عضو هییت علمی دانشگاه سنا9دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهان دارویی،دانشگاه سنا ساری *5

 تحقیقات

 نویسنده مسئول:
ai@yahoo.commotahare_mirz

 

 

 

 مقدمه

 .M) آکواتیکا گونه های بین تالقی از و بوده هیبرید گونهای و ساله چند علفی، گیاه یک .Mentha piperita L فلفلی  نعناع 

aquatica) و اسپیکاتا (M. spicata) نعناع به تیره که است شده حاصل(Lamiaceae) آلکیره و  .دارد ( 1386 بیگی، )امید تعلق

طول  آبی تنش که گرفتند نتیجه فلفلی نعناع گیاه آبیاری بر انجام عدم و مختصر آبیاری کامل، آبیاری اثر با بررسی (5229) نهمکارا

 بر آبی مختلف های رژیم (اثر5982را کاهش می دهد.)بابایی وهمکاران، ریشه و ساقه برگ، خشک وزن و گیاه ارتفاع ها، گره میان

میکرولیتر در  9/6به  5/9 از ها برگ اسانس ، مقدار برگ آب پتانسیل کاهش با که کردند گزارش و ودهنم بررسی را ریحان گیاه روی

 (5982.)فرزانه و همکاران،یافتند کاهش آب کمبود تشدید با ساقه و برگ خشک وزن و افزایش برگگرم وزن خشک 

 

 ها مواد و روش

قع در استان مازندران اجرا گردید. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب در شهرستان بابلسر وا 5924این تحقیق در یک سال زراعی 

 :تکرار اجرا گردید.تیمارهای تنش خشکی )تنش آبی( عبارتند از 9سطح تیمار تنش خشکی و در  4طرح بلوک های کامالً تصادفی با 

درصد رطوبت در حد ظرفیت  71بیاری بر اساس آ ،)تیمار بدون تنش(  (FC)درصد رطوبت در حد ظرفیت مزرعه  511آبیاری بر اساس 

درصد رطوبت در حد ظرفیت مزرعه  91آبیاری بر اساس  ،(FC)درصد رطوبت در حد ظرفیت مزرعه  11آبیاری بر اساس  ،(FC)مزرعه 

(FC).  تیمارهای تنش آبی بر اساس محاسبه درصد وزنی رطوبت خاک در حد ظرفیت مزرعه(FC) اعمال شدند. 

 

 ثنتیجه و بح

 ارتفاع بوته

 .داشت وجود داری معنی اختالف دیگر تیمارها و مالیم تنش تیمار بین بوته ارتفاع نظر از که داد نشان (5-5)جدولها میانگین مقایسه

 آن کمترین و )تنش بدون(شاهد تیمار در ارتفاع بیشترین که طوری به شد کوتاه گیاه قد (تنش سطح افزایش) آبیاری میزان کاهش با

 (.5-5)شکل گردید مشاهده شدید نشت در

mailto:motahare_mirzai@yahoo.com
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 ( مقایسه میانگین مربوط به اثر سطوح مختلف رطوبت بر ارتفاع بوته5-5شکل)

فاطیما و همکاران ،  ) Cymbopgon martini( و گیاه 1993) آلکیره و همکاران،تاثیر کاهش ارتفاع به سبب تنش آبی در گیاه نعناع 

 رش شده است.( گزا1999

 اندازه برگ

سانتی متر( در  84/4درصد ظرفیت زراعی( و کمترین میزان آن)511سانتی متر( در تیمار شاهد)  29/2طبق نتایج بیشترین اندازه برگ )

 (.5-9مشاهده شد)شکل  تیمار شدید

 

 طوبت بر اندازه برگ( مقایسه میانگین های مربوط به اثر سطوح مختلف ر9-5شکل )

( در شرایط تنش خشکی گیاه با کاهش تعداد و و کوچکتر کردن برگ، سطح فتوسنتز کننده 5985بر اساس گزارشات حسنی و امید بیگی)

 خود را کاهش می دهد و متعاقب کاهش سطح برگ،ظرفیت فتوسنتزی گیاه کاهش می یابد.

 وزن تر و خشک

تیمارها با یکدیگر اختالف معنی داری دارند. به نحوی که در تنش های شاهد، مالیم، متوسط و  ( نشان داد که5نتایج حاصل از جدول )

 11/17شدید میانگین عملکرد وزن تر و خشک اندام هوایی کاهش یافت. بیشترین وزن تر مربوط به تیمار  شاهد و کمترین میزان آن )

 511گرم( مربوط به تیمار شاهد) 99/99ان داد که بیشترین میزان وزن خشک )گرم( هم مربوط به تیمار شدید بوده است. همچنین نتایج نش

 (.5-9درصد ظرفیت زراعی)شدید( بوده است) شکل 91گرم( هم مربوط به تیمار  66/59درصد ظرفیت زراعی( و کمترین میزان آن )
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 ختلف رطوبت بر وزن تر و خشک( مقایسه میانگین های مربوط به اثر سطوح م9-5شکل )

 .شد جعفری برگ تعداد برگ و و خشک تر وزن کاهش سبب آبی تنش سطح افزایش که کردند گزارش( 9118و همکاران) پتروپولوس

 . است گیاه متابولیکی فرایندهای و تعرق فتوسنتز در اختالل نتیجه احتماالً مسئله این

 

 منابع

.تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی  5925مقدم، پ. و احیایی، ح،.امیری ده احمدی، س. ر،. رضوانی  -5

( در شرایط گلخانه.نشریه پژوهش در علوم زراعی،سال Foeniculum vulgare(،رازیانه)Coriandrum sativum(،گشنیز)Anethum graveolensشوید)

 .51چهارم، شماره 

.اثرتنش خشکی برصفات مورفولوژیک،میزان پرولین و درصد تیمول در 5982ی دهقی، م،.مدرس ثانوی،ع،م،.جباری، ر،.بابایی ،ک،. امین -9

   915-992،صفحه9،شماره96(.فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد.Thymus vulgaris Lآویشن)

 .47-12(:9)59بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و متابولیسمی گیاه ریحان.مجله دانش کشاورزی،.اثرات تنش آبی 5985حسنی، ع.  وامیدبیگی ،ر،. -9

تاثیر تنش آبی بر ویژگی های ظاهری ،عملکرد و درصد اسانس در گیاه ریحان)رقم کشکنی لو 1389.فرزانه، ا،.غنی، ع،.عزیزی، م،.-4

 5شماره ،57(،مجله پژوهش های تولید گیاهی،جلد Keshkeni luvelouلو()
5- Alkira, B.H.,J.E.simon, D. palevitch and E. putievsky.1993.Water management for Midwestern peppermint (Mentha 

piperita L.)growing in highly organic soils,Indiana, Usa.Acta Horticultureae,344:544-556 

6- Simon, J.E.,R.D. Bubenheim ,R.J.Joly and D.J.Charles.1992.Water stress induced alterations in essential content and 

composition of sweet basil.journal of Essential oil Research. 4: 71-75. 
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 سطوح مختلف نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی اثرات

(Mentha piperita) 

 

 3محمد اکبرزاده ،2داوود اکبری نودهی ،1یرزایی*مطهره م
 دانشگاه سنا ساری دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهان دارویی،*5

  ت علمی دانشگاه سناعضو هیأ استادیار،9

 ت علمی موسسه علوم و تحقیقاتأعضو هی9

 ئول:نویسنده مس
i@yahoo.commotahare_mirza

 

 

 

 مقدمه

که از خواص آن می توان به خاصیت ضد  است دارویی گیاهان ترین مصرفیکی از پر   Mentha piperitaبا نام علمی   فلفلی نعناع 

ط افزودن نیتروژن به محی (.5982خنک کنندگی آن اشاره کرد. ) کاظم الوندی و همکاران، و نفخ ضد استفراغ، از کننده پیشگیری اسپاسم،

نه تنها ریزش برگ ها را به تاخیر می اندازد، شکل ظاهری گیاه را نیز تغییر می دهد. افزایش نیتروژن سبب باال رفتن نسبت وزن خشک 

شاخسار به ریشه می شود. این امر سبب کاهش جذب آب و عناصر غذایی از خاک در مراحل آخر رشد گیاه می شود. در رابطه با گیاه 

مصرف کود نیتروژن در مراحل مختلف رشد منجر به افزایش تعداد شاخه های جانبی، گلدهی  (Dracocephalum moldavica)بادرشبو 

 . )9116زودرس، افزایش طول سرشاخه های گل دار، وزن هزار دانه و درصد جوانه زنی نسبت به تیمار شاهد شد )صفی خانی و همکاران،

 

 ها مواد و روش

در شهرستان بابلسر واقع در استان مازندران اجرا گردید. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب  5924این تحقیق در یک سال زراعی 

تیمارهای کود ازت )نیتروژن( عبارتند از:تیمار صفر تکرار اجرا گردید.  9سطح تیمار تنش خشکی و در  4طرح بلوک های کامالً تصادفی با 

میلی گرم اوره در گلدان در سه مرحله به فاصله  511روز، 7وره در گلدان در سه مرحله به فاصله میلی گرم ا 71)بدون استفاده از کود اوره(، 

خصوصیات ظاهری و مورفولوژیکی گیاه از قبیل ارتفاع بوته، تعداد شاخه های جانبی، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی  و صفات   .روز 7

 رکیبات فالنوئیدی  اندازه گیری شدند.بیوشیمیایی نظیر میزان آنتی اکسیدان، فنول کل و ت

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته  5-5

(، کمترین 5-5( نشان داد که سطوح مختلف کود اوره تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته داشت. بر اساس نتایج شکل)5نتایج حاصل از جدول )

 سانتی متر( هم مربوط به تیمار شاهد بوده است.2/51میزان آن ) میلی گرم اوره در گلدان مشاهده شد و بیشترین511ارتفاع بوته در تیمار  
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 ( مقایسه میانگین های مربوط به اثر سطوح مختلف کود اوره بر ارتفاع بوته5-5شکل )

، ارتفاع بوته افزایش یافت. با کاربرد ( بر روی بابونه آلمانی مشخص شد که با افزایش کاربرد نیتروژن5925در آزمایش دادخواه و همکاران )

 .کود نیتروژنه ارتفاع بوته افزایش می یابد که دلیل این امر را به افزایش طول میانگره و افزایش شاخ و برگ در گیاه ارتباط می دهند 

 اندازه برگ 9-5

سانتی متر(  57/8میلی گرم و کمترین میزان آن)511سانتی متر( در  29/2( نشان داد، بیشترین اندازه برگ )5-9نتایج مقایسه میانگین)شکل

 مربوط به تیمار شاهد بود.

 

 ( مقایسه میانگین های مربوط به اثر سطوح مختلف کود اوره بر اندازه برگ5-9شکل )

چشمگیری در رشد رویشی گیاه موثر بوده و گزارش های متعددی بر روی گیاهان مختلف و از جمله نعناع نشان داده است که ازت به طور 

 (9112باعث افزایش اندام سبزینه ای گیاه ،اندازه برگ و افزایش رنگ سبز برگ ها شده است .)عزیزی و همکاران،

 وزن تر و خشک 9-5
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 و خشک ( مقایسه میانگین های مربوط به اثر سطوح مختلف کود اوره بر وزن تر5-9شکل )

گرم( هم مربوط  957میلی گرم و کمترین میزان آن ) 511(، بیشترین وزن تر مربوط به تیمار  5-9بر اساس نتایج مقایسه میانگین شکل)

 میلی گرم و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد. 511به تیمار شاهد بوده است. همچنین باالترین مقدار وزن خشک متعلق به تیمار

گرم سولفات آمونیوم( بر روی وزن تر و اسانس پونه کوهی بررسی  9/5و  2/1، 6/1، 1اثرات تیمارهای سطوح کود نیتروژن ) در آزمایشی 

گرم نیتروژن در گلدان در افزایش بخش های علفی و میزان عملکرد اسانس موثر بود. افزایش کود نیتروژنی  9/5گردید. طبق نتایج ، تیمار 

 .( 9112شی و تولید اسانس پونه کوهی تحت شرایط آبی مناسب شد.)سعیدال عهد و همکاران،موجب افزایش عملکرد روی

 

 (،نیتروژن.Mentha piperita Lارتفاع بوته، اندازه برگ، ، رشد، نعناع فلفلی)واژگان کلیدی: 

 منابع
فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی .بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و 5925دادخواه، ع ،.امینی دهقی، و م. کافی. -5
(Matricariarecutita .نشریه پژوهش های زراعی ایران.)995-996( :9)51. 
.تاثیر مقدار و دفعات محلول پاشی کود کامل بر عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی،نشریه تحقیقات 5929خلیلی دارینی، ک،. آرمین، م،.مروی، ح،.-9

 5،شماره.5خشک، جلد  علوم زراعی در مناطق
(، Mentha piperita.بررسی ترکیب شیمیایی و اثر ضدمیکروبی اسانس گیاه نعناع فلفلی)5982کاظم الوندی، ر،.شریفان، ا.آقازاده مشگی، م،.-9

 .961-4،964پژوهشی،سال هفتم،شماره_پاتوبیولوژی مقایسه ای علمی
،تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه 5929مومیوند، ح،.نوش کام، ا،.محسنی، ا،.باباالر، م،.-4

 .512-594، 9،شماره 6(،نشریه تولید گیاهان زراعی،جلد.Satureja hortensis Lتابستانه)
کتری زیست شناسی علوم گیاهی،دانشگاه .بررسی اثر کودهای ازت، فسفر و پتاس بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه نعناع.پایان نامه د5972نیاکان ،م.-1

 آزاد اسالمی واحد کرج
(، Mentha piperita.بررسی ترکیب شیمیایی و اثر ضدمیکروبی اسانس گیاه نعناع فلفلی)5982کاظم الوندی، ر،.شریفان، ا.آقازاده مشگی، م،.-6

 ,961-4،964پژوهشی،سال هفتم،شماره_پاتوبیولوژی مقایسه ای علمی
7-Azizi A.,yan F., and Honermeier B. 2009. Herbage yield,essential oil content and composition of three oregano(origamum 

vulgare L.) populations as effected by soil moisture regimes and nitrogen supply.Industrial Crops and products, 29:554-561. 
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 های دامقرآن )خارشتر( در خوراک و  برخی بیماریبررسی گیاه یاد شده در 

 *منصوره قوام

 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

 mansurehghavam@gmail.comنویسنده مسئول: 

 

 

 مقدمه

متر است که در میلی 974های جوی بسیار کم است. میانگین بارش ساالنه کشور حدود خشک با ریزش ایران سرزمینی خشک و نیمه

( 5924متر(، این مقدار بسیار کم بوده و واقعیت خشکی در ایران است )علیزاده، میلی 861مقایسه با میانگین بارش کره زمین )حدود 

 اهانیگ نیمهمتر از. شوند شامل را خشک مناطق در کوچک نشخوارکنندگان ییاغذ رهیج از یا عمده بخش توانند یم ستیشورز اهانیگ.

 خارشتر جنس(. 9114،  یکوچک و مقدم یرضوان) نمود اشاره ایکوش و چیق گز، تاغ، پلکس،یآتر خارشتر، به توانی م کشور ستیشورز

(Alhagi )بزرگ رةیت به متعلّق Legaminosae رةیت ریز و Papilionoideae گونة دو جنس، نیا از و است A. persarum .و A. 

pseudoalhagi  نقاط تمام در خارشتر اهیگ .دارند کامل و ساده های برگ و خاردار منشعب های ساقه چندسالهموجود است. این گیاهان 

 نیا شةیر. است پراکنده خوزستان و زدی کرمان، هرمزگان، بلوچستان، و ستانیس جان،یآذربا خراسان، سمنان، های استان جمله از رانیا

 111 ارتفاع در و سرما به مقاوم است اهییگ خارشتر. است مقاوم آبی کم مقابل در رو نیا از و رسد می هم متر 2 تا 4 به و است قیعم اهیگ

ی و همکاران، )باشتیاناست بذردهی و دهی گل زمان در خارشتر علوفة برداشت و دیتول زمان نیبهتر. است شده مشاهده ایدر سطح از متری

 کَانُوا لکِنْ وَ ظَلَمُونَا مَا وَ رَزَقْناکُمْ مَا باتِیطَ مِنْ کُلُوا یالسَّلْو وَ الْمَنَّ کُمُیعَلَ اَنْزَلْنا وَ الْغَمامَ کُمُِیعَلَ ظَلَّلْنَا وَ(. در قرآن از این گیاه یاد شده :9111

 یروز را شما که زهیپاک یزهایچ نیا از دیبخور. میفرستاد یسلو و مَنّ تانیبرا و میدیگردان نبانتایسا را ابر و (17/  بقره. )ظْلِمُونَی اَنْفُسَهُمْ

 کی و هشتاد هیآ «طه» و شصت و صد کی هیآ «اعراف» سوره در نیچن هم .کردند یم ستم خود بر بلکه نکردند، ستم ما بر آنان.  میدادها

 .است شده گفته سخن آن از

 ها مواد و روش

در ایران،  زمینه این و بررسی مطالعات انجام شده در گردآوری همچنین و کتابها از به شیوه یک بررسی مروری و با استفاده مطالعه این

 است.  شده انجام

  و بحث نتایج

 تب مارییب کننده رییگ شیپ تیخاص دارای است ممکن کیوتیبی آنت همراه به یکوه زرشک شهیر و خارشتر اهیگ ییهوا اندام عصاره

 (.5982)قاسمی پیر بلوطی و همکاران، .باشند دام در مالت

mailto:mansurehghavam@gmail.com
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. شودیم استفاده یبرفک تب درمان یبرا دام دهان هیناح در دهندهیک شست شو  A. persarum خارشتر ییدارو اهیگ که است شده گزارش

 را دهان و لثه هیناح یزخمها سپس و کرد غشتهآ اهیگ نیا عرق با را اسفنج کتکهی توانیم اما نداشته یدهایفا چیه دام به اهیگ نیا خوراندن

 التهاب از اهیگ نیا. شودیم آنها در درد کاهش موجب و کندیم یریجلوگ دام در باز یزخمها شیافزا از خارشتر چون داد شستوشو آن با

 بهبود موجب و کندیم یریجلوگ شود،یم آنها در یمنیا ستمیس افت علت به ریوم مرگ شیافزا باعث که دامها دنیکشی گرسنگ و زخمها

 ساعت 48تا  94 فاصله در را یماریب نیا اثرات که است کننده میترم و درد ضد ،یضدالتهاب دهنده، نیتسک اهیگ نیا قتیحق در. شودیم آنها

 (5929)فاضلی نصب و فوالدوند،  بردیم نیب از

 (9155ران، )توحیدی و همکا است شتری برا یاهیگ یها گونه نیتر خوشخوراک جزء خارشتر

 منبع اصلی درامد دو که  ها رهشیر و نرخ رشد ب دیتول در مشکل جادیا بدون زمستان و زییپا لوفص در ها شیم رةیج در خارشتر از استفاده

 در تواندیم خارشتر علوفه. داشت خواهد یپ در خوراک ةیته به مربوطی اه هنیهز مجموع در ازین ایهکاهش قابل مالحظ ،تندسه روراندامپ

 (.5929)باشتینی،  باشد غالت کاه مانند یخشب ایه خوراک یبرا یمناسب نیگزیجا باال سطوح

 نیا وجود دارد، یا ندهیفزا روند کشور در کشت رقابلیغ و شور یها نیزم و نداشته یکاف یبارندگ کشور از یعیوس بخش نکهیا به توجه با

مچنین  .باشد سال خشک فصول در خصوص به یمغذ مواد از یخوب منبع تواندی م هستند، سبز سال فصول تمام در که ستیشورز اهانیگ

 عملکرد بهبود یبرا یراهکار بهعنوان را یستیز تیفعال واجد یاهیگ هیثانو یتهاهایمتابول از استفاده به لیتما کها،یوتیبیآنت کاربرد تیمحدود

   .است داده شیافزا وریط و دام

 

 تصویر گیاه خارشتر

 : خشکی، شوری، دام، دارویی یدیواژگان کل

  منابع

 عملکرد و ریش دیتول بر یریش یها شیم به خارشتر علوفه هیتغذ اثر . 5929. ع یرزاق و . م یخواه ملک ،س.ا. یرهادیم ،.ح ی،فضائل.، ج ی، نیباشت-5

 .92-42(:9)99ی:دام علوم پژوهشهای هینشر. ها بره

 صفحه.  246. (ع)رضا امام بردی. انتشارات دانشگاه. اصول هیدرولوژی کار5924علیزاده، ا. -9

91-92: 655 دامدار مجله. یبرفک تب یماریب درمان و یریشگیپ جهت ییدارو اهانیگ از استفاده یچگونگ. 5929 . ز فوالدوند،. ب نسب،ی فاضل  

 بروسال باکتری بر ییدارو اهیگ چند عصاره اثر یبررس. 5982 ، ل.انیشاهقل.ر.،حامدی، ب.، گلپرور ا ،ح.،  متازم ،ر.  .م یقاسم غ.،  یربلوطیپ یقاسم-9

 ,95-5:98. داروهای گیاهی، آبورتوس

4-Bashtini J., Fazaeli H., Feizi R., and Tavakoli H. 2005. Voluntary intake and digestibility of Alhagi sPP in sheep. In: 

Proceedings of Second Seminar of sheep and goats in Iran. (In Farsi) 
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5-Towhidi A., Saberifar T., and Dirandeh E. 2011. Nutritive value of some herbage for dromedary camels in the central arid 

zone of Iran. Trop Anim Heal & Prod, 43:617- 622. 
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 تچه پیچ معطر امین الدولهبررسی امکان استفاده از عسل طبیعی به منظور بهبود افزونش درخ
 (Lonicera japonica L.) 

 

 3، فریال وارسته 2، حسین زارعی  1مهران فتحی

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی5
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،استادیار گروه علوم باغبانیدانشیار و 9و  9

  mehranfathi67@yahoo.com ویسنده مسئول:ن

 

 مقدمه

در . دارد هزا و کاهش هزینه آن تولید افزایش در مهمی نقش های ازدیاد آنانروش مدیریت، با توجه به افزایش اهمیت گل و گیاهان زینتی
زایی بهره برد. امروزه عالوه بزر  های موثر در القا و تسریع ریشهتوان از روشکمترین زمان مینتیجه به جهت دستیابی به بهترین نتیجه در 

ترکیبات شیمیایی مختلف، استفاده از مواد طبیعی در کشت و پرورش گیاهان زینتی توجه عالقمندان و تولیدکننزدگان را بزه خزود معطزوف     
است و در برخی موارد این ترکیبات به دلیل ایجاد نتیجه بهتر جایگزینی مناسب برای  نموده است که با نتایج مثبت و جالبی نیز همراه بوده

ها می باشد. عسل طبیعی نیز ترکیبی کربوهیدراتی و حاوی ها، کربوهیدراتزایی قلمهاند. یکی از عوامل موثر در ریشهترکبات شیمیایی شده
 روی، منیزیم، سدیم، پتاسیم،و عناصر ضروری  Bهای گروه شد. آب، انواع ویتامینباقندهای مختلف از جمله ساکاروز، گلوکز و فروکتوز می

ها نشان داد که اعمال تیمارهای عسل طبیعی با (. بررسی9باشند )فسفر، آهن و ... نیز از دیگر ترکیبات سازنده عسل می منگنز، آهن، مس،
 انجام سرو از ایگونه روی که هاییدر بررسی(. 9شک زینتی داشته باشد )های زرزایی قلمهدرصد توانست نتایج مثبتی در ریشه 71غلظت 

 مثبزت  همبسزتگی  ریشه طول و زاییریشه درصد ترتیب با به هاکاشت آن از پیش هاقلمه ساکارز و نشاسته غلظت شد مشخص گرفت

باشزد  مزی   Caprifoliaceaeخانواده  متعلق به نده وای باالرو درختچه (.Lonicera japonica L)با نام علمی امین الدوله پیچ  (.51داشت )
ایزن گیزاه دارای   (. 1های معطر آن است که در روزهای گرم تابستان بیشترین میزان را داراسزت ) داشتن گل (. مهمترین ویژگی این گیاه7)

باشد. همچنزین از گونزه اروپزایی،    د ورم میاثرات درمانی مدّر ) ادرارآور(، ضد اسپاسم، خلط آور، ملین، ضد باکتری، کاهنده فشار خون و ض
های همراه با تب، اعزم  توان استفاده نمود. پیچ امین الدوله برای انواع بیماریچینی و همچنین ایرانی آن برای درمان سینه پهلو و سرفه می

 تکثیر هایبهترین روش از قلمه طریق از تکثیر گردد.این گیاه با بذر و قلمه تکثیر می(. 5از دردهای ناشی از آنفوالنزا و التهاب مفید است )

-می گیاه آسانتر و مدیریت نگهداری و هابیماری و آفات به گیاه هوایی اندام سبب مقاومت باشد، زیراها میگونه از بسیاری برای غیرجنسی

ه از عسل طبیعی بزه منظزور بهبزود افززونش     بررسی امکان استفادمعطر امین الدوله این آزمایش با هدف  پیچ اهمیت به توجه با(. 2گردد )
 درختچه پیچ معطر امین الدوله صورت گرفت.

 

 ها مواد و روش

 61و  1،51،91،41غلظت ) 1زایی پیچ امین الدوله آزمایشی به صورت کامالً تصادفی در به منظور بررسی اثر عسل طبیعی بر صفات ریشه
ها از گیاهان مادری صورت گرفت. جهت اعمال تیمار 21گیری از گیاهان در تیرماه مهتکرار انجام شد. در این آزمایش، قل 91درصد( در 

دقیقه قرار داده و بالفاصله در بستر  51های تهیه شده عسل به مدت ها )محل قرارگیری در بستر( در محلولابتدا قسمت تحتانی قلمه
زایی از جمله تعداد ریشه افشان کشت شد. در این آزمایش صفات ریشهدر گلخانه زیر سیستم مه  5به  5حاوی کوکوپیت و پرلیت با نسبت 
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تجزیه و تحلیل  SASافزار نتایج با نرم زایی، وزن تر و خشک ریشه مورد بررسی قرار گرفتند.اصلی و فرعی، طول ریشه اصلی، درصد ریشه
 رسم شدند.  Excelو نمودارها با نرم افزار 

 و بحث نتایج
زایی پیچ امین الدوله شامل تعداد ریشه اصلی، تعداد های مختلف عسل طبیعی بر فاکتورهای ریشهس نشان داد اثر غلظتنتایج تجزیه واریان

دار بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده % معنی5ریشه فرعی، طول ریشه اصلی، درصد ریشه زایی، وزن تر و وزن خشک ریشه در سطح 
-% اختالف معنی61% عسل به دست آمد که با غلظت 41های تیمارشده با ین تعداد ریشه اصلی در قلمهها، بیشتراز جدول مقایسه میانگین

زایزی  دار عسل بر صزفات ریشزه  های شاهد بدست آمد. نتایج این آزمایش بیانگر اثر معنیداری نداشت و کمترین تعداد ریشه اصلی در قلمه
ای که بیشزترین تعزداد ریشزه فرعزی،     ت عسل تمامی صفات افزایش نشان دادند. به گونههای امین الدوله بوده است و با افزایش غلظقلمه

زایزی نیزز در تمزام    داری داشت. درصد ریشه% عسل بدست آمد که با شاهد اختالف معنی61طول ریشه اصلی، وزن تر و خشک در غلظت 
 هزا کربوهیدراتداری نشان داد. زایی( اختالف معنیریشه% 71های شاهد )زایی قلمهدرصد صورت گرفت که نسبت به ریشه 511ها غلظت

-ریشزه  در انرژی منابع و بزرگ هایدهنده ملکول تشکیل مواد عنوان به که هستند ایذخیره قندهای و آزاد یشده احیا دارای قندهای

ای به عنوان منبزع  ها اهمیت ویژهبوهیدراتکر(. 7داشته است ) مثبتی همبستگی دو این بین رابطه موارد، (. در برخی8زایی اهمیت دارند )
گزارشاتی وجود باشند. های اولیه )پریموردیا( میها همچنین مواد ساختاری در شکل گیری ریشهها دارند. آنزایی قلمهانرژی در فرآیند ریشه

سل طبیعی در ایزن آزمزایش نقزش بسززایی در     ع(. 6توانند بر متابولیسم اکسین تاثیر گذار باشند )ها میدهد کربوهیدراتدارد که نشان می
زایی کامل و باالبودن سایر صفات به عنزوان  % عسل به عنوان بهترین غلظت از نظر ریشه61زایی داشته است. غلظت افزایش صفات ریشه

باشد کزه عامزل   و .. می بهترین غلظت تعیین گردید. نقش مثبت عسل طبیعی به دلیل دارا بودن ترکیبات کربوهیدراتی نظیر گلوکز، ساکارز
 زایی قلمه گیاهان است.موثر در ریشه

 

 امین الدوله، عسل، قلمه، کربوهیدرات ازدیاد،کلیدی:  های واژه
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 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه چهار گیاه دارویی زنیان، رازیانه، گشنیز و شوید در بیرجند
 

 2و سید غالمرضا موسوی 1سکینه کهنسال واجارگاه
 .هشی گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی، بیرجند، ایرانعضو گروه پژو5

 گروه زراعت و اصالح نباتات، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، ایران. 9
S_kohansalvajargah@yahoo.com  نویسنده  مسئول:

 

 مقدمه
باشد های موثر در کشت و پرورش این گیاهان میبرداری و پرورش گیاهان دارویی مستلزم شناخت کامل مراحل رشدی و سایر مولفه بهره

تواند نقش موثری در شکوفایی استعدادهای طبیعی و نهفته (. در مجموع بررسی امکان زراعی کردن گیاهان دارویی در هر منطقه می9)
 Carum)باشند و زنیان از مهمترین گیاهان دارویی با کاربردهای دارویی متنوع می  (Apiaceae)چتریانباشد. خانواده منطقه داشته 

copticum) ، رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)( گشنیز ،Coriandrum sativum L.) ( و شویدAnethum graveolens 

L.شوند.ده محسوب می( از جمله گیاهان دارویی با اهمیت این خانوا 
 با و دارد خوبی قلیایی تحمل هایخاک در و شودشوری محسوب می به نسبتاً متحمل دارویی گیاهان از ساله یک علفی زنیان گیاهی

 روید و از نظر اسیدیته خاک نیز محدودیت خاصیزنیان در محدوده وسیعی از بافت خاک می (. گیاه59باشد )می کشت قابل باال هایتراکم
 تحریکات رفع و کنندهنرم شود. اثرمی گوارشی استفاده هایناراحتی رفع و مسکن نفخ، ضد عنوان سنتی به طب در زنیان (. از58ندارد )

 گیاه این اثرهای دارویی از بخشی اشتهاییبی و اطفال استخوانی سل رفع بدن، رفته دست از قوای کننده نیروبخش، ترمیم جلدی،

 ( و در57و51) ساله بوده چند (. رازیانه گیاه59رود )می به کار کردن ترش مداوای برای و کننده تنفس زیاد ه عنوانب هستند و ارزشمند

 وسیعی طور به رازیانه  (.1) دارد و تبریز کرمان، گیالن کردستان، مازندران، گرگان، تهران، خراسان، وسیعی در مناطق پراکندگی ایران

کند می رشد باشد،می نمک از باالیی غلظت با داشتن خاکهای مناطق این خصوصیات مهمترین از که خشکو  نیمه خشک مناطق در
  استفاده شکم نفخ و درد دل مداوای آن، برای مؤثره مواد از داروسازی صنایع در است. امروزه و یکساله گیاهی گرمادوست (. گشنیز54)

نور کافی  به هوای گرم و بذر تولید در مرحله نمو گلها و ر طول رویش به خصوصد .شوید گیاهی است یکساله یا دوساله است(. 6شود )می
خاکهایی  این گیاهخاکهای مناسب برای کشت . بذر در درجه حرارت پایین قادر به رویش استو این گیاه به سرما حساس نیست  نیاز دارد.

 سرما معده، درد درمان در آن مواد موثره از است که دارویی و ذاییغ مصارف دارای شوید .(59و9) با رطوبت کافی است با بافت متوسط و

 (. 2و4و9شود )می استفاده اسپاسم و تشنج ادراری، نفخ، سرفه، مشکالت خوردگی،
در نقاط  محدودیدر ایران تحقیقات  (.51نمود ) بررسی را آن اکولوژیکی و نیازهای رشد شرایط باید ابتدا گیاه یک نمودن زراعی جهت

 شود: ختلف کشور انجام شده است که به بعضی از این طرحها و نتایج آنها در ذیل اشاره میم

 و کیلوگرم 5911-711سال اول  را در دانه محصول برداشت میزان اصفهان در گیاه رازیانه زراعت بررسی ( طی5981همکاران ) و معطر
بررسی سازگاری و عملکرد چهار گیاه دارویی زنیان، رازیانه و رزماری در کردند.  گزارش هکتار در هر گرم کیلو 5911-811دوم  سال در

در منطقه بیرجند گزارش شد که این گیاهان برای کشت در شرایط منطقه مناسب و سازگار بوده و میانگین عملکرد دانه در زنیان و رازیانه 
یشترین طول دوره رشد مربوط به گیاه زنیان بود و باالترین باشد. در شرایط این پژوهش بکیلو گرم در هکتار می 5591و  5991به ترتیب 

(. درآمدزایی چند برابری این گیاهان نسبت به گیاهان مرسوم منطقه 9روز نیز به گیاه زنیان مربوط بود ) 71طول دوره گلدهی به مدت 
های این تحقیق بیشترین درآمدزایی نیز مربوط به  ( بود. بر اساس یافته5985)چغندرقند و گندم( نیز از نتایج دیگر تحقیق بینا و پویان )

این گیاه دارویی را در شاهرود  زراعی توسعه رازیانه، امکان گیاه فنولوژیکی مراحل بررسی ( در5974کیمیایی )کشت زنیان بوده است. 
 کرد. گزارش
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های خوبی برای کشت بونه، گاوزبان و اسفرزه گزینهر بررسی امکان کشت گیاهان دارویی در سیستان گزارش شد که کشت زنیان، سیاهدانه، باد
نشان داد که ازمیان  گونه گیاه دارویی در شرایط اقلیمی زنجان 91سازگاری  از بررسی نتایج حاصل همچنین  (.8باشند )و کار در این منطقه می

کتان  کدو دانه پتی، ریحان، شنبلیله، اروپائی، ختمی،گاوزبان  اسفرزه، رزماری، سیاهدانزه، کاسنی، بادرنجبویه، کشت شده، آنیسون، گیاه 91
تولید  نیمزه اردیبهشت قابلیت رشد ودر شرایزط کاشزت  خار مقزدس، گلرنگ و هزمیشه بهار در مزرزه، ماریتیغال، رازیانه، گشزنیز، شوید، روغنی،

کردن و پتانسیل تولید، چهار گیاه دارویی رازیانه، زنیان، با توجه به مطالب فوق این تحقیق با هدف بررسی امکان زراعی (.7مطلوبی داشتند )
 گشنیز و شوید در منطقه بیرجند انجام شد.

 

 ها مواد و روش
زاهدان به اجرا در آمد.  -کیلومتری جاده بیرجند 1در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند واقع در  5929این تحقیق در سال 

دقیقه  59درجه و  12دقیقه شمالی و  طول جغرافیایی آن  19درجه و  99متر و عرض جغرافیایی آن  5481دریا ارتفاع مزرعه از سطح 
در شرق ایران قرار گرفته و بخش عمده آن، به دلیل مجاورت با دشت لوت، دارای اقلیم بیابانی گرم و  شهرستان بیرجندشرقی می باشد. 

 562درجه سانتیگراد، میانگین بارندگی سالیانه  1/97و  6/4ثر دما در بیرجند به ترتیب میانگین بلند مدت حداقل و حداکخشک است. 
 باشد. درصد است و اقلیم منطقه بیابانی گرم و خشک می 6/12و  1/99میلیمتر و میانگین حداقل و حداکثر رطوبت نسبی به ترتیب 

د. قبل از اجرای تحقیق جهت بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی و های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شآزمایش به صورت طرح بلوک
سانتی متری خاک مزرعه مورد نظر، به صورت زیگزاگی نمونه برداری انجام شد که بر اساس نتایج بافت  1-41تعیین نوع خاک، از عمق 

دسی  4/9و هدایت الکتریکی  17/1رابر ، درصد نیتروژن کل ب9/8درصد، اسیدیته آن  14/1خاک مزرعه لومی رسی، درصد کربن آلی خاک 
 زیمنس بر متر بود.

تحقیق از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید و پس از تعیین قوه نامیه و اطمینان از سالمت و برای انجام مورد نیاز بذور گیاهان دارویی 
 در هزار ضدعفونی شد. 9چ کش کاربوکسین تیرام به نسبت توانایی تولید گیاهچه از بذر از آنها استفاده شد. ضمنا قبل از کاشت بذور با قار

قبل از کاشت عملیات شخم، تسطیح و آماده سازی زمین در نیمه دوم فروردین ماه انجام پذیرفت. برای کود پاشی اولیه از سولفات پتاسیم 
یسک سبک کودها با خاک مخلوط شد. سپس کیلوگرم در هکتار استفاده گردید. پس از کوددهی، با د 511و دی فسفات آمونیوم به میزان 

سانتیمتر توسط فاروئر جوی و پشته هایی ایجاد گردید و بلوک بندی قطعه زمین مورد نظر انجام پذیرفت.  11با ایجاد فاروهایی با فاصله 
بذور گیاهان مورد  متر در نظر گرفته شد. 5های آزمایشی متر بود و فاصله بین کرت 4خط کاشت به طول  4هر کرت آزمایشی شامل 

سانتی متر با دست قرار گرفت و به منظور تسهیل در سبز شدن گیاه، روی بذور با ماسه نرم  9در عمق  حدود  8/9/29 مطالعه در تاریخ
 همراه با خاک پوشانده شد. 

روز یک بار و پس از  1تا  4هچه هر بعد از کاشت هر گیاه دارویی، بالفاصله آبیاری صورت گرفت. آبیاری تا سبز شدن بذور و استقرار گیا
نوبت انجام شد و کوددهی  4روز یک بار صورت پذیرفت. در طی انجام این تحقیق عملیات وجین با علفهای هرز  51-8آن، آبیاری هر 

تروژن در کیلوگرم نی 71کرتها با کود اوره به صورت سرک در دو نوبت پس از سبز شدن در طی دوره رشد رویشی گیاهان و به میزان 
 هکتار انجام گرفت.

متر مربع میانی هر  9چون گیاهان رازیانه، زنیان، شوید و گشنیز با هدف تولید بذر کشت گردید در زمان مناسب برداشت بذور از مساحت 
رم، عملکرد گ 15/1درجه سانتیگراد و بوجاری با ترازوی دیجیتال با دقت  91کرت آزمایشی انجام شد. پس از خشک شدن بذور در دمای 

 بذر در واحد سطح تعیین شد. 
و  در این تحقیق ارتفاع بوته، تعداد انشعابات ساقه اصلی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین ارتفاع بوته 

ای انتخاب و در نهایت میانگین صفات هبوته به طور تصادفی و با رعایت اثر حاشی 6تعداد انشعابات ساقه اصلی از هر کرت آزمایشی تعداد 
 برای هر کرت تعیین گردید.
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متر مربع برداشت شد و پس از  9ای در هر کرت از قسمت میانی مساحت به منظور محاسبه عملکرد و اجزای عملکرد با رعایت اثر حاشیه
یک و ژجام گرفت تا عملکرد دانه، عملکرد بیولوها از سطح زمین و شمارش تعداد بوته و چترها، عملیات بوجاری بذور انبرداشت بوته

تایی بذر خالص از هر کرت به طور تصادفی جدا و جهت تعیین وزن هزار دانه با ترازوی  5111شاخص برداشت محاسبه گردد. یک نمونه 
ز قسمت میانی هر کرت به طور بوته ا 8گرم توزین شد. برای صفات تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر تعداد  15/1دیجیتال با دقت 

، 511های الزم انجام گرفت. همچنین از تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیک و ضرب آن در عدد گیریتصادفی انتخاب و اندازه
 شاخص برداشت دانه بر حسب درصد محاسبه گردید. 

ها انجام شد. مقایسه میانگین  MSTAT- Cافزار آماری از نرمهای حاصل از این آزمایش با استفاده در پایان تجزیه و تحلیل آماری داده
 درصد صورت گرفت. 1ای دانکن در سطح نیز با استفاده از آزمون چند دامنه

 
 نتایج و بحث

 صفات مورفولوژیکی
اثیر نوع گیاه قرار گرفت داری تحت تنتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات مورفولوژیکی ارتفاع بوته و تعداد شاخه اصلی به طور معنی

سانتیمتر باالترین ارتفاع بوته را به خود اختصاص داد و از برتری  5/18(.  مقایسه میانگین ها نشان داد که شوید با میانگین ارتفاع 5)جدول

مچنین زنیان با تولید برابری به ترتیب نسبت به ترتیب نسبت به رازیانه، زنیان و گشنیز برخوردار بود. ه 2/19و  1/34، 1/2دار معنی

برابری به ترتیب نسبت به  1/63و 2/41، 1/55دار شاخه اصلی در بوته بیشترین توان شاخه زایی را داشت و از برتری معنی 59/51
قبیل (. ارتفاع بوته و تعداد شاخه اصلی صفاتی هستند که عالوه بر ژنتیک گیاه به شرایط محیطی از 9رازیانه، شوید و گشنیز بود )جدول 

طول دوره رشد و وجود رطوبت و عناصر غذایی و سایر عوامل محیطی مؤثر بر رشد گیاه بستگی دارد و از آنجا که در شرایط تحقیق حاضر 
گیری نمود که اختالفات مربوط به ارتفاع بوته و تعداد شاخه اصلی در گیاهان توان نتیجهعوامل محیطی مؤثر بر رشد یکسان بوده می

 مطالعه عمدتاً تحت تأثیر عوامل ژنتیکی بوده است.  دارویی مورد
 

 اجزای عملکرد
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اجزای عملکرد شامل تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانه به طور معنی داری تحت 

بیشترین تعداد چتر در بوته را به خود  47/48ن با میانگین (. مقایسه میانگین ها نشان داد که زنیا5تاثیر نوع گیاه قرار گرفت )جدول 
(. همچنین 9برابری به ترتیب نسبت به رازیانه، شوید و گشنیز برخوردار بود )جدول 5/1و 4/07، 84/9 دار اختصاص داد و از برتری معنی

برابری به ترتیب  30/67و  3/47، 3/64دار تری معنیدانه در چتر بیشترین تعداد دانه در چتر را دارا بود و از بر 19/417شوید با تولید 
گرم مربوط به رازیانه بود که از برتری  82/6(. همچنین بیشترین وزن هزار دانه با میانگین 9نسبت به رازیانه، زنیان و گشنیز بود )جدول 

ها را می توان (.  تفاوت ژنتیکی گونه9د )جدول برابری به ترتیب نسبت به زنیان، شوید و گشنیز برخوردار بو 1/02و 3/74 ،7/37دار معنی
 دلیل اصلی اختالف در اجزای عملکرد بین گیاهان دارویی مورد مطالعه دانست.
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 گیاه دارویی خانواده چتریان 4در  صفات مورد بررسی میانگینمقایسه   -2ل جدو

 گیاه
 ارتفاع بوته

 )سانتیمتر(
 تعداد شاخه اصلی

تعداد چتر در 
 بوته

تعداد دانه در 
 چتر

 وزن هزار دانه

 )گرم(
 عملکرد بذر

 )کیلوگرم در هکتار(
 عملکرد بیولوژیکی

 )کیلوگرم در هکتار(
 شاخص برداشت

 )درصد(

 48/4 رازیانه

b  

6/49 

b 
12/6 

b   
125/53 

b  

6/89 

a 
873/67 

c 
3219/60 

b 
25/8 

c 

 43/1 زنیان

b 
10/12 

a 

48/47 

a 
131/50 

b 

0/934 

c 
1609/83 

a 
3827/17 

a 
42/0 

a 

 58/1 شوید

a 
4/91 

b 
11/88 

b 
457/03 

a 
1/84 

b 
1376/3 

b 
3934/03 

a 
35/1 

b 

 26/5 گشنیز

c 
6/18 

c 
9/34 

b 
14/90 

c 

 

6/75 

a 

 

306/6 

d 

 

915/43 

c 

 

33/5 

b 
 درصد است. 1ای دانکن در سطح احتمال حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی دار میانگین ها بر اساس آزمون چند دامنه*
 

 

 عملکردهای دانه و بیولوژیک
(. مقایسه 5لوژیک را تحت تاثیر قرار داد )جدول نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه نوع گیاه به طور معنی داری عملکرد دانه و عملکرد بیو

و  84/5،16/5دار کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بود و از برتری معنی 89/5612میانگین ها نشان داد که زنیان با میانگین 
کیلوگرم  19/9294عملکرد بیولوژیک با میانگین  برابری به ترتیب به ترتیب نسبت به رازیانه، شوید و گشنیز برخوردار بود اما بیشترین 91/1

درصدی به ترتیب نسبت به  رازیانه و گشنیز برخوردار بود. الزم  4/29و  1/22دار در هکتار مربوط به گیاه شوید بود که از برتری معنی
(. علت اصلی 9ماری قرار گرفتند )جدول به ذکر است که از نظر تولید ماده خشک یا عملکرد بیولوژیک دو گیاه زنیان و شوید در یک گروه آ

ها توان تفاوت ژنتیکی گونهتفاوت در عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک این گیاهان را با توجه به یکسان بودن شرایط محیطی رشد می
 دانست.

 شاخص برداشت

 گیاه دارویی خانواده چتریان 4در  صفات مورد بررسی نتایج تجزیه واریانس -1 جدول
     میانگین مربعات     

 
درجه 
 آزادی

خه تعداد شا ارتفاع بوته
 اصلی

شاخص  عملکرد بیولوژیکی عملکرد بذر وزن هزار دانه تعداد دانه در چتر تعداد چتر در بوته
 برداشت

 9 تکرار
82/99 

n.s  
0/619  n.s 

6/153 

 n.s   
391/13 

ns  

0/031 

n.s 
27337/4 

 ns 
14885/8 

n.s 
6/64 

n.s 

 **109304/24 **1043/51 **14/98 **527/34 9 گیاه
29/94** 1003313/2** 5947573/3** 132/7

3** 

 6/94 43665/43 6773/87 0/077 465/03 4/581 0/1675 61/99 6 خطای آزمایش

ضریب 
 )درصد(تغییرات

 14/55 5/91 10/4 11/83 
 

6/75 
 

7/9 
 

7/03 
 

7/73 

 .معنی دار نیست n.s و**معنی دار در سطح یک درصد ، درصد 1*معنی دار در سطح 
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(. مقایسه میانگین ها نشان 5رار گرفت )جدول نتایج تجزیه واریانس نشان داد که شاخص برداشت به طور معنی داری تحت تاثیر نوع گیاه ق
درصدی  4/91و  6/52، 7/69درصد بیشترین شاخص برداشت دانه در بوته را به خود اختصاص داد و از  برتری  49داد که زنیان با میانگین 

بوته در زنیان به آن معناست که این  (. بیشتر بودن شاخص برداشت دانه در9به ترتیب نسبت به رازیانه، شوید و گشنیز برخوردار بود )جدول 
 گیاه سهم بیشتری از مواد فتوسنتزی تولید شده را به تولید دانه اختصاص داده است.

