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چکیده
Portulaca oleraca(خرفه L.(خانوادهگیاهانازیکیPortulacaceaeمواد،6و3امگاچرباسیدهايداشتندلیل بهکهاست

قلبیهايبیماريبهابتالازپیشگیريدرسودمندياثراتوداشتهباالییايتغذیهارزشفیبرووفرولتوکها،اکسیدانآنتیمثلمغذي
برابردرمقاومتوفیزیولوژیکیهايفعالیت،عملکردرشد،برهاریزمغذيواسیدسالیسیلیکتأثیرطرفیازدارد.سرطانوعروقیو

.دادسوقارزشمندداروییگیاهاینصفاتبرخیبرمنگنزسولفاتوگیاهیهورمونایناثربخشیبررسیسمتبهراماها،بیماري
آزمایشصورتبه1394سالدرکرجکشاورزيجهاد(ره)خمینیامامعالیآموزشسسهمؤتحقیقاتیمزرعهدرآزمایشاین

،0،1/0(اسیدسالیسیلیکمختلفسطوحپاشیمحلولاثرشد.اجراتکرارسهباتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرفاکتوریل
تعدادتر،وزنبوته،درفرعیشاخهتعدادبوته،ارتفاعصفاتبرلیتر)درگرم1و0،5/0(منگنزسولفاتوموالر)میلی2و5/0،1

دادنشانواریانستجزیهنتایجگرفت.قرارارزیابیموردCویتامینوکارتنوئیدکلروفیل،میزان،بوتهدرکپسولتعدادکپسول،دردانه
کپسولدردانهتعدادنیشتریبداشت.%5سطحدردارمعنیاثربیوشیمیاییومورفولوژیکیصفاتتمامبربررسیتحتتیمارهايکه
اثرمیانگینمقایسهآمد.دستبمنگنزسولفاتلیتردرگرم1واسیدسالیسیلیکموالرمیلی1تیمارازکپسول)درعدد44/66(

سالیسیلیکموالرمیلی2بهمتعلقگرم)میلی071/0(کارتنوئیدمیزاننیشتریبکهدادنشانمنگنزسولفاتدراسیدسالیسیلیکمتقابل
اثرمنگنزسولفاتواسیدسالیسیلیکمناسبهايغلظتکهدادنشاننتایجکلیطوربهبود.منگنزسولفاتلیتردرگرم1واسید
داشت.بررسیتحتصفاتبهبوددرداريمعنیومثبت

Portulaca oleraca(خرفه،وفرولتوک،برگیتغذیه:کلیديهاي واژه L.(،رشد.هورمون،کلروفیل،هاریزمغذي

مقدمه
،ییایمیشياروهادمصرفازیناشسوءاثراتبهباتوجه

شدهییدارواهانیگکشتبهيادیزتوجهریاخيهاسالدر
وتیریمدکشت،توسعهبهازینآنهامصرفشیافزاباکه

Atanassova(باشدیمحیصحيزیربرنامه et al., 2011(.

Portulaca(ی علمنامباخرفه oleracea L.(یی دارواهیگ
یاهیگخرفهباشد.یم)Portulacaceae(رهیتازارزشمند

يهاگلومتقابليهابرگ،دارگوشتياساقهباسالهکی
Mohamed(باشدیمرنگزردکوچک & Hussein,

تحت)WHO(یجهانبهداشتسازمانتوسطکه)1994
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وشدهی معرفیی دارواهانیگنیترپرمصرفازی کیعنوان
Global(یجهانریاکسعنوان panacea(دادهآنبه
Lim(استشده & Quah, ن،یپکت،یلعابمواد).2007
يدهایاسژهیوبهوچربيدهایاسدرات،یکربوهن،یپروتئ
یمعدنعناصرودانیاکسیآنتمواد،3امگاراشباعیغچرب
درفسفرومیکلسم،یپتاسمنگنز،مس،آهن،شامل:متعدد
Mohamed(داردوجوداهیگنیامختلفيهااندام &

Hussein, ،یخوناسهالدری درماناثراهیگنیا).1994
،یقلبي ماریبسرطان،،یدگیگزحشرهوی دگیمارگز

ذکرقابلدارد.رهیغوابتید،یدانیاکسیآنتخون،هیتصف
باارتباطدرهنوزی توجهقابلی سمنشانهچیهکهاست

,Simopoulos(استنشدهگزارشاهیگنیا ؛ 2002
Zhang et al., 2002(.

واستفنولیکیهايترکیبجزواسیدسالیسیلیک
وفتوسنتزرشد،درکلیدينقشگیاهیهورمونیکعنوانبه

Angooti(داردگیاهانبیوشیمیاییوزیستییندهايافرسایر

& Nourafkan, نقشرشد،تقویتبرعالوهو)2015
داردهابیماريبهگیاهانمقاومتافزایشدرمحوري

)Maddah et al., 2007.(AngootiوNourafkan)2015(
Ocimum(ریحانرويآزمایشیطی basilicum L.(

لیتردرمولمیلی5/0پاشیمحلولکهکردندگزارش
خشکوزنوتعداددارمعنیافزایشموجباسیدسالیسیلیک

اسیدسالیسیلیکمختلفسطوحبررسیطیشد.برگ
کهشدمشخصوراآلوئهرويبرمول)10- 8و10- 10،6- 0،3(

ژلهتجمعمیزانوبرگتروزنبرگ،طولبرگیاهیهورموناین
ازعملکردنیشتریبوشتدا%5سطحدرآماريدارمعنیاثر

Abdollahi(آمددستبمول10- 3تیمار et al., 2011.(
مناسب،رقمآب،بهی دسترسباهمگامی معدنهیتغذ

