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  چکیده

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

اثر . در هر گلدان بودند) گرم در لیترمیلی 300و  200، 100صفر، (در چهار سطح  کینتینو) موالرمیلی 120و  80، 40صفر، (
وزن تر برگ، ساقه، ریشه، وزن خشک برگ، ساقه، ریشه و وزن کل گیاه نشت الکترولیت، رطوبت نسبی، این مواد روي صفات 

در سطح احتمال یک و پنج درصد و مقایسه میانگین به صورت   SASافزار ها از نرمبراي تجزیه داده. مورد بررسی قرار گرفت
دار و در مابقی صفات در وزن خشک ریشه معنی کینتیننتایج این آزمایش نشان داد که اثر متقابل شوري و. دانکن استفاده شد

در مابقی صفات  داراثر سطوح مختلف شوري در صفات وزن کل گیاه، وزن تر و وزن خشک برگ معنی. دار بودغیرمعنی
 .دار بوددار در مابقی صفات غیرمعنیدر صفات وزن تر و وزن خشک برگ و ساقه معنی کینتینپاشیاثر محلول. دار بودغیرمعنی

  
 کینتینکلریدسدیم، :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه

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

-تنش). 2(آور، مدر، ضدنفخ و جهت تسکین درد معده استفاده می شود عنوان 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 مییژه تنشهاي محیطی بو

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. )10( ها است ها و پروتئین برخی از آنزیم

هاي یون فراوانی اسمزي، پتانسیل کاهش آن علت که گردد می محسوب نیمه خشک، و خشک در مناطق خصوص به کشاورزي،
ت گیاهی براي بهبود مقاومت به تنش شوري و بهبود تولید محصوال .)14( باشد می ها محیط این در اي تغذیه تعادل عدم و سمی

شود و در تحقیقات مختلف هاي رشد گیاهی استفاده می، امروزه از مواد شیمیایی و تنظیم کننده)فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی(
. از ترکیبات داراي پوریدینی است که در تعداد زیادي از گیاهان وجود دارد کینتین).18(اثرات مثبت آنها به اثبات رسیده است 

 کندگردد که نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان ایفا میي شبه هورمونی محسوب میاین ترکیب امروزه به عنوان ماده
گیرند، کاهش داده و قادر میهاي اکسیداتیو را در گیاهانی که تحت تنش شوري قرار ها و خسارتتأثیر آسیب کینتین).12(

 

 



 

٢ 

هاي سیگنالی  از جمله مواد شیمیایی است که به عنوان ملکولکینتین).6(اکسیدانی گیاه را افزایش دهد است توان آنتی
  ).13(ي گیاه دارد زنی و رشد و توسعههاي مطلوبی بر جوانه تاثیرگذاري

 
  هامواد و روش

تیمارهاي . بر پایه طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه انجام شد) فاکتورهدو (آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل 
و  200، 100صفر، (در چهار سطح  کینتینو) موالرمیلی 120و  80، 40صفر، (آزمایشی شامل کلریدسدیم در چهار سطح 

غچه، ماسه شسته و کمپوست شهري مخلوط خاك مورد استفاده شامل خاك با .در هر گلدان بودند) گرم در لیترمیلی 300
ریحان  ابتدا گیاه. درجه سلسیوس بود 34و  18در طول مدت آزمایش دماي حداقل و حداکثر گلخانه . بود 1به  10به نسبت 

پاشی و روز بعد  به صورت محلولکینتینبرگی ابتدا تیمار 4 – 6و بعد از رشد گیاهان در مرحله  کشتدرون ترکیب خاکی 
بار به  هر چهار روز یککینتینبار و تیمار هاي مختلف نمک، هر چهار روز یک آبیاري با غلظت. به گیاه اعمال شدتیمار شوري 

انتخاب شد تا اثرات نامطلوب )  8الی  7(پاشی اوایل صبح  زمان محلول .گرفتپاشی برگی روي گیاهان انجام  صورت محلول
تا حد امکان جلوگیري گردید، تا با افزایش حرکت آن در داخل  تابش شدید نور خورشید بر روي ترکیبات پاشیده شده

