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IJPP
Iranian Journal of Plant Physiology
Iranian Journal of Plant Physiology is a quarterly journal published by Islamic Azad University Saveh
Branch in English. Manuscripts may be submitted in English. Tables of contents and other useful
information, including these instructions for contributors, are available at the websites of the Islamic Azad
University Saveh Branch and the Editorial Office (Department of Biology, Faculty of Agriculture, and Islamic
Azad University Saveh Branch).

Aims and Scope
This journal publishes the new results of completed, original studies on any aspect of plant
physiology based also on approaches and methods of biochemistry, biophysics, genetics, molecular biology,
genetic engineering, applied plant physiology, and other related fields. We also accept descriptions of
original methods and instruments opening novel possibilities for obtaining and analyzing experimental
results. Papers outlining trends and hypotheses are accepted as well. Brief communications are not
accepted. However, in some cases, the editors may suggest that authors shorten a manuscript to the size of
a brief communication (no more than 10 pages of text and 4 figures and / or tables in all). Manuscript
submission implies that the material has not been published before, and is not under consideration for
publication anywhere else.

Manuscript Requirements
Manuscript length should not exceed 10 printed pages (reviews not more than 20 pages), including
references, tables, and figure captions; it should contain no more than 7 figures. The manuscript must be
typed (Times New Roman font, 12 pt, 1.5 spacing throughout) in a single column on one side of white paper
(A4, 210 × 297 mm) with left and top margins of 2.5 cm and a right margin of 1.5 cm. All pages, including
references, tables, and figure captions, should be numbered consecutively in the top right-hand corner. All
lines should be enumerated throughout the entire text.
Please arrange your manuscript as follows: Title, author(s), affiliation(s), abstract, keywords,
abbreviation (optional), introduction, materials and methods, results, discussion, acknowledgements
(optional), references, tables, and figures.
The title must be concise (no more than 10 words) but informative. Capitalize the first letters in all
nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, and subordinate conjunctions. Avoid nonstandard
abbreviations.
Authors’ initials and surnames should be written with one space between the initials and between
the initials and an author’s surname. Author affiliations should be marked as 1, 2 etc. On a separate page,
provide the full names of all authors, their postal addresses and telephone and fax numbers, as well as email addresses, and indicate the corresponding author.
Author affiliations include the department, institution, and complete address of each author. The fax
number and e-mail address of the corresponding author should be indicated after his or her postal address.

Abstract
All papers, including brief communications, should be preceded by a concise (of no more than 250
words) but informative abstract, in which the plant material (binomial, including authority) is given. The
abstract should explain to the general reader the major contributions of the article. The abstract is typed as
a single paragraph. Citing and discussing literature are not recommended.
Keywords. No more than seven items are listed beginning with the Latin name(s) of the organism(s)
studied without author’s name and arranged as follows:
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Keywords: Lycopersicon esculentum; transgenic tomato plant; ethylene
Abbreviations. The abbreviation of the expressions used in the manuscript may be listed in
alphabetical order and arranged as follows:
BA: benzyladenine; PSI: photosystem I; WT: wild type
Define nonstandard abbreviations when they are first mentioned in the text and abstract.

Main Headings
The main headings within the text (Introduction, Materials and Methods, etc.) should be placed on
separate lines with the first letters capitalized. First-level subheadings should follow title capitalization
(example: Cytokinin, Dependent Signal Transduction) and be placed on separate lines. Second-level
subheadings (i.e., headings running into a paragraph) should follow sentence capitalization (example: Plant
material.).

Introduction
The introductory part of the article should explain its objective and cite relevant articles published
previously.

Materials and Methods
This section should include complete botanical names (genus, species, authority for the binomial,
and, when appropriate, cultivar) for all plants studied. Following first mentions, generic names should be
abbreviated to the initial except when confusion could arise by reference to genera with the same initial.
Growth conditions must be described. Also new procedures should be described in sufficient detail to be
repeated. A short description of other procedures should also be given. This section should also contain the
names of the manufacturers (including country name) of materials and reagents. Statistical analysis of the
results should be described. Identify the number of replications and the number of times individual
experiments were duplicated. It should be clearly stated whether the standard deviation or the standard
error is used.

Results
The result section should be presented mainly in figures and tables without their detailed discussion.
Double documentation of the same points in figures and tables is not acceptable.

Discussion
This section should contain an interpretation but not a recapitulation of the results. The Results and
Discussion sections may be combined if a description of experimental results is brief or when the
interpretation of the previous experiment is required for the logical substantiation of the next one.
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80-89.