دری مهمنقشهرزي هاعلفوحشرات،يماریبلکنتر
نقشي زمغذیریی غذاعناصردارند.اهانیگعملکردبهبود

وییایمیوشیب،یکیولوژیزیفيهاواکنشدریاساس
وی کمشیافزابهمنجرودارنداهانیگی کیمتابولي ندهایافر
استعناصراینازیکیمنگنز.شوندیممحصوالتی فیک

عملمیزیمنهیشباهیگدریی ایمیوشیبفیوظانظرازکه
ی میآنزکمپلکسباراATPون،یدوهرکند.یم

کهیحالدردهند،یموندیپفسفوترانسفرازها)ونازهای(فسفوک
توسطکهي وندیپباشود،یملیتشکمنگنزتوسطکهي وندیپ

والزهایدکربوکساست.متفاوتی کمشود،یملیتشکمیزیمن
فعالمنگنزتوسطزینکربسچرخهي دروژنازهایده
دیاسکیاستندولیاساختنفعالبامنگنزشود،یم

وجودشود.یمدیاسکیاستندولیاشیاکساسببدازهایاکس
شرکتآبهیتجزي هاواکنشدرکهIIستمیفتوسدرمنگنز

Mengle(رودیمشماربهي ضرورزینکندیم & Kirkby,

ونیداسیاکسيهاپروسهدری مهمنقشاهیگدرمنگنز.)2001
برعالوهوکردهي بازفتوسنتزدرالکترونانتقالمانندایاحو

سمیمتابولباکههامیآنزازي اریبسکنندهفعالعنوانبهآن
چرخهوشدني فسفري هاواکنشها،دراتیکربوه

Graham(داردنقشدارند،سروکارکیتریدسیاس et al.,

1988.(Pandeهمکارانو)هايغلظتازاستفادهبا)2011
نعناعگیاهبرمنگنز)لیتردرگرممیلی10و0،5/2،5(
)Mentha spicata Linn. emend. Nathh. cv. ‘Arka’(

توانستلیتردرگرممیلی5/2غلظتکهکردندگزارش
بهنسبتکلروفیلافزایشواسانسعملکردافزایشموجب
اهیگي برامنگنزي باالي هاغلظتحال،نیابا.شودشاهد

ي دیاسي هاخاكازجملهها،خاكازی برخدروبودهی سم
دنبالبهرامنگنزتیسمآنحدازشیبي ایاح،یآتشفشانو

دارد.ی عیوسی پراکندگیی ایجغرافلحاظازمنگنزکمبوددارد.
(کهباالpHباي هاخاك،یآهکي هاخاكمجموعدراما

واند)گستردهجهانخشکمهینوخشکمناطقدرعمدتاً
باعمدتاًاد،یزی آلمادهوفیضعهیتهوباییهاخاكویژههب
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Weckx(هستندمواجهمنگنزکمبودمشکل & Ciljsters,

آهن،ریزمغذيعناصرجداگانهمصرفآزمایشیدر.)1997
دهیساقهمرحلهدودرهزاردردوغلظتبامنگنزوروي

بر(شاهد)ریزمغذيعناصرمصرفعدمتیماروگلدهیو
Calendula(بهارهمیشهگیاهروي officinalis L.(شدنجاما.
موجبریزمغذيعناصراینمصرفکهدادنشاننتایج

دانهتعدادبوته،درکاپیتولتعدادبوته،ارتفاعصفاتافزایش
وبیولوژیکیعملکردافزایشوهزاردانهوزنکاپیتول،در

Rezaei(شددانهعملکرد et al., 2015(.
ی بررسهدفباقیتحقنیا،موضوعتیاهمبهتوجهبا

منگنزيزمغذیرعنصرودیاسکیلیسیسالیپاشمحلولاثر
اجراخرفهاهیگبیوشیمیاییویکیمورفولوژصفاتبرخیبر

.دیگرد

هاروشومواد
ی عالآموزشمؤسسهی قاتیتحقمزرعهدرپژوهشنیا
شهرستاني کشاورزجهاد(ره)ی نیخمامامي کاربردی علم

طولو45º35یی ایجغرافعرضباشیآزما(کرج
در)ایدرسطحازي متر1225ارتفاعدر54º50ییایجغراف
طرحقالبدرفاکتوریلآزمایشازاستفادهبا1394سال

اجرامزرعهشرایطدرتکرار3بای تصادفکاملي هابلوك
واحد45مجموعدروآزمایشیتیمار15تکرارهردر.شد

موردفاکتورهايگرفتند.قراربررسیمورد(کرت)آزمایشی
،0،1/0،5/0(سطحپنجدراسیدسالیسیلیکشاملمطالعه

منگنزمنبعاز(استفادهمنگنزسولفاتوموالر)یلیم2و1
.MnSo4()تتراهیدراتسولفات tetrahydrate(سطحسهدر

تخصصیفروشگاهازکهبودندلیتر)درگرم1و0،5/0(
.شدندتهیهمركشرکتشیمیاییمحصوالت

باهاییکرت،نظرموردنیزمي سازآمادهاتیعملازبعد
د.یگردجادیامتر5/0فواصلبامترمربع5/1×5/1ابعاد
ازمزرعه،خاكشیمیاییوفیزیکیخصوصیاتتعیینبراي
شدانجامبردارينمونهخاكيمترسانتی30تا0عمق

).1(جدول

مزرعهخاكزیآنالازحاصلجینتا-1جدول
)%(یآلمادهpH)ppm(EC)µs/cm(میپتاس)mg/kg(فسفر)%(نیتروژنخاكبافت

