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  ریحان گیاه کاتاالز آنزیم فعالیت میزان و رویشی رشد بر نیتروژن اثر

L.) basilicum Ocimum) شوری متفاوت شرایط در 

 
 قدیر طاهریمهدی رستمی، 

 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور گروه زیست شناسی،
Rostami.mehdi67@yahoo.com 

 

 چکیده

 تنش شرایط در نیتروژن جذب کاهش آنها مهمترین از که دارد  غذایی عناصر وتعادل جذب بر زیادی منفی اثرات شوری

 سه با تصادفی کامال طرح قالب در و فاکتوریل صورت به آزمایشی منظور این به .است گیاه عملکرد کاهش آن پی در و شوری

 به NaCl گرم یک افزایش با بعدی وسطح زیمنس دسی EC=0.39 ، سطح دو در تیمارشوری بررسی این در.شد اجرا تکرار

 استفاده کاشت هنگام درهکتار در کیلوگرم 211و ،351 ،311 ،011 سطح چهار در نیز نیتروژن وتیمار خاک گرم کیلو هر ازاء

 نیتروژن که طوری به یافته بهبود گیاه رشدی شرایط وژننیتر سطح افزایش با که بود این از حاکی نتایج تحقیق این در .شد

 نیتروژن افزایش با.باشد داشته را ریشه وطول برگ وسطح هوایی بخش وزن و طول بیشترین توانست هکتار در کیلوگرم 211

 در.است ودهب هکتار در کیلوگرم 211 نیتروژن در آنزیم فعالیت میزان کمترین که طوری به داشتیم را آنزیم فعالیت کاهش

 هوایی بخش ووزن بود هکتار در کیلوگرم 211 نیتروژن در شرایط وبهترین افزوده ریشه طول بر توانسته نیتروژن شور شرایط

 .بود دارا را شرایط بهترین هکتار در کیلوگرم351 نیتروژن در نیز
 

 شوری ،نیتروژن ،کاتاالز آنزیم ریحان، :کلیدی واژگان
 

 مقدمه

ملکول  همترین عناصر موجود در تغذیه گیاهی است این ماده در ساختار گیاهی به ویژه پروتئین ها ونیتروژن یکی از م

کلروفیل مورد استفاده قرار گرفته است عالوه بر این نیتروژن در ملکول های مهمی نظیر پورین و پیریمیدین و پورفیرین ها 

 وشناسایی شده اند RNAوDNA، ساختار اسید های نوکلوئیک  وکوآنزیم ها شناسایی شده است پورین ها و پیریمیدین ها در

ء ترکیبات مهم متابولیکی نظیر رنگیزه های کلروفیل و وری اند.ساختار های پورفیرینی جزبرای بیوسنتز پروتئین ها ضر

های بسیاری از  باشند کوآنزیم ها برای انجام واکنشسیتوکروم هستند این مواد برای انجام فتوسنتز و تنفس مورد نیاز می

 قابل نیتروژن .(5)عالوه بر این نیتروژن بخش مهمی را در سنتز ترکیبات داخلی گیاهان بازی میکنند ،آنزیم های ضروری اند

 از نیتروژن (.00)باشد می اصلی منبع نیترات مواقع بیشتر در ال معمو که است آمونیومی و نیتراتی شکل به غالبا گیاه، جذب

 واقع در (.01) شود می محدود غذای عناصر سایر از بیش آن جذب ، شوری شرایط تنش در که است مهم  غذایی عناصر جمله

 آنزیم گیاهی(،فعالیت بافتهای در افزایش غلظت آبسیزیک اسید از ریشه)ناشی ی سلولها غشای پذیری کاهش نفوذ ضمن شوری

 در موجود نمکهای نوع تنش شوری، شدت به بسته (.8)کند می محدود را نیتروژن جذب مستقیما و کاهش داده نیز را نیتروژناز

