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بررسی تغییرات صفات رشدی و متابولیتهای ثانویه در گیاه دارویی
 Thymus vulgaris L.تحت استرسهای مالیم شوری و خشکی
2

صدیقه فابریکی اورنگ* ،1بهنام داودنیا

1استادیار ،گروه ژنتیک و بهنژادی گیاهی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین ،ایران
2دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه اصالح نباتات ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
تاریخ دریافت 96/5/29 :؛ تاریخ پذیرش97/03/01 :

چکیده
در این تحقیق آزمایشی گلخانهای در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار بهمنظور مطالعه روند تغییرات صفاات رشفدی و
فیتوشیمیایی گیاه آویشن باغی ( )Thymus vulgaris L.تحت شرایط مالیم شوری وخشکی در دانشگاه بین المللی امام خمینفی
(ره) در سال  1395انجام پذیرفت .تیمارهای مورد استااده شامل تنش خشفکی ( ،)50% F.Cتفنش شفوری ( )100 mM NaClو
تیمار شاهد ( )100% F.Cبودند .صاات وزن تر و خشک اندام هوایی ،تعداد شاخه فرعی ،قطر شاخه اصلی ،قطر شفاخه فرعفی،
ارتااع گیاه ،وزن تر و خشک ریشه ،طول ریشه ،میزان کلروفیل و محتوی نسبی آب بفر

( )RWCبعفد از اتمفام دوره تفنش در

گیاهان هر سه تیمار اندازهگیری شدند .همچنین میزان فنل  ،فالونوئید کل و آنتوسیانین در سه اندام بر  ،ساقه و ریشه بفه رو
اسپکتروفتومتری تعیین گردید .نتایج آماری نشان داد که تنشهای خشکی و شوری اثر معنیداری بر تمام صفاات مورفولوژیفک،
به جز وزن خشک اندام هوایی و تعداد شاخه فرعی داشتند؛ به طوری که تحت تنش خشکی ارتااع گیاه ،قطر شاخه اصلی ،قطفر
شاخه فرعی ،وزن خشک ریشه ،وزن تر ریشه و وزن تر اندام هوایی در مقایسه با شرایط عدم تنش کاهش یافتند .نتایج نشان داد
که نوع تنش اثر معنی داری بر میزان فالونوئید و فنل کل در بر

و ساقه داشته است .در مقابل ،اختالف معنیداری بین تنشهای

مختلف از نظر فالونوئید و فنل کل ریشه وجود نداشت .نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تحفت تفنش خشفکی میفزان فنفل و
فالونوئید کل بر

،در مقایسه با شرایط عدم تنش افزایش پیدا کرد .در جمعبندی این تحقیق مشخص شد که شوکهفای مالیفم

خشکی و شوری سبب افزایش متابولیفتهفای ثانویفه در آویشفن بفاغی شفدند ولفیکن تفثثیر تفنش شفوری در اففزایش میفزان
متابولیتهای ثانویه در مقایسه با تنش خشکی کمتر بود.
واژههاي کلیدي :آویشن باغی،خشکی ،شوری ،صاات رشدی ،متابولیتهای ثانویه.
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با اعمال تنش کم آبی وزن خشک ریشه و اندام هوایی

مقدمه
آویشن بفاغی بفا نفام علمفی ،Tymus vulgaris L.

آویشن باغی نسبت به شاهد کاهش یافتند در حالی که

یکففی از گیاهففان دارویففی معففروف در دنیففا مففیباشففد

طول ریشه اففزایش نشفان داد .همچنفین در آزمفایش

( .)Omid-Beigi, 1997ایففن گیففاه ازتیففره نعناعیففان

بررسی تنوع صاات مورفولوژیک  24اکوتیپ آویشن،

( Lamiaceaeیا  ،)Labiateچندساله ،با ساختار بوتهای

همبستگی بین عملکرد و صاات طفول بوتفه ،عفر
و میزان تاج پوشش مثبت گزار

بالشتکی یا کپهای ،ساقه مستقیم علافی یفا چفوبی ،پفر

بوته ،طول بر

شاخه ،با ارتااع  10تفا  30سفانتیمتفر و گاهفاً تفا 45

(.)Parvizparashkoh et al., 2014

شد

نتایج آزمایشی در گیاه آویشن باغی نشان داد که با

سانتیمتر میباشد ( .)Burnie, 1995از اسانس آویشفن
در نوشیدنی ها و صنایع دارویی -بهداشفتی و از بفر