19/025/960032415/778/0لوملتیس

بذرپاکانشرکتازشدهتهیهواصالحخرفهبذرهاي
بهیی هافیرددر)6/2/1394(بهشتیاردلیاوا،اصفهان
ردیفرويمترسانتی10فاصلهباومترسانتی30فاصله
کردن،تنک،ياریآبشاملی زراعاتیعملهیکلشدند.کاشته

الزمزماندراهیگازینبهتوجهباهرزي هاعلفنیوج
سولفاتودیاسکیلیسیسالي مارهایتاعمالشد.انجام
اولینشد.انجامروز15فاصلهبهتکرارسهدرمنگنز

دوو)12/3/1394(ی برگچهارمرحلهدرپاشیمحلول

ازبعدروز15شد.اجراروز15فاصلهبازینبعدتکرار
برداشتاتیعملپاشیمحلولدورهآخریناتمام

يریگاندازهي براشد.آغازهانمونههیتهو)29/4/1394(
اثراتحذفباکرتهرازفیرد3نظرموردي پارامترها

.شدبرداشتمترسانتی60×60مساحتبهي اهیحاش
وانتخابی تصادفصورتبهبوتهسهکرتهرازکهيطوربه
بهی کیپالستي هاپاکتدروشدهدهیبرطوقههیناحاز

شاخهطول(فولوژیکیرموصفاتوشدندمنتقلشگاهیآزما
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دانهتعدادبوته،درکپسولتعدادفرعی،شاخهتعداد،فرعی
،aکلروفیل(بیوشیمیاییو)بوتهتروزنوکپسولدر

منتخبگیاه)Cویتامینوکارتنوئیدکل،کلروفیل،bکلروفیل
گرفت.قراربررسیمورد

روشازکاروتنوئیدوبرگلیکلروفغلظتنییتعبراي 
Arnon)1949(مدلاسپکتروفتومتردستگاهو)uv/vis

ازاستفادهبامذکورصفاتد.یگرداستفاده)2800
د:یگردمحاسبهریزي هافرمول

W1000V/×)]645A(69/2-)663A(7/12[=mg/g.f.wلیکلروفگرمیلیمaبرگبافتگرمهردر
W1000V/×)]663A(68/4-)645A(9/22[=mg/g.f.wلیکلروفگرمیلیمbبرگبافتگرمهردر
W1000V/×)]663A(02/8+)645A(2/20[=mg/g.f.wلیکلروفگرمیلیمabبرگبافتگرمهردر

W1000V/×)]510A(49/1-)480A(6/7[=mg/g.f.wتازهبافتگرمهردردیکاروتنوئگرمیلیم

Vمذکور،ي هاموجطولدرزهیرنگي نورجذبAکه،

تروزنWو)CC50(%80استندرزهیرنگیی نهاحجم
است.گرم)5/0(استفادهموردنمونه
توسطونیتراسیتروشازي ریگبهرهباCنیتامیو

تیدیمحلولودیشاملکهاءیاحوونیداسیاکسواکنش
بردیمحلولتریتزماندرشد.نییتعوي ریگاندازهباشدیم

صورتبهنیتامیونی(اCنیتامیوي حاوي اهبیترکي رو
درشود،یمدهیاکسباشد)یمدیاسکیدروآسکوربیده
ی هنگامابد.ییمکاهشدیدیيهاونیشکلبهدیکهیحال
دیمحلولشود؛ی خنثCنیتامیوي حاوهايبیترکتمامکه

دررهیتی آبرنگبهودادهواکنشنشاستهنشانگربای اضاف
نظردری زمانونیتراسیتی انیپانقطهکهيطوربهد.یآیم

دهشلیتبداهیسی آبرنگبهمحلولرنگکهدشویمگرفته
,Cioroi(نگرددمشاهدهی رنگرییتغو 2007.(

باهانیانگیمسهیمقاوSASافزارنرمکمکبههادادهزیآنال
شد.انجام%1و%5احتمالسطحدردانکني ادامنهچندآزمون

نتایج
موردي مارهایت)،2(جدولانسیوارهیتجزجدولبراساس

،ندداشتشدهي ریگاندازهي رهایمتغبري داریمعناثری بررس
ومنگنزسولفات،دیاسکیلیسیسالمختلفسطوحکهيطوربه

تعداد،یفرعشاخهتعداد،اصلیساقهطولبرآنهامتقابلاثرات
اثربوتهتروزنوکپسولدردانهتعدادبوته،درکپسول

داد.نشانآماري%5سطحدري رادارمعنی

Portulacaگیاهکیمرفولوژخصوصیاتبرمنگنزسولفاتودیاسکیلیسیسالاثرانسیوارهیتجز-2جدول oleracea L.

درجهمنابع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات
طول

ساقه اصلی
تعداد

شاخه فرعی
تعداد کپسول

در بوته
تعداد دانه
در کپسول

تروزن
بوته

01/177*36/68*14/274*28/5*56/96*4دیاسکیلیسیسال
03/148*04/75*01/146*38/8*04/48*2منگنزسولفات

01/198*08/47*78/631*23/7*01/66*8منگنزسولفات×دیاسکیلیسیسال
3065/5569/2289/5598/1987/89خطا

CV)%(-98/1063/863/536/798/1
ns،*باشد.یم%1و%5احتمالسطحدري داریمعنوداریمعناختالفوجودعدمدهندهنشانبیترتبه:**و
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مختلفسطوحبینکهدادنشانواریانستجزیهنتایج
متقابلاثرومنگنزسولفاتاسید،سالیسیلیکپاشیمحلول

زانیمکل،لیکلروف،bلیکلروف،aلیکلروفلحاظبهآنها
دارمعنیاختالف%5سطحدرCنیتامیوودیکارتنوئ