 جذب زایشی(، یا )رویشی گیاه رشدی مرحله و آمونیاکی( یا مصرفی)نیتراتی نیتروژن نوع (،... سولفاتی، )کلریدی، رشد محیط

 که دادند نشان دخو تحقیقات در( 4) همکاران و کورتین.د می شو واقع تنش شوری تأثیر تحت متفاوتی درجات با نیتروژن

 رقابت بدلیل احتماالً موضوع این .دهد می کاهش را گیاه نیتروژن محتوی سولفات، از بیشتر بمراتب کلراید از حاصل شوری

 را خارجی محلول از نیترات ورود تواند می که است پالسمائی درغشاء جایگاههائی تصاحب برای نیترات با کلر آنیون شدید
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 می گیاهان اغلب رشد محدودکننده مهم از عوامل گیاه، جذب قابل نیتروژن بودن کم و آب و خاک شوری .کند متوقف

 .(01)باشد

 و از کود مناسب استفاده با توان می را گیاه رشد بر شوری از حاصل مخرب اثرات که اند کرده گزارش پژوهشگران برخی

 خاک آب کم پتانسیل شور، های خاک در.(01و  3) ادد کاهش محیطی، وشرایط شوری سطح گیاهی، گونه به بسته آب، مدیریت

 Cl/NO3 ،  Mg/Ca نسبت افزایش علت به سدیم ویژه به و بر کربنات، بی نظیرکلرید، ها یون از بعضی سوء تأثیر با همراه

،Na/K  ،Na/Ca  بیشتر رب گذاشتن اثر با شوری(. 2)گردد عملکردمی کاهش سبب غذایی، عناصر تعادل در اختالل و گیاه در 

 آبی، تنش اثر در تواند می گیاه رشد بر دهد و می قرار تأثیر تحت را گیاه نمو و رشد و مورفولوژیک، فیزیولوژیک های فعالیت

 در نیتروژن آسیمیالسیون و جذب بر شوری که آنجایی از(.1)اثر بگذارد عوامل این از ترکیبی یا و یونی تعادل عدم سمیت یونها،

 نیتروژنه کودهای. (0)کند می بازی گیاه شوری تعادل در مهمی نقش نیتروژن منبع گذارد، می تأثیر اهیگی مختلف های گونه

 لذا یابد، می کاهش ریشه طول شوری افزایش با بعالوه .(31)دنده می افزایش را ریشه، طول و گیاه، وزن توجهی قابل میزان به

عملکرد  بهبود و نیتروژن جذب افزایش نتیجه در و خاک نیتروژن غلظت رفتن باال سبب بیشتر نیتروژن تامین شرایطی چنین در

 فزاینده تاثیر است ممکن شور های درخاک شیمیایی کودهای مصرف که دهد می نشان زمینه این در تحقیق (.7)گردد می ریشه

 ایجاد شوری تنش مقدار به مصرفی، ایکوده به گیاه واکنش دیگر، بیانی به .باشند تاثیر بی اصالً یا و داشته عملکرد بر کاهنده یا

 گیاه رشد کننده محدود اصلی عامل تواند می غذایی عناصر کم،کمبود های شوری در (.03)دارد بستگی ریشه محیط در شده

 متعددی مطالعات (.7)دهد می قرار تاثیر تحت را گیاه رشد شوری، کنندگی محدود اثر زیاد، و متوسط های شوری در و باشد

 .(02و  1)بخشد می بهبود کیفی و کمی بعد از را گیاه شور،عملکرد خاکهای حاصلخیزی مدیریت که دنددا نشان

 

 ش هامواد و رو

 به آزمایشی شوری متفاوت شرایط در ریحان فعالیت آنزیم کاتاالزومیزان  و رشد رویشی بر نیتروژن تاثیر مطالعه منظور به

نیشابور  واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایه علوم دانشکده گیاهی فیزیولوژی مایشگاهآز در زیر شرح به تکرار 2با فاکتوریل صورت

