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

. پاشی برگی بود اسید به صورت محلول در آب آبیاري و محلول د و فاکتور سوم روش مصرف آسکوربیکاسی دوم سطوح آسکوربیک
اسید و  در اثرات سه جانبه روش مصرف، غلظت آسکوربیک ،آمده براساس نتایج بدست . تجزیه شدند SASافزار  ها با استفاده از نرم داده

و  مصرف روشوزن تر بوته در اثرات متقابل . دار شد معنی) p≥ 0.01(د در سطح احتمال یک درصتعداد شاخه فرعی کلریدسدیم 
 درصد پنجدر سطح احتمال کلریدسدیم و  مصرف متقابل روشدر اثرات و  )p≥ 0.01( درصد یکدر ر سطح احتمال  داسی سکوربیکآ
)0.05 ≤p( درصد یکاحتمال در سطح د اسی سکوربیکو آ مصرف متقابل روشبوته در اثر  خشک وزن. دار شد معنی )0.01 ≤p( 

   .گردید دار معنی
  

  اسید ، شوري، ریحان آسکوربیک: هاي کلیدي واژه
 

  مقدمه
مطالعات ). 2(اي است  عنوان گیاه دارویی، ادویهي نعناعیان است که به یکی از گیاهان مهم تیره.Ocimum basilicum L ریحان 

). 1(هاي بسیار متنوعی از نظر مورفولوژي است   داراي اکوتیپ Ocimum نسهاي متعددي است که ج نشان داده که ریحان داراي گونه
هاي محیطی  از تنش. شود ترین گونه بوده و در سراسر جهان کشت می اقتصادي .O. basilicum Lهاي این جنس گونه  در بین گونه

هاي محیطی، تمام مراحل  وان یکی از تنششوري به عن. توان به تنش شوري اشاره کرد شود می که باعث محدودیت عملکرد گیاه می
هاي محیطی  تنش شوري مانند دیگر تنش. )7(دهد  ا تحت تأثیر قرار میزنی تا تولید توده زنده بذر گیاهی، دانه و میوه ر رشد از جوانه

لول و آسیب رساندن به هاي هیدروکسیل در س هیدروژن و رادیکال هاي اکسیژن فعال مانند یون سوپراکسید، پراکسید باعث تجمع گونه
تواند  اکسیدان می اسید سلولی، به عنوان یک آنتی افزایش سطح آسکوربیک ).4(شود  ها و اسیدهاي نوکلئیک می لیپیدهاي غشاء پروتئین

تواند مقاومت به تنش شوري را  اسید می مصرف خارجی آسکوربیک. هاي اکسیژن فعال حاصل از تنش شوري شود سبب کاهش گونه
  ).8( و سبب کاهش اثر تنش اکسیداتیو حاصله شود افزایش
  

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

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

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

 

 



 

٢ 
 

  
  

هاي مختلف  روز بعد به صورت آبیاري با غلظتدر اسید  تیمار شوري بعد از اعمال تیمار آسکوربیک. آبیاري گیاهان انجام شد
طول ساقه، تعداد شاخه فرعی، وزن تر و خشک بوته و تنش، صفات مورفولوژیکی  پایان از بعد. م گرفتاي دو بار انجا کلریدسدیم، هفته

تجزیه و مقایسه  SASدر نهایت اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار . گیري شد به تفکیک اندازه درصد وزن خشک بوته
  .گرفت درصد صورت 5و  1ها به روش دانکن در سطح احتمال  میانگین

  
  نتایج و بحث

در سطح احتمال تعداد شاخه فرعی اسید و کلریدسدیم  در اثرات سه جانبه روش مصرف، غلظت آسکوربیک ،آمده براساس نتایج بدست 
 0.01( درصد یکدر ر سطح احتمال  داسی سکوربیکو آ مصرف روشوزن تر بوته در اثرات متقابل . دار شد معنی) p≥ 0.01(یک درصد 

