بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونههای مختلف...

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،21سال سوم ،شماره  ،4زمستان 2934

بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونههای مختلف
جنس Thymus spp
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چکیده

1

گونههاي جنس آویشن ( )Thymus L.از مهمترین گیاهان دارویی هستند که بهدلیل سننتز متابولین هناي انانوي تیمنو و
کارواکرو  ،مصارف گسترده دارویی دارند .در این تحقیق اار تنش خشکی بر کمی

و کیفی

مواد مواره اسانس هش

گوننه از

آویشن مورد بررسی قرار گرف  .آزمایش بهصورت فاکتوریل با سه تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی در دو سطح آبیاري  25و
 55درصد بهترتیب مربوط به تنشهاي خشکی مالیم و شدید نسب

به ظرفی

زراعی ،در سنا  1333و در دانشنگاه شنهرکرد

انجام شد .سرشاخههاي گلدار گیاه از فاصله پنج سانتیمتري سطح خاک گلدان برداش

و به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر)

اسانسگیري و ترکیب هاي تشکیلدهنده اسانس توسط دستگاه  GC/MSشناسایی شدند .نتنایج نشنان داد تننش خشنکی تناایر
معنیداري بر میزان بازده اسانس داشته و در بین گونهها ،بهترتیب گونه  T. vulgarisاز بیشترین میزان اسانس ( 2/93درصند) و
گونه  T. migricusبا بازده ( 5/43درصد) از کمترین میزان برخنوردار بنود .بیشنترین مقندار تیمنو ( 42/55و  42/41درصند)
بنهترتینب متعلنق بنه گوننههناي  T. daenensisو  ،T. kotschyanusبیشنترین مقندار کنارواکرو ( 25/3درصند) در گوننه
 T. armeniacusو ژرانیو با مقدار ( 41/35درصد) در گونه  T. trautvetteriiگزارش شد .درصند تیمنو در شنرایط تننش
خشکی شدید نسب

به تنش مالیم در گونههاي  T. migricus ،T.kotschyanusو  T. vulgarisبدون تغیینر و در گوننههناي

 T. armeniacus ،T. daenensisو  T. lancifoliusکاهش نشان دا د .در مجموع اعما تنش خشکی شدید بسته به نوع گونه،
موجب کاهش یا افزایش بازده اسانس گردید و در مقایسه با تیمو  ،کارواکرو در گونههاي منورد بررسنی تحن
خشکی شدید قرار نگرف .
واژههای کلیدی :آویشن ( ،)Thymusاسانس ،تنش خشکی ،تیمو  ،کارواکرو .

*نویسنده مسئو ka_yousefzadeh@yahoo.com
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تناایر تننش

فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارويی ،شماره پیاپی  ،11سال سوم ،شماره  ،4زمستان  /1934صفحات 1-14 :

گاما-ترپینن ،پارا-سیمن و  5و -1سینئو را می تنوان

مقدمه

نام برد ( .)Yazdani et al., 2006تیمو و کارواکرو

جنس آویشن ( )Thymusمتعلق به تینره نعناعینان
( ،)Lamiaceaeحدودا  355گونه در سنطح دنینا دارد

به لحاظ دارویی حائز اهمی

( .)Mahdavi et al., 2009در اینران  15گوننه از اینن

منوترپنی فنلی داراي طینف وسنیعی از فعالین هناي

جنس وجود دارد ( )Jamzad, 2009که پننج گوننه از

ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی هستند که به همین دلیل

آنهننننا شننننامل ،T. lancifolius ،T. daenensis

بهطور وسیعی در صنایع غاایی و داروسازي اسنتفاده

T.