سانتی متری تهیه گردید و سپس در  21-1.پس از انتخاب زمین مورد نظر ، یک نمونه خاک از عمق  شد اجرا 0213در سال 

(،میزان 1.3ان کربن آلی خاک) آزمایشگاه خاک شناسی تجزیه وتحلیل شد. نتایج آزمایش خاک نشان داد که در صد میز

میلی گرم بر کیلوگرم خاک ، اسیدیته خاک  341میلی گرم بر کیلوگرم خاک،پتاسیم  41%،میزان فسفر  1.1048نیتروژن 

(PH) 7.2 شوری خاک  و(EC ds/m) 1.21  درصد اشباع،(S.P)21.7 .مقدار یک کیلوگرم از این خاک در گلدان بوده است

با افزایش یک گرم   EC= 3 ds/m و شاهد) سطحشوری در دو . سانتی متر ریخته شد 8و قطر  05ع هایی نایلونی به ارتفا

 درهنگام کاشت هکتار(  در کیلوگرم 211و ،351 ،311 ،011) سطح چهاردر  نیتروژنتیمار ( و نمک به هر کیلوگرم خاک

درجه سانتی گراد و دوره نوری آن  01مینیمم و  31ماکزیمم بین دمای اتاقک رشددر طول مدت آزمایش  شد. اعمالگلدانها 

 کهسانتی متر( کشت شدند ،  1.5عدد بذردر هر گلدان )عمق کاشت  31ساعت  تاریکی بود. 8روشنایی  و  ساعت 01شامل 

 با هوایی بخش کل وزن. روز پس از اخرین تیمار انجام شد 05. برداشت ل هر گلدان پنج بوته نگه داری شدنهایتا در داخ

 .شد محاسبه ها برگ سطح Leaf Area Meter دستگاه کمک با آن از پس.شد گیری اندازه گرم 1.110 دقت با زویترا
-MSTAT و  SPSS افزار نرم توسط ها داده آماری انجام شد. آنالیز (02)پریرا وهمکارانفعالیت آنزیم به روش سنجش میزان 

C انجام گردید %5 سطح در دانکن دامنه چند روش از استفاده با ها میانگین مقایسه و شد انجام. 

 

 و بحث نتایج

 سطح برگ
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بود. مقایسه میانگین ها  معنی دار غیر که اثر متقابل شوری در نیتروژن بر سطح برگ گیاه ریحان بررسی داده ها نشان داد

 کیلو 211نیتروژن  دسی زیمنس(و EC=0.39غیر شور)  بیانگر آن است که بیشترین وکمترین سطح برگ به ترتیب به سطح

cm) در هکتارگرم 
2

cm) کیلو گرم در هکتار 011دسی زیمنس(و نیتروژن EC=3شور)  ( و سطح2736.2
2

 ( بود6673

 هشد حمطر انهشگروپژ توسط که مدتهاست گرـب طحـس و اددـتع یشازـفا جمله از یشیرو شدر کمحر انعنو هـب وژنرـنیت

 . دنمو رهشاا (05) عنعنا و (04) یـفلفل عنعنا این پژوهش در کیاهان متعددی از قبیل ستا

 طول ساقه وریشه

. با این بود غیر معنی دارآنالیز داده ها بیانگر آن است که اثر متقابل شوری و نیتروژن بر طول بخش هوایی گیاه ریحان 

 cm) هکتارگرم بر کیلو 211بررسی میانگین ها نشان داده که بیشترین طول ساقه مربوط به تیمار غیر شور و نیتروژن وجود 

 .( بودcm 8.42) هکتارگرم بر کیلو 011دسی زیمنس( و مصرف  EC=3( وکمترین طول آن مربوط به تیمار شور)03.53

(بود. α≤1.15تجزیه داده ها بیانگر آن است که اثر متقابل شوری در نیتروژن بر روی طول ریشه گیاه ریحان معنی دار )

سطح شور و و  (cm 03.15)هکتار گرم بر کیلو 211به ترتیب به سطح غیر شور در نیتروژن  بیشترین وکمترین طول ریشه

