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Abstract 

 

Background and Objectives 

Descurainia sophia L. is one of the most valuable medicinal plants in the pharmaceutical 

industry because its seeds are used for the production of mucilages. Methanol spraying, as a 

biological stimulant on three carbonaceous plants, can increase carbon dioxide stability and 

reduce respiration, resulting in more dry matter in these plants.  

 

Materials and Methods 

This experiment was carried out to investigate the effect of methanol spraying on seed yield and 

mucilage variation of D. sophia based on randomized complete block design with five treatments 

and three replications in a field experiment in Khoy, Iran. The treatments consisted of the control 

treatment (distilled water without methanol application) with 4 concentrations of methanol 

spraying (containing 10, 20, 30 and 40%) carried out during the growing season three times at 

intervals of 12 days (36, 48, 60 days after planting). After the last spraying at the time of full 

maturity, the plants in each plot were taken individually. The measured morphophysiological 

characteristics included plant height, plant leaf number, plant stem number, plant dry weight, 

number of pods per plant, number of seeds per pod, 1000 seed weight and seed yield. Also, the 

measured phytochemical traits included seed ash content, mucilage percentage and yield, and 

inflation index. 

 

Results 

Results showed that foliar application of different concentrations of methanol had a significant 

effect on number of plant stems, number of plant leaves, plant dry weight, number of pods per 

plant, number of seeds per pod, grain yield, seed mucilage yield, seed ash, seed inflation index  

(p ≤ 0.01), plant height and 1000 seed weight (p ≤ 0.05). Foliar application of different 

concentrations of methanol had a significant effect on all morphological and functional 

components. To be more precise, methanol spray had a significant effect on plant height, number 

of stems, plant leaf number, shoot dry weight, number of pods per plant, number of seeds per 

pod, 1000 seed weight and seed yield, but the effect of year on none of the measured traits was 

meaningful. Also, the interaction between the year and methanol spraying on the traits of plant 

leaf number, number of seeds per pod and 1000 seed weight had a significant effect, but the 

remaining traits were not affected considerably. Combined analysis of variance showed that the 
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year effect had no noticeable effect on seed ash. While methanol concentration had a significant 

effect (p≤ 0.01) on the seed ash content, the interaction of methanol in different years of 

experiment was not significant on this characteristic.  

 

Discussion 
Regular methanol spraying, as an active bioavailable and a new method in the production of 

medicinal plants, improved seed yield and mucilage of Descurainia sophia seed. Generally, the 

highest values for the evaluated properties were obtained in the induction of 40% volumetric 

methanol solution. 
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 چکیده
های آن در صنایع داروسازی برای تولید موسیالژ اهمیت  یر گیاه دارویی ارزشمندی است که مصرف دانهخاکش

تواند باعث افزایش تثبیت  عنوان یک محرک زیستی روی گیاهان سه کربنه مانند خاکشیر می متانول به. زیادی دارد

این . ر این گیاهان تولید خواهد شداکسیدکربن و کاهش تنفس نوری شود که در نتیجه ماده خشک بیشتری د دی

ای طی  خاکشیر در مزرعهپاشی متانول بر تغییرات عملکرد دانه و موسیالژ گیاه  آزمایش به منظور بررسی تأثیر محلول

تکرار  9پاشی و  تیمار محلول 1های کامل تصادفی با  شهرستان خوی در قالب طرح بلوک در 5931-5931های  سال

تیمارهای . روز یک بار انجام شد 51در طول فصل رشد طی سه نوبت با فواصل زمانی  پاشی محلول. اجرا شد

پاشی با چهار غلظت مختلف  و محلول( مقطر بدون کاربرد متانول پاشی با آب محلول)آزمایش شامل تیمار شاهد 

تأثیر  متانول های مختلف پاشی غلظت نتایج نشان داد محلول. درصد حجمی بود 01و  91، 11، 51متانول شامل 

داری بر تعداد ساقه فرعی بوته، تعداد برگ بوته، وزن خشک بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف،  معنی

 ( ≥ 11/1p)، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه ( ≥ 11/1p)تورم دانه عملکرد دانه، عملکرد موسیالژ دانه، خاکستر دانه، شاخص 

موجب بهبود عملکرد  عنوان یک محرک زیستی فعال در تولید گیاهان دارویی انول بهپاشی مت محلول. گیاه داشت

کلی بیشترین مقادیر برای خصوصیات مورد ارزیابی در القای تیمار  طور به. دانه و موسیالژ دانه خاکشیر شد

  .درصد حجمی متانول حاصل شد 01پاشی با غلظت  محلول

 

