فنآوری تولیدات گیاهی /جلد هفدهم /شمارة دوم /پاییز و زمستان 96

اثر اسپری برگی اسیدسالیسیلیک بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بادرشبی در شرایط
تنش شوری
Effect of Salicylic Acid Foliar Application on Yield and Essential Oil in Moldavian
Balm Under Salinity Stress Conditions
یوسف نصیری ،*1طه ایزان ،2عبداهلل جوانمرد 3و جالل
تاریخ دریافت93/11/21 :
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تاریخ پذیرش95/03/16 :

چکیده
بادرشبي گیاهي دارویي و ارزشمند و سازگار به مناطق مختلف آب و هوایي است و در مناطق شمالي و شمالغرب ایران یافت ميشود.
شوری خاک بهعنوان یکي از عوامل محدودکننده رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمهخشک جهان ازجمله ایران شناخته شده است.
ال تصادفي جهت بررسي اثر چهار غلظت محلول اسید سالیسیلیک (صفر (شاهد) 1 ،0/5 ،و
آزمایشي بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح کام ا
 1/5میليموالر) و سه سطح غلظت شوری با کلریدسدیم (صفر (شاهد) 2/5 ،و  5میليموس بر سانتيمتر) در سه تکرار روی برخي
صفات مورفولوژیکي ،عملکرد و اسانس بادرشبي در گلخانه اجرا شد .تعداد ساقههای فرعي گلدهنده تحت تنشهای شوری  2/5و 5
میليموس بر سانتيمتر بهترتیب  9/3و  28/4درصد نسبت به شرایط بدون تنش کاهش پیدا کرد .همچنین سطوح اسیدسالیسیلیک با
غلظتهای  1 ،0/5و  1/5میليموالر بدون تفاوت معنيدار با یکدیگر بهطور متوسط باعث افزایش  32/5درصدی تعداد ساقه فرعي
گلدهنده نسبت به شاهد شدند .نتایج مقایسه میانگینها نشان داد در شوری  2/5میليموس بر سانتيمتر ،مصرف هر سه غلظت
اسیدسالیسیلیک و در شوری  5میليموس بر سانتيمتر کاربرد  1و  1/5میليموالر آن بر وزن خشک بوته ،درصد اسانس ،عملکرد
اسانس و شاخص برداشت اسانس نسبت به شاهد بهتر عمل کردند .غلظتهای صفر 1 ،و  1/5میليموالر اسیدسالیسیلیک باعث افزایش
وزن خشک ریشه نسبت به شاهد در شوری  2/5و  5میليموس بر سانتيمتر شدند .شاخص کلروفیل برگ در شوری  5میليموس بر
سانتيمتر بهطور معنيداری کاهش یافت ولي مصرف هر سه غلظت اسیدسالیسیلیک باعث افزایش  15درصدی آن نسبت به شاهد شد.
واژههای کلیدی :تنظیمکننده رشد ،Dracocephalum moldavica ،کلریدسدیم ،شاخص کلروفیل ،وزن خشک

 1و  .3به ترتیب استادیار و دانشیار گروه مهندسي تولید و ژنتیک گیاهي ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مراغه ،مراغه
 .2کارشناسارشد زراعت ،اداره حفاظت محیط شهرستان پیرانشهر ،پیرانشهر
 . 4دانشجوی دکتری ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
Email: ysf_nasiri@ maragheh.ac.ir
* :نویسنده مسئول
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ميشود (مانس .)2003 ،7کمیت و کیفیت محصول گیاهان
دارویي نهتنها متأثر از فاکتورهای ژنتیکي گیاه است بلکه تحت
تأثیر عوامل محیطي و شرایط فیزیکي و شیمیایي خاک نیز قرار
دارد (امیدبیگي .)1390 ،پژوهشهای زیادی در رابطه با اثرات
شوری خاک بر رشد ،اسانس و ترکیبات شیمیایي گیاهان
دارویي مختلف انجام گرفته و نتایج متنوعي ارائه شده است .در
نعناع فلفلي کاهش تعداد ،سطح و وزن برگها ،درصد اسانس و
عملکرد در شرایط شوری گزارش شده است (طباطبایي و
نظری .)2007 ،8ابو الفادل 9و همکاران ( )1990نشان دادند که
شوری خاک باالی  200پيپيام منجر به کاهش رشد و
عملکرد اسانس نعناع شد.
در پژوهشي دیگر خالد و کای )2011( 10گزارش کردند
سطح برگ ،تعداد برگ و زیتوده تر و خشک بادرنجبویه در اثر
شوری کاهش و تجمع اسانس و ترکیبات اصلي آن افزایش
یافت .با افزایش سطوح شوری رشد گیاه ریحان بهطور
معنيداری کاهش یافت ولي مقدار اسانس و ترکیبات اصلي
اسانس افزایش داشتند (ال شافي 11و همکاران .)1991 ،هنداوی
و خالد )20052005( 12گزارش نمودند که شوری عملکرد
اسانس و ترکیبات مؤثره اسانس مریمگلي را افزایش داد .در
تحقیقات دیگری کاهش مقدار اسانس برخي از گیاهان دارویي
همچون بادرنجبویه و مریمگلي در اثر شوری گزارش شده است
(اوزترک 13و همکاران2004 ،؛ تاریت 14و همکاران .)2010 ،در
آویشن ،ریحان و رازیانه کاهش درصد اسانس و عملکرد اسانس
در شرایط شوری گزارش شده است (خراساني نژاد 15و همکاران
2010؛ سیدالاهل و محمود2010 ،16؛ بالکزیز 17و همکاران،
 .)2009در گشنیز افزایش عملکرد اسانس در سطوح شوری 25
و  50میليموالر و کاهش عملکرد اسانس در سطوح باالتر
شوری ( 75میليموالر) گزارش شده است (نفاتي و مارزوک،18
.)2008
ساالنه هزینهای باالی  27بیلیون دالر برای خسارتهای
ناشي از تنش شوری در کشاورزی مصرف ميشود ،بنابراین
یافتن روشهای افزایش تحمل گیاهان به اثرات آن ميتواند