 گیرینتیجه
یکی بر اساس نتایج این تحقیق در بین چهار گیاه دارویی مورد بررسی زنیان از پتانسیل تولید دانه بیشتری در شرایط یکسان برخوردار بود که 

زنی بیشتر این گیاه و در نتیجه تولید چتر بیشتر در بوته  نسبت به رازیانه، شوید و توان به پتانسیل شاخههمترین دالیل این برتری را میاز م
  گشنیز دانست. 

 چتریان، عملکرد، اجزای عملکرد، صفات مورفولوژیکی. واژگان کلیدی:
 : منابع
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 Oryzaephilus surinamensisدار بررسی اثرات زیستی سه اسانس گیاه دارویی علیه شپشه دندانه

(Coleoptera: Silvanidae) (L.) 

 

2 شایانمهر معصومه ،2بشلی امیری ، بهنام* 1 ثانی اسحاقی جلیل
 

 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه گیاهپزشکی، گروه کشاورزی، شناسی حشره ارشد کارشناسی دانشجوی *5

 ساری طبیعی منابع و یکشاورز علوم دانشگاه گیاهپزشکی، گروه ستادیاردانشیار و ا9

eshaghihome@gmail.com نویسنده مسئول:    

 

 مقدمه

شوند، آفات انباری هستند که پراکنش گسترده در جهان، قدرت تکثیر زیاد و یکی از مشکالت محصوالت انباری که در انبار نگهداری می
ترین آفات محصوالت گردد. سخت بالپوشان از سرسختها محسوب میاری از آفات، علت عمده خسارت باالی آنخاصیت چند خواری بسی

به محصوالت وارد  یریناپذ جا گذاشتن فضوالت خود خسارت جبران انباری بوده که با تغذیه از محصوالت مختلف انباری و همچنین به
های شیمیایی باعث ایجاد کشرویه از حشرهترین روش است ولی استفاده بیتداولدر حال حاضر کنترل شیمیایی آفات م. (5)کنندمی

در این راستا گیاهان منبع غنی از مواد گیاهی هستند در نقاط مختلف جهان گردیده است.  مقاومت بروز احتمال و محیطی بهداشتی، مسائل
 Bunium  persicumزیره سیاه با نام علمیجاد کنند. خطر را برای کنترل حشرات ایهای زیست محیطی بیتوانند روشکه می

Boiss. متعلق به خانوادهUmbeliferae  و دارای ساقه توخالی،  متر یسانت 61تا  91کرک، به ارتفاع  یتعلق دارد .این گیاه دوساله، ب
تعلق دارد و گیاهی علفی، پایا  Zingiberaceaeبه خانواده  Elettaria cardamomumو منشعب از قاعده است. هل با نام علمی  دار یبش

(. 4گردد. )های آن به ایران وارد میرسند. . این گیاه بومی مالزی است و میوهمتر می 1تا  4های هوایی آن به دارای ریزوم است و ساقه
Tanacetum chiliophyllum  متعلق به قبیله بابونه(Anthemideae)  از تیره کاسنیAsteraceae ای از گیاهان بومی است و گونه

مطالعات نشان داد . شوندرو دیده میصورت خود و ارمنستان به ، آذربایجانجنوب غربی آسیاست که در ترکیه و همچنین شمال غرب ایران
با افزایش غلظت و  یروم دار سمیت تنفسی باالیی دارد و مرگشده زیره سیاه و هل روی حشرات کامل شپشه دندانه اسانس استخراج

(. در تحقیقی دیگر اثرات تدخینی دو اسانس مرزه و زیره سیاه روی حشره کامل شپشه آرد 9یابد )افزایش می یزمان اسانس ده مدت
Tribolium confisum باشند خاصیت قرار گرفتند. نتایج نشان داد اسانس مرزه سمیت بیشتری نسبت به زیره سیاه را دارا می یموردبررس
 (. 9است ) کشندگی مناسبی داشته

 

 هامواد و روش
بذور گیاهان زیره سیاه و هل از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی و ساقه و برگ درمنه از محوطه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 ونجر اسانسو ساقه و برگ درمنه پس از خشک شدن آسیاب شده و بوسیله کلزیره سیاه و هل جهت تهیه اسانس، بذور ساری تهیه گردید. 
ساعت بوسیله کلونجر در  9لیتر آب مقطر در مدت  میلی 611شده به همراه  گرم از مواد خشک 511گیری گیری شد. برای هر بار اسانس

دار در جیره غذایی خرما و مخمر پرورش داده شدند و پس از خروج حشرات کامل از گیری شد شپشه دندانه درجه اسانس 511دمای 
کارتی استفاده شد از ظروف مک ،ها استفاده شد. برای بررسی اثرات تدخینی اسانس داروییروزه برای زیست سنجی حشرات یک تا هفت

های متفاوتی از  با غلظت منبع متصاعد کننده اسانس عنوان بهو  آویزان شدهمتر( از درب سانتی 9×5) N°:1که بوسیله تلق کاغذ صافی 

mailto:eshaghihome@gmail.comنوسنده
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، ساعت 48، 94حشره کامل در ظروف تیمار شده قرار گرفت و در ادامه تعداد حشرات مرده باگذشت  59اسانس تیمار استفاده گردید. سپس 
 شد. انجام SPSSافزار سنجی با استفاده از نرم یستزهای های آزمایشتجزیه پروبیت دادهشمارش و ثبت گردید. 

 نتایج و بحث

ترتیب  درصدی آفات ذکرشده به 11برای کنترل  A. chilophyllumو های زیره سیاه، هل اساس نتایج پروبیت، دز کشنده اسانس بر

های مختلف ازنظر درصد تلفات ایجادشده روی حشرات بالغ در بین غلظتلیتر بر لیتر هوا محاسبه گردید.  میکرو 82/548و  25/8، 81/5

 داری مشاهده گردید. نیز اختالف معنی

روی   A. chilophyllumو  B.persicum Boiss ، E. cardamomum (L.) سنجی اسانس  نتایج تجزیه پروبیت زیست -1جدول

 ساعت 24پس از   O. surinamensisحشرات کامل 

 اسانس گیاهی

تعداد 

نمونه 

 آزمایشی

5LC20μl/L air 5 LC50μl/L air 5 LC95μl/L air Slope±SE df 
Chi 

square 

(χ2) 

P-

Value 

B.persicum 

Boiss. 
988 

81/5 

(21/9-19/1) 

41/7 

(12/8-52/6) 

86/99 

(68/16-19/56) 
77/1±91/9 9 18/9 11/1 

         

E. 

cardamomum 

(L.) 

988 
25/8 

(89/51-51/9) 
82/61 

(79/1-61/19) 

592/997 

(5454-64/589) 
91/1±1/9 9 97/1 26/1 

         

A. 

chilophyllum.   
988 

82/548 

(79/589-14/81) 

21/924 

(77/999-75/974) 

76/112 

(91/842-68/452) 
69/5±25/6 9 16/1 22/1 

 اند.درصد در پرانتز آورده شده 21حدود اطمینان 5

میکرولیتر بر لیتر هوا بیشترین  41/7ساعت بعد از تیمار برای اسانس زیره سیاه با  94در مدت زمانی   LC50 مقادیر اساس جدول پروبیت بر

روی  ایجادشدههای مختلف از نظر درصد تلفات بر لیتر هوا کمترین تاثیر را داشت. بین غلظتمیکرولیتر   21/924تاثیر و اسانس درمنه با 

درصدی در شیب خط نیز نمود  11درصد نسبت به  21مشاهده گردید . تفاوت و اختالف در دز کشنده  داری معنیحشرات بالغ نیز اختالف 

های که در مورد این اسانس تفاوت این دو دز بسیار کمتر از سایر اسانسیافته است. که بیشترین شیب خط مربوط به اسانس درمنه است 

 بر اساساست.  از نظر قدرت حشره کشی متفاوت های گیاهی دهند که اسانس نتایج این آزمایش به وضوح نشان می باشد.مورد مطالعه می

از  کننده محافظت عنوان بهاست و  ی از خود رادارا بالقوهانایی یژه انباری توو بههای هل و زیره سیاه در مبارزه با آفات این مطالعه اسانس

 توان از آن استفاده نمود. آفات انباری می

 

 LC50کلونجر،  تدخینی،سمیت اسانس، پروبیت،  واژگان کلیدی:

 

 منابع
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های مهم. انتشارات دانشگاه ان و خانوادهدوم سخت بالپوشها، بخش آور انباری و مدیریت کنترل آن. آفات و عوامل زیان5986باقری زنوز، ا. -5
 .985تهران، ص 

و  Tribolium castaneum (Herbst)روی الرو و حشرات کامل سیرینول دورکنندگی . اثر5921قانع جهرمی، م. پور میرزا، ع. صفرعلیزاده، م. -9
Oryzaephilus surinamensis (L.) 529 ، ص 9 شماره ، 97جلد  گیاهان، حفاظت با سه روش آزمایشگاهی. نشریه 

، Tribolium confisum، بررسی اثراسانس مرزه و زیره سیاه برروی حشره کامل شپشه آرد5921قاسمی, ص. اردالنی، ح. حکیمی، ل. -9
 4، صفحه5همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، خوراسگان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، شماره  ششمین

 و زیره سیاه (.Elletaria cardamomum (L.) Maton)های هل.اثر تماسی  و دورکنندگی اسانس 5988. عزیزی ارانی، م. مروج، غ. شهرکی، ز-4

(Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch.) روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد(Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: 

Tenebrionidae))   994-998، ص9، شماره97ایران. جلد معطر و دارویی گیاهان . تحقیقات . 

5- Gregory P J. 1936. The floral morphology and cytology of Elettaria Cardamomum Maton. Journal of the Linnean ciety 

of London, Botany, 50(334), 363-391. 
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های هرز تحت شرایط با علفرقابت  در یپوشش اهانیگ و کنجد لیکلروف شاخص یعمود عیتوز یبررس

 ارگانیگ

 

 2دخت منصوریایران ، *2، فائزه زعفریان1ایبتول خانه

 کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری5
 یسار طبیعی منابع و یکشاورز علوم دانشگاه علوم زراعی، دانشکده زراعت، گروه9

 fa_zaefarian@yahoo.comل: مسئونویسنده *  

 

  مقدمه
ها با ازدیاد جمعیت رو به افزایش است. از رود. این نیازهای اساسی بشر از اهداف مهم کشاورزی به شمار میتامین غذا به عنوان یکی از نیاز

های ن آنها جای هیچ شکی نیست. دانههای گیاهی همواره مورد استفاده بشر بوده و همچنین در خواص درمانی و قدرت درماباز روغندیر

 .یابند ولی به عنوان منبع با ارزش پروتئین نیز مطرح هستندها پرورش میروغنی به منظور استخراج روغن از دانه آن

 بطور اکسیدانآنتی و پروتئین، کیفیت با روغن داشتن دلیل که بههای روغنی است، از دانه  .Sesamum indicum L کنجد با نام علمی

 ,.Lindquist et al)باشدمی هرز هایعلف، کنجد دانه عملکرد عوامل کاهنده از شود. یکیمی استفاده دارو و غذا تهیه در ایگسترده

های هرز که زنی و رشد علفهای بازدارنده جوانهکنترل آنها در کشاورزی پایدار و ارگانیک بسیار دشوار است. لذا، باید از روش که (2010

توان به سویا (. از جمله گیاهان پوششی می5925از موثرترین آنها گیاهان پوششی است، در مدیریت آنها استفاده کرد )الی و همکاران،  یکی

(. از طرفی دیگر، در 5924)پاسبان و همکاران،  باشدمی گرمادوست و روزکوتاه که لگومینوز تیره است از سویا، گیاهی. و ارزن اشاره کرد

های هرز بطور چشمگیری ممانعت به زنی باال قادر است از رشد علفهمراه با سویا گزارش شده که ارزن به سبب قدرت پنجه کشت ارزن

عمل آورد و در کاهش جمعیت آن موثر بود. لذا، این تحقیق با هدف تاثیر گیاهان پوششی سویا و ارزن روی شاخص کلروفیل کنجد در 

  های هرز انجام شد.رقابت با علف

 هاروش و مواد

 تحت مختلف کودی تیمارهای اعمال با زراعی کنجد با دو گیاه پوششی سویا و ارزن گیاه کلروفیل شاخص میزان تغییرات بررسی جهت

 طرح صورت به ساری طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه پژوهشی مزرعه در 5921 سال در آزمایشی هرز، هایعلف با رقابت عدم و رقابت

دو تیمار شاهد بصورت تک کشتی کنجد با وجین و شاهد بدون وجین و همچنین  تیمارهای آزمایشی شامل .شد اجرا تصادفی لکام بلوک

کمپوست که ورمی کمپوست( در نظر گرفته شد.استفاده از گیاهان پوششی ارزن و سویا تحت منابع کودی )بدون کود، کود شیمیایی، ورمی

 511کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات آمونیوم تریپل و  511کیلوگرم در هکتار اوره،  511شیمیایی شامل  کود تن در هکتار و 1به میزان 

 . آمد در اجرا به تکرار سه در کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم بود، که
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 بدین انجام گردید، (SPAD) مترکلروفیل دستگاه از استفاده با کشت از پس روز 511 بردارینمونه کلروفیل، شاخص گیریاندازه جهت

 پس و تقسیم فرضی قسمت سه به هابرگ بخش هر جداسازی از پس. شد تقسیم زیرین و میانی باالیی، بخش سه به بوته هر که صورت

 .شد گرفته نظر در آن SPAD عدد عنوان به قسمت هر میانگین بخش، هر   SPADگیریاندازه از

 استفاده شد. LSD آزمون از هامیانگین مقایسه برای و شد انجام SAS آماری افزارنرم از فادهاست با هاداده تحلیل و تجزیه نهایت در

 

 و بحث نتایج

 شاخص کلروفیل کنجد:

های مختلف کانوپی کنجد نشان داد که کمترین میزان این شاخص در تیمار شاهد بدون وجین توزیع عمودی شاخص کلروفیل در بین الیه

( که 5های مختلف کانوپی وجود داشت )جدول داری در توزیع عمودی شاخص کلروفیل در الیهیمار اختالف معنیمشاهده شد و در این ت

های هرز و به دنبال آن کاهش میزان نیتروژن و در نتیجه کاهش شاخص کلروفیل بوده است. کمترین احتماال به دلیل رقابت کنجد با علف

( در الیه 89/89زیرین کانوپی در تیمار بدون وجین و بیشترین شاخص کلروفیل برگ کنجد )( در الیه 99/59شاخص کلروفیل برگ کنجد )

 (.5باالیی و در تیمار با وجین  رویت گردید )جدول 

های باالیی کانوپی و کمترین مقدار های مختلف در تمامی تیمارها، در الیهقابل ذکر است که بیشترین شاخص کلروفیل کنجد در بین الیه

های الیه زیرین های هرز باعث تسریع پیری و زرد شدن برگ(. احتماال حضور علف5یه زیرین کانوپی کنجد مشاهده شد )جدول در ال

 سویا گردید.

در بین گیاهان پوششی مورد استفاده، ارزن همراه با کود آلی در الیه باالیی نسبت به بقیه گیاهان پوششی تاثیر مثبت بیشتری روی 

های رقابت و آللوپاتی باعث کاهش رشد و یا رویش تواند از طریق مکانیسم(. این گیاه می5نجد داشته است )جدول شاخص کلروفیل ک

کمپوست در تن ورمی 51( نشان دادند که باالترین شاخص کلروفیل برگ در تیمار کاربرد 5929های هرز گردد. احمدی و همکاران )علف

ای رسیدند و مشاهده کردند که گیاه پوششی ارزن قابلیت باالیی در کنترل نیز به همچین نتیجه (5925هکتار حاصل شد. الی و همکاران )

 های هرز آفتاب گردان دارد.علف

 

 های مختلف کانوپی کنجد در تیمارهای مختلف.توزیع عمودی شاخص کلروفیل در الیه -1جدول 

y درصد بر اساس آزمون  1های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری در سطح احتمال در هر ستون، میانگینLSD دار هستند. فاقد اختالف معنی 

 باشند.داری میطح احتمال پنج درصد، یک درصد، یک هزارم درصد و عدم معنیداری در سی معنی، به ترتیب نشاندهندهnsو  ***،**،*های نشانه

  

 

 گیاهان پوششی

 

 

 سویا     ارزن

 

 کشت خالص

 بدون کود کود شیمیایی کود آلی  بدون کود کود شیمیایی کود آلی ی های کانوپالیه

 

 بدون وجین با وجین

69.44a باالیی
y 

37.2a  28.03a  52.86a 31a 20.69a 83.82a 16.62a 

 41.24b 30.83b  19.17b  38.58b 27.93a 15.65ab میانی

 

46.8b 14.71ab 

 22.83c 19.82c  16.7b  23.54c 18.87b 14.07b پایینی

 

30.66c 12.33b 

 ns *** * *** *** * *** *** داریسطح معنی
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 شاخص کلروفیل گیاهان پوششی:

های مختلف کانوپی ها نشان داد که توزیع عمودی شاخص کلروفیل در بین تیمارهای مختلف گیاهان پوششی در الیهنتایج مقایسه میانگین

پوششی، کاربرد کودهای آلی باعث شد که میزان شاخص کلروفیل نسبت به عدم استفاده از کود و (. در هر دو گیاه 9دار بود )جدول معنی

 (.9(. همچنین در بین دو گیاه پوششی، سویا توانست شاخص کلروفیل بیشتری را نشان داد )جدول 9نیز کود شیمیایی افزایش یابد )جدول 

های ختلف در تمامی تیمارها در الیه باالیی کانوپی و کمترین مقدار در الیههای مبیشترین شاخص کلروفیل گیاهان پوششی در بین الیه

(. با کم شدن میزان نور ورودی به کانوپی از راس تا پایین، مقدار نیتروژن کمی برای دستیابی به 9زیرین کانوپی مشاهده شد )جدول 

 .(Gastal and Lemaire, 2002)حداکثر فتوسنتز در برگ الزم است 

های هرز باعث کاهش شاخص کلرووفیل کنجد در تیمار کشت بدون وجین کنجد نسبت کلی نتایج این آزمایش نشان داد که علف به طور

به تیمار کنجد با وجین و همچنین همراه با کاشت گیاهان پوششی شدند. درصورتیکه، استفاده از گیاهان پوششی همراه با کودهای آلی 

 یابی به شاخص کلروفیل باالتر کنجد به شمار آید.تواند راهکاری مناسب در دستمی

 

 های مختلف کانوپی گیاهان پوششیتوزیع عمودی شاخص کلروفیل در الیه -2جدول 

y درصد بر اساس آزمون  1های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری در سطح احتمال در هر ستون، میانگینLSD دار هستند. اقد اختالف معنیف 

   باشند.داری در سطح احتمال پنج ، یک و یک هزارم درصد میی معنیبه ترتیب نشاندهنده ***و**،*

 

 .SPADکشاورزی پایدار، سویا، ارزن، منبع کودی، واژگان کلیدی: 

 منابع

لروفیل برگ، شاخص کلروفیل برگ و شاخص سطح برگ سویا تحت تاثیر . روند تغییرات ک5929فر، م. احمدی، م.، قرینه، م.ح.، فتحی، م.ح. و سیاح-5

 ،دانشگاه آزاد اسالمیاسفند،  54های نوین در کشاورزی پایدار، کمپوست و کودهای زیستی ریزوبیوم و فسفات در خرم آباد. اولین همایش ملی ایدهورمی

  .واحد بروجرد
های هرز آفتاب گردان، . استفاده از ارزن مرواریدی بعنوان گیاه پوششی زنده جهت سرکوب علف5925 الی، م.ا.، یوسفی، ع.، پوریوسف، م. و فتوت، ر.-9

 شهوریور، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج.  54-56دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران، 
کودهای زیستی و الی در عملکرد کمی و کیفی سویا رقم ویلیامز، نشریه . نقش 5924پاسبان، ف.، بلوچی، ح.، یدوی، ع.، صالحی، ا. و عطارزاده، م. -9

 .59(: 9) 91دانش کشاورزی و تولید پایدار. 
4-Gastal, F. and Lemaire, G. 2002. N uptake and distribution in crops: An agronomical and cophysiological perspective. 

Journal of Experimental Botany. 53: 789-799. 
5-Lindquist, J.L. Evans, S.P. Shapiro, C.A. and Knezevic, S.Z. 2010. Effect of nitrogen addition and weed interference on 

soil nitrogen and corn nitrogen. Agronomy-Faculty Publications. Paper 420. 

 

 

سویا     ارزن  

های کانوپی الیه   بدون کود کود شیمیایی کود آلی  بدون کود کود شیمیایی کود آلی 
25.48a باالیی 

y
 21.23a  23.15a  52.48a 50.86a 43.48 a

 

 21.75b 20.25ab  15.49b  49.16a 44.82b 41.47a میانی

 18.30c 12.78b  15.18b  29.72b 30.64c 26.26b پایینی 

داریسطح معنی   *** * ** *** *** ** 
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 ایط آب و هوایی گرگانمغربی در شرمطالعه اثر تاریخ کاشت بر گلدهی گل

 

 2، ابراهیم زینلی2نژاد، عظیم قاسم1اکرم منصوری

 دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان5

 ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانعضو هیئت علمی9

 

 مقدمه

گیاهی است دو ساله که ارتفاع آن  (.9117)واگنر،   Oenotheraو جنس  Onagraceaeاز خانواده  (.Oenothera biennis L)گل مغربی 

های موجدار هستند که در سال دوم ساقه گل  ای با کناره های این گیاه ساده و به فرم طوقهباشد. برگ متر میسانتی 511تا  11بین 

 .(9154ر وکوهل، )گرینشودای پوشیده از تار و کرک از میان آنها نمایان می  دهنده

اما برخی  ،دارد (GLA) اسیدهر چند گل مغربی پتانسیل خوبی را به عنوان یک محصول تجاری کشاورزی برای تولید گاما لینولنیک 

توانند موانع مهمی بر ها در طی رسیدن و دوره رشد طوالنی )دو ساله بودن( میمشکالت از قبیل گلدهی غیر یکنواخت، ریزش باالی بذر

(، گزارش کردند که بهتر است این 9159گیمنز و  همکاران )(. 9117ایجاد نمایند )قاسم نژاد و هونرمیر،  راه تولید این محصول با ارزشسر 

نیازها گراد مانع گلدهی خواهد شد. درجه سانتی 97گراد قرار نگیرند. چون دمای باالی درجه سانتی 97های باالتر از گیاه در معرض دما

های مختلف  متفاوت است )استینر و یکسان نیست و پاسخ به ورنالیزاسیون در گونه  Oenotheraهایای گلدهی در تمام جنسبرای الق

 حادث محیطی عوامل گل مغربی در گرگان است تا مجموعه  کاشت تحیق حاضر در واقع یافتن بهترین زمان از (. هدف5284استیوب، 

شده و با گلدهی مناسب  برخوردار مطلوب شرایط از از رشدگیاه مرحله هر و بوده مناسب گیاهچه بقای و استقرار سبز شدن، برای زمان درآن

 عملکرد بذر و روغن مناسبی نیز داشته باشد. 

 

 هامواد و روش

ر در سال به منظور بررسی تاثیر زمان کاشت بر گلدهی گل مغربی آزمایشی به صورت گلدانی و در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرا

ماه  از آذرماه تا  7دردانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. کشت در طی  21-24تحصیلی

خردادماه و در نیمه هر ماه در شاسی  انجام شد. بذرها به صورت سطحی کشت شده و الیه نازکی از خاک روی آن قرار داده شد. نشاء ها 

ارتفاع اولیه گیاه  مرفولوژیک و فیزیولوژیک مانند: متر انتقال داده شدند. در ادامه صفاتسانتی 91هایی به قطر برگی به گلدان 6در مرحله 

در زمان گلدهی، تعداد برگ، قطرساقه، تعدادشاخه اصلی، تعدادشاخه فرعی، تعداد کپسول در بوته، ارتفاع گیاه پس از تشکیل کپسول، تعداد 

گیری شد. صفات کپسول حاوی بذر، تعداد بذر در هر کپسول، وزن هزار دانه و عملکرد بذر بوته اندازه، طول کپسول، وزن تکگل در بوته
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انجام  5/2نسخه  SASافزار ها با نرمگیری شد. در ادامه تجزیه دادهکش و قطر توسط دستگاه کولیس دیجیتال اندازهطولی به وسیله خط

 گرفت.

 نتایج و بحث

ماه و بهمن های کشت آذر ماه، دیباشد. تاریخمغربی تولید بذر با توجه به روغنی بودن بذر این گیاه میاز کشت در گیاه دارویی گل هدف

زنی و رشد در گیاه صورت گرفته ولی به گل نرفت در حالی که ماه جوانهماه و فروردینهای اسفندماه به گل رفته و تولید بذر کردند تاریخ

زنی و رشدی در آن مشاهده نشد. با توجه به نتایج تجزیه واریانس تاریخ کشت بر روی های اردیبهشت ماه و خردادماه هیچگونه جوانهتاریخ

که تعداد برگ، تعداد کپسول در ماه، بهمن( تاثیر دارد به طوریهای مورد نظر )آذرماه، دیبرخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در تاریخ

دار شد. ارتفاع گیاه پس از تشکیل گل، تعداد گل و عملکرد بذر در بوته نیز ذر داد بذر در کپسول در سطج احتمال یک درصد معنیبوته و تع

داری شد. تعداد برگ، تعداد بذر در کپسول و عملکرد بذر در بوته در تاریخ کشت اول آذرماه در وضعیت بهتری قرار سطح پنج درصد معنی

دهی و پس از تشکیل کپسول، قطر ساقه، تعداد شاخه داری داشت. ارتفاع گیاه در زمان گلهای دیگر اختالف معنیاریخداشته و نسبت به ت

فرعی، طول کپسول، وزن تک کپسول و وزن هزار دانه در این گیاه تحت تاثیر تاریخ کشت قرار نگرفت. تعداد گل و تعداد کپسول در بوته 

( گزارش نمودند که با تاخیر در کاشت و 5929(. گلچین و همکاران )9و  5ان را به ثبت رساند )جدول ترین میزماه کمدر تاریخ بهمن

ترین عوامل کند. از مهمکاهش فرصت تشکیل شاخه اصلی، میانگین تعداد شاخه فرعی، سطح برگ، ارتفاع گیاه در بوته کاهش پیدا می

توان به طوالنی بودن دوره رشد و زمان کافی برای رشد اشاره کرد )غنی و همکاران، های کاشت اولیه میبهبود صفات در گیاهان در تاریخ

 در مهرماه، 91کاشت  تاریخ خصوصاً پاییزه، (. اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در روی سیر نشان داد که کشت5921

 (.5924داقتی و همکاران، باشد )صمی ترمناسب صفات بهتر، و ترمطلوب عملکرد حصول با رابطه
 

 نتایج تجزیه واریانس اثر تاریخ کاشت بر روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در گل مغربی -1جدول 

منابع 
 تغییر

درجه 
 آزادی

میانگین     
 مربعات

       

ارتفاع گیاه در   
 زمان گلدهی

تعداد شاخه  قطر ساقه تعداد برگ
 فرعی

تعداد 
کپسول در 

 بوته

گیاه  ارتفاع 
پس از 
تشکیل 
 کپسول

طول  تعداد گل
 کپسول

وزن تک 
 کپسول

تعداد بذر در 
 کپسول

وزن هزار 
 دانه

عملکرد 
 بذر در بوته

 ns77/95  9 بلوک
 

 

 ns

 44/41 
 ns

 11/1 
 ns55/4  ns

 44/8 
 ns77/71  

 
 ns44/8 

 

 ns

 11/1 
 

 ns

 95/1 
 

 ns55/91 
 

 ns11/1 
 

 

 ns

 49/9 
 

 ns77/71  9 تیمار
 

 

 **44/5197  ns11/1  ns77/1  **44/129 *55/951 
 

 *44/129 
 

 ns11/1  
 

 ns84/1 
 

**55/881 
 

 ns1141/1 
 

 

 *41/1 
 

 77/49   4 خطا
 

55/84 59/1 77/1 77/64 77/79 77/64 1554/1 911/1 77/52 1151/1 419/1 

ضریب 
 تغییرات

 42/55 49/51 76/14 19/91 81/59 78/51 81/59 118/6 58/22 625/9 92/8 95/54 

 داری    داری در سطح پنج درصد، یک درصد و عدم معنیبه ترتیب معنی  nsو*، ** 
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 مقایسه میانگین اثر تاریخ کشت بر روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در گل مغربی -2جدول 

ارتفاع  
گیاه در 
زمان 
 گلدهی

تعداد 
 برگ

قطر 
 ساقه

تعداد 
شاخه 
 فرعی

تعداد 
ر کپسول د

 بوته

ارتفاع گیاه 
پس از 
تشکیل 
 کپسول

طول  تعداد گل
 کپسول

وزن تک 
 کپسول

تعدادبذر در 
 کپسول

وزن هزار 
 دانه

عملکرد 
بذر در 

 بوته

  آذر
a

 
66/69 

a66/81  a89/1  a99/9  a99/62  a11/86  a99/62  a84/5  a17/5  a11/581  a49/1  a14/6 

 a 11/17 b11/15  a61/1  a11/9  a66/69  a11/84  a66/69  a76/5  a51/1  b99/511  a97/1  b99/4  دی

a 11/19 b66/46  a61/1  a99/9  b99/49  a99/67  b99/49  a74/5  a54/1  b99/511  a96/1  b  بهمن

 75/9 

 

 منابع

. ایران علوم کشاورزی مجله.  اصفهان در مختلف های کاشت تاریخ در سویا ارقام عملکرد اجزای و عملکرد مقایسه. 5967.رنجبر. غ و م کریمی،-5

 ,99تا 99 صفحه. 4و9 های شماره. 52جلد

ها. مجله پژوهش . مطالعه عملکرد دانه و اجزای عملکرد غالف سبز باقال تحت تاثیرفاصله بین و میان ردیف5929گلچین، ا. زینلی، ا. و پوری، ک. -9

 .2-91(، 5) 54حبوبات ایران. 

در مشهد.  برگرهزا بومادران اسانس میزان و عملکرد مورفولوژیک، صفات بر کاشت تاریخ اثر. 5921عزیزی، م. تقی عبادی، م. غنی، ع. تهرانی،ع. -9

 .447 -419، ص 9، شماره 2. جلد ایران زراعی هایپژوهش نشریه

گیاه  اکوتیپ دو آلیسین محتوی و عملکرد اجزای و دعملکر بر بوته تراکم کاشت و تاریخ . اثر5924صداقتی، ع. کافی، م. بیدختی، ر. اکبری، ش. -4

 5194-5194 صفحه ،6 ش ، 95 ایران. جلد معطر و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی -علمی . دوماهنامه.(Allium sativum L)دارویی سیر 

5-Khajepour, M. R. 2001. Principals and Essentials of Crop Production. Jihad-University Press. Isfahan University.  pp. 201 

6-Wanger, w. L. Hoch, P. C. and Raven, P. H. 2007. Revised classification of the Onagraceae. Systematic Botany 

Monographs, 83. American society of plant taxonomists. 24p. 

7-Greiner, S. and Kohl, K. 2013. Growing evening primroses (Oenothera). Frontiers in plant science. 5:38-38. 

8-Ghasemnezhad, A. 2007. Investigations on the effects of harvest methods and storage conditions on yield, quality and 

germination of evening primrose (Oenothera biennis L.) seeds (Doctoral dissertation, Universitatsbliothek Giessen). 

9-Gimenez, R. Sorlino, D. M. Bertero, H. D. and Ploschuk, E. L. 2013. Flowering regulation in the faculatative biennial 

Oenothera biennis L.: environmental effects and their relation to growth rate. Ind. Crap. Prod. 44: 593-599.   



 
 

 

318 
 

 ریز ازدیادیبه     Ferula gummosa Boissمطالعه  پاسخ بافت های مختلف  پایه های مادری باریجه  

 )بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی مصوب ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 

 علی عمارلو

 استادیار پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان

 ammarellou@yahoo.comیسنده مسول: نو

 

 مقدمه
ها و توسعه علمی و فنی در حوزه سنتز داروهای شیمیایی هنوز نیاز وسیعی به منابع بیولوژیکی برای تولید تعدادی از  علیرغم  پیشرفت

همچنین با توجه به  .(Pezzuto,1996; Nematolahi et al., 2015)های ثانویه گیاهی از جمله ترکیبات دارویی وجود دارد متابولیت

های شیمیایی، اقبال طبیعی مردم به استفاده از  های درمان در طب نوین و عوارض متعدد استفاده از درمان تهاجمی بودن اغلب روش

ترکیبات های گیاهی وجود داشته و گیاهان به عنوان یکی از منابع مهم دارویی، نقش کلیدی را در سالمت مردم جهان ایفا نموده و  درمان

های  گونه گیاهی، تنوع بسیار بزرگی از گونه 8111گردد. ایران با بیش از  های ثانویه گیاهی استخراج می دارویی ارزشمند زیادی از متابولیت

از  ( که سهم مراتع در تشکیل این بانک ژنتیکی غنی ، بسیار حیاتی و کلیدی است. استفاده5979گیاهی را در خود جای داده است )قهرمان،

 Ferula gummosa Boissگیاهان دارویی به عنوان محصوالت فرعی مراتع کشور دارای قدمتی دیرینه بوده که باریجه با نام علمی 

(Adhami et al., 2014)   و با نام انگلیسیGalbanum    یکی از مهمترین این گیاهان است. طوالنی بودن چرخه تکثیر و بذردهی در

های طبیعی، باعث شده  رویه بر روی طوقه گیاه )برای استخراج صمغ( و شرایط جغرافیایی رویشگاه دهی ممتد و بی این گیاه، اثرات خراش

های  های نوین تکثیر این گیاه و نیز ارائه روش است که این گیاه در لیست گیاهان در حال انقراض قرار گیرد. بنابراین معرفی روش

 پالسم این گیاه ارزشمند دارویی و صنعتی می باشد. ط کنترل شده، از نیازهای ضروری حفظ ژرمجایگزین تولید ترکیبات دارویی در شرای

 

 مواد و روش ها: 
های مختلف گیاهان مادری اهلی شده در شرایط گلدانی تهیه و در مراحل  های گیاهی جهت کشت بافت از قسمت مواد گیاهی: ریزنمونه

 مختلف ضدعفونی قرار گرفت. 

دقیقه و سپس بعد  9درجه به مدت  71متر برش یافته و ابتدا در الکل  ها در ابعاد حدود یک سانتی های گیاهی: ریزکشت مونهضدعفونی ریزن

دقیقه قرار داده شد. در مرحله آخر سه بار شستشو شده و بعد از آبگیری در  51از یک بار شستشو، در هیپوکلریت دو و نیم درصد به مدت 

 کشت گردیدند.  MSمحیط 

 تهیه محیط کشت: 

 Murashige) ها نیز بر اساس جدول محیط کشت  ها توزین و محلول پایه میکروالمنت مواد مورد نیاز محیط کشت در بخش ماکروالمنت

and Skoog, 1962) تهیه گردید و سپس محیط کشت یاد شده تهیه و 
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های رویشی شامل برگ، ساقه، مریستم رویشی ریشه در سه  فتزایی، از با های مختلف باریجه به محیط کالوس برای مطالعه پاسخ بافت 

 9 فاکتوریل)عامل بافت در استفاده شد. تحقیق در قالب آزمایشات  MSگرم بر لیتر( در محیط  میلی 6و   9 )صفر، NAAغلظت هورمون 

تکرار  9تیمار ( در  2=  9×9یتر ، میلی گرم بر ل 6و   9 سطح: صفر، 9در  NAA سطح )برگ، ساقه، مریستم رویشی ریشه(  و هورمون 

 آنالیز شد.  SPSSبا استفاده از نرم افزار آماری arcsin  ها پس از تبدیل   آزمایشی مبتنی بر طرح کامال تصادفی انجام و داده

 نتایج:

ی رویشی( که برای در تصویر زیر سه نوع بافت مختلف رویشی باریجه شامل قطعات ساقه، قطعات برگ و مریستم رویشی ریشه )جنینها

 کشت بافت مورد استفاده قرار گرفت نشان داده شده است. 

 

 ( و مریستم انتهایی ساقه)جنین رویشی(B(، قطعات برگ )Aهای قطعات ساقه ) ( ریزنمونه1تصویر 

 NAAهای مختلف باریجه در سطوح هورمون  ( میانگین درصد کالوس زایی و وزن کالوس بافت1جدول 

 نوع ریزنمونه )میلی گرم بر لیتر(NAAغلظت  درصد کالوس زایی (وزن کالوس )گرم

11/1 d 51d 1 ای مریستم طوقه 

9/1 b 61b 9  

1/1 a 21a 6  

19/1 d 9f 1 برگ 

9/1 b 51e 9  

91/1 b 51d 6  

15/1 d 1f 1 ساقه 

5/1 c 91d 9  

9/1 b 41c 6  
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 NAAهای مختلف  اسخ کالزایی سه بافت رویشی باریجه در غلظتای پ ( نمودار مقایسه2تصویر 

 

 

 (.Bو ) (A)های قطعات جنینهای رویشی  ( شروع کالوس زایی از ریزنمونه3تصویر 
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 ( چهار هفته پس از کشتBو  A( شروع باززایی مستقیم از بافت بخشهای محافظ جنین رویشی )4تصویر 

 

 تم انتهایی طوقه )جنین رویشی ریشه( سه هفته پس از کشت( تولید کالوس از بافت مریس5تصویر 

از میان سه بافت رویشی مورد مطالعه، بافت مریستم انتهایی ساقه باریجه) جنینهای رویشی ریشه( هم از جنبه فقدان آلودگی و هم تولید 

اینکه هر سه بافت،  قابلیت تولید کالوس و بوده و لذا علیرغم  MSکالوس و نیز باززایی دارای پاسخ بیشتری به شرایط هورمونی محیط 

 (.9باززایی را در باریجه دارند، اما بافت جنین رویشی بطور معنی داری نتایج بهتری نشان داد )جدول 

 گیاهان دارویی، باریجه، ریزازدیادی واژگان کلیدی:

 منابع
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باریجه در استان قم. تحقیقات گیاهان   و برخی ترکیبهای شیمیایی گیاه  های رویشگاهی . بررسی ویژگی(5984). ، حو باقری ، م.ادنانی، م.، بشیری-5

 .95: 521-955دارویی و معطر ایران. 

وزه. مجلزه نقبقزای گیزاه دارویزی آ     های مختلف تیغ زنی بر عملکرد و  . بررسی روش(5989 . )ق، زاده م. ر.  و کریم، امید بیگی، ر.، پیرمرادی-9

 .725-728(: 4)17ن. طبیعی ایرا منزابع

در استان قزم . انتزشارات معاونزت  . شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار بزه منظزور اهلزی کردن و کشت آنها (5985)بشری، ح . -9

 .آمزوزش و تحقیقزات وز ارت جهاد کشاورزی

 صنعتی باریجه تحت -دارویی گیاه ای ذخیره  ریشه تولید و رویش یاتخصوص (. ارزیابی5924بیک زاده، ز. ملتی، ف.   ناصری، ک. و راستگو، م. )-4

 گلدان. نشریه   و طبیعی عرصه در کشت شرایط

 .584-529، 5، شماره59پژوهشهای زراعی ایران. جلد-1

 .صفحه9559، 515 دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی معاونت پژوهشی. بررسی توسعه کاشت و ازدیاد گیاه باریجه. کد طرح( . 5971 بی نام.،)-6

اسانس، خصوصیات مورفولوژیکی، و بقای  بررسی تیمارهای مختلف آبیاری در عملکرد شیرابه، میزان (. 5924پیرمرادی،م.، مقدم، م.، یزدانی، ن.  )-7

 . 91-94. ص 5، شماره 68آنقوزه تلخ . مجله مرتع و آبخیزداری، دوره  مرتعی -گیاه دارویی

 ( Ferulla gummosa ) های باریجه رسی تنوع ژنتیکی نمونه(. بر5921امیدی، م.، سبکدست، م.، طالبی کویخی، ا. ) خونانی، ز.، نقوی، م.، -8

 .  98، شماره 9. فصلنامه گیاهان دارویی، دوره  AFLPمناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگرهای

 Ferulaثر تیمارهای مختلف رفع رکود بذر در گیاه دارویی باریجه بررسی ا (.5982س.ک. )و کاظمی تبار،  ، ع.؛ عمارلوم. ،داوودوندی-2

gammosa مازندران  ، همایش ملی گیاهان دارویی، ساری، جهاد دانشگاهی واحد. 

10-Abd El-Razek, M.H., Ohta, S., Ahmed, A.A. and Hirata, T. (2001). Sesquiterpene coumarins from the roots of Ferula 

assa foetida. Phytochemistry, 58: 1289–1295. 

11-Adhami H-R., Fitz., V., Lubich, A., Kaehlig, H., Zehl, M., Krenn, L. (2014). Acetylcholinesterase inhibitors from 

galbanum, the oleo gum-resin of Ferula gummosa boiss. Phytochemistry Letters. 10. 
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 گیاه اسانس میزان بر (NPK) شیمیایی کود و( دامی کود و کمپوست ورمی) آلی کودهای اثر بررسی

 در شرایط گلخانه ای ( (Origanum majorana. L دارویی مرزنجوش

 

، علی اصغر 6، بیژن کاوسی5رادی ، محسن4، مهدی حسینی فرهی3، علیرضا اکبر پور*2، حسین راسخ1علیرضا انصاری فرد

 7بانشی

دانشجوی دکترای علوم باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، نوشابه ای و ادویه ای  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج9و 2، 1   

 استاد یار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج4

  یاسوج واحد اسالمی آزاد دانشگاه صنایع غذایی گروه یار استاد1

  فارس طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات بخش علمی هیات استادیار و عضو6

 یاسوج واحد اسالمی آزاد دانشگاه ای،  ادویه و ای نوشابه دارویی، گیاهان گرایش باغبانی، علوم دکترای دانشجوی7

 hosein_rasekh@yahoo.comنویسنده مسئول: *

 

 مقدمه
 زززنی و نتیززس بززط در دهتفاززسا ردوززم هازگی انوزعن هزب ((Lamiaceae نازنعناعی ادهانوزخ از (Origanum majorana. L (شنجوزمر
 ببزس وژنرزنیت منبع انعنو به یزلآ یهادکو (.51، 2، 8، 9) تسا هسیدر ثبت به نجها معتبر یها ماکوپهرفا در ؤثرززم یززیدارو هاززگی
(. کاربرد سطح باالتر 6کند )می  کمک نگیاها  هزتغذی هزب و وندزش یزم ییاذزغ رزعناص شویی بآ از یجلوگیر، ییاذزغ ابعزمن دوزبهب

 بر استفاده از کود دامی عالوه تحقیقی در (.4داد ) اهشزک را هازگی انسزسا انززمیگرم در هر گلدان( در گیاه مرزنجوش  1/5نیتروژن )
 تیمار با مقایسه در هکتار در دامی کود تن 91 تیمار که طوری به بود، مؤثر نیز زنیان ی دانه اسانس میزان افزایش در دانه، عملکرد بهبود
گیاه دارویی  اسانس میزان و دانه عملکرد دامی، کود مقدار افزایش در پژوهشی دیگر با (.5نمود ) تولید بیشتر اسانس درصد 4/1 شاهد،

 شیمیایی کودهای تاثیر عدم نیز( 9) رسام و نژاد ایران .بود هکتار در دامی کود تن 91 تیمار به مربوط آن بیشترین که یافت زنیان افزایش
 کردند  گزارش را انیسون ی دانه اسانس درصد بر

 

 مواد و روش ها
و بصورت  تصادفی کامال طرح قالب در مرزنجوش دارویی گیاه بر میزان اسانس شیمیایی و آلی کودهای اثر بررسی منظور به پژوهش این

 کود+  خاک ،%(11%:11) خاک+  کمپوست ورمی ،(خاک) شاهد تیمار صورت، به شده بررسی ه ای در شهر بیضا انجام شد. تیمارهایگلخان
 محلول با همراه%( 91%:71) کمپوست ورمی+  %:( خاک91 :%91 ،:%91) NPK شیمیایی کود پاشی محلول و خاک ،%(11%:11) گاوی

گلخانه که  در نشا کشت بستر  سازی بعد از آماده .شد گرفته نظر در پاشی محلول با همراه( %91%:71) گاوی کود+  خاک و NPK پاشی
 و کشت بذرها مساوی آماده گردید، نسبت به ماس پیت و باغچه خاک و ای گلخانه ی ماسه از ترکیبی با متری 9× 9 کرت یک صورت به
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 در گلدان، به نشاها انتقال از روز 71 گذشت از پس. شد گرفته نظر در تکرار 4 تیمار، هر شدند. برای آبیاری مخصوص، پاش آب با بالفاصله
 با آزمایش دو در ها داده واریانس ی انجام شد. تجزیه اسانس گیری با کلونجر .شد بررسی تیمار هر در اسانس خرداد میزان 51 تاریخ

 رسم. گرفت قرار مقایسه مورد دانکن ای دامنه چند آزمون روش به تیمارها میانگین ی مقایسه. شد انجام MSTAT-C افزار نرم از استفاده
 .گردید انجام Excel افزار نرم کمک با نمودارها

 

 نتایج
 بود دار معنی مرزنجوش دارویی گیاه اسانس درصد بر مختلف کودهای تاثیر که شود می مشاهده واریانس تجزیه از آمده دست به نتایج

 ،%(11%:11) خاک+  کمپوست ورمی کاربرد شد، مشخص کودها مختلف انواع میانگین مقایسه از آمده تدس به نتایج اساس بر .(5 جدول)
 دارویی گیاه در اسانس درصد شد باعث NPK پاشی محلول با همراه%( 91%:71) کمپوست ورمی+  خاک و%( 11%:11) گاوی کود+  خاک

 NPK توسط پاشی محلول و%( 91%:71) نسبت به خاک با همراه گاوی کود ترکیب و NPK شیمیایی کود کاربرد. یابد افزایش مرزنجوش
 (.5 نمودار) بود یافته کاهش آنها در اسانس درصد و نداشت شاهد تیمار با داری معنی تفاوت

 

 مرزنجوش تحت تاثیر تیمار های مختلف کودی دارویی گیاه اسانس درصد صفت واریانس تجزیه: 1جدول

 تغییر منابع درجه آزادی میانگین مربعات

 درصد اسانس

 تیمار های مختلف کودی 1 17/56**

 خطای آزمایش 58 11/7

 ضریب تغییرات -- 67/95

  داری معنی درصد یک احتمال سطح در**

 مرزنجوش دارویی گیاه اسانس درصد بر کودی مختلف تیمارهای تاثیر: 1 نمودار

 

A: شاهد، تیمار B: (%11:%11) خاک+  کمپوست ورمی 
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C: (%11:%11) گاوی کود+  خاک،D: شیمیایی کود NPK (91 :%91 :%91)% 

E: پاشی محلول با همراه%( 91%:71) کمپوست ورمی+  خاک NPK ، F: خاک + 

 پاشی محلول با همراه%( 91%:71) گاوی کود

 گیری نتیجه و بحث
 مرزنجوش گیاه اسانس درصد بر زیادی تاثیر تنهایی به ییشیمیا کودهای کاربرد که داد نشان آزمایش نتایج اسانس، میزان با ارتباط در

 معنی داری تفاوت اما نداشتند یکدیگر با معنی داری تفاوت و شدند مرزنجوش گیاه اسانس درصد افزایش باعث آلی تیمارهای اما. نداشتند
 این با. کردند گزارش را انسیون دانه اسانس درصد بر یشیمیای کودهای تاثیر عدم نیز( 9) رسام و نژاد ایران. داشتند آلی غیر تیمار و شاهد با

 آلی کودهای(. 1) است شده اشاره شیمیایی کودهای تاثیر تحت رازیانه دارویی گیاهان اسانس میزان افزایش به ها گزارش از برخی در حال
 آزمایش در( 6) مرادی. کردند تولید قبولی بلقا اسانس درصد هم و شدند گیاه عملکرد افزایش باعث هم شد ذکر پیشتر که مطلوبی اثرات با

 .شد حاصل کمپوست ورمی و کمپوست کودهای تلفیقی کاربرد از اسانس عملکرد و درصد بیشترین که کرد مشاهده رازیانه روی بر خود

 اسانس ، مرزنجوش،NPK گاوی،  کمپوست، کود ورمی کود:  کلیدی واژگان

 :منابع
 برعملکردومیزان تلفیقی و شیمیایی،دامی تاثیرکودهای بررسی(. 5989. )ا عاشورآبادی، شریفی و. ب.م رضایی،. ف یدکن،سف. ا قالوند،. ا نیا، اکبری-5

 ,65 شماره باغبانی، و زراعت در سازندگی و پژوهش مجله. زنیان دارویی گیاه دانه اسانس ترکیبات
 و کشاورزی علوم مجله. انیسون گیاه دانه اسانس میزان و عملکرد بر فسفر و ازت مختلف مقادیر تاثیر بررسی(. 5985. )ق رسام، و. ح نژاد، ایران-9

 .29-515 صفحه اول، شماره نهم، سال طبیعی، منابع

 Origanum) شنجوزمر ییدارو هگیا کیفی و کمی تخصوصیا برخی . بررسی5929یزدانی بیوکی، ر. بنایان اول، م. خزاعی، ح.ر و سودایی زاده، ح. -9

vulgare subsp  virid) 855ص.  ، 5929 زمستان ،4 شماره ،6 کشاورزی، جلد شناسی بوم اوره. نشریه و کمپوستآزو دکو مختلف حسطو تأثیر تحت-
728. 