 زیستی، وزن خشکشاخص تورم دانه، محرک  :ها کلیدواژه
 

 مقدمه

 متعلق( .Descurainia sophia L) علمی نام با خاکشیر

 ساله یک علفی است گیاهی (Cruciferae) بو شب خانواده به

 یک گاهی و) متر سانتی 30 به آن ساقه ارتفاع که دوساله یا

 زراعت در گیاه این (.Barnes et al., 2007) رسد می (متر

 دارویی خواص بر عالوه .شود می شناخته هرز علف عنوان به

 آن بذور که روغنی گیاه یک عنوان به گیاه، این بذر که

 .است شده معرفی نیز باشد می روغن درصد 40-33 حاوي

 ،یدلینوئیکاس مانند یدچرباس تعدادي داراي خاکشیر

 یداستئاریکاس و یدپالمتیکاس ،یداولئیکاس اسیدلینولنیک،

 دارد وجود فرّاري روغن انساس خاکشیر در ضمناً .باشد می

 ,.Pasalar et al) است ایزوسیانات و بنزیل مواد داراي که

 موسیالژ از اي الیه را خاکشیرهاي  دانه روي (.2013

 و آب در یرخاکش گرفتن قرار با .است پوشانیده (لعاب)

 نگه خود در را آب و شده حجیم الیه این رطوبت، جذب

 شربتی صورت به رخاکشی قدیم از دلیل همین به .دارد می

 گرم مناطق در خصوص به گرمازدگی و عطش رفع براي

 ,DadKhah and Kafi) است بوده استفاده مورد خشک و
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 به دارویی گیاهان کیفی و کمی عملکرد افزایش (.2012

