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بررسی تغییرات فیتوشیمیایی عصاره گیاه دارویی  Cannabis sativa L.در مرحله رشد
رویشی تحت تاثیر تنش شوری
عطااله ربانی ،1محمدرضا اردکانی ،2حسنعلی نقدی بادی ،*3شمسعلی رضازاده ،4منصور

سراجوقی5

 1دانشجوی دکتری ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد کرج ،دانشگاه آزادسالمی ،کرج ،ایران
2استاد ،مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ،پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی ،کرج ،ایران
 3دانشیار ،مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ،پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی ،کرج ،ایران
 4استادیار ،مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ،پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی ،کرج ،ایران
5استادیار ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد کرج ،دانشگاه آزادسالمی ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت 99/9/22 :؛ تاریخ پذیرش00/2/9 :

چکیده
تنشهای محیطی از جمله شوری بر میزان و کیفیت متابولیتهای ثانویه گیاهان داروییی تیاثیر زییادی دارنید در ایی
تحقیق بهمنظور بررسی تاثیر شوری بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی شاهدانه ( )Cannabis sativa L.آزمایشی
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  5تیمار شوری ( 6 ،4 ،2 ،0و  8دسی زیمین

بیر متیر) و در سیه تکیرار در

پژوهشکده گیاهان دارویی کرج در سال  1338به اجیرا در آمید مییزان عناصیر پتاسییم و سیدیم بیا دسیتگاه دسیتگاه
فلیمفتومتر و کلر به روش رنگسنجی در اندامهای برگ و ریشه گیاه و همچنی میزان ترکیبات کانابینوئیدی برگ گییاه
شامل تتراهیدروکانابینول ( ،)1THCکانابیدول ( )2CBDو کانابیکروم ( )3CBCبا دستگاه  GC/MSمورد سنجش قیرار
گرفتند نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری ( )P≤0.01بی تیمارهای مختلف شوری ازنظر میزان سدیم ،پتاسیم ،کلر و
کانابینوئیدهای  CBD ،THCو  CBCوجود داشت با افزایش سطح شوری ،میزان ییونهیای سیدیم و کلیر در بیرگ و
ریشه نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت و بیشتری مقدار سدیم برگ و ریشه (به ترتیب  14/06 ، 15/81میلیگیرم در
گرم) در تیمار شوری  8دسی زیمن

بر متر مشاهده شد همچنی افزایش غلظت شوری سبب کاهش پتاسییم بیرگ و

ریشه گیاه شد و بیشتری میزان پتاسیم برگ و ریشه (بهترتیب  34/46 ،34/83میلیگرم در گرم) مربوط به تیمار شیاهد
بود بیشتری میزان  THCو ( CBDبهترتیب  7/34و  1/45میلیگرم بر گرم گیاه خشک) در غلظیت شیوری  4دیسیی
زیمن

بر متر و بیشتری میزان  CBCدر شوری  2دی

زیمن

بر متر ( 0/012میلیگرم بیر گیرم بیرگ خشیک) بیه

دست آمد بنابرای شوری سبب تغییر میزان کانابینوئیدهای گیاه شاهدانه شده و بیشیتری

مییزان  CBD ،THCو CBC

در سطوح پایی شوری حاصل شدهاست
واژههای کلیدی :تتراهیدروکانابینول ،تنش شوری ،شاهدانه ،کانابیدول ،کانابیکروم  ،محتوای

عناصر4

1. Δ9-tetrahydrocannabinol
2. Cannabidiol
3. Cannabichromene
*نویسنده مسئولnaghdi@imp.ac.ir :
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میگرن و روماتیسم و بهبود نسیبی عالییم اییدز میوثر

مقدمه

میباشند ()Asadi et al., 2019

شاهدانه (  )Cannabis sativa Lگیاهی یکساله و
علفییی از خییانواده  Cannabaceaeاسییت کییه عمومییا

