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  چکیده

هاي رشدي تحت تنش شوري آزمایشی به صورت فاکتوریل بر بر برخی شاخص کینتین پاشیبه منظور بررسی اثر محلول      
تیمارهاي آزمایشی شامل کلریدسدیم در چهار .پایه طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه به صورت گلدانی انجام شد

گلدان هر در ) گرم در لیترمیلی 300و  200، 100صفر، (سطح  چهاردر  تینکینو) موالرمیلی 120و  80، 40صفر، (سطح 
مورد اع ساقه و طول بلندترین ریشهتعداد برگ، تعداد برگ نکروز، طول برگ، عرض برگ، ارتفاثر این مواد روي صفات . بودند

 و مقایسه میانگین به صورت دانکن در سطح احتمال یک و پنج درصد SASافزار ها از نرمبراي تجزیه داده. بررسی قرار گرفت
- دار و در مابقی صفات غیرمعنیمعنیطول بلندترین ریشه  در کینتینشوري ونتایج این آزمایش نشان داد که اثر . استفاده شد

اثر . بوددار ت غیرمعنیدر مابقی صفادار معنیتعداد برگ نکروز و طول برگ صفات  شوري دراثر سطوح مختلف . دار بود
 .دار بوددار در مابقی صفات غیرمعنیارتفاع ساقه و طول برگ معنیدر صفات  کینتینپاشیمحلول

 
 کینتینکلریدسدیم،:هاي کلیديواژه

  
  مقدمه

سانتی متر  30-60گیاهی یکساله، علفی، معطر به ارتفاع  Lamiaceaمتعلق به خانواده  .Ocimumbacilicum Lریحان 
هاي گلدار و اندام مورد استفاده گیاه برگ و سرشاخه. شرق آفریقا و آسیاي میانه استغرب هند، شمالمنشاء آن شمال. است

-تنش.)1( ه می شودآور، مدر، ضدنفخ و جهت تسکین درد معده استفادعنوان خلط در طب سنتی از این گیاه به. بذر آن است
از . گردندهاي شوري و خشکی بیش از عوامل دیگر موجب کاهش تولیدات زراعی در سطح جهان میهاي محیطی بویژه تنش

هاي هوایی و عدم تولید  علل بازدارندگی رشد در سطوح مختلف شوري، کاهش فتوسنتز، افزایش غلظت سدیم و کلر در اندام
 تولیدات و گیاه رشد يمحدود کننده عوامل ترینمهم از یکی عنوان به شوري).8( است ها ها و پروتئین برخی از آنزیم

هاي یون فراوانی اسمزي، پتانسیل کاهش آن علت که گردد می محسوب نیمه خشک، و خشک خصوصدر مناطق به کشاورزي،
ها، به  شود که میزان انباشتگی نمک تنش شوري زمانی شروع می.)14( باشد می ها محیط این در اي تغذیه تعادل عدم و سمی

خصوص کلرید سدیم، در ناحیه ریشه بیش از حد تحمل گیاه شده و در نتیجه باعث بروز اختالالتی در فرآیندهاي حیاتی گیاه 
، فیزیولوژیک و چنین، تنش شوري فرآیندهاي بیوشیمیایی هم. شود مثل جذب و انتقال مواد غذایی، تعرق و فتوسنتز می

هاي متفاوت  هاي مختلف گیاهی آستانه ها و واریته گونه). 6(دهد  هاي اولیه و ثانویه را تحت تأثیر قرار می بیوسنتز متابولیت
براي بهبود ها براي ادامه وظایف فیزیولوژیکی و تولید محصول متغیراست  تحمل در برابر تنش شوري داشته و قابلیت آن

  ، امروزه از مواد شیمیایی و تنظیم کننده)فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی(ي و بهبود تولید محصوالت گیاهی مقاومت به تنش شور
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از ترکیبات داراي  کینتین).16( شود و در تحقیقات مختلف اثرات مثبت آنها به اثبات رسیده استهاي رشد گیاهی استفاده می

گردد ي شبه هورمونی محسوب میاین ترکیب امروزه به عنوان ماده. دپوریدینی است که در تعداد زیادي از گیاهان وجود دار
هاي اکسیداتیو را در گیاهانی که تحت ها و خسارتتأثیر آسیب کینتین).9( کندکه نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان ایفا می

