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  چکیده
 سـرخارگل  ریشـه  اکسـیدان  آنتـی  و فالونوئیـد  ،کـل  فنـل   میـزان  بـر  اسـیدهیومیک  و خشـکی  تـنش  اثـر  بررسی منظوربه   
)Echinacea purpurea (دانشگاه مزرعه در آزمایشی واحد چهار و تکرار سه با تصادفی کاملهاي  بلوك طرح قالب در آزمایشی 

 چهـار  در خشـکی  تـنش  شامل بررسی مورد تیمارهاي. شد انجام 1393-1394 سال در گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم
 درصـد  60شـرایط : D3 اي، مزرعـه  ظرفیـت  درصـد  80شـرایط : D2 اي، مزرعـه  ظرفیـت  درصـد  100 شرایط: D1صورت  هب سطح

گـرم بـر    میلی صفر: H1در چهار سطح (عامل اصلی) و اسیدهیومیک  اي مزرعه ظرفیت درصد 40 شرایط:  D4 و اي مزرعه ظرفیت
ـ  گـرم بـر کیلـوگرم    میلی H4 :1000وبر کیلوگرم گرم  میلی H3 :500 گرم بر کیلوگرم، میلی H2 :250 گرم، کیلو  تیمـار  عنـوان  هب

 یبـر تمـام   یداد تـنش خشـک   نشـان  نتـایج  .شـد  اعمـال  گلدهنـده  يسـاقه  ظهور ظهور و نشا انتقال از بعد زمان دو در فرعی
 .یافـت  یشافـزا  اکسـیدان  یو آنت یدفنل، فالونوئ یزانم یتنش خشک یشو با افزا داشت داري یاثر معن مورد بررسی  یاتخصوص

 و گـرم  کیلـو بـر   گرم یلیم 60آن در سطح  یزانم یشترینکه ب يبه نحو بود دار معنی یدفالونوئ یزانبر م قطف هیومیک اسید اثر
 دار  معنـی  الونوئیـد ففنل و  یزانبر م یزن هیومیک اسیدو  ی. اثر متقابل خشکآمد بدست شاهد تیمار در فالونوئید میزان کمترین

  بود. 
  فنل ی،خشک هیومیک، اسید اکسیدان، آنتی: یديکلمات کل
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 مقدمه

 ولـی  اسـت  شمالی آمریکاي بومی که است )Asteraceae(میناسانان تیره گیاهان از یکی) Echinaceae purpurea(سرخارگل   
 هـاي  بیمـاري  ی،مارگزیـدگ  درمان براي را گیاه این گذشته در. شود می کشت ایران همچنین و آسیا و اروپا نقاط اکثر در امروزه

   Gladisheva, 1995).( نمودند می استفاده درد گلو و سرفه سرماخوردگی، دهان، و لثه
 Bannayan and(  تاس محیطی شتن ترین ایعش و جهان سرتاسر در انگیاه رایج دةنمحدودکن لعوام مهمترین از خشکی    

et al 2008 .(نجریا که اي روزنه رسانایی کاهش طریق از خشکی تنش Co2 تـنش  باعـث  کنـد،  مـی  محـدود  را ها برگ درون 
 انـواع  تشـکیل  بـراي  مولکـولی،  اکسیژن به ها الکترون افزایشی نشت طریق از یافته کاهش برگی درون Co2. شود می اکسیداتیو

 نـد توان می و هستند قوي اکسیدکنندگی خاصیت داراي ها. Blokhina et al 2003( ROS( شود می هدایت ROS فعال اکسیژن
 اکسیداتیو خسارت تخفیف درجهت. شوند ها سلول غشاء خود حتی و نوکلئیک اسیدهاي ها، پروتئین ها، چربی به خسارت سبب
 نماینـد  مـی  اسـتفاده  اکسیدانی آنتی سیستم عنوان به غیرآنزیمی و آنزیمی ترکیبات سري یک از گیاهان ها،  ROS تولید از ناشی

 کارتنوئیـدها  و هـا  توکوفرول همانند دوست، چربی ترکیبات و آسکوربات همانند آبدوست تترکیبا غیرآنزیمی، ترکیبات بین در
 کـرد  اشـاره  پراکسـیدازها  و کاتـاالز  دیسـموتاز،  سوپراکسید به توان می آنزیمی ترکیبات از. دارند را هاROS بردن بین از قابلیت

)Jain and et al, 2001 .(از اکسـیدانی  آنتـی  خـواص  که هستند گیاه در ثانویه هاي تمتابولی از بسیاري  شامل فنولی ترکیبات 
. کنـد  مـی  ایجـاد  آب نفـوذ  بـراى  بیشترى فضاى خاك بندى دانه دلیل به و فیزیکى اصالح با هیومیک اسید دهند. می نشان خود

 شـود  مـی  آبتبخیـر  مـانع  زیـادي  تاحـدود  کـه  دهـد  می تشکیل پیوندي آب هاي ملکول با هیومیک اسید هاى مولکول عالوه، به
 آنتـی  و فالونوئیـد  فنـل،  میـزان  بـر  اسـیدهیومیک  و خشـکی  تـنش  تاثیر بررسی حاضر، پژوهش از هدف. )1391(میرحاجیان 