اعمال تنش کم آبی میفزان کلروفیفل کفل و کارتنوئیفد

آن در فرآورده های غذایی اسفتااده مفیشفود .اسفانس

نسبت به شفاهد کفاهش یافتنفد ،در حفالی کفه میفزان

روغنففی آویشففن دارای خواصففی نظیففر ضداسپاسففم،

پفرولین اففزایش نشفان داد (.)Ghaderi et al., 2016

بادشکن ،ضدکرم ،ضدرماتیسم ،خلط آور ،آنتیاکسیدان

قادری و همکاران ( )Ghaderi et al., 2016بر اسفا

و نگهدارنده طبیعی غذا میباشد .اسفانس ایفن گیفاه از

نتایج آزمایش خود روی گیاه آویشن گفزار

جمله ده اسانس معروف میباشد کففه جایگاه خاصفی

کفه رنگیفزههفای فتوسفنتزی و طفول انفدام هففوایی از

NaghdiBadi

معیارهای مهم مرتبط با عملکفرد (وزن خشفک انفدام

 .)MakizadehTafti, 2003آویشن یکی از گیاهفان بفا

هوایی) میباشند که میتواننفد در اصفالح آویشفن بفا

خاصیت آنتیاکسیدانی باال بوده کفه در یکفی دو دهفه

عملکرد و ماده موثره باال بفهعنفوان هفدف اساسفی در

اخیر خواص ضد سفرطانی آن مفورد توجفه محققفان

اصالح گیاهان دارویی سودمند باشند.

در تجففففارت جهففففانی دارد (

and

کردنفد

قرارگرفتفففه اسفففت (.)Lixandru et al., 2010

یکی دیگر از مهمتفرین تفنش هفای محیطفی،تنش

متابولیت های ثانویه اساساً با کنترل و هفدایت ژنتیکفی

شوری میباشد که از مهفمتفرین فاکتورهفای مفرثر در

سنتز می شوند ولی ساخت آن ها به طور قابفل تفوجهی

تغییر رشد گیاه و تولیفد متابولیفتهفای ثانویفه اسفت

تحت تثثیر عوامل محیطی قرارمی گیرد .بفه طفوریکفه

( .)Nikolova and Ivancheva, 2005در همین رابطفه

عوامل محیطی سبب تغییراتی در رشد گیاهفان دارویی

حسینی و همکاران ( )Hosseini et al., 2016بفر روی

و نیففز در مقففدار و کیایففت مففواد مففرثره آنهففا نظیففر

آویشن باغی گزار

نمودند که تنش شوری بر ارتااع

آلکالوئیفدها ،گلیکوزیفدها ،اسفتروئیدها ،اسفانسهفا و

بوتففه ،تعففداد سففاقه جففانبی ،وزن تففر و خشففک انففدام

امثال آن میگردد (.)Ameri et al., 2008

رویشی ،وزن تر و خشک ریشه ،طول ریشه و طول و
عر

بابایی و همکاران ( )Babaee et al., 2010در گیفاه

بر

تاثیر معنیدار داشت و بفا اففزایش سفط

آویشن نشان دادند که تنش خشکی اثر معنفیداری بفر

شوری محتوای نسبی آب بر

پارامترهای رشدی و عملکرد اندام رویشی داشت و با

و کففارواکرول افففزایش یافتنففد .رزمجففو و همکففاران

افزایش تنش خشکی ارتااع بوته ،تعداد سفاقه جفانبی،

(.)Razmjoo et al., 2008نیز گزار

دادند که ارتافاع

وزن تر و خشک اندام هوایی ،حجم ریشه ،وزن تفر و

بوته ،تعداد گل ،تعداد شاخه ،قطر طبفق دانفه ،وزنتفر

خشک ریشه و طول ریشفه کفاهش یافتنفد .قفادری و

گل ،وزن خشک گل و طول میانگره انتهفایی در تفنش

همکاران ( )Ghaderi et al., 2016گزار

کردنفد کفه
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شوری در گیاه دارویی بابونه بهطور معنی داری کاهش

انجفففام شفففد؛ در مرحلفففه اول انفففدام هفففوایی گیفففاه

یافت.

برداشت شده و پارمترهای وزن تر اندام هوایی ،تعفداد

با اشاره به اینکفه کشفور ایفران بفا کثفرت منفاطق

شاخه فرعی ،قطر شاخه اصلی ،قطفر شفاخه فرعفی و

خشففک و نیمففهخشففک و درنتیجففه مسففتعد شففوری

ارتااع گیاه به ترتیب اندازهگیری شدند .در مرحله دوم

میباشند و مطالعه واکنش صاات رشدی گیاه آویشفن

ریشه شویی توسط الک انجام و مقادیر وزنتر ریشه و

باغی در مواجه شدن با تنشهای غیرزنده جهت امکان

طول ریشه اندازهگیری شد؛ سپس اندامهای مذکور بفه

سنجی توسعه سط کشت در منفاطق خشفک و نیمفه

مدت  48ساعت در دمای  70درجه سانتیگراد داخفل

خشک حائز اهمیت است؛ به همین جهفت در تحقیفق

آون قرارگرفتففه و وزن خشففک صففاات مففذکورثبت

حاضر اثر تنشهای مالیم خشکی و شوری بفه عنفوان

گردیدند .همچنین میزان سبزینگی یا غلظت کلروفیفل

شوک غیرزنده محیطی بر خصوصفیات مورفولفوژیکی

بافففت زنففده گیففاهی بففه وسففیله دسففتگاه ( spadمففدل

و فیتوشیمیایی گیاه آویشن بفاغی مفورد بررسفی قفرار

 )SPAD 502 PlusChlorophyll Meterانفدازهگیفری

گرفت.