.)3(جدولشدمشاهده
مقایسه میانگین طول ساقه اصلی، اثر متقابل سطوح 

پاشی سالیسیلیک اسید و سولفات منگنز نشان مختلف محلول
موالر سالیسیلیک میلی5/0پاشی ) که محلول4داد (جدول 

اسید و صفر گرم در لیتر سولفات منگنز با میانگین 
% افزایش طول ساقه شد. 72/61متر منجر به سانتی66/96

وموالرمیلی5/0پاشی سالیسیلیک اسید اثر متقابل محلول
% 88/28تارای فرعشاخهتعدادمنگنزسولفاتشاهدماریت

دیاسکیلیسیسالي مارهایتباي آمارلحاظازکهدادافزایش

تریلدرگرم5/0منگنزسولفاتدرموالریلیم2و1
پاشیمحلولمتقابلاثرنداشت.داریمعناختالف

640گرم در لیتر با 1موالر سالیسیلیک اسید و میلی1/0
عدد در بوته باالترین میزان را داشت که نسبت به تیمار شاهد 

% افزایش نشان داد. همچنین حداکثر تعداد دانه در 80/24
موالرمیلی1عدد در کپسول) در اثر متقابل 44/66کپسول (

مشاهدهمنگنزسولفاتتریلدرگرم1ودیاسکیلیسیسال
موالریلیم5/0متقابلاثرباي آمارلحاظازکهشد
اختالفمنگنزسولفاتتریلدرگرم5/0ودیاسکیلیسیسال
داد.افزایش% 46/50راصفتاینونداشتآماريداریمعن
درگرم5/0ودیاسکیلیسیسالموالرمیلی5/0اعمال با
درکیلوگرم5/898بهبوتهتروزنمنگنزسولفاتتریل

است.وزنافزایش% 81/15بیانگرکهرسیدهکتار

Portulacaگیاهبیوشیمیاییخصوصیاتبرمنگنزسولفاتودیاسکیلیسیسالاثرانسیوارهیتجز-3جدول oleracea L.

Cنیتامیودیکارتنوئکللیکلروفbلیکلروفaلیکلروفيآزاددرجهراتییتغمنابع

774/175*854/0*978/0*854/1*325/0*4دیاسکیلیسیسال
353/71*703/1*765/0*32985/0*689/0*2منگنزسولفات

365/52*443/0*984/0*745/0*985/0*8منگنزسولفات×دیاسکیلیسیسال
30875/53452/25854/32784/32780/25خطا

CV)%(-895/8658/4988/7589/5788/5
ns،*باشد.یم%1و%5احتمالسطحدري داریمعنوداریمعناختالفوجودعدمدهندهنشانبیترتبه:**و

اثر،یابیارزموردصفاتنیانگیمسهیمقا5جدولطبق
کیلیسیسالموالرمیلی5/0پاشیمحلولتیمارهايمتقابل

موالرمیلی5/0منگنز،سولفاتتریلدرگرم5/0ودیاس
ومنگنزسولفاتتریلدرگرم1ودیاسکیلیسیسال
سولفاتتریلدرگرم5/0ودیاسکیلیسیسالموالرمیلی1

شدند.aکلروفیلمیزاندرافزایش% 66/66باعثمنگنز
متقابلاثردرافزایش% 77/27تاbکلروفیلمیزان

درگرم5/0ودیاسکیلیسیسالموالرمیلی5/0تیمارهاي
ودیاسکیلیسیسالموالرمیلی1منگنز،سولفاتلیتر

کیلیسیسالموالرمیلی1منگنز،سولفاتلیتردرگرم5/0

موالرمیلی2ومنگنزسولفاتلیتردرگرم1ودیاس
داد.نشانمنگنزسولفاتلیتردرگرم1ودیاسکیلیسیسال

متقابلاثرازگرم)یلیم28/0(کللیکلروفمیانگینبیشترین 
سولفاتتریلدرگرم1ودیاسکیلیسیسالموالرمیلی1/0

زانیمحداکثرآمده،بدستنتایجطبقآمد.بدستمنگنز
موالرمیلی2ماریتمتقابلاثرازگرم)میلی07/0(دیکارتنوئ

دستبمنگنزسولفاتلیتردرگرم1ودیاسکیلیسیسال
بهمربوطگرم)یلیمC)9/158نیتامیوزانیمباالترینآمد.
لیتردرگرم5/0ودیاسکیلیسیسالموالرمیلی1متقابلاثر

داشت.رشد% 05/72شاهدبهنسبتکهبودمنگنزسولفات
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مورفولوژیکیصفاتربمنگنزسولفاتواسیدسالیسیلیکمختلفسطوحپاشیمحلولمتقابلاثرمیانگینمقایسه-4جدول
Portulaca oleracea L.

صفاتمیانگینتیمار

اصلیساقهطولمنگنزسولفاتواسیدسالیسیلیک
)cm(

فرعیشاخهتعداد
)n/bush(

کپسولتعداد
بوتهدر

دانهتعداد
کپسولدر

بوتهتروزن
)kg/ha(

SA 0 (mM)+ Mn0 (g/L)c70f33/5e7/184b22/58e3/162
SA 0 (mM) + Mn 0/5 (g/L)b33/87f5e7/158d66/33d5/259

SA 0(mM) + Mn 1 (g/L)b83f33/5d7/209d39e176
SA 0/1(mM) + Mn 0(g/L)d66/59f5d223c11/46e8/142

SA 0/1(mM) + Mn 0/5(g/L)b81c33/10b3/450c55/42c5/523
SA 0/1(mM) + Mn 1(g/L)b33/82b11a640b33/58b1/727
SA 0/5(mM) + Mn 0(g/L)a66/96a67/12b3/450ab29/59c1/537