A thesis:
Strunk, J. L. 1991. The extraction of mercury from sediment and the geochemical partitioning of mercury in
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Tables
Each table should have a brief title, be on a separate page, and be 1.5-spaced. Each column should
have a heading; units should appear under the column heading(s). Some remarks may be written below the
table, but they should not repeat details given in the Materials and Methods section.
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Figure Captions
These must be a brief self-sufficient explanation of the illustrations. Provide them separately from
figures.

Figures
All figures (photographs, graphs, and diagrams) should be cited in the text and numbered
consecutively throughout. Figures should provide enough information to easily understand them. Figure
parts should be identified by lowercase roman letters (I, II, etc.) in parentheses. The axes of each graph
should have the numerical scale and the measured quantity with units (for example, CO2 absorbance, μ
molm-2s-1), but not photosynthesis, μmol/m-2s-1)). The curves should be defined by italic numbers, and their
explanation should be provided in the caption. Submit all figures on separate pages. Supply figures at final
size widths: 80 mm (single column) or 160 mm (double column). Maximum depth is 230 mm. Figure
number, author’s name, and manuscript title should be written in the bottom left-hand corner.
The manuscript should be signed by all authors. The electronic version is formed as a complete
manuscript file, without figures. Text files should be submitted in Microsoft Word 6.0 or a later version,
using Times New Roman font of 12 point size. Submit figures as separate files. The preferred figure format
is TIFF, but JPEG and GIF are also permitted. Load your figures at 600 dpi (dots per inch) for linear and no
less than 300 dpi for halftones and photos. Try to keep files under 5 MB.

Editorial Processing (Reviewing, Editing, and Proofs)
The Editorial Office informs authors by e-mail that a manuscript is received. Manuscripts prepared
incorrectly or in poor English are not considered. All manuscripts submitted will be reviewed. The reviewer
evaluates the manuscript, suggests improvements, and recommends accepting or rejecting the paper.
Manuscripts and reviewer’s comments are e-mailed to the authors. Revised manuscripts (two copies and
the initial version, along with point-by-point responses to the referee) should be returned within 40 days;
otherwise, they will be treated as new submissions. If the revised manuscript is not received within four
months, it is rejected. The manuscript is then subjected to scientific editing. Accepted manuscripts are
published in correspondence with the date of their receiving. Papers containing new information of
exceptional significance may be, on the proposal of the Editor in Chief, published first in the shortest
possible time. Manuscripts sent to the Editorial Office are not returned to the authors. The Publishing
House will deliver the page proofs to authors electronically only to a single address indicated in the
affiliation section.

Manuscript Submission
An electronic version should be sent as an attachment to the following e-mail address:
IJPP@iau-saveh.ac.ir
Website: www.ijpp.iau-saveh.ac.ir
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Copyright
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and when the article is accepted for publication. The copyright transfer covers the exclusive right to
reproduce and distribute the article, including reprints, translations, photographic reproductions,
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and their employers retain full rights to reuse their material for their own purposes, with acknowledgement
of its original publication in the journal.

Ethical Requirements for the Submitted Paper
• All research or methodologies identified as being conducted or developed by the authors or institutions
will in fact have been so conducted or developed.
• Relevant prior and existing research and methodologies will be properly identified and referenced using
the standard bibliographic and scientific conventions.
• All the content of the submitted paper shall be the original work of the authors and shall not plagiarize
the work of others. Short quotes from the work of others should be properly referenced with full
bibliographic details of the quoted work. To quote or copy text or illustrations beyond a “short quote” will
require the author to obtain permission from the rights holder.
• Duplicate submission of the same paper to more than one scholarly journal while the decision from
another journal on that same paper is still pending, as well as reporting the same results in somewhat
different form, is prohibited.
• Authors should take care not to defame other researchers in a personal sense.
• Co-authors should be properly and appropriately identified. To be identified as a co-author, the
participant in the research project should have contributed to the conception and design of the project,
drafted substantive portions of the paper and taken responsibility for the analysis and conclusions of the
paper. Other participants with less responsibility should be identified and acknowledged for their
contributions.
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Author’s signature:
Author’s email:
Date:
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روابط منبع و مخزن گیاه و تکنیک ردیابی ایزوتوپهای کربن
طاهر برزگر * ،فاطمه نکونام
گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،45371-38791،ایران