شرایط محیط رشید گیاهیان داروییی بیر مییزان و

دوپایه مییباشید و گیلهیای نیر و میاده آن بیر روی

کیفیت متابولیتهای ثانوییه آنهیا تیاثیر زییادی دارنید و

پایههیای جداگانیه قیرار دارنید عمومیا گیلهیای نیر

بیوسنتز متابولیتهای ثانوییه و مسییرهای متیابولیکی

شاهدانه زودتر ازگل های میاده آن تشیکیل مییشیوند

متناظر با آنها به شدت با شرایط رشد گیاهیان ارتبیاط

( )Flores - Sanchez and Verpoorte, 2008ای گیاه

دارد ( )Behdad et al., 2020شوری یکیی از عوامیل

در غالب مناطق گرم و معتدل کشت میشود و منشیا

محیطی است که با تاثیر بیر روی بیشیتر فعالییتهیای

اولیییه ایی گیییاه در نقییاط مرکییزی آسییا بییوده اسییت

مرفوفیزیولوژیکی ،رشد و نمو گیاه را تغیییر مییدهید

( )Asadi et al., 2019که امروزه انیوا خیودرو آن در

( )Iraji Mareshk and Moghaddam, 2021شیوری

ای مناطق رشد میکنند اییران ،افغانّسیتان ،بخشیی از

با تیاثیر بیر روی جیذب عناصر مختلف نظیر فسییفر،

جنوب قزاقستان و حتی سیبری موط اصلی شیاهدانه

پتاسییم و نیتیرات سیبب کاهش رشد گییاه مییشیود

مییباشید ( )Iran-nejad et al., 2007اییران یکیی از

مسیمومیت ییونی و کمبیود مواد معدنی که در شوری

رویشگاههای مهم ایی گییاه مییباشید و نمونیههیای

رخ مییدهید سیبب بیه هیم خوردن توازن متیابولیکی

خودرو و زراعی آن در منیاطق مختلیف اییران یافیت

و در پییی آن تیینش میییشییوند (

میشوند و به همی سبب تنو ژنتیکیی گسیتردهای از

 )2019شوری جیذب عناصیر غیذایی را بیا اخیتالل

ای گیاه در ایران وجود دارد ()Saadati et al., 2013

مواجه میکند و رقابت یون سدیم بیا ییونهیایی ملیل

کانابینوئیدها ترکیبات فیتوشیمیایی هستند که تنهیا

پتاسیم و کلسیم منجر به کمبود عناصر غذایی میشیود

Aghdasi et al.,

()Said-Al Ahl and Omer, 2011

در جن

شاهدانه شناساییشدهاند ( Yoshimatsu and

2004

 )Kitazawa,و ( THCدلتییییییییییییا 3

شییوری بییا کییاهش محتییوای آب گیییاه ،بطییور

تتراهییییییدروکانابینول) ،و ( CBDکانابییییییدیول) ،از

غیرمستقیم روی رشد گیاه تاثیر میگذارد بیا افیزایش

THC

شوری و یا با افزایش نمک در محلول خاک ،پتانسییل

در بخییشهییای مختلییف گیییاه متفییاوت بییوده و در

اسمزی خیاک کیاهش یافتیه و تینش کیم آبیی ایجیاد

حد است ( Asadi

میشود ای مسأله سبب اخیتالل در جیذب آب الزم

مهمتری ترکیبات کانابینوئیدی میباشند .مقیدار
سرشاخههای گلدار گیاه در باالتری

برای رشد گیاه شیده و در نتیجیه سیرعت رشید گییاه

)et al., 2021

کاهش مییابد و موجب تغییر در فرآیندهای متابولیک

امروزه به سبب اثرات درمانی ترکیبات موثره گیاه
شاهدانه ،فرآوردههای دارویی متعددی از ای گییاه در

گیاه میشود ( )Munnas and Tester, 2008همچنیی

دنیا وجود دارد تاکنون اثرات درمیانی متعیددی ماننید

با افزایش سدیم ،کیاتیونهیای دیگیر در گییاه کیاهش

تسکی انوا دردهیای میزم و غییر میزم و درمیان

مییابند و سبب برهم خوردن تعادل کاتیونی گیاه شده

تشنج ،التهاب ،اضطراب و تهو از کانابیدیول گزارش

و موجب کاهش مییزان کلسییم ،پتاسییم و منییزیم در

شده است همچنی مطالعات اخیر نشان دادهاست کیه

گیاه میشود ( )Yan-de et al., 2007در سطوح باالی

ترکیبات موثره ای گیاه در درمان سرطان سینه و سایر

شوری ،مقدار یون پتاسیم به علیت جیایگزینی توسیط

سییرطانهییا و تعییدیل عالئییم اسییکیزوفرنی و ام ا ،

یون سدیم کاهش یافته و ای مسأله سبب اخیتالل در
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اخیتالل در متابولیسیم سیلولی