SA 0/5(mM) + Mn 0/5(g/L)b82b67/11c378a44/63a5/898
SA 0/5(mM) +Mn 1(g/L)c66/75d33/9c3/338b66/55d1/212
SA 1(mM) + Mn 0(g/L)b33/84a67/12b7/412b66/55c7/542

SA 1(mM) + Mn 0/5(g/L)bc79e66/8b7/418c11/47d3/210
SA 1(mM) + Mn 1(g/L)b82e33/8d7/211a44/66e3/147
SA 2(mM) + Mn 0(g/L)c33/73g66/3c310b58e9/124

SA 2(mM) + Mn 0/5(g/L)b66/82a12e7/170c22/45f47/97
SA 2(mM) + Mn 1(g/L)c66/66c67/10e7/123d88/31e6/104

.هاستمیانگینبیندردارمعنیاختالفوجودعدمدهندهنشانستونهردرمشابهحروف

بحث
نقش کهسالیسیلیک اسید یکی از مواد هورمونی است

محوري در تنظیم فرایندهاي فیزیولوژیکی مختلف از قبیل 
ـ  تکامل گیاه، جذب یون و افزایشرشد، لمیـزان کلروفی
ـ  دارد. برگـی بـا اسـید    هافزایش عملکرد در نتیجـه تغذی

دلیل تأثیرگـذاري سالیسـیلیک   سالیسیلیک ممکن است به
ـ که فتوسنتز باشدراسید ب ی سبب افزایش خصوصیات کم

Shakirova(شـود  محصوالت میو کیفی et al., 2003.(
افزایش اسید موجب افزایش سرعت فتوسنتز،سالیسیلیک

شـود و  و افـزایش کـارایی مصـرف آب مـی    CO2غلظت 

Fariduddin(دهدرا افزایش میعملکرد  et al., 2003 .(
رسد سالیسیلیک اسـید بـا افـزایش    از طرفی به نظر می

هایی که در آغـاز فراینـد پیـري    میزان کلروفیل در برگ
توانـد سـبب افـزایش فتوسـنتز و در نتیجـه      هستند مـی 

Delany(دافزایش رشد و عملکرد شـو  et al., 1994 .(
برگی سالیسیلیک اسید بر افـزایش  هتأثیر تغدیمورددر 

عملکرد باید گفت که سالیسیلیک اسید با افزایش تقسیم 
ــلول  ــد س ــی   و رش ــزایش م ــرد را اف ــا عملک ــده ده

)Hayat et al., 2005.(
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منگنزسولفاتواسیدسالیسیلیکمختلفسطوحپاشیمحلولمتقابلاثرمیانگینمقایسه-5جدول
Portulacaبیوشیمیاییصفاترب oleracea L

صفاتمیانگینماریت

aکلروفیلمنگنزسولفاتواسیدسالیسیلیک

)mg/gتازهبرگ(
bکلروفیل

)mg/gتازهبرگ(
کلکلروفیل

)mg/gتازهبرگ(
کارتنوئید

)mg/gتازهبافت(
Cویتامین

)mg/gتازهبرگ(
SA 0 (mM)+ Mn0 (g/L)033/0 f079/0 i112/0 j065/0 b4/112 e

SA 0(mM) + Mn 0/5(g/L)058/0 d114/0 h172/0 h041/0 d4/132 c

SA 0(mM) + Mn 1(g/L)068/0 c125/0 g193/0 g045/0 d1/129 d

SA 0/1(mM) + Mn 0(g/L)028/0 g059/0 k087/0 k046/0 d1/146 b

SA 0/1(mM) + Mn 0/5(g/L)048/0 e067/0 j115/0 j036/0 e7/116 e

SA 0/1(mM) + Mn 1(g/L)057/0 d072/0 i129/0 i037/0 e6/127 d

SA 0/5(mM) + Mn 0(g/L)085/0 b166/0 c251/0 d058/0 c8/125 d

SA 0/5(mM) + Mn 0/5(g/L)091/0 a181/0 a271/0 b055/0 c5/135 c

SA 0/5(mM) +Mn 1(g/L)094/0 a177/0 b271/0 b044/0 d1/140 b

SA 1(mM) + Mn 0(g/L)084/0 b176/0 b260/0 c066/0 b133c

SA 1(mM) + Mn 0/5(g/L)091/0 a181/0 a272/0 b058/0 c9/158 a

SA 1(mM) + Mn 1(g/L)093/0 a187/0 a280/0 a055/0 c1/146 b

SA 2(mM) + Mn 0(g/L)066/0 c138/0 e204/0 f069/0 b8/138 c

SA 2(mM) + Mn 0/5(g/L)081/0 b155/0 d235/0 e059/0 c3/127 d

SA 2(mM) + Mn 1(g/L)089/0 b184/0 a275/0 b071/0 a4/114 e

.هاستمیانگینبیندردارمعنیاختالفوجودعدمدهندهنشانستونهردرمشابهحروف

شیافزادردیاسکیلیسیسالمثبتتأثیر دیگرطرفاز
ي هاهورمونتیفعالبردلیل تأثیر بهتواندیمعملکردورشد

ي هاهورمونتعادلرییتغبادیاسکیلیسیسالباشد،اهیگ
ورشدشیافزاسببکیزیآبسدیاسونیتوکنیسن،یاکس

نیشتریبنیزبررسیاینازحاصلنتایجطبق.شودیمعملکرد
5/0متقابلاثردری فرعشاخهوبوتهارتفاعمیانگین

منگنزسولفاتلیتردرگرمصفرودیاسکیلیسیسالموالرمیلی
درلوگرمیک7781(تروزنعملکردزانیمنیشتریبآمد.دستب

موالرمیلی1/0کاربردمتقابلاثربهمربوطزینهکتار)
اینجینتابود.منگنزسولفاتلیتردرگرم1ودیاسکیلیسیسال