شد.
تهیه عصاره متانولی :ابتدا بخفش هفای مختلفف گیفاه

مواد و روشها

جداگانه آسیاب شده و پنج گرم از هر نمونه درون 50

پژوهش حاضر در سال  1395در شرایط گلخانه و

میلیلیتر متانول خفالص(مرک) بفه مفدت  72سفاعت

آزمایشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینفی (ره) انجفام

دردستگاه شیکرعصارهگیری شد .سپس عصفارههفا بفه

پذیرفت .بذور آویشن باغیاز مرکز ملی ذخایر ژنتیکفی

وسیله روتاری در دمای 50درجه سانتی گراد تغلفی و

و زیستی ایفران ( )IBRCتهیفه و سفپس درون سفینی

جهت تبخیر متانول اضفافی ،داخفل هفود و در دمفای

نشاء کشفت گردیدنفد .بفذور کشفت شفده در فاصفله

اتففا بففهصففورت روبففاز قففرار گرفتنففد .در نهایففت

زمانی 15تا 20روز جوانه زده و پفس از شفش هاتفه،

عصاره های خشک شده در فریزر و در محیط تاریفک

نشاها به گلدانها انتقال و تفا مرحلفه قبفل از گلفدهی

تا زمان مصرف نگهداری شدند.

همه گلدانها بهصورت مفنظم آبیفاری گردیدنفد .ایفن

تعیین محتواي فنل کل :سفنجش محتفوای فنفل کفل

تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی بفا سفه تیمفار در

عصاره ها با استااده از معرف فولین -سیوکالتیو انجفام

سففه تکففرار و هففر تکففرار بففا سففه گلففدان اجففرا

شففد (  .)Slinkard and Singleton, 1977در ایففن

گردید.تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی (آبیفاری

سففنجش  20میکرولیتففر از عصففاره متففانولی بففا یففک

در سط  50درصد ظرفیت زراعی) ،تفنش شفوری بفا

میلیلیتفر محلفول ففولین -سفیوکالتیو و دو میلفیلیتفر

نمک  )100mM( NaClو تیمار شاهد (آبیفاری نرمفال

محلول سدیم کربنفات  7/5درصفد مخلفوو و سفپس

در سط  100درصد ظرفیت زراعی) در مرحله قبل از

حجم نهایی مخلوو با آب مقطر بفه هافت میلفیلیتفر

شروع گلفدهی بفهمفدت دو هاتفه اعمفال گردیفد .بفا

رسانده شد .پس از گذشت دو ساعت در دمای اتفا ،

مشاهده ظهور عالئم تنش،نمونه برداری جهت ارزیابی

جففذب محلففولهففا بففا اسففپکتروفوتومتر

صاات مورفولوژیک و فیتوشمیایی انجام گرفت.

 BEAMمففدل  UV/Vis 4802در طففول مففوج 765

اندازه گیري صفات مورفولوژیک :بهمنظفور سفنجش

نانومتر اندازه گیری شد .در نهایت با اسفتااده از اسفید

صاات مورفولوژیک ،برداشفت گیاهفان در دو مرحلفه

گالیک بهعنوان اسفتاندارد ،منحنفی کالیبراسفیون رسفم
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گردید و محتوی فنلکل عصارهها بر اسا
گالیک اسید در هر گرم عصاره گزار

قرار گرفتند .برای تجزیههای آمفاری از نفرمافزارهفای

میلفیگفرم

 SPSSو  MSTATCو بففرای ترسففیم نمففودارهففا از

شد.

نرمافزار  Excelاستااده گردید.

تعیییین محتییواي فئونولیییدکل :جهففت سففنجش
فالونوئیفففففدکل از رو

 McDonaldو همکفففففاران
نتایج

( )McDonald et al., 2001اسفتااده شفد .بفه همفین
جهت  0/5میلی لیتر عصاره (در غلظت  1/10گفرم بفر

