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بررسی تأثیر محلولپاشی یک ترکیب محتوی اسیدهای آمینه بر صفات مورفولوژیک و
بیوشیمیایی کدوی تلخ ()Momordica charantia L.
Effect of Compound Containing Amino Acid Spraying on Morphological and
)Biochemical Characteristics of Bitter Squash (Momordica charantia L.
محمدحسین امینیفرد*1و سکینه خندان

دهارباب2

تاریخ پذیرش99/09/22 :
تاریخ دریافت99/03/30 :
(مقاله پژوهشی)
چکیده
بهمنظور بررسی اثر محلولپاشی اسیدآمینه بر رشد ،عملکرد و صفات بیوشیمیایی گیاه کدوی تلخ (کارال) ،آزمایشی در قالب طرح
بلوكهای کامل تصادفی در دانشگاه بیرجند با سه تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمایشی ،شامل چهار سطح از یک ترکیب تجاری محتوی
اسیدهای آمینه به نام تکامین مکس (صفر 3 ،1/5 ،و  4/5میلیلیتر در لیتر) در طی سه مرحله محلولپاشی (مرحله رویشی ،زمان
گلدهی و زمان تشکیل میوه) بودند .نتایج نشان داد که آمینواسید بر اجزا برگ معنیدار بود ،بهطوریکه با افزایش سطح تیمار ،وزنتر
و خشک و سطح برگ افزایش یافت .اسیدآمینه عالوه بر اجزا برگ ،بر رنگیزههای آن (کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل) نیز تأثیرگذار بود.
بیشترین میزان کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل بهترتیب  6/06 ،4/94و  11/10میلیگرم برگرم وزنتر برگ در تیمار  4/5میلیلیتر در
لیتر اسیدآمینه و کمترین میزان این صفات در شاهد مشاهده شد .همچنین نتایج ،نشاندهنده تأثیر معنیدار اسیدآمینه بر صفات کمی
بوته بود ،بهطوریکه بیشترین طول بوته و تعداد شاخههای جانبی در باالترین سطح اسیدآمینه بهدست آمد .اسیدآمینه نیز اجزا
عملکرد (وزن ،طول و قطر میوه ،عملکرد محصول و تعداد میوه) و صفات بیوشیمیایی میوه (درصد آنتیاکسیدانی و فنول کل) را تحت
تأثیر خود قرار داد ،بهطوریکه بیشترین عملکرد محصول ( 4740/3کیلوگرم در هکتار) ،میزان فنول ( 8/68میلیگرم گالیک اسید در
صد گرم ماده) و فعالیت آنتیاکسیدانی ( 68/48درصد) در تیمار  4/5میلیلیتر در لیتر اسیدآمینه حاصل شد .بر اساس نتایج این
آزمایش ،استفاده از اسیدآمینه ،نقش مؤثری بر صفات کمی و کیفی گیاه کدوی تلخ داشت.
واژههای کلیدی :رنگیزههای کلروفیل ،عملکرد ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،کدوی تلخ

 1و  .2بهترتیب استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
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* :نویسنده مسئول
این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسیارشد نویسنده دوم به راهنمایی محمدحسین امینی فرد میباشد.
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میتوان به عملکرد سریع تغذیهای ،ایجاد تعادل و موازنه در
رشد گیاه ،کاهش استرس ،تنظیم فعالیت روزنههای هوایی،
تقویت سیستم ایمنی گیاه ،افزایش کمی و کیفی محصول ،القاء
فرآیند گردهافشانی ،افزایش سرعت رسیدگی محصول ،افزایش
سرعت تشکیل اندامهای گیاهی ،افزایش سبزینگی ،تأمین
نیتروژن گیاه و سنتز هورمونهای گیاهی اشاره کرد .آمینواسید
هم بهصورت خاکی و هم بهصورت محلولپاشی ،استفاده
میگردد (فرانکو 4و همکاران.)1994 ،
کائو 7و همکاران ( (2010در بررسی خود مشاهده کردند که
کاربرد خارجی آمینواسید باعث افزایش عملکرد و کیفیت گل
های کلم چینی شد .همچنین افزایش تولید بیوماس تربچه
برگی توسط لیو 8و همکاران ) (2008و با کاربرد آمینواسید
گزارش شد .کوکونارس 9و همکاران ( )2013دریافتند که کاربرد
آمینواسید تأثیر سودمندی بر عملکرد گوجهفرنگی گلخانهای
دارد .لیو و همکاران) (2008نشان دادند که کاربرد محلولپاشی
آمینواسید باعث بهبود کارایی جذب نیتروژن از خاك میگردد
و درنتیجه سبب کاهش هدرروی نیتروژن میشود .داکورا و
فیلیپس )2002) 10بیان کردند که گیاهان با کاربرد آمینواسید
از طریق ریشه ،قادر خواهند بود تا عناصر غذایی بیشتری از
محیط ریشه جذب کنند .با توجه به اهمیت گیاه کدوی تلخ،
یکی از راهکارهای افزایش رشد و عملکرد این گیاه دارویی،
مدیریت تغذیه مناسب در مزرعه میباشد .با توجه به اینکه
تاکنون گزارشی در خصوص تأثیر اسیدآمینه بر گیاه کدوی تلخ
نشده است ،لذا هدف از اجرای این طرح ،مطالعه تأثیر سطوح
مختلف اسیدآمینه بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی کدوی
تلخ بود ،تا با کاهش اتکاء به نهادههای شیمیایی ،بتوان در
جهت تولید پایدار این گیاه دارویی مهم گام برداشت.