4-Azizi, A., Yan, F., and Honermeier, B. 2009. Herbage yield, essential oil content and composition of three oregano 

(Origanum vulgare L.) populations as affected by soil moisture regimes and nitrogen supply. Industrial Crops and Products 

29: 554-561. 
5-Khan, M. M. and Azam, Z. M. (1999). Change in the essential oil conostituents of Foeniclum rulgare in relation of basal 

and foliar afflication of nitrogen and phosphrus Journal of plant nutrition 11: 2205-2515. 
6-Moradi, R. (2009). The effect of application of organic and biological fertilizers on yield, yield components and essential 

oil of (Foeniculum vulgare Mill) Fennel. M.Sc. Thesis. Fac. Agric. Ferdowsi University of Mashhad, Iran. 

7-Mostaphi Rad, M., Tahmasebi Sarvestani Z., Modarres Sanavy, S.A.M., and Ghalavand, A. 2010. Effect of Nitrogen 

Sources on Seed Yield, Fatty Acids Composition and Micro Nutrients Content in High Yielding Rapeseed (Brassica 

napus L.) Varieties. Seed and Plant Production Journal 2(4): 387-401. (In Persian) 

8-Safaeikhoram, M., Jafarnia, S., and Khosrosheei, S. 2008. The world's most important medicinal plants. Integrated 

Agricultural Education Sabziran 386 pp. (In Persian). 

9-Sotiropoulou, D.E., and Karamanos, A.J. 2010. Field studies of nitrogen application on growth and yield of Greek oregano 

(Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart). Industrial Crops and Products 32(3): 450-457. 

10-Vakili Shahrbabaki, M.A. 2008. Identification of Medicinal and Aromatic Plants. Islamic Azad University of Jiroft 3: 89. 

(In Persian) 
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 باغ های شفا بخش برد گیاهان دارویی و معطر در طراحی فضای سبز ورکابررسی    

 

 3، محبوبه علیزاده2، مونا برزگر*1شهره صفاپور

 ابع طبیعی و آبخیز داری.کارشناس ارشد من5

 کارشناس ارشد فیتو شیمی 9

 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی9

 

 مقدمه
ی در بخش پزشکی و داروسازی بر همگان واضح و مشخص است ولی استفاده از آن به عنوان فضای سبز به یگرچه اهمیت گیاهان دارو

های اجتماعی، آموزشی،  اهان دارویی در فضای سبز امکان افزایش آگاهیکاشت گی (.9) بعد از مدتها، مورد توجه قرار گرفته است تازگی،
های زیبا ومعطر، غیر  کند. استفاده از گیاهان دارویی چند ساله با گل دانشجویان و حتی افرادعادی را بصورت عمومی و رایگان فراهم می

ری خاک و وزش باد، دوام وعمر طوالنی، و همچنین سبب آلرژیک، انعطاف اکولوژیکی بسیارزیاد، کم توقع بودن، مقاومت در برابر شو
 به گیاهان زینتی، کاشت طراحی در مناسب گیاهان انتخاب آید. های احداث، در فضای سبز مناسب به نظر می صرفه جویی در هزینه

 است بدین بوده علمی غیر ایران در بخصوص موارد، بیشتر در گیاهی های گونه انتخاب باشد. می مهمی مسئله سبز فضای طراحی هنگام

 (.9) کنند می انتخاب بعدی تک های نگرش با را سبز فضای گیاهان اینکه یا میشوندو انتخاب تصادفی بصورت یا که ترتیب
 

 مواد و روش ها
نامه ریزی گونه بر هر جمله عوامل اصلی موفقیت در طرح بوده و جهت اجرایی شدن هر طرح، موقعیت مکانی و جغرافیایی محل مطالعه از

امکانات محیط  توانایی و مورد . با بدست آوردن اطالعات الزم در(5)زیست بوم منطقه باشد اقلیم و هماهنگی با رد باید برای توسعه شهر
ی بازدید علمی از گونه های داروی به نتیجه مطلوب تری رسید. و دقت بیشتری به انجام رساند با بررسی برنامه را طبیعی میتوان تحلیل و

 کاشته شده و مصاحبه با برخی از مسئولین فضای سبز شهری در استان انجام گردید.
 

 نتایج و بحث
بز،  ریش تلخ، سنجد زوفا، خرزهره، بیدمشک، اقاقیا، توان می ایران در باغهای عمومی احداث در از بیشترین گونه های استفاده شده

طبق تحقیق،  .برد نام رامانند آنها و زعفران گلرنگ، بهار، همیشه گاوزبان، ،مدیمح گل ساعتی، گل ختمی، زرشک، انگشتانه، گل بابونه،
از گونه های مناسب کاشت دیگری نیز می توان در سطح استان استفاده کرد. از جمله: نعناع فلفلی، بادرنجبویه، به لیمو، آویشن، رزماری، 

 اسطوخودوس، اکالیپتوس، چای ترش.
 

 واژگان کلیدی:
 کاربرد، گیاهان دارویی. فضای سبز ،

 منابع
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 پارت. انتشارات فضای سبز. احداث و باغ . طراحی 5961روحانی،. غ،.  -5

 . گیاهان داروئی. انتشارات دانشگاه تهران. تهران. 5941-5919زرگری ع،.  -9

 . طراحی کاشت گیاهان زینتی. انتشارات دانشگاه تبریز. تبریز.5989مجتهدی،. ی.  -9
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 دارویی گیاهان تولید در ی از فلزات سنگیننقش تنش ناش

 

 وجیهه اسماعیلی 3اسماعیل باباخانزاده سجیرانی  2طیبه رستمی*1

 دانشگاه پیام نور، شاهرود، ایران5
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان)شاهرود(، ایران9

 ایران گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان،9

 tayeberostami15@yahoo.com  :  نویسنده مسئول

 

 مقدمه 
 عنوان به سنگین فلزات.باشد سنگین می فلزات به مختلف گیاهان زیرکشت شدن خاک آلوده زیست محیطی مسائل از یکی امروزه

مس، ) آنها از تعدادی .( 9151 آلووی،)اند شده مکعب تعریف متر گرمبرسانتی پنج از باالتر چگالی و 91 باالتر از اتمی عدد با فلزاتی
 انتقال کاهش، -اکسایش های واکنش طبیعی، رشد در که هستند مصرف ضروری کم عناصر (آهن و منگنز مولیبدن، نیکل، روی،

 و متابولیکی اختالالت درخاکها موجب آنها اضافی مقدار ولی کنند، می شرکت متابولیکی دیگر فرآیندهای از بسیاری و الکترون
در  حتی و بوده غیرضروری جیوه و کروم سرب، کادمیوم، مانند آنها از دیگر تعدادی .میشود گیاهی های بیشتر گونه در رشد بازدارندگی

 سنگین فلزات تغییرات مکانی .9159 همکاران، و روبیو ؛9114 و همکاران، سباستیانی) هستند سمی گیاهان برای نیز کم های غلظت

 طور به فلزات این دیگر، عبارت به .باشد فعالیتهای انسانی و خاک مادری مواد تأثیر تحت است رزی ممکنکشاو سطحی های خاک در

 نیز انسانی های اثر فعالیت بر اما ،9151 همکاران، و غیاثی) دارند خاک وجود در مادر سنگ هوازدگی مانند غیرانسانی منابع و از طبیعی

 (.9155ن، و همکارا سرما) شوند می افزوده خاک به
برای گیاهپاالیی ممکن است اوالً بهدلیل تولیدات نهایی عاری از فلزات )متابولیتهای ثانویه(،  دارویی گیاهان  با این وجود، استفاده از 

بهدلیل  اقتصادی بودن تولیدات ثانویه آنها، عدم مشکل وارد شدن این فلزات به زنجیره غذایی در صورت مصرف متابولیتهای ثانویه و ثانیاً
 مقاومت باالی این گیاهان به تنش فلزات سنگین بهدلیل دارا بودن متابولیتهای ثانویه و نقش این متابولیتها در تحمل به تنش، بر گیاهان

(. به طور مختصر، متابولیتهای ثانویه معموالً بر اساس منشأ 9159( )گوپتا و همکاران، 5خوراکی و چوبی ترجیح داده شود )شکل 
ختی به سه گروه مهم شامل ترپنها، فنولها و ترکیبات نیتروژندار تقسیم میشوند. ترپنها یا ترپنوئیدها بزرگترین گروه متابولیتهای زیستسا

از متابولیتهای ثانویه نیتروژندار میتوان  .ثانویه بهشمار میروند که قسمت عمده ترکیبات اسانس گیاهان دارویی متعلق به ترپنوئیدها میباشد
کالوئیدها و گلیکوزیدهای سیانوژنی و از ترکیبات فنولی میتوان اسیدهای فنولی، آنتوسیانینها، آنتوسیانیدینها و لیگنینها را نام برد به آل

(. با توجه به مطالب ذکر شده، در زیر اثر فلزات سنگین بر برخی گیاهان دارویی مختلف و امکان استفاده از 5929شریفی،  )اسماعیل زاده و 

 برخی از این گیاهان عبارتند از: نعناع، ریحان، اسطوخودوس، مریم گلی و ..... .برای گیاهجذبی فلزات سنگین مورد بررسی قرار میگیرد آنها
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 (.  9112حداقل غلظت مورد نیاز از فلزات مختلف برای طبقهبندی گیاهان به عنوان بیشانباشتگر )شئوران و همکاران،  -5جدول
 

اقل غلظت در گیاهان برای حد فلز سنگین

 (میلیگرم بر کیلوگرم) گری انباشت بیش

حداقل غلظت در گیاهان برای  فلز سنگین

میلیگرم بر ) گری انباشت بیش

 (کیلوگرم

 51111 منگنز  5111 آرسنیک

 5111 نیکل 511 کادمیوم

 511 سلنیوم 5111 کبالت

 5 نقره 5111 کروم

 511 تالیوم 5111 مس

 5111 یوماوران 5 کبالت

 51111 روی 5111 سرب

 

 گیری نتیجه
در حال حاضر در نیمی از اراضی زراعی دنیا، فلزات سنگین بهعنوان عامل اصلی محدودیت رشد گیاهان هستند؛ بنابراین، همین امر  

ی نوین مدیریت بهرهبرداری میتواند جزء عوامل تقسیم این خاکها از لحاظ کشاورزی به زمینهای کمبازده محسوب شود. لذا، ابداع شیوهها
از منابع طبیعی با حفظ محیط زیست برای ادامه حیات بشر ضروری میباشد که یکی از این شیوهها استفاده از زمینهای کمبازده و 

سنگین گونههای مقاوم گیاهی در شرایط سخت میباشد. در این راستا استفاده از گیاهان دارویی و معطر بهعنوان گیاهان مقاوم به فلزات 
میتواند نقش بسیار مؤثری در آینده بشر ایفا نماید. نتایج این بررسی نشان دهنده امکان کشت و کار گیاهان دارویی و معطر در زمینهای 
کشاورزی کمبازده از جمله زمینهای دارای آلودگی متوسط فلزات سنگین و گیاهجذبی این فلزات بدون آلودگی محصول نهایی آنها 

 .ثانویه( میباشدمتابولیتهای )
 

 گیاهان دارویی، فلزات سنگین، تنش و متابولیت های ثانویه واژگان کلیدی:

 

 منابع

 و سلول مجله .زیستی الیسیتورهای : از استفاده با زیستی ثانویه های متابولیت تولید افزایش ( 1392 ) م شریفی و ص بهابادی زاده اسماعیل-5

 128-119.شماره ،4 جلد .بافت
2-Sheoran, V., Sheoran, A. S., and Poonia, P. 2009. Phytomining: A review. Minerals Engineering, 22: 1007-1019. 
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 L.  Salsola tragus بهینه سازی تولید کالوس در گیاه چوغان

 

 3و علی عمارلو 2، بهرام ملکی زنجانی1نگار منیری

 زنجان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه 5
 دانشیار گروه اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان 9

 استادیار گروه زیست فناوری پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان9
 

 مقدمه

ق چوبک یا چوغان اصطالحی است که عموما به گونه ای از گیاهان که خاصیت صابونی شدن و کف افزایی در محیط آبی را دارند اطال

 از خانواده  که سالسوال ساله یک های شده و در مناطق مختلف کشور بسته به پوشش گیاهی و اقلیم منطقه تنوع بسیاری دارند. گونه

Chenopodiaceae  ثبات عدم خاک و خشکی و شوری  به نسبت باالیی مقاومت هستند عموما در مراحل بلوغ  

 و شده زیاد ک خا در محلول های باال، نمک تعرق و آب کمبود علت به خشک نیمه و کنواحی خشدر  (.9و5) دارند ایی هو و آب ایط شر

 گیاهان می این شوری، به نسبت  باال تحمل علت به (. پس9کم میگردد) آب به گیاهان دسترسی نتیجه در یابد افزایش می خاک شوری

تحقیقات نشان داده است هالوفیت ها به دلیل مقاوت باال به   گیرند. قرار مورداستفاده خشک نیمه و خشک زمین های بهبود برای توانند

های تنش شوری می توانند به عنوان منبعی جهت انتقال ژن مقاومت به تنش شوری به گیاهان غیر مقاوم جهت بهبود استفاده از زمین

( و 4یابانی، ارزش علوفه مرتعی باالیی دارد)ها بوده و در مناطق باز گروه هالوفیت Salsola tragus(. این گیاه 5،9خشک و شور باشند)

در برخی از مناطق روستایی استان زنجان به عنوان گیاه دارویی )ضدعفونی سطحی( و نیز برای اهداف شستشو و پاک کنندگی به کار 

سایش خاک و نیز ممانعت از تواند در برنامه های کویرزدایی و جلوگیری از فرهای متحمل و مقاوم از این جنس میمیرود. انتخاب ژنوتیپ

 به است، گیاهی پاسخ در گونه نوع به وابسته جداکشت انتخاب .پیدایش ریزگردها که مشکل اخیر کشور ما و منطقه است بکاربرده شود

 جداکشتSalsola lanata بهتری داشت و در گونه به برگ نمو نسبت ساقه جداکشت از کالوس Salsola pestifer در که طوری

(. با توجه به اینکه اطالعات محدودی از این گیاه و نیز تجربیات کشت بافت با هدف تولید انبوه ژنوتیپ های 4یابد) می نمو تربه برگ

 تر به شرایط شوری و تنش در آن وجود دارد، این تحقیق با رویکرد افزایش اطالعات ریزازدیادی در این گیاه طراحی گردیده است. مقاوم

ولید انبوه مواد پایه دارویی یا صنعتی در مقوله کشت بافت، موفقیت در تولید کالوس از بافت گیاه است. لذا در این زیرساخت اول برای ت

 تحقیق نحوه و نوع پاسخ گیاه مورد مطالعه به محیط های کالوس زایی بررسی خواهد شد.

 

 مواد و روش ها

کشت گردید. بعد از دو روز، ریزنمونه های  MSاین گیاه در محیط کشت جهت مطالعه پاسخ بافتهای مختلف گیاه به کالزایی، بذر های  

و  1هرکدام در سه سطح صفر،   D.2.4و  NAAریشه چه ، ساقه چه و برگچه در محیط کشت فوق با غلظت های مختلف هورمونی 

 تند.  میلی گرم در لیتر، کشت شد. نیمی از نمونه ها در تاریکی و نیم دیگر در روشنایی قرار گرف 51
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 نتایج و بحث

بعد از سه هفته، تشکیل کالوس ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بهترین جداکشت برای ایجاد کالوس، ریز نمونه  

 باشد.میلی گرم از هورمونهای فوق می 51لوکس در غلظت  9111ساعت روشنایی با شدت  56برگچه و سپس ساقچه در شرایط نوری 

 
 در گیاه دارویی چوغان (c1,c2)، و  ریشه چه(b1,b2)، ساقچه (a1,a2)( نمونه هایی از کالزایی در سه ریز کشت برگچه1کلش

 

  گیاهان دارویی، ترکیبات شوینده، هالوفیت، چوغان، کشت بافت. واژگان کلیدی:

  منابع

1-Heidari-Sharifabadi, H. Mirzaie-Nodoushan, H. 2006. Salinity-induced growth and some metabolicchanges in three 

Salsola species. J. Arid Environ. 67: 715–720. 
2-Malcolm, CV. Lindley, VA.  O’Leary, JW. Runciman, HV. 2003 Halophyte and glycophyte salttolerance at 

germinationand the establishment ofhalophyte shrubs in saline environments. Plant Soil. 253: 171–185. 
3-Mudgal V, Madaan N, Mudgal A. biochemical mechanism of salt tolerance in plants: a review. Int. J. Botany. 2010; 6(2): 

136-143 
4-Stefaniak, B. Wozny, A. Li, V. 2003. Plant micropropagation and callus induction of some annual Salsoa SP. Biologia 

Plantarum. 46: 305-308. 

5-Gulcu-Ustunda, O. and Mazza, G. 2007. Saponin: properties, applications and processing. Critical Reviews in food science 

and nutrition. 47:231-258. 
6-Munir, U. Perveen, A. Qamarunnisa, S. 2014. Comparative Pharmacognostic evaluation of some species of the genera 

Suaeda and Salsola leaf (Chenopodiaceae). Pak. J. Pharm Sci. 27:1309-1315. 
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 مطالعه اثرات رویشگاه بر مقدار اسانس و ترکیبات دارویی گیاه مورد

 

 علی عمارلو و علیرضا بلند نظر

 و شرکت دارویی باریج اسانسدانشگاه زنجان 

Ammarellou@yahoo.com   :نویسنده مسئول  
 

 مقدمه

(می باشد. بیشتر این گیاهان در مناطق گرمسیری و نیمه Myrtaceae(و از خانواده ی )Myrtusمتعلق به جنس )( Myrtus communis) گیاه مورد

متر است ولی در آب و  9-5وب آمریکا و استرالیا رشد می کند.گیاه مورد درختچه ی کوچکی است که ارتفاع آن در شرایط عادی بین گرمسیری جن

متر هم می رسد برگ های همیشه سبز،پایا،متقابل،ساده،نوک تیز به رنگ سبز تیره و معطر دارد گل های  1هوای مساعد به ارتفاع بیشتر تا 

د رنگی داشته و میوه ی آن حداقل از نظر رنگ بر دو گونه است حالت اول سیاه متمایل به آبی و حالت دوم تا زمان رسیدن میوه درشت و سفی"نسبتا

گونه دارد اما برخی از آنها متعلق به جنس های مهم اقتصادی است)  9111بااینکه گیاه مورد بیش از .(Mitrushi 1955)همچنان سفید باقی می ماند

 برای مثال :اکالیپتوس،فیجا،پیمنتا( 

. مورد (Sillick and Jacobi 2009)گیاه رشد می کندگیاه مورد تحمل باالیی به شرایط خشکسالی دارد وریشه ی آن دو تا چهار برابر عرض تاج 

اده می شود برگ و میوه ی آن به طور گسترده ای به عنوان یک طب عامیانه یک گیاه دارویی است که درطب سنتی دربسیاری از نقاط جهان استف

،التهاب ریوی و بیماری های پوستی استفاده می شود روغن مورد را می توان از برگ ها وشاخه 99سنتی برای درمان اختالالتی مانند زخم معده ،بواسیر

بسته  94اتاق مایع است گیاه مورد می تواند موجب افزایش و یا کاهش فعالیت تیروئیدهای آن استخراج کرد این روغن خاصیت دارویی داشته ودر دمای 

. میوه ها وبرگ های گیاه مورد خاصیت آنتی موتاژنیک وضد ا لتهابی داشته و ضدعفونی کننده است وبرای (Stewart 2005)دبه شرایط فرد منجر شو

(.ازاسانس گیاه مورد برای تولید داروهای طبیعی و از (Bonjar 2004 ;Hayder et al 2004 شوددرمان عفونت های داخلی وموضعی استفاده می 

(.در دهه های گذشته اسانس شاخ وبرگ میوه ی مورد Flamini et al 2004;OgurT,1994صرف چای استفاده می شود )برگ های آن برای م

 . (Taylor 1996)استفاده ی گسترده ای در زمینه ی موارغذایی ،مواد گیاهی و همین طور در عطرسازی داشته است
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 مواد و روشها

 مواد گیاهی

به آزمایشگاه   مطابق روشهای روتین GCلیز نمونه برگ و سرشاخه تهیه و جهت استخراج اسانس و آنا  5از سه رویشگاه مورد مطالعه به شرح جدول 

 بیوشیمی شرکت دارویی باریج اسانس ارسال گردید.

 نتایج

 

 ( مقایسه سه ترکیب دارویی در سه رویشگاه مختلف مورد کشور1جدول 

1.8 Cineole Limonen α-pinene رویشگاه ارتفاع از سطح اقلیم 

 5طارم  111 گرم 2/91 44/52 97/59

 9طارم  711 معتدل 79/95 82/56 11/52

 نورآباد ممسنی 291 معتدل 24/54 157/1 15/51

 

 

 

 برای ترکیبات دارویی مورد  GC( نمونه ای از گراف آنالیز 5تصویر

 

 1,8نتایج نشانگر اثر قابل توجه محیط رشد و شرایط آب و خاک و اقلیمی رویشگاه بر میزان ترکیبات دارویی در مورد به خصوص  

cineole   .می باشد. نتایج این تحقیق می تواند در مکان یابی برنامه های توسعه کشت مورد در کشور مورد استفاده قرار گیرد 
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 GCگیاهان دارویی، ترکیبات دارویی، واژگان کلیدی: 

 منابع

1-Aleksic V , Knezevic P .(2014). Antimicrobial and antioxidative activity of extracts and essential oils of Myrtus communis 

L. Microbiol Res. ,169(4):240-54.  

2-Cannas S, Molicotti P, Ruggeri M, Cubeddu M, Sanguinetti M, Marongiu B, Zanetti S.  (2013). Antimycotic activity of 

Myrtus communis L. towards Candida spp. from isolates  :7(3):295-8. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aleksic%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24291016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knezevic%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24291016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24291016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cannas%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23493012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molicotti%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23493012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruggeri%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23493012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cubeddu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23493012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanguinetti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23493012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marongiu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23493012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zanetti%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23493012


 
 

 

325 
 

  های هرز در کشت مخلوط شنبلیله و مرزهبررسی فلور علف

 3، وحید اکبرپور*2زعفریان فائزه   ،1سید هادی میرنعمتی
 های هرز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف5

 استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری*9
 استادیار گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری9

 fa_zaeafarian@yahoo.comنویسنده مسئول: * 

 مقدمه

(. کشت 9)ویژه در شرایط کشت ارگانیک رو به افزایش است ا برای محصوالت طبیعی درجهان بهتمایل به تولیدگیاهان دارویی و تقاض
گردد. کشت مخلوط در مناطق و مخلوط، کشت هم زمان دو یاچند محصول در یک مزرعه است که در بسیاری از مناطق دنیا انجام می

-Trigonella foenum)(. شنبلیله 5با تک کشتی افزایش دهد ) های مختلف توانسته است عملکردکل را در واحدسطح در مقایسه اقلیم

graecum L.)  هایی مانند دیابت، بیماری در درماناست. این گیاه  نیتروژن  زیستی  تثبیت  قادر به  که  ی لگومینوزا از خانوادهدارویی  گیاهی است
ساقه  ساله، دارای  علفی، یک  گیاهی (.Satureja hortensis L)نه (. مرزه تابستا4) و کاهش کلسترول خون کاربرد دارد سوءهاضمهیبوست، 

و  ها منظم  باشند. گل کوتاه می دم برگای شکل، متقابل با گیاه نیزه های       متر است. برگ یسانت 91-61و به ارتفاع   چهارگوش، مستقیم 
های گلدار مرزه تابستانه در طب سنتی با اثرات شناخته شده و سرشاخه هابرگ(. 9هستند ) فندقه   و از نوع ها کوچک، کروی  و میوه دوجنسی 

(. لذا، این تحقییق به منظور بررسی تغییرات 1گیرد )ضدنفخ، ضددل درد، ضدانگل، مقوی معده، محرک وخلط آور مورد استفاده قرار می
 های هرز در کشت مخلوط این دو گیاه دارویی انجام پذیرفت.وضعیت علف

 ها روشمواد و 

صورت اسپلیت  در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. آزمایش به 5921این تحقیق در سال زراعی 
تیمار اجرا شد. تیمارهای عامل اصلی شامل: کشت خالص شنبلیله، کشت  1های کامل تصادفی با سه تکرار و پالت و بر پایه طرح بلوک

 های هرز( بود. صفات مورد)شنبلیله: مرزه( و عامل فرعی )وجین و عدم وجین علف 91: 71و  11: 11، 71: 91های نسبتخالص مرزه، 

افزار  ها با استفاده از نرم برگ و باریک برگ بود. در نهایت، داده های هرز پهنگیری وزن خشک کل علف هرز و وزن خشک علف اندازه
SAS ها توسط آزمون نآنالیز و سپس مقایسه میانگیLSD .انجام شد 

 نتایج و بحث

دست آمد و کمترین های هرز از تیمار کشت خالص شنبلیله به ( بیشترین وزن خشک کل علف5برطبق جدول مقایسه میانگین )جدول 
الص شنبلیله به رسد افزایش وزن خشک کل در کشت خ )شنبلیله: مرزه( حاصل شد. به نظر می 11: 11مقدار آن از کشت مخلوط با نسبت 

های  یافته و سبب رشد غیرعادی علف دلیل عدم پوشش مناسب این گیاه در تیمار کشت خالص، نفوذ نور به داخل پوشش گیاهی افزایش 
 گردد. ها می توده آن  هرز و افزایش زیست
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 های هرزگیری شده در علف مقایسه میانگین صفات اندازه -5جدول 

 ف هرز وزن خشک کل عل تیمار      
 )گرم بر متر مربع(  

های هرز وزن خشک علف
 برگ  پهن

 )گرم بر متر مربع(  

های هرز وزن خشک علف
 برگنازک

 )گرم بر متر مربع(   

 a91/66 a56/61 b11/6 کشت خالص مرزه

 
 )شنبلیله: مرزه( 71: 91نسبت 

 

a59/64 

 

a46/14 

 

a66/2 
 

 )شنبلیله: مرزه( 11: 11نسبت 
 

b51/91 

 

b79/91 

 

b41/4 
 

 )شنبلیله: مرزه( 91: 71نسبت 
 

a99/75 

 

a 16/69 

 

a76/8 
 

 کشت خالص شنبلیله              
 

a49/79 
 

a21/67 
 

b19/4 
LSD    94/54                                   99/56                                        89/5 

 داری با یکدیگر ندارند. اختالف معنی LSDباشند بر اساس آزمون  ف مشابه میهایی که دارای حرو در هر ستون میانگین

 : شنبلیله، علف هرز، کشت مخلوط، مرزههای کلیدیواژه

 منابع

. اکولوژی کشت مخلوط )ترجمه(. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی 5972جوانشیر، ع، دباغ محمدی نسب، ع، حمیدی. ا و قلی پور،م. -5
 ص. 999مشهد، 

2- Griffe P., Metha S., and Shankar D. 2003. Organic production of medicinal, aromatic and dye-yielding plants 

(MADPs): Forward, preface and Introduction, FAO. 

3- Rechinger K.H. 1982. Satureja.In Flora desiranischen hoclandes and der umrahmenden gebirge.Akademische 

druku verlags antalt graz Austria, 150: 495-504. 

4- Yadav U.C., Moorthy K., and Baquer N.Z. 2004. Effects of sodium-orthovanadate and Trigonella foenum-

graecum seed son hepatic and renal lipogenic enzymes and lipid profile during alloxan diabetes. Journal Bio 

Sciences, 29: 81-91. 
5- Zargari A. 1997. Medicinal plant .vol.4,Tehran university press,969p. 
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( تغذیه شده Oncohrynchus mykissآالی رنگین کمان )مطالعه تغییرات فاکتورهای  خونی در ماهیان قزل

 (Hypericum perforatum Lبا هوفاریقون )

 

 3، خسرو جانی خلیلی2فیروز بخش ،  فرید*1نجمه طبسی نژاد

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دامی و شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری *1
 دانشیار گروه شیالت، دانشکده علوم دامی و شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی ساری9

 ساری وشیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیدانشجوی دکتری گروه شیالت، دانشکده علوم دامی 9

 

 مقدمه

مهمترین گونه ماهیان پرورشی در آب شیرین است که سهم باالیی در تامین  (Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینماهی قزل

ضد  تحریک اشتها، ند تقویت رشد،کردهای مختلفی همانلها بسته به مواد موثر عمشود که گیاهان و ادویهگفته می .غذای انسان دارد

تاثیر استفاده از گیاهان دارویی در بهبود روند تولید . دهندرا در پرورش ماهی نشان می( 7و  افزایش مقاومت به بیماری )( 9استرس )

ناع فلفلی، سیر و رازیانه (. تاثیر استفاده از گیاهانی همچون نع9های سفید و تحریک تکثیر آنها توسط محققین به اثبات رسیده است )گلبول

کمان و ماهی سفبد دریای خزر توسط محققین مورد ارزیابی قرار گرفت، که نتایج بیانگر  آالی رنگینهای خونی ماهی قزلبر شاخص

 (.  4، 9، 5افزایش میزان برخی فاکتورهای خونی و ارتقای سطح ایمنی در ماهیان بود )

 و شمال در و داشته دارویی نظر ازرزش زیادی ا (Hypericum  perforatum Lگونه ) تنها که دارد وجودهوفاریقون  گیاه گونه 57 درایران

نام هایپرسین در دنیا به عنوان داروی مهم آنترونی بهاین گیاه به دلیل دارا بودن یک ترکیب دی (.1رشد آن فراوان است ) ایران غرب شمال

توان به تنوع ترکیبات موجود در این گیاه نسبت داد، زیرا این گیاه  متعدد این گیاه را می خواص (.8است ) در درمان افسردگی شناخته شده

لذااین . (8اکسیدانی و محرک ایمنی قوی دارند ) غنی از ترکیبات فالونی، فالونوئیدی، فلوروگلوسینول و نفتودیاترون است که تاثیرات آنتی

 کمان انجام شد. آالی رنگینهای خونی ماهی قزل کتورتحقیق با هدف بررسی تاثیر گیاه علف چای بر فا

 مواد و روشها

 

سالن تکثیر و پرورش دانشکده  تهیه شد و بهگرم از یک گارگاه تکثیر و پرورش معتبر  1وزن  کمان با میانگین آالی رنگینماهیان قزل

تکرار  9تیمار و هر تیمار  1ته سازگاری ماهیان به شیالت واقع در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری منتقل شدند. پس از دو هف

درصد به  4،9،5،1,1از تهیه از یک مرکز معتبر شسته و خشک گردید. پودر گیاه با پنج دوز صفر )شاهد( گیاه هوفاریقون پستقسیم شدند. 

های خونی ازجمله، پایان دوره شاخص دهی شدند و در روز باجیره های غذایی مذکور غذا 61جیره غذایی افزوده شد، و ماهیان به مدت 

 قرمز و گلبول سفید محاسبه شد. میزان هموگلوبین، درصد هماتوکریت، تعداد گلبول
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 هاتجزیه و تحلیل داده

آنالیز  های مختلف بااستفاده از برای پی بردن به اثر پودر گیاه بر شاخص انجام گردید. SPSS 19آنالیز آماری داده ها بااستفاده از نرم افزار 

% 1ها بااستفاده از آزمون دانکن در سطح معنادار  برای مقایسه میانگین تجزیه و تحلیل داده هاانجام شد.( ANOVA) واریانس یک طرفه

 .استفاده شد

 

 نتایج و بحث

قون مشاهده شد که درصد پودر هوفری 5و  1,1دست آمده بیشترین میزان هموگلوبین و هماتوکریت در جیره غذایی حاوی  طبق نتایج به 

دار با شاهد داشت درصد بود که اختالف معنی 5(. بیشترین تعداد گلبول قرمز در تیمار P<0.05داری با شاهد داشت )تفاوت معنی

(P<0.05 اما کمترین میزان آن مربوط به تیمار )درصد بود که در مقایسه با شاهد کاهش معنی 4و  9 ( داری نداشتP>0.05 تعداد .)

درصد  4و  9( و کمترین میزان در تیمار P<0.05داری را نشان داد )درصد نسبت به شاهد افزایش معنی 9و  5سفید نیز در تیمار گلبول 

 (.5مشاهده شد )جدول

 

 آالی رنگین کمان در تیمارهای حاوی هوفاریقون با شاهد های خون قزل ایسه میانگین فراسنجهمق -1جدول 

 درصد4 درصد9 درصد 5 درصد 1,1 شاهد شاخص

 a98/1±56/6 هموگلوبین
c41/1±29/8 

c91/1±92/8  
b79/1±81/7 

b61/1±69/7 

 a19/5±66/41 هماتوکریت)درصد(
cd71/1±49/46 

d52/1±88/46 
bc18/9±99/44 

ab11/5±16/49 

 b15/1±32/1 126 ×گلبول قرمز
c19/1±19/5 

d15/1±12/5 
b111/1±29/1 

ab15/1±90/1 

 b9/1±1/56 123 ×گلبول سفید
c5/5±9/58 

c1/1±16/52 
ab7/1±7/51 

ab5/1±9/51 

 

های سفید در ماهیان شد که با پژوهش انجام شده توسط هریکریشنان و دار گلبولدر این تحقیق گیاه هوفاریقون باعث افزایش معنی

کریت  ماهیان در این تحقیق با های قرمز، هموگلوبین و درصد هماتودار گلبول ( مطابقت داشت. همچنین افزایش معنی9119همکاران )

داده است که گیاه هوفاریقون غنی از ترکیبات آنتی   مطالعات نشان ( همخوانی داشت.5929نتایج حاصل از تحقیق مهدوی و همکاران )

های  وند تولید گلبول، که این ترکیبات میتوانند باعث بهبود راکسیدانی مانند فالونوئیدهاست که از خاصیت آنتیاکسیدانی باالیی برخوردارند

باشد که سبب  های سفید در این تحقیق ناشی از وجود ترکیباتی مانند فالونها و فالونوئیدها می قرمز شوند. همچنین افزایش تعداد گلبول

 (.9) شوند بهبود روند تولید گلبولهای سفید و یاموجب تحریک تکثیر آنها می
 

 قونکمان، هوفاری آالی رنگینقزل واژگان کلیدی:

 

 منابع

1-Adel M., Porgholam R., Zoriye Zahra J., and Ghiyasi m.2014. The effect of different level of Mentha  piperita 

on the hematological, biochemical and immune parameters of Oncorhynchus mykiss. Iranian Scientific Fisheries JournalVol. 

24, No. 1. 
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2-Citarasu T. 2010. Herbal biomedicines: a new opportunity for aquaculture industry. Aquaculture International, 18(3): 

403-414. 

3-Dadvaran P., Ghaeni M., and Askari A. 2013.The effect of Allium sativum extract on some of the hematological an 

immune parameters of Oncorhynchus mykiss. Journal of medicinal plant, 4: 162-169. 
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vulgare) Essential Oil of Diet on Growth, Survival, Body Composition and Hematological Parameters of Rutilusfrisii kutum 

Fry 

5-Riszi  A., Majnoun Hosseini  N., NaghdiBadi  H., Naghavi  M. R., Rezazadeh  S. H., and Ajani, Y. 2011. The study of 

morphological characteristics of St JohnsWort (Hypericumperforatum L.) populations in Iran s natural habitats. Journal of 

Medicinal Plant, 10:49-64. 
6-Harikrishnan  R., Nisha M. R. and Balasundaram, C. 2003. Hematological and biochemical parameters in common carp 

(Cyprinus carpio) following herbal treatment for Aeromonas hydrophila infection. Aquaculture, 221: 41-50. 

7-Yılmaz  S., Ergun S. and Türk N. 2012. Effects of cumin-supplemented diets on growth and disease (Streptococcus iniae) 

resistance of tilapia (Oreochromis mossambicus). The Israeli Journal of Aquaculture. Bamidgeh, 64: 764-768 
8-Zou Y., LuY., and Wei D. 2004. AntioxidantActivity of a Flavonoid-Rich Extract of Hypericum perforatumL. in Vitro. 

Journal of Agriculture and food Chemistry, 52:50 
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 (Hibiscus mutabilis cv. Plenus)زایی گیاه دارویی ختمی گل سرخی بررسی نوع بافت قلمه بر ریشه

 

 2شبنم لشگری ،*1مهناز کریمی
 به ترتیب استایار و دانشجوی علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 9، 5

 Karimi.sanru@gmail.comنویسنده مسئول: 
 

 

 مقدمه

های  در فرهنگ هاختمیبه لحاظ تاریخی ستفاده در فضای سبز شهری کاربرد فراوانی دارد. ای زینتی که برای ادرختچه ختمی گل سرخی
دار به ارتفاع و ختمی گل سرخی درختچه و یا درخت کوچک خزان دارند.ای برای درمان چندین بیماری کاربرد  مختلف به عنوان گزینه

گام شکوفایی در پاییز سفید رنگ بوده و با افزایش سن به صورتی روشن ها بزرگ که در هنای و گلها پنجهمتر است. برگ 1/9گستردگی 
های سریع ازدیاد یکی از روش (.1) شودترین رقمی است که پرورش داده میهای پرپر رایجبا گل ’Plenus‘دهند. و یا تیره تغییر رنگ می

 در استقرار و شدن دارریشه از پس شوندمی تهیه مادری پایه الغب هایقسمت از هاکه قلمه جایی آن باشد. ازگیاهان استفاده از قلمه می

سبز  فضای در و بوده اهمیت دارای زینتی هایدرختچه و درختان مورد در مطلب این که رسندمی گلدهی به مرحله زودتر اصلی، جایگاه
 از صورت نگرفته است. استفاده جامعی هایوهشقلمه، پژ کردن دارریشه راه از افزایش ختمی گل سرخی مورد است. در توجه مورد شهری

 و دما بودن مناسب مادری، گیاه ساالنه رشد از دوره مناسبی زمان در قلمه تهیه علفی، یا و سخت نیمه چوب و سخت چوب هایقلمه
 هایکننده تنظیم کاربرد ه،قلم تهیه از پس یا پیش تیمارها از برخی مطلوب، انجام کاشت بستر از استفاده قلمه، زاییریشه محیط رطوبت

گیرند  قرار توجه مورد دقت به بایستی قلمه زاییریشه افزایش برای که هستند مهمی عوامل مواد از این بهینه غلظت یافتن و گیاهی رشد
در بررسی کریمی و  (.9د )دار شدنهای چوب نیمه سخت این گیاه ریشهتر از قلمهقلمه نرم تهیه شده از گیاهان برگ نو ژاپنی سریع(. 4)

های چوب نرم داری بر ریشه زایی آن داشته است و قلمهتاثیر معنی( Parrotia persica)( نوع قلمه در ازدیاد درخت انجیلی 5یعقوبی )

نیاز  در طراحی منظر، همچنین به دلیل ارزش دارویی این گیاهان،سرخی با توجه به اهمیت ختمی گل داشتند.زایی را بیشترین درصد ریشه
 زایی ختمی گل سرخی در ایران است. نقش نوع قلمه بر ریشه مورد در تجربه تحقیق اولین به تولید نهال این گیاه است. این

 

 هامواد و روش
 4آزمایشی به صورت طرح کامال تصادفی با  Plenusختمی گل سرخی رقم های زایی قلمهبر ریشهنوع بافت قلمه به منظور بررسی اثر 

و قلمه  5924متر( در بهمن ماه سانتی 51در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به اجرا در آمد. قلمه چوب سخت )به طول تکرار 
ها در از گیاهان مادری مناسب تهیه شدند. قلمه 5921سانتی متر و دارای یک یا دو برگ( در اواسط اردیبهشت  7چوب نرم )طول قلمه 
ها از خاک خارج شده و درصد زایی، قلمهداخل گلخانه و در زیر سیستم مه پاش قرار گرفتند. در پایان دوره ریشهبستر حاوی پرلیت در 

های حاصل برای زایی، تعداد ریشه در هر قلمه و طول بزرگترین ریشه در هر قلمه مشخص شد. دادهزایی، میانگین مدت زمان ریشهریشه
دار( )حداقل تفاوت معنی LSDها با استفاده از آزمون و مقایسه میانگینSAS استفاده از نرم افزار فاکتورهای مختلف در طول آزمایش با 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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331 
 

 نتایج و بحث
های ر قلمهزایی ددار بود. درصد ریشهزایی و تعداد ریشه معنیزایی، میانگین زمان ریشهطبق نتایج بدست آمده اثر نوع قلمه بر درصد ریشه

داری زایی نیز اثر معنی(. نوع قلمه بکار برده شده بر زمان ریشه5درصد بود )شکل  21درصد و در قلمه چوب نرم  78چوب نیمه سخت 
چنین  (. هم5روز بود  )شکل  41و  591ترتیبهای چوب نیمه سخت و چوب نرم بهزایی در قلمهداشت. بطوریکه میانگین مدت ریشه

های چوب نرم های چوب سخت بودند. در آزمایش حاضر درصد زیادی از قلمهب نرم دارای تعداد ریشه بیشتری نسبت به قلمههای چو قلمه
های جوان و توان نتیجه گرفت که وجود برگدار شدند. بطور کلی میهای چوب سخت ریشهدر مدت زمان کمتری نسبت به قلمه

های تر از بافتهایی که از نظر متابولیسمی فعالچنین وجود سلولشود. همزایی میالقای ریشه های چوب نرم باعثهای فعال در قلمه جوانه
های مصنوعی، آب و مواد غذایی شده و به همین ها به میزان کمتری چوبی شده موجب جذب بیشتر هورمونبالغ بوده و دیواره سلولی آن

(. در بررسی پیشین ما روی درخت انجیلی و برگ نو ژاپنی نیز نتایج مشابهی 7بود ) های چوب نرم بیشتردلیل پتانسیل ریشه زایی در قلمه
 (. 9و  5بدست آمد )

 

 

های در هر ستون میانگین های چوب نرم و چوب سخت ختمی گل سرخی.زایی  در قلمهزایی و میانگین مدت ریشهدرصد ریشه -1شکل 

 داری با هم دارند.ت معنیدرصد تفاو 5دارای حروف متفاوت در سطح احتمال 

 

 

 ارزش داروئی، قلمه، چوب نرم، چوب سخت: واژگان کلیدی

 

 منابع
 Parrotiaریشه زایی قلمه درخت انجیلی ) در قلمه اسید و نوع بوتیریک ایندول مختلف هایغلظت تاثیر. 5921کریمی. م. و یعقوبی. ش.  -5

persicaچاپ.های چوب. در دست (. نشریه جنگل و فراورده 
. نهمین کنگره علوم ژاپنی نو برگ زینتی درختچه در نرم چوب قلمه و سخت نیمه چوب قلمه زاییریشه مقایسه. 5924کریمی. م. و محمدی. ف.  -9

 باغبانی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
3- Ercisli, S., Esitken, A., Cangi, R., and Sahin, F. 2003. Adventitious root formation of kiwifruit in relation to sampling 

date, IBA and Agrobacterium rubi inoculation. Plant Growth Regulation 41: 133-137. 
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4- Hartmann, H.T., D.E. Kester, F.T. Davies and R.L. Geneve. 1997. Plant Propagation, Principles and Practices. Sixth 
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تحت تاثیر منابع کودی مختلف در  (Rosmarinus officinalis)ارزیابی خصوصیات مورفولوژی گیاه رزماری 

 شرایط رقابت با علف هرز

 4، مصطفی عمادی3، وحید اکبرپور2*، فائزه زعفریان1مریم صادق

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، 5
 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه زراعت، گروهاستادیار   9
 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه باغبانی، گروه استادیار9

 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه خاکشناسی، گروه استادیار 4
 fa_zaefarian@yahoo.comل: نویسنده مسئو*  

 

 مقدمه

با نام  ،توان رزماری(. در این میان می1باشد )تمایل به تولید گیاهان دارویی و تقاضا برای محصوالت طبیعی در جهان رو به افزایش می

 است را  (Lamiaceae)ای، همیشه سبز و معطر از خانواده نعناعیانکه گیاهی چندساله، دارای فرم بوته Rosmarinus officinalisعلمی 

ست که استفاده بیش شود و این در حالیها به عنوان ابزاری برای دستیابی به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده مینام برد. امروزه از کود

نظیر کود دامی و  هاییها با کوددهد. بنابراین جایگزین کردن این کودهای شیمیایی، پتانسیل عملکرد گیاه زراعی را کاهش میاز حد کود

های آلی نظیر واکنش گیاه رزماری به کود مورد در تحقیقات که آنجا ازتواند گامی موثر در جهت کشاورزی پایدار باشد. کمپوست میورمی

بررسی تاثیر منابع کودی مختلف، بر صفات مورفولوژی گیاه رزماری در شرایط  هدف با حاضر محدود است، لذا آزمایش کمپوستورمی

 .رقابت با علف هرز انجام شد

 

 هامواد و روش

آزمایشی به صورت اسپیلیت پالت در قالب طرح بلوک کامل تصادفی های کودی مختلف بر رزماری، تیمار کاربردتاثیر به منظور بررسی 

تن در  51هکتار(، کود دامی )تن در  51کمپوست ) تن در هکتار(، ورمی 91اجرا گردید. عامل اصلی، تیمار کودی مختلف شامل: کود دامی )

کیلوگرم در هکتار، سولفات  511کیلوگرم در هکتار، سوپر فسفات تریپل  511تن در هکتار(، کود شیمیایی )اوره  1کمپوست )هکتار( + ورمی

ی، رقابت گیاه لیتر آب، شاهد )عدم مصرف کود( و عامل فرع 91سی در سی 11 به میزان NPKکود کیلوگرم در هکتار(، نانو 61پتاسیم 

ی تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی های هرز )در دو سطح وجین و عدم وجین( در نظر گرفته شد که در سه تکرار در مزرعهزراعی و علف

ه و تجزی باشد.می ساقه، ارتفاع بوته، عرض کانوپی، تعداد شاخه اصلی صفات مورد ارزیابی شامل: قطر و منابع طبیعی ساری به اجرا درآمد.