 داروسازي صنایع افزون روز تقاضاي و جمعیت افزایش دلیل

 .است اربرخورد خاصی اهمیت از دارویی اولیه مواد به

 ماده تولید افزایش عملکرد، افزایش هاي راه از یکی

 ماده درصد 10 حدود .است سطح واحد در خشک

 تفاوت از ناشی (C3) کربنه سه گیاهان در شده تولید خشک

 فتوسنتز فرآیند در (CO2) اکسیدکربن دي تثبیت میزان میان

 است نوري تنفس و تنفس فرآیندهاي در آن رفت هدر و

(Lee et al., 2013.) شده تثبیت کربن از درصد 23 حدود 

 شود می نوري تنفس صرف (C3) کربنه سه گیاهان در

(Lawlor, 1987; Lee et al., 2013.) از یکی بنابراین 

 فتوسنتز میزان افزایش گیاهان عملکرد افزایش هاي راه

 کربنه سه گیاهان در نوري تنفس کاهش طریق از خالص

(C3) الکل تیلم یا متانول .است (CH3OH) ترکیب یک 

 در (CO2) اکسیدکربن دي تثبیت دهنده افزایش زیستی فعال

 تواند می این بر عالوه است، است (C3) کربنه سه گیاهان

  به و باشد تنفس برابر در کربن از غنی منبع یک عنوان به

  گیاهان در کربن اکسید دي غلظت افزایش با ترتیب این

 فتوسنتز فرآیند در کربن کمبود ز،فتوسنت کارآیی افزایش و

 بنابراین .Paknejad et al., 2012)) شود می جبران

 شرایط در ویژه به کربنه سه گیاهان متانول پاشی محلول

 شده تثبیت کربن تلفات از بخشی تواند می زیاد، نوري تنفس

  (.Gout et al., 2000) نماید جبران را فتوسنتز توسط

 پاشهی  محلهول  کهه  دارند وجود متعددي هاي گزارش

 عملکههرد، افههزایش در کربنههه سههه گیاهههان روي متههانول

 همچنهین  و خشکی تنش اثر کاهش رسیدگی، یکنواختی

(. Lee et al., 2013) اسهت  مؤثر گیاهان آبی نیاز کردن کم

 زمینههی بههادام روي متههانول حجمههی درصههد 20 پاشههی محلههول

(Arachis hypogaea L.) سههطح شههاخص افههزایش سههبب 

 مصرف بازده غالف، رشد سرعت گیاه، رشد سرعت برگ،

 ههزار  وزن افهزایش  دانهه،  و غهالف  عملکهرد  افزایش تششع،

 هدانه  در پهروتئین  مقهدار  و رسهیده  غالف تعداد افزایش دانه،

 ,.Safarzadeh Vishekaei et al) اسهت  شهده  زمینهی  بهادام 

 کیفهی  و کمهی  عملکهرد  کهه  اند داده نشان مطالعات (.2011

  طریهههق از توانهههد مهههی داري معنهههی طهههور بهههه شهههنبلیله گیهههاه

 افهزایش  زیسهتی  رشهد  ههاي  محهر   و کودها پاشی محلول

 کهه  دادند نشان مطالعات (.Mehrafarin et al., 2016) یابد

 داري معنهی  طهور  بهه  خاکشهیر  گیهاه  کیفهی  و کمی عملکرد

 رشهد  ههاي  محر  و کودها پاشی محلول طریق از تواند می

 ارزیهابی  ههدف  بها  تحقیهق  این ینبنابرا .یابد افزایش زیستی

 خاکشهیر  دارویهی  گیاه دانه موسیالژ و دانه عملکرد تغیرات

 .شد انجام متانول غلظت مختلف سطوح پاشی محلول به

 ها روش و مواد
 بهر  متهانول  پاشهی  محلولتأثیر  بررسی منظور به آزمایش

 ههاي  سهال  طی خاکشیر گیاه موسیالژ و دانه عملکرد تغییرات

 در واقهههع خهههوي شهرسهههتان دراي  مزرعهههه در 1313-1316

 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه 36 و درجه 33 شمالی عرض

 1103 دریها  سطح از آن ارتفاع و دقیقه شرقی 16 و درجه 43

 3 و تیمهار  3 بها  تصهادفی  کاملهاي  بلو  طرح قالب در متر

 1313-1316 ههاي  سال در ساله دو آزمایش صورت به تکرار

 اول مهاه  شهش  در منطقهه  هواشناسی آمار اساس بر .شد انجام

 210 حهدود  در منطقهه  سهالیانه  بارنهدگی  میانگین ،1313 سال

 گهراد،  سهانتی  درجهه  4/13 حهرارت  درجهه  متوسهط  متر، میلی

 وزش سرعت متوسط و درصد 36/31 نسبی رطوبت متوسط

  .بود ثانیه بر متر 2200 باد

 ايه تجزیه جهت مزرعه خا  از زمین سازي آماده از قبل

 زدن از پس (.1 جدول) شد برداري نمونه شیمیایی و فیزیکی

 عملیات بار دو ها خهکلو کردن خرد جهت شخم،

 لولر از استفاده با نهایت در و گرفت صورت زنی دیسک

 3 × 6 ابعاد با آزمایشی هاي کرت سپس .دش تسطیح زمین

 .شد ایجاد تکرار هر در یکدیگر از متر دو فواصل با متر

 کود صورت به فسفات هکتار در کیلوگرم 40 همچنین

 کود و شد اضافه خا  به پاییز فصل در تریپل فسفات سوپر

 تقسیط دو در هکتار در کیلوگرم 100 میزان به نیز اوره

 از پس ماه یک همچنین و ورزي خا  هنگام به مساوي

 از خاکشیر بذرهاي .شد استفاده سر  صورت به کاشت

 در و شد تهیه کرج دارویی گیاهان پژوهشکده ژن بانک

 با و یکدیگر از متر سانتی20 فواصل با کاشت هاي ردیف
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 فصل طول در .شدند کشت مربع متر هر در بوته 30 تراکم

 و آفات و هرز هاي علف کنترل آبیاري، عملیات کشت

 زراعی استانداردهاي و ضرورت اساس بر ها یماريب

 شامل آزمایش تیمارهاي .گرفت انجام یکسان صورت به

  مصرف بدون مقطر آب با پاشی محلول) شاهد تیمار

 پتروشیمی شرکت) متانول غلظت 4 پاشی محلول و (متانول

 شامل (AA گرید با باال بسیار خلوص درجه با آوران فن

 سمیت اثر کاهش جهت .بود (درصد 40 و 30 ،20 ،10)