اراضی شور در ایران و دنیا ،در ای مطالعه ویژگیهای

تعادل ییونی و سیس

میشود زیرا پتاسیم در گیاه وظایف مهمی مانند باز و

فیتوشیمیایی گیاه شاهدانه در سطوح متفیاوت شیوری

بسته شدن روزنهها ،فعال کردن آنزیمهای فتوسنتزی و

در مرحله رویشی مورد ارزیابی قرار گرفتهاست

تنظیم اسمزی دارد برخیی از ایی وظیایف بیه علیت
نقش پتاسیم در پتانسیل اسمزی سلولهیای محیاف و
تغییر تورژسان

مواد و روشها

آنها است ()Hassibi et al., 2010

در راستای بررسی تیاثیر شیوری بیر ویژگییهیای

در تحقیقی نشان داده شد که بیا افیزایش سیطوح

فیتوشیییمیایی در انییدامهییای مختلییف گیییاه دارویییی

شوری ،میزان سدیم و کلر هم در ریشه و هم در ساقه

شاهدانه ،مطالعهای در قالب طیرح بلیوک هیای کامیل

بابونه بطور معنیداری افزایش یافته است ولی غلظیت

تصییادفی بییا  5تیمییار شییوری ( 6 ،4 ،2 ،0و  8دسییی

ای عناصر در اندام هوایی بیشتر از ریشه بیوده اسیت

زیمن

بر متر) و در سه تکرار در پژوهشکده گیاهیان

( )Baghalian et al., 2008بررسیی اثیر شیوری روی

دارویی کرج واقع در هلجرد کرج (عرض جغرافییایی

گیاه دارویی زنیان در یک آزمایش گلخانهای نشان داد

 35درجییه 54 ،دقیقییه و  17ثانیییه شییمالی و طییول

که با افزایش سطح شوری ،وزنتیر و خشیکریشیه و

جغرافییایی  50درجییه 53 ،دقیقییه و  7ثانییه و ارتفییا

ساقه ،میزان کلسیم و پتاسیم بطور معنیداری کاهش و

 1461متر از سطح دریا) در بهار سال  1338بیه اجیرا

میزان سدیم در اندام هوایی و ریشه بطیور معنییداری

در آمد هر واحد آزمایشی شامل  3گلدان بوده و بذور

افزایش یافتهاست ( )Ashraf et al., 2004بهرحیال در

در داخل گلدانها کشت گردید گلدان ها با مخلیوطی

شرایط شور ،عموما رشید گییاه کیاهش میییابید کیه

از خاک مزرعه ،خاکبرگ ،کیود حییوانی و ماسیه پیر

دالیلی متعددی دارد اما ای کاهش رشید گییاه بیشیتر

شییدهبودنیید بییرای اعمییال سییطوح مختلییف شییوری،

ناشی از غلظیت بیاالی ییون سیدیم ،کلیر و همچنیی

گلدانها با آب محتوی سطوح مربوطه شوری آبییاری

کمبییود ی یون پتاسیییم اسییت ()Zhang et al., 2010

گردیدند واحدهای آزمایشیی (گلیدانهیا) در داخیل

مطالعات مختلفی در رابطه بیا تیاثیر تینش شیوری بیر

گلخانه در شرایط کنترلشده نگهیداری شیدند تیمیار

روی گیاهییان مختلییف و ازجملییه گیاهییان خییانواده

شور در گیاه از مرحله چهار برگی با توجه به نیاز گیاه

 Lycopersicon ،Hyoscyamus ،Physalis ،Daturaو

هر  3روز یکبار تا مرحله هشت برگی انجیام گردیید

;Claussen, 2005

از هر بار آبییاری EC ،و  pHزه

 Solanumانجییام شییده اسییت (

در طول آزمایش پ

Bojović et al., 2010; Ali et al., 2011; Yildirim et
al., 2011; Abdel Rahman et al., 2013; Gupta and
 )Huang, 2014نتایج نشان داده که میزان آلکالوئییدها

آب اندازهگیری و ثبت گردید در پایان مییزان عناصیر
سدیم ،کلیر و پتاسییم در انیدامهیای مختلیف گییاه و
همچنییی میییزان

در شرایط شوری افزایشیافته است

آلکالوئیییدهای  CBD ،THCو CBC

اندازهگیری گردیدند

به هرحال ،گیاه دارویی شاهدانه بیه سیبب داشیت
ترکیبییات کانابینوئیییدی بسیییار ارزشییمند در صیینایع