 انجام شد. LSDها نیز از طریق آزمون و مقایسه میانگین SASافزار آماری ها با استفاده از نرمتحلیل داده

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته: -5
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اس . بر اس)داده ها نمایش داده نشدند(بر اساس نتایج تجزیه واریانس، ارتفاع بوته تحت تاثیر دو تیمار کودی و علف هرز، معنادار گردید 

 89/95متر( و شاهد )سانتی 99/47کمپوست )بیشترین و کمترین میزان ارتفاع تحت تاثیر تیمار کودی، به ترتیب در تیمار ورمی 5جدول 

تن  51دهد کاربرد ( بدست آمد که نشان می9( و انیسون )5متر( دیده شد. در همین راستا نتایج مشابهی در زیره سبز )سانتی

ر با افزایش جذب آب و مواد غذایی بر فتوسنتز تاثیر گذاشته و موجب افزایش ارتفاع این گیاهان شده است. البته کمپوست در هکتا ورمی

تفاوت معناداری نداشتند. همچنین  کمپوستکود دامی * ورمیکمپوست با تیمار با نانوکود و تلفیق شایان ذکر است که تیمار ورمی

مندی بیشتر از مزایایی توان به بهرهشد که علت آن را می ر( در تیمار عدم رقابت با علف هرز دیدهمتسانتی 71/46بیشترین میزان ارتفاع )

(. قابل ذکر است که اثر متقابل 7و  6شود نسبت داد )اندازی برای گیاهی که زودتر سبز میای و اثرات سایههمچون توسعه سیستم ریشه

 فاع نداشتند.تیمار کودی و علف هرز تاثیر معناداری بر ارت

 عرض بوته: -9

اثر همچنین  ها نمایش داده نشدند(.ا نسبت به تیمار کودی مختلف و علف هرز نشان داد )دادهرعرض بوته در رزماری پاسخ معناداری 

هرز، در حالت عدم رقابت با علف ، 5نمودار درصد معنادار گردید. بر اساس  1متقابل تیمار کودی و علف هرز نیز در سطح احتمال 

سانتی متر( بوده  99/91سانتی متر( و شاهد ) 81/49کمپوست )بیشترین و کمترین میزان عرض بوته، به ترتیب مربوط به تیمار ورمی

کمپوست، نانوکود و همچنین کود دامی تفاوت چندانی کمپوست، تلفیق کود دامی * ورمیاست که از نظر آماری، بین چهار تیمار ورمی

( باالترین میزان عرض بوته را نشان داده است سانتی متر 41/52مچنین در حالت رقابت با علف هرز، تیمار کود دامی )مشاهده نگردید. ه

 .(5)نمودار  از نظر آماری تفاوت چندانی نداشته است سایر تیمارهاکه با 

 های آزمایشهای صفات مورفولوژیک رزماری تحت تاثیر تیمارمقایسه میانگین -1جدول 
 تیمار                                 (cm)ارتفاع بوته  (mm)اقه قطر س

b 54/8  b86/45 کود شیمیایی  

 

 

 منبع کودی

a 79/2  b49 کود دامی 

a 65/2  a99/47 کمپوستورمی 

ab 15/2  ab79/49 کود دامی*ورمی کمپوست 

 

ab 67/8  ab41/41 نانوکود 

c 52/6  c89/95 شاهد 
a 17/51  a71/46 ینبا وج  

b آلودگی علف هرز 11/6  b 91/97 بدون وجین 

 دار هستند. فاقد اختالف معنی (LSD)دار  درصد و بر اساس آزمون حداقل اختالف معنی 1های دارای حداقل یک حرف مشابه از نظر آماری در سطح  در هر ستون، میانگین

 قطر ساقه: -9

که با توجه  ز تاثیر معناداری بر قطر ساقه داشته است )داده ها نمایش داده نشدند(نتایج بیانگر این بود که تیمار کودی مختلف و علف هر

میلی متر( بوده  52/6و شاهد ) میلی متر( 79/2) بیشترین و کمترین میزان قطر ساقه به ترتیب مربوط به تیمار کود دامی 5به جدول 

 (.8) شد حاصل شیمیایی کود و دامی کود تلفیق و دامی کود هایمارتی ساقه در قطر بیشترین گیاه آفتابگردان دراست. در همین راستا 

کمپوست و نانو کود تفاوتی از نظر آماری دیده نشد کمپوست و همچنین تیمار تلفیق کود دامی*ورمیالبته بین تیمار کود دامی و ورمی
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متر( نسبت به تیمار شاهد بوده است. اثر میلی 17/51(. تیمار عدم رقابت با علف هرز نیز دارای بیشترین میزان قطر ساقه )5)جدول 

 متقابل تیمار کودی و علف هرز تاثیر معناداری را بر میزان قطر ساقه نشان نداد )داده ها نمایش داده نشدند(.

 تعداد شاخه: -4

. )داده ها نمایش داده نشدند(گردید  با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس، تعداد شاخه تحت تاثیر دو تیمار کودی و علف هرز، معنادار

در حالت  9داری داشته است. بر اساس نمودار همچنین اثر متقابل تیمار کودی و علف هرز نیز بر تعداد شاخه در گیاه رزماری، تاثیر معنا

شاهد مشاهده گردید.  کمپوست و( تعداد شاخه، به ترتیب در تیمار ورمی91/9( و کمترین )99/6عدم رقابت با علف هرز، بیشترین )

کمپوست با کود شیمیایی نیز از نظر آماری تفاوت معناداری نداشت. همانند نتایج این آزمایش، تهامی زرندی و همچنین تاثیر تیمار ورمی

بی گزارش های جانکمپوست بر افزایش تعداد شاخه( نیز نتایج مشابهی را از تاثیر ورمی4( و رضایی مودب و همکاران )9رضوانی مقدم )

( رویت گردید که تنها تفاوت معنادار با 91/9نمودند. همچنین در حالت رقابت با علف هرز، باالترین میزان شاخه در تیمار کود دامی )

 (. 9شاهد داشت )نمودار 
 

 

 تاثیر تیمار کودی مختلف و علف هرز بر عرض بوته در رزماری -5نمودار 

 

 ف و علف هرز بر تعداد شاخه رزماریتاثیر تیمار کودی مختل  -9نمودار 
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 نتیجه گیری

های بدون وجین، وجود علف هرز باعث افزایش رقابت بر سر منابع کودی مختلف شده که به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که در تیمار

ات مورد ارزیابی نسبت به یابد. همین امر موجب کاهش میزان تمامی صفبه دنبال آن سهم عناصر غذایی در دسترس گیاه، کاهش می

 غذایی، عناصر و آب جذب برای زیاد سطوح بودنا دارکمپوست به دلیل های آلی همانند ورمیتیمار توام با وجین گردید. از طرفی کود

ش های هرز موجب افزایو همچنین کاهش رشد علف دارویی گیاهان عملکرد و رشد بهبود گیاه، نیاز مورد غذایی عناصر کردن فراهم

 میزان در تمامی صفات از جمله ارتفاع و بقیه صفات مورفولوژی بوته رزماری گردید.

 

 های هرزرزماری، صفات مورفولوژیک، علفواژگان کلیدی: 

 منابع

انس زیره های دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسکمپوست و کود، ارزیابی مصرف کمپوست، ورمی5982نژاد ا. و رضوانی مقدم پ. سعید-5
 .549-548. صفحه 9. شماره 94. نشریه علوم باغبانی )علوم و صنایع کشاورزی(. جلد (Cuminum cyminum)سبز 

کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون . تاثیر کاربرد ورمی5982درزی م.، حاج سید هادی م. و رجالی ف. -9
(Pimpinella anisum L.)419-461. صفحه 4. شماره 96پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد -. فصلنامه علمی. 

های آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان . مقایسه تاثیر کود5982تهامی زرندی س.م.، رضوانی مقدم پ. و جهان م. -9

(Ocimum basilicum L.). 96-74. صفحه 5. شماره 9کشاورزی. جلد  مجله بوم شناسی. 
های زیستی بر عملکرد رویشی و اسانس ریحان کمپوست و کود. اثر ورمی5929رضایی مودب ع.، نبوی کالت س.م. و صدرآبادی حقیقی ر. -4

(Ocimum basilicum L.) 911-969. صفحه 4. شماره 1شناسی کشاورزی. جلد در شرایط آب و هوایی مشهد. مجله بوم. 
5- Carrubba A., Torre R.L., and matranga A. 2002. Cultivation trials of some aromatic and medicinal plants in a 

semi-arid Mediterranean environment. Flavour and fragrance Journal, 17: 191-194. 
6- Ekeleme F., Akobundu I.O., Fadayomi R.O., Chikoye D. and Abayomi Y.A. 2003. Characterization of 

legume cover crops for weed suppression in the moist savanna of Nigeria. Weed Technology, 17: 1-13. 
7- Olorunmaiye P.M. 2010. Weed control potential of five legume cover crops in maize/cassava intercrop in a 

Southern Guinea savanna ecosystem of Nigeria. Australian Journal of Crop Science, 4: 324-329. 
8- Esmaeilian Y., Nouri H., Amiri E., Mashhadi Akbar Boojar M., Babaeian M. and Tavassoli A. 2011. 

Investigation the influences of manure sources and chemical fertilizers on yield, protein and oil content of 

sunflower under drought stress. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10): 1084-1089. 
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 های گیاهی در خطر انقراض برای حفاظت از ژرم پالست گونه cryopreservationهای استفاده از توانمندی

 

1ژادالهه عبداهلل ن
 2وحید پوزش  ،*

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی گیاهی دانشگاه دامغان *5

 استادیار  دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان 9

 e.abdolahy1992@yhaoo.comنویسنده مسئول: 

 

 مقدمه 

مقدار  برآورد و شناسی بوم جهان، در یدرمان گیاه نگرش توسعه صنعتی و و دارویی گیاهان درمانی و اقتصادی اهمیت به نظر امروزه
در  جدید نسبتا رویکردی مختلف، اشکال به دارویی گیاهان از استفاده . باشد می برخوردار خاصی اهمیت از گیاهان این موثر محصول
از  استفاده در والنیط بسیار ای سابقه که نیز ایران در (.5،9) گسترش است حال در جهانی ابعاد در که است ها انسان درمان و بهداشت
اثرات  از پرهیز جهت مردم از زیادی عده بویژه است. شده گیاهان روزافزون این مصرف اخیر های سال در دارد، وجود دارویی گیاهان
ارقام  اب بومی ارقام عمدتاً اخیر، های دهه در متأسفانه(. 9) اند روی آورده دارویی گیاهان مصرف به شیمیایی داروهای نامطلوب و جانبی
گرفت  خواهند قرار خطر در معرض کشور بومی ارقام تدریج به آن، نتیجة در که خواهند شد جایگزین آینده در یا شده جایگزین شده اصالح

 های از روش باید رو ازاین ؛است، انقراض حال در کشور طبیعی های عرصه از و نامناسب رویه بی های برداشت دلیل به گیاه این اینکه و

 (.4) شود استفاده باارزش ژنتیکی منابع این حفظ برای مختلف نوین
 های گونه بذرهای ژن بانک ای، منطقه و ملی شناسی گیاه های باغ ایجاد مانند طبیعی منابع های گونه از حفاظت مرسوم روشهای کنار در

 گونه از حفاظت برای فرد به منحصر راهکاری یبیوتکنولوژ های توانمندی از استفاده ، جنگلی شده حفاظت های عرصه و مرتعی و جنگلی
با استفاده از روش فراسرد  (1).است  یانجماد هایروش ها، توانمندی این از یکی. باشد می توسعه حال در سرعت به که است  گیاه های
رای مدت زمان نامحدود حفظ شماری از گونه های گیاهی که در حفظ ذخایر خود دچار مشکل شده اند را بتوان تعداد ژرم پالسم بیمی

سه فرم از دسته بندی گونه های گیاهی در حفاظت از دانه خود دچار مشکل شده اند :برخی گیاهان مثل موز و چنار تخم تولید نمی  نمود.
نه ها مثل سیب برخی از گو (6لیستی از گونه هایی که در انجماد موفق بوده اند گزارش شده است.) کنند و در نتیجه تکثیر رویشی دارند.

 تر میتوانند ژنوتیپ را حفظ کنند.مهتروزیگوت تولید می کنند در نتیجه کزمینی و نی شکر هر دو نوع ژنوتیپ را دارند و دانه 
 درختان میوه و گونه های متعددی از درختان جنگل به ویژه انهایی که در مناطق گرمسیری اند دانه مقاوم تولید می کنند در نتیجه نمیتوان

( به برخی از دالیل گونه های 7،8انه را خشک کرد تا به مقدار الزم رطوبتشان کاهش یابد تا بتوانیم در دمای پایین ذخیره اش کنیم)د
 ( 2دارای دانه سر سخت انجمادشان محدود است.)

های محیطی برای حفاظت از ا تنشانجماد تنها روشی است که مقرون به صرفه )نیاز به فضا و نگهداری محدود دارد( و امن از فشارها و ی
شماری از گونه های گیاهی را برای مدت زمان توان تعداد ژرم پالسم بیبا استفاده از روش فراسرد می .باشدمنابع ژنتیکی گیاهان می

 (.51)نامحدود حفظ نمود 
 دمای  در کاهو زنی عمر جوانه که نیمه ادد نشان Avrami معادله از استفاده ( با55های والترس و همکارانش ) بررسی از حاصل نتایج

-196 ºC  توارثی ذخایر از حفاظت در را این فناوری توانمندی ، زمان مدت این که ، نمود حفظ سال 3500 حدود توان می را 

 می فناوری ینا با (.59) است طوالنی بسیار زمان مدت برای گیاهی های اندام و بذرها ذخیره سازی روش فراسرد فناوری .میدهد نشان
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 های فعالیت آن در که مایع ازت محیط یا -ºC 526  دمایه در را گیاهی گرده دانه و سلول ، رویشی های اندام بذرها، از بسیاری توان

 .(59)نمود  حفظ طوالنی  بسیار زمان مدت برای ا ر است شده متوقف اندام و بذر فیزیولوژیک و متابولیکی
 پالسم  های حفاظت از ذخایر ژرمروش

 (ex-situ)و خارج از محل اصلی  (in-situ)ی وجود دارد که حفاظت در محل اصل یاهیگ یکیدو روش به منظور حفاظت منابع ژنت
روش از  نیا .است که در آن بوجود آمده اند یعیطب ستگاهیدر ز یکیشامل نگه داری منابع ژنت یدر محل اصل حفاظتد. شونیم  دهینام

نوع حفاظت  نی(. ا54شده است ) شروع الدییم 5281در اهداف و برنامه های مختلف برخوردار بوده و از حدود سال  ییهای باال تیاولو
روش محدود است و امکان  نیتعداد گونه های محافظت شده به ا نیطلبد. همچن یم را ییدارد و زحمات طاقت فرسا یبه فضای بزرگ ازین

(. حفاظت خارج از 51،56) رندیقرارگ یروسیهای و مارییو ب ییآب و هوا راتییتغ ،یطیهای محمعرض تنش  در نیگونه ها در زم نیدارد ا
 یعیطب بیاز تخر یاهیگ تینگاه داشتن جمع منیا منظور به یاست و به طور کل یعیطب ستگاهیشامل حفاظت در خارج از ز یمحل اصل

است.  یاهیگ دانه در بانک های ژن و باغ های رهیچون ذخ ییهاشامل روش یحفاظت خارج از محل اصل دستاوردهای .شود یاستفاده م
ر بذر یکی از مهمترین منابع حفظ ذخایر توارثی گیاهی بوده که در تکثیر، انتشار و استقرار گیاه در مناطق مختلف، حفظ و بقای نسل گیاه د

 انیدر م(. 57باشد)ذایی و دارویی مورد توجه میشرایط سخت و طوالنی مدت نقش بسزایی دارد. بعالوه اینکه بذر در صنایع مختلف غ
بذرها تا اندازه ای است که محتوی آب  کردن روش است و شامل خشک نیمرسوم تر یکیروش های متنوع حفاظت بلند مدت منابع ژنت

مناطق  یاز گونه های درخت ادییوجود تعداد ز نیشود. با ا رهیذخ نییپا دماهای خود برسد و بعد از آن در زانیم نیتر نییآنها به پا یداخل
ی و از دست رفتن آب دهند و قادر به تحمل خشک یخود را از دست م یکنند که به سرعت زنده مان یم دیتول دانه های سرسخت ییاستوا

 های گونه از زیادی تعداد( 56باشد.)خود نیستند. از این رو به کار بردن استراتژی های مرسوم ذخیره دانه برای این گونه ها امکان پذیر نمی

 کلونی ریزازدیادی با ترجیحاً و هتروزیگوتند بشدت ها دانه یا کنند نمی تولید دانه سادگی به یا اند عقیم یا هم باغی و زراعی ارزش با

گونه ها در معموال این هستند.  فرفیون زمینی، سیب نیشکر، شیرین، زمینی سیب موز، زراعی های گونه این از مثال چند .شوند می تکثیر
 (.58های ژن مزرعه حفاظت می شوند)بانک

و  91ازجمله روشهای حفاظت از گونه هایی که در حفظ ذخایر خود دچار مشکل شده اند با توجه به مدت زمان، کوتاه مدت )کاهش رشد
 ( می باشد. 96طوالنی مدت)انجماد

  slow growthکاهش رشد 
 در درپی پی بازکشت که طوری به کنند، داری نگه بافت کشت شرایط در سال5-51 را یگیاه ماده توانند می تدریجی رشد های روش با

 C˚ 5-0 دمای از تلفیقی موارد بیشتر در .دارد وجود تدریجی رشد توسط گیاهی ماده داری نگه برای روش چندین .گیرد صورت ها آن

 کار به سرما به مقاوم های گونه برای دمایی گستره .شود می استفاده رشد کردن محدود منظور به تاریکی حتی یا کم نور شدت و پایین

 در رشد کردن محدود منظور به .شود می استفاده 20-15 هستند حساس سرما به نسبت که گرمسیری های گونه مورد در اما رود، می

 های روش هرحالبه . کرد لاعما معدنی عناصر یا قند غلظت کاهش جمله از تغییراتی دمایی گستره C˚ توان می کشت محیط ترکیب

 مدت به را گیاهی ماده است قادر فراسرد که حفاظت حالی در کنند می داری نگه متوسط یا کوتاه مدت به را گیاهی مواد تدریجی، رشد

مدت  باشد و در طوالنیهدف از کوتاه مدت کاهش رشد گیاه و افزایش فاصله زمانی بین کشتها می .نماید ذخیره ها قرن برای طوالنی
 (.56شود )بدون تغییر برای مدت زمان نامحدود در یک محیط کشت کوچک ذخیره می
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  cryopreservationحفاظت در دمای فراسرد 

باشد. تکنیک کالسیک ، تکنیک آهسته خنک کردن و به دمای پایین انجماد تکنیکهای طوالنی مدت به دو صورت کالسیک و جدید می
این تکنیک به طور کلی پیچیده و گران قیمت  (.52)باشدمی  97نبال آن غوطه وری سریع در نیتروژن مایعشود و به درسانیدن تعریف می

 باالی غلظت با همراه نمونه سریع فوق کردن سرد از نتیجه ای ویتریفیکاسیوناست.  98است. تکنیک انجماد جدید بر پایه ویتریفیکاسیون
 می سلولی خارج و سلولی داخل محلول در یخ کریستال تشکیل کامل حذف به هایت منجرن در که باشد می انجماد برابر در محافط ماده
 .(91) باشدروشهای انجماد جدید درارای مزایای عملی بیشتری نسبت به روش انجماد کالسیک می .شود

 cryopreservationهای تکنیک
 و حفظ به نسبت باید و است برخوردار خاصی اهمیت زا که شود می محسوب کشور هر های ثروت و منابع ترین مهم از پالسم ژرم

 با مایع ازت در )ها اندام یا ها بافت زنده، های سلول (زیستی های نمونه سازی ذخیره معنای به فراسرد، حفاظت .کرد اقدام آن نگهداری

 (. 99و95) رود می شمار به پالسم ژرم درازمدت نگهداری های روش ترین موفق و ترین اصلی از که است گراد سانتی درجة 196- دمای

 نگهداری نتیجه در و شده متوقف گیاهی مواد فیزیولوژیکی و متابولیکی فرایندهای و سلولی های تقسیم همة کم، بسیار دمای این در

 (.99،94) شود می پذیر امکان آنها مدت طوالنی
هفت روش بر پایه ویتریفیکاسیون مشخص شده است : (. 91دارد)پروتکل های مختلفی از انجماد برای بسیاری از گونه های گیاهی وجود 

، (92)94آبگیری_، رشد مجدد99، رشد مجدد(98) 99، آبگیری(97)95شیشه ای_، کپسوله (2) 91، شیشه ای شدن(96)92آبگیری_کپسوله 
  (.96)91ایقطره_ایشیشه

 . (98)باشد که از انجماد نیز مهمتر استجماد میی روشهای انجماد جدید از دست دادن آب سلول قبل از انویژگی مشترک بین همه

 encapsulation_dehydration آبگیری -کردن کپسوله پروتکل

توسط  اولین بار تکنیک این . است فراسرد حفاظت تکنولوژی حفاظتی هایشرو از یکی نیز آبگیری-کردن کپسوله روش
Redebbaugh توسط  1990 سال در و شد گزارش 1987 و 1986 های سال در همکاران وFabre  وDereuddre  یافت توسعه 

با استفاده از این روش موفق  5221و همکارانش  dereuddreاست،  شده استفاده گیاهی های پالسم ژرم از زیادی انواع برای تاکنون و
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 مورد موفقیت تاکنون با که است فراسرد حفاظت مهم و ای پایه های از پروتکل یکی تکنیک این(. 91گونه نیشکر شدند ) 51به انجماد 

تا  شدند منتقل CaCl2محلول  به سپس و آلژینیک اسید محلول به ابتدا ها ریزنمونه تکنیک این در (.95) است گرفته قرار استفاده

 عمومی هایپلیمر ترین از مهم یکی آلژینات .کند ایفا را پایین بسیار دمای مقابل در حفاظت عمل و فراگیرد را ها آن اطراف کپسولی

 و غیرسمی فراوان، ارزان، آلژینات زیرا .است مصنوعی مناسب های دانه تشکیل و گیاهی های سلول رشد و تحرک عدم برای که است
 (.99) است غیرفعال

 Ribes)کشمش  (،94) رازک های جوانه(، 99) (Davcus carota),هویج فراسرد حفاظت در آبگیری تاکنون-کردن کپسوله روش

caliatum)(91) است شده برده کار به دیگر دانه تجاری بی گونه و چندین. 

  vitrificationشیشه ای شدن 

 کاهش ها نمونه آب محتوای روش این (. در96باالست ) آبگیری قابلیت و با ویسکوزیته هایی محلول از استفاده شامل شدن، ای شیشه

 این در .انتقال یابد شکل بی فاز به مایع فاز از مستقیماً باقیمانده، آبو  نشود تشکیل یخی کریستال که رسد می سطحی به یابد و می

 کریستال تشکیل از توان می این روش از استفاده با طرفی از . کرد نخواهد تهدید را اجزای سلولی شکل بی فاز جانب از خطری حالت

 همکارا و Ishikawaنام  به (. محققی97) دجلوگیری کر شود مشاهده سلولی درون آب در ی توجه کاهش قابل آنکه بدون یخی

 در  Bletilla striataگونه بذرهای جنین سازی و سپس ذخیره  PVS2همراه با محلول  ویتریفیکاسیون تیمار پیش از استفاده با 5227نش

نام  به ریمحقق دیگ .نمودند گزارش درصد 60 حدود در را ازت مایع از خروج از پس ها جنین زنی جوانه سرعت ازت مایع،
Thammasir پیشتیمار ویتریفیکاسیون با  از PVS 2گونه   بذر نگهداری برایDoritis pulcherrima  پس و کرد استفاده مایع ازت در 

 .نمود. آمیزگزارش موفقیت ا ر نتیجه مایع ازت در بذرهای سازی ذخیره ماه 3 از

  encapsulation-vitrificationای شدن شیشه-کپسوله کردن
-گذارند و سپس منجمد میها را درمحفظه ای میای شدن است که نمونهآبگیری و شیشه _های کپسوله کردن ن روش ترکیبی از روشای

 شدن کشته باعث تواند می خشکی استرس داشت بیان (92) بلوک(. 98کنند. این روش برای تعداد زیادی از گونه ها استفاده شده است )

 شدن ای شیشه باعث و کنند عمل استرس مقابل در گیر ضربه سیستم یک صورت به توانند می های آلژینات رهمه اما گردد، ها ریزنمونه

 در مصنوعی پوشش نوعی ایجاد واقع در کردن کپسوله .گردند شدن ذوب حین در مجدد بلور تشکیل از ممانعت نیز و ها مهره آب درون

 مواد داشتن دلیل به حفاظت، بر عالوه پوشش این ولی .کند می ایفا را بذر هنقش پوست گفت توان می که باشد می ها نمونه اطراف

 کردن ریزنمونه کپسوله .گیرد قرار نمونه استفاده مورد تواند می باززایی محیط در هنگام کشت یا مدت داری طوالنی نگه طی در مغذی

 مهره دیگر عبارت به .یابد می توجهی کاهش قابل میزان به رشد و تنفس آن طی که آورد می بوجود را شرایطی آلژینات های تیله در ها

 های سلول در تنفسی مراحل هوا، وجود عدم دلیل به زیرا .مؤثر هستند ذخیره حالت در رشد کمینه یا رشد عدم روی بر آلژینات های

 .(41) خواهدیافت کاهش یا و شده متوقف شده کپسوله

  dehydrationکاهش رطوبت بذر 
 سرعت و درصد جوانه زنی در مثبتی تأثیر -ºC526 دمای  به ورود از قبل بذر رطوبت تقلیل هدف با کاهش رطوبت تیمار از استفاده

 شرایط در بذرها مانی زنده طور کلی به .باشدمی متفاوت گونه نوع به توجه با بذر درصد رطوبت کاهش به پاسخداشت.  جوانه زنی

 لحاظ به روش این از لذا(. 45) است شده گزارش مایع مثبت ازت به ورود از قبل بذر رطوبت محتوای درصد 1 -10 کاهش با ، فراسرد

 عمدهترین گیاهی سلولهای در انجماد قابل آب میزان .نمود کاربردی استفاده مقیاس در میتوان شیمیایی مواد به نیاز عدم و سهولت

 جلوگیری امکان حد تا یخی کریستالهای تشکیل از و شده داده اهشک سلولی بین آب رطوبت، محتوای کاهش تیمار در .میباشد مشکل

  Acer saccharinumگونه بذر از حفاظت برای را رطوبت کاهش روش بکارگیری نیز (49) وایتل و بیردمور رابطه درهمین .میشود
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باربوسا و  -ویگا توسط Passifloraاز  گونه 10 بذور فراسرد حفاظت و رطوبت کاهش روی گزارش اولین موفقیت آمیز گزارش نمودند.
  ( گزارش شد.49همکاران )

 pregrowhرشد مجدد 

شوند وسپس انجماد آنها به سرعت توسط غوطه وری مستقیم در نیتروژن مایع صورت در این روش نمونه ها در دمای کم مجددا کشت می
 (.44ه است )در محیط آزمایشگاه استفاده شد Musaمیگیرد از این روش برای مریستم های 

  pregrowh-dehydrationآبگیری  –رشد مجدد 

شوند، در همین حین آب خود را توسط جریان آرامی از هوا و یا ژل سیلیکا در این روش نمونه های گیاهی که در دمای کم کشت مجدد می
یادی مارچوبه و نارگیل استفاده شده شوند.از این روش برای بخشهای بندهند و سپس به سرعت در نیتروژن مایع منجمد میاز دست می

 (. 41،46است )

  droplet – vitrificationایقطره –ایروش شیشه
باشد. هر قسمت از باشد و تعداد گونه هایی که با موفقیت از این روش استفاده کرده اند درحال افزایش میآخرین تکنیک بدست آمده می

های انجماد قرار گرفته، پس از آن بر روی فویل آلومینیومی به مدت چند تحت درمان با محلول جانبی ریشه و ساقه( و انتهائی جوانهگیاه )
 (.97)شوند دقیقه در قطرات محلول انجماد گذاشته و به سرعت وارد نیتروژن مایع می
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ی برگی گیاه ها زایی و باززایی ریز نمونه لوسبر کا نفتالین استیک اسید و بنزیل آدنین بررسی اثر

 (Echinacea purpurea L) سرخارگل
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 مقدمه
(، گیاهی است علفی چندساله وبومی آمریکای شمالی Asteraceaeخانواده ی ) ازL.  Echinacea purpurea با نام علمی گیاه سرخارگل

وه های مختلفی تعلق دارند مهم ترین (. پیکر رویشی این گیاه حاوی مواد موثره ارزشمندی است این مواد از نظر شیمیایی به گر5است )

باشند، همچنین مشتقات اسید کافئیک مانند اسید  آلکیل آمیدها، پلی ساکاریدها و اسانس ها می این ترکیبات اسید کافئیک و مشتقات آن،

جه محققین به این گیاه ( در سال های اخیر تو9های مختلف سرخارگل وجود دارند ) شیکوریک و اکیناکوزید در ریشه و پیکر رویشی گونه 

بیشتر شده است و تحقیقات انجام گرفته نشان داده اند که این گیاه اثرات بسیار خوبی روی سیستم ایمنی دارد به طوری که باعث تقویت 

های  ا و بیماریآن شده و مقاومت بدن را در برابر بیماری ها افزایش می دهد همچنین از این گیاه دارویی در درمان سرماخوردگی ، آنفوالنز

( .به طور کلی نوع 4(. فرآیندهای بیوشیمیایی گوناگونی برای تمایز در طی اندام زایی در گیاهان مورد نیاز است )9شود ) مزمن استفاده می

منظور (. به 1های رشد گیاهی یک نقش کلیدی در تنظیم فرآیند تمایز بازی میکنند)ریزنمونه و جهت آنها در محیط کشت و تنظیم کننده

های مختلفی مانند برگ، دمبرگ،ریشه، هیپوکوتیل و کوتیلدون و نیز تنظیم کننده های زایی گیاه سرخارگل از ریزنمونهباززایی و کالوس

رشد متفاوتی استفاده شده است که میزان  کالوس زایی و باززایی در آنها با توجه به شرایط کشت متفاوت بود.هدف از انجام این آزمایش 

ای با استفاده از ریزنمونه برگی و یافتن بهترین تیمار هورمونی جهت کالوس  ه روش باززایی گیاه سرخار گل در شرایط درون شیشه توسع

 زایی و باززایی این گیاه است.

  

 هامواد و روش
و به دست آوردن گیاهان  هااز شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شد جهت ضد عفونی بذر (.Echinacea purpurea L)بذر گیاه سرخارگل 

بار شستشو با آب  9درصد ضدعفونی کرده پس از  11دقیقه با هیپوکلریت سدیم  51های سرخارگل را به مدت استریل مادری ابتدا بذر

تنظیم  7/1محیط کشت  PH .گرم در لیتر آگارمنتقل  شدند 8گرم در لیتر ساکارز و  51حاوی MS  9/5مقطر به محیط کشت بافت پایه 

دن بذور و ساعت تاریکی نگهداری شد. پس از جوانه ز 8ساعت روشنایی و 56درجه سانتی گراد در شرایط  91گردید. و سپس در دمای 

برای رشد  NAAو   BAهای رشد میکرو لیتر از تنظیم کننده91به همراه  MS رشدگیاهچه آنها را از پتریدیش به شیشه های حاوی محیط کشت

ی ریز نمونه جدا شد. غلظت  سانتی متر از برگ به منظور تهیه 5ها قطعات  اه پس از کشت بذر ها و رشد گیاهچهبهترمنتقل شدند. یک م

 9/1و  5/1، 1های  با غلظت NAAمیلی گرم در لیتر و  4، 9، 5، 1/1، 1های  با غلظت BAهای مختلفی از تنظیم کننده های رشد شامل 

 9111ساعت روشنایی و مقدار نور حدودا  56درجه سانتی گراد با  91ها در اتاقک رشد با دمای میلی گرم در لیتر در نظر گرفته شد، کشت 
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ریز نمونه برگ به عنوان  4تکرار)هر شیشه حاوی  9لوکس نگهداری شدند.این ازمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامآل تصادفی با 

 انجام شد .  Exelو SASها توسط نرم افزار  ها و رسم نمودار داده یک تکرار در نطر گرفته شد( انجام گرفت. تجزیه و تحلیل

 نتایج و بحث

(تمامی تیمارها به جز تیمار شاهد کالوس تولید 5های برگ استفاده شد )جدول  تیمار هورمونی که برای تولید کالوس از ریزنمونه  51از 

هایی که  تیمار های بدون نفتالین استیک اسید یا تیمار BAهمراه به  NAAکردند نتایج این ازمایش نشان داد که در ترکیب هورمونی 

دهند و با افزایش هورمون بنزیل  دارای غلظت کمتری از این ماده هستند درصد باالتری از کالوس زایی و هم چنین باززایی را نشان می

ایی کاهش یافت .در این بررسی نمونه شاهد )بدون تنطیم میلیگرم بر لیتر نیز درصد کالوس زایی و بازز 4میلی گرم بر لیتر تا  9آدنین از 

هفته از خود نشان نداد. همچنین طی این 6کننده رشد( هیچ گونه تغییری در جهت تولید کالوس و یا شاخه زایی در طی دوره ی زمانی 

ر تولید کالوس فراوان ،ریشه ی زیادی عالوه ب BAمیلی گرم بر لیتر  1و   NAAمیلی گرم بر لیتر  9/1آزمایش مشاهده شد که تیمار حاوی

میتواند دلیل القای تشکیل ریشه در کالوس   NAAنیز تولید کردکه اختالف غلظت بین این دو تنظیم کننده رشد و غلطت باالی

برگ در سطح  های باشد.)شکل(. نتایج جدول تجزیه واریانس نیز نشان داد که اثر تیمارهای هورمونی مختلف در تولید کالوس از ریزنمونه

هفته ای اختالف معنی داری را نشان نداد. هرچند که در برخی تیمارهای هورمونی  6%معنی دار است.اما درصد باززایی طی این دوره 1

 درصد باززایی باالیی دیده شد .

 مقایسه میانگین کالوس دهی در تیمارهای مختلف هورمونی -1جدول 

 شماره نوع تیمار کالوس%

1d
 control 5 

1/6ab
 BA(0mg/l)+NAA(0/1mg/l) 9 

9/6 ba
 BA(0mg/l)+NAA(0/2mg/l) 3 

8a
 BA(0/5mg/l)+NAA(0mg/l) 4 

6/1 ab
 BA(0/5mg/l)+NAA(0/1mg/l) 1 

6ab
 BA(0/5mg/l)+NAA(0/2mg/l) 6 

8a
 BA(1mg/l)+NAA(0mg/l) 7 

6/8 a
 BA(1mg/l)+NAA(0/1mg/l) 8 

6ab
 BA(1mg/l)+NAA(0/2mg/l) 2 

9/1 abc
 BA(2mg/l)+NAA(0mg/l) 51 

6/1 ab
 BA(2mg/l)+NAA(0/1mg/l) 55 

9/6 ab
 BA(2mg/l)+NAA(0/2mg/l) 59 

9/9 bcd
 BA(4mg/l)+NAA(0mg/l) 59 

9bd
 BA(4mg/l)+NAA(0/1mg/l) 54 

1d
 BA(4mg/l)+NAA(0/2mg/l) 51 

 

 کالوس ، ریزنمونه برگ،BA ،NAAسرخاگل،  :واژگان کلیدی
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 مطالعه تغییرات فنل و فالونوئید کالوس استویا در شرایط محیط کشت جامد و مایع

 تحت تاثیر برخی از ترکیبات ایلیسیتوری 
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 دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان9
 

 مقدمه

متعلق به خانواده آستراسه و بومی کشورهای  ،د سالهچن ،لمتر طوسانتی 91ای با حدود استویا ربادیونا برتونی گیاهی علفی و نیمه درختچه 

استویا سطح باالیی از فعالیت آنتی اکسیدانی و همچنین تنوع مواد شیمیایی گیاهی مثل ترکیبات  (. عصاره برگ9باشد)برزیل و پاراگوئه می

زنی بذرهای استویا درصد جوانه (.1دهد)نشان میهای آزاد و رادیکال سوپراکسید مرتبط است را که به طور مستقیم با حذف الکترون ,فنولی

(. کشت بافت سریعترین روش برای افزایش انبوه 9گیرد)( و ازدیاد رویشی از طریق قلمه توسط تعداد کمی از افراد صورت می8پائینی دارند)

 الیسیتورها سازها،پیش افزودن رشد، یهاکننده تنظیم دستورزی وسیلة به سلول کشت در ثانویه هایمتابولیت محتوای باشد.استویا می

 اکسیداتیو آزاد و تنش رادیکالهای تولید افزایش سبب و اسیدسالیسیلیک شوری مانند) زا تنش) الیسیتورهای از استفاده  .میباشد ارتقا قابل

 شده گزارش بسیاری پژوهشهای در که میباشد فنیل پروپانوئیدها نظیر آنزیمی غیر اکسیدانیآنتی ترکیبات افزایش آن نتیجهو  ،گردد می

مورد  ،با کمک کنترل و هدایت دستگاهی بطور خودکار و با کاهش هزینه و زمان ،محیط کشت مایع به عنوان یک روش کارآمد. (2)است

ایع مورد بررسی های ثانویه کالوس استویا در محیط جامد و م در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا تغییرات متابولیت گیرد.استفاده قرار می

 قرار گیرد.
 

 هامواد و روش

 نمونه برگدر دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. ریز 21-24تحقیق حاضر در طول سالهای

لوس به اندازه مورد نیاز، گرم در لیتر کشت شده و پس از تهیه کا به مقدار یک میلی NAAو  1/1به مقدار  BA حاوی MSگیاه در محیط 

میکرو موالر در دو محیط 511موالر و سالسیلیک اسید در دو سطح صفر و  میلی 11تیمارهای آزمایشی شامل شوری در دو سطح صفر و 

نوئید، کل و فالو میزان ترکیبات  بیوشیمیایی فنل ،کشت مایع و جامد در شرایط استریل کشت شد. پس از گذشت چهار هفته از اعمال تیمار

( و جهت سنجش فالونوئید کل از روش 5277،گیری شدند. جهت سنجش فنل کل از روش فولین سیوکالتیو )اسلینکارد و همکاراناندازه

طرح فاکتوریل بر پایه کامال  بر اساسSAS 9.1  های به دست آمده با نرم افزار( استفاده شد. داده9119آلومینیوم کلراید )چانگ و همکاران

 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.تصادفی 
 

 نتایج و بحث

 اثر متقابل محیط کشت و ایلیسیتورها بر میزان فنل کل
دهی اثر متقابل انجام شد و نتایج نشان داد کزه سزطوح مختلزف    برش ،هاالیسیتور ₓبا توجه به معنی دار شدن اثر متقابل نوع محیط کشت  

 ،(5باشند. بزر اسزاس جزدول میزانگین اثزر متقابل)جزدول       دار میدارای اختالف معنی های رشد در هر دو محیط کشت جامد و مایعمحرک
گرم در گزرم وزن تزر و کمتزرین در    میلی6/528بیشترین میزان فنل در ترکیب اسید سالیسیلیک و شوری در محیط کشت جامد با میانگین 
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( 5( و ریحزان سزبز)  9یده شد. این نتیجه در گیاهانی مانند پروانش)گرم در گرم وزن تر دمیلی 7/95( با میانگین511تیمار سالیسیلیک اسید)
 نیز گزارش شد.

 

 تاثیر محیط کشت بر میزان فالونوئید 
ان فالونوئید کالوس استویا داشت. میزان فالونوئید در محیط کشت جامزد بزا مقزدار    داری بر میز( محیط کشت اثر معنی9با توجه به جدول)

 گرم بر گرم وزن تر بیشتر از محیط کشت مایع بود.میلی 7/47
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

الیسیتورها بر میزان فنل: میانگین اثر متقابل محیط کشت و 1جدول  

 غلظت محیط کشت فنل

89/92±7/10
bc 

 
  جامد

 شاهد
87/48±12/40

bc مایع 

74/58±8/62
cd جامد  

میکروموالر( 122اسید سالیسیلیک)  21/67±3/51
d مایع 

130/81±39/80
b جامد  

میلی موالر( 52شوری)  114/17±25/01
b مایع 

198/56±10/42
a جامد  

میکروموالر(و 122اسید سالیسیلیک)  

میلی موالر( 52شوری)  
49/24±10/27

cd مایع 

: اثر محیط کشت بر میزان فالونوئید2جدول  

 

 فالونوئید

 

 محیط کشت

 
47/67±5/76

a 

 
 جامد

 
18/18±5/29

b 

 
 مایع
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 ها بر میزان فالونوئیدسیتورتاثیر ایلی

امزا در تیمزار اسزید     ،داری مشزاهده نشزد  بین شاهد و تیمار اسید سالیسیلیک اختالف معنزی  ،هابا توجه به مقایسه میانگین ستون ایلیسیتور
 9159اران در سزال  (. ایزن نتیجزه بزا نتزایج پزاچئو و همکز      9ها مقدار فالونوئید بیشتری دیده شد )جدول نسبت به دیگر تیمار ،سالیسیلیک

 مطابقت دارد.
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: اثر ایلیسیتورها بر میزان فالونوئید 3جدول  

 الیسیتور فالونوئید

 

48/86±4/57
a 

 
 شاهد

 

42/25±9/63
a
 

 
 511اسید سالیسیلیک )

 میکروموالر(
 

23/97±6/16
b
 

 
میلی موالر( 11شوری )  

 

 
16/63±11/71

b
 

 
 اسید سالیسیلیک

میکروموالر( و 511)  
میلی موالر( 11وری )ش  
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 ((.Tagetes patula Lگل جعفری فرانسوی  بررسی لوتئین در ریشه مویین 

 

 4غفار کیانی ،3علی پاکدین پاریزی ،2سید کمال کاظمی تبار ،*1 سمانه ملکی نسب
گروه بیوتکنولوژی و اصالح نباتات دانشگاه 4و9کشاورزی و منابع طبیعی ساری  دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوِژی دانشگاه علوم5

 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان9علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
 

 مقدمه 

گیاهی یکساله است که از جمله گیاهان رنگزا بوده و در  ،( متعلق به خانواده آستراسه .Tagetes patula L)جعفری فرانسوی با نام علمی 

گونه وجود دارد که بیشتر در جنوب وشمال آمریکا انتشار یافته است، بیش از نیمی از این  16دسته گیاهان دارویی قرار دارد. در این جنس 

ل جعفری به صورت تجاری برای استخراج رنگیزه های کاروتن و به ویژه گزانتوفیل . امروزه گ(9گیاهان بومی کشور مکزیک می باشند )

پرورش داده می شود. کاروتنوئید های استخراج شده از گلبرگ ها برای تشدید رنگ زرده ی تخم مرغ به غذای مرغ اضافه می شود. 

غنی از لوتئین موجب کاهش ریسک ابتال به بیماری های چشم رژیم های غذایی (، 8می کند ) تقویت را شبانه دید Aویتامین  مانند لوتئین

به دلیل وجود  آفتاب نور دربرابر چشم کننده حفاظت همچنین مهمترین و( 51که مربوط به پیری و ازبین رفتن بینایی است می شود )

تابولیت های ثانویه می توان از فنون کشت .  بنابراین جهت تولید سریع ، انبوه و اقتصادی م (7هستند ) چشم در شبکیه گزانتین و لوتئین

میزان متابولیت های موجود در کشت بافت سلول های گیاهی در برخی موارد خیلی بیشتر از میزان  بافت گیاهی به طور بهینه استفاده نمود.

 (.  5ولید نمی شود )آن در گیاه کامل است و یا حتی در کشت بافت سلولی، متابولیت هایی تولید می شود که در گیاه اولیه ت

 ریز نمونه های برگی مورد استفاده در کشت بافت گیاه جعفری گل درشت  – 1جدول شماره 

 منابع پاسخ مورفوژنتیکی محیط کشت ریزنمونه

 MS:BAP,NAA Shoots,plantlets Belarmino et al.1992 هیپوکوتیل مشتق شده از کالوس

 MS:BAP,NAA Shoots,plantlets Misra and Datta 1999 نوک ساقه ی گیاه بالغ

 MS:BAP,GA3,NAA Shoots,plantlets Misra and Datta 2001 برگ

 MS:BAP,IAA Shoots,plantlets Miranda-Ham et al.2006 راس ساقه مشتق شده از کالوس

ولی گزارشات متعددی در رابطه با کشت در ایران از کشت بافت این گیاه و همچنین تولید ریشه مویین از آن تاکنون گزارشی نشده است 

در دنیا ارائه شده است که از قسمت های مختلف گیاه و از محیط کشت های مختلف برای تولید کالوس و گونه های پاتوال و ارکتا  بافت

های ثانویه آهسته بوده و مدت  در طبیعت تولید متابولیت  ( به برخی از مهمترین آنها اشاره گردید.5باززایی استفاده کرده اند که در جدول )

، Tagetesدر ریشه های  دارد  Tagetes patulaا وجود اهمیت اقتصادی و دارویی مهمی که گیاه زمان طوالنی برای تولید آن الزم است، 
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ه است. ریشه های در کنار دیگر ترکیبات، ترکیبات سولفور دار آروماتیک نیز تولید می شود که این ترکیبات به عنوان تیوفن شناخته شد

(.  Mukudan and Hjortso. 1990باکتری اگروباکتریوم رایزوژنز ایجاد می شود )TR105 در طول تلقیح با سویه ی  T. eractaمویین 

داشتند آنها نشان دادند که گیاهان وحشی درمقایسه با الین های ریشه های  5221در مطالعه دیگری که جاکوبس و همکاران در سال 

اگروباکتریوم رایزوژنز ، یک طیف متنوعی از ترکیبات تیوفن دار )ترکیبات سولفور  lBA9420رانسژنیک تولید شده به وسیله سویه موئین ت

  دار آروماتیک( توانستند بدست آورند.

