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تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی فاکتورهای مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی
و فیتوشیمیایی اسانس در گیاه دارویی Lavandula angustifolia L.
محمدمهدی ضرابی ،1سودابه مفاخری* ،2بهور اصغری 3و سحر

عابدی4

 1استادیار ،گروه بيوتكنولوژی کشاورزی ،دانشكده فنی و مهندسی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره) ،قزوین ،ایران
2و 3استادیار ،گروه توليد و اصالح نباتات ،دانشكده فنی و مهندسی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره) ،قزوین ،ایران
 4کارشناس ،گروه بيوتكنولوژی کشاورزی ،دانشكده فنی و مهندسی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره) ،قزوین ،ایران
تاريخ پذيرش33/6/23 :

تاريخ دريافت33/3/33 :

چکیده
تنشهای محيطی مختلف از جمله عوامل کاهشدهنده عملكرد محصوالت کشاورزی میباشند .اما اعمال این تنشها روی
گياهان دارویی بر ميزان مواد مؤثره آنها اثرگذار است.در این تحقيق تأثير مقادیر مختلف آبياری بر برخی فاکتورهای کمی و
کيفی در گياه دارویی اسطوخدوس ( )L. angustifolia L.مورد بررسی قرار گرفت .به این منظور قلمههای ریشهدار اسطوخدوس
در بهار  1332در گلخانه تحقيقاتی دانشگاه بينالمللی امام خمينی(ره) کشت شد و اثرات سطوح مختلف آبياری ( 02 ،42 ،22و
 02درصد ظرفيت مزرعه یا  )FCبر برخی فاکتورهای مورفولوژیكی و عملكرد اسانس گياه در قالب طرح بلوکهای کامالً
تصادفی با چهار تيمار و سه تكرار بررسی گردید .اسانسگيری به روش تقطير با آب )طرح کلونجر) انجام و مواد موثره اسانس
به وسيله دستگاه کروماتوگرافی گازی ( )GC/MSشناسایی گردید .تجزیه واریانس دادهها نشان داد که در تمام اندازهگيریها،
سطوح مختلف آبياری تأثير معنیداری بر تعداد شاخه فرعی در بوته داشت اما در ارتفاع گياه ،قطر ساقه و طول و عرض برگ
تفاوت معنیدار ایجاد نگردید .همچنين تجزیه واریانس دادههای مربوط به درصد اسانس ،ميزان کلروفيل و مقاومت روزنهای نيز
نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار در این صفتها بود .بيشترین درصد اسانس ( 2/0درصد) ،بيشترین ميزان کلروفيل (،)44/33
باالترین مقدار مقاومت روزنهای ( )12/2و بيشترین مقدار آلفا-پينن ،بتا-پينن و آلفا-کادینول ،در تيمار آبياری  FC %42حاصل
گردید.
واژگان کلیدی :آبياری ،اسانس ،اسطوخدوس ،ظرفيت مزرعه ،گياه دارویی

*نویسنده مسئولsmafakheri@gmail.com :
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مربوط به سيستم عصبی و رماتيسم توصيه شده اسلت

مقدمه

(.)Da Portoa et al., 2009

تنشهای محيطی مهمترین عواملل کلاهشدهنلده
عملكرد محصوالت کشاورزی در سطح جهان هستند.

مطالعات زیلادی بله منظلور بررسلی تلأثير تلنش

هر چه مقاومت به ایلن تلنشهلا بيشلتر شلود ،امكلان

خشللكی بللر خصوصلليات مورفولللوژیكی و عملكللرد

افزایش محصول فراهمتر خواهد بود .در برخی نقلاط

گياهان دارویی انجام شده است .بهعنوان م ال در یل

جررافيلایی ،عواملل

تحقيق علمی ،تاثير دور آبياری بر تعلدادی از گياهلان

تنشزا در توليد محصوالت کشاورزی تلأثير بيشلتری

فضای سلبزی از جملله اسلطوخدوس ،سلرخارگل و

دارند .ایلران ازجملله ایلن کشورهاسلت کله در اک لر

رعنازیبللا مللورد بررسللی قللرار گرفللت ،ایللن آزمللایش

زمينهای زراعی آن ،تلنشهلای مهلم ييرزنلده نظيلر

بهصورت گلدانی و در شلرایط گلخانله اجلرا گردیلد.

