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 چکیده
در آزمایشای    Ammi visnaga (L.)های زیستی بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و ترکیبات اسانس گیااه دارویای  کنندهمنظور بررسی تأثیر تنظیمبه

اسید ، اسید سالیسیلیکانجام گرفت. تیمارهای استفاده شده در این پژوهش شامل  8939-39در سال زراعی در دانشگاه زابل  های کامل تصادفیب طرح بلوکقال
بودند.  گرم بر لیترمیلی 233و  833، 53سطح  سهفنیل آالنین و تیروزین با های گرم بر لیتر و اسید آمینهمیلی 23و  83، 5سطح  سهبنزوئیک با اسید نامیک و سی

لیتر بیشترین تأثیر را باه   گرم برمیلی 23بنزوئیک اسید . همچنین تیمار ندشدصفات مورد بررسی  میزانهای زیستی باعث افزایش کنندهتنظیمنتایج نشان داد که 
هاای فتوسانتزی   ، رنگیازه درصاد(  81/13)، محتوای آب نسابی  درصد( 81/91) رشد رویشیدر  یدارباعث افزایش معنیکه به طوری ؛نسبت سایر تیمارها داشت

 ،درصاد(  82/83و  92/19 ،11/11، 1/13، 19/11ترتیاب  باه  کارتنوئید /(bکلروفیل  +a )کلروفیل و  bکلروفیل  +a کلروفیل ، کارتنوئید، b، کلروفیل aکلروفیل )
ایااان  حاصل از نتااایج  .شد شاهدبه نسبت  (درصد 21/92و  11/12)عملکرد اسانس  و درصد و درصد( 8/13) ، عملکرد میوهدرصد( 99/59)های کربن هیدرات

عملکارد کماای و کیفاای گیاااه دارویاای       افازایش باا هادف کااهش مصرف کودهای شایمیایی، در های زیستی کنندهتنظیمکااه کاربرد  بیان داشتتحقیااق 
Ammi visnaga داشته است ثیر مثبتاایأزیاست تااایطپایداری تولیااد و حفااظ مح و همچناین. 
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 1مقدمه
در طی چند دهه گذشته، رویکرد جهانی باه سامت کشااورزی    

های بشر باعث صدمه به مناای  طبیعای و   مدرن همچون سایر فعالیت
ب محیط زیست شده و سبب بر هم خوردن تعاادل  سازی و تخریآلوده

(. Rezvani Moghaddam et al., 2009اسات )  شاده اکولوژیاک  
رویه در مصرف کودهای شیمیایی منجر به افزایش هزیناه  افزایش بی

و همچنین مصرف زیاد مناب  فسیلی شده است، از طرفی دیگر باعاث  
شاود. ایان   ها میورود مقدار زیادی از نیتروژن به خاک، اتمسفر و آب
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ها را در معرض تهدیاد قارار   موضوع سالمت انسان و ثبات اکوسیستم
که کودهای شایمیایی یکای از   طوری(، بهNosengo, 2003دهد )می

( و در نتیجااه O2Nمناااب  مهاام انتشااار اکسااید نیتااروژن اتمساافری )
(. گارایش جدیاد جامعاه    Erisman, 2004باشاند ) گرمایش زمین می
شاورزی پایدار در راساتای پاایین آوردن اساتفاده از    جهانی به سمت ک

های زیستی کنندهف شیمیایی و همچنین کاربرد تنظیمهای مختلنهاده
ای در افزایش تولید محصول و حفظ حاصلخیزی پایدار از اهمیت ویژه

هاای  تنظیم کننده (.Hamidi et al., 2005باشند )خاک برخوردار می
هورمونی عمل کرده که باعاث تنظایم   هزیستی به عنوان ترکیبات شب

شوند. این ترکیبات به دلیل طبیعای  رشد سلولی و تمایز در گیاهان می
 باشاند بودن ایمان باوده و خاوام سامیت بسایار پاایینی را دارا مای       

(Adisakwattana et al., 2012.) 
 ،دارد یادیقدمت ز یدر کشاورز یستیز یگرچه استفاده از کودها

ندارد. هر چناد   یگونه مناب  سابقه چندان یناز ا یعلم یبرداربهره یول
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امروزه استفاده از  یول یافتهکاهش  یرکودها در چند دهه اخ ینکاربرد ا
 (.Astarai & Kocheki, 1997) ها مجددا مطرح شده استآن

Ammi visnaga (L.) Lam       گیااه دارویای علفای متعلاق باه
کنناده  بازایان گیااه   باشد. و بومی نواحی مدیترانه می 8خانواده چتریان
-ننده عضالت بوده و قرنکباشد. عالوه بر این شلآور میعروق و ادار

شاده اسات   ها برای تسکین دردهای سخت سنگ کلیه اساتفاده مای  
(Chevalier, 1996.) های این گیاه به عنوان یک داروی محلای  دانه

رای (. دانااه ایاان گیاااه داUphof, 1959شااوند )ادارآور اسااتفاده ماای
باشد که بارای درماان   می 9خلین یا 2ویزنامین اسانسی است که حاوی