گیري  در طی رشد و نمو گیاهان، صفات مورد نظر اندازه. تر و بهتر انجام شود سیستم گیاه جذب ترکیبات به کار رفته سریع
با استفاده از  پس از طی دوره رشد، صفات وزن تر برگ، ساقه، ریشه، وزن خشک برگ، ساقه، ریشه، وزن کل گیاه .شد

   . مورد بررسی قرار گرفت 001/0ترازوي دیجیتالی با دقت 
 .SAS verشده و سپس با استفاده از نرم افزار  Excel-2007 هاي به دست آمده از این آزمایش ابتدا وارد نرم افزار داده

  .تجزیه واریانس انجام شده و مقایسات میانگین با آزمون دانکن صورت گرفت 9.01
  

  و بحث نتایج
دار و در وزن خشک ریشه در سطح احتمال یک درصد معنی کینتیننتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل شوري و

در وزن تر برگ، وزن خشک برگ و وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه    کینتینپاشیاثر محلول. دار بوددر مابقی صفات غیرمعنی
اثر شوري در  وزن کل اندام هوایی، وزن تر برگ، وزن . دار بودمابقی صفات غیرمعنی دار و دردر سطح احتمال یک درصد معنی

ترین وزن مقایسه میانگین نشان داد بیش. دار بوددار ودر مابقی صفات غیرمعنیخشک برگ در سطح احتمال پنج درصد معنی
به طوري که . باشد موالر می میلی 80شوري  گرم بر لیتر در سطح میلی 200با غلظت کینتینپاشی خشک ساقه در تیمار محلول

پاشی با  موالر و محلول میلی 40گرم بر لیتر در سطح شوري  میلی 300پاشی با غلظت  داري با محلول تیمار مذکور اختالف معنی
موالر  یمیل 80توان بیان کرد در سطح شوري  چنین می هم. موالر نداشت میلی 80گرم بر لیتر در سطح شوري  میلی 100غلظت 
در سطح شوري . ترین اثر را بر وزن خشک ریشه داشت گرم بر لیتر مطلوب میلی 200و  100هاي  با غلظتکینتینپاشی محلول

طوري که این  به. تري بر وزن خشک ریشه داشت گرم بر لیتر اثرات مناسب میلی 100پاشی با غلظت  موالر محلول صفر میلی
گزارش کردند که وزن خشک ) 5(در تحقیقی . داري داشت شده در پژوهش اختالف معنی اعمالکینتینهای تیمار با سایر غلظت

مقایسه میانگین وزن تر برگ از لحاظ . داري را نشان داده است ریشه در تنش شوري در گیاه بابونه شیرازي کاهش معنی
تر برگ را داشت که با بقیه تیمارها  ترین وزننشان داد در بین سطوح تیماري کینتین، تیمار شاهد بیش کینتینمحلول پاشی

مقایسه میانگین وزن تر برگ از لحاظ تیمار شوري نشان داد که در بین سطوح شوري تیمار شاهد . داري داشتاختالف معنی
در . دار نبودتر برگ را ایجاد کرد و سایر تیمارها باعث کاهش وزن تر برگ شدند که بین آنها اختالف معنی ترین وزن بیش

. تر برگ در اثر تنش شوري را گزارش کردند که با نتایج این تحقیق همخوانی داشت در گیاه ریحان کاهش وزن) 3(وهشی پژ
در پی کاهش  .کاهش رشد نتیجه اثر مستقیم نمک بر سرعت تقسیم سلولی و یا نتیجه کاهش طول مدت توسعه سلول است

یابد که باعث کاهش تامین  اه یا تاج پوشش کاهش میسطح برگ جذب نور کاهش یافته و ظرفیت کل فتوسنتزي گی
نشان داد  کینتینمقایسه میانگین وزن خشک برگ از لحاظ محلول پاشی). 1(گردد  هاي فتوسنتزي الزم براي رشد می فرآورده
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اري نداشت د گرم بر لیتر اختالف معنی میلی 200و  100ها در تیمار شاهد بود که با سطوح تیماري  ترین وزن خشک برگ بیش
ها بیشتر در توسعه برگ  سایتوکینین. حاصل شدکینتینگرم بر لیتر میلی 300ترین میانگین وزن خشک برگ هم در سطح  کم