 و شد اضافه گالیسین درصد 2/0 تیمارها تمام به متانول،

 سورفکتانت درصد یک داراي ها محلول تمامی همچنین

 سطحی کشش نیروي کاهش جهت (Tween 80) توین

 با نوبت سه طی رشد فصل طول در پاشی محلول .بودند

 پاشی محلول اولین .شد انجام بار یک روز 12 زمانی فواصل

 در ترتیب به ها پاشی محلول سایر و کاشت از پس روز 36

 حجم .گرفتند صورت شتکا از پس روز 60 و 43 فواصل

 لیتر 230 معادل آزمایشی کرت هر در شده استفاده محلول

 از پس .بود  آزمایشی واحد هر در لیتر73/0 یا هکتار در

 گیاهان بذرها کامل رسیدگی زمان در پاشی محلول آخرین

 از ترم   30اي  حاشیه اثر گرفتن نظر در با کرت هر در موجود

 .شدند برداشت جداگانه صورت به کرت طرف هر

 ارزیابی مورد صفات و خصوصیات

 گیري اندازه و شاخص عملکرد ژیکیلومورفو خصوصیات

ارتفاع بوته، تعداد برگ بوته، تعداد ساقه  شده شامل 

خشک بوته، تعداد غالف بوته، تعداد  فرعی بوته، وزن

میزان  ،عملکرد دانه ،دانه دانه در غالف، وزن هزار

موسیالژ و شاخص تورم  کردخاکستر بذر، درصد و عمل

میزان خاکستر بذر، درصد و عملکرد موسیالژ دانه و  .بود

 (Mehrafarin et al., 2016)شاخص تورم بر اساس روش 

 (1)رابطه  از نیز دانه عملکرد موسیالژ .گیري شد اندازه

 (.Mehrafarin et al., 2016) شد محاسبه

 (1)رابطه 

(هکتار رد کیلوگرم) بذر موسیالژ عملکرد=   

 (کیلوگرم در هکتار)عملکرد دانه  ×دانه  موسیالژ درصد ÷ 100
 

 تجزیه و تحلیل آماری

 زراعی سال دو آزمایش واریانس یکنواختی آزمون

 سپس و شد انجام بارتلت آزمون از با استفاده متوالی

 (ANOVA)مرکب  تجزیه زراعی سال به دو مربوط هاي داده

 مقایسه آزمون از استفاده با دهسا اثرات میانگین مقایسه. شد

 .گرفت صورت( LSD)دار  معنی تفاوت حداقل میانگین

 عملکرد بر مؤثر صفات ترین مهم تعیین منظور به همچنین

 تحت خاکشیر دارویی گیاه دانه در موسیالژ عملکرد و دانه

 تجزیه روش از مختلف متانول، سطوح پاشی محلولتأثیر 

( Stepwise Regression Analysis)گام  به گام رگرسیون

 با محاسبات تمامی .شد استفاده احتمال پنج درصد سطح در

 .شد انجام SASاي  افزار رایانه نرم از استفاده

 نتایج و بحث
شده  با توجه به نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي اعمال

به ( 2جدول )شده در گیاه خاکشیر  گیري بر صفات اندازه

هاي مختلف  غلظتپاشی  محلول رسد که اعمال نظر می

بر تمام خصوصیات مورفولوژیکی و اجزاي عملکرد  متانول

 پاشی متانول  که محلول طوري به. داري داشته است اثر معنی

 بر روي صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی، تعداد 

 برگ بوته، وزن خشک اندام هوایی، تعداد غالف در 

ر غالف، وزن هزار دانه و پاشی دانه د بوته، تعداد محلول

داري داشته است ولی اثر سال بر  عملکرد دانه تأثیر معنی

. دار نبود شده معنی گیري روي هیچکدام از صفات اندازه

اثر متقابل سال و متانول بر روي صفات تعداد برگ همچنین 

دار و بقیه  بوته، وزن خشک و  وزن هزار دانه اثر معنی

اند  داري نشده ته و معنیصفات تحت تأثیر قرار نگرف

 (.3و  2 هاي جدول)

 
Table 1. Physical and chemical characteristics of the studied soil (depth of 0-30 cm) 

EC  
(ds m-1) 

pH 
Organic carbon 

(%) 
Total N 

(%) 
P 

(%) 
K 

(%) 
Ca 

(ppm) 
Fe 

(ppm) 
Mn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Clay 
(%) 

Silt 
(%) 

Sand 
(%) Texture 

0.57 7.70 0.81 0.06 6.02 243 4.89 4.1 2.21 0.72 18 18 64 Sandy-

Loam 
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Table 2. Analysis of variance of morphological traits of (Descurainia sophia L.) under the effect of 

different concentrations of methanol spraying 

Source of 

variations df Plant 

height 
Number 

of stems 
Number 

of leaves 
Dry 

weight 

Number 

of pods 

bush 

Seed 

number 

in pods 

weight of one 

thousand 

seeds 

Seed 

yield 

Year 1 8.65
ns

 0.094
ns

 1.07
ns

 33200.1
ns

 0.03
ns

 1.98
ns

 3.31
ns

 6397.6
ns

 

ErrorYear 4 66.8 0.12 6.38 17553 1.76 2.61 2.61 27770.2 

Methanol 4 43.71
*
 2.04

**
 48.4

**
 20125

**
 32.2

**
 11.82

**
 8.94

**
 116136

**
 

Methanol × Year 4 16.15
ns

 0.082
ns

 3.97
*
 16778

* 
0.36

ns
 1.32

ns
 1.71

*
 14274

ns
 

Error 16 11.58 0.040 1.2 4790.2 0.25 0.48 0.49 4948.5 

C.V. (%) - 10.5 10.4 6.06 4.2 8.03 4.46 4.53 8.82 
ns, * and **: Non-significant and significant at the 5 and 1% levels of probability, respectively. 