   .است )Echinacea purpurea( سرخارگل ریشه اکسیدان

  ها مواد و روش
 تیمـار  چهـار  و خشـکی  ارتیمـ  چهـار  بـا  تصـادفی هاي کامـل   بلوك طرح قالب در گلدانی آزمایش یک صورت به تحقیق این   

 گرگـان  طبیعـی  منـابع  و کشـاورزي  علوم دانشگاه در 1393-1394 سال در آزمایشی واحد چهار و تکرار سه در هیومیک اسید
 در نشـا  تهیـه  منظـور  بـه  مـاه  اسـفند  در. گردید تهیه اصفهان بذر پاکان شرکت از آزمایش انجام براي نیاز مورد بذر.  شد انجام

 تیمارهـاي . شـدند  منتقـل  گلـدان  بـه  برگـی  چهار تا سه ي مرحله در نشاها ماه، سه حدود گذشت از سپ. شدند کشت شاسی
درصـد ظرفیـت    80: شرایط2D اي، درصد ظرفیت مزرعه 100: شرایط 1Dتنش آبی عبارت بودند از:  جهت استفاده مورد آبیاري
اي. اعمال تیمارهاي تنش خشکی، بـه   ظرفیت مزرعهدرصد  40: شرایط  4Dاي و  درصد ظرفیت مزرعه 60: شرایط 3Dاي،  مزرعه

 گرم بـر کیلـوگرم،   میلی 2H :250 ،(شاهد) گرم کیلوگرم بر  میلی صفر: 1Hهیومیک در چهار سطح  اسید. روش وزنی استفاده شد
3H :500 4 گرم بر کیلوگرم و میلیH :1000 ال نشـا و ظهـور   گرم بر کیلوگرم یه عنوان تیمار فرعی در دو زمان بعد از انتق میلی

 ایـن  بـه  ،)and shahidi, 1989 Naczk( سـیوکالچر  فولین روش به فنلی آزمایش ترکیبات پایان در. ي گلدهنده اعمال شدساقه
 فـوق  محلـول  بـه  فـولین  معـرف  میکرولیتـر  100 و مخلوط مقطر آب لیتر میلی 6/1 با شده تهیه عصاره از میکرولیتر 20منظور
 مـدت  به همزدن از بعد ها نمونه اضافه محلول به درصد 20 سدیم کربنات محلول میکرولیتر 300 دقیقه پنج از پس شد، اضافه

 مـوج  طول در اسپکتروفتومتر دستگاه با ها نمونه جذب سپس شد، داري نگه گراد سانتی درجه 40 دماي با ماري بن در دقیقه 30
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 بـه  کل فالونوئید. شد خواهد محاسبه خشک نمونه گرم 100 در اسید گالیگ گرم میلی حسب بر نتایج. شد خوانده نانومتر 760
 1/0 متـانول،  لیتر میلی 5/1 گیاهی، عصاره لیتر میلی نیم که روش این به) Chang et al, 2002( آلومنیوم کلرید سنجی نور روش
 مقطـر  آب لیتـر  میلـی  8/2 و مـوالر   یـک  پتاسـیم  استات محلول لیتر میلی  1/0 آلومنیوم، کلراید درصد یک محلول لیتر میلی
 منحنـی . شـد  خوانـده  نـانومتر  415 مـوج  طـول  در هـا  نمونه جذب محیط، دماي در داري نگه دقیقه 30 از از پس و شد اضافه

 اکسـیدانی  آنتـی  فعالیـت  و. شد تهیه متانول در لیتر میلی بر میکروگرم صفر -50 دامنه در کوئرستین هاي محلول کالیبراسیون
 یـک  روش ایـن  در )et al 1995 Brand-Williams( شـد  گیـري  انـدازه  DPPH پایـدار  و آزاد رادیکال انمیز گیري انداره توسط
 مـدت  به حاصل مخلوط شده، مخلوط شدت به متانولی عصاره از لیتر میلی یک با DPPH موالر یک متانولی محلول از لیتر میلی

 حسـب  بـر  فعایـت . شـد  خوانده نانومتر 517 موج طول در آنها جذب نهایت در  و داري نگه تاریکی در اتاق دماي در دقیقه 30
 .شد محاسبه) 1( معادله طبق DPPH نسبی درصد

)1(                                          : DPPHدرصد  =)100× )شاهد جذب درصد/ نمونه جذب درصد - شاهد جدب درصد  
  .شدند مقایسه LSD روش به ها میانگین و گرفت قرار تحلیل و زیهتج مورد  SASآماري برنامه از استفاده با حاصل هاي داده

  
  نتایج و بحث

 و داري داشـت  اکسـیدان اثـر معنـی    آنتـی باتوجه به جدول تجزیه واریـانس، تـنش خشـکی بـر میـزان فنـل، فالونوئیـد و              
یومیک نیز بر میـزان فنـل و فالونوئیـد    ه اسیدداري داشت، اثر متقابل خشکی و  فقط بر میزان فالونوئید اثر معنیهیومیک  اسید
جدول مقایسه میانگین نشان داد با افزایش میزان فنل ریشه افـزایش یافـت و بیشـترین میـزان آن در      ). 1جدول( دار بود معنی