اندازهگیری پتاسیم و سدیم :برگهای گیاه در مرحلیه

دارویی ،اهمیت زیادی در صینعت داروسیازی دارد و

هشییت برگییی بعیید از برداشییت در هییوای آزاد کییامال

تییاکنون تییاثیر شییوری بییر روی ای ی گیییاه دارویییی و

خشک شدند سس

نمونهها با استفاده از هیاون پیودر

متابولیتهای دارویی آن ارزیابی نشده است با توجیه

شدند  0/3از نمونه های پودر شده را تیوزی کیرده و

به اهمیت دارویی شاهدانه و همچنی افیزایش گسیتره

بییه مییدت  6سییاعت در کییوره بییا دمییای  500درجییه
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سانتیگراد خاکستر شدند و سیس

در  5میلییلیتیر از

اسید نیتریک  2موالر حل شیدند سیس

ستون :با طول  15متر و قطر داخلی  0/25میلیمتیر،
ضخامت الیه  0/25میکرون؛ فاز %5 :دی فنییل %35 -

حجیم ایی

محلول با آب مقطر دو بار تقطیر شده به  25میلیلیتیر

دی متیل پلی سیلوکسان؛ گاز :هیدروژن به عنوان گیاز

رسانده شد و با کاغذ صافی واتمی شیماره  1صیا

حامل  ،با سرعت جرییان  1.1میلیی لیتیر در دقیقیه ؛

با دستگاه فلیمفتومتری (مدل  PFP7ساخت

دمای اتاقک تزرییق 280 :درجیه سیانتیگیراد؛ نسیبت

شد سس

کمسییانی  JENWAYانگلسییتان) انییدازهگیییری شیید

تقسیم :به صورت  1 splitبه 20؛ برنامه دمیایی :دمیای
بیه میدت

()Chapman and Pratt, 1961

اولیه آون  200درجه سیانتیگیراد و سیس

اندازهگیری کلر :برای انیدازهگییری مییزان کلیر100 ،

2دقیقه توقف در ای دما ،افیزایش دمیا بیه مییزان 10

میلیگرم از بافت پودر شیده گییاه درون لولیه فیالک

درجه سانتیگراد در هر دقیقه تا  240درجه سانتیگراد

ریختهشد و به آن  10میلیلیتر نیتریک اسید  0/5موالر

و  2دقیقه توقف در ای دما؛ آشکارساز،MS 300 C :

اضافه گردید و بیه میدت ییک سیاعت در دمیای 80

H؛  35میلیلیتر در دقیقه  ،هوا  350میلیلیتر در دقیقه

عصیارهگییری

استاندارد داخلیی :تریبنزییل آمیی ( )TBAدر اتیانول

انجام شد مقدار یک میلیلیتر از عصاره بیرای قرائیت

( )0.5میلی گرم در میلی لیتر؛ مقیدار تزرییق نمونیه :