مقدمه
بادرشبي ( )Dracocephalum moldavicaاز گیاهان دارویي و
ارزشمند تیره نعناعیان است که بهصورت علفي و یکساله رشد
ميکند .اسانس آن خاصیت ضدمیکروبي و ضدتوموری دارد و
در صنایع داروسازی ،آرایشي ،بهداشتي و غذایي مصرف دارد.
عصاره این گیاه برای رفع سردرد ،سرماخوردگي ،ضعف عمومي
بدن و مسکن دردهای عصبي و اسپاسمهای معده و کلیه
استفاده ميشود (امیدبیگي1390 ،؛ عبدالباقي و الباروتي،1
 .)2008بادرشبي تقریباا در هر نوع اقلیمي قادر به رویش است
به طوری که در مناطق کم آب نیز امکان کشت آن وجود دارد.
ولي بهطورکلي برای افزایش عملکرد و مواد مؤثره باید در طول
مراحل رشد آب کافي در اختیار آن قرار گیرد (امیدبیگي،
 .)1390بادرشبي بومي هیمالیا و جنوب سیبری است و دامنه
پراکندگي آن مناطق شمالي و شمالغربي کشور مخصوصاا
مناطق غربي آذربایجان و کوههای البرز گزارش شده است
(دستمالچي 2و همکاران2007 ،؛ دمیتروک 3و همکاران.)2010 ،
تنش شوری یکي از تنشهای عمده محیطي مؤثر بر تولید
محصوالت کشاورزی در سراسر دنیا است که ساالنه هزینهای
باالی  27بیلیون دالر برای جبران خسارتهای ناشي از آن
برآورد شده است بنابراین یافتن روشهای افزایش تحمل
گیاهان به اثرات آن ميتواند گامي مؤثر در جهت نیل به تولید
پایدار در بخش کشاورزی باشد (جایکانان 4و همکاران.)2015 ،
شوری خاک یکي از مشکالت اساسي در بسیاری از مناطق
خشک و نیمهخشک جهان ازجمله ایران است .در این مناطق
اغلب میزان بارندگي به اندازهای نیست که بتواند نمکهای
خاک را شسته و از دسترس ریشه خارج کند و همچنین میزان
تبخی ر باال از سطح خاک منجر به تجمع نمک در سطح خاک و
شورتر شدن خاک سطح االرض ميشود (پساراکلي و
زابولوکس .)1999 ،5غلظت باالی نمک در خاک باعث کاهش
نفوذپذیری خاک و پتانسیل آب خاک و در نتیجه ایجاد خشکي
فیزیولوژیکي و اثر بر فرآیندهای فیزیولوژیکي و بیوشیمیایي
گیاه ميشود (مورفي و دوراکو .)2003 ،6شوری پتانسیل آبي
سوبسترا را کاهش ميدهد و منجر به محدودیت جذب آب و
مواد غذایي توسط گیاه و درنهایت کم شدن کارآیي فتوسنتز،
کاهش بیوماس و تغییر در فشار تورژسانس سلولهای برگي
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سه تکرار در شرایط گلخانهای اجرا گردید .اسیدسالیسیلیک
مورد استفاده از شرکت مرک آلمان تهیه و مورد استفاده قرار
گرفت .دما و نور گلخانه در طي رشد گیاه بهترتیب 20-35
درجه سانتيگراد و  500میکرومول بر مترمربع در ثانیه و
رطوبت نسبي حدود  40-50درصد بود .پوشش گلخانه مورد
استفاده پلياتیلن بود و سیستم تهویه بهمنظور کنترل دما
تعبیه شده بود .گلدانهای پالستیکي به ارتفاع  32سانتيمتر و
قطر دهانه  30سانتيمتر تهیه و هر گلدان با مخلوطي از خاک
مزرعه و ماسه بادی (به نسبت  )1:2پر شد .بافت خاک مورد
استفاده لومي شني ،هدایت الکتریکي ( )ECو اسیدیته ()pH
آن بهترتیب  1/3میليموس بر سانتيمتر و  ،7/5پتاسیم و فسفر
قابل جذب و درصد نیتروژن کل آن نیز بهترتیب  175و 8/2
پيپيام و  0/03درصد بود.
در هر گلدان تعداد  25 -20بذر بادرشبي تهیه شده از
شرکت پاکان بذر اصفهان در چهار نقطه بهصورت سطحي
کشت شد .سه هفته پس از کاشت در مرحله دو برگي با
تنککردن گیاهان در هر گلدان تنها چهار بوته حفظ شد .چهار
هفته پس از شروع آزمایش ،اعمال تیمارهای آزمایشي در
مرحله ساقهروی ( 5-4برگي) بوتهها آغاز شد .بهاین ترتیب که
تیمارهای اسیدسالیسیلیک هر دو هفته یکبار روی گیاهان
اعمال شد و تیمارهای مربوط به شوری نیز هر هفته یکمرتبه
بهصورت آبیاری گلدانها صورت گرفت .در هر مرتبه آبیاری تا
خروج آب از ته گلدانها آب اضافه ميشد .بهمنظور جلوگیری
از تجمع نمک در بستر کاشت هر هفته یک بار گلدانها با آب
غیر شور نیز آبیاری شدند .پس از اعمال تیمارهای آزمایشي و
گذشت  6هفته گیاهان به مرحله گلدهي و برداشت رسیدند.
صفات مورد ارزیابي در این پژوهش شامل ارتفاع بوته ،تعداد
ساقههای فرعي گلدهنده ،عملکرد خشک بوته ،وزن خشک
ریشه ،میزان کلروفیل (شاخص کلروفیل) ،درصد اسانس،
عملکرد اسانس و شاخص برداشت اسانس بود .برداشت گیاهان
در مرحله گلدهي کامل انجام شد به این ترتیب که تمامي
بخش هوایي (شاخساره) بوتههای هر گلدان برداشت و پس
خشک کردن در دمای اتاق و به دور از نور بهعنوان عملکرد
خشک بوته لحاظ شد .ریشه گیاهان نیز پس از شستشو و
خشک کردن توزین و بهعنوان وزن خشک ریشه لحاظ شد.
شاخص کلروفیل برگ با دستگاه کلروفیلمتر ( SPAD 502,
 )Minolta Japanدر برگهای بالغ و توسعه یافته پس از پایان
اعمال تیمارها اندازهگیری شد .استخراج اسانس به روش تقطیر
با آب و با استفاده از دستگاه اسانسگیر (کلونجر) فارماکوپه