*عهدهدار مکاتباتtbarzegar@znu.ac.ir :
چکیده فارسی
مفهوم قدرت منبع و مخزن در حال حاضر به خوب ی شناخته شده و توسط جامعه علمی به عنوان یک رویکرد مربوط به توصیف مکانیسم توزیع
کربوهیدرات به اندام های مختلف و در حال رقابت در کل مقیاس گیاه و یا کانوپی پذیرفته شده است .روابط منبع و مخزن نقش روشنی در اندازه
اندام مخزن دارد .عالوه بر تاثیر در اندازه اندام ،نسبت مخزن  /منبع همچنین ممکن است فتوسنتز را تحت تاثیر قرار داد .بهره وری بیومس گیاه نیز
بطور مشخصی به ظرفیت منبع و مخزن و تعادل بین آنها مرتبط می شود .تعیین تعادل کربن در یک گیاه کامل و رابطه بین منبع و مخزنهای
کربن با تکنیک ردیابی ایزوتوپی مورد مطالعه قرار گرفته است .تکنیکهای استفاده از  14Cیا  13Cبرای سالهای زیادی برای مطالعه تخصیص
کربوهیدرات تولید شده توسط فتوسنتز بین بخش های مختلف گیاه استفاده شده است .این روش همچنین اجازه محاسبه نسبت کل کربن انباشته
شده در هر مخزن که توسط تمام برگهای منبع عرضه شداست  ،همچنین سهم رشد از هر برگ منبع به اندمهای مخزن اصلی گیاه را میدهد.
این اطالعات برای تعیین بهرهوری هر برگ منبع ،حیاتی می باشد.

واژه های کلیدی :تعادل کربن  ،فتوسنتز  ،برگ منبع 14C ،و .13C

.
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اثر نانو  TiO2و نانو آلومینیوم بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گندم
)(Triticum aestivum L.
طوبی علیآبادی ،اکبر صفیپور افشار* و فاطمه سعید نعمت پور
گروه زیست شناسی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران
* عهده دارمکاتبات asafshar@iau-neyshabur.ac.ir :
چکیده فارسی
نانوذرات مجموعههای اتمی یا مولکولی با حداقل ابعاد بین  1-100نانومتر هستند و به دلیل اثرات خاص و ویژگیهای منحصر به فردشان ورود
گسترده ای به دنیای کشاورزی و بیولوژی داشته اند .تاثیرات ناشناخته آنها بر موجودات زنده و اکوسیستم ،موجبات نگرانیهای بسیاری را فراهم
آورده است .این پژوهش به منظور بررسی تأثیر نانودی اکسیدتیتانیوم و نانوآلومینیوم بر گیاه گندم صورت گرفت .نانودیاکسیدتیتانیوم در چهار
غلظت (صفر1000،100 ،و 2000میلیگرم بر لیتر) و نانوآلومینیوم در چهار غلظت (صفر 100،500 ،و 2000میلیگرم بر لیتر) استفاده شد .آزمایش
به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد .بذرها پس از شستشو و ضد عفونی به گلدانهای حاوی ماسه انتقال پیدا
کردند  .پس از رسیدن گیاهان به مرحله ی چهار برگی نانوذرات مورد نظر در دو نوبت به فاصلهی یک هفته روی گیاهان اسپری شدند .نتایج نشان
داد که نانوآلومینیوم باعث کاهش طول ریشه و ساقه و میزان کلروفیل شده اما مقدار پرولین و مالوندی آلدئید در اندام هوایی و ریشه را افزایش
می دهد .تیمار گیاهان در سطوح مختلف نانوآلومینیوم با نانودیاکسیدتیتانیوم بویژه در غلظت  100میلیگرم بر لیتر باعث افزایش طول ریشه و
ساقه شد .نانودیاکسیدتیتانیوم در غلظتهای  1000و 2000میلیگرم بر لیتر باعث افزایش مقدار مالوندی آلدئید و پرولین شد .به طور کلی
کاربرد نانودی اکسیدتیتانیوم در غلظتهای پایین می تواند باعث تعدیل اثرات خسارتزای نانوآلومینیوم در محدوده  100میلیگرم بر لیتر شود.

کلمات کلیدی :نانوتکنولوژی ،نانوذرات ،گیاه ،پرولین ،دیاکسیدتیتانیوم
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بررسی تاثیر میکوریزا بر خصوصیات کمی و کیفی آلوئه ورا
مجتبی یوسفی

راد*

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه ،دانشکده کشاورزی ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،ساوه ،ایران
*عهدار مکاتباتm.yousefirad@iau-saveh.ac.ir :
چکیده فارسی
این تحقیق ،اثرات تلقیح میکوریرایی بر خصوصیات رشد و کیفیت ژل آلوئه ورا را بررسی میکند .تحقیق به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با
سه

تکرار

انجام

شد.