 روش تحقیق

ررسی مقاالت، تحقیقزات مزرتبط بزا آن    در این مطالعه با استفاده از کلید واژه های لوتئین و گل جعفری فرانسوی و منابع بیوانفورماتیکی و ب

( 5269)موراشزیگو اسزکوگ،    MSگیاهچه استریل، بذور جعفری فرانسوی در محیط کشت جامد انجام شد.  و در همین راستا با بکار گیری 

 سزاعت تزاریکی   8سزاعت روشزنایی و   56گزراد و شزرایط نزوری    درجه سانتی91±9بدون هورمون کشت داده شدند. ظروف کشت در دمای

لزذا بزا    ی ریز نمونه )برگ و ساقه( به منظور تلقیح با اگروباکتریوم مورد استفاده قرار گرفتند.های بدست آمده برای تهیهنگهداری و گیاهچه

 بررسی ریزنمونه ها و محیط کشت های مختلف به منظور بهینه نمودن شرایط القاء و تثبیت ریشه های مویین اقدام الزم صورت گرفت.

 

 تیجه گیریبحث و ن

با استفاده از حاللهای  5929لوتئین از گیاهان دیگر ازجمله موز قابل استخراج می باشد. در این خصوص شیخ زاده و همکاران در سال 

با استفاده از کشت  9155ذیربط موفق به بهینه سازی استخراج کارتنوئید از پوست موز بر پایه لوتئین شدند. کوئی و همکاران در سال 

از گیاه جعفری فرانسوی موفق به باززایی آن شدند و آنها از ژنوتیپ های مختلف و هورمون های رشد و رژیم های مختلف نوری و بساک 

گردیدند.  MSروز در محیط کشت 41غلظت های مختلف ساکارز برای تولید کالوس استفاده کردند. و نهایتا موفق به تولید گیاه در طی 

 4/4 همراه با MSدر کشت بافت گیاه جعفری فرانسوی از ریز نمونه کوتیلدونی در محیط کشت  9112ال مودی و سایر همکاران در س

واریته مختلف جعفری فرانسوی توانستند شاخه های نابجا   59استفاده کردند و از  IAAمیکرو موالر  2/8و  BAPمیکرو موالر هورمون 

موفق به تولید کالوس و  9114سارین نیز در سال بدون هورمون بدست آمد.  MSبدست آورند و نهایتأ بهترین نتیجه در محیط کشت 

شکل های  در آزمایش خود استفاده کردند.  D-2,4و از هورمون  MSاز محیط کشت  باززایی در گیاه جعفری گل درشت شده است آنها

بذر گیاه جعفری فرانسوی را نشان می  MS محیط کشت( مربوط به به تلقیح ریشه های مویین با استفاده از باکتری رایزوژنز و 9و5زیر )

 دهد.
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 9شکل 5شکل 

  مویین ی ثانویه،ریشه های متابولیت فرانسوی، جعفری گل ، : لوتئینواژگان کلیدی
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9788-9789. 

، بهینه یابی استخراج کارتنوئیدها از پوست موز بر پایه لوتئین، سومین 5929شیخ زاده, محیا؛ وحید حکیم زاده و محمدرضا عابدی قنبر آبادی،  -2
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  یکاسن و یی عدس الملکدارو یاهانگ زنی جوانه خصوصیات یبر برخ یشور یرتأث

  3یشاهورد یقیعق یمهد، 1عاطفه شجاعیان ، 2مال ینیمحّمد حس، سید1*بهنام ممیوند
 ، تهراندانشگاه شاهدی، دانشکده علوم کشاورز، گروه زراعت و اصالح نباتاتبترتیب دانشجویان ارشد، ارشد و دکتری  -5

 هرمزگان، بندرعباساه دانشگی، دانشکده علوم کشاورزی، گروه علوم باغباندانشجوی دکتری  -9
 s.m.hosseini.molla@gmail.com: کاتبهمسئول م

 مقدمه

از جمله ابن تنش ها، تنش شوری است که  رشد، فتوسنتز، سنتز پروتئین، متابولیسزم لیپیزد،   دهد. رشد گیاهان را تحت تاثیر قرار می ،های محیطیتنش

زنی بذر یکی از مراحل حساس به تنش شوری است به طوری که یکی از عوامل کاهش  جوانه (.7دهد )میتنفس و تولید انرژی را تحت تأثیر خود قرار 

(. 6شزود ) باشد که باعث کاهش تعداد بوته در واحزد سزطح مزی   زنی و صدمه به گیاه در مرحله ظهور گیاهچه میمحصول در تنش شوری کاهش جوانه

در آزمایشی با افززایش سزطوح شزوری طزول گیاهچزه،        زنی اهمیت خاصی دارد.ژه جوانهانتخاب گیاهان مقاوم به شوری در تمام مراحل زندگی به وی

 (.5گیاه مرزه و وزن خشک گیاهچه در کنگرفرنگی کاهش یافت ) زنی و شاخص بنیه بذر درسرعت جوانه

و رو دانزش  رویی مقاوم به شوری است، از ایزن در کاهش اثرات شوری در مراحل جوانه زنی بذر گیاهان دارویی، استفاده از گیاهان دا مؤثرهای از روش

ای جهت تعیین نمودن در محصول نهایی در مقیاس وسیع برخزوردار اسزت   زنی و ابتدای رشد گیاه، اهمیت ویژهی تحمل به شوری در مرحله جوانهآگاه

 باشد. می مطالعه پاسخ گیاهان دارویی عدس الملک و کاسنی به سطوح مختلف شوری از اهداف این پژوهش (.9)

 ها مواد و روش

( یزه ثان 61در هززار )  9 یزل ( و بنومیهثان 71درصد ) 51یمسد یپوکلرید(، هیهثان 1درصد ) 71کردن بذور با استفاده از الکل  یضد عفون یشآزما یدر ابتدا

قزرار داده   یزش د یعدد در هر پتر 91تعداد  کردن، بذرها سه مرتبه با آب مقطر شستشو داده شدند. بذور به یعفون ضد(. پس از هر مرحله 5انجام شد )

صزفر   ECشزامل  ) یمارشوری.پس از اعمال ت قرار داده شد، بود یکه داخل آن کاغذ صاف یلاستر یشد یعدد پتر یکشامل  یشیشدند. هر واحد آزما

 8و شب ) 91ساعت(  56روز ) یبا دما یناتورژرمدر  هایشد یدر زمان کاشت بذور، پتر (بر متر زیمنسیدس 51و 1/7، 1، 1/9(، یر)آب مقطر دو بار تقط

 ی. به هنگام شمارش، بزذور یدانجام گرد ینمع یزده از روز دوم به صورت روزانه در ساعت جوانه یشد شمارش بذرها یمتنظ گراد یدرجه سانت 51ساعت( 

وزن ، زنزی  سزرعت جوانزه   ی،زن درصد جوانهندازه گیری شلمل مورد ا بوده است صفات یشترب متر میلی 9 هاآن چهیشهکه طول ر شدندیم یزده تلق جوانه

 ایدامنه چند آزمون با هاداده یانگینم یسهو مقا یهتجز SASبه دست آمده توسط نرم افزار  هایداده(. 1بود ) بذر یهشاخص بن ، طول گیاهچه وخشک

 .انجام شددرصد  1دانکن در سطح احتمال 

 نتایج و بحث

کزاهش درصزد   (. 5داری تحت تأثیر تنش شوری قرا گرفتند )جدول درصد( به طور معنی 1هان دارویی کاسنی )در سطح احتمال گیازنی در درصد جوانه

درصزد، و  در گیزاه عزدس     99/59دسی زیمنس بر متر( در گیاه کاسنی  51زنی در سطح شاهد شوری در مقایسه با باالترین شوری اعمال  شده )جوانه

(. شزوری در مزورد بزذر کاسزنی و عزدس      5دار داشت )جدول بذر کاسنی و عدس الملک اثر معنیزنی سرعت جوانهشوری بر  درصد بودند 67/9الملک 

دسی زیمنس بر متر تزأثیری بزر کزاهش     1/7داری را ایجاد کرد و تنش شوری کمتر از دسی زیمنس بر متر کاهش معنی 51الملک فقط سطح شوری 

دار آماری در بنیه بذر همچنین وزن خشک گیاهچزه  و عدس الملک( نداشت.  با افزایش سطح شوری، کاهش معنی این بذور )کاسنی زنی سرعت جوانه
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داری نسبت به سطوح دیگر شزد. شزوری زیزاد    زیمنس بر متر دارای تفاوت معنیدسی 51عدس الملک مشاهده گردید، اما این کاهش در سطح شوری 

و از طرفی طول گیاهچه هر دو گباه کاهش یافت، به طوری که شوری صفر )شزاهد( بیشزترین و شزوری    احتماالً سبب کاهش قطر گیاهچه شده است 

دسی زیمنس بر متزر نسزبت بزه     51دسی زیمنس بر متر کمترین میانگین این صفات را داشتند. میزان کاهش طول گیاهچه در سطح شوری  51سطح 

زنی را نیز کاهش داد،  ست آمد. تنش شوری عالوه بر کاهش طول گیاهچه، درصد جوانهدرصد بد 27/52درصد و در عدس الملک  11شاهد در کاسنی 

 آید نیز کاهش یافت.لذا شاخص بنیه بذر که از حاصلضرب این دو پارامتر بدست می

 زنی گیاهان دارویی عدس الملک و کاسنی های جوانهمیانگین مربعات مربوط به اثر شوری بر ویژگی -1جدول 

 
 ویی گیاه دار

 
منابع 
 تغییر

 (MSمیانگین مربعات ) 

درجه 
 آزادی

وزن خشک  طول گیاهچه بنیه بذر
 گیاهچه

درصد 
 زنی جوانه

سرعت 
 زنی جوانه

 عدس الملک
98/71** 4 شوری  **18/1  **6-51×97/9  71/26  ns **15/918  

87/1 8 خطا  65/1  7-51×9  95/18  45/19  

 کاسنی
99/54** 4 شوری  **15/59  6-51×21/5  ns *99/28  *99/7  

91/5 8 خطا  94/5  6-51×75/5  99/98  74/5  

nsدرصد. 5و  1دار در سطح احتمال  دار، معنی ، * و ** به ترتیب غیر معنی 

 

 

( 1های آنزیمی یا هورمونی را تغییر دهزد ) ها که ممکن است فعالیتتنش شوری از طریق کاهش سرعت جذب آب )اثر اسمزی( و یا افزایش خروج یون

تواند بر ( می8زنی )ها در جنین در حال جوانههای ساختاری و یا سنتز پروتئینندام( و یا به وسیله اثر مستقیم بر ا4و همچنین تأثیر بر حرکت ذخایر بذر )

چزه در محلزول   چه و سزاقه ( بیان داشتند کاهش طول ریشه9زنی تأثیر بگذارد. رحیمیان مشهدی و همکاران )زنی و در نتیجه سرعت جوانهفرآیند جوانه

 زنی های جوانهمقایسه میانگین تأثیر شوری بر شاخص -2جدول  
 
 
 
 

 بذر کاسنی

 سطوح شوری
 متر( )دسی زیمنس بر

 طول گیاهچه بنیه بذر
 متر(تی)سان 

وزن خشک 
 گیاهچه )گرم(

زنی سرعت جوانه زنی درصد جوانه
 )بذر در روز(

79/2 صفر a
 16/51 a 152/1 a 66/26 a

 44/56 a 

1/9 48/8 ab
 76/8 ab 152/1 a 66/26 a

 96/57 a
 

1 21/6 bc
 68/7 bc

 191/1 a 11/21 ab
 89/56 a

 

1/7 81/1 cd
 58/6 cd 191/1 a 11/21 a

 68/57 a
 

51 56/4 d
 19/1 d

 195/1 a
 99/89 b

 71/59 b
 

 
 

 بذر عدس الملک

71/6 صفر a
 15/7 a 166/1 a

 66/21 a
 19/56 a

 

1/9 45/6 a
 26/6 a

 161/1 a 51/29 a
 88/51 a

 

1 11/6 ab
 41/6 b

 117/1 b 51/29 a
 99/51 a

 

1/7  82/1 b
 94/6 b

 165/1 ab 21/29 a
 85/54 ab

 

51 56/1 c
 65/1 c

 117/1 b
 22/25 a

 18/54 b
 

 درصد در آزمون دانکن ندارند. 1دار آماری در سطح احتمال معنی در هر ستون حروف مشابه اختالف 
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تزوان گیاهزان عزدس     ر منفی آنها بر غشای سلول است. با توجه به نتایج بدست آمده به طور کلزی مزی  ها و اث کلرور سدیم احتماالً به دلیل سمیت یون

 دسی زیمنس بر متر مقاومت باالیی از خود نشان دادند. 51الملک از نظر تحمل تنش شوری تا سطح 

 ی، عدس الملکشور زنی، جوانه کلیدی: گانواژ

 منابع

( و .Cichorium intybus L(، کاسنی ).Satureja hortensis Lزنی سه گونه دارویی مرزه )ر جوانه. اثر شوری ب5982االسالمی، م.ج، ثقه .5

 .858-899، صفحه 5982دی  -، آذر1، شماره 8های زراعی ایران، جلد  (، نشریه پژوهش.Cynara scolymus Lکنگر فرنگی )

با  توأمگلیکول و کلرور سدیم  لنیات یپلی مختلف حاصل از ها لیتانسپ. اثر 5971رحیمیان مشهدی، ح.، ع، باقری کاظم آباد و ا، پاریاب.  .9

 .97-49. ص 5. شماره 1ی گندم دیم. مجله علوم و صنایع کشاورزی. جلد ها تودهزنی  درجه حرارت بر جوانه

زنی در شش گیاه دارویی. مجله انهتحمل به شوری در مرحله جو آستانه. تعیین 5921نیا. فر، ف.، ؛ و، اکبرپور.، ف، خاوری و ع، احتشامقادری .9

 .51-94، شماره چهارم، صفحههجدهمهای تولید گیاهی، جلد پژوهش
4. Bouaziz, A. and D. R. Hicks. 1990. Consumption of wheat seed reserves during germination and early growth as 

affected by soil water potential. Plant and Soil. 128: 161- 165. 
5. Hung, J. and R. E. Redmann. 1995. Salt tolerance of Hordeum and Brassica species during germination Zidan and 

early seedling growth. Can. J. Plant Sci. 75: 815- 819.   

6. Manchanda, G. and N. Garg. 2008. Salinity and its effects on the functional biology of legumes. Acta Physiologia 

Plantarum 30:595-618. 
7. Parida, A.K. and A.B. Das. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: a review. Ecotoxicology and 

Environmental Safety 60: 324-349. 

8. Rumagopal, S.  1990.  Inhibition  of  seed  germination  by  salt  and  its  subsequent  effect  on  embryonic  

protein synthesis in barley. J. Plant Physiol. 136: 621- 625. 
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 2تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و موسیالژ دانه بالنگوی شهری با استفاده از زئولیت و کود فسفاته بارور

 

  3لوانق، جلیل شفق ک2حید قاسمیانو، *1علیرضا پیرزاد

 دانشیار گروه زراعت، دانشگاه ارومیه  5

  به ترتیب دانشجوی دکترا و دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز  9و  9

 مقدمه

ای هز های غیر زیستی است که هر سزاله خسزارت  های غیر زیستی قرار می گیرد. خشکی یکی از مهمترین تنشتحت تاثیر تنش "تولید گیاهان معموال

رو بررسزی ایزن   فراوانی به محصوالت زراعی و باغی جهان و به ویژه ایران که کشوری خشک و نیمه خشک محسوب می گردد، وارد می نماید. ازایزن 

ایجزان و  غالباً در منطقه آذرب گیاهی از تیره نعناع بوده و )  Dragon’s head) 96(.  بالنگوی شهری4باشد )پدیده در گیاهان دارویی حائز اهمیت می

-آید که در درمان سزرما شود. از پیکره رویشی آن توسط تقطیر نوعی اسانس بدست میزرک شناخته می اغلب مناطق ایران در بین کشاورزان با نام قره

ظرفیت آن در  (. برای اصالح خاک در جهت دسترسی مطلوب گیاهان به آب در شرایط کمبود آب، ایجاد تغییر فیزیکی و افزایش5خوردگی مفید است )

هزای  آینزد. زئولیزت  باشندکه از ترکیبات آتشفشانی به وجود میها میشود. یکی از این مواد زئولیتنگهداری آب، مواد بسیار متنوعی به خاک افزوده می

-، حاوی بزاکتری 9 –ه بارور کود بیولوژیک فسفات (. 9ای دارند و دارای مواد غذایی ماکرو و میکرو هستند )طبیعی خصوصیات جذب سطحی فوق العاده

باشد که با ترشح اسیدهای آلی و اسید فسفاتاز قادرند فسفر نامحلول خاک را به فرم محلول قابل جزذب گیزاه تبزدیل کنزد.     های حل کننده فسفات می

از آنجا که استفاده از سوپر جاذب  (.9ای و بهبود جذب آب در مقابله با شرایط تنش کم آبی نیز نقش موثرتری دارد )همچنین بدلیل توسعه سیستم ریشه

ای در ممکن است بر صفات کمی و کیفی گیاه بالنگو تحت شرایط تنش خشکی و کود دهی موثر باشزد و تزاکنون مطالعزه    9زئولیت و کود فسفاته بارور

و استفاده از زئولیزت و کزود فسزفاته     این خصوص بر روی گیاه دارویی بالنگوی شهری انجام نشده است، این آزمایش با هدف بررسی اثر تنش خشکی

 بر عملکرد کمی و کیفی و موسیالژ دانه بالنگوی شهری انجام گرفت. 9بارور

 مواد و روش ها

دقیقزه شزمالی و    96درجزه و    97در مزرعه تحقیقاتی  هنرستان کشاورزی شهید بهشتی ارومیه با عرض جغرافیزایی  5929این آزمایش در سال زراعی 

های کامل متر از سطح دریا انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک 5984دقیقه شرقی و با ارتفاع   59درجه و   41طول جغرافیایی 

و  Aمتر تبخیر از تشزتک تبخیزر کزالس    میلی 561 و 591، 81، 41سطح پس از  4تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری در  9تصادفی با 

و شاهد بودند. ارزیابی مقدار موسیالژ بر اساس انحالل اولیزه در آب   9لوژیکی در سه سطح شامل استفاده از زئولیت، کود زیستی فسفاته بارورعوامل بیو

 شزد. گرم انجام شد.  پس از تعیین عملکرد دانه و درصد موسیالژ دانه، عملکرد موسیالژ از حاصلضرب عملکرد دانه و درصزد موسزیالژ دانزه محاسزبه     

استفاده شد. میانگین صفات  Excelانجام شد، ضمن آنکه رسم نمودارها از نرم افزار  MSTAT-Cو  SASمحاسبات آماری با استفاده از نرم افزارهای 

 مورد مقایسه قرار گرفتند.   SNK مورد مطالعه نیز با استفاده از آزمون

                                                           
36

 Dragon’s head 
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 نتایج و بحث

-آبیاری از نظر عملکرددانه و ماده خشک، درصد موسیالژ و عملکرد موسیالژ اختالف آماری معنی براساس نتایج تجزیه واریانس بین تیمارهای مختلف

بر اساس نتایج این بررسی  دار بود.داری وجود داشت. اثر عوامل بیولوژیکی هم بر عملکرد ماده خشک، عملکرد دانه، درصد و عملکرد موسیالژ معنی

 5211متر تبخیر و کمترین عملکرد ماده خشک )به مقدار میلی 81کیلوگرم در هکتار( به تیمار  9818بیشترین عملکرد ماده خشک بالنگوی شهری )

متر شد میلی 81تیمار درصد نسبت به  4/91که موجب کاهش عملکردی برابر با  متر تبخیر اختصاص داشتمیلی 591کیلوگرم در هکتار( به تیمار 

یابد. باالترین عملکرد دانه با آبیاری با داری کاهش میبا افزایش فواصل آبیاری عملکرد دانه بطور معنی (. مقایسه میانگین ها نشان داد که 5)جدول

کیلوگرم در هکتار( با آبیاری با  1/611کیلو گرم در هکتار( بدست آمد که نسبت به کمترین مقدار عملکرد دانه ) 6/867متر )به مقدار میلی 41فواصل

درصدی عملکرد دانه گردید. مقایسه میانگین اثر تنش خشکی بر درصد و عملکرد موسیالژ دانه بالنگو  71یر منجر به افزایش متر تبخمیلی 591فواصل 

ترتیب به یابد.  باالترین درصد و عملکرد موسیالژ بهداری کاهش میحاکی از آن است که با افزایش فواصل آبیاری درصد و عملکرد موسیالژ بطور معنی

متر تبخیر بدست آمد که با توجه به کمترین درصد و عملکرد میلی 81کیلوگرم در هکتار با آبیاری گیاهان با فواصل   8/541درصد و  95/56مقدار 

 (. 5داری نداشت )جدولمتر تبخیر اختالف معنیمیلی561کیلوگرم در هکتار( گیاهان آبیاری شده با فواصل  51/72درصد و  81/55موسیالژ )به مقدار 

 

 مقایسه میانگین های اثر سطوح آبیاری و عوامل بیولوژیک بر صفات اندازه گیری شده در گیاه دارویی بالنگوی شهری.  -5جدول   

 تیمارها

 صفات اندازه گیری شده

 عملکرد ماده خشک

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 درصد 

 موسیالژ

 عملکرد موسیالژ

 کتار()کیلوگرم در ه
 

  آبیاری)میلی متر تبخیرازتشتک(

41  b     9776     a   6/867 b 42/51 b 1/597  

81 a 9818 b  7/811 a 95/56 a 8/541  

591 d 5214 d  1/611 c 41/59 c 65/88  

561 c 9528  c 6/667 d 81/55 d 51/72  

  عوامل بیولوژیک

  c 5887 c 7/619 c 29/59 c 74/72 زئولیت

  b 9655 b 9/725 b 11/54 b 5/556 9فسفاته بارور

  a 9819 a  886 a 98/51 a 9/598 شاهد

 % می باشند.1میانگین هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند فاقد اختالف معنی دار در سطح 
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کیلو گرم در هکتار  9/598و  886، 9819به ترتیب به مقدار  بیشترین عملکرد ماده خشک، عملکرد دانه و موسیالژ را 9ازطرفی مصرف کود فسفاته بارور

دار داشت. بر اساس نتایج این بررسی مصرف کود تولید نمود که نسبت به تیمار زئولیت و شاهد اختالف معنی 98/51و درصد موسیالژ را به میزان 

 شود.درصد و عملکرد موسیالژ دانه بالنگوی شهری توصیه میدر شرایط بدون تنش در بهبود عملکرد ماده خشک، عملکرد دانه،  9فسفاته بارور

 : آبیاری، بالنگو، فسفر، موسیالژکلیدی واژگان

 منابع

-5115کنگره ملی صنایع غذایی، مشهد مقدس،  . کاربرد ترکیبات هیدروکلویدی دانه بالنگو. هجدهمین5987بهرام پور م و خداپرست م،  -5

5118. 

. تاثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی 5921وبی م ع، زاهدی م و مدرس ثانوی س ع م، علیجانی م، امینی دهقی م، ملب -9
پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و  –بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی. فصلنامه علمی  -9فسفاته بارور
 .411-412(: 9)97معطر ایران. 

 .5-41: 551. سوپر جاذب ها راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب. نشریه معماری سبز. 5981غالمی م،  -9

4- Song, H., 2005. Effects of VAM on host plant in the condition of drought stress and its mechanism. 

Electronic Journal of Biology, 1: 44-48. 
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 داخلی سفیدک بیماری تنش تحت خیار گیاه در کوکوربیتاسین میزان بر ییشیمیا القاگر تاثیر

 

 3و فاطمه رحمانی 2کالگر دهستانی علی ،*1معظمه رمضانی

 ،دانشجوی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه5
 ،استادیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان 9

 استادیار دانشگاه ارومیه9

 

 مقدمه

 نیا یسم و ییدارو خواص و بسیاری از کدوئیان دیگر است. Cucurbitaceaeا خاصیت دارویی متعلق به خانواده کوکوربیتاسین ها ب

باعث ایجاد توجهاتی به انها شده است. مزه تلخ در میوه خیار بخاطر وجود چنین ترکیباتی در گیاه است. میزان کوکوربیتاسین در  باتیترک

(. این تنوع گسترده در بافتهای مختلف 6ن میزان ان در میوه های بالغ و ریشه ها دیده میشود)بافت های مختلف متفاوت است. بیشتری

(. این ترکیبات دارای 4نشان میدهد که کوکوربیتاسین در جائیکه سنتز شده باقی مانده و قابل انتقال به بخش های دیگر گیاه نیست. )

 ,Anti-inflammatory, antitumor, anti-atherosclerotic, antidiabeticخواص دارویی ازجمله

miscellaneous activity وtoxicity (9می باشد. کوکوربیتاسین ها ترکیباتی هستند که در حاللهای عالی مثل متان حل میشوند .)

در میانکش بین  (.9و5از طرفی این ترکیبات به گیاه خاصیت دفاعی می دهند و گیاه را دربرابر حشرات و عوامل بیماری زا حفظ میکنند)

گیاه و عوامل بیماری زا بعضی ترکیبات شیمیایی تولید می شوند.بعضی مسیرهای سیگنالینگ فوق حساسیت براه افتاده و در انتها 

 یمتابولیتهای اولیه و ثانویه ایی تولید می شوند که گیاه را در مقابل عوامل بیماری زا حفظ می کنند.از طرفی الیسستورهایی مثل فسفیت م

(. در این تحقیق اثر الیسیتور فسفیت بر میزان ترکیب 1تواند قبل از ایجاد بیماری در گیاه برای تسریع افزایش تولید این متابولیتها بکار رود)

 در شرایطی که گیاه خیار تحت بیماری سفیدک داخلی است مورد مطالعه قرار گرفت.  Eکوکوربیتاسین 

 

 ها مواد و روش

 یدما و ییروشنا ساعت 54) مناسب یدما و ودیفتوپر طیشرا در و لیاستر خاک در یماریب به مقاوم Cucumis sativus اریخ رقم بذور

 ماریت دوم برگ ظهور از پس. شد انجام پاتوژن با یزن هیما دوم یقیحق برگ شدن کامل از پس. شد کشت(گرادیسانت درجه 99-98

-pre) شد اعمال یقارچ ماریت از قبل روز 4 معموال تیفسف.  شد انجام قارچ مالاع از شیپ تریل بر گرم یلیم/  9 غلظت با کیفسفن

infection .)شد اعمال تیفسف قارچ شدن الوده از پس روز هشت یقارچ یها نمونه در (post-infection .)یبردار نمونه سپس 

 .رندیگ یم انجام ها¬استرس القاء از پس اهیگ های مختلفاندام در یدرمراحل

 )کوکوربیتاسین(  اهیگ موثر مواد عصاره هیته وسازی  آماده
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ساعت خشک و بعد بصورت پودر  48پس از برداشت و جمع اوری در کوره بمدت  بخش های مختلف خیار از جمله ریشه، برگ، میوه،

ل اتر افزوده شد. مخلوط میلی لیتر پترو 1میلی لیتر حالل اتانولی بخوبی کوبیده شد. سپس به مخلوط حاصل  1درامد. پودر حاصل در 

میلی لیتر  1میلی لیتر کاهش یافت. پس از سرد شدن مخلوط به ان  9درجه قرارگرفت تا مخلوط حاصل به  71حاصل در اون دمای 

 nm موج طول اسپکتروفتومتر توسطسپس ترکیب حاصل  ،شده داده عبور μM9/1  لتریف ازو  ظیتغل شده هیته عصارهکلرفرم افزوده شد. 

 5 -1,15( و در رقت های مختلف SIGMA) خریداری شد Eجهت تهیه منحنی استاندارد، استاندارد کوکوربیتاسین  ی شد.ریگ اندازه 992

 میلی گرم/میلی لیتر اماده شد.

 و بحث نتایج

اقه و برگ دیده شده نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که در تمامی نمونه ها بیشترین میزان کوکوربیتاسسین بترتیب در میوه،ریشه، س

(و کمترین میزان ان در A 1,142است. بطوریکه بیشترین میزان کوکوربیتاسین در نمونه های میوه پیش تیمار شده با فسفیت دیده شد)

 دارای pre-infection(. نمونه حاوی فسفیت نیز در میوه ها بعد از تیمار A 1,192برگ های تیمار های الوده به قارچ دیده شده است)

( و پس از تیمار فسفیت pre-infection(. از طرفی مقایسه بین پیش تیمار فسفیت )A 1,147بیشترین میزان کوکوربیتاسین است)

(post-infection نشان داد که )pre-infection  بیشتر از 51ان حدود %post-infection .دارای ترکیب موثره است 

 

ه فسفیت بعنوان القاگر می تواند بر میزان کوکوربیتاسین تاثیر گذار باشد بطوریکه دیده شد با از نتایج خاصل میتوان چنین استنباط کرد ک

اعمال تیمار فسفیت میزان این ترکیب افزایش یافت و در نمونه هایی که قبل از الودگی قارچی تیمار فسفیت انجام شد میزان این ترکیبات 

یت بعنوان علفکش القاگر جهت افزایش سیستم دفاعی شناسایی شده بود می تواند با القا افزایش بیشتری نشان داده است. از انجاییکه قسق

( و بیان ژن های موثر در مسیر دفاعی و در نهایت pathogen-related protein)PRمسیر فوق حساسیت و بدنبال ان افزایش 

(. از انجاییکه کوکوربیتاسین ها دارای خواص حشره 6افزایش دهد)افزایش تولید متابولیت های اولیه و ثانویه میزان ترکیبات موقر دفاعی را 

( این ترکیبات در تیمارهای الوده به قارچ قبل و بعد از تیمار فسفیت افزایش یاقته که میتواند موثر در مسیر 9کشی و ضدقارچی هستند)

وعی القاگر مسیر دفاعی قبل از الودگی قارچی میتواند دقاعی گیاه باشد. درنهایت می توان اینطور نتیجه گرفت که اعمال فسفیت بعنوان ن

در افزایش ترکیبات موثر دارویی بعنوان هم مکانسیم موثر در گیاه در برابر قارچ ها و حشرات هم موثر در مقابل باکتری ها و سلول های 

 (.1توموری موثر تر باشد)
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 مقدمه
در حین فراوری و ذخیره اکسیداسیون (.9118مین، ها در غذاها مشکلی جدی و غلبه بر آن اغلب مشکل است)اکو وچربی اکسیداسیون

ای، کارایی و دلپذیری و باعث کاهش عمر نگهداری، ارزش تغذیه (9118هاست )چو،ها و چربیسازی، از علل عمده افت کیفیت در روغن
 (،BHTتولوئن)هیدروکسیهای سنتتیک مثل بوتیلیتداکسیدانآنتی(. 9118 شود)اکو ومین،می میرنگ و ترکیبات س روغن و تولید طعم،

 ( به طور گسترده برای ممانعت ازPGگاالت )و پروپیل (TBHQ) هیدروکینونبوتیل(، ترشریBHAآنیزول )هیدروکسیبوتیلیتد
 اثرات از گزارشاتی دلیل به اخیر های سال در .شوندمی استفاده چرب غذاهای ماندگاری زمان افزایش و هایچرب و هاروغن اکسیداسیون

 (. به5988است)جبلی جوان، بوده همراه تردید با غذایی مواد در سنتزی هایاکسیدانآنتی از استفاده ترکیبات، این سرطان زای و سمی

 هندی خوکچه و هاموش در باال دوزهای درخارجی  های خونریز موجبBHT و بوده اثرات کارسینوژنیک دارای BHA مثال عنوان

در حیوانات  ، تصلب شرایینمصنوعی نظیر آسیب کبدی و ایجاد سرطان هایاکسیدانآنتی سمی اثرات (.5988است)کامکار، شده
 از ها واستقبالهای مصنوعی در سالمت آنغذایی و اثرات بالقوه افزودنیکنندگان از ایمنی موادنگرانی مصرف و طرف یک از آزمایشگاهی

(، به 5982و همکاران، است)کامکار نموده بیشتر را طبیعی هایاکسیدانآنتی از استفاده به تمایل ر،دیگ جانب از طبیعی افزودنی مواد
 دهد تاهای طبیعی به تولیدکنندگان مواد غذایی اجازه میاکسیدانباشد. آنتیمی« مصرف سبز»عبارتی جهان در حال آزمایش یک روند 

غذاها ومواد دیگری که از  حفاظت از ها نقش مهمی دراکسیدانآنتی. (9118مین، و تولید  کنند)اکو پاک گذاریبا برچسب محصوالت پایدار
 های قابل استفاده درها نه تنها زمان ماندگاری محصوالت و طیف چربیاکسیدانشوند دارند. آنتیطریق تغییرات اکسیداتیو فاسد می

به دلیل عدم  (.9118، دهند)اکو ومینکاهش می ای را نیزتوانند افزایش دهند، بلکه ضایعات مواد خام و افت تغذیهرا می محصوالت خاص
 عصارهتواند مقدمه ای جهت استفاده از اکسیدانی آن، این مطالعه میانجام پژوهش درخصوص شناسایی ترکیبات این گیاه و فعالیت آنتی

 های سنتتیک باشد و به شناخته شدن این گیاه کمک و راه را برای تحقیقات آینده همواراکسیدانین یا مکمل آنتیاین گیاه به عنوان جایگز
 شود. اعتالی ایمنی غذایی جامعه برداشته جهت بهداشت و نهایت گامی در کند و در

 

 هامواد و روش

دان خالص و عاری از هرگونه آنتی اکسیدان سنتزی از شرکت جمع آوری شد. روغن آفتابگر 5924ماه سال گیاه خارمشک در اواخر بهمن
داده های حاصل براساس داروسازی و کشت و صنعت واقع در گرگان خریداری گردید و اثر عصاره گیاه روی روغن آفتابگردان بررسی شد. 

میانگین ها با آزمون چند دامنه ای  آنالیز و هر آزمون حداقل در سه تکرار انجام شد. مقایسه ANOVAطرح کامالً تصادفی و به کمک 
و رسم نمودارها با نرم افزار  SAS( صورت می گیرد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار P<1,11 (دانکن در سطح معنی داری

Excel .صورت می پذیرد 
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 بحث و نتیجه گیری 
( مربوط به نمونه عصاره که لیترمیکروگرم عصاره در میلی 595/65)DPPHدر روش  Ic50میزان  نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین

با نگاهی کلی به نتایج بدست آمده در این بخش،  اکسیدانی بیشتری بوده است. دارای خواص آنتی BHTنمونه نشان دهنده این است که 
یر صعودی داشته و در این میان، نمونه شاهد که می توان به این نکته پی برد که میزان عدد پراکسید در تمامی تیمارها با گذشت زمان س

ت فاقد هرگونه آنتی اکسیدان بود بیشترین افزایش از نظر عدد پراکسید را در تمامی روزها داشت. با گذشت زمان تاثیر غلظت بر میزان قابلی
لیتر باعث افزایش قدرت بازدارندگی  گرم درمیلی 511مهارکنندگی آنتی اکسیدان آشکارتر می شد. با افزایش غلظت عصاره خارمشک تا 

عصاره در مقابل تشکیل پراکسیدها گردید. این مطلب بیانگر اثر پراکسیدانی ترکیبات موثره موجود در عصاره در غلظت های باالتر می 
حیاکنندگی و ظرفیت آنتی های آزاد، اباشد. نتایج بدست آمده در مورد میزان مهار اکسیداسیون روغن با نتایج آزمون مهارکنندگی رادیکال

اکسیدانی کل نیز مطابقت داشت چرا که در سایر روش های بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی نیز با افزایش غلظت عصاره ها قدرت 
د و های مورد بررسی از نظر عدد پراکسیاحیاکنندگی و توانائی آن ها جهت اهدای الکترون به رادیکال های آزاد افزایش یافت. تمامی نمونه

ها طی مدت زمان خاصی فعال باقی مانده و با گذشت زمان به تدریج داری با نمونه شاهد داشتند. آنتی اکسیدانتیوباربیتوریک اختالف معنی
یط تر و شراشود تا زمانی که کالً بی اثر شوند. بنابراین آنتی اکسیدان هایی که در دوره های زمانی طوالنیاز درجه تاثیر آن ها کاسته می

ها، چربی ها و موادغذایی حاوی این نامناسب می توانند فعالیت آنتی اکسیدانی خود را به نحو مطلوبی حفظ کنند، جهت محافظت از روغن
پوست  بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی( به 5987محققی ثمرین و همکاران )(. 5988ترکیبات ترجیح داده می شوند )قادری، 

درجه سانتی 69روز گرم خانه گذاری در دمای  56ر روغن سویا براساس اعداد پراکسید و تیوباربیتوریک اسید پس از د سیب زمینی
گرادنشان داد ، غلظت های مختلف عصاره متانولی پوست سیب زمینی اعداد پراکسید کمتری را نسبت به نمونه شاهد نشان دادند، داللت 

پی پی ام دارای فعالیت آنتی اکسیدانی مشابه با آنتی اکسیدان سنتزی  9411و  5611غلظت های  بر فعالیت آنتی اکسیدانی دارد و در 
BHT  وBHA است . 

 

 اکسیدان، پراکسید، آنتیخارمشکعصاره،  :کلیدی های واژه
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 هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان  -9

 هئیت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار -9

Rahimehmomen@gmail.com 

 

 مقدمه

کنند.این می حفظ را هایچرب و ها روغ کیفیت اکسیداسیون، انداختن تاخیر به یا جلوگیری با که هستند ترکیباتی ترینمهم جمله از ها ناکسیداآنتی

غذایی اضافه و یا در ترکیبات ممکن است به طور طبیعی در ماده غذایی وجود داشته باشند و یا در طبیعت موجود نباشند و از طریق سنتز تهیه و به ماده

افزایش  مواد غذایی و فیتها افزایش یا بهبود کیفیت غذاها نیست، بلکه موجب حفظ کیاکسیداننقش آنتی .(5987)فاطمی، طی فرایند تشکیل شوند

آنیزول هیدروکسیبوتیلیتد (،BHTتولوئن)هیدروکسیهای سنتتیک مثل بوتیلیتداکسیدانامروزه آنتی (.9118 مین، و شوند)اکوها میعمر ماندگاری آن

(BHAترشری ،)هیدروکینونبوتیل (TBHQ) و پروپیل( گاالتPGبه طور گسترده برای ممانعت از ) زمان افزایش و هایچرب و هاروغن اکسیداسیون 

 هایاکسیدانآنتی از استفاده ترکیبات، این سرطان زای و سمی اثرات از گزارشاتی دلیل به اخیر های سال در .شوندمی استفاده چرب غذاهای ماندگاری

-خصوص شناسایی ترکیبات این گیاه و فعالیت آنتی(. به دلیل عدم انجام پژوهش در5988است)جبلی جوان، بوده همراه تردید با غذایی مواد در سنتزی

های سنتتیک باشد و به شناخته اکسیداناین گیاه به عنوان جایگزین یا مکمل آنتی عصارهتواند مقدمه ای جهت استفاده از اکسیدانی آن، این مطالعه می

 اعتالی ایمنی غذایی جامعه برداشته شود. جهت بهداشت و نهایت گامی در کند و در شدن این گیاه کمک و راه را برای تحقیقات آینده هموار

 هامواد و روش

های ثانویه از جمله فنل های اتانول و متانول روی استخراج برخی از متابولیتجمع آوری شد. و اثر حالل 5924ماه سال گیاه خارمشک در اواخر بهمن

آنالیز و هر آزمون حداقل  ANOVAهای حاصل براساس طرح کامالً تصادفی و به کمک داده اکسیدان مورد بررسی قرار گرفت. کل، فالونوئید و آنتی

( صورت می گیرد و تجزیه و تحلیل داده ها با P<1,11 (در سه تکرار انجام شد. مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح معنی داری

 صورت می پذیرد. Excelزار و رسم نمودارها با نرم اف SASاستفاده از نرم افزار 

 بحث و نتیجه گیری 

های سنتزی، امروزه تمایل روز افزونی به استفاده از منابع گیاهی به ویژه گروه وسیعی از گیاهان دارویی اکسیدانبا توجه به اثرات جانبی و نامطلوب آنتی

ای در زمینه تعیین ترکیبات گیاهی و شود. تحقیقات گستردهی مشاهده میهای طبیعی در صنایع غذایاکسیدانو ترکیبات آروماتیک آن ها به عنوان آنتی

غذایی مختلف در سطح جهان انجام می شود. با توجه به اهمیت گیاه خارمشک در صنایع داروسازی، ها در موادهم چنین تدوین دانش فنی کاربرد آن

اکسیدان مربوط به حالل متانول بود. اد بیشترین میزان فنل کل، فالونوئید و آنتیغذایی نتایج این تحقیق نشان دپزشکی، آرایشی و بهداشتی و صنایع

Arabshahi-Delouee ( فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ 9112و همکاران )drumstick ( 5111و  111در غلظت های  )در پی پی ام
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درجه سانتی گراد با اندازه گیری عدد پراکسید و تیوباربیتوریک  71ذاری در دمای به تاخیر انداختن اکسیداسیون روغن سویا توسط آزمون گرم خانه گ

نتایج نشان داد که عصاره دارای مقاومت حرارتی باالیی می باشد و توانست در  روز مقایسه گردید. 51به مدت   BHAاسید، با آنتی اکسیدان سنتزی

 قابل رقابت بود.  BHAآنتی اکسیدان سنتزی طول نگهداری روغن سویا اکسیداسیون را کاهش دهد و با 

 عصاره، خارمشک، فنل و فالونویید کل. :کلیدی های واژه

 منابع
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 samafayyazi@gmail.comنویسنده مسئول: 

 مقدمه 
 به دلیل فرایند جذب رقابتی، با افزایش جذب سدیم های کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیاست. شوری یکی از مشکالت عمده تولید فرآورده

شود. از پیامدهای دیگر تنش شوری  یابد که منجر به کاهش رشد و محصول می از ریشه ها، غلظت پتاسیم در بافت گیاهی کاهش می
ی اتکاهش یافته و سزبب تغییر اسمزی درصورت پیشرفت تنش برگ، آب محتوای نسزبیتوان به افزایش نشت الکترولیت اشاره کرد.  می
پتاسیم در اعمال فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مهمی همچون . شزود زایش نشت الکترولیتی از سلول مزیغشای سلولی و در نتیجه اف در

نقش دارد. استفاده از این عنصر  ها سازی آنزیم تنظیم اسمزی و ایجاد تعادل یونی در سلول، پایداری غشا، بهبود جذب عناصر غذایی و فعال

Naهای القایی به واسطه  اعث جلوگیری از تنشبه عنوان ماده غذایی افزایشی در گیاهان، ب
صفری های  (. بر اساس بررسی9شود ) می +

(، افزایش غلظت شوری سبب افزایش نشت الکترولیت و کاهش محتوای نسبی آب برگ در گیاه نعناع سبز شد. 9محمدیه و همکاران )
تحت الکترولیت سیم، سبب افزایش آب نسبی برگ و کاهش نشت پاشی نیترات پتا ( گزارش کردند که کاربرد محلول2ییلدیریم و همکاران )

(، گزارش کرد که کاربرد پتاسیم، سبب افزایش محتوای نسبی آب برگ در گیاه تنباکو 1فوشینگ )تنش شوری در گیاه توت فرنگی شد. 
ای نسبی آب برگ نعناع فلفلی تحت تنش پاشی نانوکود پتاسیم بر نشت الکترولیت و محتو . هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر محلولشود می

 شوری است. 

 مواد و روش ها 

 (Mentha piperita)و محتوای نسبی آب برگ گیاه نعناع فلفلیالکترولیت پاشی نانوکود پتاسیم بر میزان نشت  به منظور بررسی اثر محلول
صورت  5921تکرار در بهار و تابستان  6ادفی با تحت شرایط تنش شوری، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تص

کیلوگرم در هزار  9و  9، 5، 1میلی موالر کلرید سدیم و سطوح نانوکود پتاسیم  591و  81، 41پذیرفت. تیمارها شامل سطوح شوری صفر، 
 ( محاسبه شد.8و همکاران ) میزان نشت یونی به روش شی( و 7) ریچی و همکارانمحتوای نسبی آب برگ بر اساس روش لیتر آب بودند. 