مقدمه
کدوی تلخ یا کارال با نام علمی
گیاهی علفی ،یکساله ،خزنده ،باالرونده متعلق به خانوادۀ
کدوئیان ( )Cucurbitaceaeو بومی آسیا میباشد که از زمان
های قدیم در طب سنتی استفاده میشود (کریسن 1و همکاران،
 )2008و کشت آن عمدتاً در شرق آفریقا ،آسیا و آمریکای
جنوبی رایج است .امروزه انواعی از ارقام وحشی و اهلی آن در
مناطق گرمسیری پراکنده شده است .تاکنون هیچ منبعی در
مورد وجود آن در ایران ارائه نشده است .اما اخیراً تولید آن در
مناطق گرمسیری کشور همانند سیستان و بلوچستان ،هرمزگان
و بوشهر تا حدی رواج یافته است (حیدری و مبصریمقدم،2
 .)2012ازجمله مواد موجود در کدوی تلخ ،کارانتین ،انسولین،
کوکوربوتانوئیدها ،موموردسین و لینولئیکاسیدها میباشند
(هارینانتینیا 3و همکاران .)2006 ،کلیه اندامهای گیاه ازجمله
ریشه ،ساقه ،برگ و میوه مصرف دارویی داشته و به دلیل
داشتن آلکالوئید موموردیسین تلخمزه میباشند .میوههای این
گیاه همچنین غنی از ویتامین  ،Aویتامین  Cو آهن بوده و
سرشار از پلیپپتید ،انسولین و کارانتین میباشد که در کاهش
قند خون مؤثرند (توری هادسون ،)2007 ،4بهطوریکه ترکیبات
شبه انسولین موجود در دانه و میوه گیاه کدوی تلخ در درمان
دیابت نوع یک و دو تأثیر دارد .همچنین میوه کدوی تلخ دارای
خاصیت ضدسرطانی ،بهویژه ضدسرطان خون میباشد (توری
هادسون.)2007 ،
در نظامهای کشاورزی پایدار ،هرگونه بهبود در نظامهای
کشاورزی باید منجر به افزایش تولید و کاهش اثر مخرب زیست
محیطی شود که درنهایت موجب افزایش پایداری نظامها می
گردد .از طرفی کشاورزی ارگانیک استفاده از کودهای شیمیایی
را تا حدودی منسوخ کرده است (کردانا 5و همکاران.)2009 ،
یکی از موادی که میتواند جایگزین کودهای شیمیایی شود،
آمینواسیدها است .آمینواسیدها فرم ارگانیک نیتروژن است و
محصوالت با پایه آمینواسید در دهه گذشته بهوسیله
پرورشدهندگان استفاده میشده است و باعث بهبود عملکرد و
رشد گیاهان مختلف گردیده است .مزایای استفاده از آمینواسید
با محتوای نیتروژن آلی در ارتباط با تعامل مثبت و سازنده با در
دسترس بودن برخی مواد معدنی و مغذی است (فرانکو 6و
همکاران .)1994 ،ازجمله نقشهای اسیدآمینه در گیاهان
Momordica charantia L.

مواد و روشها
این پژوهش در سال زراعی  1395-1396در قالب طرح
بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشکده
کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل
چهار سطح اسیدآمینه (صفر 3 ،1/5 ،و  4/5میلیلیتر در لیتر)
بودند .قبل از کشت ،جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاك مزرعه از عمق صفر تا  30سانتیمتری
نمونهبرداری شد (جدول  .)1بهمنظور انجام آزمایش ،پس از
عملیات شخم ،دیسک و مسطح کردن خاك اقدام به کرتبندی
زمین نموده و زمین آزمایشی با استفاده از گچ ،خطکشی و

1. Crisan
2. Heidari and Mobasri-Moghadam
3. Harinantenaina
4. Tori-Hudson
5. Cerdana
6. Franco

7. Cao
8. Liu
9. Koukounaras
10. Dakora and Phillips
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 ꞊ Vحجم محلول صاف شده ꞊ A ،جذب در طولموجهای
قرائت شده ꞊ W ،وزنتر نمونه برحسب گرم
جهت تعیین میزان مهار رادیکال آزاد میوه (فعالیت
آنتیاکسیدانی) از روش اندازهگیری کاهش ظرفیت رادیکالی و
با کمک -2،2دی فنیل  -1پیکریل هیدرازیل ) (DPPHاستفاده
گردید )ترکمن 2و همکاران .)2005 ،لذا برای این منظور 2
میلیلیتر از محلول اتانولی  0/15میلیموالر  DPPHبه لوله
آزمایش حاوی  1میلیلیتر عصاره میوه کدوی تلخ اضافه شد.
سپس محلول حاصل بهمدت  30ثانیه با دستگاه ورتکس
مخلوط شد .بعد محلول به مدت  20دقیقه در تاریکی و در
دمای اتاق تثبیت گردید .جذب نمونهها در طولموج 517
نانومتر با دستگاه اسپکتوفتومتر مدل ( UNICO, 2000,
 )Germanyخوانده شد و از رابطه ذیل محاسبه گردید.