( بود.با افزایش مقدار نیتروژن در سطح غیر شوری بر طول ریشه افزوده شده است cm 1.28)کیلو گرم بر هکتار  011نیتروژن 

 کاهش بر دال مشابهی نتایج.(6شکل)ه شده  است وهمچنین با افزایش مقدار نیتروژن در سطح شوری نیز بر طول ریشه افزود

 و هو .(07) در نی شکر گزارش شده نیتروژن با افزایش کودشوری  سوءوکاهش اثر شوری  افزایش با طول ساقه و طول ریشه

 عملکرد و نیتروژن جذب افزایش نتیجه در و خاک نیتروژن غلظتگزارش کردند که در شرایط شوری با افزایش ( 7)همکاران

 یافته.ریشه بهبود 

 اندام هواییوزن 

معنی  بسیاراثر گیاه ریحان  اندام هواییبر روی وزن تر تجزیه داده ها بیانگر آن است که اثر متقابل شوری در نیتروژن 

به ترتیب به سطح غیر شور در  وزنمقایسه میانگین ها بیانگر آن است که بیشترین وکمترین  .گذاشته است (α≤1.10)داری

با افزایش مقدار ( بود.g1.102کیلو گرم بر هکتار ) 011سطح شور و نیتروژن و  (g0.40کیلوگرم بر هکتار ) 211ژن نیترو

محققان افزایش وزن اندام هوایی را در افزایش  .(3)شکل نیتروژن در هر دوسطح شور و غیر شور بر وزن اندام هوایی افزوده شد

 .(08)شکر اشاره کردررسی توربورن بر روی نی( که از آن جمله میتوان به ب7)میزان نیتروژن در شرایط شوری گزارش کردند

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندام هواییوزن  :اثر شوری در هیومیک اسید بر 3شکل                          طول ریشه:اثر شوری در هیومیک اسید بر 0شکل 

 

 

 فعالیت آنزیم کاتاالز
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. مقایسه بود معنی دارغیر کاناالزنیتروژن بر میزان فعالیت آنزیم  و شوریه اثر متقابل تجزیه داده ها بیانگر آن است ک

دسی زیمنس(و  EC=0.39غیر شور) میانگین ها بیانگر آن است که بیشترین وکمترین میزان فعالیت آنزیم به ترتیب به سطح

کیلوگرم  211نیتروژن و  دسی زیمنس( EC=0.3شور)غیر  و سطح  (unit/mg FW 1.174)کیلو گرم در هکتار 011نیتروژن 

 بود.  (unit/mg FW 1.104)در هکتار

 
 گیاه ریحان :جدول ضرایب همبستگی صفات0جدول 

  سطح برگ طول ساقه طول ریشه وزن ساقه فعالیت آنزیم

 سطح برگ  0    

 طول ساقه **1.471 0   

 طول ریشه **1.741 **1.584 0  

 وزن ساقه **1.743 **1.411 **1.58 0 

0 **1.57-  **1.513-  1.55- ** **1.14-  فعالیت آنزیم 
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Effects of nitrogen on growth and catalase activity of sweet basil in salinity condition 

 

Mahdi Rostami, GH. Taheri 

 

Abstract 

Salinity has some negative effects on nutrient uptake and nutrient imbalance in plants. Decreased 

uptake of nitrogen by plant is one of the most important effects of salinity. This study focused on the 

effects of Nitrogen on sweet basil growth in saline condition. For these propose we conducted a 

factorial study based on completely randomized design with tree replication. Result showed that the 

highest stem length, stem weight, leaf area per plant and root length was yielded with 300 kg N per 

Hectare. In salinity condition, application of 300 kg Nitrogen per Hectare improved root length. The 

highest aerial fresh weight and lowest Catalase activity were achieved in 250 kg/ H nitrogen and 300 

kg/ H nitrogen in salinity Condition, respectively 
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