 بار روی  هاا دارای خاصایت ضاد اسماسام    دانه شود.آسم استفاده می

بادون   و عروق خاونی  ادرار ،برونش بازکننده ،کوچک برونش عضالت
ن گیااه باه   اساانس ایا   .(Bown, 1995) باشندمیفشار خون  ثیر برأت

 Roseت )آسم معروف اسا  و عروق کرونر هایریواسطه تأثیر بر بیما

& Hulburd, 1992; Satrani et al., 2004.)  یل اجزای اصلی تشاک
و  5متیال باوتیرات   -2، ایزوآمیال  9دهنده اساانس ایان گیااه لیناالول    

 (.Khadhri et al., 2011باشد )می 1ایزوپنتیل ایزووالرات
سینامیک استرها و ها، هیدروکسی تانن ،هاآنتوسیانینفالونوئیدها، 

های ثانویاه هساتند کاه در    ها از ترکیبات فنلی و جزو متابولیتگنینیل
شوند. ترکیبات فنلی به عنوان یک های گیاهی به وفور یافت میبافت

های زیستی محسوب شده کاه در شارایط مطلاوب    کنندهنوع از تنظیم
ف در فراینادهای مختلا   وشوند میهای گیاهی سنتز در سلول محیطی

گیاه مانند رشد و تولید مثل درگیر بوده و نیز به عنوان یاک مکانیسام   
 & Cohenکنناد ) های زنده و غیرزنده عمل میدفاعی در برابر تنش

Kennedy, 2010 .) داشاته  انتشاار وسایعی در گیاهان ترکیبااتاین 
 میکروبای اکسیدانی، آنتیآنتیاز جمله  هاآنو فعالیت بیولوژیک متنوع 

 اسات گازار  شاده    هاا هااا در بسایاری از بررسای   آنالتهاب ضد  و
(Jamshidi et al., 2010) .رادیکاالی  اکسایدانی و آنتای  خاصیت آنتی

توانند نقش مهمی در نگهداری محصوالت غذایی و میترکیبات فنلی 
اکسایدانی  آنتای  هاای ویژگای  .نمایناد  ءحفظ سااالمتی انسااان ایفاا   

های فعال اکسایژن  آوری و احیای گونهبا جم ند توانترکیبات فنلی می
کرده، مان  باروز   جلوگیریهای حیاتی سلول از اکسیداسیون متابولیت
 ,.Rice-Evans et al) شاوند گیااهی  هاای  تنش اکسیداتیو در سلول

1997; Myung-Min et al., 2009.) 
های زیستی در تولیاد  کنندهامروزه به عنوان تنظیماسیدهای آمینه 

الت کشاورزی به منظور رسیدن به کشااورزی پایادار در   بیشتر محصو

                                                           
1- Umbelliferae 
2- Visnammin 

3- Khellin 

4- Linalool 

5- Isoamyl 2-methyl butyrate 

6- Isopentyl isovalerate 

 گیرناد تغییر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان مورد استفاده قارار مای  
(Wu et al., 2005.) صورت گرفتاه بار روی اسایدهای     هایپژوهش

توانناد باه طاور مساتقیم یاا      که این ترکیبات مای  اندنشان دادهآمینه 
 دهناد گیاه را تحات تاأثیر قارار     ولوژیکیهای فیزیغیرمستقیم فعالیت

(Garde-Cerdán et al., 2014).  
 ابزارهاای اگروشایمیایی   حکام  در رشاد  هایکننده تنظیم امروزه

 عناصار  کارآمادتر  راساتای مصارف   در را گیاهان که باشندمی مفیدی

 دهناد مای  رییاا  فیزیولاوژیکی  و های ژنتیکیپتانسیل تظاهر و غذایی
(Wu et al., 2005). مناساب   جاایگزین  عناوان  باه  ی زیستیودهاک

 در تولیاد  خاک حاصلخیزی افزایش منظور به کودهای شیمیایی، برای

 (.Wu et al., 2005) باشاند می مطرح ارگانیک کشاورزی محصوالت
 کودهاای  کااربرد  مقادار  تنهاا  ناه  زیستی هایتنظیم کننده از استفاده

 آلاودگی  هشکاا  و انارژی  ذخیره به بلکه دهد،می را کاهش شیمیایی

 (.Belde et al., 2000کمک خواهد نمود ) محیط
 در اهمیات  نکته حاائز  دارویی، گیاهان نقش و اهمیت به توجه با

ها آن توده زیست تولید افزایش های ارزشمند،گونه این پرور  و تولید
 و آفات دف  سموم کود یا از اعم شیمیایی مضر هاینهاده کاربرد بدون
-کنناده با توجه به فواید تنظیم تحقیقین در ا .دباشمی هرز هایعلف

های زیستی در افزایش تولید و رانادمان محصاول و همچناین حفاظ     
آزمایشی باه منظاور تاأثیر    محیط زیست از بقایای کودهای شیمیایی، 