اي بـود کـه    گونـه   اثر متقابل تنش خشکی و اسید هیومیک بر میزان فنل ریشه به درصد ظرفیت زراعی بدست آمد 40خشکی 
گرم بر کیلوگرم و کمترین میزان فنـل   میلی 250درصد زراعی و اسیدهیومیک شاهد و  40ین مقدار آن در تیمار خشکی بیشتر

نحـوي کـه بیشـترین     بـه . میزان فالونوئید  با افزایش خشکی افـزایش یافـت   در تیمار خشکی و اسیدهیومیک شاهد بدست آمد
 بـر  هیومیـک  اسـید  و خشکی تنش و از نظر اثر متقابل )1(شکل  ددرصد خشکی بدست آم 40و  80میزان فالونوئید در سطح 

گرم بر کیلـوگرم و کمتـرین میـزان     میلی 1000درصد ظرفیت زراعی و هیومیک  80ووئید بیشترین در تیمار خشکیفنال میزان
بـا افـزایش   اکسـیدان ریشـه    آنتـی . میزان )2گرمبر کیلوگرم بدست آمد (شکل  میلی 500خشکی شاهد و اسیدهیومیک آن در 

داري  درصد ظرفیـت زراعـی و سـطوح دیگـر خشـکی تفـاوت معنـی        60خشکی افزایش یافت و بیشترین میزان آن در خشکی 
 60در سـطح    اي که بیشـترین میـزان   گونه بهفالونوئید افزایش یافت  میزان هیومیک اسیدنداشت. مقابسه میانگین نشان داد با 

    .)2(جدول گرم برکیلوگرم بدست آمد میلی
  

  اکسیدان ریشه سرخارگل تجزیه واریانس تاثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر میزان فنل، فالونوئید و آنتی )1( جدول
  ریشه اکسیدان آنتی  ریشه فالونوئید  ریشه فنل  آزادي درجه  تغییرات منابع

54/62  2  بلوك ns 13/208 ns **33/10  
21770**  3  خشکی تنش  **9/401  **85/260  
33/1389  3  یکهیوم اسید ns **33/739  2/93 ns 
23/1196**  9  هیومیک × خشکی  **4410  14/222 ns 

47/384  30  خطا  81/81  31/348  
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cv -  21/10  54/31  8/27  

  داري معنی عدم و درصد 1  سطح در دار معنی ترتیب به:  ns و** 

  سرخارگل نوئید و آنتی اکسیدان ریشهمیزان فنل، فالومقایسه میانگین تاثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر  )2( جدول
  اکسیدان آنتی  فالونوئید  فنل  تیمار

  )زراعی ظرفیت درصد( خشکی تنش
D1 c43/142  b07/22  b67/53  
D2 c89/156  a33/33  b45/65  
D3 b9/193  b55/25  a24/86  
D4 a43/273  a71/33  b11/63  

  )کیلوگرم بر گرم میلی( اسیدهیومیک
H1 b92/180  b71/27  a7/63  
H2 a8/187  b91/22  a  04/66  
H3 b61/168  b01/24  a  97/68  
H4 a64/193  a03/40  a  76/69  

  .نیستند معنادار داري معنی تفاوت داراي درصد5 احتمال سط در LSD  آزمون براساس ستون هر در مشابه حروف داراي هاي میانگین

  

  
  ریشه) اثر متقابل تنش خشکی و اسیدهیومیک بر میزان فنل 1شکل (
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  ) اثر متقابل تنش خشکی و اسیدهیومیک بر میزان فالونوئید ریشه2شکل (

  
  

  گیري نتیجه
کند که  سري ترکیباتی تولید می توان گفت که گیاه سرخارگل در مواجه با خشکی براي مقابله با آن یک توجه به نتایج می با    
شود و نیز  به  ر اسیدهیومیک باعث بهبود تولید این ترکیبات میاکسیدانی را نام برد و تیما آنتیتوان ترکیبات فنلی و  می

  شود.  آبی می کماي باعث مقاومت این گیاه به شرایط  گونه
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Abstract 

     In order to investigate effect of drought stress and Humic acid on content Phenol, 
Flavonoid and Antioxidant root of Purple coneflower (Echinacea purpurea) an experiment 
was conducted in farm of Horticultural sciences of Gorgan University of Agricultural 
Sciences and Natural Resources (GUASNR) in block completely randomized design in years 
of 2014-2015 with three replications and four level of drought (100, 80, 60 and 40 percent 
field capacity) and Humic acid (0, 250, 500 and 1000 mg.-l). The results showed that drought 
had a significant effect on all the properties mentioned above and increased content phenol, 
flavonoid and antioxidant with increase water stress. Influence effect of humic acid was 
significant only in the flavonoid so that was obtained highest content in level of 60mg.kg-1 
and lowest in control. Influence reciprocal humic acid and drought stress were significant on 
content phenol and flavenoed, too.  
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