منیشنوند ( Aznar et al., 2013; Vaičiulytė and

persicus ،T.carmanicus

 T.و trautvetterii

هستند .این ترکیبهناي

.)Ložienė, 2015

انحصاري هستند ( .)Rustaiee et al., 2011بهطورکلی

خشکی مهمترین تنش محیطی اسن

گونه هاي آویشن ،همگی معطر و داروینی هسنتند بنا

و در اینران

اارات آنتنیاکسنیدانی و ضندباکتریایی کنه در تولیند

همنواره بننهعنننوان یننک عامنل محنندود کننننده تولینند

داروهنناي انسننان و دام ( )Mewes et al., 2008و

محصوالت کشاورزي مطرح بوده اس  .تناایر کمبنود

همچنین بهعنوان نگهدارنده طبیعی مواد غناایی منورد

رطوب

بر عملکنرد و تغیینرات کمنی و کیفنی منواد

اسنننتفاده قنننرار منننیگیرنننند ( NaghdiBadi and

مواره گیاهان دارویی داراي ویژگیهاي خاصی اسن

 .)Makkizadeh, 2003در طننب سنننتی گیاهننان ای نن

که باید بهطور کامل مورد ارزیابی قرار گیرند .به نظنر

جنس بهطور گستردهاي بهعنوان ضدنفخ ،ضداسپاسم،

م نیرسنند ،عملکننرد و مننواد مننواره گیاهننان دارویننی

ضدسننرفه و خلننط آور و نیننرو بخننش و در درمننان

واکنشهاي متفاوتی نسنب

سرماخوردگی استفاده میشنوند .گیاهنان اینن جننس

( )Ashiri et al., 2010و کمبود آب بهطور معنیداري

داراي تنوع زیادي از لحاظ مورفولوژي و ترکیبهناي

بر تغییرات عملکرد و اجزاي آن موار اس

( Bettaieb

شیمیایی هسنتند .بنهنحنويکنه کموتینپهناي بسنیار

 .)et al., 2009; Pirbalouti et al., 2014آویشنن نینز

متنوعی در این جنس مشاهده شده و موضنوع بسنیار

مانند بیشتر گیاهان نسب

به تنش خشکی عکسالعمل

جالب توجه ،وجود کموتیپهاي بسیار متنوع از لحاظ

فیزیولوژیک و مورفولوژیک نشان میدهد .با وجنودي

اجزاي تشکیلدهنده اسانس و مقادیر آنها در جمعین

که اار تنش آبی بر رشد و عملکرد بستگی به ژنوتیپ

هاي مختلف یک گونه میباشند ( Keefover‐Ring et

دارد ،اما در کل با افزایش تنش خشکی از ماده خشک

 .)Kalvandi et al., 2014; al., 2009این موضنوع بنا

تولیدي گیاه کاسته شده و بهطور همزمان روي مینزان

تاایر

اسانس و ترکیب و مقدار مواد منواره اانر منیگناارد.

توان انتقا خصوصیات ژنتیکی و ژنی آنها تح

بنه تننش خشنکی دارنند

سطح باالي دگرگشننی در اینن جننس منرتبط اسن

البته میزان تاایر تنش خشکی به مدت زمنان و انندازه

(. )Thompson et al., 2003; Thompson et al., 2004

آن بستگی دارد ( .)Babaee et al., 2010بررسنی سنه

از گونننههنناي  Thymusموجننود در ایننران ،دو گونننه

رژیم رطوبتی ( 05 ،35و  55درصد ظرفین

مزرعنه)

آویشنن کنوهی ( )T. kotschyanusو آویشنن دننایی

در گینناه آویشننن بنناغی نشننان داد بنناالترین مقنندار و

( )T. dnensisعنالوه بنر مصنرف ادوینهاي بیشنترین

مزرعنه

عملکرد اسانس در شرایط  05درصد ظرفین

مصارف درمانی را دارنند ( .)Rustaiee et al., 2011از

بهدس

آمد و بین سنطوح رطنوبتی  35و  55درصند

مهمتنرین ترکینبهناي موجنود در اسنانس آویشنن،

ظرفی

زراعنی اخنتالف معننیداري وجنود نداشن

ترکینننبهننناي موننننوترپنی تیمنننو  ،کنننارواکرو ،

( .)Letchamo and Gosselin, 1996همچنین سیمون
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و همکاران ( )Simon et al., 1992گزارش نمودند که

 )32º 21' 53" N ،555ºدر سننا 1333و بننهصننورت

تنش خشکی به واسطه افزایش تراکم کرکهاي تولیند

گلدانی انجام شد.