کلر طبق روش رنگ سنجی در طولموج  480نیانومتر

 1.5میکرولیتر ،به صورت  Splitبود

درجه سلسیو

قرار دادهشید و سیس

توسط دستگاه اپوچ استفاده شد

( Munns and Tester,

)2008

نتایج
کانابینوئیتتدی :بییرای اسییتخراج

میزان سدیم برگ و ریشه :نتایج نشان داد که تفیاوت

کانابینوئیدها 25 ،گرم گیاه شاهدانه در  500میلی لیتیر

معنی داری در بی تیمارها شوری ازنظر مییزان سیدیم

 n-hexaneبیه میدت  10روز خیسیانده شید و سییس

برگ و ریشیه در سیطح احتمیال ییک درصید وجیود

استتتارات ترکیبتتا

بیرای

داشت (جیدول  )1و افیزایش غلظیت شیوری سیبب

تحت امواج اولتراسونیک قیرار گرفیت سیس

آنالیز بعدی حالل آن تبخییر شید بیرای آمیادهسیازی

افزایش سدیم برگ و ریشه گیاه شد بیشیتری مقیدار

نمونه جهیت فرآینید کرومیاتوگرافی گیازی  -طییف

سدیم برگ ( 15/81میلیگرم در گرم) در تیمار شوری

سنجی جرمی ( 500 ،)GC-MSمیکرولیتر محلیول بیه

 8دسی زیمین

بیر متیر و کمتیری مقیدار آن (2/26

داخل ویال کروماتوگرافی  2میلی لیتیری منتقیل شید

میلیییگییرم در گییرم) در تیمییار شییاهد گییزارش شیید

ویال را در حمام داغ ( 150درجه سانتیگراد)به مدت

همچنی بیشتری مقدار سدیم ریشه ( 14/06میلیگرم

 12دقیقه حرارت داد تا حیالل تبخییر و دکربوکسییل

بیر متیر و

شد پ

در گرم) در تیمار شوری  8دسیی زیمین

از آن باقیمانده در  1.5میلی لیتر اتیانول حیل

شییده و تکییان داده شیید (

کمتری مقدار آن در تیمار شاهد ( 2/21میلییگیرم در

Tayyab and Shahwar,

گرم) گزارش شد (شکل )1

)2015

میزان پتاسیم برگ و ریشته :بیی تیمارهیای شیوری

شناسییایی ترکیبییات فیتوشیییمیایی بییا اسییتفاده از

ازنظر میزان پتاسیم برگ و ریشیه تفیاوت معنیی داری

دسییتگاه کرومییاتوگرافی گییازی ( )GCمتصییل بییه

( )P≤0.01وجود داشت (جدول  )1با افیزایش سیطح

طیف سنج جرمی ( )MSانجام شد کیه مشخصیات آن

شوری ،مقدار پتاسیم برگ و ریشه گیاه کاهش یافیت

بشرح ذیل بود:

بیشتری مقدار پتاسیم برگ ( 34/83میلیگرم در گرم)
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در تیمار شاهد و کمتری مقدار آن ( 20/33میلییگیرم
در گییرم) در تیمییار شییوری  8دسییزیمیین