سپس نهرها ایجاد شدند .واحدهای آزمایشی ،شامل دو ردیف
جوی به طول چهار متر ،فاصله بین ردیفها سه متر ،فاصله
بوتهها روی ردیف  90سانتیمتر و فاصله دو کرت مجاور  1/5و
درمجموع  20بوته در هر کرت بهصورت نمکاری کشت شد.
عمق کاشت بذرها سه سانتیمتر بود و در هر گوده چهار بذر
کشت شدند .زمان کاشت بذرها ،اواسط اردیبهشت  1395بود.
آبیاری دوم 5 ،روز بعد از آبیاری اول بهمنظور تسهیل در سبز
شدن بذرها انجام شد .بذرها پس از هفت تا  10روز ،سبز شدند
و پس از چند روز عملیات واکاری انجام شد و پس از تقریباً 20
روز ،عمل تنک بوتهها انجام شد و در هر محل ،یک بوته نگه
داشته شد .کود آمینواسید مورداستفاده در این پژوهش با نام
تجاری تکامین مکس ساخت شرکت اگریتکنو اسپانیا میباشد
و توسط شرکت رها اندیشکاوان وارد کشور شده است .این کود
بهصورت مایع (حاوی  14درصد اسیدآمینه کل 12 ،درصد
اسیدآمینه ایزومر ( 60 ،(Lدرصد ماده آلی و هفت درصد
نیتروژن کل) میباشد .محلولپاشی کود اسیدآمینه بر اساس
سطوح مختلف در سه نوبت رشد گیاه شامل مرحله رویشی
گیاه ،زمان گلدهی گیاه و زمان تشکیل میوه و در ساعت  5الی
 6صبح بر گیاهان اعمال شد .آبیاری بهطور مرتب هر هفت روز
در طی دوره رشد گیاه انجام شد .همچنین وجین علفهای هرز
و سلهشکنی در چند مرحله انجام گردید .پس از اعمال آخرین
تیمار و شروع باردهی گیاهان ،چهار بوته از وسط هر کرت
انتخاب و برداشت میوه در طی فصل رشد در چند چین انجام
شد .درنهایت میوههای برداشت شده از هر بوته توزین و میزان
عملکرد در بوته و هکتار محاسبه گردید .برای اندازهگیری طول
و قطر میوهها از کولیس و خطکش استفاده شد .در مرحله میوه
دهی گیاهان ،بهطور تصادفی ،نمونههایی از برگهای بوته جهت
اندازهگیری رنگیزههای فتوسنتزی برگ و نمونههای از میوه
جهت اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی و محتوی فنول میوه
کدوی تلخ تهیه شد .اندازهگیری مقادیر کلروفیل  ،b ،aکلروفیل
کل از روش آرنون )1967( 1انجام گرفت .برای این منظور 0/2
گرم از بافت تر برگ کدوی تلخ در  10میلیلیتر استون 80
درصد ساییده ،سپس حجم محلول با استون به  20میلیلیتر
رسید .محلول حاضر بهمدت  10دقیقه با سرعت  4000دور
سانتریفیوژ گردید .سپس میزان کلروفیل  aدر طولموج 663
نانومتر و کلروفیل  bدر طیف جذبی  645نانومتر قرائت و بر
طبق روابط ذیل برحسب میلیگرم بر گرم وزنتر محاسبه شد.

 /جذب نمونه شاهد)  = 1 -میزان مهار رادیکال آزاد میوه کدوی تلخ
( ×100جذب قرائت شده

برای اندازهگیری محتوی فنول میوه کدوی تلخ از روش
گالیک اسید و معرف فولین سیوکالچو استفاده شد (شریفی 3و
همکاران .)2015 ،بدین منظور 0/5 ،میلیلیتر از معرف فولین
سیوکالچو به  0/5میلیلیتر عصاره میوه کدوی تلخ و
استانداردهای گالیگ اسید اضافه و سپس به محلول حاصل 4
میلیلیتر سدیم کربنات یک موالر اضافه شد .پس از  15دقیقه
نگهداری در دمای محیط ،جذب نمونهها در طولموج 765
نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر خوانده شد .سپس مقدار
کل ترکیبات فنولی نمونهها با استفاده از منحنی استاندارد
گالیک اسید محاسبه گردید .جهت آنالیز دادهها از نرمافزار
 SAS 9.1استفاده گردید و مقایسه میانگینها با آزمون دانکن
در سطح احتمال  5درصد انجام گرفت.

Chlorophyll a = (19.3 × A663 - 0.86 × A645) V/100W
Chlorophyll b = (19.3 × A645 - 3.6 × A663) V/100W
)Chlorophyll total = (20.2 × A645 + 8.02 × A663
×V×1000/W
2. Turkmen
3. Sharifi

1. Arnon
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جدول  :1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك محل آزمایش
Table 1: Physical and chemical properties of soil in experimental field
بافت
Texture

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)

)Total nitrogen (%

3.1

0.06

)EC (ds.m-1

لومی

نیتروژن کل (درصد)

پتاسیم قابلدسترس
(میلیگرم در کیلوگرم)

فسفر قابلدسترس
(میلیگرم در کیلوگرم)

)Available K (mg.kg-1

)Available P (mg.kg-1

220.35

20

اسیدیته
pH
7.76

ماده آلی (درصد)
Organic matter
)(%
0.068

Loamy

همچنین در جدول آنالیز واریانس (جدول  )2مشاهده
میشود ،سطح برگ تحت تأثیر معنیدار تکامینمکس قرار
گرفت .نتایج مقایسه میانگینها نشان داد ،که در باالترین
غلظت محلول استفاده شده ( 4/5میلیلیتر در لیتر) بیشترین
سطح برگ ( 51/3سانتیمترمربع) مشاهده شد که در مقایسه با
شاهد  22/4درصد افزایش داشته است (جدول  .)3سطح برگ
یکی از مهمترین پارامترهایی است که برای مطالعه رشد
همانندسازی و بسیاری از فرایندهای زراعی و اکولوژیک ازجمله
فتوسنتز ،تعرق و بیالن انرژی محیطی مورداستفاده قرار می
گیرد و فتوسنتز و تعرق میتوانند تابعی از شاخص سطح برگ
باشند (محلوجی و افیونی .)2005 ،2نتایج آزمایشات مختلف
نشان داد که کاربرد غلظتهای پنج 10 ،و  25میلیموالر
اسیدآمینه گالیسینبتائین میتواند باعث افزایش سطح برگ
گیاهان شود (مایکل برت 3و همکاران2006 ،؛ لوپز 4و همکاران،
 .)2002پژوهش عربلو و همکاران ( )1393تأثیر معنیدار
اسیدآمینه فرتیتال حاوی  44/5درصد اسید آمینه آزاد بر سطح
برگ سیب را نشان داد که بیشترین میزان سطح برگ با 34/5
سانتیمترمربع مربوط به رقم گرانی اسمیت بود.
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2نیز نشان داد ،که وزنتر و
خشک برگ تحت تأثیر معنیدار تکامینمکس قرار گرفتند .بر
اساس نتایج مقایسه میانگینها ،بیشترین وزنتر برگ (0/92
گرم) و وزن خشک آن ( 0/186گرم) در باالترین سطح محلول
استفاده شده ( 4/5میلیلیتر در لیتر) بهدست آمد (جدول .)3
نتایج ذکر شده در این آزمایش که مربوط به اثر تیمار
آمینواسید بر افزایش وزن خشک بوته میباشد با نتایج
تحقیقات حکیمچه بهیشات و همکاران ( )1390مطابقت دارد.