درصد مورد مقایسه  1و  5ح  در سط LSD و میانگین صفات مورد مطالعه با استفاده از آزمون SASافزار  حاسبات آماری با استفاده از نرمم
 .قرار گرفت

 نتایج و بحث 

به صورت مستقل و در تقابل با یکدیگر اثر پاشی نانوکود پتاسیم  ( نشان داد که شوری و محلول5نتایج حاصل از تجزیه واریانس )جدول 
و محتوای نسبی آب برگ در گیاه نعناع فلفلی دارند. با افزایش سطح نانوکود الکترولیت درصد( بر میزان نشت  5داری )در سطح  معنی

 9شاهد و سطح درصد( در تیمار  99/82پتاسیم، محتوای نسبی آب برگ در سطوح مختلف شوری افزایش یافت، بیشترین میزان آن )
 591در شوری  (درصد 69/19)و کمترین میزان آن  (درصد 19/87)کیلوگرم بر هزار لیتر آب نانوکود پتاسیم به همراه سطح صفر شوری 

( توسط محققین مختلف گزارش شده 2( و توت فرنگی )5(، گلرنگ )4این باره در چغندر قند )نتایج مشابهی در موالر مشاهده شد.  میلی
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با باال رفتن سطوح شوری افزایش یافت و با افزایش سطوح نانوکود پتاسیم، اثر شوری بر فاکتور نشت الکترولیت زان نشت می است.
موالر کلرید کلسیم و کمترین میزان آن  میلی 591در تیمار  (درصد 19/14)الکترولیت با کاهش روبرو شد؛ بیشترن میزان نشت الکترولیت 

 (.5مشاهده شد )شکل  (درصد 59/58)موالر  الترین سطح کودی به همراه شوری صفر میلیدر شاهد و با (درصد 19/58)

 

 

 

 درصد 5** معنی دار در سطح 

رشد گیاهان در شرایط تنش شوری ممکن است از راه اسمزی و بر اثر 
ها در فرایندهای متابولیسمی کاهش یابد. در شرایط شوری،  پایین رفتن پتانسیل آب در محیط رشد ریشه و یا به دلیل تاثیرات ویژه یون

ن لیپیدهای غشا و تغییر در نفوذپذیری غشا و خسارت به سلول می گردند که در نتیجه آن های فعال اکسیژن منجر به پراکسیداسیو گونه
گردد. سمیت متابولیکی سدیم بستگی زیادی به رقابت آن با  غشای سلولی پاره شده و باعث افزایش نشت الکترولیت به بیرون از سلول می

رکات روزنه ای و روابط آبی درون سلول، سبب ایجاد مقاوت گیاه در شرایط پتاسیم در اثرگذاری بر اعمال سلولی دارد. اثر پتاسیم بر ح
گردد و در نتیجه از صدمات حاصل از  شود. پتاسیم عالوه بر تعدیل اسمزی سلول، موجب افزایش پایداری غشای سلولی می زا می تنش
 (.6کاهد ) های اسمتیک می تنش

 وذپذیری غشا، پایداری غشاتنظیم اسمزی، سمیت متابولیکی، نف: کلیدی واژگان

 منابع

ارقام گلرنگ تحت  ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ. 5929پور، ز.، موحدی دهنوی، م و بلوچی، ح.  جوادی -5
 91-96، (9)  6 جله الکترونیک تولید گیاهان زراعی،م .تنش شوری

. تأثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات 5924ی، ل. صفری محمدیه، ز.، مقدم، م.، عابدی، ب.، و سمیع -9
 57-94(، 4) 99، نشریه پژوهشهای تولید گیاهیدر شرایط هیدروپونیک.   .Mentha spicata L)مورفولوژیک گیاه نعناع سبز )

 

  میانگین مربعات

 نشت یونی
رطوبت نسبی 

 برگ

درجه 

 آزادی
 منابع تغییرات

**86/449 **67/991 9 K 

**9/5991 **11/5622 9 S 

**94/64 **91/66 2 K*S 

 خطا 99 78/2 9/59

 تضریب تغییرا  96/4 25/55

نتایج تجزیه واریانس صفات نشت الکترولیت و محتوای  -5جدول 

 تحت تیمارهای شوری و نانوکود پتاسیم نعناع فلفلی نسبی آب برگ

- اثر متقابل سطوح مختلف نانوکود پتاسیم و شوری بر 1شکل  

 نشت الکترولیت و محتوای نسبی آب برگ نعناع فلفلی
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 ای درون شیشههای ضدعفونی و پاسخ بافت های رویشی گیاه دارویی مورد در شرایط  بررسی روش
 

 3و علی عمارلو 2، بهرام ملکی زنجانی1نازیال باقری

 دانشجوی کارشناسی ارشد اصالح نباتات دانشگاه زنجان 5
 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان 9

 استادیار پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان 9

 مقدمه

می باشد. بیشتر آنها در مناطق  (Myrtaceae(و از خانواده ی )Myrtus)س ( متعلق به جنMyrtus communis) گیاه مورد
گرمسیری و نیمه گرمسیری جنوب آمریکا و استرالیا رشد می کند. گیاه مورد درختچه ی کوچکی است که ارتفاع آن در شرایط عادی بین 

ی همیشه سبز،پایا،متقابل،ساده،نوک تیز به رنگ سبز متر بیشتر هم می رسد برگ ها 1متر است ولی در آب و هوای مساعد به ارتفاع  5-9
درشت و سفید رنگی داشته و میوه ی آن حداقل از نظر رنگ دو گونه است حالت اول سیاه متمایل به "تیره و معطر دارد. گل های نسبتا

گونه دارد اما  9111بااینکه گیاه مورد بیش از .(Mitrushi 1955)آبی و حالت دوم تا زمان رسیدن میوه همچنان سفید باقی می ماند

گیاه مورد تحمل باالیی به شرایط خشکسالی دارد  برخی از آنها از جمله اکالیپتوس،فیجا،پیمنتا متعلق به جنس های مهم اقتصادی است.
مورد یک گیاه دارویی است که درطب سنتی  .(Sillick and Jacobi 2009)وریشه ی آن دو تا چهار برابر عرض تاج گیاه رشد می کند

دربسیاری از نقاط جهان استفاده می شود برگ و میوه ی آن به طور گسترده ای به عنوان یک طب عامیانه سنتی برای درمان اختالالتی 
 ،التهاب ریوی و بیماری های پوستی استفاده می شود.97مانند زخم معده ،بواسیر

یکی از  موضوعات نوین و کاربردی در حوزه کشاورزی است. کشت گیاهان جهت  Molecular farmingزی مولکولی  مبحث کشاور 
تولید پروتئینهای نوترکیب، آنزیمها یا متابولیتهای ثانویه با کاربردهای صنعتی و درمانی از طریق مهندسی ژنتیک، کشاورزی مولکولی 

زی مولکولی، اشراف علمی و عملی بر پاسخ بافتهای گیاهی به شرایط کنترل شده بسیار نامیده می شود. برای حرکت به سمت کشاور
امروزه تکثیر درون شیشه ای یکی از ضروری است. مقوله کشت بافت و سلول در راستای این اهداف قابل مطالعه و برنامه ریزی است. 

به افزایشی دارد کشت بافت و سلول های گیاهی در محیط کشت جنبه های تجاری تکثیر خزانه ای بسیاری از گیاهان بوده و روند رو 
ی حاوی مواد مغذی،به عنوان منبع تامین کننده مواد ارزشمند و باززایی از آنها از کاربرد های بیوتکنولوژی می باشد و به عنوان روشی برا

ی یکی از کاربرد های وسیع و عملی در بیوتکنولوژی (.ریز ازدیاد5988کاهش هزینه های تولید مورد استفاده قرار می گیرد)احمدی خواه، 
گیاهی بوده که از آن طریق میلیاردها دالر درآمد زایی ایجاد شده واز این تکنیک می توان برای پاسخ به تقاضای صنایع مختلف به مورد 

یر سریع می باشد در مقایسه با تکثیر (.یکی از مهمترین کاربرد های کشت بافت ،ریزازدیادی و تکث9159بهره برداری نمود) هاک و گاش 
به روش سنتی ، ریز ازدیادی از طریق کشت بافت از مزیت تکثیر سریع در فضا و زمان محدود می باشد بیوتکنولوژی گیاهی برای گزینش 

بافت از طریق کشت  ،تکثیر و حفاظت از ژنوتیپ های خاصی از گیاهان دارویی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و باززایی از طریق کشت
 (.9155بافت از پتانسیل باالیی برای تولید داروهای گیاهی برخوردار می باشد)کدهاری وهمکاران ،

 مواد و روش ها

 مواد گیاهی
ریز نمونه های رویشی  شامل جوانه انتهایی ، جوانه جانبی و برگ از گیاهان مورد کلکسیون گیاهان دارویی پژوهشکده فناوریهای نوین 

 تی تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت.زیس

                                                           
37

 Hemorrhoids 
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بافتهای مورد مطالعه در دو روش ضدعفونی دو مرحله ای )شامل اتانل و هیپوکلریت( با غلظتها و زمانهای مختلف قرار  کشت بافت:

 گرفته و بعد از دو هفته میزان آلودگی، بقا بافت و رشد نمونه ها مطالعه و مقایسه گردید. 

 نتایج
صویر زیر مشاهده میگردد بهترین بافت جهت فرایند ضدعفونی و نیز مطالعات کشت بافت در گیاه دارویی مورد، بافت همانگونه که در ت

 دقیقه بدست آمد.  1% به مدت  9ثانیه و هیپوکلیریت سدیم  91درجه به مدت  71مریستم جانبی و مناسبترین روش ضدعفونی، اتانل 

 دی، مورد.گیاهان دارویی، ریزازدیاواژگان کلیدی: 

 

 
 

 In vitro( مقایسه روشهای مختلف ضدعفونی و نیز بافتهای مختلف گیاه مورد در شرایط 1تصویر

 منابع

1-Mitrushi, I. (1955). "Drurët dhe shkurret e Shqipërisë." Instituti i Shkencave. Tiranë: 1-604 
2-Oliveira, M. L. P. d., et al. (2010). "Growth regulators, culture media and antibiotics in the in vitro shoot regeneration from 

mature tissue of citrus cultivars." Pesquisa Agropecuária Brasileira 45(7): 654-660. 
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 مخلوط با زیره سبز در در کشت شنبلیله کیفی و کمی کاربرد کودهای آلی بر عملکردارزیابی 

 ارگانیک شرایط
 

 2و محمد باقر رضایی  1، امیر رحیمی1سماعیل رضائی چیانها
 استادیاران گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه5

 استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 9

 

 مقدمه
محیط  و انسان سالمت بر آنها تأثیر و شیمیایی مواد و سموم وجود بقایای نظر از مختلف هایسیستم در شده تولید محصوالت سالمت
زراعی  هاینظام در تغییر ایجاد ضرورت و داشته معطوف تولید در امر رفته بکار هاینهاده و تولید روشهای به را ایویژه توجهات زیست،

 امری زراعی ت محصوال این در تولید شناختی بوم اصول از بهره گیری بنابراین، (.5929چیانه،  رضائی و نژاد قلی)نماید می توجیه را رایج

 کشاورزی اکولوژیکی اهداف به نیل جهت مناسب راهکارهای جمله از مخلوط کشت همراه به آلی کودهای کاربرد باشد. می ضروری

کشت  هاینظام زراعی و اکولوژیکی اهمیت به توجه با قرار گیرد. در این راستا، توجه مورد مشکالت این رفع برای تواندمی که است
 و زیره سبز و مخلوط شنبلیله کشت امکان بررسی تحقیق این انجام ها، هدف ازنظام این دقیق ارزیابی لزوم به توجه با نیز و مخلوط
 .بودارگانیک  شرایط در شنبلیله کیفی و کمی کودهای آلی بر عملکرد اثر مطالعه

 

 هامواد و روش
 94و َ 41طول جغرافیایی ْمختصات شهرستان نقده با  -ذربایجان غربیاستان آ واقع در یادر مزرعه 5929 -24زراعی  سال این آزمایش در

های متوسط دما و بارندگی سالیانه در طی یک دوره ده ساله به دریا و با میانگین سطح از متر 5998و ارتفاع  17و َ 96و عرض جغرافیایی ْ
 .متر به اجرا در آمدمیلی 999گراد و درجه سانتی 41/59ترتیب برابر 

نوع سیستم  پنجعامل اول شامل  .شد تیمار اجرا 91تکرار و  سه تصادفی با کامل هایبه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک ایشآزم
، شنبلیله : کشت خالص5A( در این آزمایش به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت: Bنوع تیمار کودی )فاکتور چهار( و Aکاشت )فاکتور 

9A9، زیره سبز : کشت خالصA 4زیره سبز ، درصد  91+  شنبلیلهدرصد  71: کشت مخلوط با نسبتA: 11  درصد  11+  شنبلیلهدرصد
ورمی : 9B : عدم کاربرد کود )شاهد(، 5Bسطح کود:  چهارو عامل دوم شامل زیره سبز درصد  71+  شنبلیلهدرصد  1A :91 و زیره سبز

 و زنده باکتری عدد 518، شامل فناور سبز شرکت زیست)ساخت بارور ازتو + 9ر بارو )فسفاته : کود زیستی9Bتن در هکتار(،  51کمپوست )
 در آزمایش بررسی به منظور ازتو باکتر( بود. + 9بارور  )فسفاته + کود زیستی ورمی کمپوست: 4B( و فعال در هر گرم کود بیولوژیک

 استفاده تیمارها شیمیایی( در غیر و شیمیایی کود )اعم از رشد از هیچگونه طول دوره در و زمین سازی آماده زمان در ارگانیک شرایط

سانتیمتر به  91ردیف برای هر دو گونه  بین صورت جوی و پشته انجام شد. فاصلهبه 5924فروردین ماه  سهدر  هر دو گونهکاشت  نشد.
 لزوم انجام هنگام در و دستی صورت به مرتب طور به هرز هایعلف . عملیات وجیننظر گرفته شد در هاسانتی متر روی ردیف 51فاصله 

 با تقطیر روش اسانس به استخراج .انجام شد طرف هر از حاشیه حذف با زیستیدر پایان فصل رشد، محاسبه عملکرد دانه و عملکرد . شد

× عملکرد دانه  اسانس به روش وزنی، عملکرد اسانس بر اساس میزان تعیین از پس .صورت گرفت کلونجر دستگاه با استفاده از و آب
 درصد اسانس محاسبه شد.

 ایدامنه چند آزمون توسط آمده بدست هایمیانگین مقایسه و SPSS 16افزار نرم از آمده دسته ب هایداده تحلیل و تجزیه جهت 

 .انجام گردیددرصد  پنجدانکن در سطح احتمال 
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  نتایج وبحث
و اثر نوع  زیستی، میزان اسانس و عملکرد اسانسعملکرد  ،ی کاشت بر عملکرد دانهالگو اثر ها،داده تجزیه واریانس از حاصل نتایج طبق
بین الگوی کاشت و نوع کود بر هیچ یک از صفات مذکور  ( بود، اما اثر متقابل≥15/1p) دارمعنیبر کلیه صفات مورد بررسی  نیز کود

 .دار نشدمعنی
 عملکرد مقادیر کمترینو  گرم در هکتارکیلو 9185و  11/777به ترتیب  خالص کشت ازشنبلیله  زیستی و عملکرددانه  عملکرد بیشترین

نسبت  حاصل شد. گرم در هکتارکیلو 57/9927و  57/444به ترتیب  (زیره سبزو شنبلیله ) 71:91 کاشت نسبت اززیستی  و عملکرددانه 
(. کاهش عملکرد 5)جدول نشان نداد  (زیره سبزو شنبلیله ) 11:11نسبت کاشت با  داریتفاوت معنی (زیره سبزو شنبلیله ) 91:71کاشت 

، آب) ای برای کسب منابع مورد نیاز برای رشد و نموتواند به دلیل وجود رقابت بین گونهمی کشت مخلوط درشنبلیله  زیستی عملکردو  دانه
 (5929چیانه،  رضائی و نژاد قلی) باشد و فضا( مواد غذایی نور،

(، به طوری که بیشترین میزان ≥15/1pبه ترتیب قرار گرفت )مصرفی نیز تحت تاثیر نوع کود گیاه شنبلیله  زیستی دعملکرعملکرد دانه و 
ورمی +  زیستی کیلوگرم در هکتار از تیمار تلفیقی کودبا  99/9916با  زیستی عملکردکیلوگرم در هکتار و  56/684 با  عملکرد دانه

کیلوگرم در هکتار به  89/9487و  91/118به ترتیب به میزان  از تیمار شاهد زیستی عملکرد و عملکرد دانهمقادیر و کمترین کمپوست 
 مورد نیاز ریزمغذی و مصرف پر اصلی عناصر جذب متعادل کردنبا  است تغذیه تلفیقی توانستهکه  رسدبه نظر می (.9)جدول  دست آمد

 فزایش عملکرد شود.فتوسنتزی و نهایتا موجب ا تولیدات رشد، افزایش سببگیاه 
و  (زیره سبزو شنبلیله ) 11:11نسبت کشت  ازکیلوگرم در هکتار( به ترتیب  22/5و عملکرد اسانس )درصد(  92/1)درصد اسانس بیشترین 

کشت مخلوط با از تیمار کیلوگرم در هکتار(  11/5) و عملکرد اسانس درصد( 99/1) درصد اسانس مقادیرو کمترین خالص شنبلیله کشت 
 فعالیت میزان بر موثر غذایی عناصر از یکی نیتروژن آنجا که از . (5)جدول  شد حاصل زیره سبزدرصد  71+  شنبلیلهدرصد  91سبت ن

های بوته رشد برای مناسب شرایط وجود که رسدنظر میه ب چنین، (Ekrena et al., 2012) است گیاهان های فتوستزیآنزیم
 .شده است خالص کشت با مقایسه در اسانس میزان افزایش آن تبع به فتوسنتز و و رشد هبودب باعث ،مخلوط شرایط شنبلیله در

عملکرد اسانس را تولید کردند  درصد اسانس وکمترین بیشترین و تیمار شاهد  ورمی کمپوستزیستی با کود  کود همچنین، تیمار تلفیقی
نتایج برخی از تحقیقات نشان داده که کاربرد  .گیردمتعددی قرار میتحت تاثیر عوامل  گیاهانموثره  میزان تشکیل مواد .(9)جدول 

( 5929) نسب محمدی دباغرضائی چیانه و باعث افزایش تولید اسانس شده است. به طور مثال،  ،کودهای زیستی و فراهمی عناصر غذایی
 ن اشارهنیادارویی ز گیاهعملکرد اسانس  د اسانس وافزایش درص کود زیستی در از استفاده مثبت اثر به ،و شنبلیله ننیادر کشت مخلوط ز

 .داشتند

 شنبلیلهبر صفات کمی و کیفی  زیره سبزو  شنبلیلهمخلوط  کشت های مختلفالگواثر  میانگین مقایسه -1جدول 

 عملکرد دانه کشت الگوی
 )کیلوگرم در هکتار(

زیستی )کیلوگرم در عملکرد 
 هکتار(

 

 درصد اسانس
 

 عملکرد اسانس
 وگرم در هکتار()کیل

 
 شنبلیله کشت خالص

 
11/777 a 9185 a 914/1  ab 22/5  a 

 شنبلیلهدرصد  71کشت مخلوط با نسبت 
 زیره سبزدرصد  91+ 

89/614 b 18/9172  b 977/1 a 61/5  b 

 شنبلیلهدرصد  11کشت مخلوط با نسبت 
 زیره سبزدرصد  11+ 

99/169 b 91/9897 c 924/1 a 
 

68/5  ab 

 شنبلیلهدرصد  91سبت کشت مخلوط با ن
 زیره سبزدرصد  71+ 

57/444 c 57/9927 d 999/1 b 11/5  c 
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 زیره سبز  بامخلوط  کشتدر شنبلیلهبر صفات کمی و کیفی مورد مطالعه گیاه  کوداثر  نوع  -2جدول 

 کود

 

 عملکرد دانه
 )کیلوگرم در هکتار(

عملکرد زیستی )کیلوگرم در 
 هکتار(

 

 درصد اسانس
 

 عملکرد اسانس
 )کیلوگرم در هکتار(

 

91/118 شاهد() کود کاربرد عدم d 89/9487 d 994/1  c 51/5  c 

b 18/9118 b 975/1  89/696 ورمی کمپوست  ab 68/5 b 
c 91/9829c 916/1  18/162  زیستی کود  bc 42/5 b 

a 99/9916 a 917/1  57/684 زیستی ورمی کمپوست+ کود  a 51/9  a 

 .هستنددرصد  پنج احتمال سطح در داریمعنی اختالف دارای دانکن آزمون اساس ستون، بر هر در مشترک حروف فاقد هایمیانگین

 منابع

 زنیان در کیفی و کمی عملکرد بر شیمیایی و زیستی کودهای تلفیقی اربردک ارزیابی. 5929، ع. نسب محمدی دباغ و ،اچیانه رضائی-5

 .189-124(: 9)6کشاورزی.  شناسی بوم . نشریهشنبلیله با نواری مخلوط کشت
  (:9)56. ایران زراعی علوم مجله. با نخود مخلوط کشت سیاهدانه در کیفیت و دانه عمکرد ارزیابی. 5929. 5چیانه، رضائی و نژاد، ا قلی-9

942-996. 
3-Ekrena S., Sonmez, C., Ozcakal, E., Kurttas, Y. S. K., Bayram, E., and Gurgulu, H. 2012. The effect of different irrigation 

water levels on yield and quality characteristics of purple basil (Ocimum basilicum L.). Agricultural Water Management 

109: 155–161. 
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 های مختلف کودی بررسی روند تغییرات وزن تر گیاهان پوششی در زراعت گلرنگ تحت سیستم

 4و محمد باقر رضایی 3سعید حیدرزاده، 2امیر رحیمی، 1جالل جلیلیان

 استادیار گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران 9و 5
 دة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانزراعت، دانشک دکتری دانشجوی 9

 کشور مراتع و جنگلها تحقیقات موسسه استاد 4

 مقدمه
 در چه آن رسند. می مصرف به شده سیلو و خشک تازه، صورت به که باشد می معدهای تک و کننده نشخوار حیوانات اصلی غذای علوفه

 غذایی نیاز درصد 61 تا تواند می باشد کیفیت خوب  دارای علوفه باشد. اگر می آنها غذائی ارزش است اهمیت حائز ای علوفه گیاهان مورد

 کاه از تر غنی منیزیم و کلسیم، پروتئین، نظر از نیز ها لگوم زراعت نماید. بقایای )کاه( تأمین را گوشتی گاوهای کامل نیاز و شیری گاوهای

 لگومینه مخلوط )کشت ها گرامینه با ترکیب باشد. در می کننده نشخوار ایبر مناسبی خشبی خوراک صحیح، برداشت صورت در و غالت بوده

 (.1دهند ) تشکیل می را مطمئنی و غنی غذایی منبع گرامینه( و
 سطح شاخص کمبود نیتروژن که در صورتی. دارد مهمی نقش علوفه تولید در افزایش نیتروژن، ویژه به غذایی، عناصر تأمین به طوری که

 نور از استفاده بازده کاهش و انرژی تابشی جذب کاهش باعث همچنین و داده کاهش را فتوسنتز گیاه میزان و برگ سطح دوام برگ،

 منظور به آنها از فزاینده استفاده گذشته دهه در چند که باشند می شیمیایی کودهای مرسوم، کشاورزی در اصلی نیتروژن منبع (.9شود ) می

محیط  بر منفی آثار بر عالوه نیتروژن (. هدرروی5) است نهاده شده این از بزرگی بخش هدرروی سبب امر همین و بوده تولید زیاد افزایش
 سبب به کشاورزان، شیمیایی کودهای هزینه شدید افزایش از ناشی مشکالت اقتصادی تحمیل و انسان، سالمتی تهدید ویژه به زیست،

 ها نهاده کارایی افزایش دیگر، سوی (. از4) یابد کاهش میچرلیخ نزولی بازده از یتتبع  به نیز ارزشمند نهاده این کارایی که است شده

 نیاز رفع جهت دامی کودهای از استفاده اخیر، های در سال .(9) رود می شمار به پایدار به زراعی رایج های تبدیل سیستم برای گام اولین

 مورد اکثر عناصر حاوی که دامی (. کودهای5) است گرفته توجه قرار دمور محیطی زیست مسائل کاهش و خاک اصالح ای گیاهان، تغذیه

 کمتری مقدار به عناصر پرمصرف، وجود بر عالوه دامی کود زیرا باشند. می کودهای شیمیایی برای مناسبی جایگزین هستند، گیاهان نیاز

 بالفاصله دامی کودهای در موجود غذایی مواد این حال، برد. با خواهد پیش تعادل جهت در درازمدت را در خاک و بوده ها ریزمغذی دارای

 این بنابراین (.9) شوند یلتبد دسترس قابل شکل به میکروبی تجزیه توسط بایستی و باشند نمی دسترس قابل گیاه برای از مصرف بعد

 شد. اجرا و طراحی گلرنگ اعتزر در های مختلف کودی تحت سیستم عملکرد علوفه تر گیاهان پوششی تغییرات بررسی هدف با آزمایش

 ها  مواد و روش

 5925-29سال زراعی بهار تکرار در  9تیمار و  56با های کامل تصادفی  طرح پایه بلوک تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب این
دقیقه طول  9درجه و  41الی و دقیقه عرض شم 95درجه و  97در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه )با موقعیت جغرافیای 

 Trifolium) شبدر قرمزتیمارهای آزمایشی شامل کاشت گیاهان پوششی  سطح دریا( انجام شد. مترارتفاع از 5991شرقی با 

pratense)خلر ، (Lathyrus sativus)ماشک ، (Vicia villosa)گاودانه ، (Vicia ervilliaدر کنار ردیف )  های گلرنگ به
های کودی پرمصرف، متوسط مصرف، کم مصرف( به عنوان  کاربرد کود آلی و سطوح مختلف کود شیمیایی )سیستمو اول عنوان فاکتور 

به صورت گلرنگ ردیف کاشت  1مترطول درنظرگرفته شد که مشتمل بر  4عرض در متر 6/9واحد آزمایشی به ابعاد  هرفاکتور دوم بودند. 
 51ها در روی ردیف  متر و فواصل بین بوته سانتی 61ثابت برای تمامی واحدهای آزمایش  طور ها به جوی و پشته بود که فاصله بین ردیف

به صورت هیرم کاری و خطی  5929 اردیبهشت ماه نیمه دومعملیات کاشت در  ،ها آماده سازی کرت از نظر گرفته شد. بعد متر در سانتی
برگی، برای رسیدن به تراکم مطلوب عمل  6تا  4اد کاشت شدند ولی در مرحله بذرهای گلرنگ با تراکم زی، انجام شدها با دست  روی پشته

  درصد استفاده گردید که جزو ارقام بدون 22درصد و خلوص  28رقم بهاره گلدشت، با قوه نامیه گلرنگ در این آزمایش از تنک انجام شد. 



 
 

 

376 
 

به صورت  متر با توجه به تیمارهای آزمایشی، با فاصله دوسانتیبذرهای گیاهان پوششی  باشد. رنگ می های آن قرمز بوده و اغلب گل خار
در این آزمایش میزان بذر مصرفی جهت کاشت گیاهان پوششی ماشک، خلر، شبدر و  کشت شدند. ی گلرنگها طرف پشته دو ای در کپه

تا پایان آزمایش در کنار گلرنگ حضور  گیاهان پوششی کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شدند. 551و  91،  911،  551گاودانه به ترتیب 
( با سم Acanthiophilus helianthiپاشی بر علیه مگس گلرنگ ) بندی سم در طی فصل رشد در مراحل گلدهی و دانه داشتند.

ای بافت لوم با توجه به نتایج آزمون خاک، خاک مزرعه دارپاش پشتی اهرمی انجام گرفت.  لیتر درهکتار به وسیله سم 1/9آمبوش به میزان 
درصد نیتروژن بود، همچنین میزان فسفر و پتاسیم در خاک مزرعه به  129/1متر و  سانتی زیمنس بر دسی 19/1، شوری pH 8رسی با 
کیلوگرم  61و 81، 591های کودی پرمصرف، متوسط مصرف، کم مصرف به ترتیب  در سیستمگرم در کیلوگرم بود.  میلی 921و  9/7ترتیب 

( بود بصورت نواری در P2O5درصد اکسید فسفر ) 46ترپیل که حاوی  کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات 91و 11، 81اوره و در هکتار کود 
در سیستم کودی آلی، نهاده مصرفی کود دامی و کودهای زیستی نیتروکسین و فسفات متری زیر بذر استفاده شد.  سانتی 1-51فاصله 

تن در هکتار، قبل کاشت به  41. کود دامی کامأل پوسیده، به میزان رت بذر مال استفاده شدندبودند که کودهای زیستی بصو 9-بارور
های دارای تیمار سیستم کودی آلی داده شد. این مقدار براساس متوسط مقدار نیتروژن و فسفر در کودهای شیمیایی بکار رفته، محاسبه  کرت
به  روز یکبار 2های بعدی از زمان استقرار گیاه براساس عرف منطقه و به صورت هر  از کاشت صورت گرفت و آبیاری اولین آبیاری بعدشد. 

با توجه به اینکه مزرعه مورد استفاده برای این طرح، جزو مزارع با آلودگی شدید به  انجام گرفت. ای( صورت آبیاری نشتی )جوی و پشته
های هرز در تمامی تیمارهای آزمایشی اولیه رشد جمعیت یکنواختی از علفدر مراحل  آزمایش، دقیقلذا به منظور اجرای  بودهای هرز علف

وزن تر و خشک گیاهان   از نمونه برداری. گردید، ایجاد در کل آزمایش از طریق تنک کردن و مبنا قرار دادن حداقل علف هرز جوانه زده
و سپس انجام شد متر به صورت تصادفی  سانتی 11× 11تکوادرااز با استفاده  (کاشتاز  بعد روز 74 ، 14، 94مرحله )سه  درپوششی 

گراد  درجه سانتی 71ساعت در دمای  79هایی قرار داده شده و به مدت  های مربوط به هر کرت پس از توزین وزن تر در داخل پاکت نمونه
انجام گرفت، همچنین برای  SAS 9.1ر ها، با استفاده از نرم افزا تجزیه و تحلیل داده ها توزین گردید. در آون خشک شد و سپس نمونه

 درصد استفاده شد.  1دانکن در سطح احتمال ای  چند دامنهها از روش  مقایسه میانگین

 نتایج و بحث

به طوری که های کودی متفاوت بود.  ها نشان داد که روند تغییرات وزن خشک علوفه گیاهان پوششی در سیستم داده  نتایج مقایسه میانگین
ششی ماشک، خلر، شبدر و گاودانه در مرحله اول نمونه برداری تحت سیستم کودی پرمصرف، بیشترین میزان وزن تر )به ترتیب گیاهان پو

را دارا بوند. در صورتی که کمترین میزان وزن تر علوفه ماشک، خلر و شبدر از سیستم کودی تن در هکتار(  48/4و  12/9، 28/8، 98/2
پوششی گاودانه روند متفاوتی را نشان داد به طوری که کمترین میزان وزن تر آن از سیستم کود آلی مشاهد  مصرف بدست آمد. اما گیاه کم
در حالی که در مرحله دوم برداشت )مرحله گل دهی( باالترین بیوماس گیاهان پوششی ماشک، خلر، شبدر و گاودانه از سیستم کودی  شد.

 (.5صرف کمترین بیوماس را داشتند )جدول م پرمصرف بدست آمد، اما تحت سیستم کودی کم

 در مزرعه گلرنگ بر وزن تر گیاهان پوششی ها مختلف کودییستمگیاهان پوششی و س مقایسه میانگین اثر متقابل -5جدول 

 نمونه برداری مرحله سوم مرحله دوم نمونه برداری مرحله اول نمونه برداری گیاه پوششی ها کودی یستمس

 a 15/52 a 14/91 a  98/2 ماشک 

 a 46/57 b 98/52 b 28/8 خلر پرمصرف

 ef 91/51 ef 12/7 g 12/9 شبدر 

 d 45/55 e 14/6 g 48/4 گاودانه 

 a 66/56 bc  64/59 e 64/8 ماشک 

 bc 71/51 cde 74/57 c 19/7 خلر متوسط مصرف

 efg 46/7 g 56/6 g 16/9 شبدر 

 e 61/2 f 91/6 g 17/9 گاودانه 
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 ab 86/54 d 74/2 f 99/8 ماشک 

 c 98/51 cd 45/59 e 29/6 خلر کم مصرف

 g 57/1 h 61/9 i 61/5 شبدر 

 e 79/6 g 84/4 h 46/9 گاودانه 

 a 56/56 bcd 75/57 c 95/2 ماشک 

 c 92/51 cd 98/56 d 29/6 خلر آلی

 fg 46/7 g 99/6 g 41/9 شبدر 

 ef 16/2 f 59/1 h 79/9 گاودانه 

 درصد ندارند. 1داری در سطح  هایی که دارای حروف مشترک، تفاوت معنی میانگین در هر ستون،

داری  نتایج نشان داد گیاه پوششی شبدر و گاودانه در مرحله سوم برداشت )مرحله غالف بندی( تحت سیستم کودی پرمصرف اختالف معنی
 به (.5داری بر وزن تر گیاه پوششی شبدر نشان ندادند )جدول  عنیاز نظر تولید علوفه نداشتند. همچنین سیستم کودی پرمصرف و آلی اثر م

 است قابل جذب گیاه برای آسانی به که فرمی به میکرو و ماکرو عناصر غذایی به بهتر دسترسی دلیل به رویشی رشد مرحله در رسد نظر می

مصرف  کم عناصر و پتاسیم فسفر، نیتروژن، جمله از ذاییعناصر غ زیادی مقادیر دارای خاک، به آلی مواد بر افزودن عالوه دامی، کودهای و
 جذب برگ، سطح شاخص نمایند که باعث افزایش می ریشه فراهم توسط عناصر غذایی جذب برای بهتری و همچنین شرایط هستند

بطه مستقیمی بین سطوح باشد. همچنین با توجه نتایج را شده علوفه عملکرد افزایش و بیشتر خشک ماده و تولید فتوسنتزی فعال تشعشع
مختلف کود نیتروژن و عملکرد علوفه برقرار است. بطوری که با افزایش سطوح کود شیمیایی عملکرد علوفه گیاهان پوششی افزایش نشان 

درصد  47/89و  81/79،  95/89به ترتیب  تحت سیستم کودی پرمصرف گیاهان پوششی ماشکبه طور کلی در تمام مراحل کاشت  دادند.
تواند نشان دهنده کارآیی باالی این  که میمصرف نشان داد  کمسیستم کودی گیاه پوششی شبدر در  به علوفه نسبتایش در عملکرد افز

 .(5جدول )گیاه در این سیستم کودی باشد 

 های کودی، گاودانه، ماشک : وزن تر گیاهان پوششی، سیستمکلمات کلیدی
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 اسانس گیاه داروئی رزماری شهرستان بابلات شیمیایی بررسی ترکیب 
 

 4*، پروین سجادی کبودی3، سیدحسن زالی 2علی اکبر مقدم نیا، 1داود بخشی
 دانشگاه گیالندانشیار و عضو هیات علمی  .5

 لوم پزشکی بابلاستاد و عضو هیات علمی دانشگاه ع .9

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری .9

 هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابلگیاهان دارویی و عضو  PhDدانشجوی  .4

 Psajadi@yahoo.com: مکاتبه مسئول

 مقدمه
است. روغن فرار گیاه رزماری یکی از پر مصرف ترین روغنهای فرار  نعناعیانمعطر و از خانواده  ،چند سالهل کوهی، گیاهی کلیرزماری یا ا

 گیاهی است که در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی کاربرد دارد.
 8و  5کامفن، لول، لینا، نننس می باشد و مواد موجود در اسانس نیز شامل بورنئول، لیموادرصد اس 5-1/9مهمترین ترکیب این گیاه 

است و به عنوان یک گیاه طبی و دارویی شناخته شده است لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی ترکیبات موثر  پینن، کامفر و آلفاسینئول
 بابل می باشد. استان مازندران و شهراسانس گیاه در 

 ها مواد و روش

 با استفاده ازعلوم پزشکی بابل جمع آوری و با استفاده از روش تقطیر و  از محوطه دانشگاه را گیاه رزماریابتدا جهت انجام این تحقیق 
)تقطیر با آب( روغنهای فرار آن جمع آوری و با استفاده از روش گاز کراماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی اجزای  نجردستگاه کلو

 تشکیل دهنده آن تفکیک و مورد شناسایی قرار گرفت.

 ها یافته
 48/8درصد می باشد بعد از آن بورنئول ) 68/59ن با پیندرصد و آلفا 15/56سینئول با  8و5 س رزماریت تشکیل دهنده اسانبیشترین ترکیبا

بیشترین درصد  (،درصد 88/9)و کامفن (درصد 2/9 )،جرانیول(درصد 91/4 ) بیسیکلو (درصد 1/4 مفر)درصد( ، کا 57/1درصد(، لینالول )
 اسانس را تشکیل می دهد.

 

 و نتیجه گیریبحث 
و  5از بین ترکیبات شناسایی شده از روغنهای فرار استخراج شده از گیاه رزماری بیشترین مقدار مربوط به هیدروکرن های مونوترپن مانند  
درصد است که نسبت به سایر ترکیبات شناسایی شده به میزان بیشتری در گیاه رزماری  8/59ن با نیفاپآل ،درصد 15/56ئول با نیس 8

بعد از آن بورنئول، لینالول، کامفر، بیسیکلو دارای بیشترین مقدار در گیاه رزماری استان مازندران، شهرستان بابل می باشد. این  .هستند
وئیدها و روغنهای فرار گیاه رزماری کشت شده در نوکه به بررسی فیتوشیمیایی فال است مشابه بررسی قنادی و همکاران "تقریبامطالعه 
( ابراهیم خانی و همکاران نیز 1شناسایی نمودند ) مفن، کامفرئول ، کاینس 8و  5روغن فرار گیاه رزماری را  یکه ترکیبات اصلندداختایران پر

گزارش کردند که بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده در طی مطالعه ای تحت عنوان مقایسه روشهای مختلف عصاره کشی از گیاه رزماری 
 octanone 18/4-3درصد،  14/54ن با نیفاپجهاد دانشگاهی واقع در اتوبان کرج شامل آلپژوهشکده گیاهان دارویی گیاه رزماری از مزرعه 

 Martinez .(8) بیشتر است "بابل میزان ترکیبات مورد نظر نسبتا -درصد بود که نسبت به رزماری منطقه مازندران 19/1ن با مفدرصد، کا

عنوان کردند  ،اساسی گیاه رزماری روغنهای GC massو آنالیز بروش رزماری طه با اثرات ضد دردی طی مطالعه ای در رابنیز و همکاران 
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 49/9ر فدرصد کام 9/9درصد، مریسن  9/59بتاپینن ، درصد 47/55ن مفکادرصد، 5/54ن نآلفاپی، که بیشترین ترکیبات در اسانس گیاه
 (.59التر می باشد )ان دارای مقادیر بیندرصد بود که این میزانها نسبت به مطالعه ما بجز آلفاپ

Sartoyo آنتی میکروبی گیاه رزماری گزارش کردند که  های در رابطه با شناسایی ترکیبات و فعالیت مکزیکران طی مطالعه ای در او همک
 (51)با مطالعه همخوانی دارد "دهند. که تقریبا% اسانس را تشکیل می 81حدود ، کامفرو  ولئسین 5و8ن، ینآلفا پ

Lakusic  رزماری نشان دادند که مهمترین  سدر بلگراد در طی مطالعه ای تحت عنوان تغییرات فصلی در ترکیبات اساننیز و همکاران
درصد  4-2/4 لدرصد، بورنئو 7/2-1/59درصد( آلفاپینن  4/6-58ول )ئسین 8و5% و 9/58 -5/98 با رمفعبارت بوده است از کا آن ترکیبات

باالتری بوده  "که نسبت به مطالعه ما به جز بورنئول دارای مقادیر نسبتادرصد بوده است  5/9-5/8درصد، و بتا پینن  5/1-7/8، کامفن 
 (55)است.

هم چنین ساعی دهکردی و همکاران در طی مطالعه ای در دانشگاه شهرکرد تحت عنوان بررسی ترکیبات شیمیایی و خصوصیات ضد 
 11/28ند که ترکیبات اصلی در دنشان دا لیستریا مونو سیتوژنزبه تنهایی و در ترکیب بالیزوزیم علیه  گیاه رزماری رمیکروبی روغن فرا

  .اکتانون، کامفن و لینالول بود 9ول و ربنون، کامفر، بورنئول، ئسین 8و5درصد ترکیبات روغن رزماری شامل آلفاپینن، 
اسانس رزماری بر روی کتریایی ابررسی ترکیبات شیمیایی و خواص ضد ب ملکوتیان و همکاران در طی مطالعه ای در کرمان تحت عنوان

و  لپینن، بورنئو α، کامفر، لونن، کامفن، لینا لوملی 8/5گیاه رزماری منطقه کرمان شامل اشرشیا کلی و تعیین سینتتیک آن نشان دادند که 
 (.6سینئول می باشد )

ری در مطالعات ذکر شده در مناطق مختلف با مطالعه حاضر تا حدودی متفاوت است که میزان اجزای تشکیل دهنده روغنهای فرار گیاه رزما
ش گیاهان دارویی که تاثیر یاین مسئله می تواند به مسائل مختلفی از جمله عوامل محیطی مرتبط باشد. مهمترین عوامل محیطی بر رو

و ارتفاع محل کشت، محیط زیست ، آبیاری از نور، درجه حرارت  آن ها می گذارد می توان هموثر موادبسیار عمده ای بر کمیت و کیفیت 
 (59پیرامون گیاه، خصوصیات خاک نام برد)

گیاه ر می توان این چنین استنباط نمود که با توجه به اینکه استان مازندران بویژه شهر بابل دارای پتانسیل بی نظیری از ضلذا از مطالعه حا
می  می باشد طب سنتی، داروهای نوین و صنایع غذایییی چون گیاهان دارویی کشورمان در کاربرد هارزماری به عنوان یکی از مهمترین 

 دارویی آن -کشت و کار و در نتیجه فرآوری صنعتی ،تجارت این مسئله می تواند لذا نماید.چشم انداز روشنی در آینده این گیاه ایجاد  دتوان
 افزایش می دهد. را

  GC/MSروغنهای فرار، تقطیر با آب، رزماری،  کلیدی: واژگان

 

 تقدیر و تشکر
بدینوسیله از سرکار خانم ماریه هاشمی، جناب آقای دکتر بی پروا، آقای دکتر کاظمی، آقای دکتر زالی و آقای دکتر مجاوریان و دانشگاه 

 ود.علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند قدردانی می ش
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 : ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده روغن فرار رزماری 1جدول 

 درصد نام ترکیب ردیف

5 1,8-CINEOLE 15/56 

9 ALPHA.-PINENE 68/59 

9 BORNEOL 48/8 

4 LINALOOL 57/1 

1 CAMPHOR 1/4 

6 BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-OL 91/4 

7 GERANIOL 2/9 

8 CAMPHENE 88/9 

2 NEROL 42/9 

51 BICYCLO[3.1.1]HEPT-3-EN-2-ONE 49/9 

55 ALPHA. TERPINEOL 41/9 

59 3-CYCLOHEXENE-1-METHANOL 24/5 
59 3-CYCLOHEXEN-1-OL 48/5 

54 MYRTENOL 58/5 

51 BICYCLO[3.1.1]HEPTAN-3-ONE 56/5 

56 2,6-OCTADIEN-1-OL 14/5 

57 PINOCARVONE 19/5 

58 2-.BETA.-PINENE = BICYCLO[3.1.1]HEPTAN 22/1 

52 BETA.-MYRCENE 29/1 

91 GAMMA.-TERPINENE 2/1 

95 PHENOL 88/1 

99 CARYOPHYLLENE 85/1 

99 ALPHA.-TERPINOLENE 78/1 

94 1,6,10-DODECATRIEN-3-OL 76/1 

91 BETA.-CITRONELLOL 61/1 

96 BENZENE 12/1 

97 CARYOPHYLLENE OXIDE 16/1 
98 FARNESOL 41/1 

92 ALPHA.-TERPINENE 1/1 

 

 منابع 
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 غرب )کرمانشاه(آبادهای گوارشی توسط گیاهان دارویی نزد بومیان حمیل شهرستان اسالمدرمان بیماری

 

 3حیدریاله، قدرت2زالی، سیدحسن1*زهرا فتاحی

 Zahra.fatahe@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری  5
 طبیعی ساریاستادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع9
 طبیعی ساریاستادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 9

 مقدمه

 دارند. در گیاهی منشأ دارویی هایفرآورده درصد 91 تقریباً حال عین در ولی هستند مدرن، شیمیایی داروهای عمده بخش حاضر حال در

هزاران سال است که (. 4) روندمی بکار هابیماری از بسیاری درمان برای دارویی گیاهان ایران، جمله کشورهااز از بسیاری تیسن پزشکی
بسیاری از داروهایی که امروزه تجویز  .نمایندها و حفظ سالمتی استفاده میساکنین مناطق مختلف جهان، از گیاهان برای درمان بیماری

به علت تغییرات آگاهی مردم بومی و تأثیر روزافزون تجارت جهانی، دانش بومی درباره نحوه استفاده (. 5اند )مشتق شدهمی شوند از گیاهان 
ها به علت های محدودی هستند که با تخریب زیستگاهاز منابع گیاهی دائما در حال کاهش است وا کثر گیاهان دارویی دارای زیستگاه

ها را تهدید می نماید. به عالوه سرعت از بین رفتن دانش بومی افراد متخصص در زمینه گیاهان دارویی، فعالیت انسانی، خطر انقراض آن
ها از مکان آوری اطالعات گیاهان دارویی و نحوه مصرف آنها است. بنابراین جمعبیشتر از سرعت از بین رفتن جنگل ها و سایراکوسیستم

شده، منبع با ارزشی از طب قدیم در زمان حال است و همچنین زمینه ساز کشف داروهای های مختلف که از نسلی به نسل بعد منتقل 
 (.9جدید و پیشرفت صنعت داروسازی خواهد شد )

های گیاهی خاصی به عنوان گیاهان دارویی استفاده می شود که هنوزعلوم جدید به آنها دست نیافته است و گاهی در برخی مناطق از گونه
 مختلف هایبیماری درمان در دارویی گیاهان از استفاده خصوص در (.9جربه اهالی بومی می توان به این مهم دست یافت )با استفاده از ت

 خانواده که رسیدند نتیجه این به اتیوپی منطقه در گونه61روی بر همطالع در :جمله از .است پذیرفته صورت بسیاری مطالعات تاکنون

Fabaceae  در بررسی  .(1) باشندمی دارا را بیماری درمان در استفاده مورد بخش بیشترین ریشه و برگ و  درمانی خواص بیشترین
جنس که برای  درمان های  519تیره و  65گونه گیاهی از  521اتنوبوتانی برخی از گونه های گیاهی دارویی مورد استفاده در اوگاندا، تعداد 

% موارد از  برگ برای تهیه داروهای 68% گزارش شد. غالبا در 54گونه ها از تیره بقوالت با مختلف کاربرد داشتند را گزارش نمودند. غالب 
(، به طور معمول از روش های  آماده سازی داروهای گیاهی و مدیریت ٪19( و مصارف خوراکی )٪92جوشانده ) .گیاهی استفاده شده بود

از که شامل کم خونی، فشار خون باال و خون نشان  %2الت سیستم گردش خونبرای اختال آگاهان توافقاستفاده از آن ها بود. بیشترین 
 . (6) در مورد موارد استفاده بود آگاهان منطقهدانش  یکنواختی

 

 ها روش و مواد

 51-91دهستان تشکیل شده، هر دهستان حدودا  سهغرب، استان کرمانشاه است که از آبادهای شهرستان اسالمبخش حمیل از بخش
دقیقه شمالی و  46درجه و  46غرب و در طول جغرافیائی آبادکیلومتری جنوب شرقی اسالم 96را شامل می گردد.این بخش در  روستا

بیشترین  -آب و هوا، معتدل و نیمه خشک .متری سطح دریا قرار دارد 5911دقیقه جنوبی و در بلندی  99درجه و  16عرض جغرافیایی 
این میلیمتر است. 411درجه زیر صفر و مقدار بارندگی ساالنه بطور متوسط حدود  51کمترین درجه  درجه باالی صفر و 41درجه گرما 

بخش همچون دیگر مناطق استان دارای تنوع گیاهی فراوان است که خواص دارویی و مصارف گوناگون دارند. شغل اغلب مردم کشاورزی 
 ذهب تشیع هستند.و دامداری و به صورت محدود باغدار، کرد زبان، و دارای م
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 مختلف هایگونه و شد مراجعه منطقه از روستاهای هر دهستان در اولیه،  به تعدادی بررسی های و مطالعه حوزه مورد تعیین از پس

 جهت شد. آوریجمع افراد بومی از تعدادی همراهی با دارند دارویی، سبزی صحرایی، صنعتی و... کاربردهایی چون منطقه که در گیاهی

 اندام محلی، نام گیاهی، یهگون هر برای آن که در گردید طراحی پرسشنامه 29گیاه هایی گونهدرباره محلی اطالعات کسب

مصاحبه شوندگان شامل، ساکنین  تدوین شد. داروی گیاهی و سایر موارد کاربردی مصرف و تهیه فرم رایج، درمانی خاصیت مورداستفاده،
شدند.شناسایی گیاهان به کمک کارشناسان ادارات مربوطه محلی صورت گرفت. نامگذاری گیاهان می منطقه بودند که به تصادف انتخاب

شناسی دانشکده منابع طبیعی های خشک شده به آزمایشگاه گیاهشده و تاییداسامی ذکر شده توسط کارشناسان باانتقال نمونه شناسایی
-ای است که تنها نیاز به آمارتوصیفی داشته برای این منظور از نرمگونهتحقیق به های اینماهیت دادهساری به کمک منابع فلورانجام شد.