نتایج تجزیه واریفانس نشفان داد کفه منبفع تغییفر

میلیلیتر) با  1/5میلیلیتر متانول خفالص (مفرک)0/1 ،

تنش ،اثر معنفی داری در سفط احتمفال یفک درصفد

میلفیلیتفر آلومینیومکلریفد  10درصفد 0/1 ،میلفیلیتففر

( )P≤0/01بر محتوی نسبی آب بر

داشفت (جفدول

اسففتات پتاسففیم  1مففوالر و  2/8میلففیلیتففر آب مقطففر

)1؛ به طوری که تیمارهای مختلفف از نظفر تفاثیر بفر

ترکیبشد .سپس محلول واکنش در محیط تاریفک و در

مقدار صات مذکور در سه کال

آماری مختلف قرار

دمای اتا به مفدت  30دقیقفه قفرار گرففت و میفزان

گرفتند و بیشترین ( )80/52و کمترین ( )65/12مقفدار

جذب در طولموج  415نانومتر قرائت شد .بفهمنظفور

محتوی نسبی آب بر

بهترتیب مربوو به شرایط عدم

تهیه منحنفی اسفتاندارد ،از محلفول روتفین در حفالل

تنش و تفنش خشفکی بفود (شفکل  .)1مطفابق نتفایج

متفانول در غلظفتهفای  100-1000 μg.ml-1اسففتااده

تجزیه واریانس (جدول  ،)1تنشهای اعمال شفده اثفر

گردید و با استااده از منحنی استاندارد ،غلظفتهفا بفه

معنیداری بر مقادیر طفول ریشفه ،ارتافاع بوتفه ،قطفر

صورت میلیگفرم روتفین در هفر گفرم عصفاره ثبفت

شاخه اصلی و فرعی داشتند .بر اسا

نتفایج مقایسفه

گردید.

میانگین داده ها ،ارتااع گیاه در شفرایط تفنش خشفکی
Nogues and Baker,

( 11/07سانتیمتر) نسبت به شرایط عدم تفنش (17/4

 :)2000جهت ارزیابی محتوی آنتوسیانین 0/2 ،گرم از

سانتیمتر) بهطور معنیداری کاهش پیدا کرد؛ در حالی

در سه میلیلیتر متفانول اسفیدی (شفامل

که مقدار طول ریشه در تنش خشکی نه تنهفا کفاهش

متانول  99/5درصد و هیدروکلریک اسفید خفالص بفه

پیدا نکرد ،بلکه نسبت به شاهد افزایش یافت (جفدول

نسففبت  99بففه  )1همگففن و سففپس درون تیففوب دو

 .)2همچنین قطر شاخه اصلی و فرعی در شرایط تنش

میلی لیتری ریختفه و بفه حجفم رسفانده شفد .پفس از

به طور معنیداری کاهش پیدا کردند؛ بهطوری که بفین

سانتریایوژ کردن نمونه هفا ،جفذب عصفاره رویفی در

تنش شوری و خشکی اختالفی وجود نداشت (جدول

 530نانومتر برای آنتوسیانین تعیین و نتایج بهصفورت

 .)2تیمارهای اعمال شده تفثثیر معنفیداری بفر تعفداد

جذب در گرم وزن تفر ( )OD.g-1.FWمفورد مقایسفه

شاخه فرعی نشان ندادند (جدول .)1

سنجش محتواي آنتوسیانین (
بافت تر بر
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خشکی

شاهد

شوری

شکل  :1روند تغییرات و مقایسه میانگین محتوی نسبی آب بر
عدم تنش

در گیاه دارویی آویشن باغی تحت تنشهای خشکی ،شوری و

(شاهد)( .حروف غیریکسان نشان دهنده اختالف معنیدار در سط یک درصد میباشد)

جدول  :1تجزیه واریانس صاات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی در گیاه آویشن باغی تحت تنشهای خشکی و شوری.
میانگین مربعات ()M.S

درجه
منابع تغییرات

آزادی

وزن تر

وزن

طول

تعداد شاخه

قطر شاخه

قطر شاخه

وزن خشک

()df

ریشه

خشکریشه

ریشه

فرعی

اصلی

فرعی

اندام هوایی

تنش

2

خطایآزمایشی

6

**

**

33/21

13/67

*

2/24

**

0/31

0/11

0/004

1/71

2/88

0/22

0/028

4/46

10/14

7/12

7/43

12/9

18/31

11/57

16/37

9/74

CV%

ns

**

ns

0/58

5/61

ادامه جدول -1
میانگین مربعات ()M.S

درجه
منابع تغییرات

محتوی

آزادی

وزن تر اندام

ارتااع

()df

هوایی

بوته

تنش

2

*55/87

**31/39

**217/68

خطایآزمایشی

6

9/13

0/96

6/83

1647/66

15/68

6/69

3/7

22/35

CV%

فالونوئید کل

نسبی

فالونوئید کل

فالونوئید کل

ساقه

ریشه

*10847/1

*1096/21

229/3n.s

128/01

107/36

11/87

21/6

بر

آب بر

ادامه جدول -1
میانگین مربعات ()M.S

درجه
منابع تغییرات

آزادی
()df

فنل کل بر
**

فنل کل ساقه
*

فنل کل ریشه
n.s

غلظت کلروفیل

آنتوسیانین

تنش

2

2180/42

205/72

104/76

**199

**0/65

خطایآزمایشی

6

23/72

26/17

35/67

6/88

0/003

2/93

4/2

6/35

5/07

2/84

CV%

*،n.sو** :بهترتیب اختالف غیر معنیدار ،معنیدار در سط احتمال پنج و یک درصد.
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نتایج حاصل از آزمایش نشان دادند که نفوع تفنش

قرار گرفتند و بیشترین (به ترتیفب بفا مقفادیر  5/17و

اثر معنیداری در سط یک درصد ( )P≤0/01بر میزان

 1/33گرم) و کمترین (بهترتیب با  1/58و  0/46گرم)

وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه داشت (جفدول ،)1

میزان وزن تر ریشه و وزن خشفک ریشفه بفه ترتیفب

بهطوری که تنش های خشکی ،شوری و شاهد از نظفر

مربوو بفه شفرایط عفدم تفنش و تفنش خشفکی بفود

تثثیر بر صاات مذکور در سه کفال

مختلفف آمفاری

جدول  :2مقایسه میانگین صاات مورفولوژیک با رو

(جدول .)2

دانکن در گیاه آویشن باغی تحت تنشهای خشکی و شوری.
میانگین صاات

تیمار

وزن تر

وزن

قطر شاخه

قطر شاخه

وزن تر

اصلی

فرعی

اندام هوایی

بدون تنش

5/17 A

1/33 A

15/3 B

17/4 A

3/5 A

1/82 A

23/8 A

تنش خشکی

1/58 C

0/46 C

21/4 A

15/4 B

2/3 B

1/32 B

15/3 B

تنش شوری

3/04 B

1/01 B

16/1 B

11/07 C

1/8 B

1/21 B

18/6 AB

ریشه

خشکریشه

طول ریشه

ارتااع بوته

حروف غیریکسان در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار در سط یک درصد میباشد

طبق نتایج تجزیه واریانس نوع تنش اثر معنیداری

به جز صات طول ریشه ،سایر صفاات مورفولفوژیکی

در سط پنج درصد بفر میفزان وزن تفر انفدام هفوایی

مورد مطالعه در شفرایط تفنش از خفود کفاهش نشفان

داشت ،ولیکن در مورد میزان وزن خشک اندام هوایی

دادند .همچنین میزان سبزینگی یا کلروفیل گیاه آویشن

اختالف معنیدار نبود .مقایسه میانگین دادهها نشان داد

باغی تحت هر دو تنش کاهش معنی داری پیفدا کفرد،

کففه بیشففترین ( 23/87گففرم) و کمتففرین ( 15/3گففرم)

به طوری که بر اسا

مقایسه میفانگین دادههفا مقفدار

میزان وزن تر اندام هوایی به ترتیب مربوو به شفرایط

این کاهش در شرایط تنش خشکی در مقایسه با تفنش

عدم تنش و تنش خشکی بود (جدول  .)2در مجمفوع

شوری به مراتب بیشتر بود (شکل .)2

خشکی

شاهد

شوری

شکل  :2روند تغییرات و مقایسه میانگین غلظت کلروفیل در گیاه دارویی آویشن باغی تحت تنشهای خشکی ،شوری و عدم
تنش

(شاهد)( .حروف غیریکسان نشان دهنده اختالف معنیدار در سط یک درصد میباشد)
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بر اسا

در هر گفرم عصفاره) و کمتفرین ( 142/66میلفیگفرم

نتایج تجزیه واریانس ،تنشهای خشفکی

و شوری اثر معنیداری در سفط احتمفال ()P≤ 0/05
بر میفزان فالونوئیفد کفل بفر

گالیک اسید در هر گرم عصاره) مقدار فنل کفل بفر

و سفاقه نشفان دادنفد

بهترتیب مربوو به تفنش خشفکی و عفدم تفنش بفود.

(جدول  .)1مقایسه میانگین ها نشان دادکه ازنظر میزان

همچنین میزان فنل کل ساقه در تنش خشکی بیشتر از

بین تنش خشکی بفا عفدم تفنش و

تنش شوری و شفاهد بفود؛ در حفالی کفه بفین تفنش

تففنش شففوری اخففتالف معنففیداری وجففود داشففت؛

شوری و شاهد اختالف معنفیداری از نظفر فنفل کفل

بهطوری که بیشترین ( 256/61میلیگرم روتین در هفر

ساقه وجود نداشفت (شفکل  .)4همچنفین تیمارهفای

گرم عصاره) و کمترین ( 154/69میلیگفرم روتفین در

اعمال شده اختالف معنی داری از نظر مقدار فنفل کفل

هر گرم عصاره) مقدار فالونوئید کل بهترتیب مربفوو

ریشه با یکدیگر نشان ندادند (جدول  .)1طبفق نتفایج

به تنش خشکی و شرایط عدم تنش بود (شکل  .)3در

حاصل از تجزیه واریانس ،تنش های خشکی و شوری

حالی که تیمارهای خشکی و شوری تفثثیر معنفیداری

اثر معنیداری در سط یک درصد ( )P≤0/01بر میزان

بففر افففزایش محتففوی فالونوئیففد کففل ریشففه نداشففتند

محتوی آنتوسیانین گیاه آویشن باغی داشفتند (جفدول

(جدول  .)1با تجزیه واریانس دادهها مشخص گردیفد

)1؛ به طوری که با مقایسفه میفانگین دادههفا ،بیشفرین

که تیمارهای مورد استااده اثر معنفیداری بفر محتفوی

( )2/57 OD.g-1.FWو کمتففرین ()1/69 OD.g-1.FW

و ساقه بهترتیب در سفط احتمفال پفنج

مقدار آنتوسفیانین گیفاه بفه ترتیفب مربفوو بفه تفنش

فالونوئید کل بر

فنل کل بر

خشکی و عدم تنش بود (شکل .)5

درصد و یک درصفد داشفتند (جفدول  .)1بفا مقایسفه
میانگین دادهها ،بیشترین ( 195/4میلیگرم گالیک اسید

شکل  :3مقایسه میانگین فالونوئید کل بر
(شاهد).

