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نتایج و تحلیل

چکیده
آویشن زوفایی ( )Thymbra spicata L.گیاهی از خانواده نعناع ( )Lamiaceaeاست که در مناطق
وسیعی از ایران پراکنش دارد .در این مطالعه اکوتیپهای مختلف آویشن زوفایی از سه منطقه مختلف
در سطح استان ایالم ،کوه جمعآوری گردید و چندین پارامتر مختلف (میزان محتوی قند محلول کل،
پروتئین کل و پرولین) اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که با افزایش سطح ارتفاع و افزایش میزان
بارندگی سالیانه ،محتوای قند محلول کل ،پرولین و پروتئین کل به طور معنی داری افزایش مییابد
که میزان این افزایش در نمونههای جمعآوری شده از کوه مانشت ( )T1بیشتر از مناطق دیگر می-
باشد .همچنین همبستگی مثبت معنیداری بین شاخصهای محتوی قند محلول کل ،پروتئین کل و
پرولین در گونه آویشن زوفایی مشاهده گردید .بهطورکلی میتوان گفت که با افزایش سطح ارتفاع،
افزایش میزان بارندگی و کاهش میزان دما  ،میزان قند محلول کل ،پروتئین کل و پرولین به عنوان
مکانیسمهایی جهت سازگاری گیاهان با تغییرات محیطی و اکولوژیکی افزایش یافته است.

مقدمه
آویشن زوفایی ( )Thymbra spicata Lیا ازبوه (هزوه) متعلق به خانواده نعناع ( )Lamiaceaeمی باشد
که به عنوان گیاه دارویی و ادویه ای دارای استفاده فراوان می باشد .این جنس دارای  4گونه می باشد
که بیشتر در ایران و نواحی شرق مدیترانه رشد می کنند ( .)Stefanaki et al., 2018آویشن زوفایی به
علت داشتن ترکیبات ترپنوئیدی در اسانس خود ،دارای خواص پاداکسایشی ،ضد قارچی و ضد
میکروبی ویژه ای می باشد (.)Ozel et al., 2003; Jamil et al., 2010; Stefanaki et al., 2018
ایجاد تغییرات محیطی و اکولوژیکی مانند افزایش دما ،تغییر در ارتفاع از سطح دریا ،رطوبت محیط و
میزان بارندگی ،عملکرد طبیعی گیاهان را دچار اختالل میکند .بنابراین میتوان گفت که کنترل
فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان ،میتواند توسط تغییرات طول روز ،دما ،ارتفاع از سطح
دریا ،رطوبت محیط ،سرعت باد و مقدار بارندگی تحت تأثیر قرار گیرد .از جمله این فرآیندها میتوان
به ترکیباتی مانند قند محلول کل ،پرولین و پروتئین کل اشاره کرد که تحت تأثیر عوامل فوق قرار
میگیرند .بررسی میزان غلظت قندها در طول تغییرات دما ،در تعدادی از گیاهان گزارش شده است
( .)Sivaci, 2006از عواملی که در حفظ فشار اسمزی گیاهان تحت شرایط اکولوژیکی نقش دارد ،می-
توان پرولین را نام برد .در گیاهان تحت تغییرات شرایط اکولوژیکی میزان پرولین تغییر مییابد .بهطور-
کلی پرولین طی تنش ،به حفظ ساختار طبیعی ماکرومولکولها کمک میکند ( Mahfoozi et al.,
 .)2006در طول تغییرات شرایط اکولوژیکی پرولین نسبت به بقیه اسمولیتها از نقش بیشتری
برخوردار است .پرولین با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی خود ،از ماکرومولکولها و الیههای
هیدراسیونی آنها محافظت میکند (.)Dionne et al, 2001
هدف این مطالعه مقایسه برخی ترکیبات بیوشیمیایی مثل قند محلول کل ،پرولین و پروتئین کل
نمونههای آویشن زوفایی جمعآوری شده در نقاط مختلف استان ایالم و همچنین بررسی اثر عوامل
محیطی و شرایط اکولوژیک بر این ترکیبات بود.

مواد و روش ها
برای انجام این تحقیق گیاه دارویی آویشن زوفایی در سه مکان در استان ایالم نمونههبهرداری شهد.
جدول  1مشخصات جغرافیایی منطقه رویش گیاهان آویشن زوفایی مورد مطالعه را نشان میدهد.