≤p(  درصد پنجدر سطح احتمال کلریدسدیم و  مصرف متقابل روشاثرات در و )0.05 ≤p( بوته در اثر  خشک وزن. دار شد معنی
در و طول ساقه درصد وزن خشک بوته  .گردید دار معنی )p≥ 0.01( درصد یکدر سطح احتمال د اسی سکوربیکو آ مصرف متقابل روش

  ).1جدول (دار نگردید  هیچ یک از سطوح معنی
  

  سدیم به تنش شوري کلرید اسید در القاء مقاومت ریحان اثر آسکوربیکتجزیه واریانس  -1ل جدو
 (MS)  میانگین مربعات

هبوتدرصد وزن خشک  خشک بوتهوزن   تر بوتهوزن    منابع تغییرات درجه آزادي طول ساقه تعداد شاخه فرعی 
006/0  ns 010/0  ns 000/0  ns 02/0  ns 85/17 ns 1  مصرفروش  

008/0  ns 295/0  * 066/0  ns 077/0  ** 112/11  ns 3 اسید سکوربیکآ  

002/0  ns 596/0  ** 182/0  ** 207/0  ** 81/34  ns 3 اسید سکوربیکآ× مصرف روش  

019/0  ns 054/0  ns 006/0  ns 085/0  ** 77/8  ns 3 کلریدسدیم 

020/0  ns 233/0  ns 113/0  * 195/0  ** 14/7  ns 3 کلریدسدیم× مصرف روش  

022/0  ns 060/0  ns 038/0  ns 150/0  ** 61/24  ns 9 کلریدسدیم×اسید سکوربیکآ  

007/0  ns 150/0  ns 049/0  ns 103/0  ** 257/7  ns 9 مکلریدسدی×اسید سکوربیکآ× مصرف روش  
 

016/0  109/0  041/0  008/0  925/17 زمایشیآخطاي  96   
 

01/4  47/12  50/16  33/11  85/12 (%)ضریب تغییرات  ---   

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

کاهش رشد رویشی گیاه در شرایط تنش شوري به علت کاهش پتانسیل اسمزي خاك است که باعث کاهش جذب آب توسط ریشه 
اسید به عنوان یک  آسکوربیک ).5(یابد  کم شده و رشد گیاه کاهش میها، میزان تعرق و فتوسنتز،  شود در نتیجه با بسته شدن روزنه می

  ).2و 1شکل () 9(کند  مولکول کوچک، توان زیادي در تغییرات فیزیولوژیکی گیاه دارد و شرایط را براي رشد گیاه آماده می
  

  
 ثر متقابل روش مصرف و غلظت کلریدسدیم بر وزن تر بوته   ا - 1شکل 
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 بر وزن تر بوته اسید روش مصرف و غلظت آسکوربیکمتقابل  اثر - 2شکل 

  
  ).3شکل ( )6(در این گیاه شد  بوتهباعث افزایش وزن خشک  اسید در گیاه ختمی آسکوربیک اسپري برگی

  
  اسید بر وزن خشک بوته اثر متقابل روش مصرف و غلظت آسکوربیک  - 3شکل 

  
 رددا وجود بودند شده واقع شوري تنش تحت و آسکوربیک اسید معرض در که اهانیگی در رشد پارامترهاي بهبود بر مبنی هایی گزارش

  ).4شکل ( )3(
  
  

  
 

 
 در تعداد شاخه فرعی اسید و کلریدسدیم اثر سه جانبه روش مصرف، آسکوربیک - 4شکل 
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  کلی گیري نتیجه
بیشترین میانگین و در کاربرد  هاي پائین پاشی در غلظت اسید به صورت محلول در وزن تر و خشک بوته کاربرد آسکوربیک

 .هاي باال بیشترین میانگین را نشان داد در آب آبیاري غلظت  اسید به صورت محلول آسکوربیک
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