و ساقه در گیاه دارویی آویشن باغی تحت تنشهای خشکی ،شفوری و عفدم تفنش

(حروف غیریکسان باالی ستونها نشاندهنده اختالف معنیدار در سط پنج درصد میباشد)
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شکل  :4مقایسه میانگین فنل کل بر

و ساقه در گیاه دارویی آویشن باغی تحت تنشهای خشکی ،شوری و عدم تنش (شاهد).

(حروف غیریکسان باالی ستونها نشان دهنده اختالف معنیدار در سط یک درصد میباشد)

کل یا وزن تر اندام هوایی گیاه آویشن باغی بهفرهمنفد

نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون گفام بفه گفام در

شد.

خصوص نحوه تاثیر صاات مورففو -فیتوشفیمیایی بفر
وزن تر اندام هوایی بهعنوان متغیفر وابسفته ( )yنشفان

محاسففبه ضففرایب همبسففتگی سففاده پیرسففونی بففین

داد که ،صاات وزن تر ریشه ( ،)X1وزن خشک انفدام

صاات مورد مطالعه در مجموع سه شرایط نشفان داد کفه

هوایی ( ،)X2طول ریشفه ( ،)X3فالونوئیفد کفل بفر

بیشففتر صففاات مورفولوژیففک و غلظففت کلروفیففل دارای

( ،)X4ارتااع گیاه ( ،)X5قطر شاخه فرعی ( )X6و قطر

همبستگی مثبت و معنیداری با یکدیگر بودند .همچنفین

شففاخه اصففلی ( )X7بففهترتیففب اهمیففت وارد معادلففه

مقادیر صاات فیتوشیمیایی نظیر فنل کل بفر  ،فنفل کفل

شفففده

سففاقه و آنتوسففیانین همبسففتگی مثبففت و معنففیداری بففا

رگفففرسیففففونی شدنففد .مففدل بففففراز

یکدیگر نشان دادند .در تائید نتایج تجزیه همبسفتگی ،در

(y=-9.45+1.65X1+1.26X2-

)0.18X3+0.017X4+0.11X5+2.16X6+0.45X7

نمایش گروهبندی صاات (شفکل  )6تطفابق خفوبی بفین

دارای ضریب تبیین یک بفوده و بنفابراین صفااتی کفه

نتایج تجزیه کالستر و تجزیه همبستگی وجود داشت؛ بفه

وارد معادله شدند صددرصد تغییفرات وزن تفر انفدام

طوری که صاات دارای همبستگی مثبفت بفا یکفدیگر در

هوایی را تحت شرایط مختلف توجیفه کردنفد .لفذا از

تجزیه همبستگی ،در دندروگرام کالستر ترسفیم شفده در

این صاات میتوان بطور غیرمستقیم در بهبود بیوما

گروههای یکسان قرار گرفتند.
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شکل  :5مقایسه میانگین محتوی آنتوسیانین بر
(شاهد).

در گیاه دارویی آویشن باغی تحت تفنشهفای خشفکی ،شفوری و عفدم تفنش

(حروف غیریکسان باالی ستونها نشان دهنده اختالف معنیدار در سط یک درصد میباشد)

Average Linkage Method Using Correlation Coefficient
22.37

Similarity

48.25

74.12
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شکل  :6تجزیه کالستر صاات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی در گیاه آویشن باغی در مجموع سه شرایط تنش خشکی ،شوری و
عدم تنش ( .صاات به ترتیب از راست به چپ :وزن خشک بیوما  ،طول ریشه ،قطر شاخه اصلی ،قطر شاخه فرعی ،تعداد شاخه ،وزن تر
بیوما  ،وزن تر ریشه ،وزن خشک ریشه ،ارتااع بوته ،قطر کانوپی ،میزان کلروفیل ،فالونوئید ریشه ،فنل ریشه ،فالونوئید بر  ،میزان
آنتوسیانین ،فالونوئید ساقه ،فنل بر  ،فنل ساقه)

بر

بحث

در پاسخ به تنشهای خشفکی و شفوری کفاهش

نتایج حاصل از این تحقیق ،ارتااع بوتفه،

پیففدا کردنففد .در همففین رابطففه پففازکی و همکففاران

قطر شاخه اصلی ،قطر شاخه فرعفی ،وزن تفر هفوایی،

( )Pazoki et al., 2012گزار

دادند که تنش خشکی

وزن تر ریشه ،وزن خشک ریشه و محتوی نسفبی آب

سبب کفاهش طفول سفاقه ،وزن خشفک ریشفه ،وزن

بر اسا
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خشففک هففوایی و محتففوی نسففبی آب بففر