کننده اسانس که ناشی از کناهش سنطح بنرس اسن

کشت گیاه و اعمال تنش خشکی :جهن

موجب افزایش اسنانس منی شنود .علنوي سنامانی و

گیاهان ،در تیرماه سا  1335بار گونهها در سنینی نشنا

تهینه نشناي

همکناران ( )Alavi-Samani et al., 2015در بررسنی

مستقر در داخل گلخاننه کشن

دو گونه  T. vulgarisو  T.daenensisنشان دادند کنه

نشاها به گلدان پالستیکی منتقل شندند .جهن

در تنننش خشننکی مالیننم عملکننرد اسننانس افننزایش

ژنتیکی تکرارهاي آزمایش ،پنس از رشند کنافی گیاهنان

مییابد و اینکه سطوح مختلف آبیاري تاایر زیادي بنر

(ديماه  ،)35از هر گونه یک گیاه بهعننوان پاینه منادري

ترکیب هاي تشکیلدهنده اسانس داش  .به نحنويکنه

انتخاب و از شاخههاي آن قلمه گرفته شد .قلمهها پس از

درصد کارواکرو  ،گاما-ترپینن ،پنارا -سنیمن و بتنا-

حدود یک ماه ریشهدار شده و از هر گونه تعداد  15نشا

کاریوفیلن در گیاهان تحن

و پنس از شنش هفتنه،
یکسنانی

تننش خشنکی بیشنتر از

ریشهدار انتخاب و هر نشا به گلدانهناي پالسنتیکی بنا

گیاهنان بندون تننش بنود و درصند تیمنو در گونننه

ابعاد 25×35سانتیمتر حاوي ترکیب خاک -ماسه -کنود

بننه گونننه

حیوانی با نسب هاي  4-2-1منتقنل و تنا زمنان اجنراي

 T. daenensisدر شننرایط تنننش رطننوبتی نشننان داد.

آزمایش (اواسط اردیبهش ماه سنا  )33در فصنلهناي

بنابراین با توجه به تاایر بسیار زیاد تننش خشنکی بنر

بهار و تابستان در بیرون از گلخانه و در پناییز و زمسنتان

گیاهنننان ( )Akhzari and Pessarakli, 2015و

سا هاي  31و  32در داخنل گلخاننه نگهنداري شندند.

قرارگیري بخش زیادي از اینران در منناطق خشنک و

سپس بهمنظور انجام رشد مجندد گیاهنان در طنو دوره

نیمننهخشننک و نقننش مهننم تنننش رطننوبتی بننر سنننتز

آزمایش ،اندام هوایی گیاهان بنهطنور کامنل از ارتفناع 5

متابولی ن هنناي اانویننه (Malekpoor et al., 2015؛

سانتی متري سطح خاک گلدان هرس(اواسط اردیبهشن

 )Selmar and Kleinwächter, 2013مطالعه حاضر با

سا  )33و گلدانها به فضناي بینرون از گلخاننه منتقنل

هدف ارزیابی تاایر میزان آبیاري بر تغیینرات کمنی و

گوننه آویشنن مسنتقر در

 T. vulgarisکنناهش بیشننتري نسننب

کیفی اسنانس در هشن

شدند.در اینن مرحلنه هشن

گوننه از آویشنن در مرحلنه

گلدانهاي مورد اشاره ،در آزمایشی بهصنورت فاکتورینل

گلدهی کامل انجام شد.

دو سطح

با سه تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی تح

آبیاري مورد بررسی قرار گرفتند .سنطوح آبیناري شنامل
مواد و روشها
در این مطالعه بنار هشن

 25درصد (تنش خشکی مالیم یا کنتنر ) و  55درصند
(تنش خشکی شدید) تخلیه رطوبتی نسنب

گوننه از جننس آویشنن

بنه ظرفین

شامل ،T. armeniacus ،T. kotschyanus ،T. daenensis

زراعی بود و از زمان انتقا گلدانها به بینرون از گلخاننه

،T.

زراعی

migricus

vulgaris ،T.

lancifolius ،T.

تا زمان برداش

اعما شد .در این رابطه ،ظرفی

 T. transcaucasicusو  T. trautvetteriiاز اسنتانهنناي

به روش وزننی تعینین ( )Alizadeh, 2007و بنا تنوزین

آذربایجان غربی و شرقی ،قزوین ،چهارمحا و بختیناري

مداوم گلدانها ،پس از تخلینه  25و  55درصند رطوبن

و اصفهان جمعآوري (جدو  )1و در دو سنطح آبیناري

نسب

مورد مطالعه قرار گرفتند .آزمنایش در دانشنگاه شنهرکرد

میزان  05و  55درصد ظرفی

با ارتفاع  2591متر و مختصات جغرافینایی (43' 33" E

زمان ورود گونههاي مختلف بنه فناز زایشنی از اواسنط
9

به ظرفی

زراعی (بنهترتینب وجنود رطوبن

بنه

مزرعه) آبیاري انجام شند.
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سرشاخه گیاهان

سانتیگراد و دماي چهار قطبی  155درجه سانتیگنراد

تیرماه تا اواسط مردادماه بود و در نهای

از ارتفاع پننج سنانتیمتنري سنطح گلندان در مرحلنهي

تنظیم و روش یونیزاسیون  EIانتخاب شند .محندوده

گلدهی کامل (کل بوته داراي گل) تکرارهناي هنر گوننه

اسکن طیفها از  55تا  555دالتون تنظیم شد .جهن

جه

شناسایی و تایید طیفها ،شاخص بازداري ( )RIآنهنا

استخراج اسانس و آنالیز اجزاي اسنانس برداشن

شدند.