خشللكی ،موجللب کللاهش عملكللرد ،از بللين رفللتن

نتایج حاصل نشان داد که اسطوخدوس دارای مقاومت

حاصلخيزی خاک و گاهی عدم امكان ادامه کشاورزی

باالیی در برابر کم آبی است و فاکتورهای رویشی این

شده است .در سالهای اخير ،گياهان دارویی بازگشتی

گياه تنها در شرایط تنش شدید تحت تاثير قرار گرفتند

دوباره به طب ایران داشتهاند و در همله نقلاط کشلور

( .)Zollinger et al., 2006همچنللين تللاثير سللطوح

مورد کشت و کار قرار گرفتهاند .کشلت ایلن گياهلان

مختلللف آبيللاری بللر فاکتورهللای فيزیولللوژیكی و

نيازمند بررسی قابليت آنها برای توليد در سطح وسيع

مرفولوژیكی گياه دارویی رزماری به صورت آزملایش

و بررسی مقاومت آنها به شرایط نامساعد محيطلی از

گلدانی ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بهدست آملده

جمله کمبلود آب آبيلاری اسلت (کلافی و همكلاران،

نشان داد که با افزایش دور آبياری ،ارتفاع گيلاه ،قطلر

 .)1331اسطوخللللللودوس بلللللا نلللللام علملللللی

ساقه ،سطح برگ ،وزن خش

و طول ریشله بلهطلور

 Lavandula angustifolia L.گيلللاهی دارویلللی از

معنیداری کاهش مییابنلد (

خانواده نعناع میباشد .این گياه خشلبی و چنلد سلاله،

.)2004

کره زمين بهدليل موقعيت خلا

Sánchez-Blanco et al.,

ارتفللاعی  42تللا  02سللانتیمتری دارد .دارای سيسللتم

در پژوهشی که بر روی سه گيلاه دارویلی شلوید،

ریشه طویل به عمق  3تا  4متر ،برگهای نيزهای شكل

گشنيز و رازیانه انجام شد ،صفاتی از قبيل ارتفاع بوته،

به رنگ سبز تيره ،کرکهای فراوانخاکستری تا نقلرهای

تعداد برگ در بوته و تعداد شاخه جانبی در بوته مورد

و همچنينگلهایی به رنگ آبی متمایلل بله بلنفش کله

بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد که کلاهش

بهصورت گل آذین خوشه بلر روی سلاقه گللدهنلده

ميزان آب در خاک از حد ظرفيت زراعلی ( )FCتلأثير

قرار گرفتهاند ،میباشد (اميلدبيگی .)1304 ،گللهلا و

معنیدار و متفاوتی بلر تملامی صلفات ملورد مطالعله

پيكر رویشی اسطوخودوس حاوی اسانس اسلت ،کله

داشللت (اميللری دهاحمللدی و همكللاران .)1331 ،در

در صللنایع آرایشللی بهداشللتی کللاربرد فراوانللی دارد.

آزمایشی دیگر ،اثرات سطوح مختلف تنش خشلكی و

مهمترین ترکيبلات اسلانس ایلن گياهلينلالول ،ليناليلل

کمپوست زباله شهری بر خصوصليات کملی و کيفلی

اسللتات1 ،و -0سللينئول و کللامفور اسللت .در اک للر

گياه دارویی نعناع فلفلی به صورت گلخانهای بررسلی

فارماکوپهها به خاصيت دارویی مواد ملؤثره ایلن گيلاه

گردید .تيمارها شامل سه سطح آبيلاری؛ کاملل درحلد

آن بلرای درملان بيملاریهلای

ظرفيت مزرعهای (شاهد) 02 ،درصد ظرفيت مزرعهای

اشاره شلده و مصلر
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(تنش مالیم) و  02درصلد ظرفيلت مزرعلهای (تلنش

نمو ،بلر فاکتورهلای مورفوللوژیكی ،ميلزان و اجلزای

شدید) و چهلار سلطح کلود کمپوسلت بودنلد .نتلایج

اصلللی اسللانس پيكللر رویشللی اسللطوخودوس مللورد

حاصللل نشللان داد کلله بللا افللزایش تللنش خشللكی

ارزیابی قرار گرفت.