 
Table 3. Comparison of mean effects of different concentration of methanol on morphological traits 

of (Descurainia sophia L.) 

Percent volumetric 

methanol solution 

plant height 

(cm) 

Number 

of stems 

Number 

of leaves 

Dry weight 

(Kg/ha) 

Number of 

pods bush 

Seed number 

in pods 

weight of one 

thousand seeds (gr) 

Seed yield 

(Kg/ha) 

0 27.84
c
 1.25

d
 15.43

c
 1439.31

c
 5.6

c
 14.33

b
 14.33

c
 634.3

c
 

10 30.01
bc

 1.4
c
 16.56

c
 1484.1

c
 5.5

c
 14.40

b
 14.40

c
 669.65

c
 

20 32.36
ab

 2.2
b
 18.74

b
 1689.3

b
 6.3

b
 15.70

b
 15.33

b
 829.15

b
 

30 34.04
ab

 2.30
b
 21.12

a
 1797.15

a
 6.8

ab
 17.11

a
 16.73

a
 918.15

a
 

40 34.66
a
 2.64

a
 22.06

 a
 1851.65

a
 7.4

a
 17.23

a
 16.86

a
 935.15

a
 

The mean of the same letter in each column does not differ significantly from the LSD mean test at 5% probability level. 

 
 سال عامل که داد نشان مرکب واریانس تجزیه تایجن

 دانه موسیالژ درصد ه،دان خاکستر میزان بر داري معنیتأثیر 

 پاشی محلول که حالی در .نداشت دانه تورم شاخص و

 بر( ≥ p 01/0) داري عنیمتأثیر  متانول مختلف هاي غلظت

 در متانول متقابل اثر همچنین .داشت دانه خاکستر میزان

 نبود دار نیمع ویژگی این بر آزمایش مختلف هاي سال

 افزایش را دانه خاکستر میزان متانول کاربرد (.4 جدول)

 حجمی درصد 40 تیمار در آن میانگین باالترین و داد

 هاي غلظت پاشی لولمح اما (.1 شکل) شد مشاهده  متانول

تأثیر  خاکشیر دانه موسیالژ درصد بر متانول مختلف

 در متانول کاربرد متقابل اثر .داشت(  ≥ 03/0p) داري معنی

 نتایج (.4 جدول) نبوددار  معنی دانه موسیالژ درصد بر سال

 40 تیمار در دانه موسیالژ درصد باالترین که داد نشان

 (.2 لشک) شد مشاهده متانول حجمی درصد

 تأثیر تحت خاکشیر نهدا موسیالژ عملکرد تغییرات

 که طوري به .شد ( ≥ 03/0p) دار معنی آزمایش سال عامل

 1316 سال به نسبت 1313 سال در دانه موسیالژ عملکرد

 مختلف هاي غلظت پاشی محلول مجموع در .بود بیشتر

 موسیالژ عملکرد بر( ≥ p 01/0) داري معنی طور به متانول

  کاربرد متقابل اثر همچنین .داشت تأثیر اکشیرخ نهدا

 عملکرد بر نیز آزمایش مختلف هاي سال در متانول

 (.4 جدول) بود ( ≥ 03/0p) دار معنی دانه موسیالژ

 خاکشیر هدان موسیالژ عملکرد میزان متانول پاشی محلول

 مختلفهاي  غلظت پاشی محلول (.3 شکل) داد افزایش را

 (≥ p 01/0) داري معنی اثر داراي تورم شاخص بر متانول

 هاي سال در متانول کاربرد متقابل اثر دیگر سوي از و بود

 جدول) نداشت ویژگی این بر داري معنیتأثیر  مختلف

 تورم شاخص متانول مختلفهاي  غلظت پاشی محلول (.4

 (.4 شکل) داد افزایش را

 همبستگی و رگرسیون صفات

درصد موسیالژ دانه  نشان داد (6و  3)هاي  لجدو نتایج

یکدیگر و هر کدام نیز با عملکرد  و شاخص تورم تنها با

نتایج . داري داشتند و معنی موسیالژ دانه همبستگی مثبت

رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تحت تأثیر سطوح 

درصد  13هاي متانول، حدود  پاشی غلظت مختلف محلول

 تغییرات تعدادتوسط  خاکشیرتغییرات عملکرد دانه گیاه 

دانه در غالف، تعداد ساقه فرعی بوته و ارتفاع بوته قابل 

 همچنین ضرایب رگرسیون استاندارد و ضریب .است توجیه
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 پاشی شرایط محلول جزئی نشان دادند که تحت ینیتب