8

تیمار

آزمایش

تلقیح

گیاه

با

سویههای

مختلف

میکوریزا

شامل

تلقیح

با

 ، G. mosseae ،G. interaradise ،Glomus fassiculatumترکیب دو سویه  G. fasiculatumو  ، G. mosseaeترکیب دوسویه
 G. fasiculatumو  ، G. interaradiseترکیب دو سویه  G. interaradiseبا ، G. mosseaeترکیب سه سویه G. fasiculatum
 G. interaradiseبا  G. mosseaeو تیمار شاهد(عدم تلقیح) بود .نتایج تحقیق نشان داد تلقیح میکوریزایی  pHژل و شاخص سطح برگ را
کاهش داد اما مقدار آلوئین ،باربالوئین و ویتام ین سی ژل ،سرعت رشد نسبی ،نسبت ژل وزن ژل برگ بالغ به پوست ان را افزایش داد .نتایج تحقیق
نشان داد به ترتیب کوچکترین و بزرگترین تیمارها در صفات مورد مطالعه در تیمار شاهد و ترکیب سه سویه بدست آمد.

کلمات کلیدی :آلوئین ،باربالوئین ،شاخص سطح برگ ،سویههای میکوریزا ،سرعت رشد نسبی.
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خصوصیات بیوشیمیایی ژنوتیپ های لوبیا قرمز ) (Phaseolus vulgaris L.تحت تاثیر پیش تیمار بذر
با تنظیم کننده های رشد
منا محتشمی  ،1احمد نادری  ،2علی اکبر قنبری ،3مجتبی علوی فاضل  *4و شهرام لک

4

 1دانشجوی دکتری ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز،ایران
 2مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،سازمان تحقیقات  ،آموزش و ترویج کشاورزی  ،اهواز ،ایران
 3موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج ،سازمان تحقیقات  ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 4گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران
* عهده دارمکاتبات mojtaba_alavifazel@yahoo.com :
چکیده فارسی
به منظور بررسی اثر پیش تیماربذر با تنظیم کننده های رشد (سالیسیک اسید و نفتالیک استیک اسید) بر صفات بیوشیمیایی ژنوتیپ های لوبیا
قرمز ،آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .در این پژوهش ،پیش تیمار بذر با تنظیم کنندههای
رشد شامل سالیسیلیک اسید ( )SAو نفتالیک استیک اسید ( )NAAدر چهار سطح  :P0شاهد ،پیش تیمار با آب مقطر؛ :P1پیش تیمار با
هورمون  NAAبه میزان0/5میلی موالر در لیتر؛ :P2پیش تیمار با هورمون  SAبه میزان  0/7میلی موالر در لیتر؛ :P3پیش تیمار با ترکیب دو
هورمون  NAAو  SAبه نسبت  0/5و  0/7میلی موالر و دو ژنوتیپ لوبیا قرمز  KS31169و  D81083مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تجزیه
واریانس صفات نشان داد که اثرات ساده و اثر متقابل ژنوتیپ × پرایمینگ تنظیم کننده های رشد بر تمامی صفات معنی دار بود ،به جز محتوای
کلروفیل نسبی که تنها تحت تاثیر ژنوتیپ های لوبیا قرار گرفت .نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ × پرایمینگ تنظیم کننده های رشد
نشان داد که کاربرد تنظیم کننده رشد  SAدر ژنوتیپ  D81083موجب افزایش میزان کلروفیل  aشد .بیشترین میزان کلروفیل  bو مجموع
کلروفیل مربوط به ژنوتیپ  D81083با کاربرد  NAAبود .با کاربرد تنظیم کننده های رشد میزان فالونوئید و کارتنوئید کاهش یافت بطوری که
بیشرین میزان این صفات درژنوتیپ ×D81083شاهد مشاهده شد .کاربرد پرایمینگ بذر با تیمار ترکیبی ( )NAA+SAبیشترین پایداری غشاء
سیتوپالسمی را در ژنوتیپ  KS31169موجب شد .بطور کلی ،نتایج آزمایش حاضر گویای آن است که کاربرد تنظیم کننده های رشد به عنوان
پیش تیمار بذر موجب افزایش رنگدانه های اصلی فتوسنتز و پایداری غشاء سیتوپالسمی میشود.
کلمات کلیدی :کلروفیل ،پایداری غشاء ،رنگدانه های فتوسنتزی ،لوبیا قرمز ،پیش تیمار بذر
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پلی اتیلن گلیکول تنش خشکی و تغییرات فیزیولوژیک را در شرایط هیدروپونیک به گیاه کلم تحمیل
می کند
سو آنیا  ،نیمیشا آمیست و نارسینگ بهادر