فاکتورهای اندازهگيری شده کاهش یافتنلد (فروزنلده،
 .)1332بهمنظور بررسی تلأثير تلنش خشلكی و زملان

مواد و روشها

برداشللت بللر عملكللرد و اجللزای عملكللرد انيسللون

این تحقيق بله منظلور بررسلی ترييلرات ناشلی از

( )Pimpinella anisum L.تحقيقی انجام گرفت که در

مقللادیر مختلللف آب بللر ویژگللیهللای مورفولللوژی و

آن اثر تنش خشكی در سه سطح و در مراحل مختلف

عملكللرد اسللانس گيللاه اسللطوخودوس در گلخانلله

رشدی گياه اعمال گردید .نتایج آزمایش نشان داد کله

تحقيقاتی دانشگاه بينالمللی امامخمينی (ره)،در قاللب

تأثير تنش خشكی بر عملكرد دانه ،تعداد چتر در بوته،

طرح بلوکهای کامل تصادفی بلا  3تكلرار و  4تيملار

شاخص برداشت ،درصد اسلانس و عملكلرد اسلانس

انجام پذیرفت .تيمارها شامل سطوح مختللف آبيلاری

معنیدار بود .به است نای درصد اسانس ،تمامی صلفات

بللر اسللاس  02 ،42 ،22و 02درصللد ظرفيللت مزرعلله

مذکور در شرایط تنش خشلكی بله طلور معنلیداری

( )FCبللود .بللرای انجللام ایللن پروژهللاز گلللدانهای

کللاهش یافتنللد ،امللا درصللد اسللانس افللزایش یافللت

پالستيكی مشابه به ارتفاع  24سانتیمتر و قطلر دهانله

(حيدری .)1331 ،در تحقيقی دیگر به منظلور بررسلی

 22سانتیمتر استفاده شد .گلدانها بلا حجلم مسلاوی

اثر تنش کم آبلی در مراحلل رویشلی و زایشلی ،روی

خللاک پللر گردیللد و سللپس قلمللههای ریشللهدار

کميت و کيفيت اسانس شوید آزمایشی دوسلاله اجلرا

اسطوخدوس که همگی همشكل و هماندازه بودند در

گردید .نتایج نشلان داد کله ميلزان آب در دسلترس و

گلدانها کشت شدند .رطوبت خاک گللدانهلا هلر 4

مراحل رشد اثلرات معنلیداری بلر کميلت و کيفيلت

روز یل بللار بلهوسلليله دسلتگاه رطوبللت سلنج مللدل

اسانس داشتند .در تملامی تيمارهلای آبيلاری ،درصلد

)ΔT(TYPE WET-2که قبالً برای خاک مورد استفاده

وعملكرد اسانس سرشاخههای گلدار و دانههلا بيشلتر

کاليبره شده بود اندازهگيری گردیلد و بسلته بله تيملار

از برگها بود .درصد اسانس برگهلا ،سرشلاخههلای

مللورد نظللر در تمللام دوره آزمللایش آبيللاری صللورت

گلدار و دانههای گياهانی که در مراحل مختلف نموی

گرفت.

تحت تأثير تنشهلای مالیلم و شلدید خشلكی قلرار

در طی دوره اجرای آزمایش هر چهلار هفتله یل

گرفتلله بودنللد بللهطللور چشللمگيللری افللزایش یافللت

بار ویژگیهای مورفولوژیكی گياه نظير ارتفلاع ،تعلداد

(عندليبی .)1332،نتایج حاصل از تحقيقات نشلان داده

شاخههای فرعی ،طول و علرض بلرگ و قطلر شلاخه

که عموماً تشكيل و تجمع اسلانس ،در گياهلان تحلت

اندازهگيری و ثبت گردید .قبل از برداشلت نيلز ميلزان

Abreu

کلروفيل برگ بلا اسلتفاده از دسلتگاه کلروفيلسلنج و

شرایط محيطی خش  ،افزایش نشان میدهد (

.)and Mazzafera, 2005; Bannayan et al., 2008

مقاومت روزنهای نيز با استفاده از دستگاه پرومترملدل

تعيين مناسبترین مقدار آب آبياری بهمنظور توليد

) AP4 (DELTA-T DEVICES-U.K.بر حسب ثانيله

بهترین کيفيت و کميلت محصلول در گيلاه دارویلی و

بر سانتیمتر تعيين شد .از هر گلدان نمونههایی جهلت

زینتی اسطوخودوس امری ضروری است .لذا در ایلن

خش

کردن و اسلانسگيلری تهيله و بله آزمایشلگاه

پژوهش اثرات کمبود آب در مراحل مختللف رشلد و

منتقل شلد .اسلانسگيلری بله روش تقطيلر بلا آب و
00
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توسللط دسللتگاه کلللونجر انجللام گردیللد و در نهایللت