مثلی محصوالتردعملکوکلروفیلافزایشباپژوهش

Solanum(یفرنگگوجه lycopersicum()Javaheri et al.,

Simmondsia(اجوجوب،)2012 chinensis()Al-Obeed,

Cucumis(خیار،)2012 sativus()Larqu-Saavedra &

Martin-Mex, Zea(ذرت،)2007 mays()Belkhadi et al.,

Glycine(ایسوو)2010 max()Kumar et al., در)1999
میزانافزایش.داشتهمخوانیاسیدسالیسیلیکمصرفاثر

کیلیسیسالموالرمیلی1متقابلاثربهمربوطکپسولدردانه
راآنتوانمیکهبودمنگنزسولفاتلیتردرگرم1ودیاس
افزایشبرترکیبایناثرواسیدسالیسیلیکپاشیمحلولبه

تعدادافزایشنآنتیجهکهنسبت دادسلولیتمایزوتقسیم
باشیآزمانیاازحاصلجینتاباشد.میبوتهدرکپسول
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Singh(شیآزماازحاصلجینتا & Kaur, مورددر)1980
Vigna(ماشاهیگ radiata(تقایتحقازحاصلجینتاو
)Mehrabian et al., ازاستفادهباذرتگیاهرويبر)2011

گزارش.داردتطابقاسیدسالیسیلیکپاشیمحلولروش
اهیگدرهزاردرچهارغلظتبامنگنزی پاشمحلولکهاستشده
Plantago(اسفرزهیی دارو ovata(هزاردانه،وزنشیافزا

همراهبهراالژیموسعملکردوکیولوژیبعملکرددانه،عملکرد
Ramroudi(استهداشت et al., برکهی شیآزماطبق).2011
باعث)Zn+Mn(ی پاشمحلولبا،شدانجامایسواهیگي رو
وزنشیافزاوبذرعملکردشیافزاک،یولوژیبعملکردشیافزا
Ghasemian(استشدهآنتعدادوبوتهدربذر et al., 2010.(

ضمنمتعدد،دفعاتبهزینیی غذاعناصری برگمصرف
اهیگی فیکوی کمعملکردشیافزاسببآنهاکمبودرفع
Babhulkar(شودمی et al., Whitty؛ 2000 & Chambliss,

Mosavi؛ 2005 et al., کاربرداثردرارتفاعشیافزا.)2007
وجود.استفتوسنتزدرعنصرنیانقشبهمربوطمنگنز
وهامیآنزازی برختیفعالشیافزاباعثي زمغذیرمواد

گرددیمبرگسطحدواموفتوسنتزغلظتشیافزانیهمچن
شودیمموجبرابوتهارتفاعشیافزاواهیگرشدکه
)Bauder, درلیکلروفساختموجبمنگنز.)2002

،شودیمرشدي هاکنندهمیتنظشیافزاوجواني هابرگ
ي شتریبي فتوسنتزموادوابدییمشیافزافتوسنتزجهیدرنت

تیدرنهاوشودیمواردهاساقهازجملهاهیگمختلفنقاطبه
Malakoti(ابدییمشیافزااهیگارتفاع & Tehrani, 1999.(

سمیمتابولوانتقالي برارامنگنزوجودنامحققطرفی،از
انتقالدرمنگنزکهدارنددهیعقآناندانند.یمي ضرورتروژنین
ونیپروتئساختزینویی هوااندامبهشهیرازتروژنین

Rennan(دداري دیکلنقشاهیگرشددرسرانجام et al.,

تعداد،جانبیشاخهتعدادارتفاع،افزایشبنابراین.)2007
تقسیمورشدبهبودبهمربوطتروزنوبوتهدرکپسول

سالیسیلیکمصرفنتیجهدرغذاییعناصرافزایشوسلولی
کهاندکردهگزارشنامحققاست.منگنزسولفاتواسید

موجبی پاشمحلولبدونماریتبهنسبتمنگنزی پاشمحلول
هزاردانهوزنوطبقدردانهتعداداه،یگدرطبقتعدادشیافزا
Malakoti(دیگردگلرنگدر & Tehrani, 1999.(

اثرازگرم)یلیم280/0(کللیکلروفزانیمنیشتریب
لیتردرگرم1ودیاسکیلیسیسالموالرمیلی1/0متقابل

بردیاسکیلیسیسالاثرهمطالعدرآمد.دستبمنگنزسولفات
اثرمنگنزودیاسکیلیسیسالکهدادنشانجیانتCنیتامیو

ی مبنیی هاگزارشداشت.Cنیتامیوشیافزادري داریمعن
درCنیتامیوزانیمشیزاافبردیاسکیلیسیسالتأثیر بر

و)Sinapis()1998.,aletDat(خردلمانند گیاهانیمحصول
Javaheri(فرنگیگوجه et al., دراست.موجود)2012
بادیاسکیلیسیسالباشدهماریتي هایفرنگگوجهی گزارش
Kalarani(شدندمشاهدهکیآسکوربدیاسي باالي محتوا

et al., راآسکورباتدازیپراکسدیاسکیلیسیسال).2002
قدرت،یدانیاکسی آنتیی تواناشیافزاسببوکندیمفعال
شودیمهاوهیمدرکیآسکوربدیاسمقداروتنشضد

)Wang et al., 2006.(
از استفادهکهدادنشانپژوهشنیاجینتا،یکلطوربه

مناسبي هاغلظتدرمنگنزسولفاتودیاسکیلیسیسال
وی کیولوژیزیمورفوفصفاتبهبودوشیافزاموجب

توجهباموادنیاکاربردشد.خرفهییدارواهیگبیوشیمیایی
سببتواندیمآنمصرفنییپاغلظتوپایینمتیقبه

شود.عملکردبهبود

منابع مورد استفاده
- Abdollahi, M., Jafarpour, M. and Zeinali, H., 2011.