سینگ*

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ،گروه گیاه شناسی ،دانشگاه اهلل آباد ،اهلل آباد ،هند
*عهدهدار مکاتباتnbsingh2001@gmail.com:
چکیده
خشکی یکی از عمده ترین مشکالت زیست محیطی در زمینه کشاورزی در سرتاسر جهان است .در تحقیق حاضر بررسى اثرات کمبود آب ناشی از
کاربردخارجی پلی اتیلن گلیکول در گیاه کلم ( )Brassica oleracea var. capitataدر شرایط رشد هیدروپونیک انجام شده است .طول
ریشه ،طول اندام هوایی ،وزن خشک ،محتوی آب نسبی دانه رستهابه طور معنی داری در یک الگوی وابسته به غلظت کاهش یافت .کاهش معنی
دار در محتوی کلروفیل قند و پروتئین و فعالیت نیترات ردوکتاز گزارش شد ..افزایش میزان پرولین با افزایش محتوای پلی اتیلن گلیکول
مشاهدهشد .افزایش میران پلی اتیلن گلیکول سبب افزایش فعالیت انزیمهای آنتی اکسیدان مانند سوپر اکسید دیسموتاز ،کاتاالز و پر اکسیداز دانه
رستها به علت تولید انواع اکسیژن واکنشگر در شرایط تنش شد  PEG.در مقادیر زیاد به طور معنی داری فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان را
افزایش می دهد .دانه رستهای کلم با فعال کردن سیستم دفاعی آنتی اکسیداتیو خود را برای کاهش اثرات زیانبار تغییر شرایط محیطی آماده می
کنند.
کلیدواژه :آنتی اکسیدان ها ،کلم  ،کشت هیدروپونیک ، PEG-6000،پرولین ،کمبود آب
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اثر همبند کننده اتیلن دی آمین تترا استیک اسید در حضور کروم بر شاخص های رشد و برخی
خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه آفتابگردان

مریم نیاکان* ،1فرشته

کاغذلو2

.1گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان
.2گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان
mnniakan@yahoo.com
چکیده فارسی
کروم یک فلز سنگین سمی برای گیاهان می باشد که به علت استفادههای وسیع صنعتی طی دهه اخیر ،به یک آالینده جدی محیطی تبدیل شده
است .از سوی دیگرهمبند کننده ها حل شدن و جذب فلزات را توسط گیاه افزایش داده و استفاده از آن ها در گیاه پاالیی اهمیت دارد .هدف از
انجام این پژوهش ،بررسی اثر غلظت های متفاوت کروم و همبند کننده اتیلن دی آمین تترااستیک اسید(  ) EDTAبر روی گیاه آفتابگردان
( ).Heliantus annuus Lاز طریق مطالعه پارامترهای رشد میزان کلروفیل ،قندهای محلول و تجمع کروم در گیاه در محیط کشت هیدروپونیک
بود .بدین منظور گیاه آفتابگردان تحت تیمار غلظت های مختلف کروم ( 4 ،2 ،1و  6پی پی ام) و (1 ،0(EDTAو 3میلی گرم در لیتر) در محیط
کشت هوگلند قرار گرفت .نتایج کلی نشان داد که کاربرد کروم باعث کاهش طول اندام هوایی و ریشه  ،میزان کلروفیل کل شد در حالیکه افزایش
قندهای محلول را افزایش داد  .افزودن  EDTAبه همراه فلز باعث افزایش طول اندام هوایی و ریشه ،کلروفیل کل و کاهش قندهای محلول گردید.
طبق نتایج بدست آمده استفاده از فلز سنگین کروم در محیط کشت میزان آن را در ریشه و اندام هوایی افزایش داد و کاربرد  EDTAبویژه به
همراه مقادیر باالی کروم منجر به تجمع این فلز در اندام هوایی و ریشه شد این تحقیق ،نقش مثبت کاربرد  EDTAدر کنار فلز سنگین کروم را در
افزایش توان گیاه پاالیی آفتابگردان را تایید نمود.