گامي مؤثر در جهت نیل به تولید پایدار محصوالت کشاورزی
باشد (جایکانان و همکاران .)2015 ،بهنظر ميرسد که
هورمونهای گیاهي ازجمله اسیدآبسزیک ،اتیلن و
اسیدسالیسیلیک از اجزای حیاتي مولکولهای پیامرسان در
پاسخهای دفاعي گیاهان به تنشهای زیستي و یا غیرزیستي
هستند و نقش کلیدی در رشدونمو گیاهان ایفا ميکنند
(تراخوسکایا 1و همکاران2007 ،؛ والیا 2و همکاران2007 ،؛ رامان
و راوی .)2011 ،3اسیدسالیسیلیک بهعنوان یک تنظیمکننده
رشد گیاهي در فرآیندهای فیزیولوژیکي متعددی از جمله
تنظیم رشد ،فتوسنتز ،هدایت روزنهای ،جذب عناصر غذایي نیز
شرکت دارد (حیات 4و همکاران .)2010 ،در مرزه مصرف 400
میليگرم بر لیتر اسیدسالیسیلیک باعث تولید حداکثر درصد
اسانس شد و غلظتهای کمتر آن ( 100و  200میليگرم بر
لیتر) بر پارامترهای رشدی اثر بیشتری داشت (صادقیاتن 5و
همکاران .)2013 ،عبدالطیف غریب )2006( 6افزایش درصد
اسانس و عملکرد ریحان و مرزنجوش را با کاربرد
اسیدسالیسیلیک گزارش نمود .در گیاه مریمگلي افزایش
عملکرد اسانس با مصرف  200و یا  400میليگرم بر لیتر
اسیدسالیسیلیک نسبت به شاهد گزارش شده است (روشن 7و
همکاران .)2010 ،مصرف اسیدسالیسیلیک با غلظتهایي از صفر
تا یک میليموالر باعث افزایشي خطي بیوماس ،تعداد گل و
مقدار فالونوئید در گیاه همیشه بهار گردید (کالودیا پاچیکو 8و
همکاران.)2013 ،
با توجه به روند روبه رشد شورشدن خاکهای زراعي در
مناطق خشک و نیمهخشک کشور و لزوم پژوهش در زمینه
یافتن راهکارهای تحمل و مقاومت به شوری در گیاهان این
پژوهش نیز بهمنظور بررسي و ارزیابي اثر کاربرد برگي
اسیدسالیسیلیک در شرایط شوری و برهمکنش آنها بر
عملکرد و کیفیت محصول گیاه دارویي بادرشبي انجام گرفت.
مواد و روشها
این پژوهش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالا تصادفي با
سه سطح شوری کلریدسدیم (صفر 2/5 ،و پنج میليموس بر
سانتيمتر) و چهار سطح افشانه کردن با غلظتهای مختلف
محلول اسیدسالیسیلیک (صفر ،0/5 ،یک و  1/5میليموالر) ،در
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اروپا صورت گرفت (کلونجر .)1928 ،1بدین منظور  40گرم از
ماده خشک گیاهي بهمدت دو ساعت در معرض تقطیر با آب در
دستگاه کلونجر قرار گرفته و نتیجه بهصورت درصد وزني
محاسبه شد .سپس عملکرد اسانس با استفاده از حاصلضرب
وزن خشک بوته در درصد اسانس مربوطه بهدست آمد .نسبت
بین بخش اقتصادی (قابل فروش) و کل وزن خشک (عملکرد
بیولوژیکي) گیاه شاخص برداشت گیاه محسوب ميشود که در
رابطه با اسانس گیاهان دارویي ،شاخص برداشت اسانس با
استفاده از فرمول زیر محاسبه ميشود (پیرزاد و همکاران،
.)1391