( 34/46میلیگرم در گرم) در تیمار شیاهد و کمتیری

بییر متییر

مقدار آن در تیمیار شیوری  8دسیی زیمین

گزارش شد همچنی بیشیتری مقیدار پتاسییم ریشیه
جدول  :1تجزیه واریان

( 20/33میلیگرم در گرم) مشاهده شد (شکل )2

خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه شاهدانه
میانگی مربعات

درجه

منابع تغییرات

بیر متیر

آزادی

سدیم برگ

سدیم ریشه

پتاسیم برگ

پتاسیم ریشه

کلر برگ

کلر ریشه

تکرار

2

0/84 ns

1/14 ns

2/6 ns

1/18 ns

4/06 ns

5/01 ns

شوری

4

**101

**

**

**

خطا

8

ضریب تغییرات

**

**

70/3

121/3

16/3

1543

2586

0/65

0/63

4/01

1/21

3/06

23/13

11/8

12/1

6/6

3/3

3/13

3/1

** :معنیدار در سطح  :* ،%1معنیدار در سطح  :ns ،%5غیر معنیدار

جدول  :2تجزیه واریان

خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه شاهدان
درجه

میانگی مربعات

آزادی

THC

CBD

تکرار

2

0/26 ns

0/006 ns

شوری

4

**

**

خطا

8

منابع تغییرات

ضریب تغییرات

7/08

0/34

CBC
0/00000003 ns
**

0/285

0/01

10/13

0/000014

0/0000001
4/63

10/30

** :معنیدار در سطح  :* ،%1معنیدار در سطح  :ns ،%5غیر معنیدار

میزان کلر برگ و ریشته :ازنظیر مییزان کلیر بیرگ و

تتراهییییدروکانابینول ( ،)THCکانابییییدول ( )CBDو

ریشه در بیی تیمارهیای شیوری تفیاوت معنیی داری

کانییابیکروم ( )CBCداشییت (جییدول  )2مقایسییه

( )P≤0.01وجود داشت (جدول  )1نتایج نشان داد که

میانگی اثر شوری بیر مییزان  THCنشیان داد کیه بیا

افزایش غلظت شوری سبب افزایش مقدار کلر برگ و

افزایش سطح شوری از صفر به  4دیسیی زیمین

بیر

ریشییه گیییاه شیید بیشییتری مقییدار کلییر بییرگ (70/6

متر میزان  THCافزایش یافت و بهتیدریج بیا افیزایش

بیر

بر متر) ای میزان کاهش

میلیگرم در گرم) در تیمار شوری  8دسی زیمن

شوری ( 6و  8دیسی زیمن

متر و کمتری مقدار آن ( 14/1میلیگیرم در گیرم) در

یافت بهطوریکه بیشیتری مییزان  THCدر شیوری 4

تیمار شاهد گزارش شد همچنی بیشتری مقدار کلیر

دیسی زیمن

بر متر ( 7/34میلییگیرم بیر گیرم گییاه

ریشه ( 32/6میلییگیرم در گیرم) در تیمیار شیوری 8

خشک) و کمتری مقدار در شوری  8دیسیی زیمین

دسی زیمن

بر متر ( 4/12میلیگرم بر گرم گیاه خشک) بیه دسیت

بیر متیر و کمتیری مقیدار آن در تیمیار

آمد (شکل )5

شاهد ( 21/2میلیگرم در گرم) گزارش شد (شکل )3
میزان کانابینوئیتدهای  CBD ،THCو  :CBCآنیالیز

نتایج مقایسه میانگی هیا نشیان دادنید بیا افیزایش

کروماتوگرام  GC-MSعصاره گیاه نشاندهنده وجیود

غلظ یت شییوری ،مقییدار کانابیییدول ( )CBDدر گی یاه

ترکیبات کانابینوئیدی مختلف در گیاه مییباشد(شیکل

شاهدانه افزایش یافت به طوریکه در غلظیت  4دسیی

نتییایج نشییان داد شییوری تییاثیر

بر متر بیشتری مقدار ( 1/45میلیگرم بر گیرم

 )4تجزیییه واریییان

زیمن

گیاه خشک) و در تیمار شاهد ( 0/70میلیگرم بر گرم

معنی ییداری ( )P≤0.01بیییر مییییزان کانابینوئییییدهای
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به طوری که بیشتری میزان  CBCدر شیوری  2دیسیی

گیاه خشک) کمتری مقدار بیه دسیت آمید همچنیی
نتایج نشان داد تیمارهای شاهد 6 ،و  8دیسی زیمین

زیمن

بر متر از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتنید و بیی

و کمتری مقدار در شوری  8دیسیی زیمین

آنها تفاوت معنیداری دیده نشد (شکل )6

( 0/006میلیگرم بر گرم گیاه خشک) به دسیت آمید

مقایسه میانگی اثر سطوح شوری بر

مییزان CBC

غلظییتهییای شییوری  6دیسییی زیمیین
زیمن

بر متر میزان  CBCافیزایش

یافت و بهتدریج با افزایش غلظیت شیوری ( 6 ،4و 8
دیسییی زیمیین

بیر متیر

همچنی بیا توجیه بیه نتیایج مشیخک شید کیه بیی

در گیاه شاهدانه نشان داد که با افزایش سیطح شیوری
از صفر به  2دسی زیمن

بر متر ( 0/012میلیگرم بر گرم گییاه خشیک)

بر متر تفاوت معنییداری دییده نشید در ییک

گروه آماری قرار گرفتند (شکل )7

بییر متییر) ای ی میییزان کییاهش یافییت

شکل  :1تاثیر غلظتهای مختلف شوری بر میزان سدیم در گیاه شاهدانه

شکل  :2تاثیر غلظتهای مختلف شوری بر میزان پتاسیم در گیاه شاهدانه
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شکل  :3تاثیر غلظتهای مختلف شوری بر میزان کلر در گیاه شاهدانه

شکل  :4کروماتوگرام ترکیبات کانابینوییدی عصاره برگ گیاه شاهدانه

شکل  :5تاثیر غلظتهای مختلف شوری بر میزان تتراهیدروکانابینول ( )THCدر گیاه شاهدانه
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شکل  :6تاثیر غلظتهای مختلف شوری بر میزان کانابیدول ( )CBDدر گیاه شاهدانه

شکل  :7تاثیر غلظتهای مختلف شوری بر میزان کانابیکروم ( )CBCدر گیاه شاهدانه

هسییتند کییه رشیید و نمییو گیییاه نقییش کلیییدی دارنیید

بحث

()Ghassemi and Raei, 2021

بطورکلی نتیایج نشیان داد کیه شیوری بیر مییزان
سدیم ،پتاسیم و کلر اثیر معنییداری ( )P≤0.01داشیته