با استفاده از طیفهاي جرمی مخلوط آلکانهاي نرما

استخراج و آنالیز اسانس :از مقدار  25گرم سرشناخه

محاسبه ( )Kovats, 1958و شاخصهناي موجنود در

شده در مرحله گلدهنی کامنل)

کتب مرجع ( )Adams, 2001و اطالعنات موجنود در

که در سایه و دماي اتاق خشک شده بودند ،با استفاده

کتابخانننههنناي  Weillyو  NISTمننورد اسننتفاده قننرار

از روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر بنهمندت

گرف  .درصد هر یک از ترکیبهنا نینز بنا توجنه بنه

اسانس گیاه استخراج و بنهوسنیله سندیم

آمنده از

خشک گیاه (برداش

 3/5ساع

سطح زیر منحنی طیف کروماتوگرام بدسن
دستگاه  GC/MSبدس

سولفات بندون آب ،آب گینري و تنا زمنان آننالیز در

جه ن

ظننروف شیشننهاي و دمنناي  -25درجننه سننانتیگننراد

آمد.

تجزیننه واریننانس و مقایسننات میننانگین،

نگهداري شدند .بازده اسانس بر اسناس وزن اسنانس

ننرمافنزار  Minitab 17منورد اسنتفاده قنرار گرفن .

به وزن خشک گیاه ( )w/wمحاسنبه

مقایسه میانگین تیمارها به روش آزمون فیشنر  LSDو

استحصالی نسب

در سطح احتما  5درصد انجام شد.

و بهصورت درصد اراینه گردیند ( Safaei-Ghomi et

.)al., 2009
نتایج

دستگاه کروماتوگرافی گازی ( :)GC/MSبنهمنظنور
آنالیز اسنانس بدسن

آمنده ،دسنتگاه کرومناتوگرافی

بازده اسانس در گونه های مختلفف آویشفن تحفت

گننازي ( )GCاجیلن ن

 0535و طیننف سنننج جرمننی

شرایط مختلف رطوبتی :با توجه به معنیدار بودن اار

 5903مورد استفاده قرار گرف  .ستون

گونننه ،سننطح آبینناري و ااننر متقابننل آنهننا در تجزیننه

( HP-5MSپنج درصد قطبی) به طنو  35متنر ،قطنر

واریانس ،مقایسه میانگین بنازده اسنانس انجنام شند.

الیه  5/25میکرومتر

نتایج نشان داد آویشن باغی ( )T. vulgarisاز بیشترین

براي جداسازي استفاده شند .دمناي آون بنا  3دقیقنه

بازده اسانس ( 2/93درصد) و گونههناي T. migricus

توقننف در  45درجننه سننانتیگننراد ،تننا  05درجننه

و  T. lancifoliusبهترتیب با مینزان اسنانس  5/43و

 0درجه سانتیگراد در دقیقه با 5

 5/54درصد از کمترین بازده برخوردار بودند (شنکل

0

 .)1گوننههنناي  T. armeniacus ،T. kotschyanusو

تنا  235درجنه

 T. daenensisنینز بنا بنازده اسنانس بنهترتینب ،2/2

 45درجه سانتیگراد در دقیقه بنا

به آویشن

( )MSاجیلن

داخلی  5/25میلیمتر و ضخام

سانتیگراد با سرع

دقیقه توقف ،تا  255درجه سانتیگنراد بنا سنرع
درجه سانتیگراد در دقیقه و در نهای
سانتیگراد با سرع

1/23و  1/1درصدي ،اسانس کمتري نسب

ده دقیقه توقف برنامهریزي گردید .دماي اتاقک تزریق

باغی تولید نمودند .همچننین نتنایج مقایسنه مینانگین

 235درجه سنانتیگنراد و از گناز هلینوم بنا سنرع

اارات متقابل صف

جریان  1/2میلیلیتر بنر دقیقنه بنهعننوان گناز حامنل

خشکی اعما شده بهطور معنیداري موجنب کناهش

استفاده شد .ولتاژ منبع یونیزاسیون طیف سنج جرمنی

یننا افننزایش بننازده اسننانس گونننههننا شننده اسن  .در

 05الکترون ول  ،دماي منبع یونیزاسنیون  235درجنه

گوننننههننناي  50/5( T. trautvetteriiدرصننند) و
4

بازده اسانس نشنان داد کنه تننش

بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونههای مختلف...

 25/5( T. daenensisدرصد) کاهش و در گونههناي

تح

 43/3( T.درصننننننننند) و

.)1

transcaucasicus

شرایط تنش خشکی شدید مشاهده شد (جدو

 31/3( T. lancifoliusدرصد) افزایش در بازده اسانس
a
b
d
ef

f

بازده اسانس ()%

e

c

cd

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

شکل  :1مقایسه میانگین بازده اسانس ( )%w/wگونههاي مختلف آویشن .میانگینهاي با حداقل یک حرف
مشابه در آزمون فیشر  LSDدر سطح احتما پنج درصد اختالف

معنیدار ندارند.

