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)بررسی تغییرات مورفولوژي و بیوشیمیایی گیاه خرفه portulaca oleracea l.)تحت تاثیر سالیسیلیک اسید
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چکیده

اگر چه خرفه به است.portulacaceaeگیاهی  یکساله و تابستانه متعلق به خانواده .portulaca oleraca lخرفه با نام علمی 
عنوان علف هرز در مزارع می روید ،ولی در مناطق جنوبی کشور به طور وسیع مورد کشت قرار می گیرد .سالیسیلیک اسید یک 
هورمون گیاهی است که درگیاهان بطور گسترده اي توزیع شده است و نقش مهمی در برخی فعالیت هاي فیزیولوژیکی بازي می 

به صورت فاکتوریل در قالب بلوك هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه آموزش که این آزمایش، درکند
اسید در با سالیسیلیکه خرفه گیاشد رود وامکان بهببه اجرا در آمد کرج عالی علمی کاربردي امام خمینی (ره) جهاد کشاورزي 

سالیسیلیک اسید در مورد بررسی قرار گرفتبرخی صفات رویشی و میزان کلروفیل گیاه ،برمرحله محلولپاشی و تأثیر آن سه طی 
صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته ، تعداد شاخه میلی موالردر سه مرحله  محلول پاشی  گردید. 2، 1، 1/0،5/0، 0پنج سطح 

بیشترین میزان طول بوته ،شاخه فرعی بوته ووزن نتایج نشان داد که وکلروفیل کل بودند.b، کلروفیلaفرعی بوته وزن تر ،کلروفیل 
میلی موالر حاصل 2میلی موالر سالیسیلیک اسید بود. و کمترین تعداد شاخه فرعی از غلظت 1و5/0تر به ترتیب مربوط به غلظت 

میلی موالر آن 1/0ولی غلظت شود .میلی موالر1و5/0در سطح aسالیسیلیک اسید توانست باعث افزایش معنی دار کلروفیل شد.
وکلروفیل کل را کاهش داد.b، کلروفیل aانداز طول بوته ومیزان کلروفیل 

:خرفه،سالیسیلیک اسید ،کلروفیل ،صفات رویشیکلیديکلمات

مقدمه

شـرایط آب و هوایی امروزه گیاهان دارویی در  تـأمین سـالمت  جامعـه  ازجایگاه خاصی برخوردارند. به طوري کـه تنـوع  
ایران و قدمت استفاده از گیاهـان  دارویـی  در فرهنگ مردم کشورمان، توجه پژوهشـگران  و مراکـز  تحقیقاتی را بیش از پیش به 

. خرفه یکی از گیاهان )1377,اده است (باباخـانلو  و همکارانبهره برداري مناسب از ایـن  گیاهان ارزشمند به خود اختصاص د
.گیاه خرفه یک منبع عالی از )Chauhan, &Johnson. 2009(می باشدportulacaceaeتیره  ویکساله از چهار کربنهیداروی

بتاکاروتن و (آ،ث واي )،اسید) ویتامین ها، ایکوزا پنتانوئیک اسید و دکوزا هگزانوئیکاسیدهاي چرب امگا سه (لینولنیک اسید
,Simopoulos(.اسکوربیک اسید و گلوتاتیون استهایی مانند آلفا توکوفرول،اکسیدانآنتی همچنین .)Liuet al,.2000؛ 2002

داراي مقدار زیادي دانه هاي این گیاه دلینولنیک اسیآهن میباشد  منیزیم واین گیاه داراي مقادیر قابل توجهی  پتاسیم ،کلسیم،
درصد) 31درصد )و لینولیک اسید (46عمده ان لینولئیک اسید (باشد که بخش درصد ) می20درصد) و روغن (2(پروتئین

این گیاه در بسیاري از کشورهاي جهان  براي اهداف گوناگون از جمله تغذیه )Teixeira&Carvalho. 2009(تشکیل شده است . 
.انسان ،صنایع تبدیلی و دارویی کاربرد دارد

که کنندگی در فرآیندهاي زیستی و بیوشیمیایی گیاهان دارد مله ترکیبات فنولیکی است که نقش تنظیمجاسید از سالیسیلیک
) Khanet al,.(2000فتوسنتز اشاره کردمیتوان به تنظیم تعرق، بسته شدن روزنهها، تراوایی غشاء، رشد واز آن جمله 
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زنی تا پیري گیاه، میتواند تأثیر گذار باشد و منجربه افزایش از جوانه هاي پژوهشگران نشان میدهد که این ترکیب طورکلی، یافتهبه
اسید و دیگر پژوهشهاي انجام شده حاکی از تأثیر غیر قابل انکار سالیسیلیکج کارایی فتوسنتز و محصول نهایی میگردد. نتای