کلمات کلیدی :کروم ،اتیلن دی آمین تترا استیک اسید  ،آفتابگردان ،فتوسنتز ،رشد
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میزان اسیدهای چرب و محتوی فنولی بذرهای برخی توده های هندوانه ابوجهل ایران

مائده فرشتیان ،فروزنده سلطانی* ،عبدالکریم کاشی و مصباح باباالر
گروه مهندسی علوم باغبانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
* عهده دارمکاتبات soltanyf@ut.ac.ir :
چکیده فارسی
هندوانه ابوجهل یک گونه گیاهی علفی ،یکساله دارویی از خانواده کدوئیان که غالبا در مناطق گرم ایران می روید .اسیدهای چرب بذر این گیاه
بعنوان مهمترین مواد دارویی محسوب می شود .در این تحقیق اسیدهای چرب ضروری بذور جمع آوری شده از نه منطقه جغرافیایی مورد ارزیابی
قرار گرفتند .از ترکیبات اسیدهای چرب مانند اولئیک ،لینولئیک ،استئاریک و پالمتیک اسید بوسیله گاز کروماتوگرافی اندازه گیری شدند .میزان
اسیدهای چرب کل بذرها بین  %40-35متنوع بود .بیشترین میزان لینولئیک اسید در بذر توده ارزوئیه( )%72/4و بیشترین میزان اسید چرب
اولئیک در بذرهای توده خوراسگان بود() %13/8توده کرمان از لحاظ میزان ترکیبات کلی فنولی بسیار اهمیت داشت که میزان آن mgGAE/g
 8810/9بود .بر اساس نتایج میزان اسیدهای چرب به طورمعنی داری بین توده ها متفاوت بود توده های با ارزشی از لحاظ میزان اسیدهای چرب
غیر اشباع و میزان فنول کل وجود دارد .این مواد گیاهی می توانند برای بهبود برنامه های اصالحی و انتخاب توده های برتر برای کاشت استفاده
شوند.

کلمات کلیدی :اسید چرب ،ترکیبات فنولی ،توده ،هندوانه ابوجهل
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اثر استرس شوری روی پارامترهای بیوشیمیایی و رشد گیاه گاو زبان اروپایی
سیمین زاهد چکووری* ،1شکوفه انتشاری ،1نعمت قاسم اف

2

1گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور  ،تهران ،ایران
2گروه زیست شناسی ،دانشگاه دولتی باکو ،باکو ،آذربایجان
* عهده دارمکاتبات simin.zahed@yahoo.com :
چکیده فارسی
شوری یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان در سراسر دنیاست .شناسایی ارقام متحمل به شوری و بهبود تحمل گیاهان ،
موثرترین روش برای افزایش عملکرد است .ب ه منظور بررسی واکنش گیاه گاوزبان اروپایی به شوری از نظر تغییرات رشدی و پارامترهای
بیوشیمیایی ،آزمایش در شرایط هیدروپونیک انجام گرفت .شوری از نوع کلرید سدیم و سولفات سدیم به نسبت حجمی دو به یک با غلظت
 100میلی موالر بروی گیاه گل گاو زبان اروپایی در مرحله  4برگچه ای اعمال شد .وزن تر و خشک بخش های هوایی و ریشه و کلروفیل،
پ روتئین ،پرولین ،آنتوسیانین ،قندهای محلول و احیاء مطالعه شدند .نتایج کاهش وزن تر و خشک بخش های هوایی وریشه را در شرایط شوری
نشان داد ند  ،که کاهش وزن تر بخش های هوایی معنی دار بود  .میزان کلروفیل نیز کاهش یافت اما معنی دار نبود .شوری سبب کاهش مقدار
پر وتئین در اندامهای هوایی وریشه نسبت به گیاهان شاهد شد .محتویات پرولین در برگها و ریشه ها به طور معنی داری در گیاهان تحت استرس
افزایش یافت .به طور میانگین در استرس شوری نسبت به شاهد مقدار کربوهیدراتهای محلول ریشه وبخشهای هوایی کاهش را نشان دادکه این
کاهش معن ی دار نبود .مقدار قند احیا در استرس شوری در بخشهای هوایی نسبت به کنترل افزایش داشته ولی در ریشه کاهش را نشان می دهد.
مقدار آنتوسیانین در استرس شوری نسبت به گیاهان کنترل افزایش نشان داد .نتیجه گیری می شود که گیاه گاوزبا ن با تغییرات این ترکیبات در
برابر استرس شوری مقاومت می کند.

کلمات کلیدی :شوری ،پارامترهای بیوشیمیایی ،رشد ،گاو زبان اروپایی