Effect of various Salicylic Acid concentrations on
growth of Aloe vera. International Journal of
AgriScience, 1(5): 311-313.

- Al-Obeed, R.S., 2012. Jujuba postharvest fruit quality
and storage ability in response to agro-chemicals



...سالیسیلیک اسید وپاشیمحلولاثر408

pre-harvest application. African Journal of
Agriculture Research, 7: 5099-5107.

- Angooti, F. and Nourafcan, F., 2015. Effects of
application method and level of salicylic acid on
some morphological characteristics of Ocimum
basilicum L. leaves under sodium chloride salinity
stress. Biological Forum-An International Journal,
7(1): 346-351.

- Arnon, D.I., 1949. Copper enzymes in isolated
chloroplasts. Poly phenol oxidase in Beta vulgaris.
Plant Physiology, 24(1): 1-15.

- Atanassova, M., Georgieva, S. and Ivancheva, K.,
2011. Total phenolic and total flavonoid contents,
antioxidant capacity and biological contaminants in
medicinal herbs. Journal of the University of
Chemical Technology and Metallurgy, 46(1): 81-88.

- Babhulkar, P.S., Dinesk, K., Badole, W.P., Balpande,
S.S. and Kar, D., 2000. Effect of Sulfur and zinc on
yield, quality and nutrient uptake by safflower in
vertisols. Journal of the Indian Society of Soil
Science, 48: 541-543.

- Bauder, T., 2002. Best Management Practices for
Colorado Corn. Colorado State University Site
Published, 12p.

- Belkhadi, A., Hediji, H., Abbes, Z., Nouairi, I.,
Barhoumi, Z., Zarrouk, M., Chaibi, W. and Djebali,
W., 2010. Effects of exogenous salicylic acid
pre-treatment on cadmium toxicity and leaf lipid
content in Linum usitatissimum L. Ecotoxicology
and Environmental Safety, 73(5): 1004-1011.

- Cioroi, M., 2007. Study on L-ascorbic acid contents
from exotic fruits. Cercetari Agronomice in
Moldova Journal, 1: 23-27.

- Dat, J.F., Foyer, C.H. and Scott, I.M., 1998. Changes
in salicylic acid and antioxidants during induced
thermo tolerance in mustard seedlings. Journal of
Plant Physiology, 118: 1455-1461.

- Delany, T.P., Uknes, S., Vernooij, B., Friedrich, L.,
Weymann, K., Negrotto, D., Gaffiney, T., Gut-Rella,
M., Kessmann, H., Ward, E. and Ryals, J., 1994. A
central role of salicylic acid in plant disease
resistance. Science, 266(5188): 1247-1250.

- Fariduddin, Q., Hayat, S. and Ahmad, A., 2003.
Salicylic acid influences net photosynthetic rate,
carboxylation efficiency, nitrate reductase activity,
and seed yield in Brassica juncea. Photosynthetica
Journal, 41(2): 281-284.

- Graham, R.D., Hannam, R.J. and Uren, N.C., 1988.
Manganese in Soils and Plants. Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht, the Netherlands, 344p.

- Ghasemian, V., Ghalavand, A., Sorooshzadeh, A. and
Pirzad, A., 2010. The effect of iron, zinc and

manganese on quality and quantity of soybean seed.
Journal of Phytology, 2(11): 73-79.

- Hayat, S., Fariduddin, Q., Ali, B. and Ahmad, A.,
2005. Effect of salicylic acid on growth and enzyme
activities of wheat seedlings. Acta Agronomica
Hungarica, 53(4): 433-437.

- Javaheri, M., Mashayekhi, K., Dadkhah, A. and Zaker
Tavallaee, F., 2012. Effects of salicylic acid on yield
and quality characters of tomato fruit
(Lycopersicum esculantum Mill.). International
Journal of Agriculture and Crop Science, 4: 1184-1187.

- Kalarani, M.K., Thangaraj, M., Sivakumar, R. and
Mallika, R., 2002. Effects of salicylic acid on tomato
(Lycopersicon esculentum Mill.) productivity. Crop
Research, (Hisar), 23: 486-492.

- Kumar, P., Dube, S.D. and Chauhan, V.S., 1999.
Effect of salicylic acid on growth, development and
some biochemical aspect of soybean (Glysine max
L. Merill). Journal of Plant physiology, 4: 327-333.

- Larqu-Saavedra, A. and Martin-mex, R., 2007. Effect
of salicylic acid on the bioproductivity of the plant:
15-23. In: Hayat, S. and Ahmad, A., (Eds.). Salicylic
Acid: A Plant Hormone. Netherland, Dordrecht
University, 370p.

- Lim, Y.Y. and Quah, E.P.L., 2007. Antioxidant
properties of different cultivars of Portulaca
oleracea. Journal of Agricultural and Food
chemistry, 103: 734-735.

- Maddah, M., Fallahiyan, F., Sabbagh pour, H. and
Chalabiyan, F., 2007. Effects of salicylic acid on
yield, yield components and anatomical structure of
chickpea. Journal of Sciences, 1: 59-62.

- Malakoti, M.J. and Tehrani, M.M., 1999. Effects of
Micro-Nutrients on the Yield and Quality of
Agricultural Products. Tarbiat Modarres University
Press, Iran, 299p.

- Mehrabian, M.N., Arvin, M.J., Khajuee Nezhad, R.
and Maghsoudi, K., 2011. Effect of salicylic acid on
growth and forage and grain yield of maize under
drought stress in field conditions. Journal of Seed
and Plant Production, 27(2): 41-55.