در گیففاه

( )Couee et al., 2006و گیفاه در مقابلفه بفا آنهفا بفه

آویشن گردید .نتایج بابفایی و همکفاران (

Babaee et

با شرایط جدید ،تولید قندهای محلفول

منظور ساز

 )al., 2010در گیاه آویشن نیز نشان داد که با اففزایش

را بففه منظففور جلففوگیری از تغییففر شففکل و تخریففب

تنش خشکی ارتااع بوته ،تعداد ساقه جفانبی ،وزن تفر

مولکولهای زیستی افزایش مفیدهفد (

و خشک اندام هوایی ،حجم ریشه ،وزن تر و خشفک

.)2003

Kefeli et al.,

ریشه و طول ریشه کاهش یافتنفد .همچنفین قفادری و

در مقایسه با تحقیق حاضر ،نتایج آزمایش قفادری

کردنفد کفه

و همکاران ( )Ghaderi et al., 2016در گیفاه آویشفن

با اعمال تنش کم آبی وزن خشک ریشه و اندام هوایی

باغی نشفان داد کفه بفا اعمفال تفنش کفم آبفی میفزان

آویشن باغی نسبت به شاهد کاهش یافتند در حالی که

کلروفیل کل و کارتنوئید نسبت به شاهد کاهش یافتند،

طول ریشه افزایش نشفان داد .در آزمفایش حسفینی و

در حففالی کففه میففزان پففرولین افففزایش نشففان داد .در

همکفاران ( )Hosseini et al., 2016بفر روی آویشفن

آزمایش حسینی و همکفاران ()Hosseini et al., 2016

باغی ،تنش شوری بر ارتااع بوته ،تعداد ساقه جفانبی،

نیز بر روی آویشن باغی ،با افزایش سط تنش شوری

وزن تر و خشفک انفدام رویشفی ،وزن تفر و خشفک

میزان کلروفیل و کارتنوئید کاهش ،اما با افزایش سط

همکاران ( )Ghaderi et al., 2016گزار

ریشه ،طول ریشه و طول و عر
داشت .همچنین بر اسفا

تاثیر معنفیدار

شففوری میففزان تیمففول و کففارواکرول افففزایش یافتنففد.

تحقیقفات صفورت گرفتفه

بابایی و همکاران ( )Babaee et al., 2010نیز اففزایش

Ghaedijashni and

درصففد تیمففول و میففزان پففرولین را در گیففاه آویشففن

درگیاهان دارویی بابونفه آلمفانی (
 ،)MousaviNeek, 2015چای تفر
 )al., 2011و شفوید (

بر

(

گزار

Rahbarian et

کفردهانفد .حسفنی و امیفدبیگی (

Hosni and

 )Omidbaigi, 2002نیز در گیاه ریحان گزار

Setayeshmehr and Ganjali,

کردند

 ،)2013تنش خشفکی و شفوری بفه طفور معنفیداری

که مقادیر کلروفیل  aو  bو کلروفیل کل در اثر کمآبی

سبب کاهش صاات مورفولوژیک گردید ،که با نتفایج

کاهش یافت.از دیگفر واکفنش هفای گیاهفان در برابفر

این تحقیق هم راستا میباشد.

تولیفد گونفههفای فعفال اکسفیژن مفیتفوان بفه تولیفد

در این تحقیق ،تنش هفای خشفکی و شفوری اثفر

آسکوربات ،توکوفرول ،کارتنوئیدها و ترکیبفات فنلفی

و سفاقه ،فالونوئیفد

اشاره کرد که با افزایش محتوی فنل کفل و فالونوئیفد

معنیداری بر میزان فنل کل بفر
کل بر

کل در اثفر تفنشهفای خشفکی و شفوری در تحقیفق

و ساقه ،آنتوسیانین و غلظت کلروفیفل بفر

در گیففاه آویشففن بففاغی داشففتند و بففهطففورکلی سففبب

حاضر مطابقفت دارد (.)Ozkur et al., 2009در همفین

افزایش میزان فالونوئید کل بر  ،آنتوسیانین ،فنل کفل

راسفتا بتائیففب و همکففاران ()Bettaieb et al., 2011

و ساقه در گیاه آویشن باغی تحت تنش خشفکی

دادند که تنش خشکی سبب اففزایش محتفوی

بر

گزار

گردیدند .در حالی که غلظت کلروفیل در شرایط تنش

فنلی ،فالونوئیدی و آنتیاکسفیدانی و از طرففی سفبب

خشکی و شفوری در مقایسفه بفا شفرایط عفدم تفنش

کاهش میزان کلروفیل در گیاه مریمگلی شده است ،که

کففاهش پیففدا کففرد .یکففی از تغییراتففی کففه در اغلففب

با نتایج حاصل از تحقیق حاضفر همسفو مفیباشفد.بفا

تنش هفای زیسفتی و غیرزیسفتی ر مفی دهفد تولیفد

توجه به کاهش غلظفت کلروفیفل و همچنفین کفاهش

گونه های واکنشگر اکسفیژن ( )ROSاسفت کفه سفبب

رشد مورفولوژیکی گیاه در پاسخ به تفنش خشفکی و

تخریب کلروفیل و ماکرومولکولها در گیاه مفیگفردد

شوری ،به نظر مفیرسفد کفه گیفاه در مواجفه بفا ایفن
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تنش ها رشد رویشی خود را کاسته و به منظور مقابلفه