و همکاران .)2013 ،القای گلدهي گیاه در اثر اسیدسالیسیلیک
ميتواند بهطور غیرمستقیم ناشي از تغییر مسیرهای سنتز سایر
هورمونهای رشدی ازجمله اسید جاسمونیک ،اتیلن و اکسین
نیز باشد (ولوت 2و همکاران.)2009 ،
ارتفاع بوته
برهمکنش شوری و اسیدسالیسیلیک بر ارتفاع بوته معنيدار
شد .تنش شوری باعث کاهش معنيدار ارتفاع بوته شد .با این
حال در سطح شوری  2/5میليموس بر سانتيمتر مقدار یک
میليموالر اسیدسالیسیلیک و در سطح شوری پنج میليموس
بر سانتيمتر هر سه سطح اسیدسالیسیلیک باعث افزایش
معنيدار ارتفاع بوته نسبت به شاهد شدند (شکل  .)1نتایج
مشابهي برای همیشه بهار گزارش شده است (بیات 3و همکاران،
.)2012

دادههای آزمایشي با استفاده از نرمافزار
 )1.42مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مقایسه میانگینها بر
مبنای آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال معنيدار
شده (یک و یا پنج درصد) و رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار
 Excelصورت گرفت.
MSTAT-C (V:

وزن خشک ریشه و شاخساره (عملکرد خشک بوته)
وزن خشک ریشه و شاخساره در سطح احتمال پنج درصد تحت
تأثیر برهمکنش شوری و اسیدسالیسیلیک قرار گرفتند .براساس
نتایج شوری منجر به کاهش معنيدار هر دو صفت مذکور شد
ولي استفاده از اسیدسالیسیلیک تا حدودی اثرات شوری را
تقلیل داد .بهطوریکه مصرف یک و  1/5میليموالر
اسیدسالیسیلیک در سطوح شوری  2/5و پنج میليموالر منجر
به افزایش وزن خشک ریشه نسبت به شاهد شد (شکل  .)2در
ارتباط با عملکرد خشک بوته ،هر سه سطح اسیدسالیسیلیک
باعث افزایش وزن خشک شاخساره نسبت به شاهد (عدم
مصرف اسیدسالیسیلیک) شدند (شکل  .)3این نتیجه بیانگر
تأثیر مثبت کاربرد اسیدسالیسیلیک در شرایط تنش شوری بر
عملکرد بادرشبي ميباشد .نتایج حاصل با نتایج ارائه شده برای
ریحان (فاطمي و ابوطالبي )2012 ،4و آویشن (نجفیان 5و
همکاران )2009 ،همخواني دارد .اسیدسالیسیلیک بهعنوان یک
فنل طبیعي تنظیمکننده رشد بوده و در تنظیم فرآیندهای
فیزیولوژیکي گیاه نقش دارد (ساخابوتدینوا 6و همکاران.)2003 ،