- Mengle, K. and Kirkby, E.A., 2001. Principle of Plant
Nutrition. Netherlands, Kluwer Academic Press,
849p.

- Mohamed, A.I. and Hussein, A.S., 1994. Chemical
composition of purslane (Portulaca oleracea). Plant
Foods for Human Nutrition, 45(1): 1-9.

- Mosavi, S.R., Galavi, M. and Ahmadvand, G., 2007.
Effect of zinc and manganese foliar application on
yield, quality and enrichment on potato (Solanum
tuberosum L.). Asian Journal of Plant Science,
6: 1256-1260.



3409، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

- Pande, P., Chand, S., Pandey, A. and Patra, D.D.,
2011. Effect of sole and conjoint application of iron
and manganese on herb yield, nutrient uptake, oil
quality vis-à-vis their optimal level in spearmint
(Mentha spicata Linn. emend. Nathh. cv. ‘Arka’).
Indian Journal of Natural Products and Resources,
2(2): 242-249.

- Ramroudi, M., Keikha Jaleh, M., Galavi, M.,
Seghatoleslami, M.J. and Baradran, R., 2011. The
effect of various micronutrient foliar applications
and irrigation regimes on uantitative and qualitative
yields of isabgol (Plantago ovata Forsk.).
Agroecology, 3(3): 277-289.

- Rennan, G.O.A., De-S.Dias, F., Macedo, S.M.,
Dos-santos, W.N.L. and Ferria, S.L.C., 2007.
Method development for the determination of
manganese in wheat flour by slurry sampling flame
atomic absorption spectrometry. Food chemistry,
101: 397-400.

- Rezaei C.A., Zehtab S.S., Pirzad, A. and Rahimi, A.,
2015. Effect solut spray micronutrients iron, zinc,
manganese on the yield, yield components and oil
seeds in Calendula officinalis L. Journal of
Horticultural Science, 29(1): 95-102.

- Shakirova, F.M., Shakhabutdinova, A.R., Bezrukova,
R., Fathkutdinov, A. and Fathkhutdinova, D.R.,
2003. Changes in hormonal status of wheat

seedlings induced by salicylic acid and salinity.
Journal of Plant Science, 164: 317-322.

- Simopoulos, A.P., 2002. Omega-3 fatty acids in
inflammation and autoimmune diseases. The Journal
of the American College of Nutrition, 21(6):
495-505.

- Singh, G. and Kaur, M., 1980. Effect of growth
regulators on podding and yield of mung bean
(Vigna radiata L.). Indian Journal of Plant
Physiology, 23: 366-370.

- Wang, L., Chen, S.H., Kong, W., Li, S.H. and
Archbold, D., 2006. Salicylic acid pretreatment
alleviates chilling injury and affects the antioxidant
system and heat shock proteins of peaches during
cold storage. Postharvest Biology and Technology,
41(3): 244-251.

- Weckx, J.E.J. and Ciljsters, H.M., 1997. Zn
phytotoxicity induces oxidative stress in primary
leaves of Phaseolus vulgaris L. Plant Physiology
and Biochemistry, 35: 405-410.

- Whitty, E.N. and Chambliss, C., 2005. Fertilization of
Field and Forage Crops. Nevada State University
Press, 21p.

- Zhang, X.J., Ji, Y.B., Qu, Z.H.Y., Xia, J.C.H. and
Wang, L., 2002. Experimental studies on antibiotic
functions of Portulaca oleraceaL. in vitro. Chinese
Journal Microcol 14: 277-280.



Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 33, No. 3, 2017 410

Effects of salicylic acid and manganese sulphate effects on morphological and
biochemical traits of Portulaca oleracea L.

Z. Sarem1, P. Moradi2* and A. Mohammad-Amouyi3

1- MSc. Student, Department of Horticulture, College of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran

2*- Corresponding author, Department of Horticulture Science, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
E-mail: pjmoradi@gmail.com

3- Imam Khomeini Higher Education Center of Jihad-e-Agriculture University, Karaj, Iran

Received: June 2016 Revised: February 2017 Accepted: February 2017

Abstract
Portulaca oleracea L., belonging to the Portulacaceae family, has a high nutritional value due

to omega-3 and 6, antioxidants and Tocopherols. In addition, it has beneficial effects on
preventing cardiovascular disease and cancer. On the other hand, effect of salicylic acid and
micronutrients on growth, efficiency, physiological traits and resistance to disease, led us to
study the effectiveness of this plant hormone and manganese sulfate on some of the traits of this
valuable medicinal plant. The project was implemented in Imam Khomeini Higher Education
Center of Jihad-e-Agriculture University, Karaj, Iran in 2015. The study was conducted in a
factorial based on randomized complete block design with three replications. The influence of
different levels of salicylic acid (0, 0.1, 0.5, 1 and 2 millimolar) and manganese sulfate (0, 0.5
and 1 g/lit) was investigated on length of main-stem, number of sub-branches, herbal fresh
weight, number of seeds per capsule, number of capsules per bush, chlorophyll, carotenoids and
vitamin C. Analysis of variance showed that the treatments studied had significant effects on all
morphological and biochemical traits (α≤0.05). The highest number of seeds per capsule (66.44)
was obtained through 1 mM of salicylic acid and 1 g/lit of manganese sulfate. The interaction
effect of salicylic acid and manganese sulfate indicated that 2 mM of salicylic acid and 1 g/lit of
manganese sulfate had the highest carotenoids content (0.071 mg). In general, results showed
that appropriate concentrations of salicylic acid and manganese sulfate had positive and
significant effect on improvement of the study traits.

Keywords: Foliar feeding, tocopherols, Portulaca oleraca L., micro-nutrients, chlorophyll,
growth hormone.