و بار صافات مورفولوژیاک، فیزیولوژیاک      ی زیساتی هاا کنناده تنظیم
 .گرفت انجام A. visnaga اسانس گیاه داروییترکیبات 

 

 هامواد و روش
هاای زیساتی بار صافات     کنناده به منظور بررسای اثار تنظایم   

 A. visnaga اسااانس گیاااهو ترکیبااات مورفولوژیااک، فیزیولوژیااک 
در  تکارار  ساه باا   هاای کامال تصاادفی   در قالب طرح بلوکآزمایشی 

 .شاد اجارا   8939-39زراعای  در سال گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل 
. بذور از گرفتانجام متر سانتی 25×23به ابعاد هایی آزمایش در گلدان

عدد بذر در هر  83. شدها و مرات  کشور تهیه بانک ژن سازمان جنگل
و در نهایت سه بوته در هر گلدان نگهداری شد. هار   شدگلدان کشت 

کیلاوگرم   5/8 گلدان بود. هر گلدان با حادود  دوواحد آزمایشی شامل 
 خاک پر شد.

عدد بودند که به  31ها به تعداد بان آغاز شد. گلدانکشت در اول آ
 92واحاد آزمایشای(. هار تکارار شاامل       91قسمت تقسیم شدند ) سه

عادد   81( بود و تعداد تیمارها نیز به هماراه شااهد   2×81=92گلدان )
بودند. تیمارهای استفاده شده در این پاژوهش شاامل ترکیباات فنلای     

 81اسید بنزوئیاک هار کادام در     )اسید سالیسیلیک، اسید سینامیک و
گرم بر لیتر( و اسید آمیناه )فنیال   میلی 23و  83، 5سطح  سهگلدن با 

 233و  833، 53سطح  سهگلدان با  81آالنین و تیروزین هر کدام در 
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گلادان   شش در شاهدگرم بر لیتر( بودند. آب مقطر نیز به عنوان میلی
پاشای اعماال   حلاول بوده و همه تیمارهای استفاده شده به صاورت م 

 دوروز پس از کاشت انجام شاد. همچناین    93پاشی گردیدند. محلول
گاارم سااولفات  2(، 5O2Pدرصاد )  5/85گارم سااوپر فسافات کلساایم   

 91گارم ساولفات پتاسایم     85و  (₂SO₄(NH₄)درصد ) پنجآلومینیوم 
هاا در مرحلاه   گیاری ( به هر گلدان اضافه شاد. انادازه  4SO2Kدرصد )

روز پااس از  813دهاای )ز پااس از کاشاات( و میااوهرو 283رساایدگی )
کاشت( انجام شد )آخر اردیبهشت و آخر خرداد مااه(. صافات رویشای    

های گلادار  شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه، تعداد چتر، وزن تر سرشاخه
یری گردیاد.  گاندازهبرای هر گلدان  های گلدارو وزن خشک سرشاخه

بدست آمد.  (Pessarakli, 1999) محتوای آب نسبی با رو  پسرکلی
و کارتنوئیاد نیاز از    a ،bهای فتوسنتزی شامل کلروفیل میزان رنگیزه

هاای  محاسبه شاد. هیادرات   ((Lichtenthaler, 1987رو  لیچنتالر 
هااای کااربن هااای کااربن محلااول و هیاادراتکااربن کاال، هیاادرات

 35 اتانول از استفاده سولفوریک و با اسید رو  اساس بر غیرمحلول،

های (. میوهLrigoyen & Emerich, 1992) شدند گیریاندازه درصد
هاای خشاک   گرم از میوه 53آوری و در هوا خشک شدند. رسیده جم 

 های پاودر شاده باا اتار نفات      شده با آسیاب پودر شدند. اسانس نمونه
(c013- 93- PE برای )ساعت و در دماای اتااق اساتخراد شاد.      91

روتاری با کاهش فشار تبخیر شده خشک شده با یک اسانس استخراد
آب شد. برای خارد کردن رطوبات از اساانس از ساولفات سادیم بای     

درجاه   چهاار استفاده شد سمس اسانس خالص در یخچاال در دماای   
 (.Ozturk et al., 2004داری شد )گراد نگهسانتی

 

 هاخصوصیات خاک گلدان -1 جدول
Table 1- Soil characteristics of pots 

 

 ده اسانس دهنهای تشکیلترکیب
اسانس توساط دساتگاه کرومااتوگرافی     دهندهتشکیلهای ترکیب

 2مجهز به طیف سنج جرمی 8یانساخت کارخانه وار 9933 مدلگازی 
(GC/MS) ستون ،DB-5  متر، قطر داخلای   93و نیمه قطبی به طول

میکارون، دتکتاور    25/3میکرون و ضخامت الیه فاز ساکن برابار   25
-ساانتی  5/98یوم، سرعت جریان گاز حامل ، گاز حامل هل9ایون ترپ

 13سانج جرمای معاادل    متر بر ثانیه و انارژی یونیزاسایون در طیاف   
 9گراد باا سارعت   درجه سانتی 13-293الکترون وات، برنامه حرارتی 