نتایج و بحث
تعداد ساقه فرعی گلدهنده
براساس نتایج بهدست آمده شوری باعث کاهش معنيدار تعداد
ساقههای فرعي گلدهنده بادرشبي شد بهطوریکه تیمارهای
شوری  2/5و پنج میليموس بر سانتيمتر بهترتیب باعث کاهش
 9/5و  28/4درصدی تعداد ساقه گلدهنده نسبت به شاهد
شدند (جدول .)1نتایج همچنین نشان داد که کاربرد سطوح
مختلف اسیدسالیسیلیک باعث افزایش معنيدار تعداد ساقه
گلدهنده شد .بیشترین تعداد ساقههای فرعي گلدهنده در دو
تیمار  1و  1/5میليموالر اسیدسالیسیلیک با میانگین  7/5ساقه
مشاهده شد .همچنین بین دو تیمار  0/5و یک میليموالر
تفاوت معنيدار وجود نداشت .کمترین تعداد ساقه فرعي
گلدهنده در تیمار شاهد (بدون افشانه کردن اسیدسالیسیلیک)
مشاهده شد .تعداد ساقههای گلدهنده بادرشبو ازجمله صفات
مطلوب برای تولید اسانس ميباشد لذا کاهش آنها منجر به
کاهش اسانس ميگردد (امیدبیگي .)1390 ،شوری خاک با
کاهش دسترسي گیاه به آب و یا ایجاد سمیت ناشي از کلرید
سدیم منجر به کاهش رشد و تولید شاخ و برگ و گل در گیاه
ميشود (مانس .)2003 ،در رابطه با اسیدسالیسیلیک هم
گزارش شده است که در گیاهاني ازجمله همیشه بهار کاربرد
آن منجر به افزایش ساقه گلدهنده شده است (کالودیا پاچیکو

2. Vlot
3. Bayat
4. Fatemi and Abotalebi
5. Najafian
6. Sakhabutdinova

1. Clevenger
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 اثر شوری و اسیدسالیسیلیک بر تعداد ساقه فرعي گلدهنده در بادرشبي:1 جدول
Table 1: Effect of salinity and salicylic acid on the number of lateral flowering stems in Moldavian balm
تعداد ساقه فرعي گلدهنده
تعداد ساقه فرعي گلدهنده
)اسیدسالیسیلیک (میليموالر
)شوری (میليموس بر سانتيمتر
Number of lateral flowering stems
5.56c
7.11b
7.44ab
7.55a

Number of lateral flowering stems
7.91a
7.16b
5.66c
-

Salicylic acid (mM)
0
0.5
1
1.5

Salinity (mmhos/cm)
0
2.5
5
-

حروف مشترک در هر ستون بیانگر عدم معنيداری در سطح احتمال یک درصد است
The same letters in each column indicate lack of significance at 1% probability level

 میانگینهایي که دارای حداقل یک.) اسیدسالیسیلیک:SA( . اثر برهمکنش شوری و اسیدسالیسیلیک بر ارتفاع بوته بادرشبي:1 شکل
حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن اختالف معنيدار در سطح احتمال یک درصد ندارند
Fig. 1: Interaction effect of salinity and salicylic acid on plant height of Moldavian balm. Means having at least one
similar letter are not significantly different at 1% probability level according to Duncan´s Test

 میانگینهایي که دارای.) اسیدسالیسیلیک:SA( . اثر برهمکنش شوری و اسیدسالیسیلیک بر وزن خشک ریشه بادرشبي:2 شکل
حداقل یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن اختالف معنيدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند
Fig. 2: Interaction effect of salinity and salicylic acid on root dry weight of Moldavian balm. Means having at least one
similar letter are not significantly different at 5% probability level according to Duncan´s Test

71

اثر اسپری برگی اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس...

شکل  :3اثر برهمکنش شوری و اسید سالیسیلیک بر وزن خشک شاخساره بادرشبي :SA( .اسیدسالیسیلیک) .میانگینهایي که دارای
حداقل یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن اختالف معنيدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند
Fig. 3: Interaction effect of salinity and salicylic acid on shoot dry weight of Moldavian balm. Means having at least
one similar letter are not significantly different at 5% probability level according to Duncan´s Test

کاهش میزان فعالیت سلولهای مریستمي و جلوگیری از
طویل شدن سلولها در شرایط شوری منجر به کاهش
شاخصهای رشدی گیاه ميشود (ادریس 1و همکاران.)2012 ،
شوری در فرآیندهای فیزیولوژیکي و بیوشیمایي مهمي در گیاه
از جمله رشد ،فتوسنتز ،سنتز پروتئین ،متابولیسم لیپید و انرژی
دخالت ميکند و در تمام مراحل رشد گیاه از جوانهزني تا تولید
دانه تأثیر ميگذارد (پریدا 2و همکاران.)2004 ،