جدول  :1مقایسه میانگین میزان و تغییر بازده اسانس گونههاي مختلف آویشن در شرایط مختلف رطوب .
ردیف

گونه

استان محل جمع

سطح

بازده اسانس

آوري بار

رطوبتی

()w/w; %

05

1/22 de

55

5/30 fg

05

2/35 b

55

2/55 c

05

1/15 def

55

1/35 d

05

5/55i

55

5/45 i

05

2/59a

55

2/52 b

چهار محا و

05

5/40 i

بختیاري

55

5/92 hi

05

5/51 gh

55

1/21 de

05

5/33 efg

55

5/42 i

1

T. daenensis Celak.

اصفهان

2

T. kotschyanus Boiss & Hohen.

قزوین

3

T. armeniacus Klok. et Shost.

آذربایجان شرقی

4

T. migricus Klokov & Desj.

آذربایجان غربی

5

T. vulgaris L.

9

T. lancifolius Celak.

0

T. transcaucasicus Ronniger.

آذربایجان غربی

5

T. trautvetterii Klokov & Desj.-Shost

آذربایجان شرقی

اصفهان

* تنش خشکی مالیم ( )%05 FCوتنش خشکی شدید (.)%55 FC
:Іدرصد تغییر در بازده اسانس در سطح رطوبتی  55درصد نسب

به سطح  05درصد.

 -میانگینهاي با حداقل یک حرف مشابه در آزمون فیشر  LSDدر سطح احتما پنج درصد اختالف معنیدار ندارند.

5

درصد تغییر
- 25/5
- 12/0
+15/1
-4
- 11/5
+31/3
+43/3
- 50/5
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تجزیه اسانس :با بررسی نتایج حاصل ازتجزیه اسانس

این گونه را ( 59/95درصد) ترکیب ترپینیل استات در

توسط دستگاه  ،GC/MSچهارده ترکیب کنه بیشنترین

تنش خشکی مالیم به خود اختصاص داد .البته مقندار

درصد را حداقل در یک گونه داشتند انتخناب شندند

این ترکیب در شرایط تنش خشکی شدید بنا کناهش

(جدو  .)2غالب آنها از نوع ترکیبهاي مونوترپنی بود

قابل توجهی مواجه ( 95/45درصد) و در عوض چند

و ترکیبهاي پارا-سیمن 5 ،و-1سینئو  ،گاما-ترپینن،

ترکیب جدید (در مقایسه با شنرایط تننش مالینم) از

بورنئو  ،ژرانیو  ،تیمو  ،کارواکرو  ،ترپینیل استات و

جملننه ژرانیننو بننا مقنندار  11/39درصنند در بننین

بتا-کاریوفیلن از مهمترین اجزاي تشکیلدهنده اسانس

ترکیبهاي آن مشاهده شد .ترکیب گاما-ترپینن در پی

گونننههنناي مننورد بررسننی بودننند .بیشننترین مقنندار

تنش خشکی شدید در تمام گونهها روند کاهشی نشان

پننارا-سننیمن ( 29/34درصنند) متعلننق بننه گونننه

داد .در گونه  T. trautvetteriiکه داراي درصد بناالیی

 5 ،T. lancifoliusو -1سینئو ( 15/5درصد) در گونه

ژرانیو بود در شرایط تنش خشکی شدید ،کاهش قابل

 ،T. armeniacusگاما-ترپینن ( 25/04درصد) در گونه

توجهی در مقدار ژرانیو مشاهده شد و تیمو حدود

 ،T. vulgarisبورنئنننو ( 5/03درصننند) در گوننننه

 45درصد افزایش داش .

 ،T. migricusژرانیننو ( 41/35درصنند) در گونننه
بحث

 ،T. trautvetteriiتیمو ( 42/55و  42/41درصد) در

نتایج این مطالعه نشان داد میزان اسنانس تولیندي

گونههاي  T. daenensisو  ،T. kotschyanusکارواکرو
( 25/3درصنند) در گونننه  T. armeniacusو ترپینیننل