از جمله مواد  کینتین).5( اکسیدانی گیاه را افزایش دهدگیرند، کاهش داده و قادر است توان آنتیتنش شوري قرار می
  ).11( ي گیاه داردزنی و رشد و توسعههاي مطلوبی بر جوانه هاي سیگنالی تاثیرگذاري شیمیایی است که به عنوان ملکول

  
  هامواد و روش

. بر پایه طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه انجام شد) دو فاکتوره(آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل         
، 100صفر، (در چهار سطح  کینتینو) موالرمیلی 120و  80، 40صفر، (رهاي آزمایشی شامل کلریدسدیم در چهار سطح تیما
مخلوط خاك مورد استفاده شامل خاك باغچه، ماسه شسته و کمپوست  .در هر گلدان بودند) گرم در لیترمیلی 300و  200

ابتدا . درجه سلسیوس بود 34و  18در طول مدت آزمایش دماي حداقل و حداکثر گلخانه . بود 1به  10شهري به نسبت 
پاشی  محلول به صورت کینتینبرگی ابتدا تیمار 4 – 6و بعد از رشد گیاهان در مرحله  کشتدرون ترکیب خاکی گیاهریحان 

هر چهار روز  کینتینبار و تیمار هاي مختلف نمک، هر چهار روز یک آبیاري با غلظت. به گیاه اعمال شدو روز بعد تیمار شوري 
انتخاب شد تا اثرات )  8الی  7(پاشی اوایل صبح  زمان محلول.گرفتپاشی برگی روي گیاهان انجام  بار به صورت محلول یک

خورشید بر روي ترکیبات پاشیده شده تا حد امکان جلوگیري گردید، تا با افزایش حرکت آن در  نامطلوب تابش شدید نور
در طی رشد و نمو گیاهان، صفات مورد نظر . تر و بهتر انجام شود داخل سیستم گیاه جذب ترکیبات به کار رفته سریع

طول برگ، عرض برگ، ارتفاع ساقه و طول صفات تعداد برگ، تعداد برگ نکروز،  ،پس از طی دوره رشد.گیري شد اندازه
  . مورد بررسی قرار گرفتدر آزمایشگاه بلندترین ریشه 

استفاده شده SAS ver. 9.01و Excel-2007افزارهاي آمده از این آزمایش از نرمهاي به دست براي تجزیه واریانس داده
  . انجام شده است یانگین با آزمون دانکنمقایسات م.است

  
  نتایج و بحث

در طول بلندترین ریشه در سطح احتمال پنج درصد  کینتیننتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل شوري و   
در ارتفاع ساقه در سطح احتمال یک درصد و طول برگ  کینتین پاشیاثر محلول. دار بوددار و در مابقی صفات غیرمعنیمعنی

اثر شوري در طول برگ و تعداد برگ نکروز در سطح . دار بودات غیرمعنیدار و در مابقی صفدر سطح احتمال پنج درصد معنی
 100که غلظت  مقایسه میانگین به روش دانکن نشان داد. دار بوددار و در مابقی صفات غیرمعنیاحتمال یک درصد معنی

وده است و استفاده از مقادیر ترین میزان هورمون سایتوکینین براي افزایش طول برگ ریحان ب مناسب کینتینگرم بر لیتر میلی
گرم بر  داري با غلظت صفر میلی غلظت مذکور از لحاظ آماري اختالف معنی سبب کاهش اندازه برگ شده است کینتینباالتر

داري مشاهده نشد ولی دو تیمار یاد شده با  گرم بر لیتر اختالف معنی میلی 300و  200هاي  چنین بین غلظت هم. لیتر نداشت
 .داري داشتند اختالف معنی کینتینگرم بر لیتر میلی 100غلظت 

داري وجود ندارد و  مقایسه میانگین طول برگ از لحاظ تیمار شوري نشان داد بین تیمارها از لحاظ آماري اختالف معنی 
در .همه در یک سطح آماري قرار دارند به عبارتی سطوح تنش شوري با تیمار شاهد از لحاظ اثر بر طول برگ تفاوتی نداشتند

داري بر روي ي معنیاي، دریافتند شوري اثر کاهندهرنگی در شرایط گلخانهبا بررسی تنش شوري روي توت ف) 2(پژوهشی 
وسیله جلوگیري از انتقال  ها  پیري برگ را به گزارش کردند سایتوکینین) 12( طی تحقیقی. هاي رشد و نمو گیاه داشتشاخص