شوری با تأثیر بر روابط آبي و یوني گیاه منجر به بروز تنش
کمآبي و کاهش سطح برگها و پیری زودرس برگهای بالغ
ميشود در نتیجه سطح فتوسنتز گیاه کاهش یافته و در نهایت
منجر افت عملکرد گیاه ميشود (کافي .)1388 ،از طرف دیگر
شوری باعث کاهش جذب عناصری همچون آهن ،منیزیم و
نیتروژن که در ساختمان کلروفیل شرکت دارند ميشود،
بنابراین میزان کلروفیل برگ کاهش ميیابد .همچنین در اثر
تنش شوری در گیاه انواع گونههای فعال اکسیژن 4افزایش یافته
که باعث تخریب غشاهای سلولي و کاهش میزان کلروفیل در
سلولها ميشود (فهد و بانو .)2012 ،5اسیدسالیسیلیک باعث
افزایش فغالیت آنتياکسیدانتهایي مانند سوپراکسید دیسموتاز
و پراکسیداز ميشود و منجر به افزایش تحمل گیاه به تنش
اکسیداتیو ناشي از انواع گونههای فعال اکسیژن ميشود و از
این طریق ميتواند از کاهش میزان کلروفیل برگ در شرایط
تنش بکاهد (گوتام و سینگ.)2012 ،6

1. Idress
2. Parida
3. Pazoki

4. Reactive Oxygen Species
5. Fahad and Bano
6. Gautam and Sing

شاخص کلروفیل
براساس نتایج بهدست آمده از بین دو سطح شوری  2/5و پنج
میليموس بر سانتيمتر تنها شوری پنج میليموس بر
سانتيمتر منجر به کاهش معنيدار شاخص کلروفیل برگ شد.
با این وجود مصرف اسیدسالیسیلیک با سه غلظت آن (،0/5
یک و  1/5میليموالر) در سطح شوری پنج میليموس بر
سانتيمتر باعث افزایش معنيدار میزان کلروفیل برگ شد و در
تخفیف اثرهای مخرب شوری بر کلروفیل تأثیرگذار بودند
(شکل  .)4نتایج مشابهي از اثرات مثبت اسیدسالیسیلیک بر
مقدار کلروفیل برگ در ریحان و بادرنجبویه در شرایط تنش
شوری و غیرتنش گزارش شده است (فاطمي و ابوطالبي2012 ،؛
پازوکي.)2015 ،3
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شکل  :4اثر برهمکنش شوری و اسیدسالیسیلیک بر شاخص کلروفیل برگ بادرشبي :SA( .اسیدسالیسیلیک( .میانگینهایي که دارای
حداقل یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن اختالف معنيدار در سطح احتمال یک درصد ندارند
Fig. 4: Interaction effect of salinity and salicylic acid on chlorophyll index of Moldavian balm. Means having at least
one similar letter are not significantly different at 1% probability level according to Duncan´s Test

شکل  :5اثر برهمکنش شوری و اسیدسالیسیلیک بر درصد اسانس بادرشبي :SA( .اسیدسالیسیلیک) .میانگینهایي که دارای حداقل
یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن اختالف معنيدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند
Fig. 5: Interaction effect of salinity and salicylic acid on essential oil percentage of Moldavian balm. Means having at
least one similar letter are not significantly different at 5% probability level according to Duncan´s Test

(شکل  .)5کاهش مقداراسانس در اثر شوری در سایر گیاهان
ازجمله ریحان (گوهری و همکاران ،)1392 ،بابونه شیرازی
(نوری و همکاران )1391 ،و رازیانه (اشرف و اختر )2004 ،1نیز
گزارش شده است .گیاهان دارویي تحتتأثیر تنش بهشدت از
خود واکنش نشان ميدهند که برحسب شدت آن تغییراتي در

درصد اسانس
نتایج نشان داد سطوح شوری  2/5و پنج میليموس بر
سانتيمتر منجر به کاهش درصد اسانس شدند .ولي با کاربرد
اسیدسالیسیلیک در شرایط شوری افزایش درصد اسانس
مشاهده شد بهطوریکه در شوری  2/5میليموس بر سانتيمتر،
کاربرد هر سه غلظت اسیدسالیسیلیک و در شوری پنج
میليموس بر سانتيمتر ،کاربرد یک و  1/5میلي موالر آن باعث
افزایش معنيدار درصد اسانس نسبت به عدمکاربرد آن شد