نتایج و بحث
صفات رویشی گیاه
نتایج ارائه شده حاکی از تأثیر معنیدار تکامینمکس بر طول
بوته و تعداد شاخههای جانبی بود (جدول  .)2مقایسه
میانگینها نشان داد ،بیشترین طول بوته ( 420سانتیمتر) و
تعداد شاخههای جانبی ( 13عدد) با کاربرد تیمار  4/5میلیلیتر
در لیتر تکامینمکس بهدست آمد ،که تفاوت آماری معنیداری
با سایر تیمارها داشت (جدول  .)3مشابه این آزمایش ،نتایج
بررسی کاربرد شش گرم در لیتر محلول محتوی آمینواسید
بهصورت محلولپاشی باعث افزایش رشد رویشی در فلفلدلمه و
گوجهفرنگی شد (حقیقی و مظفریان .)1394 ،پژوهش صورت
گرفته توسط حاج سیدهادی ( )1389نیز به تأثیر بسیار معنی
دار محلولپاشی اسیدآمینه فسنوترن بر ارتفاع گیاه بابونه اشاره
داشت ،که بیشترین ارتفاع بوته با  38/7سانتیمتر زمانی
حاصل شد که محلولپاشی در دو مرحله قبل از گلدهی و در
مرحله گلدهی کامل انجام گردید .همچنین کاربرد اسیدآمینه
گالیسین و گلوتامیک اسید در خیار سبب افزایش طول بوته،
تعداد شاخه فرعی و طول میانگره و درنهایت افزایش رشد گیاه
نسبت به حالت شاهد شد ،بهطوریکه بیشترین طول بوته و
تعداد شاخه فرعی در اثر استفاده از این نوع اسیدآمینه و
کمترین طول و تعداد شاخه فرعی به هنگام عدم استفاده از این
کود ثبت شد( .نجفی .)1395 ،تحقیق دیگری ،نشان داده شد
که مصرف اسیدآمینه گالیسین در ذرت بر ارتفاع بوته بسیار
مؤثر بوده است (حکیمچه بهیشات و همکاران .)1390،علت
تأثیر مثبت اسیدآمینه در این صفات را میتوان به دلیل افزایش
تقسیم سلولی در اندامهای رویشی و درنتیجه افزایش رشد گیاه
دانست .در بسیاری از بررسیها مشخص شده است که
اسیدهای آمینه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیتهای
فیزیولوژیک ،رشد و نمو گیاه مؤثر واقع میشوند (فتن 1و
همکاران .)2010 ،آمینواسید چه بهطور انباشته شده در گیاه و
چه بهصورت کاربرد خارجی باعث تجمع نیتروژن و درنتیجه
افزایش رشد گیاهان میشود (لیو و همکاران.)2008 ،
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جدول  :2تجزیه واریانس صفات کمی برگ کدوی تلخ تحت تأثیر اسیدآمینه
Table 2: Source of variance of quantitative traits of Carla leaf under the influence of amino acid
منابع تغییرات
S.O.V

درجه
آزادی

وزنتر برگ

Number of
lateral branches

0.122ns

*2411.58

*5.08

3

**0.012

**0.002

**48.56

**7061.75

**9.63

**25.19

6

0.00066

0.000091

1.97

294.91

5.83

1.77

Fresh leaf
weight
0.00017ns

2

Amino acid

خطا

1.33ns

Leaf dry weight

Leaf area

Plant length

0.00022ns

Block

اسیدآمینه

Number of
fruits per plant

وزن خشک برگ

سطح برگ

طول بوته

df

بلوك

تعداد شاخههای
جانبی

تعداد میوه در
بوته

Errror

ضریب تغییرات
(درصد)

3.07

2.99

6.27

8.89

4.63

9.46

)CV (%

 ** ،nsو * :بهترتیب غیرمعنیداری و معنیداری در سطح احتمال یک و پنج درصد
ns,** and *: Non-significant, are significant at the 1% and 5% of probability level, respectively

جدول  :3مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اسیدآمینه بر صفات کمی برگ کدوی تلخ
Table 3: Mean comparisons for effects of different concentrations of amino acid on quantitative traits of Carla leaf
وزن خشک برگ
وزنتر برگ
طول بوته
سطح برگ
اسیدآمینه
تعداد میوه در بوته
تعداد شاخههای جانبی
(گرم)
(گرم)
)
متر
سانتی
(
)
مربع
متر
سانتی
(
)
لیتر
(میلیلیتر در
Number of fruits
Number of lateral
Fresh leaf
)weight (gr

Leaf dry weight
)(gr

)Leaf area (cm2

)Plant length (cm

branches

per plant

شاهد

0.76c

0.126c

41.90c

314.00c

9.33c

11.00c

Control
1.5
3
4.5

0.81bc
0.85b
0.92a

)Amino acid (ml.L-1

0.140bc
0.156b
0.186a

45.96b
48.73ab
51.30a

358.33b
390.00 ab
420.00a

10.00bc
11.66ab
13.33a

12.66bc
15.00b
17.66a

حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداری در سطح  1و  5درصد آزمون چنددامنهای دانکن ندارند
The same letters in each column do not have a significant difference in the level of 1 and 5% of the Duncan multi-domain test