بنابراین ممکن . کنند ده جلوگیري میهاي تیمار ش مواد فتوسنتزي به نقاط رشدي جدید و تحریک انتقال مواد ذخیره به برگ
  . اند اند جلوگیري کرده پاشی شده ها محلول هایی که بر آن در واقع از پیري برگ کینتینهاي باالتر است غلظت
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ترین ارتفاع ساقه را ایجاد  سطح صفر یعنی شاهد بیش کینتینقایسه میانگین ارتفاع ساقه نشان داد بین سطوح تیمارم
گرم بر لیتر  میلی100و  300ایجاد نمود که با سطوح تیماري  کینتینگرم بر لیتر میلی 200بعد از آن سطح تیماري . نمود

ها افزایش  شاخههاي جانبی را در  ها فعالیت جوانه گزارش کردند که سایتو کینین)3( طی تحقیقی دار نشان نداد معنی اختالف
و نتیجتاً کاهش رشد طولی هاي فرعی در گیاه شده که این ناشی از شکستن غالبیت انتهایی  داده و باعث تولید و ایجاد شاخه

  .که نتایج به دست آمده با نتایج این تحقیق همخوانی داشتمی باشد 
ترین طول ریشه  گرم بر لیتر بیش میلی 200با غلظت  کینتینپاشی مقایسه میانگین طول بلندترین ریشه نشان داد محلول

داري وجود نداشته  موالر بر لیتر مشاهده شد که بین تیمارهاي مذکور اختالف معنی میلی 120و  80در سطوح شوري صفر، 
چنین چهار سطح  هم. دار نشان دادند موالر بر لیتر از لحاظ آماري اختالف معنی میلی 40ولی این تیمارها با سطح شوري 

گرم بر لیتر از لحاظ اثر بر طول بلندترین ریشه اختالف  میلی 100پاشی با غلظت  وري اعمال شده در آزمایش و محلولش
 40و  80بین دو سطح شوري  کینتینگرم بر لیتر میلی 300در غلظت  کینتینپاشی ریحان با در محلول. داري نداشتند معنی
چنین در تیمار شاهد که بیان  داري مشاهده شد هم موالر بر لیتر اختالف معنی میلی 120موالر بر لیتر و دو سطح صفر و  میلی

داري مشاهده شد  موالر و سطوح دیگر اختالف معنی باشد بین سطوح شوري صفر میلی می کینتینگرم کننده غلظت صفر میلی
گزارش کردند که طول ریشه  )4(ی طی تحقیق. داري مشاهده نشد موالر بر لیتر تفاوت معنی میلی 120و  80ولی بین دو سطح 

تواند به دلیل تنظیم فرآیندهاي  افزایش رشد با کاربرد سایتوکینین می. در ریحان تحت تنش شوري کاهش یافته است
  ).17(ها باشد  بیوشیمیایی با فعالیت آنزیم

ترین تعداد برگ نکروزه در سطوح تیماري  مقایسه میانگین تعداد برگ نکروز نشان داد در بین سطوح تیمار شوري بیش
اما . دار نداشتند و در یک گروه آماري قرار گرفتند موالر مشاهده شد که همه با یکدیگر اختالف معنی میلی 120و  80، 40

طی . دار نشان داد رگ نکروزه را ایجاد کرد با سطوح دیگر اختالف معنیترین تعداد ب سطح صفر شوري یعنی شاهد آن کم
 در غلظتی از سدیم گزارش شده است Casuarinainophloiaتحقیقی عالیم ظاهري آسیب برگی ناشی از شوري در گیاه 

یینی و پیرتر تجمع هاي پا هاي باالیی و جوانتر در برگ عقیده دارد که سدیم به جاي تجمع در برگ )13(طی تحقیقی .)10(
حاصل آن نکروزه برگ هاي پیر  چنین آسیب اختصاصی ناشی از سدیم با تجمع سدیم در بافت برگ همراه بوده و هم. یابد می
  .باشدمی

  
  گیري کلینتیجه

در این بررسی تنش شوري . )15( سایتوکینینی است که در بهبود رشد گیاه در شرایط شوري شناخته شده است نتینیک
سبب کاهش میزان رشد گیاه در برخی صفات مانند طول  کینتینپاشی در تعداد برگ نکروزه شده است و محلول افزایشسبب 