1. Ashraf and Akhtar
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فیزیولوژیکي و متابولیسمي سلول ميگردد (گرین وی 6و
همکاران .)1980 ،کاهش عملکرد اسانس در اثر شوری ممکن
است بهدلیل کاهش انتقال سیتوکینین از ریشهها به اندامهای
هوایي و برهم خوردن نسبت هورمونها نیز باشد (داوو و
همکاران.)1981 ،

تولید ترکیبات شیمیایي خود ازجمله آلکالوئیدها ،فالونوئیدها و
اسانسها ایجاد ميکنند (پتروپولوس 1و همکاران.)2008 ،
پراساد 2و همکاران ( )1996نیز اعالم داشتند که شوری منجر به
کاهش محتوی اسانس گونههای مختلف نعناع گردید .از طرف
دیگر افزایش درصد اسانس در ریحان و مرزنجوش در اثر کاربرد
اسیدسالیسیلیک توسط عبدالطیف غریب ( )2006گزارش شده
است.

شاخص برداشت اسانس
براساس نتایج مقایسه میانگینهای مربوط به این صفت در
تیمار بدون شوری حداکثر شاخص برداشت اسانس (با میانگین
 0/51درصد) حاصل شد و حداقل آن در تیمارهای شوری 2/5
میليموس بر سانتيمتر بدون کاربرد اسیدسالیسیلیک (0/32
مشاهده شد بهطوریکه در شوری  2/5میليموس بر سانتيمتر،
اسیدسالیسیلیک ( 0/29درصد) و مصرف  0/5میليموالر آن
( 0/34درصد) ثبت شد (شکل  .)7کاربرد غلظتهای مختلف
اسیدسالیسیلیک در شوری  2/5میليموس بر سانتيمتر و
مصرف آن با غلظتهای  1و  1/5میليموالر در سطح شوری
پنج میليموس بر سانتيمتر منجر به افزایش معنيدار شاخص
برداشت اسانس نسبت به عدممصرف آن در شرایط شوری
گردید .شاخص برداشت تخمیني از تبدیل مؤثر ماده خشک به
عملکرد اقتصادی است .در گیاهان دارویي افزایش مواد مؤثره از
نظر اقتصادی شاخص مهمي تلقي ميشود لذا افزایش شاخص
برداشت اسانس بهعنوان یک صفت مطلوب بایستي مورد توجه
قرار گیرد (امیدبیگي .)1391 ،از آنجایيکه شاخص برداشت
اسانس رابطه مستقیمي با عملکرد اسانس دارد ،لذا علت کاهش
شاخص برداشت اسانس در شرایط شوری را ميتوان بهدلیل
کاهش عملکرد اسانس در شرایط تنش نسبت داد.

عملکرد اسانس
عملکرد اسانس بهعنوان یکي از شاخصهای کمي در گیاهان
دارویي مطرح ميباشد .نتایج نشان داد که عملکرد اسانس تحت
تأثیر برهمکنش شوری و اسیدسالیسیلیک قرار گرفت.
بهطوریکه بیشترین عملکرد اسانس (با میانگین  73میليگرم
در بوته) در شرایط بدون شوری با مصرف و یا بدون مصرف
اسیدسالیسیلیک و کمترین آن ( 22و  28میليگرم در بوته) در
تیمارهای شوری پنج و  2/5میليموس بر سانتيمتر بدون
کاربرد اسیدسالیسیلیک بهدست آمد که بهترتیب باعث کاهش
 72و  64درصدی تولید اسانس نسبت به تیمار شاهد (شرایط
بدون شوری و عدم کاربرد اسیدسالیسیلیک) شدند (شکل .)6
عالوه براین نتایج حاکي از آن است که در شرایط شوری افشانه
کردن گیاهان با سطوح مختلف اسیدسالیسیلیک ( ،0/5یک و
 1/5میليموالر) منجر به افزایش معنيدار عملکرد اسانس
نسبت به شاهد شد .بهنحویکه در شوری  2/5میليموس بر
سانتيمتر هر سه غلظت اسیدسالیسیلیک و در شوری پنج
میليموس بر سانتيمتر غلظتهای یک و  1/5میليموالر
اسیدسالیسیلیک اثر افزایشي بر عملکرد اسانس گذاشتند.
عملکرد اسانس معیاری از مقدار اسانس تولید شده در واحد
سطح در گیاهان دارویي است .بهنظر ميرسد کاهش عملکرد
اسانس در اثر تنش شوری ناشي از کاهش درصد اسانس و
عملکرد خشک گیاه باشد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج بهدست
آمده برای نعناع و مرزنجوش (داوو 3و همکاران1981 ،؛
الکیلتاوی و کروتیو )1987 ،4نیز مطابقت دارد .نوری و
همکاران ( )1391نیز در بابونه شیرازی و اوزتورک 5و همکاران
( )2004در بادرنجبویه کاهش عملکرد اسانس در اثر تنش
شوری را گزارش کردند .شوری بهدلیل اثرات اسمزی منفي که
بر دامنه وسیعي از واکنشهای متابولیکي گیاه ميگذارد منجر
به کمبود آب و در نتیجه اختالل در طیف وسیعي از فرآیندهای
1. Petropoulos
2. Prasad
3. Dow
4. El-Keltawi and Croteau
5. Ozturk