مقایسه میانگین وزن خشک برگ از لحاظ تیمار شوري نشان داد که در بین سطوح شوري تیمار شاهد ). 4(فعالیت دارند 
ها  ترین میانگین وزن خشک برگ کم. دار نداشت موالر شوري اختالف معنی میلی 40تیمارتر برگ را ایجاد کرد با  ترین وزن بیش

این نتیجه با نتایج . دار نداشتند موالر تنش شوري ارتباط دارد که از لحاظ آماري اختالف معنی میلی 120و  80هم به سطوح 
نشان  کینتینپاشیگین وزن تر ساقه از لحاظ محلولمقایسه میان. در بررسی اثر تنش شوري بر گیاه ریحان هماهنگی دارد )7(

داري با سه سطح دیگر دارد اما بین سطوح  تر ساقه در تیمار شاهد بود که از نظر آماري اختالف معنی ترین وزن داد بیش
اقه در طی تحقیقی شوري باعث کاهش وزن تر س. داري وجود ندارد گرم بر لیتر اختالف معنی میلی 300و  200، 100تیماري 

مقایسه میانگین وزن خشک ساقه از . تر ساقه ایجاد کند اما در تحقیق ما شوري نتوانست تأثیري را بر وزن )17و8(گیاه یونجه 
ترین میزان وزن خشک ساقه مربوط به تیمارشاهد بوده که از لحاظ آماري اختالف  نشان داد بیش کینتینپاشیلحاظ محلول

دار نشان  گرم بر لیتر باهم اختالف معنی میلی 300و  200، 100اما بین سطوح تیماري . دداري با سه سطح دیگر دار معنی
ترین میزان وزن کل گیاه  مقایسه میانگین وزن کل گیاه از لحاظ شوري نشان داد بیش  .نداده و در یک گروه آماري قرار گرفتند

 120و  80، 40اما بین سطوح تیماري . سه سطح دیگر دارد داري با مربوط به تیمارشاهد بوده که از لحاظ آماري اختالف معنی
گزارش کردند ) 19(طی تحقیقی   .دار نشان نداده و در یک گروه آماري قرار گرفتند موالر تنش شوري باهم اختالف معنی میلی

نمک کاهش هاي  شود ریحان هم در غلظت طور که دیده می شوري موجب کاهش وزن کل گیاه در مریم گلی شده است همان
 . دهد که با این نتایج تحقیق همخوانی داشت میزان وزن کل گیاه را نشان می

  
  گیري کلینتیجه

 و کلسیم به کاهش منجر شوري شرایط در گیاه در سدیم تجمع و شودنمی گرفته نظر در گیاه براي ضروري عنصر سدیم
 سازي فعال هايفعالیت تواند درنمی اما کند کمک تورژسانس فشار افزایش به تواندمی سدیم اگرچه .میگردد گیاه پتاسیم

 زیاد انباشتگی از سدیم ناشی کلرید اثرات سمیت است ممکن بنابراین .گردد پتاسیم یون پروتئین جایگزین سنتز و هاآنزیم
 کلسیم و پتاسیم ضروري مغذي عناصر مقدار کاهش به علت بلکه نباشد، سدیم یون مستقیم اثرات دلیل به تنها در گیاه نمک

طور کلی  به). 15(سایتوکینینی است که در بهبود رشد گیاه در شرایط شوري شناخته شده است کینتین. )16(باشد  در گیاه
هایی را ارسال کند و گیاه را در مسیر قرار گرفتن براي سازگاري به  تواند در هنگام استرس شوري سیگنال سایتوکینین می

بنابراین در سطوح باالي  ).9(رسد این یک ساز و کار گیاه براي سازگاري در برابر تنش شوري است  نظر میشوري قرار دهد به 
از  وسیعی دامنه بر اسمزي اثرات دلیل به شوري. ند اثرات مخرب شوري را کاهش دهد توا تا حدي میکینتینشوري سطوح باالی

 فیزیولوژیک متابولیسم فرایندهاي از وسیعی طیف در اختالل بنابراین سبب شودمی آب کمبود سبب متابولیک واکنشهاي
  ). 11( شود می سلولی
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