درجااه  253گااراد باار دقیقااه و دمااای محفظااه تزریااق درجااه سااانتی
 کماک  باه  اهطیف شناسایی گراد و زمان اسکن یک ثانیه بود.سانتی

 و مرج  کتب در شاخص موجود با آن و مقایسه هاآن شاخص بازداری
 از استاندارد و استفاده ترکیبات جرمی هایطیف از استفاده و با مقاالت

 ,Adamsگرفات )  کتابخاناه کااممیوتری صاورت    در موجود اطالعات

ها نیاز باا محاسابه ساطوح زیار      درصد و عملکرد این ترکیب (.2001
. (Ozturk et al., 2004هاا محاسابه شاد )   رومااتوگراف منحنی در ک

و  SASافازار آمااری   نارم  2/3هاا از نساخه   برای تجزیه تحلیال داده 

                                                           
1- Varian 
2- Saturn II 
3- Ion trap 

ای دانکان انجاام   ها از طریق آزمون چناد دامناه  مقایسه میانگین داده
 پذیرفت.

 

 نتایج و بحث
 رشد رویشی

 A. visnaga رشد رویشی گیاه نشان داد کهنتایج تجزیه واریانس 
بر تمامی صفات رویشی شامل ارتفاع بوته، تعداد شااخه، تعاداد چتار،    

در سطح های گلدار های گلدار و وزن خشک سرشاخهوزن تر سرشاخه
در نتااایج  .(2)جاادول  بااوددار معناای (38/3P)درصااد  یااکاحتمااال 

حاداکثر رشاد    مشااهده گردیاد کاه   مقایسه میانگین صافات رویشای   
نسبت گرم بر لیتر میلی 23بنزوئیک سید اتیمار رویشی گیاه مربوط به 

بود. همچنین تأثیر اسید آمینه )فنیل آالنین و درصد(  83/91) شاهدبه 
 1/21) شاهددار صفات رویشی نسبت به تیروزین( باعث افزایش معنی

کمتر ولی این افزایش به نسبت ترکیبات فنلی  گردید درصد( 91/29و 
 شااهد مربوط باه   رویشی فاتکمترین رشد رویشی برای کلیه ص .بود
  .(9)جدول  دادنکه به نسبت سایر تیمارها افزایش نشان  بود
 
 
 

 بافت خاک
Soil 

texture 

اسیدی

 ته
pH 

هدایت 

 الکتریکی
EC 

 کربن آلی )درصد(
Organic carbon 

(%) 

 مواد آلی )درصد(
Organic materials 

(%) 

 نیتروژن

 )درصد(

N (%) 

 فسفر

 )درصد(

P (%) 

پتاسیم 

 )درصد(

K (%) 

 شنی لومی
Sandy loam 

7.2 0.6 0.9 1.9 0.3 0.1 0.1 
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بنزوئیاک باه عناوان یاک ناوع از      اساید  گزار  شده است کاه  
ترکیبات فنلی باعث افزایش صفات رویشی نظیر ارتفااع بوتاه، طاول    

 Salvia) گلای در گیاه مریمساقه، تعداد شاخه و قطر ساقه گل دهنده 

officinalis Linn.) ( شده است;Nagarja et al., 1999 Preeti & 

Gogoi, 1997.)  پارز  ( و همکاارانPerez et al., 2014   گازار )
به عنوان یک ترکیاب فنلای   سالیسیلیک اسید پاشی کردند که محلول

 Mentha) باعث افزیش رشاد بارو و سااقه در گیااه نعنااع فلفلای      

piperita L.) به عنوان یک اسید سالیسیلیک که طوریبه ست؛شده ا
 تاأثیر مساتقیمی در رشاد رویشای گیااه      8کننده ترکیبات زیستیفعال

و تاوان بیاان داشات کاه ترکیباات فنلای       مای  ،بناابراین  داشته است.
های زیستی در شارایط مطلاوب   کنندهبه عنوان تنظیماسیدهای آمینه 
در ز این ترکیبات شده های گیاهی باعث افزایش سنتمحیطی در سلول

یر افزایش رشد و تولید مثل ایفای در فرایندهای مختلف گیاه نظ نتیجه
اسید بنزوئیاک و  که  گردیدکنند. در این تحقیق نیز مشاهده نقش می

ترکیبات فنلی به نسابت اسایدهای آمیناه    اسید سالیسیلیک به عنوان 
یشای گیااه   تأثیر بیشتری بر افازایش رشاد رو  فنیل آالنین و تیروزین 

هاای گیااهی   داشتند که احتماال سنتز بیشتر ایان ترکیباات در سالول   
 باعث این افزایش رشد شده است.