هایی را ارسال کند و گیاه را در  تواند در هنگام استرس شوري سیگنال طور کلی سایتوکینین می به. برگ، ارتفاع ساقه گردید
رسد این یک ساز و کار گیاه براي سازگاري در برابر تنش شوري  ار دهد به نظر میمسیر قرار گرفتن براي سازگاري به شوري قر

  .ند اثرات مخرب شوري را کاهش دهد توا تا حدي می کینتینبنابراین در سطوح باالي شوري سطوح باالی ).7( است
  

    منابع
غییرات میزان اسانس و عملکرد ت. 1387. و امیدي، ح. زاده، م ، ملکی.، نصري، م.بادي، ح ، نقدي.سراب، م دادوند .1

 .60-70ص. 3شماره. 27جلد. فصلنامه گیاهان دارویی. گیاه دارویی ریحان
تأثیر سیلسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در . 1388. ، فالحی، ا.ج. ،  طباطبایی، س.سیدلرفاطمی، ل .2

 .95-88ص . 1شماره. 23جلد. مجله علوم باغبانی. شرایط تنش شوري
3. Arteca, R.1996. Plant Growth Substances: Principles and Applications. New York: 

Chapman and Hall. Pp. 315. 

 

 



 
 
 

۴ 
 

 
 

4. Bernstein, N., Kravchik, M. andDudai, N. 2010. Salinity-induced changes in essential oil, 
pigments and salts accumulation in sweet basil (OcimumbasilicumL.) in relation to 
alterations of morphological development. Annals of Applied Biology.Pp. 167–177. 

5. Deef, H.E. 2007. Influence of  kinetin onstress tolerance during seed germination 
ofTriticumaestivum L. and  HordeumvulgareL. Advances in Biological Research. 1. Pp. 
40-48. 

6. El-Sherif, A.F., Shehata, S.M. and. Youssif, R.M. 1990. Response of tomato seedlings to 
zinc application under different salinity levels. Journal. Applant. Sci. Res. 1(2). Pp. 147-
155. 

7. Fatma, M., Khan, MIR.,Masood, A., Khan, M. 2013. Coordinate Changes in 
Assimilatory Sulfate Reduction are Correlated to Salt Tolerance: lnvolvement of 
Phytohrmones. Annals of Review & Research in Biology 3(3): 227-225  

8. Forment, J., Naranjo, M. A.,Roldan, M., Serrano, R. and Vicente, O. 2002. Expression of 
Arabidopsis SRLike splicing proteins confers salt tolerance to yeast and transgenic plants. 
Plant 30: 511- 519. 

9. Kaya, C., Kirnak, H. and Higgs, D. 2001. Enhancement of growth and normal growth 
parameters by foliar application of potassium and phosphorus in tomato cultivars grown 
at high (NaCl) salinity. J. Plant Nutr. 24. Pp. 357-367. 

10. Kozlowski, T.T., 1997. Responses of woody plants to flooding and salinity. Tree Physiol. 
Monograph, 1, 1-23. 

11. Krantev, A., Yordanova, R., Janda, T., Szalai, G. and Popova, L. 2008. Treatment with 
kinetin decreases the effect of cadmium on photosynthesis in maize plants. Journal of Plant 
Physiology 165(9), 920-931. 

12. Leopold, AC. and Kawase, M. 1964. Benzyladenin effects on bean Leaf and senescence. 
Am. J. Bot. 51: 294-298. 

13. Munns, R. 2002. Comparative physiology of salt and water stress. Plant Cell Environ. 25. 
Pp. 239-250. 

14. Pessarakli, M. 1999. Handbook of plant and crop stress. Marcel Dekker Incorporation. 
New York. 1254p. 

15. Salama, F.M. and Awadalla, A.A. 1987. The effect of different Kinetin application 
methods on some chlorophyll parameters of two crop plants grown under salinity stress. 
27. Pp. 181-193. 

16. Sharma, S. and  AbadFarooqi, A.H.. 1990. Effect of 2-chloroethylphosphoric acid on 
economic yield of damask rose (Rosadamascena). Indian J. Agric. Sci., 60,691-692. 

17. Smolen, S. and Sady, W. 2008. The effect of foliar nutrition with nitrogen, molybdenum, 
sucrose and benzyladenine on the contents of dry weight, Cd, Cu and Zn in carrot. 
Vegetable Crops Research Bulletin, 68. Pp. 135-144. 

 
 

 

 