تغییرات  دانه در غالف به تنهایی بیشترین متانول، تعداد

 هاي لجدو)اند  را توجیه کرده خاکشیردانه  حاصل در عملکرد

شده به جز عملکرد  هیچکدام از صفات بررسی(. 6و  3

 نتایج نشان داد دار نشد  موسیالژ تحت تأثیر سال معنی

 موسیالژ دانه  بین صفات مورد بررسی، تنها عملکرد

صفات نیز  تحت تأثیر سال قرار گرفت و بیشترین میزان این

 صفات خاکستر دانه، درصد .حاصل شد 1313در سال 

دار نشد  معنی 1316موسیالژ و شاخص تورم در سال 

 (.4جدول )

 
Table 4. Analysis of variance of phytochemical traits of (Descurainia sophia L.) seed under the effect 
of different concentrations of methanol spraying 
Source of variations df Seed ashes Percentage of seed mucilage Yeild of seed mucilage Inflation index 
Year 1 0.71

ns
 3.86

ns
 1263.4

*
 0.008

ns
 

Error year 4 0.41 8.41 118.03 0.024 
Methanol 4 1.51

**
 3.27

*
 6105.02

**
 0.27

**
 

Methanol × Year 4 0.097
ns

 0.99
 ns

 854.27
*
 0.01

ns
 

Error 16 0.191 0.95 282.54 0.005 
C.V. (%) - 12.06 5.2 11.16 5.02 
ns, * and **: Non-significant and significant at the 5 and 1% levels of probability, respectively. 
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Figure 1. Changes in the amount of seed ash under the influence of different methanol 
concentrations based on the comparison of the mean of the minimum significant difference at 

the level of 1% 
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Figure 2. Changes in the amount of seed mucilage under the influence of different methanol 
concentrations based on the comparison of the mean of the minimum significant differences at the 

5% 
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Figure 3. Changes in the yield of seed mucilage under the influence of methanol on the basis of 
the comparison of the mean of the minimum significant difference at the level of 1% 
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Figure 4. Changes in inflation index under the influence of various concentrations of methanol 
Based on the comparison of the mean of the minimum significant differences at the 1% 

 
Table 5. Stepwise regression results to determine the dependent variables affecting on seed yield of 

(Descurainia sophia L.) 

Input variables Stage Parameter 
Partial 

coefficient 

Model correlation 

coefficient 

Standardized 

coefficients 
F 

Width from origin - -344.86 - - - - 

Seed number In pods 1 49.033 0.951 0.951 0.48 565.80
**

 

Number of stems 2 94.56 0.018 0.971 0.35 18.64
**

 

Plant height 3 5.68 0.008 0.9801 0.17 10.40
**

 
** Significance at 1% probability level. 

 
Table 6. Stepwise regression results to determine the dependent variables affecting of Yeild of seed 

mucilage (Descurainia sophia L.) 

Input variables Stage Parameter Partial 

coefficient 
Model correlation 

coefficient 
Standardized 

coefficients F 

Width from origin - -157.88 - - - - 

Percentage of seed mucilage 1 8.317 0.952 0.952 0.867 26.38
**

 