 شد.استفاده 9117ویرایش   Ms-Excelافزار 

 نتیجه و بحث
بر اساس  .برخوردارنددر زمینه استفاده از گیاهان دارویی  باالییدانش  ان منطقه مورد مطالعه ازکه بومی هنشان دادبررسی پرسشنامه ها 

گونه گیاهی اثرات شفابخش قایل بوده آنها را جزو گیاهان دارویی به شمار می آورند و  551ایج این تحقیق این بومیان  برای حدود نت
، مهمترین گلسنگ و شیرین بیان، پیچک صحرایی ، وحشیپسته، زالزالک، بلوط، پونه، بومادران ،: کنگرگونه 2 درمیان این گونه ها 

% 46,99و در بسیاری از مصاحبه ها به آنها اشاره شده است.  ندااستفاده قابل گوارش های دستگاهبیماری درمانرای بگیاهانی هستند که 
% 57,9% پونه، 99,61% بلوط، 97,21%  زالزالک، 99,9پرسش شوندگان کنگر را برای امراض دستگاه گوارشی مفید گزارش نموده اند و  

گلسنگ را شفابخش ناراحتی های گوارشی می  % 9,99% پیک صحرایی و 6,41% شیرین بیان، 59,2% پسته وحشی، 57,9بومادران ، 
درد، عفونتهای دستگاه های گوارشی که بومیان برای درمان آن حداقل یک گیاه دارویی معرفی نموده اند شامل، دلترین بیماریدانند. مهم

و  بیشترین بخش مورداستفاده برگست. در میان گیاهان پیشنهاد شده به ترتیب درد، یبوست و ناراحتی های روده اپیچه، معدهگوارشی، دل
بر پایه پاسخ  های گیاه است.قسمتها، میوه و شیره، برگ و ریشه، تماممیوه و برگ، میوه و شیره، برگ و گل و ساقه، تمام قسمتساقه، 

 .است بخش مورد مصرفه شده ، پختهکرددم های پرسش شوندگان مهمترین روش های مصرف شامل:
دست و وفیتوشیمی فارماکولوژی مطالعات برای مفید دارویی گیاهان انتخاب برای بنیانی تواند می پژوهش این هاییافته کلی طور به 

 ریبیما درمان در دارویی باارزش گیاهی های گونه از مطالعه مورد منطقه بودن غنی به توجه با .باشد جدید داروهای کشف برای آوردی

 تا گیرد صورت گیاهان این با در رابطه گیاهی داروشناسی و فیتوشیمیاییاکولوژی،  لحاظ از بیشتری که مطالعات است الزم مختلف، های

 .شود کشور داروسازی صنعت و پیشبرد منطقه در زاییلااشتغ سبب آن دنبالبه و شود فراهم گیاهان سازی این اهلی جهت مناسبی زمینه

 داروییگیاهان،دانش بومی،گوارشیهایبیماری آبادغرب،اسالم :کلیدی واژگان

 

 منابع
قزوین )تیره  الموت منطقه ی بومی گیاهان سنتی دارویی . کاربرد5986چرخچیان، م.  ف. و مجاب،  ،.ط ، نژادستاری ،.و ، مظفریان ،.م اهوازی،: 5
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 های گیاهی داروییترین تیرهای جذب عناصر سنگین توسط برخی از مهمارزیابی مکانیزم ه

 

 2،رضا تمرتاش 1*زهرا فتاحی

 Zahra.fatahe@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری  1
 طبیعی ساریعضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع9

 مقدمه
 انباشتگی و آلودگی باعث عناصر سمی حاوی مادری مواد وجود گاهی و هاشهر در شهرنشینی و های صنعتی، کشاورزیتمرکز فعالیت

 کاویمعدن هایفعالیت دلیل به کادمیم و نیکل مس، روی، سرب، نظیر با عناصری گیاهان آلودگی .شودمی خاک در سنگین فلزهای

روش است. مناطقاین ویژه که شودمی خاص هایرویشگاه ایجاد نتیجه در و مقاوم گیاهان ماندنباقی و حساس گیاهان نابودی باعث
 وسیع سطوح در همچنین و بوده برهزینه عمدتاً که دارد وجود هاخاک در سمی فلزهای به آلوده هایخاک پاکسازی جهت مختلفی های
زیست معضالت ترینصلیا از یکی غذایی هایزنجیره در هاآن تجمع و سنگین فلزات سمیت (.9) باشدنمی گیریبهره قابل پاالیی گیاه

 سنگین فلزات که چرا است، متفاوت هوا یا آب آلودگی با سنگینفلزات یوسیله به خاک آلودگی است. امروزی جوامع بهداشتی و محیطی

 یاصل معضل. دارند بیشتری بقای و دوام خاک در و مانندمی باقی بیوسفر هایبخش سایر به نسبت تریطوالنی مدت به خاک داخل در
 سنگین فلزات واقعیت، این .باشندنمی پذیرتجزیه آلی هایآالینده خالف بر غیرآلی هایآالینده این که است آن سنگین فلزات به مربوط

 بسیار هایغلظت در سنگین فلزات از برخی به گیاهان. است ساخته مبدل محیطی زیست هایآالینده گروه ترینخطرناک از یکی به را

 اغلب رشد بازدارندگی و متابولیکی اختالالت بروز به منجر رودمی باالتر گیاه نیاز حد از فلزات این غلظت که زمانی اما رند،دا نیاز پایین

 اجزای از فلزات این چراکه هستند، ضروری گیاه طبیعی نمو و رشد برای روی و مس مانند سنگینی فلزات. گردندمی گیاهی هایگونه

 که باشدمی متنوعی فرآیندهای و های روشبرگیرنده در پاالییگیاه طورکلی به ( .4باشند) می هاپروتئین و هایمآنز از بسیاری ساختمانی

 این به تحقیقاتی در( 9111 )اینل  شود. منجر آلودگی  (Immobilization)تحرکعدم ویا  (Degradation)گیاهی  تجزیه تواند بهمی

 بودشده محدود خاک مترسانتی 51باالی  عمق به Brassica junceaگیاه  از استفاده با آلوده خاک از سرب انباشت که یافت دست نتیجه

 گیاه که یافتند دست نتیجه این به مطالعاتی در( 9115) و همکاران است. تونین نبوده دارمعنی مترسانتی 41-51عمق  از آن استخراج و

 به مطلق دوست فلز گیاه عنوان به گیاه این کند. همچنینمی رشد فلزات از غنی هایخاک در که است گیاهانی ترینمهم از زرد بنفشه

 شکل تغییر که یافتنددست نتیجه این به خود هایپژوهش در( 9119کند. هانیگان )می رشد فلزات از غنی هایخاک در و رودمی شمار

 را ریزوسفر هایمیکروارگانیسم رشد تواندمی ریشه، از آزادشده آلی ترکیبات شود. همچنین فلزات رسوب افزایش به منجر تواندمی فلزات
 مواد ی زیستیتجزیه افزایش با فرآیند این که (Rhizodegredation)ای ی ریشهتجزیه به توانمی پاالییگیاه فرایندهای کند. از تحریک

 ماده جذب با گیاهی تجزیة (Phytodegradation) گیاهییهتجزی گیرد،می صورت هامیکروارگانیزم وسیله به و ریشه ناحیه در آالینده

 مواد جذب شامل که (Phytoextraction)گیاهی استخراج شود،می انجام گیاه هایبرگ یا و ساقه ریشه، در آن متابولیسم و آالینده

 آالیندهیماده جذب با ایریشه تصفیه (Rhizofiltration)ای ریشه تصفیه باشد،می هوایی هایاندام در آن تجمع و ریشه توسط آالینده

 ماده جذب از است عبارت که (Phytovolatilization) گیاهی گیرد، تبخیرمی صورت هوایی به اندام آن انتقال عدم و ریشه توسط

 هایآب آلودگی کنترل شامل که (Hydrolic control) هیدرولیکی کنترل آن ، و برگ شاخ از آن سپس تبخیر گیاه و وسیله به آالینده

 فرایند  این که (Phytostabilization)گیاهی تثبیت به نهایت در و باشدمی آب از آالینده مواد یکننده جذب گیاهان وسیله زیرزمینی به

 (.5نمود ) اشاره شود،می خاک در آالینده ماده تحرک عدم نیزسبب

 های جذب.مکانیزم های مرتعی،های آلوده،  عناصر سنگین، گونهخاک کلیدی: واژگان
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 مواد و روش
 مرتعی مختلف هایتیره  ابتدا های گیاهی دارویی،تیره محیط توسط برخی آالینده عناصر جذب هایمکانیزم ارزیابی جهت تحقیق این در

 با سپس و شده اساییشن اینترنتی علمی مختلف هایپایگاه به مراجعه با و )مجالت مانند( اسنادی ای،کتابخانه مطالعات از استفاده با

 .قرارگرفتند نهایی تحلیل و تجزیه مورد Excelافزار  نرم کمک به تحلیلی -توصیفی روش

 

 نتایج
های % بیشترین مقدار جذب عنصر مس در مکانیزم49,1با  Poaceaeتیره  5آمده از نمودار شمارهبا توجه به نتایج بدست

Phytoextraction  وPhytostabilization  است و تیره های گیاهی به خود اختصاص دادهبین خانوادهرا درBrassicaceae   1با %
مشاهده  9گونه که در نمودار شمارههمان(. 5دارویی داراست )نمودار شماره های گیاهیکمترین مقدار جذب عنصر مس را در بین مکانیزم

را  Phytoextractionشترین مقدار جذب عنصر روی را در مکانیزم % بی7% و 48,75به ترتیب با  Brassicaceae و Poaceaeکنید تیره می
ها عنصر روی را جذب نکرده در دیگر مکانیسم Brassicaceaeهای گیاهی به خود اختصاص داده اند با این تفاوت که خانواده  در بین تیره

های هاست که به ترتیب در مکانیزمی تیرهاز بقیه% بیشتر 14,66با  Poaceaeمیزان جذب عنصر سرب در تیره  (.9است ) نمودار شماره 
Phytoextraction  و سپسPhytostabilization  در نمودار (. 9بیشترین مقدار جذب را به خود اختصاص داده است ) نمودار شماره

کادمیم را در مکانیزم بیشترین مقدار جذب عنصر  Labiataeو  Poaceae ،Brassicaceae ،Asteraceaeهای  ، به ترتیب تیره4شماره
Phytoextraction  و سپسPoaceae   وLabiatae  مقدار جذب کادمیم را در مکانیزم  بیشترینPhytostabilization را در بین تیره-

یم را ها عنصر کادمتقریبا در هیچ یک از مکانیزم Plantaginaceaeاند. همچنین نتایج نشان داد که تیره های گیاهی به خود اختصاص داده
، Brassicaceaeو  Poaceaeهای داد که به ترتیب تیره، نشان1نتایج بدست آمده از نمودار شماره(. 4جذب نکرده است ) نمودار شماره 

  Labiataeاند. همچنین نتایج نشان داد که تیره به خود اختصاص داده Phytoextractionبیشترین مقدار جذب عنصر نیکل را در مکانیزم 
% فقط در مکانیزم 57,7نیز با  Brassicaceae ها عنصر نیکل را جذب نکرده است و خانواده در هیچ یک از مکانیزمتقریبا 

Phytoextraction (. 1ها عنصر نیکل را جذب نکرده است ) نمودار شمارهعنصر نیکل را جذب کرده و در دیگر مکانیزم 

 
 مکانیزم گیاهی 1: جذب عنصر مس در 5نمودار شماره

 

 
 مکانیزم گیاهی 1: جذب عنصر روی در 9نمودار شماره
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 مکانیزم گیاهی 1: جذب عنصر سرب در 9نمودار شماره

 
 مکانیزم گیاهی 1: جذب عنصر کادمیم در 4نمودار شماره

 

 
 مکانیزم گیاهی 1: جذب عنصر نیکل در 1نمودار شماره

 

 بحث و نتیجه گیری
 که استداده نشان (Phytoextractionدارویی )مکانیزم ریشه گیاهان توسط سنگین عناصر جذب با رابطه در آمدهبدست هایداده

% بیشترین میزان جذب عنصر سرب را در بین 14,66با  Poaceaeو تیره  استگرفته صورت اندام این توسط جذب میزان بیشترین
 گندم کشت تحت مزارع در سرب به گیاه و خاک آلودگی بررسیاست که این نتیجه با نتایج های گیاهی دارویی به خود اختصاص داده تیره

، باشدمی شدید چولگی دارای گندم دانه سرب میزان اما بوده نرمال توزیع دارای خاک سرب کل دارد غلظتخوزستان که بیان می استان
خود به این نتیجه دست یافتند  فتابگردانآ گیاه توسط سنگین فلزات پاالیی گیاههمچنین نیسی و همکاران در مطالعه (. 1همخوانی دارد)

 بنابراین .استبوده گیاه یریشه طریق از کادمیم و سرب مورد در را جذب بیشتر و رفته بکار سنگین فلزات حذف برای آفتابگردان گیاهکه 

با  Poaceaeیج ما نشان داد که تیره . که در مورد کادمیم نتادارد گیاهان از بسیاری به نسبت باالتری گیاهی استخراج پتانسیل آفتابگردان
پاالیی عنصر سرب و روی توسط گیاهان  گیاهکارگر و همکاران در مطالعه  ( .6% بیشترین مقدار جذب را به خود اختصاص داده بود)92,47

و در  %71 با Poaceae در تیره Extraction مکانیزم جذبهای آلوده به این نتیجه دست یافتند که مرتعی و بومی در خاک

روی و سرب اند. همچنین از بین عناصر جذب شده ای را به خود اختصاص دادهبیشترین درصد جذب ریشه %46.9 با  Brassicaceaeتیره

اند. که این نتایج با نتایج ما در مورد جذب عنصر روی و مس در تیره نسبت به دیگر عناصر بیشتر نسبت به گیاه مورد جذب واقع شده
Poaceae و Brassicaceae  در مکانیزمExtraction ( . 9)همخوانی داشت 

 

 منابع
 توسط محیط آالینده عناصر جذب های مکانیزم احسانی. ارزیابی محدثه سیده، یوسفیان مائده، طاطیان رضا محمد، تمرتاش امیری، رضا محدثه :5

 . 9و  9. ص 51567 مقاله مرتعی. کد های گونه



 
 

 

388 
 

 پاکسازی در ایرانکوه منطقه خودرو و مرتعی گیاهان پتانسیل نژاد، مطالعه تدین دهقانی، مسعود محسن نژاد، ینیبحر پارسادوست، بابک : فرزاد9

 . 5.ص5921پاالیی. گیاه ملی همایش کادمیم، اولین عنصر به آلوده خاکهای

 سومینن مرتعی و بومی در خاک های آلوده. : منصوره کارگر، سیده محدثه احسانی، زینب جعفریان. گیاه پاالیی عنصر سرب و روی توسط گیاها9
 . 5. ص 5925بیابان.  و آبخیز مرتع، دانشجویی ملی همایش

 محیط و انسان سنگین. فصلنامه فلزات به آلوده های خاک هپاالیی گیا بر نادری. مروری شهرکی، رضوان دانش نادری، عبدالرزاق محمدرضا: 4

 .96. ص5925زمستان ، 99 شماره زیست،
 استان گندم کشت تحت مزارع در سرب به گیاه و خاک آلودگی افیونی. بررسی مجید جعفرنژادی، علیرضا ،صیاد غالمعباس، نصریفرد یممر: 1

 .5ََ. ص5921کشاورزی. شهریور نوین فناوریهای و علوم ملی کنگره خوزستان. اولین
 گیاه توسط سنگین فلزات پاالیی زاده. گیاه هاشم بایرام ،آبادی نعیم لابوالفض ،محمدی محمدجواد محمدی، بصیر، وثوق مهدی، نیسی عبدالکاظم: 6

 . 11. ص 5929تابستان ، 9 شماره دوم، ی دوره حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه علمی فصلنامه. آفتابگردان
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 انس گیاهیفرنگی با استفاده از دو اسبررسی امکان مهار رشد عامل بیماری شانکر باکتریایی گوجه

 

 3شبستریو مهرداد منافی 2، قادر قاسمی*1مریم خضری
 پزشکی، دانشگاه ارومیهاستادیار گروه گیاه 5

 گیاهان دارویی، گروه باغبانی، دانشگاه ارومیه-. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی9
 ه ارومیهپزشکی، دانشگاارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه.دانشجوی سابق کارشناسی9

m.khezri@urmia.ac.ir   نویسنده مسئول: 

 

 مقدمه

( از سبزیجات مهم مورد استفاده انسان است که بومی آمریکای Lycopersicon esculentum Millerفرنگی با نام علمی )گیاه گوجه

تعلق دارد،   Solanaceaeو به خانوادهجنوبی بوده و چند قرن پیش از آنجا به سایر نقاط دنیا منتقل شده است. این گیاه که یکساله است 

توانند موجب کاهش کمی گیرد. این عوامل میها و نماتدها قرار میها، ویروسها، باکتریزای مهمی از جمله قارچمورد حمله عوامل بیماری

ی باکتریایی این گیاه، بیماری هاترین بیماریو کیفی محصول گردیده و کاهش بازارپسندی محصول را به دنبال داشته باشند. یکی از مهم

شود. ایجاد می Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith)فرنگی است که توسط باکتری شانکر باکتریایی گوجه

اند به تو(. از آنجایی که این بیماری می5% گزارش شده است )511خسارت این بیماری در مزرعه بسیار چشمگیر بوده و در مواردی تا 

های باشند. هرساله مقادیر زیادی از سموم جهت کنترل آفات و بیماریصورت بذرزاد درآید، بذرها و نشاهای آلوده اولین منابع آلودگی می

شود که ورود این مواد به طبیعت مشکالت جدی زیست محیطی را به دنبال دارد. استفاده از اسانس و عصاره گیاهان گیاهی استفاده می

(. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی پتانسیل اسانس 1ی و آروماتیک جهت مهار برخی بیمارگرها باکتریایی با موفقیت انجام شده است )داروی

 .Cفرنگی ( در کنترل بیمارگر باکتریایی گوجهHeracleum persicum( و گلپر ایرانی )Rosemary officinalisرزماری ) حاصل از گیاهان

michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) .در آزمایشگاه و تعیین غلطت مناسب جهت استفاده در ضدعفونی بذر انجام شد 

 

 ها مواد و روش

 مواد گیاهی و تهیه اسانس:

 دستگاه کمک به آب و با تقطیر روش به هاآن اسانس شد. سپس خرد با آسیاب و تهیه عطاری مواد گیاهی شامل برگ رزماری و بذر گلپر از

 .شد استفاده گیاهی نمونة گرم 41 تکرار برای هر و تکرار سه نمونه هر برای اسانس استخراج استخراج شد.جهت ساعت سه مدت به نجرکلو

 آزمون بررسی زمان تا سلسیوس درجه 4 دمای در تیره هایشیشه و در آبگیری خشک سدیم سولفات کمک به آمده دست اسانس به

 .شد داریضدباکتری نگه
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 ی و شناسایی باکتری بیمارگر:جداساز

 اولیه شستشوی از برداری شد. پسفرنگی در ارومیه بازدید به عمل آمد و از گیاهان دارای عالیم نمونهاز مزارع گوجه 5924در تابستان 

 مرز گردید. از سطحی شستشوی مقطر سترون آب با هانمونه دقیقه، یک % به مدت71الکل  سطحی با ضدعفونی آب و  آلوده با های نمونه

 از سوسپانسیون لوپ مقطر سترون اضافه گردید. سپس یک  پس از خورد کردن، به آن آب و شد جداسازی قطعاتی و آلوده سالم بافت بین

های مشکوک ها، بر اساس زمان ظهور و مورفولوژی پرگنه، جدایهکشت شد. پس از ظهور پرگنه NAمغذی  کشت محیط روی حاصل

زایی روی عباسی و توتون، آزمون اثبات بیماریحساسیت روی گل اللههای شناسایی شامل آزمون فوقازی شد. آزمونسانتخاب و خالص

های مورد نظر انجام های بیمارگر گیاهی روی جدایههای شناسایی فنوتیپی و بیوشیمیایی باکتریفرنگی و آزمونبرگی گوجه 1-4های بوته

 (. 9، 4شد )

 ها در آزمایشگاه:یایی اسانسبررسی اثر ضدباکتر

استفاده شد. امولسیون  NA، از روش اضافه کردن اسانس به محیط کشت Cmmهای استخراج شده روی باکتری جهت بررسی اثر اسانس

میکرولیتر اسانس در لیتر به  711و  111، 911های ، غلظتNA%( تهیه شد. پس از سترون شدن محیط کشت 11/1) 81اسانس در تویین 

های باکتری روی محیط میکرولیتر از سوسپانسیون جدایه 9حیط کشت در حال سرد شدن اضافه شد. پس از جامد شدن محیط کشت، م

%( به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. پس از 11/1) 81درجه سلسیوس منتقل گردید. محلول تویین  91ها به انکوباتور قرار داده شد و پتری

گیری و با شاهد مقایسه گردید. درصد بازدارندگی از رشد باکتری با استفاده از فرمول زیر محاسبه ری اندازهساعت قطر پرگنه باکت 79

 گردید.

 در شاهد باکتریقطر پرگنه   -در تیمار  باکتریقطر پرگنه                                                      

 باکتریبازدارندگی از رشد  درصد =×                                                                          511                                        

 در شاهد باکتریقطر پرگنه                                                                     

 فرنگی:ها روی آلودگی بذر گوجهتاثیر اسانس

(. 6( انجام شد )9117فرنگی با اسانس گیاهان مورد مطالعه به روش توصیف شده توسط توبیاس و همکاران )آلوده گوجه تیمار بذرهای

ها برای مدت یک ساعت قرار داده شد و سپس در شرایط سترون خشک لیتر اسانسگرم در میلیمیلی 111بذرهای آلوده در محلول 

تکرار در نظر گرفته شد. در تیمار  6(  کشت گردید. برای هر تیمار v/v 9:5پیت ماس ) -سهگردید. پس از خشک شدن بذرها در ترکیب ما

 شاهد بذرها به مدت یک ساعت در آب مقطر استریل خیسانده شد. پس از دو هفته درصد جوانه زنی بذرها برای هر تیمار محاسبه گردید.  

 آماری: تحلیل و تجزیه

مورد  SAS (ver.9.1) افزارنرم از استفاده با آمده بدست هایال تصادفی در چهار تکرار انجام شد. دادهارزیابی تیمارها در قالب طرح کام

به روش حداقل به روش دانکن  محاسبه خطای استانداردها و مقایسه میانگین دادهس، تجزیه واریانگرفتند.  قرار آماری تحلیل و تجزیه

 استفاده شد. X+0.5 √ها از تبدیل عددی به علت وجود عدد صفر در بین داده .گرفتام انجدار در سطح یک و پنج درصد تفاوت معنی
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 و بحث نتایج

های زایی، همچنین آزمونسازی، انجام واکنش فوق حساسیت و آزمون بیماریهای باکتری مورد مطالعه پس از جداسازی، خالصجدایه

های تاثیر دو شناسایی شد. نتایج آزمون C. michiganensis subsp. michiganensisفنوتیپی و بیوشیمیایی به عنوان باکتری بیمارگر 

فرنگی نشان داد اسانس استخراج شده از برگ رزماری تاثیر بیشتری در های گیاهی بر کاهش یا مهار رشد باکتری بیمارگر گوجهاسانس

فرنگی، نسبت به اسانس زنی بذرهای آلوده گوجهانهو افزایش درصد جو NAدر محیط کشت  Cmmکاهش رشد پرگنه دو جدایه باکتری 

میکرولیتر  111ها در محیط نوترینت آگار ( اسانس رزماری از رشد پرگنه باکتریMICبذر گلپر داشت. حداقل غلظت بازدارندگی کامل )

فرنگی تیمار زنی بذرهای آلوده گوجهنهمیکرولیتر در لیتر بود. در بررسی میزان جوا 711اسانس در لیتر محیط کشت و در مورد گلپر بیش از 

درصد بین بذرهای آغشته شده با اسانس و بذرهای تیمار نشده، مشاهده  1های رزماری و گلپر تفاوت معنی داری در سطح شده با اسانس

ج این تحقیق با تحقیقات % بود. نتای89% و 21زنی بذرهای تیمار شده با اسانس رزماری و گلپر نسبت به شاهد به ترتیب شد. درصد جوانه

، 1فرنگی همخوانی دارد )های گیاهی در کاهش خسارت ناشی از بیماری شانکر باکتریایی گوجهسایر محققان مبنی بر موثر بودن اسانس

مشکالت  های باال در کاهش یا مهار بیمارگرهای قارچی و باکتریایی گیاهان هستند وهای گیاهی دارای قابلیت(. از آنجایی که اسانس9

های خطر جهت کنترل بیماریهای کنترلی بیآلودگی و باقی ماندن در محیط زیست را ندارند، به عنوان راهکاری ایمن در کنار سایر روش

 باشند. های پس از برداشت قابل استفاده میگیاهی و بویژه بیماری

 

 فرنگی، رزماری، گلپراسانس، شانکر باکتریایی گوجه واژگان کلیدی:
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 سیلیوم و آسپرژیلوسهای پنیچارزیابی اثر بازدارندگی چند اسانس گیاهی روی قار
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 مقدمه

، Penicillumهایی مانند ترین عوامل در کاهش طول عمر پس از برداشت محصوالت کشاورزی، خسارات ناشی از قارچیکی از بزرگ 

Aspergillus  وRhizopus های شیمیایی است، اما به دلیل باشد. موثرترین روش برای مهار این بیمارگرهای قارچی اعمال روشمی

ها برای یافتن رویه از سموم شیمیایی برای سالمت انسان و محیط زیست ایجاد شده، انگیزهمشکالت فراوانی که در نتیجه استفاده بی

بیماری عوامل و آفات کنترل در هاآن ترکیبات و دارویی گیاهان از امروزهطر جایگزین سموم شیمیایی تقویت گردیده است. های کم خروش

های گیاهی فاقد است. اسانس شده انجام های گیاهیاسانس ضدمیکروبی خواص در زمینه زیادی مطالعات و شودمی استفاده گیاهی زای

اکسیدانی قادرند کیفیت و طول زمان انبارداری را افزایش دهند، زیست بوده و به دلیل دارا بودن مواد آنتیاثرات مضر برای انسان و محیط 

های قارچی پس از برداشت نقش مهمی ایفا های کنترل غیرشیمیایی در کاهش بیماریتوانند در کنار سایر روشبنابراین این ترکیبات می

 Heracleum(، گلپر ایرانی )Cuminum cyminumسی فعالیت ضدقارچی اسانس گیاهان زیره سبز )(. لذا این تحقیق با هدف برر9نمایند )

persicumو سرو نقره )( ایCupressus arizonicaدر کاهش رشد رویشی میسلیوم )سیلیوم و آسپرژیلوس به روش های دو قارچ پنی

 گی از رشد دو بیمارگر قارچی مهم پس از برداشت انجام شد.ترکیب با محیط کشت و تدخینی، همچنین تعیین حداقل غلظت بازدارند

 

 ها مواد و روش

 تهیه قارچ بیمارگر:

های گیاهی شناسی و بیماریاز گروه حشره Aspergillus niger و Penicillium expansumبیمارگر پس از برداشت  دو جدایه قارچ

 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران تهیه گردید.

 تهیه اسانس: مواد گیاهی و
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 به آب و با تقطیر روش به هاآن اسانس شد. سپس خرد با آسیاب و ای تهیهمواد گیاهی شامل بذر زیره سبز، بذر گلپر ایرانی و برگ سرو نقره

 یاهیگ نمونة گرم 41 تکرار برای هر و تکرار سه در نمونه هر برای اسانس استخراج استخراج شد. ساعت سه مدت به کلونجر دستگاه کمک

 بررسی زمان تا سلسیوس درجه 4 دمای در تیره هایشیشه و در آبگیری خشک سدیم سولفات کمک به آمده دست اسانس به .شد استفاده

 .شد داریضدقارچی نگه هایآزمون

 ها در آزمایشگاه:بررسی اثر ضدقارچی اسانس

 PDA، با استفاده از روش اختالط اسانس با محیط کشت A. nigerو  P. expansumهای های استخراج شده روی قارچارزیابی اثر اسانس

 711و  111، 911های ، غلظتPDA%( تهیه شد. پس از سترون شدن محیط کشت 11/1) 81انجام گردید. امولسیون اسانس در تویین 

متری از حاشیه میلی 1الک میکرولیتر اسانس در لیتر به محیط کشت در حال سرد شدن اضافه شد. پس از جامد شدن محیط کشت، یک پ

 81درجه سلسیوس منتقل گردید. محلول تویین  91ها به انکوباتور های بیمارگر روی محیط کشت قرار داده شد و پتریکشت جوان قارچ

از  ساعت پس از کشت تا زمانی که سطح تشتک پتری شاهد 94گیری پرگنه قارچ از %( به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. اندازه11/1)

 پرگنه قارچ به طور کامل پر شود، انجام شد. درصد بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید.

 

 در شاهد قارچقطر پرگنه   -در تیمار  قارچقطر پرگنه                                                        

 قارچبازدارندگی از رشد  درصد=×                                                                           511                                        

 در شاهد قارچقطر پرگنه                                                                                

های بیمارگر در آزمایشگاه مورد ارزیابی رت دو به دو تهیه و اثر اختالط دو اسانس روی رشد قارچها به صوهای فوق اسانسدر ادامه نسبت

 تکرار در نظر گرفته شد.  4قرار گرفت. برای انجام این آزمون از طرح بلوک کامل تصادفی استفاده شد و برای هرتیمار 

 تولید ترکیبات فرار:

 91های بیمارگر روی محیط کشت قرار داده شد. سپس متری از حاشیه کشت جوان قارچیلیم 1به منظور انجام این آزمایش، یک پالک 

میکرولیتر اسانس روی کاغذ صافی چسبانده شده روی درب تشتک پتری قرار داده شد و درب تشتک پتری با پارافیم کامال مسدود شد. در 

ساعت پس از کشت تا زمانی که سطح تشتک پتری شاهد  94گنه قارچ از گیری پرتیمار شاهد بجای اسانس از آب مقطر استفاده شد. اندازه

 (.5از پرگنه قارچ به طور کامل پر شود، انجام شد. سپس درصد بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر با استفاده از فرمول فوق محاسبه گردید )

 آماری: تحلیل و تجزیه

 مورد SAS (ver.9.1) افزارنرم از استفاده با آمده بدست هایر تکرار انجام شد. دادهارزیابی تیمارها در قالب طرح کامال تصادفی در چها

به روش حداقل به روش دانکن  محاسبه خطای استانداردها و مقایسه میانگین دادهس، تجزیه واریانگرفتند.  قرار آماری تحلیل و تجزیه

 استفاده شد. X+0.5 √ها از تبدیل عددی وجود عدد صفر در بین دادهبه علت  .گرفتانجام  دار در سطح یک و پنج درصدتفاوت معنی
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 و بحث نتایج

سیلیوم و آسپرژیلوس اثر بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، هر سه اسانس در سطوح متفاوت غلظت، بر رشد رویشی دو قارچ پنی

. در روش اختالط اسانس با محیط کشت، با افزایش غلظت دار داشتنددرصد با شاهد تفاوت معنی 1بازدارندگی نشان دادند و در سطح 

سیلیوم بیشتر از آسپرژیلوس بود. زیره سبز موثرترین ها بیشتر شد و میزان بازدارندگی در قارچ پنیها، میزان بازدارندگی از رشد قارچاسانس

که حداقل غلظت های بعدی قرار گرفتند، بطوریبهای و گلپر در رتهای مورد مطالعه بود و اسانس سرو نقرهاسانس در کاهش رشد قارچ

میکرولیتر  711و بیش از  711ای و گلپر به ترتیب و در مورد سرو نقره 911بازدارندگی از رشد هر دو قارچ در اسانس زیره سبز در غلظت 

که میزان بازدارندگی در بود، بطوری های اسانس زیره سبزاسانس در لیتر محیط کشت بود. موثرترین ترکیبات دوتایی حاوی یکی از غلظت

میکرولیتر در لیتر  711های دو اسانس دیگر موثرتر از ترکیب غلظت میکرولیتر در لیتر زیره سبز با هر کدام از غلظت 911ترکیب غلظت 

ایج آزمون تاثیر ترکیبات باشد. نتای و گلپر بود، این موضوع نشان دهنده وجود ترکیبات ضدقارچی قوی در اسانس زیره سبز میسرو نقره

ای و گلپر های مورد مطالعه هم نشان دهنده موثرتر بودن اسانس زیره سبز نسبت به سرو نقرهفرار حاصل از اسانس روی رشد رویشی قارچ

زمان اختالط با ها در حالت تدخینی و تاثیر مستقیم بخار اسانس روی میسلیوم قارچ بیشتر از رسد فعالیت ضدقارچی اسانسبود. به نظر می

تواند مربوط به خاصیت چربی دوستی اسانس باشد که به ها با قارچ بیمارگر باشد. دلیل این خاصیت میمحیط کشت و تاثیر تماسی آن

های (. نتایج تحقیقات سایر محققان نیز موثر بودن ترکیبات اسانس را در کنترل بیماری6شود )های قارچ جذب میراحتی توسط میسلیوم

کشی، های گیاهی عالوه بر داشتن ویژگی میکروب(. اسانس9، 4، 1نماید )های انبار شده تایید میرچی پس از برداشت بویژه در میوهقا

باشند. بر اساس نتایج حاصل از اکسیدانی برای انسان بوده و فاقد اثرات جانبی مضر ناشی از سموم شیمیایی میدارای اثرات دارویی و آنتی

توانند بجای های گیاهی پس از برداشت را داشته و میهای گیاهی قابلیت استفاده در کنترل بیماریو تحقیقات مشابه، اسانس این پژوهش

 سموم شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند.

 

 ای، گلپرسبز، سرو نقرهسیلیوم، زیرهآسپرژیلوس، پنی واژگان کلیدی:
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 ماهیفرشته شیبر بیهو (Boiss Thymus pubescens). آلودبررسی اثر اسانس آویشن کرک

 (Pterophyllum scalare) 

 

 4، محمد اکبرزاده3، ولی اله رامئه2، مهیارگرامی*1صادق حیدری

 سنا، ساریعالی  آموزشباغبانی، موسسه علوم  -مهندسی کشاورزی نویسنده مسئول، گروه*1

 سنا، ساری، مازندرانعالی آموزش موسسه عضو هیات علمی  9
 مازندران طبیعیو منابع کشاورزی  مرکز تحقیقات علمیعضو هیات  9

 مازندران کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز علمی هیات عضو 4

 sadeghheydari121@yahoo.comنویسنده مسئول:

 مقدمه

ها و (، روی تخته سنگمتر 5811هایی است که پراکندگی وسیعی در ایران دارد و اغلب در ارتفاعات )باالی آلود یکی از گونهآویشن کرک

و گاماترپینن آلود حاوی درصد باالیی تیمول، کارواکرول، پاراسیمن (. طبق تحقیقات انجام شده اسانس آویشن کرک5روید)سطح زمین می

(. در دهه اخیر تمایل به استفاده از گیاهان دارویی در صنعت آبزی پروری رو به افزایش نهاده است6است)  . فاده از این یکی از موارد است

(.4)پروری استگیاهان دارویی، بیهوشی و تسکین به منظور کاهش تنش در آبزی طی سالیان گذشته آزمایشاتی برای جایگزینی کردن  

: تری کائین متان سولفونات صورت گرفته است، که از  گران قیمت مانند گیاهان دارویی در بیهوشی آبزیان به جای مواد شیمیایی وارداتی و

توان به اسانس گل میخک و اسانس آویشن شیرازی اشاره کرد. ولی در ارتباط با گیاه آویشن کرک آلود گزارشی منتشر ها میترین آنمهم

آلود بر روی فرشته ماهی مورد مطالعه قرار گرفته است.کنندگی اسانس آویشن کرکنشده است و برای اولین بار است که اثر بیهوش  

 

 هامواد و روش

آوری شد. گیاهان در سایه و واران جاسب در استان مرکزی جمع از رویشگاه طبیعی 5924آلود در بهار سال تحقیق، آویشن کرک در این

جهت استخراج اسانس از روش تقطیر با آب به (. 9)دمای اتاق خشک شدند. شناسایی گیاه با استفاده از فلور ایران )تیره نعنا(، انجام شد

(. سپس درصد اسانس نسبت به 7گیری شد)ساعت اسانس 4یری تیپ کلونجر طبق فارماکوپه بریتانیا برای مدت گکمک دستگاه اسانس

 Agilent Thecnologiesجهت شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس از دستگاه کروماتوگرافی گازی % محاسبه گردید. 96/1وزن خشک 

7890A  .گرم از مرکز تکثیر  99/9 ± 1/1ماهی با میانگین وزنی قطعه فرشته 84حقیق در این تمتصل به طیف سنج جرمی استفاده گردید

 7اسانس آویشن، از  ppm 91و  91، 51های و پرورش ماهیان زینتی خریداری و استفاده گردید. برای انجام آزمایش با هر یک از غلظت

تکرار برای هر غلظت(. مطابق جدول  9تفاده شد )لیتر آب اس 51ای حاویهای شیشهماهی به صورت تصادفی در تانکقطعه فرشته

به عنوان زمان بازگشت از بیهوشی در نظر گرفته شد. برای  5به عنوان زمان رسیدن بیهوشی و مرحله  4مرحله  Summerfletبیهوشی 
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لیتر( محاسبه میلی9/1و  9/1، 5/1لیتر آب )به ترتیب  51از این اسانس برای  ppm 91و  91، 51های انجام آزمایش ابتدا مقدار غلظت

ها به ها در هر یک از غلظتخوبی ترکیب و رقیق شدند. اسانسلیتر از آب تانک مذکور به میلی 91ها با گردید. سپس هر یک از این غلظت

ده و زمان ها مشاهماهی به صورت انفرادی اضافه شدند. مراحل مختلف بیهوشی در ماهیقطعه فرشته 7تانک اضافه شدند سپس تعداد 

خوبی هوادهی شدند های عاری از اسانس که به های بیهوش شده به تانکگیری و ثبت گردید. سپس ماهیها توسط کرنومتر اندازه آن

تکرار انجام شد.  9گیری و ثبت گردید. آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با گردانده شدند و زمان مرحله بازگشت از بیهوشی نیز اندازهباز

 آنالیز شد. میانگین ها بر اساس آزمون دانکن مقایسه شدند.SAS (ver 9.1.3 ) داده ها با نرم افزار 

 

 نتایج و بحث

آلود دارای اثرات تسکین سبک و تسکین عمیق بر روی از اسانس آویشن کرک ppm 51دهد که غلظت تحقیق حاظر نشان می 

های باشند. در مقایسه زمانعالوه بر دو اثر ذکر شده دارای اثر بیهوشی نیز می ppm 91و  ppm 91های باشد ولی غلظتماهی می فرشته

%( 5داری )درسطح آلود اختالف معنیاسانس آویشن کرک ppm 91 و ppm 91ایجاد بیهوشی و زمان بازگشت از بیهوشی بین دو غلظت 

  وجود داشت.

 

 ماهیآلود در فرشتهختلف اسانس آویشن کرکهای مجدول تجزیه واریانس اثر آرام بخشی و بیهوشی غلظت

 درصد می باشد. 5، ستاره ها نشانه اختالف معنی دار در سطح **

ماهی دارد. نتایج حاصل از آنالیز کنندگی بر روی فرشتهبخشی و بیهوشآلود اثرات آرامنتایج این تحقیق نشان داد که اسانس آویشن کرک

%(، تیمول 98/12ها، عمدتا کارواکرول )فالونوئیدی آن را شیمیایی اسانس آویشن کرک آلود نشان داد که بیشترین مواد تشکیل دهنده

این ماده دارای  ppm 91و  91های دادند. غلظت%( تشکیل می91/5ترپینئول ) –%(، و بتا 99/9%(، لینالول )71/4(%، بورنئول )99/55)

ود از جمله کارواکرول، تیمول، بورنئول آلکنندگی است و احتماال این اثر ناشی از فالونوئیدهای موجود در اسانس آویشن کرکاثرات بیهوش

باشد. نتایج آزمایش آرام بخشی فرشته ماهی با اسانس آویشن کرک آلود، با نتایج حاصل از آزمایش شریف روحانی و و لینالول می

نظر غلظت های  کمان می باشد از( که در مورد اسانس آویشن شیرازی در بیهوشی ماهی آزاد دریای خزر و قزل آالی رنگین1همکاران)

 موثر مشابهت دارد. 

اسانس، آویشن کرک آلود، بیهوشی، کارواکرول، فرشته ماهیواژگان کلیدی:   

 بازگشت از بیهوشی بیهوشی تسکین عمیق تسکین سبک درجه آزادی منابع تغییر

 94911** 929499**                      958256 ** 99974 ** 9 آویشن کرک آلود

 1/559 7/956 811 71/49 8 خطا

 78/55 74/1 29/2 19/6 - (٪) ضریب تغییرات
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 بر بیهوشی فرشته ماهی (.Eucalyptus cameldulensis Dehnhبررسی اثر اسانس اکالیپتوس )

(Pterophyllum scalare) 

  

 3، نسیم براتی2، سعید احمدزاده*1صادق حیدری

 علوم باغبانی، موسسه آموزش عالی سنا، ساری -اورزینویسنده مسئول، گروه مهندسی کش * 5

  علوم باغبانی، موسسه آموزش عالی سنا، ساری -گروه مهندسی کشاورزی 9و  9

 sadeghheydari121@yahoo.comنویسنده مسئول:

 

 مقدمه

استرالیاست و از این قاره به  جنس اکالیپتوس از تیره مورد دارای اهمیت خاصی از نظر کاربردهای مختلف است. موطن اصلی اکالیپتوس

اکالیپتوس، به عنوان ماده بیهوشی، داروی ضد تب، ضد کرم و خلط آور  (. در آسیا روغن فرار حاصل از برگ9مناطق دیگر برده شده است)

فرشته ماهی (. 8سینئول است) – 8و  5غنی از  Eucalyptus cameldulensisهای (. اسانس حاصل از برگ7رود)بکار می

(Pterophellum scalare)  از اعضای خانواده سیکلیده(Cichlide) تلفات . شودترین گونه آب شیرین محسوب میداراز زیباترین و پرطرف

کند که منجر به پدید آمدن استرس مقاومت بدن ماهی را کم می(. 51)ها در اثر استرس مشاهده شده استدر فرشته ماهی در انتقال آن

-پروری بیهوشی و تسکین دادن به منظور کاهش تنش نیز استفاده میدر آبزی .شودو در نهایت منجر به مرگ می های مختلفبیماری

(. طی سالیان گذشته آزمایشاتی برای جایگزین کردن گیاهان دارویی در بیهوشی و آرامبخشی آبزیان به جای مواد شیمیایی وارداتی 2)شود

برای آرامبخشی  ppm 91( از اسانس آویشن کوهی با غلظت 9است. حیدری و همکاران )صورت گرفته MS222 و گران قیمت مانند 

اند. . اسانس میخک را برای بیهوشی فرشته ماهی مناسب دانسته ppm 41( نیز غلظت 6فرشته ماهی استفاده کردند. چالپان و همکاران )

 ر روی فرشته ماهی بود.هدف از این تحقیق بررسی اثر بیهوشی اسانس اکالیپتوس کملدولنسیس ب

 

 هامواد و روش

ها در آوری گردید. نمونهاز دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری جمع Eucalyptus cameldulensis یهای گونهدر این تحقیق برگ

کوپه بریتانیا به مدت سایه و در دمای اتاق خشک گردیدند. جهت استخراج اسانس از روش تقطیر با آب به کمک دستگاه کلونجر طبق فارما

جهت  %  محاسبه گردید.5درصد اسانس نسبت به وزن خشک (. سپس اسانس توسط سولفات سدیم آبگیری شد. 1ساعت انجام شد) 9

متصل به طیف سنج جرمی استفاده  Agilent Thecnologies 7890Aشناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس از دستگاه کروماتوگرافی گازی 

گرم از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی خریداری و استفاده  61/9±1/1ماهی با میانگین وزنی قطعه فرشته 41تحقیق در این گردید. 
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به عنوان  ppm 911و  511دو غلظت  (ppm)میلیون در قسمت  911و  511، 11، 91گردید. بر اساس آزمایشات اولیه در بین غلظتهای 

ای های شیشهماهی به صورت تصادفی در تانکقطعه فرشته 1. برای انجام آزمایش در هر تکرار از بهترین غلظت بیهوشی بکار گرفته شدند

به عنوان زمان رسیدن بیهوشی و  4مرحله  Summerfletتکرار برای هر غلظت(. مطابق جدول بیهوشی  9لیتر آب استفاده شد) 91حاوی

 ppm 911و  ppm 511های د. برای انجام آزمایش بیهوشی ابتدا مقدار غلظتبه عنوان زمان بازگشت از بیهوشی در نظر گرفته ش 5مرحله 

لیتر از آب تانک مذکور میلی 11ها با سپس هریک از این غلظت. لیتر( محاسبه گردید. میلی 9و  9لیتر آب )به ترتیب  91از این اسانس برای

ماهی به صورت انفرادی قطعه فرشته 1نک اضافه شدند سپس تعداد ها به تاها در هر یک از غلظتخوبی ترکیب و رقیق شدند. اسانسبه

گیری و ثبت گردید. سپس ها توسط کرنومتر اندازهها مشاهده و زمان آنوری(. مراحل مختلف بیهوشی در ماهیاضافه شدند)روش غوطه

شدند و زمان مرحله بازگشت از بیهوشی خوبی هوادهی شدند باز گردانده های عاری از اسانس که بههای بیهوش شده به تانکماهی

 تکرار انجام شد. داده ها با نرم افزار  9گیری و ثبت گردید. آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با )رسیدن به حالت تعادل( نیز اندازه

SAS(ver 9.1.3 ).آنالیز شد. میانگین ها بر اساس آزمون دانکن مقایسه شدند 

 

 نتایج و بحث

نتایج حاصل از باشند. اسانس اکالیپتوس دارای اثر بیهوشی بر فرشته ماهی می ppm 911و  511دهد که غلظت شان میتحقیق حاضر ن

%(، 51فالندرن ) -%(، آلفا6/51پینن ) -%(، آلفا9/56سینئول ) -8و5آنالیز اسانس نشان داد که بیشترین مواد تشکیل دهنده آن را 

توان علت اصلی بیهوشی را این دادند. که می%( تشکیل می2/9%( و بورنئول )4/4ترپینن ) -%(، گاما4/4ترپینئول ) -%(، آلفا5/8پاراسایمن )

اسانس اکالیپتوس  ppm 911و  511های ایجاد بیهوشی و زمان بازگشت از بیهوشی بین دو غلظت در مقایسه زمان ترکیبات دانست.