همچنین تأثیر غلظتهای محلول محتوی آمینواسید بر افزایش
وزنتر شاخساره در گوجهفرنگی (حقیقی و مظفریان)1394 ،
بهطور معنیداری نسبت به شاهد گزارش شده است .کودهای
زیستی از قبیل اسیدآمینه سبب طویل شدن برگ و همچنین
افزایش تعداد برگها و افزایش فعالیت فتوسنتزی در گیاه شد
که درنهایت افزایش رشد و وزن گیاه را در پی داشت (دولتیان
و همکاران .)1392 ،گزارش شده است که اسیدهای آمینه بر
جذب نیتروژن از خاك اثر گذاشته و باعث افزایش آن شده و
بهتبع آن رشد رویشی گیاه (وزنتر و خشک برگ) افزایش داده
است .پاپاجوریو و موراتا ،)1995( 1علت افزایش وزن خشک
برگ با تیمار اسیدآمینه را به دلیل کاهش خسارت به
فتوسیستم  IIو درنتیجه افزایش فتوسنتز و فراوردههای
فتوسنتزی در گیاه میدانستند.

رنگیزههای برگ (کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل و
کارتنوئید)
طبق نتایج بهدستآمده از جدول تجزیه واریانس (جدول )4
مشاهده شد که ویژگیهای کیفی برگ در غلظتهای مختلف
تکامینمکس تأثیر معنیداری در سطح احتمال یک درصد
داشتند ( .(P ≤0/01بر اساس نتایج بهدستآمده بیشترین
میزان کلروفیل  4/94( aمیلیگرم بر گرم وزنتر برگ)،
کلروفیل  6/06( bمیلیگرم بر گرم وزنتر برگ) و کلروفیل کل
( 11/10میلیگرم بر گرم وزنتر برگ) ،از غلظت  4/5میلیلیتر
در لیتر محلول استفاده شده حاصل شد (جدول  .)5همچنین
غلظتهای مختلف تکامینمکس ،میزان کارتنوئید کدوی تلخ را
تحت تأثیر قرار داد که در سطح آماری یک درصد معنیدار شد
(جدول  .)4کارتنوئید با غلظتهای مختلف محلول استفاده
شده دچار تغییراتی شد ،بهطوریکه با افزایش مصرف آن میزان
کارتنوئید نیز روندی افزایشی داشت .نتایج نشان داد که
باالترین میزان کارتنوئید ( 2/40میلیگرم در گرم وزنتر برگ)
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آمینو اسید با غلظت  0/3درصد بهصورت ریشهای و  0/9درصد
بهصورت محلولپاشی در گوجهفرنگی افزایش یافت.
همچنین نتایج تجزیه واریانس (جدول  )6این صفات حاکی
از آن است که طول و قطر میوه رسیده تحت تأثیر معنیدار
غلظت تکامینمکس قرار گرفت .با افزایش غلظت محلول
استفاده شده ،طول و قطر میوه رسیده نیز افزایش یافت.
بیشترین طول ( 23سانتیمتر) و قطر ( 72/66میلیمتر) میوه
رسیده مربوط به تیمار  4/5میلیلیتر در لیتر تکامینمکس بود
(جدول  .)7مشابه این آزمایش ،نتایج پژوهشگران نشان دادند
که ،کاربرد محلول حاوی آمینواسید باعث افزایش معنیدار
طول و قطر پنج رقم گوجهفرنگی نسبت به تیمار شاهد شد
(جوانمردی و ستار1395 ،؛ حقیقی و مظفریان.)1394 ،
نتایج تجزیه واریانس نیز نشان داد که مصرف تکامینمکس
توانست وزن هزاردانه و تعداد دانه در میوه را تحت تأثیر قرار
دهد (جدول  ،)6بهطوریکه بیشترین وزن هزاردانه (172/4
گرم) از غلظت سه میلیلیتر در لیتر تکامینمکس و بیشترین
تعداد دانه در میوه کدوی تلخ ( 22عدد) از تیمار  4/5میلیلیتر
در لیتر از این محلول حاوی اسیدآمینه بهدست آمد (جدول .)7
پرولین و سایر اسیدهای آمینه که در اختیار گیاه است ،نه تنها
نقش ذخیره نیتروژن و کربن را بازی میکنند ،بلکه نقشهای
مهمی دیگری نظیر انتقال عناصر ،فعالکننده ریشه گیاه ،کمک
به گیاه برای غلبه به استرسهای محیطی ،تسریعکننده فعالیت
و تعدیلکننده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه جهت سنتز پروتین
موردنیاز در گیاه میباشد و درنتیجه فرآیندهای متابولیسم
گیاهی را ارتقاء میبخشد و به خاطر این اثرات مثبت بر رشد و
نمو گیاه ،موجب افزایش وزن هزاردانه و در نهایت عملکرد دانه
میشود (هونسوم و تاموس .)2008 ،این نتایج با تحقیقات
پوریوسف میاندوآب و همکاران ( )1393با محلولپاشی
اسیدآمینه در عملکرد دانه ذرت مطابقت داشت .همچنین بر
اساس مطالعات صورت گرفته ،مصرف پرولین و محلول محتوی
اسیدهای آمینه موجب افزایش وزن هزاردانه و عملکرد گندم
(والتون 6و همکاران )2002 ،و جو (پورابتهاج و همکاران،
 )1391شد .در این خصوص نیز محمودی و علیزاده ()1393
عنوان نمودند ،محلولپاشی با ترکیبات آمینواسیدی در سه
مرحله از رشد منجر به افزایش  37/1درصدی از عملکرد دانه
در ماشک رقم گلسفید در مقایسه با شاهد شده است.