Seed yield 2 0.188 0.0218 0.974 0.377 22.92
**

 
** Significance at 1% probability level. 

 
پاشی  مورد ارزیابی تحت تأثیر محلول تمام صفات

متانول قرار گرفتند و بیشترین میزان  سطوح مختلف غلظت

 درصد حجمی متانول حاصل  40ها در تیمار غلظت آن

  .Khosravi et al( 2012) نتایج این تحقیق با نتایج .شد

 پاشی کردند که محلولاین محققین گزارش  .مطابقت داشت

 متانول موجب بهبود صفات رویشی  درصد حجمی 40

 برگ، وزن خشک اندام  از قبیل، ارتفاع بوته، سطح

دارویی سرخارگل  گیاه ییهاي فیتوشیمیا هوایی و ویژگی



 31 1311بهار ، 1شماره  43تولیدات گیاهی، جلد 

(Echinacea purpurea L.) رویشی اقلیم کرج  در شرایط

الف غالف و تعداد غ دانه دربیشترین میانگین تعداد  .شد

پاشی متانول با  تحت تأثیر محلولآرابیدوپسیس  در گیاه

 ,.Downie et al)آمد  دست درصد حجمی به 40غلظت 

2004)( .2012) Sabokrow Foomany et al.  بیان کردند

دار  افزایش معنی جبدرصد متانول مو 40پاشی  که محلول

 در نتیجه به نظر  .شدخصوصیات کیفی گیاه تنباکو 

ناشی از  متانول بر رشد گیاهان سه کربنهرسد اثر  می

اي  هزیرا در شرایط مزرع. ها باشد کاهش تنفس نوري آن

زمانی که دماي هوا، شدت نور و در نتیجه تنفس نوري 

پاشی متانول  محلول(. Cherazi et al., 2018 ) زیاد بود

تفاوت آشکاري که بین گیاهان را افزایش داد  رشد

آسیمیالسیون طی  ان چهار کربنهگیاه کربنه باگیاهان سه 

شود، بازداشتن تنفس نوري در گیاهان  متانول مشاهده می

 زیستی فعال ترکیب متانول یک. باشد می سه کربنه

سه در گیاهان ( CO2)اکسیدکربن  دي تثبیت دهنده افزایش

 منبع یک عنوان به تواند می این بر عالوه است،( C3)کربنه 

  ترتیب این به و باشد تنفس برابر در کربن از غنی

 افزایش و گیاهان در کربن اکسید غلظت دي افزایش با

جبران  فتوسنتز فرآیند در کربن کمبود فتوسنتز، کارآیی

 بنابراین(. Sabokrow Foomany et al., 2012) شود می

  ویژه به کربنه سه گیاهان يرو بر متانولپاشی  محلول

 تلفات از شیبخ تواند می زیاد، نوري تنفس شرایط در

  این که نماید جبران را فتوسنتز توسط شده تثبیت کربن

  و سطح واحد در خالص فتوسنتز افزایش به منجر امر

شود  کربنه می سه گیاهان در خشک ماده ازدیاد تولید

(Sani and Aliabadi Farahani, 2010 .)شده تولید متانول 

هاي  فتبا از برخی نیز و ها بافت داخل آب در گیاهان در

 به گیاهان داخل در نیز آن از مقداري و شده ذخیره گیاهی

 به نهایت در به اسید فرمیک و سپس و فرمالدئید

 شده تولید کربن اکسید شده که دي تبدیل اکسیدکربن دي

 بگذارد اثر گیاهان در کربن آسیمیالسیون تواند بر می

(Khosravi et al., 2012 .) در این تحقیق همبستگی مثبت

 با خاکشیرداري میان وزن خشک اندام هواي گیاه  معنی و

، تعداد برگ بوته (= p ≤( )361/0 r 01/0) ارتفاع بوته

(01/0 p ≤( )367/0 r =) تعداد ساقه فرعی ،(01/0 p ≤ )

(164/0r = ) 01/0)، تعداد غالف در بوته p ≤( )316/0r = 

د ، عملکر( = p ≤( )103/0r 01/0) ، تعداد دانه در غالف(

( ≥ p 01/0)، وزن هزار دانه (= p ≤( )363/0 r 01/0)دانه 

(373/0r = ) برگ  افزایش تعداد (.7جدول ) آمد دست به

 موجب افزایش شاخص سطح برگ و در نتیجه افزایش

 همچنین  .شود می کارآیی جذب انرژي تابشی خورشید

 ، ها گره افزایش ارتفاع بوته و افزایش فاصله میان با

شود  هاي پایینی کمتر می اندازي بر روي برگ هسای احتمال

هاي  ترتیب ممکن است میزان فتوسنتز در برگ و به این

نهایت وزن خشک گیاه افزایش  یافته و در افزایش پایین نیز

پاشی متانول عالوه بر کاهش  بنابراین، محلول .یابد می

و افزایش میزان فتوسنتز خالص از طریق  تنفس نوري

 تعداد برگ و تعداد ساقه فرعی  ساقه، افزایش ارتفاع

 خشک اندام هوایی شده  بوته نیز موجب افزایش وزن

 Galbally and Kirstine, 2002; Ghafari and) است

Tadayon, 2018.) که عملکرد اند داده نشان مطالعات 

 تواند  می داري معنی طور به شنبلیله گیاه کیفی و کمی

 زیستی رشدهاي  ر مح و کودها پاشی محلول طریق از

 گزارش طی (.Mehrafarin et al., 2016) افزایش یابد

(2012)Khosravi et al.  بادرنجبویه، دارویی روي گیاه بر 

 مربوط استات ژرانیال، ژرانیل نرال، بیوسنتز میزان بیشترین

 مجموع در .بوده است درصد 30 متانول با پاشی محلول به

 هیدروالکلی رهايتیما اعمال که گفت توان چنین می

 توانست بادرنجبویه دارویی گیاه روي بر و اتانول متانول

دهنده  تشکیل اجزاي بیوسنتز در و تغییر افزایش باعث

 عملکرد و ها الکل غلظت میزان با ارتباط در .شود اسانس

 که نمود بحث نیز این گونه توان می گیاه در کیفی و کمی

 هاي تنش با مواجهه رد دار اسانس ویژه گیاهان به گیاهان،

 این که دهند می نشان ییها واکنش سري یک محیطی،

 هاي بافت درها  متابولیت بیشتر سنتز به منجر ها واکنش

 



 10 ... پاشی متانول بر بررسی تأثیر محلول :زاده عظیمی و نجات

Table 7. Pearson's correlation coefficients for morphophysiological and phytochemical traits of 

(Descurainia sophia L.) 