گیاه تح

استات ( 59/95درصد) در گونه T. transcaucasicus

اس  .میزان بازده اسانس تنوع باالیی در بین گونههاي

مشاهده شد .در بین ترکیبهاي مورد اشاره (جدو ،)2

آویشننن نشننان داد و عکننسالعمننلهنناي متفنناوتی از

تنها ترکیب بتا-کاریوفیلن ( 1/59-9/30درصد) در تمام

گونه هاي مورد بررسنی در مواجهنه بنا اعمنا تننش

در

خشکی دیده شد .بهنحويکه کاهش ،افزایش و حتنی

هر دو شرایط آبیاري گیاهان در گونهاي موجود باشند

عدم تغییرات معنیدار بازده اسنانس در شنرایط تننش

یا فقط در یک سطح آبیاري مشاهده شوند و مقدار آنها

خشکی شندید در بنین گوننههناي مختلنف مشناهده

به گونه گیناه وابسنته بنود .مقندار ترکینب تیمنو در

شد.علوي سامانی و همکاران ( Alavi-Samani et al.,

گونههاي  T. migricus ،T.kotschyanusوT. vulgaris

 )2015گزارش نمودند در تنش خشکی کوتناه مندت

در شرایط تنش مالیم و شدید تفاوت محسوسی نشان

روي دو گونه آویشن دننایی و بناغی ،تننش خشنکی

نداد و در گونههاي  T. armeniacus ،T. daenensisو

مالیننم (آبینناري در  05درصنند ظرفینن

زراعننی) در

 T. lancifoliusدر شرایط تننش خشنکی شندید بنا

مقایسه با آبیاري کامل (تیمار کنتر ) و آبیناري در 55

کاهش نسبتا محسوسی مواجه شد .هرچند در دو گونه

درصد ظرفی

زراعی ،بنازده اسنانس بیشنتري داشنته

 T. transcaucasicusو  T.trautvetteriiدر شرایط تنش

اس  .بحرینینژاد و همکاران ( Bahreininejad et al.,

خشکی شدید مقدار تیمو با افزایش همراه بود .نتایج

 )2014در بررسی رژینمهناي رطنوبتی  55 ،25و 55

حاکی از پایداري مقدار کارواکرو در دو شرایط تنش

درصنند تخلیننه رطننوبتی خنناک بننر گینناه Thymus

مالیم و شندید بنود .هرچنند اینن ترکینب در گوننه

 carmanicusگننزارش نمودننند کننه بنناالترین درصنند

 T. transcaucasicusدیده نشد و بخش عمده اسانس

اسانس در تنش خشنکی  55درصند تخلینه رطنوبتی

گونهها وجود داش

و سایر ترکیبها ممکن اس

8

تاایر نوع گونه و میزان رطوب

تغییر کنرده

بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونههای مختلف...

بدس

آمده اس

ولی باالترین عملکرد اسانس متعلق

کربن صرف رشد می شود .با وقوع تنش کم آبی رشد

خاک بود .امینري

متوقف شده و گیاه کربن را در مسیر سننتز و تشنکیل

به تیمار تخلیه  25درصدي رطوب

و همکاران ( )Amiri et al., 2015در مطالعنهاي روي

مخازن متابولی هاي اانویه صرف میکند .به هر حنا

گیاه شوید ،نشان دادند که میزان اسانس اینن گیناه بنا

در پی تنش خشکی رشد گیاه کاهش مییابد و کنربن

زراعنی در

شننده در فتوسنننتز مننیتواننند بننراي سنننتز

افزایش تنش خشکی تا  45درصد ظرفی

تثبینن

مقایسه با شاهد افزایش و در سنطوح شندیدتر تننش

متابولی هاي اانویه استفاده شود ( ;Hale et al., 2005

مجددا کاهش می یابد که منیتوانند ناشنی از افنزایش

.)Chen et al., 2011; Turtola t al., 2003

تاایر تنش بر کاهش شدیدتر فرآینند فتوسننتنز باشند.

البته اخیرا مفهوم جامع و جدیدي در اینن ارتبناط

آرزمجننو و همکنناران ( )Arazmjo et al., 2010در

به طور مفصل ارائه شنده اسن  .محققنان بنا در نظنر

مطالعه تاایر تنش خشنکی بنر گیناه بابوننه ،بیشنترین

گیري چند مورد استثنا ،معتقدند گیاهان بنهطنور کلنی

زراعی

اننرژي

درصد اسانس تولیدي را در  05درصد ظرفی

زمانی که با محدودی

گننزارش نمودننند و در دو سننطح  35و  55درصنند
ظرفی

آب (عندم محندودی

نورانی) مواجنه شنوند ،کناهش شندیدي در فعالین

زراعی میزان بازده اسنانس کناهش یافن  .در

فتوسیستم هاي آنهنا بنروز منی کنند و بنه دنبنا اینن

مطالعه حاضر نیز حال هناي مختلنف بنازده اسنانس

وضعی  ،روزنه ها به جه

به حنداقل رسناندن هندر

مشاهده شد .در تنش خشکی شدید برخی گونه هناي

روي آب به واسطه تعنرق ،بسنته منیشنوند کنه اینن

آویشن افزایش بازده و برخی نیز کاهش را نشان دادند

فرآیند ،جاب  CO2توسط برس را مختل نمنوده و در

(جدو  .)1بنابراین بروز و مشاهده چنین عکسالعمل

نتیجه مقادیر کمتري  CO2توسط چرخه کالوین تثبی

متفاوتی در بین گونهها بیانگر وجود اانر متقابنل بنین

می شود .بهطور همزمان مصرف کنوآنزیم هناي احینا

گونه هاي آویشن و میزان آب در دسترس گیاه اسن .

