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اسید در شرایط تنش شوري کلریدسدیم بر طول و عرض برگ و برخی صفات مورفولوژیکی  بررسی اثر آسکوربیک
 (.Ocimum basilicum L) ن سبز ریحاگیاه 
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  چکیده

 سدیم به تنش شوري کلرید(.Ocimum basilicum L) ن سبز اسید در القاء مقاومت ریحا اثر آسکوربیکبه منظور بررسی     
فاکتور اول شامل سطوح . در قالب طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید) سه فاکتوره(آزمایشی به صورت فاکتوریل 

ري و اسید به صورت محلول در آب آبیا اسید و فاکتور سوم روش مصرف آسکوربیک سدیم، فاکتور دوم سطوح آسکوربیک کلرید
اسید و کلریدسدیم  آمده، در اثرات سه جانبه روش مصرف، غلظت آسکوربیک براساس نتایج بدست . دبوپاشی برگی  محلول

اسید طول  آسکوربیکدر اثر ساده غلظت . دار شدند معنی) p≥ 0.01(در سطح احتمال یک درصد تعداد برگ و وزن تر برگ 
سطح احتمال پنج درصد کلریدسدیم عرض برگ در و در اثر ساده غلظت  )p≥ 0.05( در سطح احتمال پنج درصدبرگ 

)0.05 ≤p( اسید طول و عرض برگ افزایش یافت با افزایش غلظت مصرف آسکوربیک. دار شد معنی. 
  

 (.Ocimum basilicum L) ، شوري، ریحاناسید آسکوربیک :هاي کلیدي واژه
 

  مقدمه
 Lamiaceaeاي، معطر، علفی، یکساله، بدون کرك و متعلق به تیره  گیاهی دارویی، ادویه .Ocimum basilicum Lریحان 

منشاء این گیاه نواحی استوایی آفریقا است و در حال حاضر بیشتر در کشورهاي حوزه دریاي مدیترانه و اکثر مناطق  .)3(است 
 آنها خاصیت دارویی و همؤثر مواد میزان تغییر اعثب دارویی گیاهان در شوري .)2(شود  ها و مزارع کشت می ایران در باغ

تنش اکسیداتیو . ا، پژمردگی دائمی و مرگ گیاه استه زودرس برگ دامنه پاسخ به تنش شوري از کاهش رشد تا پیري .شود می
هاي آزاد اکسیژن،  تواند منجر به تشکیل رایکال یک تنش ثانویه است که در نتیجه تنش شوري بوجود آمده و می

کوچک  هاي قوي و اکسیدان ترین آنتی از مهم 1اسید آسکوربیک .هیدروکسیل و سوپراکسید گردد هاي هیدروژن، رادیکال پراکسید
هاي فعال اکسیژن به ویژه  زدایی گونه اسید در سمیت آسکوربیک ).1(آب، با وزن مولکولی کم است  گیاهی، قابل حل در

 اثر کاهش سبب و افزایش را شوري تنش به مقاومت تواند می آسکوربیک سیدا خارجی مصرف. هیدروژن نقش دارد پراکسید
اسید به صورت  لذا در این تحقیق سعی بر این است تا تأثیر کاربرد سطوح مختلف آسکوربیک ).8( حاصله شود تنش اکسیداتیو

 .قرار گیردروي گیاه ریحان مورد مطالعه  پاشی و محلول در آب آبیاري در کاهش اثرات شوري، محلول
 

  ها مواد و روش
در ) سه فاکتوره(آزمایش به صورت فاکتوریل . آزاد اسالمی واحد میانه اجرا گردید در دانشگاه 1392ماه  این تحقیق در تیر

هاي پالستیکی به ظرفیت دو کیلوگرم از خاك مزرعه  کاشت درون گلدان. قالب طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار اجرا شد
، )موالر میلی 0، 40، 80، 120(سدیم  فاکتور اول شامل سطوح کلرید. مرحله قبل از گلدهی تیمارها اعمال شدند انجام و در

اسید به صورت محلول  و فاکتور سوم روش مصرف آسکوربیک) موالر میلی 0، 1/0، 5/0، 1(اسید  فاکتور دوم سطوح آسکوربیک
بار به صورت  اي یک اسید یک روز قبل از اعمال شوري به صورت هفته تیمار آسکوربیک. پاشی بود در آب آبیاري و محلول

                                                             
1. Ascorbic acid (AsA)  
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اسید و در صبح روز  تیمار شوري بعد از اعمال تیمار آسکوربیک. ان انجام شدمحلول در آب آبیاري گیاهپاشی برگی و  محلول
تنش، صفات مورفولوژیکی  پایان از بعد. اي دو بار انجام گرفت هاي مختلف کلریدسدیم، هفته بعد به صورت آبیاري با غلظت

در . گیري شد برگ به تفکیک اندازهتعداد برگ، طول برگ و عرض برگ و نیز در هنگام برداشت گیاهان، وزن تر و خشک 
 5و یا  1ها به روش دانکن در سطح احتمال  تجزیه و مقایسه میانگین SASنهایت اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار 

 .درصد صورت گرفت
  

  نتایج و بحث
تعداد برگ و وزن تر دیم اسید و کلریدس آمده، در اثرات سه جانبه روش مصرف، غلظت آسکوربیک براساس نتایج بدست 