 
 محتوای آب نسبی

در سطح  محتوای آب نسبی نشان داد کهنتایج تجزیه واریانس 
(. مقایسه میاانگین محتاوای   2بود )جدول دار معنی درصد یکاحتمال 

اساید  یزان آن مربوط به تیماار  که بیشترین م مشخص کردآب نسبی 
و ( درصاد  81/13) شااهد نسابت باه    گرم بار لیتار  میلی 23بنزوئیک 
 83بنزوئیاک  اساید   همچنین تیمارهاای . بود شاهدمربوط به کمترین 

و اساید  گارم بار لیتار    میلای  23ساینامیک  اساید   ،گرم بار لیتار  میلی
گرم بار  یمیل 23بنزوئیک اسید بعد از گرم بر لیتر میلی 23سالیسیلیک 

، 23/51) شااهد نسبت باه  بیشترین تأثیر را بر محتوای آب نسبی لیتر 
داری باین  داشتند که اختالف معنیدرصد به ترتیب(  33/59و  21/59
تیروزین و فنیال آالناین    هایاسید آمینهاز طرفی  مشاهده نشد.ها آن

و  91/95) شااهد دار محتوای آب نسبی به نسابت  باعث افزایش معنی
 ش باه نسابت ترکیباات فنلای    که ایان افازای   ندگردید درصد( 15/83

های تنظیم کنندهرسد به نظر می (.9)جدول  ی داشتکمتر داریمعنی
 ؛اناد شده A. visnag باعث افزایش محتوای آب نسبی در گیاه زیستی

طوری که با افزایش غلظت تیمارهای استفاده شده نسبت محتاوای  به
نسبی گیاه به آب ر این تحقیق محتوای د آب نسبی نیز افزایش یافت.

های اسید سالیسیلیک، اسید سینامیک و اسید کنندهتنظیمشدت توسط 
افازایش   افزایش نشان داد که این امر ممکن است به دلیال بنزوئیک 

  .عملکرد گیاه باشدنتیجه افزایش  رشد رویشی و در

                                                           
1- Bioactive compounds 

 های فتوسنتزیرنگیزه
، b، کلروفیال  aفیال  هاای فتوسانتزی شاامل کلرو   همه رنگیزه

 /(bکلروفیال   +a )کلروفیال  و  bکلروفیال   +a کلروفیال  کارتنوئیاد،  
(. 2بااود )جاادول دار معناای درصااد یااکدر سااطح احتمااال  کارتنوئیااد

 bکلروفیال   +a کلروفیل ، کارتنوئید، b، کلروفیل aبیشترین کلروفیل 
 شااهد نسابت باه   گرم بر لیتار  میلی 23بنزوئیک اسید مربوط به تیمار 

درصد به ترتیاب( مشااهده گردیاد.     92/19و  11/11، 1/13، 19/11)
اساید  مربوط به تیماار   کارتنوئید /(bکلروفیل  + a)کلروفیل یشترین ب

و درصاد(   11/29) شااهد نسابت باه   گرم بار لیتار   میلی 83بنزوئیک 
 و گرم بار لیتار  میلی 5بنزوئیک اسید  مربوط به نیز کمترین میزان آن

درصاد(   11/1و  25/83) شاهدبه نسبت گرم بر لیتر میلی 53تیروزین 
کلروفیل  + a)کلروفیل های مورد بررسی به غیر از در کلیه رنگیزه بود.

b)/ بار   شااهد داری باه نسابت   سایر تیمارها افزایش معنای  کارتنوئید
میازان   .(9جادول  ) داشاتند  A. visnaga  های فتوسنتزی گیاهرنگیزه

ی از فاکتورهاای مهام حفاظ یرفیات     کلروفیل در گیاهاان زناده یکا   
 Kang) کانگ و واناگ (.Jiang & Huang, 2001فتوسنتزی است )

& Wang, 2003 ) بنزوئیک اسید بیان داشتند که ترکیبات فنلی نظیر
هورمونی نقش مهمای در تنظایم   به عنوان ماده شبه سینامیکاسید و 

زنای  جواناه و در تنظیم فرایندهای مختلفی مانند  رشد و نمو گیاه دارند
بذر، افزایش میزان فتوسنتز و محتوای کلروفیل، بسته شادن روزناه و   

 زیستیهای تنظیم کننده کنند.مهار بیوسنتز اتیلن گیاه ایفای نقش می
های از طریق اثرات مثبت فیزیولوژیکی از جمله اثر بر متابولیسم سلول

گیاهی و افزایش غلظت کلروفیال بارو باعاث افازایش عملکارد در      
با افزایش غلظات ترکیباات    .(Nardi et al., 2002د )نشویاهان میگ

، کلروفیل aکلروفیل شامل های فتوسنتزی استفاده شده میزان رنگیزه
b دار داشات کاه ایان امار بیاانگر افازایش       افزایش معنی و کارتنوئید

 های باالی این ترکیباتمتابولیسم فتوسنتزی گیاه با استفاده از غلظت
  بوده است.