 %( وجود داشت.5داری)در سطح اختالف معنی

 

 ه واریانس اثر اسانس اکالیپتوس بر بیهوشی فرشته ماهیجدول تجزی

 میانگین مربعات

 بازگشت از بیهوشی بیهوشی درجه آزادی منابع تغییرات

 11/591611** 11/454611** 4 تیمار

 11/5911** 11/711** 4 خطا

 147/55 962/1 - ضریب تغییرات

 درصد 5معنی داری در سطح : **

 ppm 911های ایجاد بیهوشی رابطه مستقیمی با غلظت اسانس داشت. به این صورت که بیهوشی با غلظت زماندهد که نتایج نشان می

ایجاد شد. بر عکس زمان بازگشت از بیهوشی با غلظت  اسانس رابطه معکوس داشت. به این صورت که زمان  ppm 511تر از غلظت سریع
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( که از اسانس میخک 4ارانی )ایجاد شد، این نتایج با مطالعه محمدی ppm 911ظت تر از غلسریع ppm 511بازگشت از بیهوشی با غلظت 

در بیهوشی تاس ماهی استفاده کرد مشابه است. علت بیهوشی توسط اسانس اکالیپتوس تأثیر بر اعصاب مرکزی ماهی از طریق جذب مواد 

اشد. هر چه قدر مقدار غلظت این اسانس بیشتر باشد مدت بموثره توسط کمان های آبششی و قطع موقتی ارتباط گیرنده های عصبی می

 (. 5های رایج مانند گل میخک نیز گزارش شده است )شود. این نتایج در مورد سایر بیهوش کنندهزمان تا شروع بیهوشی کمتر می

سینئول، فرشته ماهی -8و5اسانس، اکالیپتوس کملدولنسیس، بیهوشی، واژگان کلیدی:   

 منابع

. بررسی اثر بیهوش کنندگی گل میخک در ماهی و تعیین غلظت نیمه کشندگی آن. مجله دانشکده 5978بروجردی، م. ی، م. و میراباخالق -5

 .19تا  42، صفحات 9، شماره 14دامپزشکی تهران. دوره 

  ( بر آرامبخشی فرشته ماهیThymus kotschyanus. بررسی اثر اسانس آویشن کوهی )5921حیدری، ص. گرامی، م. رامئه، و. و اکبرزاده، م.  -9

(Pterophellum scalare). (5921دومین همایش ملی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان.) 

 صفحه. 845های ایران)سیستماتیک گیاهی(. جلد دوم. مرکز نشر دانشگاهی تهران. . کورموفیت5979قهرمان، ا.  -9

. (Acipenser persicus)بر بیهوشی بچه تاس ماهی ایرانی (Eugenia caryophyllata) ثر اسانس میخک. بررسی ا5981محمدی ارانی، م.  -4

 .588 -529،صفحه9،شماره 99پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی ومعطر ایران،  جلد -فصلنامه علمی

5- British pharmacopoeia ,1988.Britishpharmacopoeia.Volum 2,Londaon,HMSO,137-138. -Hekimoglu,MA.and 

  Ergun,M.,Evaluation of clove oil as Anaesthetic Agent  in Fresh Water Angel fish,Pterophyllum scalare.Pakistan 

.zool.,44(5):1297-1300. 

6-  Chellapan,A.,Rajagopalsamy,C.B.T and indra jasmine,G.2013.Effect of clove oil and     Benzocaine on The  Respiratory 

Metabolism of Angel fish Pterophyllum  scalare. indian jurnal of science technology.Vol6(7) 

7- Duke, J.A., 1985. CRC Handbook of Medicinal Herbs. Boca Raton, Fla: CRC press, 677 p. 

8- Doran, J.C. and J.J. Brophy, 1990. Tropical red gums - a source of 1, 8- cineole-rich Eucalyptus oil. J. New For., 4: 

157‒178. 

9- Kanyllmaz,M.,Sevglli,H.,Ercen,Z.andYllayaz,A.,2007.KaranfilYaglnln Balk Kullanlml Turk sucul yasam 

Dergisi.Turkishj aquat.life,5(8):671-680. 

10- Lim,LC.,Dhert,P.and Sorgeloos,P.,2003.Recent developments and improvements in  Orannental fish     Packaging 

systems for air transport Aquacul.RES.,34:923-935. 
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 سودوموناس( بر باکتری Origanum vulgare ) عصاره پونه کوهیو   Zتاثیر نایسین

(fluorescens Pseudomonas)کیلکا تلقیح شده در گوشت چرخ شده ماهی )Clupeonella delicatula(  

 

 2رضا صفری ،1*زینب رفتنی امیری

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -دانشکده مهندسی زراعی  -گروه علوم و صنایع غذایی  *5

 ریپژوهشکده اکولوژی دریای خزر موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سا 9

 zramiri@gmail.comنویسنده مسئول: 

 

 

 مقدمه

(. 5سودوموناس یکی از مهمترین باکتری های گرم منفی است که عامل فساد در انواع مواد غذایی از جمله محصوالت شیالتی است )

غذاهای نگهداری شده در یخچال ارائه شده است برای های عامل فساد روش های متعددی برای جلوگیری از رشد یا از بین بردن باکتری 

( با نام پونه کوهی Origanum vulgareمنتا ولگارا )(. 9د)اشاره نمواسانس های گیاهی  عصاره و می توان به استفاده ازآنها که از جمله 

ها مشخص شده است  مخمرها و نیز اثرات ضد قارچی آن ها و است که اثرات آنتی اکسیدانی، کشندگی یا بازدارندگی آن بر روی باکتری

باکتریوسین ها اغلب به عنوان ابزارهای بیولوژیکی با ارزش برای ارتقاء ایمنی غذا و کاهش شیوع بیماری های ناشی از غذاهای فاسد (. 9)

رفتار به تنهایی و توام با یکدیگر بر  و عصاره پونه کوهی z . هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر باکتریوسین نایسین(4) مطرح هستند

  .است کیلکای معمولیدر گوشت چرخ شده ماهی  سودوموناس فلورسانس

 

 ها مواد و روش

 ) Z نایسین درصد( ،  1/5 و 5، 1/1 عصاره پونه کوهی)، ) فاقد ماده نگهدارنده(تیمار شاهدتیمارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل 

گرمی به ظروف استریل انتقال داده شده و  91تیمارهای مذکور در قالب نمونه های  . بوده استیمارهای ترکیبی و ت( IU/g 5111و  111

به هریک از تیمارها اضافه شد. پس از تلقیح باکتری، تغییرات رشد  CFU/g519×5/9سوسپانسیون سودوموناس فلورسانس با تعداد 

تکرار برای هر تیمار  9تیمار،  59مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن  C ˚4در دمای 51و  59، 2، 6، 9سودوموناس در زمانهای صفر، 

 (.1) نمونه مورد آزمایش قرار گرفت 956زمان، در مجموع  6و 

 

 نتایج

 .تغییرات رشد سودوموناس در تیمارهای مختلف در جداول ذیل نشان داده شده است

mailto:zramiri@gmail.com
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 حاوی غلظت های مختلف عصاره پونه کوهی در گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی  نستغییرات رفتار سودوموناس فلورسا -1جدول 

 51 روز 59 روز 2  روز 6 روز 9 روز صفر روز عصاره پونه غلظت

 صفر درصد
fB19/1 ±41/9 

eA16/1±.81/1 
dA14/1±67/6 

cA58/1±41/7 
bA55/1±95/8 

aA98/1±99/2 

 درصد 1/1
fC19/1 ±91/9 

eB59/1±61/4 
dB11/1 ± 71/1 

cB19/1 ± 41/6 
bB12/1± 55/7 

aB19/1± 89/7 

 fD19/1 ±97/9 eB11/1±11/4 dC18/1 ± 91/1 cC16/1 ± 54/6 bC56/1 ± 75/6 aC55/1 ±95/7 درصد 5

 eA15/1 ±61/9 dC19/1 ± 59/4 cD14/1 ± 61/4 bD55/1 ± 99/1 bD11/1±91/1 aD12/1 ±91/6 درصد 1/5

 

  Zحاوی دو غلظت از نایسین در گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی  موناس فلورسانستغییرات رفتار سودو – 2جدول 

 Zغلظت نایسین 

 

 51 روز 59  روز 2  روز 6روز  9  روز روز صفر

 fA19/1 ±41/9 صفر
eA16/1±.81/1 

dA14/1±67/6 
cA58/1±41/7 

bA55/1±95/8 
aA98/1±99/2 

 IU111نایسین 
fA14/1 ±91/9 

eB51/1 ±55/1 
dB19/1 ± 97/6 

cB99/1± 95/7 
bB5/1± 86/7 

aB11/1 ±65/8 

 IU 5111نایسین
fA19/1 ±99/9 

eC14/1 ±17/4 
dC55/1±64/1 

cC11/1±91/6 
bC57/1±95/7 

aC55/1±99/8 

 

  Zحاوی پونه کوهی و نایسین در گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی  تغییرات رفتار سودوموناس فلورسانس  - 3جدول 

 51 روز 59 روز 2 روز 6 روز 9 روز صفر روز و نایسینغلظت پونه  

 

 fA19/1 ±41/9 صفر
eA16/1±.81/1 

dA14/1±67/6 
cA58/1±41/7 

bA55/1±95/8 
aA98/1±99/2 

 IU 111نایسین  + 1/1پونه 
fA15/1 ±95/9 

 

eB19/1±91/4 

 

dB19/1 ± 95/1 

 

cB17/1 ± 81/1 

 

bB16/1± 41/6 

 

aB11/1± 55/7 

 

 IU 111 نایسین + 5پونه 
fA19/1 ±99/9 

eB18/1±57/4 
dC11/1 ± 16/4 

cC59/1 ± 99/1 
bB59/1 ± 59/6 

aC11/1 ±16/6 

 IU 111نایسین  + 1/5پونه 
eA18/1 ±91/9 

dC11/1 ± 41/9 
cD12/1 ± 99/4 

bD16/1 ± 89/4 
bC17/1±91/1 

aC19/1 ±79/1 

 IU 5111نایسین  + 1/1پونه 
fA14/1 ±97/9 

 

eB17/1±55/4 

 

dB14/1 ± 51/1 

 

cC59/1 ± 15/1 

 

bB14/1± 99/6 

 

aC16/1± 71/6 

 

 IU 5111نایسین  + 5پونه 
fA16/1 ±95/9 

eC14/1±94/9 
dD14/1 ± 69/9 

cD17/1 ± 49/4 
bD18/1 ± 81/4 

aC14/1 ±95/1 

 IU 5111نایسین  + 1/5پونه 
eA15/1 ±61/9 

 

dB19/1 ± 59/4 

 

cC14/1 ± 61/4 

 

bC55/1 ± 99/1 

 

bC11/1±91/1 

 

aD12/1 ±91/6 
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تعداد باکتری سودوموناس فلورسانس در تمامی تیمارهای مورد بررسی، روند افزایشی داشته هر چند که در تیمارهای ترکیبی این روند 

در  ( نشان داد که استفاده توام از اسانس زیره سبز و نایسین تاثیر معنی داری6و 7کندتر بوده است. مشابه مطالعه حاضر، نتایج رومیانی )

( بر روی میزان 8کاهش باکتری استرپتوکوکوس اینیایی در فیله قزل آالی رنگین کمان داشته است. همچنین با نتایج چوبکار و همکاران )

رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در فیله های ماهی کپور نقره ای فرآوری شده با نمک و نایسین همخوانی دارد. نتایج مطالعه جامونا 

ها، اثر مهار کننده آنها بر برخی از باکتریها از جمله  ( نشان داد که به هنگام استفاده ترکیبی نایسین و سایر باکتریوسین1ان )و همکار

دهد عصاره پونه تاثیر نسبی بر دیواره باکتری داشته و شرایط را برای اثرات مخرب نایسین  سودوموناس افزایش یافته است. نتایج نشان می

 اند.  های باالتر پونه کوهی و نایسین، اثرات بازداری بیشتری بر سودوموناس فلورسانس در نمونه ها داشته د و غلظتفراهم می کن

 

 ، اثرات ضد میکروبی، ماهی کیلکا عصاره پونه کوهی، نایسین،  سودوموناس فلورسانس :کلیدیگان واژ

 

 منابع

 طبیعی های فرآورده ملی همایش بیوتیک کلرامفنیکل. آنتی با مقایسه در اشرشیاکلی و المونالس رشد بر نعناع و پونه اسانسهای . اثر5925حجتی م.  -5

 .99دارویی. بجنورد. صفحه  گیاهان و

. مطالعه تاثیر اسانس رزماری و نیسین بر رفتار رشد باکتری استرپتوکوکوس اینیایی در شرایط آزمایشگاهی و بر روی فیله ماهی 5925رومیانی، ل.  -9

 صفحه 561ل آالی رنگین کمان. پایان نامه دکتری شیالت. دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و تحقیقات تهران. قز

در محیط آزمایشگاه و فیله  Streptocococcus iniae. فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز و نایسین در مهار باکتری 5929رومیانی، ل.  -9

 .11-12(: 9)99ماهی. مجله علمی شیالت ایران. 

4- Al-Dughaym A.M. 2000. Recovery and antibiogram studies of A. hydrophila and P. fluorescens from naturally and 

experimentally infected Tilapia fishes. Pakistan Journal of Biological Sciences, 3: 2185-7. 

5- Ojagh S.M., Rezaei M., Razavi S.H., Hosseini S.M.H. 2010. Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on 

the quality of refrigerated rainbow trout. Food Chemistry, 120:193–198. 

6- Davidson P. M., Sofos J. N., Branen A. L., 2005: Antimicrobials in food, CRC Press, 706. 

7- Jamuna M.,  Babusha S.T.,  Jeevaratnam K.  2005. Inhibitory efficacy of nisin and bacteriocins from Lactobacillus 

isolates against food spoilage and pathogenic organisms in model and food systems. Food Microbiology, 22: 449–454. 

8- Choobkar N., Soltani M., Ebrahimzadeh Mousavi H. A., Akhonzadeh Basti A. Matinfar A.2010. Effect of Zataria 

multiflora Boiss essential oil on the growth of Staphylococcus aureus in the light salted fillets of silver carp 

(Hypophthalmichthys molitrix). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 9: 352-359.  
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های خونی و جمعیت باکتری اشریشیاکلی ایلیوم تاثیر زنجبیل بر عملکرد، خصوصیات الشه، فراسنجه

 های گوشتیجوجه

 

 2، جواد بیات کوهسار2، شهریار مقصودلو2پور، فرید مسلمی1*یاسمن شریفی سوقه

 دانشگاه گنبد کاووس، دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام5
 دانشگاه گنبد کاووس ،استادیار گروه علوم دامی 9

 Yayas1220@gmail.comنویسنده مسئول: 

 

 مقدمه

شزود، تحقیقزات زیزادی در رابطزه بزا      بیوتیک باعث کزاهش تولیزد و بزازده خزوراک مزی     با توجه به این نکته که ممنوعیت استفاده از آنتی

،  Borneol ،Camphene ،Citral،Eucalyptolهای اسانسزی ماننزد   وی روغنزنجبیل حا ها صورت گرفته است.بیوتیکهای آنتی جایگزین

Linalool ،Zingberine ،Phenllandrene ، Zingiberol  (Gingerol ،Zingirone ،Shogaol و )  Rezinباشزد. بررسزی انجزام داده    می

اطالعزات  (. 9باشزد ) هم جینجرول و شوجاول میدهد خصوصیات دارویی زنجبیل و طعم و مزه آن به واسطه وجود دو ماده مشده نشان می

های گوشتی وجود ندارد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر گیزاه دارویزی زنجبیزل بزر     کافی در زمینه عملکرد زنجبیل در کشور بر جوجه

 .باشدهای گوشتی میهای بیوشیمیایی سرم خون و سیستم ایمنی جوجهعملکرد رشد، کیفیت الشه، فراسنجه

 

 ها واد و روشم

 51تکزرار( و   4تیمزار )   9، در قالب طرح کامال تصزادفی بزا   )نر و ماده( 111یکروزه نژاد کاب قطعه جوجه گوشتی  81این آزمایش با تعداد 

 49در  درصد پودر ریشه زنجبیل بود. 71/1 +( جیره شاهد 9( جیره شاهد، 5های آزمایشی شامل :  جیره   انجام شد.قطعه جوجه در هر تکرار 

ها )برای اطمینان از خالی بودن دستگاه گوارش آنها( دو قطعه جوجه از هر پن کزه وزن آن   ساعت گرسنگی دادن به جوجه 6روزگی پس از 

بزه منظزور تعیزین وضزعیت     کشی و کشتار، مورد تفکیک الشه قزرار گرفزت،   بیانگر میانگین وزن واحد آزمایشی بوده انتخاب و پس از وزن

های خون و سایر فاکتورهزای خزونی   گیری چربیگیری از ایلیوم در شرایط کامال استریل انجام گرفت. به منظور اندازهنمونهده رومیکروفلور 

ها با استفاده از آزمون حزداقل تفزاوت    ( و مقایسه میانگین9119) 5/2نسخه SAS خونگیری انجام شد. تجزیه آماری با استفاده از نرم افزار 

 ر سطح خطای پنج درصد انجام شد.د (LSD)دار  معنی

 

 نتایج و بحث
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نشان داد که بین دو گروه آزمایشی از نظزر   5های گوشتی در جدول نتایج مربوط به اثر افزودن پودر زنجبیل به جیره بر عملکرد رشد جوجه

نشزان دادنزد کزه بزین دو      9ل . نتایج در جدو(>11/1P)داری وجود داشت روزگی اختالف آماری معنی 5-98ضریب تبدیل غذایی در سن 

ترین وزن چربی حفره شکمی تیمار زنجبیل پایین(. >11/1p)داری وجود داشت گروه آزمایشی از نظر وزن چربی حفره شکمی اختالف معنی

وق بزود.  را داشت. در مطالعه ژانگ و همکاران  استفاده از ریشه زنجبیل باعث کاهش میزان چربی حفره شکمی شد که موافق با آزمایش ف

دهزد و باعزث مهزار    اکسیدانتی مانند گلوتاتیون را افزایش میهای آنتیزنجبیل به میزان قابل توجهی پراکسیداسیون لیپید را کاهش و آنزیم

آوری و بانزد شزدن رادیکالهزای آزاد و محافظزت غشزای سزلولی از       شود، زنجبیل باعزث جمزع  مسیرهای سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز می

که ( >11/1p)دار بود نتایج نشان دادند که بین دو گروه آزمایشی از نظر کلسترول اختالف معنی 9(. نتایج در جدول 5شود )سیون میاکسیدا

وارد  ،کولیک به ترتیب با گالیسین و تزائورین ترکیزب   اکسی ( همسو بود. اسیدهای صفراوی کولیک و دی 1با آزمایش زمراوی و همکاران )

شوند که کاهش بازچرخ اسیدهای صفراوی در نهایزت منجزر بزه کزاهش میززان       در آنجا جذب و مستقیماً وارد کبد می روده کوچک شده و

-نشان داد که کمترین جمعیت اشریشیاکلی در تیمار دارای افزودنی زنجبیل مشاهده شزد بزه   4(. نتایج در جدول 4گردد ) کلسترول سرم می

 مغایرت دارد.  (9که با نتایج آزمایش شانون و همکاران )( >11/1p)داری داشتند طوریکه اختالف آماری معنی

 های گوشتی در سنین مختلفافزایش وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی جوجه -1جدول 

 روزگی 5-49 روزگی 5-98 روزگی 5-54 تیمار متغیر

زن
ش و

زای
اف

 

 11/529 29/549 89/17 شاهد

 16/525 71/545 51/18 زنجبیل

 61/5 56/5 49/1 نگین خطای استانداردمیا

ک
ورا

 خ
ف

صر
م

 

 روزگی 5-49 روزگی 5-98 روزگی 54-5 

 51/999 41/957 62/77 شاهد

 72/991 94/952 92/78 زنجبیل

 17/9 81/5 42/1 میانگین خطای استاندارد

یی
غذا

ل 
دی

 تب
ب

ضری
 

 روزگی 5-49 روزگی 5-98 روزگی 54-5 

 ab19/5 68/5 94/5 شاهد

 a11/5 67/5 91/5 نجبیلز

 112/1 111/1 118/1 میانگین خطای استاندارد

a,bدر هر ستون، اعداد دارای حروف نامشابه از لحاظ آماری دارای اختالف معنی : ( 11/1دار هستند>p.) 
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 های گوشتی های داخلی بدن )%( جوجه وزن نسبی اجزای الشه و اندام  -2جدول 

 تیمار
الشه 

 کامل

الشه 

 دهش تهی
 ران سینه

چربی 

حفره 

 شکمی

 سنگدان کبد قلب

 a62/9 91/1 24/5 45/5 15/99 28/94 22/74 89/87 شاهد

 b81/5 91/1 81/5 97/5 19/95 85/91 87/71 91/88 زنجبیل

 15/1 19/1 111/1 16/1 57/1 99/1 16/1 59/1 میانگین خطای استاندارد

a,bلحاظ آماری دارای اختالف معنی : در هر ستون، اعداد دارای حروف نامشابه از ( 11/1دار هستند>p.) 

 های گوشتی ( جوجهmg/dlمیانگین ترکیبات بیوشیمیایی خون )  -3جدول 

 HDL VLDL اسیداوریک کلسترول گلیسیریدها تری پروتئین تام گلوکز تیمار

 a54/589 54/7 97/549 61/56 92/89 29/6 61/917 شاهد

 b95/512 95/7 78/549 41/51 91/77 18/7 98/971 زنجبیل

 52/1 29/5 12/1 64/5 25/1 17/1 28/4 میانگین خطای استاندارد

a,bدر هر ستون، اعداد دارای حروف نامشابه از لحاظ آماری دارای اختالف معنی : ( 11/1دار هستند>p.) 

 های گوشتی بخش ایلئوم روده کوچک جوجه (cfu/g)میانگین جمعیت اشریشیاکلی   -4جدول 

 میانگین خطای استاندارد زنجبیل شاهد تیمار

       a11/591 bc11/41 57/9 جمعیت اشریشیاکلی

a,b,cدر هر ستون، اعداد دارای حروف نامشابه از لحاظ آماری دارای اختالف معنی : ( 11/1دار هستند>p.) 

 ضریب تبدیل غذایی ،اشریشیاکلی، جوجه گوشتیواژگان کلیدی: 

 

 منابع
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defense system in rat: comparison with ascorbic acid. Indian J. Exp. Biol. 38:604-6. 
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 های گوشتیهای خونی در جوجهاثر پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل بر فراسنجه

 

 2، جواد بیات کوهسار2ودلو، شهریار مقص2پور، فرید مسلمی*1یاسمن شریفی سوقه

 دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشگاه گنبد کاووس5
 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس 9

 Yayas1220@gmail.com: نویسنده مسئول

 

 مقدمه

نند به عنوان جزایگزینی مناسزب بزرای آنتزی    توادهد که گیاهان دارویی و ترکیبات موثره موجود در اسانس آنها میمطالعات اخیر نشان می

درصزد روغزن اسانسزی اسزت کزه غنزی از ترکیبزات لینزالول،          1/1 -5(. تخزم گیزاه گشزنیز حزاوی     9ها مورد توجه قزرار گیرنزد )  بیوتیک

ال، اوکزالیپتول،  هزای اسانسزی ماننزد بورنئزول، کزامفن، سزیتر      (. زنجبیل حاوی روغن4باشد ) گرانیول،بورنئول، کاروون، لیمونن، کامفور می

(. بزدلیل کزافی نبزودن اطالعزات در زمینزه      6باشد )لینالول، زینجبرین، فنالندرن، زینجیبرول ) جینجرول، زینجیرون، شوجاول( و رزین می

بزر  های گوشتی لذا انجام آزمایش حاضر در جهت ارزیابی اثرات ایزن دو گیزاه دارویزی    عملکرد دو گیاه گشنیز و زنجبیل در کشور بر جوجه

 .رسیدهای گوشتی ضروری به نظر میهای خون جوجهفراسنجه

 

 ها مواد و روش

آب و    تکرار( انجزام شزد.   4تیمار )  4، در قالب طرح کامال تصادفی با  111قطعه جوجه گوشتی یکروزه نژاد کاب  561این آزمایش با تعداد 

ها بر اسزاس جزداول ترکیزب     های غذایی جوجه ها قرار گرفت. جیره جوجه خوراک حاوی پودر گیاهان مورد مطالعه، به صورت آزاد در اختیار

( جیزره  9درصد پودر تخم گشنیز،  1/5( جیره شاهد + 9( جیره شاهد، 5های آزمایشی شامل :  تعیین شد. جیره NRC( 5224مواد خوراکی )

روزگزی بزه    49رصد پودر ریشه زنجبیزل بودنزد. در   د 1/1درصد پودر تخم گشنیز و  5( جیره شاهد + 4درصد پودر زنجبیل،  71/1شاهد + 

های خون و سایر فاکتورهای خونی، از هر پن یک قطعه جوجه به صورت تصادفی جدا شده و خونگیری انجام شد. گیری چربیمنظور اندازه

یوژ جهزت تعیزین میززان گلزوکز،     های آزمایش فاقد ماده ضد انعقاد ریخته شد و سزرم آنهزا بزا اسزتفاده از سزانتریف     های خون در لولهنمونه

 های آزمایشی، بزا اسزتفاده از نزرم افززار      آوری داده گلیسیریدها، اسیداوریک و سایر فاکتورهای دیگر جدا گردید. بعد از جمعکلسترول، تری

SAS دار  ها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنزی  ( تجزیه آماری شد و مقایسه میانگین9119) 5/2نسخه(LSD) ر سزطح خطزای پزنج    د

 درصد انجام شد.

 

 نتایج و بحث
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نشان داده  5های گوشتی در جدول نتایج مربوط به اثر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره بر ترکیبات بیوشیمیایی خون جوجه

( در >11/1pداری وجود داشت )نیاختالف آماری معHDL های آزمایشی از نظر غلظت کلسترول و شده است. نتایج نشان داد که بین گروه

تزرین  کزه پزایین  هزا نشزان داد   دار نبود . مقایسه میانگینو اسیداوریک خون معنی VLDLگلیسیریدها، تام، تریکه بر گلوکز، پروتئینحالی

مربزوط بزه تیمزار     HDLمیزان کلسترول در تیمار زنجبیل نسبت به شاهد و سایر تیمارهای افزودنی مشاهده شد همچنین بیشترین میززان  

یی هزا  ( در کاهش غلظت کلسترول با زنجبیل همسو بود. یکی ازمکانیسم7زنجبیل + گشنیز بود. نتایج آزمایش فوق با زمراوی و همکاران )

باشزد. اسزیدهای صزفراوی     مزی  شود، از طریق اسزیدهای صزفراوی   های گوشتی می که باعث فعالیت هایپوکلسترولمیکی زنجبیل در جوجه

شزود ایزن   شوند و به ترتیب با گالیسین و تزائورین ترکیزب مزی    میی کبدی ساخته ها کولیک از کلسترول توسط سلول اکسی و دیکولیک 

شوند که کاهش بازچرخ اسیدهای صفراوی در نهایت منجر به کاهش  میاسیدها وارد روده کوچک شده و در آنجا جذب و مستقیماً وارد کبد 

زیرا کلسترول برای سنتز اسیدهای صفراوی مورد نیاز است. زنجبیل ممکزن اسزت باعزث تحریزک اتصزال      گردد،  میزان کلسترول سرم می

هزای  (. مهارکننزده 1ها را دارد ) دهندگی کلسترول در جوجهکلسترول با اسیدهای صفراوی و ممانعت از تشکیل میسل شده که اثرات کاهش

HMG-CoA  ،ردوکتازLDL را کاهش داده و به میزان مناسبی غلظت  گلیسیریدهای پالسماو غلظت تریHDL  ( 9دهزد ) را افزایش مزی

 ( در تضاد بود.5جف )که با نتایج ال

 های تیماری در پایان آزمایش های گوشتی در گروه ( جوجهmg/dlمیانگین ترکیبات بیوشیمیایی خون ) -1جدول 

 HDL VLDL اسیداوریک کلسترول گلیسیریدها تری پروتئین تام گلوکز تیمار

 a54/589 54/7 ab97/549 61/56 92/89 29/6 61/917 شاهد

 a91/589 86/6 b25/596 49/51 51/77 71/6 19/916 گشنیز

 b95/512 95/7 ab78/549 41/51 91/77 18/7 98/971 زنجبیل

 ab42/579 22/6 a17/569 41/51 91/77 91/7 84/911 گشنیز+زنجبیل

 92/1 81/9 52/1 92/9 89/5 54/1 27/2 میانگین خطای استاندارد

a,bدر هر ستون، اعداد دارای حروف نامشابه از لحاظ آماری دارای اختالف معنی : ( 11/1دار هستند>p.) 

:HDL  ،لیپوپروتئین با چگالی باال:VLDL لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین 

نشزان داده   9های گوشتی در جزدول  ارامترهای خون شناختی جوجهنتایج مربوط به اثر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل بر برخی پ

دار نبزود و بزا نتزایج    اختالف آماری معنزی  MCVو  RBC،Hb  ،MCH،PCVهای آزمایشی از نظر شه است. نتایج نشان داد که بین گروه

 ( در تضاد بود.7زمراوی و همکاران )
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 های مختلفشتی در گروههای گوشناختی جوجههای پارامترهای خونشاخص -2جدول 

   صفات   تیمار

 RBC 

(µl /5159×) 

Hb 

(g/l) 

PCV 

 )درصد(

MCH 

(pg) 

MCV 

(fl) 

 51/58 97/6 66/91 72/8 74/54 شاهد

 11/91 29/2 91/97 11/2 61/51 گشنیز

 41/58 21/6 11/97 81/2 49/51 زنجبیل

 47/95 51/7 91/96 79/8 81/59 گشنیز+زنجبیل

خطای میانگین

 تاندارداس

29/1 92/1 81/1 81/1 51/9 

:RBC های قرمز خون، گلبول:Hb  ،هموگلوبین:PCV های قرمز به حجم خون کامل،  نسبت حجم گلبول:MCH  میانگین حجم هموگلوبین

 های قرمزحجم متوسط گلبول MCV:های قرمز، گلبول

 جوجه گوشتی، خون، بیوشیمیاییواژگان کلیدی: 
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اتانولی جلبک  ی تغذیه شده با عصاره ( Cyprinus carpio)ماهی کپور معمولی  پارامترهای خونی بررسی

 (Sargassum angustifoliom)دریایی سارگاسوم انگستیفیلیوم 

 

 3، خسروجانی خلیلی 2، فرشته زراعت پیشه*1فرید فیروزبخش
 عضو هئیت علمی دانشکده علوم دامی وشیالت دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری5

 د دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشجوی کارشناسی ارش9
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 مقدمه

 تازگی به که آنچه و تندهس  فارماکولوژی علم از پایه ای نیز امروزه و داشته اند زیادی کاربردهای بشر زندگی در دارویی گیاهان زمان، دیر از

 باکتریایی ضد ترکیبات یافتن رو این از .روی باکتری هاست بر ها جلبک تأثیر مورد در پژوهش و تحقیق است، شده اضافه عرصه این به

(. 5باشند) ؤثرم ها باکتری علیه بر میتوانند آنها از بعضی که هستند طبیعی  ترکیبات از مناسبی منبع ها جلبک میباشد. ضروری امری جدید،

 تشکیل (Sargasso) سارگاسو دریای گرمسیری آب های در را فردی به منحصر و خاص پوشش (Sargassum) سارگاسوم دریایی جلبک

 آنها به چندانی توجه که هستند کشور ارزشمند زیستی ظرفیت های از یکی کشور جنوب دریایی منابع در موجود (. جلبک های9می دهد)

 گرفته صورت مطالعات مجموعه اساس ندارد. بر وجود دریایی ذخایر این از بهره برداری برای مدونی و اصولی مه ریزیبرنا و است نشده

 عظیم منبع کنار در گرفتن قرار و منطقه ای و جغرافیایی موقعیت  دلیل به بوشهر استان اینکه به توجه با و جلبک این خواص درباره

 را جدیدی تحقیق تا می آورد وجود به را امکان این جمله کپورمعمولی، از شیرین آب  ماهیان در آن اتاثر همچنین و خلیج فارس بیولوژیک

 کپور معمولی انجام شد. ماهی بر پارامترهای خونی انگوستیفلیوم سارگاسوم جلبک دریای اثر بررسی جهت در

 

 ها مواد و روش

گرم جلبک  دریایی پودر 511به منظور تهیه عصاره اتانولی،. عاری شد کامال اپیفیت جانداران و ماسه و شن از و شسته دقت با را جلبک ابتدا

 (rotaryساعت در تاریکی خیسانده شد. سپس با استفاده از دستگاه تبخیر کننده گردان ) 48% به مدت 71میلی لیتر اتانول  5111شده در 

 شهرستان ماهی در پرورش مرکز گرم ازیک1/59مولی با میانگین وزن کپورمع ماهی قطعه911(. 9درجه سانتی گراد تغلیظ شد) 41در دمای 

ابتدا غذای پودری مورد نیاز از شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران خریداری شد. سپس  غذا، سازی آماده منظور خریداری شد. به ساری

 ماهی جیره های آزمایشی اضافه گردید. سپس بهتجاری  غذای ( میلی گرم در هر کیلو 411،911،511،1سطوح ) در جلبک عصاره اتانولی
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ماهی( به طور تصادفی انتخاب شدند. شمارش 6روز غذادهی)از هر تکرار  16تکرار تقسیم در پایان  سه با گروه 4در تصادفی صورت به ها

میکروهماتوکریت ( خون به روش هموسیتومتری انجام گرفت. هماتوکریت به روش RBC( و گلبول های قرمز)WBCگلبولهای سفید )

 .(4آمد ) دست به لیتر میلی 511 در حسب گرم بر و شد مقایسه استاندارد منحنی با هموگلوبین محاسبه میزان سنجیده گردید.برای

 نتایج

یر میلی گرم مشاهده شد که در مقایسه با گروه شاهد و سا411گروه  در است که بیشترین تعداد گلبول قرمز آن دهنده نشان آماری بررسی

نشان داده شده است با افزایش مقدار عصاره اتانولی  5(.همانطور که در جدول  >11/1pمعنی داری مشاهده شده است ) گروه ها اختالف

میلی گرم افزایش معنی داری در مقایسه با  411و  911جلبک در جیره ماهیان تعداد گلبول سفید افزایش یافته است. بطوریکه گروه های 

(. نتایج به دست آمده از میزان هماتوکریت و هموگلوبین نشان می دهد که بیشترین درصد هماتوکریت و  >11/1pتند)گروه شاهد داش

 911و  511میلی گرم مشاهده شد که با گروه شاهد اختالف معنی داری  نشان داده است درحالیکه در بین گروه 411هموگلوبین در گروه 

 (. <11/1pاهده نشد)میلی گرم اختالف آماری معنی داری مش

 

 روز56میانگین فراسنجه های خونی ماهی کپور معمولی  تغذیه شده با عصاره اتانولی جلبک دریایی سارگاسوم انگستیفیلیوم بعد از  -1جدول

 تیمار              

 پارامتر

 گرم میلی411 گرم میلی911 گرم میلی511 شاهد

 (g/dl هموگلوبین)
a

22/1±49/7 
ab

51/1±94/8 
ab

58/1±46/8 
b

99/1±74/8 

a هماتوکریت)%(
1/5±99/98 

ab
11/9±99/95 

ab
99/1±99/95 

b
14/4±99/96 

a مکعب( متر سفید)میلی گلبول
1/919±66/1616 

ab
54/5282±7851 

b
54/5282±51591 

b
5194±8811 

10   ( ×گلبول قرمز
 عدد در میلی متر مکعب( 6

a
19/1±99/5 

ab
52/1±47/5 

ab
14/1±42/5 

b
19/1±14/5 

 

 بحث

رو  ترکیبات شیمیایی، موضوع جدید وعنوان جایگزینی برای داروها و  های گیاهی به استفاده از ترکیبات طبیعی مانند عصارهپروری،  در آبزی

(. در یک بررسی اثرات عصاره آبی ریحان بر فاکتورهای خونی ماهی قزل آالی 6و  1به رشدی است که نیاز به مطالعات وسیعی دارد )

ریحان به جیره غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان  آبی میلی گرم عصاره 591رنگین کمان مورد سنجش قرار گرفت. در این تحقیق 

 پارازیتیکا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی ساپرولگنیا قارچ  با سازی آلوده از بعد و قبل خونی فاکتورهای اضافه و سپس

و   MCHهموگلوبین، میزان سفید، گلبول ، قرمز گلبول افزایش روی بر روز تغذیه با عصاره آبی ریحان اثرات مثبتی 48 که داد نشان

MCHC (. نتایج 7باشد) ن ماده در مقایسه با گروه شاهد داشته است که با نتایج مطالعه حاضر مشابه میهای دریافت کننده ای در گروه

( که بر روی بچه ماهیان کپور معمولی انجام گرفت نشان داد که که عصاره اتانولی ریحان در غلظت های 8حاصل از مطالعه امیر خانی )

(. بطور کلی جلبک ها به عنوان p˂1,1های خونی نسبت به گروه شاهد می شود )میلی گرم بر کیلوگرم، سبب بهبود فاکتور  811و  411
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های سفید پس  باشند. دراین تحقیق افزایش در تعداد گلبول یک ماده موثره و به عنوان یک  مکمل غذایی دارای خصوصیت بی شماری می

 یکروبی و آنتی اکسیدان باال این جلبک است.از مصرف عصاره اتانولی  سارگاسوم مشاهده شد، که دلیل آن  وجود خواص ضد م

 

 جلبک سارگاسوم، پارامترهای خونی،ماهی کپور معمولی :واژگان کلیدی

 منابع

 دانشکده  Sargassum  oligocystum - اولیگوسیستوم سارگاسوم گونه قهوهای، جلبک عصاره باکتریایی ضد اثر بررسی . 1155 ،.م پویان-5

 .پزشکی حرفهای دکترای دوره پایاننامه .بوشهر درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه .پزشکی

( روی رشد، تحریک سیستم ایمنی و ایمنی و ایجاد مقاومت ocimum basilicum(. اثر عصاره آبی ریحان)5925ذولفقاری، ا. فیروزبخش،فرید. )-9

 (.onchorhynchus mykiss)نسبت به قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا در ماهی قزل آالی رنگین کمان

3-.Barsanti L, and Gualtieri P. (2006). Algae anatomy, biochemistry and biotechnology.NewYork: Taylor  and Francis 

Group. 

4-Salehi P, Sonboli A, Eftekhar F, Nejad Ebrahimi S, and Yousefzadi M.(2005). Essential oil composition, antibacterial and 

antioxidant activity ofthe oil and variousextracts of Ziziphora clinopodioides subs.  rigida(BOISS.) RECH. F. from Iran. 

Biological and Pharmaceutical Bulletin, 28:1892-6. 

5- Drobkin, D. R., 1945. Crystallographic and optical properties of human hemoglobin: proposal for 177 standardization of 

hemoglobin. Am. J. Med. Sci, 209: 268-270. 

6- Sivaram, V., Babu, M.M., Immanuel, G., Murugadass, S., Citarasu, T., Marian, M.P., 2004. Growth and immune response 

of juvenile greasy groupers (Epinephelus tauvina) fed with herbal antibacterial active principle supplemented diets against 

Vibrio harveyi infections. Aquaculture, 237: 9 –2. 

7- Citarasu, T., Michael Babu, M., Raja Jeya Sekar, R. and Peter Marian, M., 2002. Developing Artemia enriched Herbal diet 

for producing quality larvae in Penaeus monodon, Fabricius. Asian Fish. Sci. 15: 21– 32 

8-Amirkhani, N., Firuzbakhsh, F.(2015).Protective effects of basil(ocimum basilicum)ethanolic extract supplemention diets 

against experimental Aeromonas hydrophila infection in common carp(cyprinus carpio). Aquaculture Research, 2015, 46, 

716–724. 
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های استان های غیرهتروسیت دار موجود درباغهای کلروفیل و کاروتنوئید سیانوباکتریارزیابی رنگدانه

 گلستان
 

 3، مریم نجفیان گرجی2، حمید نجفی زرینی1، قربانعلی نعمت زاده*زهرا قربانی

 دانشجوی کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری *

 استاد، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان -5

 دانشیار، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری -9

 زیست فناوری طبرستان کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دریا، پژوهشکده ژنتیک و -9

 

 مقدمه
این ریزموجودات درطبیعت به . باشندآبی، پروکاریوتهایی با ساختار دیواره سلولی از نوع گرم منفی می-های سبز، یاجلبکهاسیانوباکتری

وباکترها که پیشتر به سیان.(9شوند که غالبا ًدر پوششی از ماده ژالتینی قرار دارند )ای دیده میسلولی، کلنی شکل و رشتههای تکفرم

هستند که در سرتاسر  هلازززسن وزززبیلی 1/9املی زززه تکزززیخچرتامنفی با های گرم آبی نیز معروف بودند، یوباکتری -های سبزجلبک

مواد رنگی آنها . (5هایی در داخل سیتوپالسم پراکنده میباشد )هسته درسیانوباکترها مشخص نبوده وبه صورت گرانول (.2)اند جهان پراکنده

های آبگرم به سر های شیرین وچشمهسیانوباکترها اغلب درآب. باشدشامل کلروفیل، کاروتن، گزانتوفیل، فیکو اریترین و فیکوسیانین می

ر زمینه ها، دکنند. فتوتروف بودن وعدم نیاز به مواد آلی در کشت سیانوباکتریها حرارت باال را به خوبی تحمل میبرند و برخی ازآنمی

ازطرفی . بخشدهای دیگر برتری میها را نسبت به میکروارگانیسمشود که سیانوباکتریبیوتکنولوژی یک مزیت اقتصادی محسوب می

  (.1) بخشدها را قوت میهای متابولیکی ویژه، امکان دستیابی به ترکیبات جدید در این میکروارگانیسمداشتن مسیر

 مواد و روش

 کلاستخراج کلروفیل 
بدون آمونیوم کشت و در فاز  BG11سیانوباکتر که از باغ های استان گلستان جداسازی شده بود در محیط کشت مایع  سویه 6 تعداد 

لیتر نمونه همگن را از کشت مایع برداشته و به وسیله لگاریتمی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت سنجش رنگدانه کلروفیل، یک میلی

لیتر متانول دقیقه رسوب داده شد. فاز باالیی جدا و دور ریخته شد. به رسوب جلبکی یک میلی 1دور در دقیقه به مدت  54111سانتریفوژ در 

ساعت در یخچال نگهداری گردید. بعد از خارج نمودن نمونه از یخچال عمل  94اضافه گردید. سپس نمونه را ورتکس کرده و به مدت 

 نانومتر قرائت شد. 661مرحله جذب محلول فاز باالیی در طول موج  ورتکس و سانتریفوژ تکرار شد. در این
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 GGCY11A(. سویه 4شکل)

 محاسبه میزان کلروفیل کل

جذب برای کلروفیل، متانول به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت. جهت محاسبه مقدار کلروفیل  سنجشبه منظور 

 (.8)فاده شدلیتر از فرمول زیر استبر حسب میکروگرم بر میلی

(Ch) μg/ml = 3.14 * OD 665 nm 
 

 

 

 استخراج کاروتنوئید کل

بدون آمونیوم کشت شده و در فاز لگاریتمی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور ارزیابی  BG11مورد مطالعه در محیط کشت مایع  هایسویه

 1دور در دقیقه به مدت  54111داشته و به وسیله سانتریفوژ در  لیتر از محلول همگن از محیط کشت مایع بررنگدانه کاروتنوئید، یک میلی

ها درصد اضافه گردید. سپس نمونه 81لیتر استون دقیقه رسوب داده شد. فاز باالیی جدا گردید و دور ریخته شد. به رسوب جلبکی یک میلی

ورتکس و مانند مرحله قبل سانتریفوژ تکرار گردید.  ها راساعت قرار داده شدند. سپس نمونه 94در محیطی تاریکی درون یخچال به مدت 

 نانومتر قرائت گردید.   661و  465جذب محلول فاز باالیی در طول موج 

 محاسبه میزان کاروتنوئید کل

بر درصد به عنوان شاهد استفاده شد. جهت محاسبه مقدار کاروتنوئید بر حسب میکروگرم  81به منظور سنجش جذب کاروتنوئید از استون 

 (. 0)لیتر نیز از فرمول زیر استفاده شدمیلی

(Ca) μg/ml = (OD 461nm - (0.046 * OD 665 nm) * 4/1 
 نتایج

های استان گلستان که همه سویه ها در شرایط یکسان در محیط آزمایشگاه کشت انجام شده روی شش سویه از سیانوباکتری هایبررسیبا 

 5Aاز بیشترین مقدار کاروتنویید برخوردارند. و سویه  11Aاز بیشترین میزان کلروفیل و سویه  7Bی داده شدند، نتایج نشان داد که سویه

های ای داشته وبه ترتیب از خاک باغظاهر رشته 7B ،  11A ،5Aهای از کمترین مقدار کلروفیل و کاروتنویید برخوردار است. سیانوباکتری

 جداسازی شدند.ن گلستان برون استاآباد و اینچهمناطق رامیان، علی
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 های ایزوله شدهمیزان رنگیزه کارتنوئید موجود درسویه .(9)نمودار                                               شده  های ایزولهمیزان رنگیزه کلروفیل موجود در سویه(. 5)نمودار

 

 
 

 (. مقایسه کلرفیل و کارتنوئید9نمودار)

 
  GGCY5Aو کمترین آن مربوط به نمونه GGCY7Bترین مقدار کلروفیل مربوط به نمونه ، بیش5طبق نمودار 

 GGCY5Aو کمترین آن مربوط به نمونه GGCY11A، بیشترین میزان کارتنوئید مربوط به نمونه9طبق نمودار 

 ، مقایسه میزان کلروفیل و کاروتنویید در شش سویه مورد مطالعه9نمودار  طبق

  نوباکتری، کلروفیل، کاروتنوئید، سنجش جذب، پروکاریوت: سیاکلیدی واژگان

 منابع
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 49-95. 4. .پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایراننییپا یافراط ییشوکهای دما

 95-92. 5112. برزگر دامپروری و کشاورزی .کشاورزی در دریایی جلبکهای کاربرد بر تکیه با جلبکها بندی رده با آشنایی. 5921.میربلوکع -9
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4-Patterson GML and Larsen IK. (1994). Bioactive natural products from blue- green algae. Journal of Applied Phycology, 

353:181- 192. 
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