اي فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه میباشد. میزان این تغییرات بسیار متفاوت بوده و مشتقات سالیسیالت بر بسیاري از فرآینده
.Raskin, K. 1992)(ممکن است در بعضی واکنشها تحریک کننده، در بعضی تسریع کننده و در بعضی دیگر متوقف کننده باشد

عملکرد میشودکه و اجزا راعی باعث بهبود عملکرد اسید در گیاهان زپژوهشهاي گذشته نشان داده است که استفاده از سالیسیلیک
) Zhaoet al,.(2000.اسید بر فرآیندهاي فیزیولوژیک گیاه استناشی از تأثیر سالیسیلیک

اسید و تغییرات احتمالی ناشی از تأثیر این بررسی اثر محلولپاشی سالیسیلیکجهتبه گزارشهاي یاد شده، این پژوهشجه با تو
اي انجام گرفت. شرایط مزرعهخرفه در گیاه برخی صفات رویشی توانایی تغییر در ومیزان کلروفیل شبه هورمون بر 

ها مواد وروش

مزرعه تحقیقاتی موسسه آموزش عالی علمی کاربردي  امام خمینی (ره)جهاد کشاورزي در در94در سال زراعی این تحقیق 
و انجام گرفته در سه تکرار شهرستان کرج به اجرا در آمد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوك هاي کامل تصادفی

میلی موالر . 2و 1، 5/0، 1/0،  0سالیسیلیک اسید در پنج سطح مهمترین فاکتورهاي تحقیق عبارتند از :
. به این صورت که ابتدا زمین مورد نظر شخم و دیسک زده شد.و سپس  سازي زمین موردنظر انجام شدعملیات آمادهابتدا 

متر ایجاد گشت.سپس جهت انجام آنالیزخاك از خاك 5/0متر مربع  به فواصل5/1×5/1تایی به ابعاد 15کرتها در سه بلوك 
)ارائه شده است.1و در آزمایشگاه خصوصیات آن تعیین گردید.نتایج در جدول  (نمونه برداري شده ومزرعه

مزرعهخاكازآنالیزحاصلنتایج–1جدول شماره 

روز به 15برگه شدن آن اثرات سالیسیلیک اسید به صورت محلول پاشی  طی سه مرحله به فاصله کاشت خرفه وچهارازپس 
نجام شد و صفات وزن تر ، تعداد روز از آ خرین زمان محلول پاشی ا15گیاهان مورد ارزیابی قرار گرفت نمونه برداري بعد از 

.اندازه گیري شدن کلروفیل و امیزشاخه فرعی بوته، طول بوته و
% ساییده شده و پس از 80محتوي استونهاون چینیدر گرم05/0از برگ هاي تازه  گیـاه بـه  وزنبراي سنجش میزان کلروفیل 

نانومتر خوانده شد 663، 645جذب عصاره بدست آمده با دسـتگاه اسـپکتروفتومتر در طول موج هاي دقیقه 5سانتریفوژ به مدت 
(Arnon, 1949)

% انجام شد .1%و 5ومقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال SASآنالیز داده ها به کمک نرم افزار 

تایج وبحثن

و بوته ،تعداد شاخه فرعی ،وزن تر طول برار سالیسیلیک اسید اثر معنی داريتیممشاهده می شود 2همان طور که در جدول 
داشت .aمیزان کلروفیل 

بافت 
خاك

فسفر ازت %
mg/kg

پتاسیم 
ppm

ECµs/cmpH
ماده 

%آلی

0,199,256003247,150,78سیلت لوم
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طالعه گیاه خرفه در  سطوح مختلف سالیسیلیک اسیدتجزیه واریانس مربعات صفات مورد م-2جدول 

منابع 
تغییرات

طول بوتهدرجه ازادي
cm

تعداد شاخه 
فرعی

وزن تر
گرم

aکلروفیل 

میلی گرم/وزن تر
bکلروفیل 

میلی گرم/وزن تر
کلروفیل کل

میلی گرم/وزن تر
2ns40/11ns06/2ns50/5166ns00000706/0ns00013029/0ns00140886/0بلوك
00216688/0ns00139769/0ns01212774/0**33/142067**76/58**43/602**4تیمار
848/3906/348/1050000011099/000396917/000409929/0خطا