در غلظت  4/5میلیلیتر در لیتر تکامینمکس بهدست آمد
(جدول  .)5کودهای محتوی اسیدآمینه میتواند میزان کلروفیل
را افزایش دهد (بلوندن 1و همکاران )1997 ،یا باعث محافظت
کلروفیلها شود (گاداال ،)2000 ،2بهطوریکه تحقیقات نشان
داده محلولپاشی مواد حاوی اسیدهای آمینه ،کلروفیل کل،
کربوهیدراتها و مواد معدنی محتوی برگ را افزایش داده است
(ال -نگار 3و همکاران .)2009 ،همچنین نتایج پژوهشگران
نشان داد که کاربرد اسیدآمینه گالیسین و گلوتامیک اسید در
دور آبیاری پنجروزه سبب افزایش کلروفیل  bدر برگ خیار
(نجفی )1395 ،و تیمار محلولپاشی آمینواسید حاوی پرولین
آزاد در انگور دیم خلیلی (تدین و همکاران )1393 ،موجب
افزایش میزان کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل شد که با نتایج این
تحقیق مطابقت دارد .همچنین طبق تحقیقات انجام شده،
محلولپاشی اسیدآمینه گالیسینبتائین در برنج (چائوم 4و
همکاران )2006 ،با تثبیت رنگدانهها منجر به بهتر شدن میزان
فتوسنتز و افزایش کلروفیل برگ در این گیاهان شد .کلروفیل،
مولکول مسئول در جذب انرژی خورشید و فرآیند فتوسنتز
است .اسیدهای آمینه بهعنوان منبعی از نیتروژن یک ترکیب
اساسی در تولید پروتئین گیاهی و کلروفیل میباشند (آل سعید
و کمال .)2008 ،همچنین گزارش شد که کاربرد اسیدآمینه در
گیاه از بستهشدن روزنهها جلوگیری کرده و سبب افزایش ورود
دیاکسید کربن به گیاه شده که میتواند باعث افزایش فتوسنتز
شود زیرا یکی از عوامل محدودکننده فتوسنتز ،کمبود دی
اکسیدکربن است (رابینسون و جونز.)1986 ،5
صفات کمی میوه
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )6وزنتر و خشک میوه نشان داد،
که بین غلظتهای تکامینمکس در این صفات تفاوت آماری
معنیداری مشاهده شد .مقایسه میانگین دادهها نشان داد که
بیشترین وزنتر ( 127/33گرم) و خشک میوه رسیده (11/47
گرم) در غلظت  4/5میلیلیتر در لیتر محلول استفاده شده
بهدست آمد (جدول  .)7مشابه نتایج این پژوهش ،حقیقی و
مظفریان ( )1394بیان کردند که کاربرد محلول محتوی آمینو
اسید با غلظت  4میلیگرم در لیتر باعث افزایش معنیدار وزن
خشک در میوه فلفلدلمه و گوجهفرنگی نسبت به تیمار شاهد
شد .همچنین نتایج تحقیق کوکونارس و همکاران ()2013
نشان دادند که میانگین وزن میوه تحت تأثیر محلول محتوی

عملکرد و تعداد میوه در بوته
بر اساس نتایج (جدول  ،)6عملکرد محصول در سطح یک
درصد تحت تأثیر معنیدار تکامینمکس قرار گرفت و اختالف
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همچنین نتایج بهدستآمده از این آزمایش با نتایج محمودی و
علیزاده ( )1393در ماشک رقم گلسفید مطابقت دارد ،آنها در
پژوهش خود بیان داشتند ،که محلولپاشی با اسیدآمینه آزاد
سبب تأثیر مثبت بر رشد ،عملکرد و کیفیت میوه در مقایسه با
شاهد شد.

معنیداری بین تیمارها وجود داشت ،بهطوریکه ،بیشترین
عملکرد محصول ( 4740/3کیلوگرم در هکتار) در غلظت 4/5
میلیلیتر در لیتر محلول استفاده شده بهدست آمد که در
مقایسه با سایر غلظتها افزایش داشت و کمترین میزان این
صفت ( 2866/7کیلوگرم در هکتار) مربوط به سطح شاهد بود
(جدول  .)7همچنین نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد
که تأثیر تکامینمکس در سطح یک درصد بر تعداد میوه در
بوته معنیدار بود .مقایسه میانگینها نشان داد ،که با محلول
استفاده شده ،تعداد میوه در بوته نسبت به شاهد افزایش
داشت ،بهطوریکه بیشترین تعداد میوه در بوته ( 17عدد)
مربوط به باالترین غلظت تکامینمکس ( 4/5میلیلیتر در لیتر)
بود (جدول .)3
همانطورکه نتایج نشان داد تکامینمکس توانست تعداد
میوه کدوی تلخ را تحت تاثیر قرار دهد ،بنابراین با توجه به
افزایش تعداد میوه تولیدی ،افزایش عملکرد نیز به وقوع پیوسته
است ،بهطوریکه عملکرد میوه در غلظت  4/5میلیلیتر در لیتر
نسبته به شاهد  65درصد افزایش عملکرد داشته است .به نظر
میرسد که ترکیبات اسیدآمینه در این آزمایش بهطور موفقیت
آمیزی به برگ ،میوه و گل کدوی تلخ نفوذ کرده و رشد رویشی
و زایشی گیاه را فعالتر نموده و موجب حفظ بقاء و باروری
بیشتر این گیاه گردیده است .پژوهشگران در این زمینه اعتقاد
دارند که اسیدهای آمینه از طریق فعالسازی هورمونهای مؤثر
در تشکیل گل و میوه از قبیل اتیلن و تأثیر مثبت تغذیه برگی
بهعنوان یک منبع مهم در سنتز پروتئین گیاه باعث بهبود
جوانهزنی دانههای گرده و افزایش گلدهی و عملکرد گیاه می
گردند (هونسوم و همکاران .)2008 ،1مشابه نتایج این تحقیق،
محلولپاشی اسید آمینه هیومی فورته باعث افزایش جذب
نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و عناصر کممصرف گردید و باعث
افزایش رشد و عملکرد کدو و ذرت شد (پوریوسف میاندوآب،
 .)1393همچنین همسو با این پژوهش ،افزایش عملکرد در اثر
کاربرد محلولهای محتوی اسیدهای آمینه در گیاه سیبزمینی
(عواد 2و همکاران ،)2007 ،خیار (کارپپیا 3و همکاران،)2000 ،
فلفل شیرین (آل سعید و کمال )2008 ،4و نخودفرنگی
(عبدالموغود 5و همکاران )2011 ،گزارش شده است .کوکونارس
و همکاران ( )2013و جوانمردی و ستار ( )1395هم گزارش
نمودند کاربردکودهای حاوی آمینواسید تأثیر سودمندی بر
عملکرد گوجهفرنگی گلخانهای دارد .همچنین نتایج بهدست