نعناعیان میشود .مقایسه نتایج صاات مورفولوژیفک و

با اثرات گونههای واکنشگر اکسفیژن و سفازگار شفدن

فیزیولوژیک گیاه آویشن و مطالعه نتایج همبستگی بین

با شرایط جدید ،تولید متابولیفت هفای ثانویفه از قبیفل

صاات مختلف گویای آن اسفت کفه گیفاه در شفرایط

ترکیبففات فنلففی و آنتوسففیانین را در خففود افففزایش

تنش بهجای تخصیص انفرژی خفود بفهمنظفور تولیفد

Ghaderi

اندامهای رویشی به سمت تولید متابولیتهفای ثانویفه

میدهد .در همین راستا قادری و همکاران (
 )et al., 2016نیز روی گیاه آویشن گزار

بهمنظور مقاومت به شرایط نامساعد روی میآورد.

کردند کفه

رنگیزههفای فتوسفنتزی از معیارهفای مهفم مفرتبط بفا
عملکرد (وزن خشک اندام هوایی) میباشند .همچنین

نتیجهگیري نهایی

در مقایسه با نتفایج حاصفل از ایفن تحقیفق ،گفزار

نتایج این تحقیق نشان داد ارتااع بوته ،قطر شفاخه

کرده اند که تنش آبی سبب اففزایش اسفانس در مفرزه

اصلی ،قطر شاخه فرعی ،وزن تر اندامهوایی ،وزن تفر

دنایی ( Bahreininejad

در پاسخ بفه

( ،)Baher et al., 2002آویشن

و خشک ریشه و محتوی نسبی آب بر

 ،)et al., 2013آویشفن بفاغی (،)Eman et al., 2008

تنشهای خشکی و شوری کاهش پیفدا کردنفد .تفنش

مففریمگل فی( ،)Bettaieb et al., 2009سففنبل هنففدی

شوری سبب افزایش فنفل کفل در گیفاه گردیفد ولفی

Dunford and

میزان فالونوئید کل گیاه را کاهش داد .میزان فالونوئید

( )Fatima et al., 2000و پونه کوهی (
 )Vazquez, 2005شده است.

کل بر  ،آنتوسیانین ،فنل کل بر

و ساقه تحت تنش

نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند کفه میفزان

خشکی افزایش یافتند ،در حالی کفه غلظفت کلروفیفل

ترکیبات فنلی در اندامهفای هفوایی بخصفوص بفر ،

در هر دو تنش خشکی و شوری کاهش یافت .در این

بیشتر از ریشه می باشد .باتوجه به سنتز ترکیبات فنلفی

تحقیففق میففزان ترکیبففات فنلففی در انففدامهففای هففوایی

آزمایشففات کیایلففی و

بهخصوص بر  ،بیشتر از ریشه بفود .در جمفعبنفدی

همکاران ( )Kefeli et al., 2003و نیز با توجه به بفاال

کلی مشخص شد که تنش های محیطی سبب اففزایش

بودن محتوی کلروپالستی در اندامهای هفوایی نسفبت

برخی از متابولیتهای ثانویه در آویشفن بفاغی شفدند

به ریشه ،باال بودن مقدار ترکیبات فنلی در انفدامهفای

ولفففیکن تفففثثیر تفففنش شفففوری در اففففزایش میفففزان

هوایی در مقایسه با ریشه امری طبیعفی مفیباشفد .در

متابولیتهای ثانویه در مقایسه با تفنش خشفکی کمتفر

همین رابطه بهداد و همکاران ()Behdad et al., 2015

بود.

در کلروپالسففتهففا' بففر اسففا

گزار

کردند که محتوی فنلفی گیفاه درمنفه در انفدام

هوایی باالتر از ریشه بود.

سپاسگزاري

طبففق نتففایج تحقیففق حاضففر تففنش شففوری سففبب

بدینوسیله از همکاران محترم آزمایشگاه ژنومیکس

افزایش فنل کل در گیاه گردید ولفی میفزان فالونوئیفد

دانشگاه بفینالمللفی امفام خمینفی (ره) کفه بفا ففراهم

کل گیاه را کاهش داد که میتوانفد بفه دلیفل تفثثیرات

سففاختن امکانففات آزمایشففگاهی مففا را در انجففام ایففن

بازدارنده  NaClبر مسیر بیوسنتز ایفن مفاده باشفد کفه

تحقیففق یففاری نمودنففد صففمیمانه تشففکر مففی نمففایم.

درنهایت موجب کفاهش اسفانس در گیاهفان خفانواده
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