ضریب 
تغیرات

18/826/2273/1022070/1824/5329/33

**ns,  را نشان می دهندو عدم معنی داري % 1به ترتیب معنی دار بودن در سطح.

.)1معنی دار شد (جدول 1/0در سطح aبر اساس نتایج آنالیز واریانس داده ها تاثیر تیمار سالیسیلیک اسید بر محتوي کلروفیل 
میلی موالر 1/0کمترین آن مربوط به غلظت میلی موالر سالیسیلیک اسید حاصل شد و 1و5/0از تیمار aبیشترین میزان کلروفیل

میزان اگرچه تیمارها اختالف معنی داري نداشتند اما تیمار هاي مذکور داراي باال ترین  و پایین ترین bمورد کلروفیل بود.در 
افزایش میزان کلروفیل نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار با سالیسیلیک اسید در غلظت هاي متوسط باعث نیز بودند.bکلروفیل 
)3(جدول می شود.

میزان کلروفیل گیاه دارویی خرفهبر صفات رویشی و (میلی موالر)مقایسه میانگین اثرات سالیسیلیک اسید-3جدول 

درصد اختالف معنی دار ندارند. 5میانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح 

سالیسیلیک اسید بسته به غلظت ،زمان و گیاه مورد استفاده داراي آثار دو گانه اي است. ولی در غلظت هاي مناسب باعث افزایش 
Belkhadiکلروفیل می شود.( et al .2010(

) که گزارش کردند،  در محلول پاشی گیاه خرفه با سالیسیلیک 1393نتایج این آزمایش با گزارشات یوسف آبادي وهمکاران (
میلی موالر سالیسیلیک اسید به دست آمد هم خوانی داشت.هم چنین تیمار گیاه خرفه با 1در a,bاسید بیشترین میزان کلروفیل 

) که در نهایت باعث افزایش عملکرد 3سالیسیلیک اسید موجب افزایش طول بوته،تعداد شاخه فرعی و وزن تر گیاه شد (جدول 
میلی 1/0ک اسید حاصل شده وکمترین آن ها نیز مربوط به میلی موالر سالیسیلی5/0و1خواهد شد.بیشترین میزان موارد مذکور از 

)که با نتایج کلروفیل هم خوانی داشت .مطالعات انجام شده بر گیاه ذرت نشان داده است که 3موالر سالیسیلیک اسید بود (جدول 
ذب مواد غذایی ، ارتباط کاربرد سالیسیلیک اسید سبب تحریک رشد در این گیاهان شده است.این اثر می تواند به نقش آن در ج

Belkhadi(.وسنتز ومقدار کلروفیل مربوط باشدتنظیم روزنه اي ،نرخ فت،آبی et al2010(

طول بوتهغلظت
cm

تعداد شاخه 
فرعی

وزن تر
گرم

aکلروفیل 

میلی گرم/وزن تر
bکلروفیل 

میلی گرم/وزن تر
کلروفیل کل

گرم/وزن ترمیلی 
Cd70b33/5b29/162c0333/0a1160/0ab1714/0شاهد

1./d66/59b5b80/142c0282/0a0842/0b0959/0
5./a66/96a66/12a11/537a0850/0a1277/0ab1965/0

1a33/84a66/12a69/542a0838/0a1428./0a2541/0
2bc33/77b66/3b94/124b0587/0a1207/0a2434/0
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Abstract

portulacaoleracea is an annual summer plant, belongs toportulacaceae family. Although it grow as
a weed, but in south of country it is cultivating vastly. SA is one of plant growth regulator which
distribute in plant and plays important role in plant physiological activity. This experiment conducted
in factorial in completely randomized block design with 3 replications in research farm of Karaj
Instituteof Applied Sciences,ImamKhomeiniAgriculture. The effect of SA on growth , some
vegetative characteristics and chlorophyll evaluated by application of SA in 3 times. SA applied in 5
level 0, 0.1, 0.5, 1,2mmol in 3 times. Traits such as height, sub-branches, fresh weight and chlorophyll
(a, b and total) evaluated. Results shows that maximum amount of   bush height, sub- branches and
fresh weight respectively related to 0.5 and 1 mmol of SA application. And the least number of sub-
branches related to 2 mmol SA. 0.5 And 1 mmol SA result in increase in chlorophyll a. concentration
of 0.1 mmol result in decrease in bush height, chlorophyll a, b and total chlorophyll content.

Key words: salisilyce acid,  chlorophyll, vegetative traits

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