در مطالعه حاضیر نییز بیا افیزایش شیوری مقیدار

است و با افزایش سطوح شوری ،میزان پتاسیم کیاهش

پتاسیم برگ و ریشه شاهدانه کاهش یافیت پتاسییم از

و میزان سدیم و کلر افیزایش یافتیهاسیت شیوری بیا

عناصر غذایی پرمصیر

اسیت کیه نقیش زییادی در

ایجاد عدم تعادل یونی و دسترسی کیم بیه آب سیبب

واکنش گیاهان به تنشهای محیطی بهخصوص شوری

Passamani et

دارد افزایش میزان جذب پتاسیم از طریق ریشه میی-

 )al., 2017و سبب افزایش غلظت سدیم و کلریید در

توانیید اثییرات منفییی یییون سییدیم را کییاهش دهیید از

سیتوزول میشود که بیه طیور بیالقوه بیه سیلول و در

آنجاییکه پتاسییم موجیب پیایی نگیهداشیت پتانسییل

نتیجه گیاه آسیب میرساند همچنی افیزایش سیطوح

اسمزی سلولهای ریشه میشود ،برای حفی و ایجیاد

شوری باعث کاهش جذب کلسییم ،منییزیم و پتاسییم

فشار تورژسان

و تنظیم تعادل آبی گیاه نقش کلییدی

میشود که ای یون هیا از عناصیر اصیلی و ضیروری

دارد ( )Yan-de et al., 2007بهرحال یکیی از اثیرات

تنش یونی و تنش اسیمزی مییشیود (
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شوری ،کاهش دسترسی به مواد غذایی ضروری ماننید