 
 های کربنهیدرات

-محلول و هیادرات کربن های های کربن کل، هیدراتهیدرات

دار باود  معنای  درصاد  یاک محلول در ساطح احتماال   کربن غیرهای 
ناوع هیادرات    سهنشان داد که در هر  نیزمقایسه میانگین  (.2)جدول 

گارم بار   میلی 23بنزوئیک اسید کربن بیشترین میزان مربوط به تیمار 
دار بود کاه باعاث افازایش معنای    درصد(  99/59ه شاهد )نسبت بلیتر 

کمتارین میازان   ساایر تیمارهاا گردیاد.    های کربن به نسابت  هیدرات
بود. بعاد   شاهدبه  محلول مربوطهای کربن کل، محلول و غیرهیدرات

گرم بار  میلی 83بنزوئیک اسید ، گرم بر لیترمیلی 23یک بنزوئاسید از 
 13/91) شااهد نسبت به  های کربندارتباعث بیشترین میزان هیلیتر 

داری بین نوع هیدارت کربن اختالف معنی سهگردید که در هر  درصد(



 913    ...  یک،بر صفات مورفولوژ یستیز هایکنندهیماثر تنظ

دار . همچنین ساایر تیمارهاا باعاث افازایش معنای     نشدها مشاهده آن
اند که گزارشات متعددی نشان داده شد. شاهدهیدرات کربن به نسبت 

 ؛دنشوکل در گیاه می ترکیبات فنلی باعث افزایش میزان کربوهیدرات
که این ترکیبات با تأثیر در مسایر متابولیسامی کربوهیادرات    طوریبه

 سازهای مربوط باه قناد ماورد   باعث افزایش آن از طریق ساخت پیش
 Ghasemzadeh & Jaafar, 2012; Ibrahimباشاند ) نیاز گیاه مای 

& Jaafar, 2011.)  در این تحقیق مشخص شد که با افزایش غلظت
ت ابنزوئیک به عنوان یک ترکیب فنلای بیشاترین میازان هیادر     اسید

اساید  ساینامیک و  اسید های باالی کربن بدست آمد. همچنین غلظت
بنزوئیاک  اسید سالیسیلیک نیز بیشترین میزان هیدرات کربن را بعد از 

باعث شدند که مشخص کرد اگرچه تیروزین و فنیل آالنین به عناوان  
ش هیدرات کربن گردیدند اما این افازایش  اسیدهای آمینه باعث افزای

 هاای تر مشاهده شد کاه باا یافتاه   به نسبت ترکیبات فنلی بسیار پایین
 مطابقت دارد. & Jaafar, 2012) (Ghasemzadeh فرزاده و جاقاسم

 
 عملکرد میوه

ملکارد میاوه در ساطح    نتایج تجزیه واریانس نشاان داد کاه ع  
(. بیشاترین میازان عملکارد    2)جدول  بوددار معنی درصد یکاحتمال 

 8/13) باود گرم بار لیتار   میلی 23بنزوئیک اسید میوه مربوط به تیمار 
داشات. همچناین کمتارین     شااهد داری باا  که اختالف معنای  درصد(
پاشی تیمارهای بود که به نسبت محلول شاهدمربوط به  میوه عملکرد

 Yang et)همکااران  یاناگ و   داری نداشات. مورد نظر افزایش معنی

al., 2015)  اساید  ساینامیک و  اساید  ، اسید بنزوئیکبیان داشتند که
فرولیک با تأثیر بر رشد گیاه باعث افزایش عملکرد میوه خربزه شادند  

بنزوئیک بیشترین تاأثیر را در افازایش عملکارد    اسید  ،که در این بین
بنزوئیک بیشاترین تاأثیر را در افازایش    اسید با توجه به اینکه  داشت.
افازایش   جهات  را آنتوان داشته است می A. visnagaرد میوه عملک

همچنین سایر تیمارهای اعمال شده در این عملکرد میوه توصیه نمود. 
 .Aتحقیق نشان دادناد کاه باعاث افازایش عملکارد میاوه در گیااه        

visnaga که استفاده از هر کدام از این تیمارها را  (9)جدول  شوندمی
جهات افازایش    های زیساتی ماد نظار   کنندهیمبه عنوان تنظتوان می

  قرار داد. عملکرد میوه

 
 درصد و عملکرد اسانس

سطح احتمال در  A. visnagaدرصد و عملکرد اسانس در گیاه 
ها مشاهده (. در مقایسه میانگین داده2دار بود )جدول درصد معنی یک

 23بنزوئیاک  اساید  شد که بیشترین عملکرد اسانس مربوط به تیماار  
و بیشترین درصد اسانس مرباوط باه   درصد(  11/12)گرم بر لیتر میلی

 233فنیال آالناین    گارم بار لیتار و   میلی 23بنزوئیک اسید تیمارهای 
باود کاه اخاتالف    درصد( نسابت باه شااهد     21/92)گرم بر لیتر میلی

که کمترین درصد و عملکرد اسانس در حالی ،هم نداشتند داری بامعنی
داری نشان نداد. سایر تیمارهاای  شاهد بود که افزایش معنیمربوط به 

-طوریاعمال شده نیز باعث افزایش درصد و عملکرد اسانس شدند به

مشخص  ،بنابراین (.9دار بود )جدول که به نسبت شاهد اختالف معنی
شد که ترکیبات فنلی و اسیدهای آمینه استفاده شاده باعاث افازایش    