در سطح احتمال اسید طول برگ  آسکوربیکدر اثر ساده غلظت . دار شد معنی )p≥ 0.01(در سطح احتمال یک درصد برگ 
. دار شد معنی )p≥ 0.05(در سطح احتمال پنج درصد کلریدسدیم عرض برگ، و در اثر ساده غلظت ) p≥ 0.05(پنج درصد 

 ).1جدول (دار نگردید  معنیدر هیچ یک از سطوح وزن خشک برگ 
  سدیم به تنش شوري کلرید اسید در القاء مقاومت ریحان اثر آسکوربیک) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -1جدول 

 (MS)  میانگین مربعات 

وزن خشک   تعداد برگ  طول برگ  عرض برگ
  برگ

درجه  وزن تر برگ 
 آزادي

  منابع تغییرات

481/0 ns  971/2 ns 125/528 
** 

346/5 ns 000/0 
ns 

 روش مصرف 1

419/0 ns 353/2 * 021/150 * 204/4 ns 007/0 
ns 

 اسید  آسکوربیک  3

051/0 ns 373/0 ns 938/335 
** 

471/2 ns 031/0* 3 اسید آسکوربیک ×روش مصرف 

754/0 * 201/0 ns 042/114 ns 344/2 ns 059/0* 3 کلریدسدیم 

212/0 ns 886/0 ns 542/208 
** 

080/2 ns ns001/
0 

 کلریدسدیم  ×روش مصرف 3

299/0 ns 150/1 ns 882/155 
** 

979/1 ns 010/0 
ns 

 کلریدسدیم ×اسید آسکوربیک 9

351/0 ns 577/1 ns 799/131 * 734/2ns 019/0 
* 

 ×روش مصرف 9
 کلریدسدیم×اسید آسکوربیک

 آزمایشی خطاي  96 009/0 776/1 865/50 843/0 0244/0

 (%)ضریب تغییرات  ---  83/28 12/29 50/16 47/12 76/12

ns دار ، در سطح احتمال یک درصد معنی**دار و  در سطح احتمال پنج درصد معنی، *دار،  حروف غیر معنی  
 

 ي فتوسنتزکننده سطح و خالص فتوسنتز حاصل خشک ماده تجمع زیرا. یابند کاهش می شوري اثر در رویشی پارامترهاي
 پتانسیل کاهش که است خاك در محلول امالح کل به مربوط گیاه بر شوري ثیرآت نخستین کرد بیان توان می. باشند می گیاهی
 آب مشخصی مقدار آوردن دست به براي وگیاه یافته کاهش آب آزاد انرژي اسمزي پتانسیل کاهش با .دارد دنبال به را اسمزي

 دست به صرف دارد، نیاز آن به نمو و رشد براي گیاه خود که انرژي از بخشی بنابراین. کند صرف بیشتري حیاتی انرژي باید
  ).1شکل ) (4(یابد می کاهش آن عمومی رشد ترتیب بدین و شده آب آوردن
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 اسید و کلریدسدیم بر وزن تر برگ اثر سه جانبه نوع مصرف، غلظت آسکوربیک -1شکل 
  

هاي  ها، به عنوان یک استراتژي طبیعی در گیاه خرنوب جهت غلبه بر تنش برگ به وسیله ریزش برگکاهش تعداد 
با بررسی تنش شوري بر روي دو رقم توت فرنگی  .)5( هاي غیرزیستی بوده است محیطی، کمبود عناصر غدایی و سایر تنش

  ).2شکل () 6( داري کاهش یافت به طور معنی مشاهده گردید که با افزایش سطح شوري، تعداد و سطح برگ در هر دو رقم
  

  
 اسید و کلریدسدیم بر تعداد برگ اثر سه جانبه روش مصرف، غلظت آسکوربیک -2شکل 

  
اسید  براساس تحقیقات انجام شده کاربرد آسکوربیک. دهد اسید تقسیم سلولی و رشد سلول را در گیاهان تحت تأثیر قرار می آسکوربیک

   ).3شکل ) (5(توجه رشد رویشی و ترکیبات شیمیایی در گالیول شده است باعث افزایش قابل 
 

  
  اسید بر طول برگ اثر غلظت آسکوربیک -3شکل 
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گیاهان در معرض . ترین واکنش گیاه به افزایش شوري خاك کاهش آهنگ رشد و نیز کوچک شدن اندازه گیاه است مهم
افزایش ناگهانی شوري خاك باعث . باشد ترمی بوده و برگ آنها ضخیم تر شوري، اغلب ظاهري معمولی دارند ولی عموماً کوتاه

ها  ی و طویل شدن سلولبا گذشت زمان تقسیم سلول. هاي برگ به طور موقت آب خود را از دست بدهند شود تا سلول می
  .)4شکل ) (7( ها خواهد شد این تغییرات منجر به کوچک شدن اندازه نهایی برگ کاهش یافته

   
 

  اثر غلظت کلریدسدیم بر عرض برگ -4شکل 
  

  گیري کلی نتیجه
اسید تا  باالترین غلطت مصرف آسکوربیک. اسید طول و عرض برگ افزایش یافت با افزایش غلظت مصرف آسکوربیک

با توجه به نتایج به دست آمده کاربرد . موالر برطرف نموده است میلی 40حدودي اثرات سوء ناشی از شوري کلریدسدیم 
   .تواند در کاهش اثرات تنش شوري کلریدسدیم مؤثر باشد اسید می آسکوربیک
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