دایره محیطیه در ریشه محل ساخت آلکالوئیدها بیوده

پتاسیم میباشد و با کاهش فشار تورگر سیلولی سیبب

و آنزیمهای مسیر بیوسینتز آنهیا در ایی محیل قیرار

Ghassemi and Raei,

دارنید ()Oksman Caldentey and Hiltunen, 1996

کاهش رشید گییاه مییشیود (

آلکالوییدها ،متابولیت های ثانوییه مهمیی هسیتند کیه

)2021
نتایج ای مطالعه با نتیایج مطالعیه اثیر شیوری بیر

دارای خواص دارویی بسیار خاص و متنو میباشیند

( )Khan et al., 2000و بابونیه

که از اسییدهای آمینیه ماننید اورنیتیی  ،لییزی  ،فنییل

( )Baghalian et al., 2008مطابقیت داشیت بهرحیال

آالنییی  ،تریستوفییان ،تیییروزی  ،هیسییتیدی و اسییید

شوری جذب مواد غذایی را با مانع مواجه میی کنید و

آسیسارتیک مشیتق میی شیوند ایی آلکالوئییدها ،اتییم

باعث عدم تعادل محتوای میواد معیدنی در گییاه میی

نیتروژن خود را از طریق تران

آمیناسییون بیه دسیت

شود و معموال غلظت زیاد نمک باعیث جلیوگیری از

می آورند و تولیید آنهیا طیی تینشهیای غیرزیسیتی

جذب آه  ،کلسیم  ،پتاسیم  ،روی  ،بر و منییزیم میی

افیزایش میییابید ( )Mahajan et al., 2020قیبال نییز

شود شوری در برگها عموما باعث کیاهش محتیوای

گییزارش شییده اسییت مقییادیر آلکالوئیییدهای گونییه

روی گییاه آتیریسلک

 K ،Nو  Znو در ریشه ها باعث کیاهش  Ca ،K ،Pو

muticus

 Mgمیشود که در نهایت سبب تغییر در رشد و سیایر

تحت تنش شیوری افیزایش یافتیه

فعالیتهای فیزیولوژیکی و

مییشیود (

 Hyoscyamusو

stramonium

Datura

اسیت ( Ali et al.,

 )2011همچنی اعمال تینش شیوری در دو گونیه از

Arif et al.,

جین

)2020
همچنی نتایج مطالعه حاضر نشان داد کیه شیوری

 Daturaشیامل  D. metelو

D. stramonium

منجر به افزایش محتوای آلکالوئیدها گردیید (

Abdel

بر مییزان کانابینوئییدهای  CBD ،THCو  CBCتیاثیر

 )Rahman et al., 2013مقییدار آلکالوئیییدهای گیییاه

معنیداری ( )P≤0.01داشته است متابولیتهای ثانویه

 Catharanthus roseusبهطور معنییداری در شیرایط

نقش مهمی در سازگاری گیاهیان بیه شیرایط محیطیی

شیوری افیزایش یافیت ()Abdul Jaleel et al., 2008

دارند و مقدار آنها در پاسخ به تنشهیای غییر زیسیتی

بهرحال گیاهان بیرای مقابلیه بیا شیوری ،راهکارهیای

تجمع مییابد و ای ترکیبات در گیاهان ،نقیش مهمیی

متعددی را بکار میبرنید کیه یکیی از ایی راهکارهیا

Mahajan et

تولید متابولیتهای ثانوییه مییباشید کیه در برخیی از

در رابطه گیاه با محیط نامطلوب دارنید (

گیاهان گزارش شده است ()Arif et al., 2020

 )al., 2020بهرحیال یکیی از پاسیخهیای گیاهیان در
هنگام مواجهه شدن با تنشها ،افزایش القیا متابولیسیم
ترکیبات فیتوشیمیایی و در نتیجه افیزایش تولیید ایی
ترکیبات به عنوان ترکیبات دفاعی میباشد

نتیجهگیری نهایی

( Elhaak et

بطورکلی نتایج نشان داد که میزان سدیم ،پتاسییم،

 )al., 2014و تحقیقات متعددی نشیان داده اسیت کیه

کلر و کانابینوئیدهای  CBD ،THCو  CBCتحت تاثیر

سییاخت ترکیبییات فیتوشیییمیایی توسییط فاکتورهییای

تیمارهای مختلف شوری قیرار گرفتنید و بیا افیزایش

محیطی مختلفی نظیر تنش شوری ،خشیکی و شیدت

سطح شوری ،میزان یونهای سدیم و کلیر در بیرگ و

نور تنظیم میشود ()Muthulakshmi et al., 2015

ریشه نسبت به تیمیار شیاهد افیزایش یافیت و مییزان

در مطالعه حاضر مقیدار  CBD ،THCو  CBCدر

پتاسیم برگ و ریشه گیاه کاهش یافت بیشتری مییزان

تیمار شوری نسبت به تیمار شاهد افزایشیافته اسیت

 THCو  CBDدر مرحله رشد رویشی گیاه در غلظیت
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،THC  میزان کانابینوئیدهای گیاه شاهدانه شیامل،)متر

CBC

 افزایش یافته استCBC  وCBD

بر متر و بیشتری میزان

بر متر حاصل شد بنیابرای
بیر

 دیسی زیمن4 شوری
زیمن

 دی2 در شوری

 دسیی زیمین4 در سطوح پایی شوری (کمتر از

8. Baghalian, K., Haghiry, A., Naghavi,
M.R., and Mohammadi, A. 2008. Effect
of saline irrigation on agronomical and
phytochemical characters of chamomile
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Abstract
Environmental stresses such as salinity have a great impact on the amount and quality of
secondary metabolites of medicinal plants. To investigate the effect of salinity on
phytochemical attributes of cannabis (Cannabis Sativa L.), an experiment in the form of a
randomized complete block design with three replications and 5 salinity treatments (0, 2, 4, 6
and 8 dS/m) was conducted in 2019 in medicinal plants research center, Karaj, Iran. In this
study, the amount of potassium (K) and sodium (Na) elements and chlorine (Cl) in leaf and root
organs of the plant were measured by a flame photometer and colorimetric method,
respectively. The content of cannabinoids compounds in leaves including tetrahydrocannabinol
(THC), cannabidiol (CBD) and cannabichromene (CBC) were measured by GC/MS. The results
showed that there was a significant difference (P≤0.01) among different salinity treatments in
terms of Na, K, Cl and cannabinoids THC, CBD and CBC. With increasing salinity level, the
amount of Na and Cl ions in leaves and roots increased compared to the control treatment and
the highest amount of leaf and root Na (15.81, 14.06 mg/g, respectively) was observed in
salinity treatment of 8 dS/m . Also, increasing the salinity concentration caused a decrease in
leaf and root K of the plant and the highest amount of leaf and root K (34.83, 34.46 mg / g,
respectively) was related to the control treatment. The highest amount of THC and CBD (7.94
and 1.45 mg / g of dried plant, respectively) at salinity concentration of 4 dS / m and the highest
amount of CBC at salinity of 2 dS / m (0.012 mg / g dry leaf) were obtained. Therefore, salinity
changes the amount of cannabinoids in cannabis and the highest levels of THC, CBD and CBC
are obtained at low salinity levels.
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