اسااانس شااد کاه بااا توجااه بااه افاازایش  دار درصااد و عملکاارد معنای 
افازایش درصاد و عملکارد     گیری شده تحت تیمارهاپارامترهای اندازه
 بینی بود.اسانس قابل پیش

 
 ترکیبات اسانس

 های سازنده اسانس در بخش هاوایی گیااه  نوع و میزان ترکیب
A. visnaga     پاس از اساتخراد، باا دساتگاه GC/MS    تعیاین شادند

گیااه در تحقیاق   ایان  اسانس بخش هاوایی   (. ترکیب غالب9)جدول 
متیال بوتانوئیاک   دیحاضر در گروه شاهد و گروه تحت تیمار شاامل  

در این تحقیاق  بودند. و کرواسین  تیمول ،ایزوبوتیل ایزوبوتیرات، اسید
 Lam(L. )Ammi ی اعمال شاده بار بافات سابز گیااه      همه تیمارها

visnaga    دی میازان   باعث افزایش درصد اساانس شادند. بیشاترین
گرم بر میلی 5سالیسیلیک اسید  تحت تیمارهایمتیل بوتانوئیک اسید 

به ترتیب  شاهدکه به نسبت  بودگرم بر لیتر میلی 233و تیروزین  لیتر
بیشترین درصد ترکیب ایزوبوتیل . درصد افزایش نشان داد 5/11و  11

ر لیتر گرم بمیلی 233و  833مربوط به تیمارهای تیروزین  ایزوبوتیرات
همچناین کمتارین    درصدی را باعث شد، 19و  9/19که افزایش  بود

 9/53) گرم بر لیتار میلی 5سالیسیلیک اسید درصد آن مربوط به تیمار 
-( بود که باعث کاهش شدید ایزوبوتیل ایزوبوتیرات شد در حالیدرصد

 سالیسایلیک بار میازان ایان ترکیاب افازود.      اسید افزایش غلظت  که
 233رین میزان تیمول مربوط باه تیمارهاای تیاروزین    بیشترین و کمت

باه ترتیاب   گارم بار لیتار )   میلی 23سینامیک اسید و گرم بر لیتر میلی
تیمارهاای فنیال آالناین،    با افزایش غلظت بود.  (درصد 1/91و  5/15

از میزان ترکیب تیمول کاسته شاد.  سالیسیلیک اسید ک و سینامیاسید 
 23بنزوئیاک  اساید  باه تیمارهاای    بیشترین ترکیب کرواسین مرباوط 

 33به ترتیب گرم بر لیتر )میلی 23سالیسیلیک اسید و گرم بر لیتر میلی
بود. همچنین کمترین میزان ترکیب کرواسین مرباوط   درصد( 5/13و 
پاشای تیمارهاای ماورد نظار     در مقایساه باا محلاول    بود که شاهدبه 

  افزایشی مشاهده نشد.
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بیان داشتند که  (Taguchi et al., 2001)تاگوچی و همکاران 
هاای زیساتی سابب    کنناده اسید سالیسیلیک به عنوان یکی از تنظایم 

-های مربوط به بیوسنتز و تولید گروهای از متابولیات  افزایش بیان ژن

 Ocimum) ریحاان  گیااه  دو شاود. در هاای ثانویاه در گیاهاان مای    

basilicum L.) نعناع و (Mentha piperita L.)  کاه  شاده  گزار 

 بارو  ساطح  کاهش اثر در اسانس مترشحه هایغده تراکم بودن باال

 Charles) شاود می اسانس تربیش تجم  باعث اعمال تیمار، از ناشی

et al., 1990; Sajjadi et al., 2016شااید  نیاز  آزماایش  ایان  (. در 

 .A اسانس برای برخای ترکیباات غالاب در گیااه     باالی درصد بتوان

visnaga تراکم افزایش با ترکیبات فنلی و اسید آمینه تیمارهای در را 

هاای غالاب   عالوه بر ترکیب کرد. توجیه اسانس کننده ترشح هایغده
ترکیاب   83حادود   A. visnaga گیاهسازنده اسانس، در بخش هوایی 

دیگر نیز شناسایی شدند که تأثیر تیمارها بر این ترکیبات در مقایسه با 
 .نداشتندقابل مالحظه تفاوت های شاهد نمونه

 
 گیرینتیجه

نتایج به دست آمده نشان داد که تیمارهای استفاده شاده در ایان   
های زیستی اگرچه باعث افزایش صفات کنندهتحقیق به عنوان تنظیم

گارم  میلی 23مورد بررسی شده اما ترکیبات فنلی نظیر اسید بنزوئیک 
باا  فات داشاته اسات.   بر لیتر تأثیر بیشتری در افزایش مقادیر ایان صا  

هاای زراعای و لازوم در نظام توجه به ضرورت تولید گیاهاان دارویای
هاای کام نهااااده، بااه   گیاهان در نظاام توجااه بااه کااشت ایاان