( )NADPH+ H+به مقندار قابنل مالحظنهاي کناهش

که

یافته و حجم زیادي از این اکیووالن هاي احیا انباشته

در این رابطه فرضیههاي متفاوتی مطرح شده اس

میتوان به موارد زیر اشاره نمود .براساس فرضنیه او

می شوند .در نتیجه تنها مقندار کمنی از کنوآنزیمهناي

که موازنه کربن-عناصر غاایی( )CNBنامیده میشنود

کاهش یافته اکسید شده ( )NADP+بهعننوان گیرننده

( ،)Bryant et al., 1983در صننورت دسترسننی بننه

الکترون در دسترس خواهند بود .به نوبه خود ،مقادیر

عناصر غاایی ،گیاه کنربن را بنراي رشند اختصناص

زیادي NADPH+ H+در سنلو تجمنع یافتنه و ینک

می دهد .از طرفی کمبود یا کاهش جاب مواد غناایی

جایگاه به شدت کاهش یافته را ایجاد منینماینند .بنا

به کاهش

توجه به روند کاهشی کنوآنزیمهنا (،)NADPH+ H+

به واسطه خشکی خاک،تاایر بیشتري نسب

فتوسنتز بنر محندود شندن رشند گیناه دارد و کنربن
موجنود در گیناه جهن

واکنش هایی باید در جه

مصنرف آنهنا نینز فعالین

سنننتز هیندراتهناي کربنننی

کنند که در نتیجه سنتز ترکیبهاي اانویه مثل فننلهنا،

منجننر بننه تولینند

تننرپنهننا ،آلکالوئینندها ،گلیکوزینندهاي سننیانوژنیک و

متابولی هاي اانویه کربن دار شنود .فرضنیه دیگنر بنه

گلوکوزینوالتها افزایش منییابنند ( Uzilday et al.,

موازنه رشند -تمنایز ( )GDBHاشناره دارد ( Herms

2012; Kleinwächter et al., 2015; Kleinwächter
.)and Selmar, 2015

هنندای

مننیشننود کننه در نهای ن

 )and Mattson, 1992و در این فرضیه تا زمنانی کنه
امکان تقسیم و گسترش سنلولی وجنود داشنته باشند
3
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گونه آویشن مورد بررسی

امامی و همکاران ( )Davazdahemami et al., 2014نیز

نتایج آنالیز اسانس هش

در این تحقیق در دو شنرایط تننش خشنکی مالینم و

در مورد گونه مرزه ،حاکی از عدم تناایر خشنکی بنر

شدید نشان داد اجزاي تشکیلدهننده اسنانس نینز تنا

میزان کارواکرو بود که در تایید یافتههاي این تحقیق

حدي به مینزان آب در دسنترس گیناه واکننش نشنان

قابل بحث اس  .هرچند بابایی و همکاران ( Babaee et

می دهند .به نحوي که تغییر در مقدار و حتی وجود یا

 )al., 2010نشان دادند در آویشن باغی با افزایش تنش

عدم وجود ترکیبها در گونههاي مختلف و در شرایط

خشکی میزان تیمو افزایش یاف

و در این رابطه در

آبیاري متفاوت مشاهده شد (جدو  .)2علوي سامانی

گزارش عزیز و هنداوي ()Aziz and Hendawy, 2008

و همکناران( )Alavi-Samani, et al., 2015مشناهده

نیز نشان داد در فواصنل آبیناري  15روزه ( 3و  5و0

نمودننند کننه میننزان تیمننو در آویشننن دنننایی ( T.