صفات بیوشیمیایی میوه
نتایج آماری حاصل از تجزیه واریانس (جدول  ،)4بیانگر اثر
معنیدار غلظت تکامینمکس در میزان فنول میوه کدوی تلخ
نسبت به تیمار شاهد بود .نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که
بیشترین میزان فنول ( 8/68میلیگرم گالیک اسید در صد
گرم ماده خشک) در تیمار  4/5میلیلیتر در لیتر محلول
مورداستفاده حاصل شد که در مقایسه با سایر غلظتها افزایش
داشت و کمترین میزان این صفت ( 7/82میلیگرم گالیک اسید
در صد گرم ماده خشک) مربوط به شاهد بود (جدول  .)5نتایج
تجزیه واریانس فعالیت آنتیاکسیدانی میوه نشان داد که بین
سطوح مختلف تکامینمکس در این صفت تفاوت آماری
معنیداری در سطح یک درصد مشاهده شد (جدول  .)4مقایسه
میانگین دادهها نشان داد ،که بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی
( 68/48درصد) در تیمار  4/5میلیلیتر در لیتر تکامینمکس
بهدست آمد که  1/2برابر سطح شاهد بود (جدول  .)5مطالعات
مختلف نشان دادند که تجمع اسیدهای آمینه عالوهبر کاهش
مستقیم آسیبهای ناشی از تنش اکسیداتیو میتواند با وجود
نقش محافظتی از آنزیمهای درگیر در سیستم آنتیاکسیدان از
قبیل کاتاالز و پراکسیداز به مهار انواع اکسیژنهای فعال
ازجمله  H2O2کمک کند (ژانگ 6و همکاران2009 ،؛ اشرف و
فوالد .)2007 ،7مشابه نتایج این تحقیق ،توکلی حسنکلو و
همکاران ( )1394نشان دادند که حداکثر فعالیت آنزیم
آنتیاکسیدانی پراکسیداز در غلظت  150میلیموالر اسیدآمینه
گالیسینبتائین و حداقل فعالیت آنتیاکسیدان در پایینترین
سطح (صفر میلیموالر) در سیاهدانه مشاهده شد.

1. Hounsome
2. Awad
3. Karuppaiah
4. Al-Said and Kamal
5. Abdel Mawgoud

6. Zhang
7. Ashraf and Foolad
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 تجزیه واریانس صفات کیفی برگ و میوه کدوی تلخ تحت تأثیر اسیدآمینه:4 جدول
Table 4: Source of variance of quality traits of Carla leaf and fruit under the influence of amino acid
فعالیت آنتیاکسیدانی میوه

فنول میوه

کارتنوئید

کلروفیل کل

درجه آزادی

منابع تغییرات

Total fruit antioxidan

Fruit phenol

Carotenoid

Total chlorophyll

Chlorophyll b

Chlorophyll a

df

S.O.V

4.76ns

0.020ns

0.0051ns

0.318ns

0.139ns

0.07ns

2

b

کلروفیل

a

کلروفیل

بلوك
Block

114.29**

0.344**

0.54**

5.71**

2.15**

1.37**

اسیدآمینه

3

Amino acid
6.40

0.025

0.031

0.24

0.11

0.083

خطا

6

Errror
4.10

1.90

9.46

19.26

6.68

ضریب تغییرات
)(درصد

7.10

CV (%)

 بهترتیب غیرمعنیداری و معنیداری در سطح احتمال یک و پنج درصد:*  ** و،ns
ns,** and *: Non-significant, are significant at the 1% and 5% of probability level, respectively

 مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اسیدآمینه بر صفات کیفی برگ و میوه کدوی تلخ:5 جدول
Table 5: Mean comparisons for effects of different concentrations of amino acid on quality traits of Carla leaf and fruit
فنول میوه (میلیگرم
کارتنوئید
کلروفیل کل
b کلروفیل
اسیدآمینه
فعالیت آنتیاکسیدانی
 (میلیگرمa کلروفیل
گالیک اسید در صد
(میلیگرم بر گرم
(میلیگرم بر گرم (میلیگرم بر گرم
(میلیلیتر در
)میوه (درصد
)بر گرم وزنتر برگ
)خشک
ماده
گرم
)
برگ
تر
وزن
)برگ
تر
وزن
)برگ
تر
وزن
)لیتر
Total fruit antioxidant
Chlorophyll a
(%)

Fruit phenol (mg.
100g dry weight-1)

Carotenoid
(mg.g-1f.w)

Total chlorophyll
(mg.g-1f.w)

Chlorophyll b
(mg.g-1f.w)

(mg.g-1f.w)

54.13c

7.82c

1.42c

7.91c

4.12c

3.38c

شاهد

3.71bc
4.19b
4.94a

Control
1.5
3
4.5

59.63b
64.30ab
68.48a

8.31b
8.57ab
8.68a

1.63bc
1.99b
2.40a

9.38b
10.37ab
11.10a

4.57bc
5.23b
6.06a

Amino acid
(ml.L-1)

 درصد آزمون چنددامنهای دانکن ندارند5  و1 حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداری در سطح
The same letters in each column do not have a significant difference in the level of 1 and 5% of the Duncan multi-domain test