جااایگزین مناسبی بارای  های زیستی کنندهتنظیم رساادنظاار ماای
اساتفاده از   بناابراین  .شیمیایی در تولید این گیاهاان باشاند   کودهاای

های شبه هورمونی، گیاه را در های رشد به عنوان محرکتنظیم کننده
تنظیم رشد سالولی و  راستای مصرف کارآمد عناصر غذایی و همچنین 

نتااایج ایاان تحقیاااق حاااااکی از    ،بطور کلیدهند. یاری می تمایز
 عملکارد  ، در بهبااودهای زیستیتنظیم کنندهاساات کااه کاربرد  آن

پایاداری   و همچنااین  A. visnaga کمای و کیفاای گیاااه دارویاای   
. از این رو داشته است اثیر مثبتاایأزیاست تاتولیااد و حفااظ محایط

توان کننده زیستی را میاستفاده از اسید بنزوئیک به عنوان یک تنظیم
پیشانهاد    Ammi visnaga (L.)برای افزایش تولید و رانادمان گیااه  

 نمود.
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Introduction 1 
Ammi visnaga (L.) Lam is a herbaceous medicinal plant and belongs to Umbelliferae family. It is native to 

the Mediterranean region. A. visnagais well known as a source of essential oil and is especially cultivated for it 
therapeutic properties (diaphoretic, carminative, antispasmodic, antiseptic, tonic,) being used in traditional 
medicine systems in many countries. Essential oil of A. visnaga is known for its proprieties against coronary 
diseases and bronchial asthma. Phenolic compounds considered as a kind of bio-regulators which are synthesized 
in the environmental conditions in plant cells. These compounds are involved in various processes of plant 
growth and reproduction as well as a defense mechanism against biotic and abiotic stresses. Amino acids as bio-
regulators have been identified as an alternative to chemical fertilizer to increase soil fertility and crop 
production in sustainable farming. Therefore, the main objective of the present field experiment was to 
investigate the effects of bio-regulators on morphological and physiological traits and essential oil of A. visnaga. 

 

Materials and Methods 

A factorial experiment was performed based on a randomized complete block design (RCBD) at 
Agricultural Research Institute of Zabol University in 2014-15. The experiment was conducted in pots with a 
height of 20 cm and a diameter of 33 cm. The treatments used in this study consisted phenolic compounds 
(salicylic acid, trans-cinnamic acid and benzoic acid with three levels of 5, 10 and 20 mg l-1) and amino acids 
(phenylalanine and tyrosine with three levels of 50, 100 and 200 mg l-1). Distilled water was used as control. All 
treatments were applied by foliar application and spraying was done 30 days after planting. Measurement was 
performed at maturity stage (210 days after planting) and fruiting (180 days after planting). The measured traits 
include vegetative growth characteristics (plant height, branch number, umbel number, fresh weight of herb and 
dry weight of herb), relative water content (RWC), photosynthetic pigments (Chl a, Chl b, carotinoids, Chl 
a+Chl b and (Chl a+Chl b)/carotinoids), carbohydrate (total carbohydrates, soluble carbohydrate, insoluble 
carbohydrate), Fruit yield, essential oil content and yield. For identifying the essential oil components, essential 
oil fraction was collected and subjected to GC/MS (Gas Chromatography-Mass spectrometry) analysis. Analysis 
of variance by using SAS software and mean comparisons by Duncan’s multiple range test (at the 5% probability 
level) was done. 

 

Results and Discussion 
The results indicated that bio-regulators significantly affected on all of the traits.  In addition, benzoic acid 20 

mg l-1 had the greatest impact compared to other treatments so that, vegetative growth characteristics 46.2 
percent, RWC 60.2 percent, photosynthetic pigments include Chl a 77.6, Chl b 60.6, carotinoids 66. 7, Chla+Chl 
b 73.3 and Chl a+Chl b/carotinoids 19.1percent were increased compared to control treatment. After extraction 
type and amount of volatile compounds were determined in the aerial part of A. visnaga with GC-MS. Dominant 
compounds of essential oil in this plant were included 2, 2-dimethylbutanoic acid, isobutyl isobutyrate, thymol 
and croweacin. In this study, all treatments on the green tissues of A. visnaga were increased the essential oil 
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content. The results of this study demonstrated that, the use of bio-regulators, with aimed at reducing the use of 
chemical fertilizers, had a positive effect to increase the quality and quantity of A. visnaga and also, sustainable 
production and environmental protection. 

 

Conclusion 
The results of this study demonstrated that, the use of bio-regulators, with aimed at reducing the use of 

chemical fertilizers, had a positive effect to increase the quality and quantity of A. visnaga and also, sustainable 
production and environmental protection. Considering the importance of the production of medicinal plants in 
farming systems, bio-regulators such as phenolic compounds seem to be a viable alternative to chemical 
fertilizers in the production of these plants. 

Keywords: Amino acids, Bio-regulators, Essential oil, Phenolic compounds. 
 

 