روزه) نسب

به سایر تیمارها میزان تیمو بیشتري در

 )daenensisدر شرایط تننش خشنکی تنا  55درصند

آویشن باغی تولیند شند .مطالعنه لتچنامو و گوسنلین

زراعی ،تغییرات معنیداري نداشته اس  ،اما در

( )Letchamo and Gosselin, 1995در آویشن بناغی

گونه  T. vulgarisبا افزایش شدت تنش خشکی ،مقدار

نشان داد که محتواي تیمو در تنش خشکی شدید در

کنه مویند

و بورنئنو در

ظرفی

تیمو روند کاهشی و معنیدار داشته اس

مقایسه با تنش مالینم افنزایش داشن

نتایج مطالعه حاضنر اسن  .همچننین بحریننیننژاد و

شرایط تنش مالیم و شدید افزایش نشان داد .در حالی

همکناران ( )Bahreininejad, et al., 2013- 2014در

که سید االهل و همکاران ()Said-Al Ahl et al., 2009

بررسی آویشن دنایی و کرمانی طی دو سا  ،افنزایش

گزارش نمودند که مقدار بورنئو در گیاه مرزنجنوش

تیمو و کاهش کارواکرو را در شرایط افزایش تنش

تح

تنش مالیم ،افزایش و در تننش شندید کناهش

خشکی مشاهده نمودند که البته در مطالعات دیگر نیز

یاف  .درصد پارا-سیمن در آویشن کرمانی تح

تاایر

کاهش کارواکرو در آویشن بناغی ( Letchamo and

تنش خشکی قنرار نگرفن

 )Gosselin, 1995; Aziz and Hendawy, 2008و

 )2014در حالی که در آویشن بناغی در تننش مالینم

 )Jordán et al., 2003( T. hyemalisدر شرایط تنش

( )Letchamo and Gosselin, 1995و در مرزنجنوش

آبی گزارش شده اس  .در حنالی کنه در گیناه منرزه

( ،)Said-Al Ahl et al., 2009آویشنننن دننننایی

( )Baher et al., 2002و مرزنجوش ( Said-Al Ahl et

( )Bahreininejad et al., 2013و زیره سیاه ( Laribi et

 )al., 2009در شنرایط تننش خشنکی مالینم ،مینزان

 )al., 2009تح

تاایر تنش خشنکی شندید افنزایش

کارواکرو افزایش و در تنش شدید کاهش نشان داده

نشان داد .هرچند تغییرات مقدار پارا -سیمن در تحقیق

اس  .تفاوت روند تغییرات این دو ترکیب بنا مطالعنه

حاضر در شرایط تنش خشکی مالیم و شندید رونند

حاضر ،احتماال ناشی از تفاوت هاي ژنتیکی و محیطی

کلی نشان نداد و در برخی گونههنا در شنرایط تننش

( .)Figueiredo et al., 2008هنر چنند بررسنی

خشکی شندید افنزایش و در برخنی کناهش یافن .

پیربلوطی و همکناران ( )Pirbalouti et al., 2014در

بحریننی ننژاد و همکناران ( Bahreininejad, et al.,

آویشن دنایی ( )T. daenensisروند کاهشی تیمنو را

 )2014گزارش نمودنند مقندار –γتنرپینن در آویشنن

زراعی را نشان داد

کرمانی در تنش مالیم افزایش و در تنش شدید کاهش

ولی کارواکرو و بتا-کاریوفیلن تغیینرات معننیداري

نشان داد .باهر و همکاران ( )Baher et al., 2002نینز

طی شرایط کنتر و تنش نداشتند .بررسیهاي دوازده

نشان دادنند در گیناه منرزه ( )Satureja hortensisبنا

اس

در تیمار آبیاري  55درصد ظرفی
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افزایش تنش خشکی مقدار گاما-ترپینن کاهش یافن

 T. kotschyanusداراي بناالترین مینزان تیمنو و گوننه

که تغییرات این ترکیب در شرایط تنش خشکی شدید

 T. armeniacusداراي باالترین میزان کارواکرو و گوننه

در بررسیهاي مورد اشاره با نتایج این تحقیق همخوانی

 T. trautvetteriiاز بناالترین مینزان ژرانینو برخنوردار

دارد .هرچند در مطالعه ماکور ،میزان بورنئو در تنش

بود .همچنین تنش خشکی شدید تاایري بر مقدار تیمنو

شدید افزایش یاف

اما در تحقیق حاضر و تح

در سننننه گونننننه  T. kotschyanus ،T. vulgarisو

تنش

خشکی شدید ،تاایر محسوسی بر میزان اینن ترکینب

 T. migricusنشان نداد و مقندار کنارواکرو نینز تحن

نداش .در بررسیهاي فاطیما و همکاران ( Fatima et

تاایر تنش شدید قرار نگرف  .بنابراین با توجه بنه اانرات

 )al., 1999نشان دادند ،مقدار ژرانیو در ژنوتیپهاي

ضدباکتري و ضدقارچی دو ترکینب تیمنو کنارواکرو

تنناایر تنننش

آنهننا در صنننایع غنناایی و دارویننی و از طرفننی کنناهش

مختلنف Cymbopogon martiniiتحن

خشکی کاهش یا افزایش داشته و یا بدون تغییر بنوده

نزوالت جوي و کم آبی در کشور میتوان از گوننههناي

اس  .بررسیهاي هولتزر و همکاران ( Holtzer et al.,

مورد اشاره جه

و بهبنود رانندمان مصنرف آب

 )1988نشان داد که بسته به نوع گوننه گیناهی ،تننش

استفاده نمود.

خشکی می تواند سبب کاهش ،افزایش و یا عدم تغییر
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