6. Greenway and Munns
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شکل  :6اثر برهمکنش شوری و اسیدسالیسیلیک بر عملکرد اسانس بادرشبي :SA( .اسیدسالیسیلیک) .میانگینهایي که دارای حداقل
یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن اختالف معنيدار در سطح احتمال یک درصد ندارند
Fig. 6: Interaction effect of salinity and salicylic acid on essential oil yield of Moldavian balm. Means having at least
one similar letter are not significantly different at 1% probability level according to Duncan´s Test

شکل  :7اثر برهمکنش شوری و اسیدسالیسیلیک بر شاخص برداشت اسانس بادرشبي :SA( .اسیدسالیسیلیک) .میانگینهایي که دارای
حداقل یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن اختالف معنيدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند
Fig. 7: Interaction effect of salinity and salicylic acid on essential oil harvest index of Moldavian balm. Means having at
least one similar letter are not significantly different at 5% probability level according to Duncan´s Test

شوری کفایت خواهد کرد .لذا باتوجه روند رو به افزایش شور
شدن اراضي کشاورزی و اهمیت تولید گیاهان دارویي ازجمله
بادرشبي ،ميتوان برای افزایش مقاومت این گیاه به شرایط
شوری از اسیدسالیسیلیک بهعنوان یک تنظـیمکنـنده رشـد
استـفاده نـمود .بـنابـرایـن کـاربـرد اسیدسالیسیلیک بهعنوان
روشي اقتصادی و آسان ميتواند خصوصیات رشد و کیفي
بادرشبي در شرایط شوری مالیم که در اکثر خاکهای مناطق
خشک و نیمهخشک کشور وجود دارد را بهبود بخشد و منجر
به افزایش درآمد کشاورزان گردد.

نتیجهگیری کلی
از نتایج این تحقیق ميتوان استباط کرد که در شوری 2/5
میليموس بر سانتيمتر و باالتر پارامترهای رشدی بادرشبي
همچون تعداد ساقههای فرعي گلدهنده ،ارتفاع بوته ،وزن
خشک ریشه و شاخساره ،درصد اسانس ،عملکرد و شاخص
برداشت اسانس کاهش ميیابد .عالوهبر این ،اسیدسالیسیلیک
بهعنوان یک تنظیمکننده بالقوه رشد گیاهي برای بهبود
وضعیت رشد بادرشبي ،عملکرد و کیفیت آن در شرایط شوری
ميتواند مورد توجه قرار گیرد و مصرف آن با غلظت یک
میليموالر برای حصول نتیجه مطلوب در شرایط وقوع تنش
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Effect of Salicylic Acid Foliar Application on Yield and Essential Oil in Moldavian
Balm Under Salinity Stress Conditions
Nasir1*, Y., Izan2, T., Javanmard3, A. and Arzhe4, J.
Abstract
Moldavian balm (Dracocephalum moldavica) is a valuable medicinal plant adaptable to different climatic regions found
in the North and North West of Iran. Soil salinity is known as a limiting factor for plants growth in arid and semi-arid
regions of the world, including Iran. This study was carried out as a factorial experiment based on a completely
randomized design in order to investigate the effect of four levels of salicylic acid solution (0, 0.5, 1 and 5.1 mM) and
three levels of salinity with sodium chloride (0, 2.5 and 5 mmohs/cm) with three replicates on some morphological
traits, yield and essential oil of Moldavian balm at greenhouse. Number of lateral flowering stems was reduced by 9.3
and 28.4% under 2.5 and 5 mmohs/cm salinity, respectively compared to non-stress condition. Also, 0.5, 1 and 1.5 mM
salicylic acid increased number of lateral flowering stems by an average of 32.5 % compared to the control. Results of
mean comparison showed that in 2.5 mmohs/cm salinity, application of all three concentrations of salicylic acid, and in
5 mmohs/cm salinity, application of 1 and 1.5 mM salicylic acid, shoot dry weight of plant, essential oil percentage,
essential oils yield and harvest index of essential oil had better performance than the control. Concentrations of 0, 1 and
1.5 mM of salicylic acid increased root dry weight of plant in 2.5 and 5 mmohs/cm salinity compared to the control.
Chlorophyll content was significantly decreased in 5 mmohs/cm salinity level, but the application of all three levels of
salicylic acid increased Chlorophyll content as much as 15 percent compared to the control.
Keywords: Chlorophyll index, Dracocephalum moldavica, Dry weigh, Essential oil, Growth regulator, NaCl
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