Investigateded 

traits 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0.808**           

2 0.840** 0.860**          

3 0.801** 0.964** 0.867**         

4 0.861** 0.900** 0.617** 0.896**        

5 0.864** 0.623** 0.571** 0.908** 0.531**       

6 0.865** 0.890** 0.751** 0.534** 0.715** 0.591**      

7 0.878** 0.964** 0.873** 0.823** 0.856** 0.975** 0.941**     

8 0.865** 0.706** 0.658** 0.664** 0.590** 0.641** 0.630** 0.641**    

9 -0.14
ns

 0.186
ns

 0.196
ns

 0.287
ns

 0.067
ns

 0.206
ns

 0.193
ns

 0.116
ns

 0.075
ns

   

10 0.722** 0.805** 0.803** 0.852** 0.845** 0.630** 0.715** 0.912** 0.612** 0.965**  

11 0.056
ns

 0.271
ns

 0.280
ns

 0.240
ns

 0.073
ns

 0.235
ns

 0.233
ns

 0.177
ns

 0.250
ns

 0.643** 0.373* 
 

(1) Plant height (5) Number of pods bush (9) Seed ashes 

(2) Number of stems  (6) Seed number In pods (10) Percentage of seed mucilage 

(3) Number of leaves (7) Weight of one thousand seeds (11) Yeild of seed mucilage 

(4) Dry weight (8) Seed yield    
 

ns, * and **: Non-significant and significant at the 5 and 1% levels of probability, respectively. 
 

 هاي باالي غلظت مواجهه با رد .شود می گیاه مختلف

 افزایش و شده واقع مورد تنش گیاه احتماالً ها، الکل

اي  تغذیه نقش عالوه بر توان می نیز را اسانس عملکرد

 کربنی، الوصول و سهل مستقیم منبع یک عنوان بهها  الکل

 داخل درها  باالي الکلهاي  غلظت مقابل در گیاه واکنش به

 ;Kalidasu et al., 2008) داد نسبت نیز هاي گیاه بافت

Aghaabbasi et al., 2008 .) بنابراین با توجه نتایج

 هاي جدول)و رگرسیون گام به گام ( 7جدول )همبستگی 

پاشی سطوح مختلف  گفت، محلولتوان  می( 6و  3

طریق افزایش تعداد دانه در  از خاکشیر متانول بر گیاه

هزار دانه و وزن  غالف، ارتفاع بوته، وزن خشک گیاه

این تحقیق ج نتای .موجب افزایش عملکرد دانه شده است

تطابق  با نتایج سایر مطالعات براي افزایش عملکرد دانه

هاي  پاشی غلظت محلول(. Welch et al., 1991)دارد 

دانه  افزایش درصد موسیالژ مختلف متانول از طریق تأثیر بر

گیاه  موسیالژ دانه در و عملکرد دانه توانست عملکرد

م و نحوه اثر متانول بر یسالبته مکان .را افزایش دهد خاکشیر

افزایش محتواي موسیالژ هنوز ناشناخته است اما نتایج 

 متانول موجب افزایش پاشی محلول داد آزمایش نشان

 .شدخاکشیر درصد موسیالژ دانه 

 گیری نتیجه
محر   عنوان یک پاشی متانول به محلول کلی، طور به

 وش نوین در تولید و زراعت گیاههان دارویهی  زیستی و ر

 بهبههود خصوصههیات مورفولههوژیکی،   موجههب توانسههت

طهی   خاکشهیر عملکرد دانه و موسهیالژ در گیهاه دارویهی    

 .زراعههی شههود اکوسیسههتم رویههش خههود در اقلههیم و دوره
بازده را داشت متهانول   که بیشترین شیبهترین تیمار آزمای

 متانول، تغییرات پاشی شرایط محلول تحت. بود درصد 40

توسط تغییرات تعداد دانهه در   بیشتر خاکشیرعملکرد دانه 

 تغییهرات عملکهرد موسهیالژ    غالف توجیه شد و همچنین

موسیالژ دانه مرتبط  بیشتر به تغییرات درصدخاکشیر دانه 

 .بود

 گزاری سپاس
 با سپاس فراوان از اعضاي محترم گهروه کشهاورزي   

شههگاه آزاد اسههالمی و آزمایشههگاه گههروه کشههاورزي دان

 .واحد خوي که سختی راه را بر ما هموار نمودند
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