 تجزیه واریانس صفات کمی میوه رسیده کدوی تلخ تحت تأثیر اسیدآمینه:6 جدول
Table 6: Source of variance of quantitative traits of Carla fruit under the influence of amino acid
تعداد دانه در
میوه

وزن هزاردانه

Seed number
in fruit

Weight of one
thousand
seeds

0.58ns

31.44ns

عملکرد محصول
Yield

25732.5ns

قطر میوه

طول میوه

وزن خشک میوه

وزنتر میوه

Diameter of
fruit

Length of
fruit

Dry weight
fruit of

Fresh weight
of fruit

18.08ns

0.33ns

1.04ns

73.80ns

درجه
آزادی

منابع تغییرات
S.O.V.

df
2

بلوك
Block

37.55**

166.76*

1859276.0**

49.5*

9.00*

7.89**

857.34**

3

اسیدآمینه
Amino acid

1.80

22.25

109838.2

5.63

1.00

0.38

54.29

6

خطا
Errror

7.32

2.88

8.91

3.50

4.72

6.41

7.08

ضریب تغییرات
)(درصد
CV (%)

 بهترتیب غیرمعنیداری و معنیداری در سطح احتمال یک و پنج درصد:*  ** و،ns
ns,** and *: Non-significant, are significant at the 1% and 5% of probability level, respectively
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جدول  :7مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اسیدآمینه بر ویژگیهای کمی میوه رسیده کدوی تلخ
Table 7: Mean comparisons for effects of different concentrations of amino acid on quantitative traits of Carla fruit
تعداد دانه در
قطر میوه
طول میوه
وزن خشک
اسیدآمینه
وزن هزاردانه (گرم)
عملکرد محصول
وزنتر میوه (گرم)
میوه
(میلیمتر)
(سانتیمتر)
میوه (گرم)
(میلیلیتر در لیتر)
Weight of one
(کیلوگرم در هکتار)
Fresh weight of
)fruit (gr

Dry weight of
)fruit (gr

Length of
)fruit (cm

Diameter of
)fruit (mm

)Yield (kg.ha

thousand seeds
)(gr

Seed number
in fruit

شاهد

88.40c

7.68c

19.00c

63.00c

2866.7c

154.76c

14.33c

Control
1.5
3
4.5

95.66bc
104.33b
127.33a

Amino acid
)(ml.L-1

9.12b
10.30ab
11.47a

66.33bc
68.66ab
72.66a

20.00bc
22.00ab
23.00a

3437.1bc
3821.1b
4740.3a

161.00bc
172.46a
165.46ab

17.00bc
19.33b
22.66a

حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداری در سطح  1و  5درصد آزمون چنددامنهای دانکن ندارند
The same letters in each column do not have a significant difference in the level of 1 and 5% of the Duncan multi-domain test

همچنین پژوهش اسالم 1و همکاران ( ،)2009تأثیر مثبت
اسیدآمینه گالیسینبتائین در القاء و افزایش آنزیمهای
آنتیاکسیدان مانند کاتاالز و پراکسیداز را نشان داد ،که موجب
کاهش تأثیرات رادیکالهای آزاد اکسیژن تولیدی در گیاه
میگردد .همچنین ژانگ و ریو )2012( 2گزارش کردند که پیش
تیمار با اسیدآمینه گالیسینبتائین بر فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدان در چمن تأثیر مثبتی داشته است.

اسیدآمینه تجاری (تکامینمکس) بهعنوان یک نوع کود
ارگانیک میتواند در بهبود ویژگیهای رشدی و عملکرد گیاه
کدوی تلخ مؤثر باشد و در بین سطوح مصرفی این کود ،غلظت
 4/5میلیلیتر در لیتر ،بیشترین تأثیر را در افزایش صفات
کمی و کیفی این گیاه داشت .لذا بهمنظور تکمیل نتایج این
آزمایش ،پیشنهاد میشود تأثیر غلظتهای مختلف دیگر این
کود ،خصوصاً در غلظتهای باالتر آن ،در طی پژوهشهای
چندساله بر عملکرد کمی و کیفی کدوی تلخ بررسی شود.

نتیجهگیری
بهطورکلی ،نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از این کود
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Effect of Compound Containing Amino Acid Spraying on Morphological and
Biochemical Characteristics of Bitter Squash (Momordica charantia L.)
Aminifard1*, M. H. and Khandan Deharbab2, S.
Abstract
The present study was carried out to evaluate the effect of amino acid on growth, yield and biochemical characteristics
of squash bitter under field conditions. Amino acid was applied in four levels )0, 1.5, 3 and 4.5 ml.L-1) of a commercial
compound containing amino acid (Tecamin Max) during three stages of foliar spraying (before flowering, flowering
and fruit set time).The experiment was laid out according to randomized complete block design with three replications
at university of Birjand. Amino acid rate increasing affected significantly plant vegetative growth (fresh and dry weight
and leaf area). Amino acid fertilizer affected photosynthetic pigments (chl a, chl b and total chl). The highest amount of
chl a, b and total chl (4.94, 6.06 and 11.10 mg.g-1FW) were obtained in plants treated with 4.5 ml.L-1 amino acid, while
the lowest values were recorded in the control. It was observed that amino acid improved on quantitative characteristics
of bush, so that the highest bush length and number of lateral branches were obtained at the highest level of the amino
acid. Application of different levels of amino acid had a positive effect on the yield indices (fruit weight, fruit length,
number of fruits and yield) and biochemical characteristics of fruit (antioxidants activity and total phenol). The highest
yield (4740.3 kg.ha-1), total phenol (8.68 mg GAE/100g) and antioxidant activity (68.48%) were obtained in plants
treated with 4.5 ml.L-1amino acid. Results showed that amino acid had strongly influenced vegetative and reproductive
growth of bitter squash.
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