آویشن

محل جمع وری

ارتفاع

طول جغرافیایی

عر

جغرافیایی

میانگین

بارندگی

رطوبت

دما ()C

()mm

نسبی

زوفایی
T1

کوه مانشت

2498

``33 68` 96

``46 45` 56

17/8

410/6

41

T2

کوه کله جمن

1703

``33 50` 27

``46 34` 40

19/2

348/6

42

T3

کوه کاوران

970

``33 41` 14

``45 56` 28

25/6

215

36

سنجش قندهای محلول کل ،پروتئین کل و پرولین:

میزان قندهای محلول به روش فنل سولفوریک  Dubiosو همکاران ( )1956سنجش شد.
پروتئینهای محلول طبق روش  Lowryو همکاران ( )1951سنجش شد.
پرولین با استفاده از روش  Batesو همکاران ( )1973اندازهگیری شد.

آنالیز آماری:

جدول  :1تجزیه واریانس محتوای قند کل ،محتوای پروتئین کل و محتوای پرولین در نمونههای آویشن زوفایی.
منابع تغییر

درجه آزادی

بین گروهها
اثر خطا
درصد تغییرات

2
6

میانگین مربعات
قند محلول کل

پروتئین کل

پرولین

**304/244
0/504
0/007

**4/444
0/004
0/005

**2/185
0/006
0/011

شکل  1محتوای قند محلول را در نمونههای آویشن زوفایی نشان میدهد .نتایج نشان داد که تفاوت
معنیداری بین نمونههای جمعآوری شده از مناطق مختلف استان در سطح احتمال  5درصد وجود دارد
و بیشترین میزان محتوی قند محلول مربوط به نمونه جمعآوری شده از کوه مانشت ( )T1با میزان
 25/41میلیگرم  /گرم وزن خشک میباشد .نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان پروتئین کل
به ترتیب در نمونههای جمعآوری شده در کوه مانشت (میلیگرم  /گرم وزن خشک) و کوه کاوران
(میلیگرم  /گرم وزن خشک) میباشد .تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد بین نمونههای جمع-
آوری شده از مناطق مختلف مشاهده گردید (شکل  .)1میانگین دادهها نشان داد که اختالف معنیداری
در محتوی پرولین بین نمونههای آویشن زوفایی در سطح احتمال  5درصد وجود دارد و بیشترین میزان
محتوای پرولین در منطقه کوه مانشت ( 05/3میلیگرم  /گرم وزن خشک) و کمترین میزان محتوای
پرولین در کوه کاوران ( 47/1میلیگرم  /گرم وزن خشک) مشاهده گردید (شکل .)1
بنابراین نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا ،افزایش میزان بارندگی و کاهش دما میزان
محتوای قند محلول ،پروتئین کل و پرولین به عنوان ترکیبات اسمولیت افزایش یافته است که میتوان به
عنوان واکنش گیاه دارویی آویشن زوفایی به تغییرات محیطی و اکولوژیکی محسوب شود .بنابراین
افزایش ترکیبات سازگار یکی از روشهای گیاهان جهت سازگاری با تنشهای حاصل از افزایش سطح
ارتفاع میباشد (.)Ma et al., 2015

شکل  :1محتوای قند محلول کل ،پروتئین کل و پرولین در نمونههای آویشن زوفایی .ستونهای عمودی نشانگر میانگین و
انحراف معیار هستند .ستونهایی که دارای حروف التین متفاوتی هستند دارای تفاوت آماری در سطح احتمال  5درصد
میباشند.

نتیجه گیری
بهطورکلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا ،میزان بارندگی و کاهش
میانگین دمای منطقه محتوای قند ،پروتئین محلول و پرولین نمونههای آویشن زوفایی افزایش یافت ،و
یک ارتباط معنیداری بین ارتفاع ،بارندگی ،میانگین دمایی با محتوای اسمولیتهای سازگار مشاهده
گردید .بهطورکلی میتوان گفت که با افزایش سطح ارتفاع ،افزایش میزان بارندگی و کاهش میزان دما،
میزان قند محلول کل ،پروتئین کل و پرولین افزایش یافته است .یک همبستگی مثبت و معنیداری بین
این پارامترها وجود دارد .به طور کلی افزایش میزان اسمولیتهای سازگار به عنوان مکانیسمهایی جهت
سازگاری گیاهان با تغییرات محیطی و اکولوژیکی افزایش یافته است.
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