درصد) ،اما در سایر صفات از جمله ارتفاع گياه ،قطلر

درصد اسانس محاسبه شد.

ساقه و طول و عرض برگ تفلاوت معنلیدار نگردیلد

آنالیز  GCو  :GC-Msآناليز کمی اسلانس بله دسلت

(جدولهای  1تا .)4همانگونه که در جلدول مقایسله

آمللده ،بلله وسلليله دسللتگاه کرومللاتوگرافی گللازی

ميلللانگينهلللا مشلللاهده ملللیشلللود ،در سلللری اول

 Shimadzuملدل  2214انجللام گرفللت کله مجهللز بلله

نمونهبرداری ،بيشترین تعلداد شلاخه فرعلی در تيملار

آشكار ساز  FIDو ستونی به طول  32متر ،قطر داخلی

کاربرد آبياری  FC %22توليد گردید .با ایلن وجلود از

 2/24ميلیمتر و ضخامت الیه  2/24ميكرومتر از نلوع

لحاظ آماری تفاوت معنلیداری بلين تيمارهلای ،%22

 HP-5بود .برنامه دمایی اعمال شده بله صلورت زیلر

 %02و  FC %02مشللللاهده نشللللد (جللللدول  .)0در

بود :دمای آون در ابتدای آناليز  42درجه سلانتیگلراد

سریهای دوم ،سوم و چهارم نمونهبلرداری ،بيشلترین

بود که به مدت  12دقيقه ایلن دملا ثابلت نگله داشلته

تعداد شاخه فرعی را تيمار آبياری  FC %02بلهترتيلب

میشد و سپس افزایش دما تا  242درجه سلانتیگلراد

بلله تعللداد  11/33 ،12و  12/03شللاخه در سللریهای

با شيب دمایی  3 °C/minانجلام گرفلت و در نهایلت

مختلف ،توليد نمود ،با این وجود از لحاظ آماری بلين

افلزایش دمللا تلا  322 °Cبللا شليب دمللایی 4 °C/min

تيمارهللای  %02و  %22تفللاوت معنللیداری وجللود

اعمال گردید .دمای محل تزریق  242 °Cبود و از گاز

نداشت (جدول .)0

هليم با سرعت جریان  1/1ml/minبهعنوان گاز حاملل

فاکتورهای فیزيولوژيکی :اندازهگيری ميزان کلروفيلل

استفاده شد .ترکيبلات تشلكيلدهنلده اسلانس توسلط

بللرگ و مقاومللت روزنللهای فقللط در سللری چهللارم

دستگاه کروماتوگرافی گازی  Agilentمدل  7890Aکه

دادهبرداری ،و قبل از برداشت پيكر رویشی گياه،انجام

5975C

گرفللت و نتللایج حاصللل از تجزیلله واریللانس دادههللا

بود ،شناسایی گردید .مشخصات ستون و برنامهریلزی

نشاندهنده وجود اختال

معنیدار در سطح  4درصلد

دمایی این دستگاه مشابه دستگاه قبل بود .دملای منبلع

در فاکتور ميزان کلروفيل برگ و در سطح  1درصد در

یونيزاسلليون طيللفنگللار جرمللی  232 °Cو ولتللاژ

مقاومت روزنهای بود (جلدول  .)4ميلزان آب آبيلاری

یونيزاسيون آن نيز  32الكترون ولت بود.

تأثير معنلیداری بلر مقلدار کلروفيلل بلرگ در سلطح

متصل به ی

طيفنگار جرمی  Agilentملدل

شناسایی مواد تشللللكيل دهنللللده اسانس بهوسيله

احتمال  1درصد داشت (جدول  .)4مقایسه ميانگينها

محاسبه انلدیس بللازداری کلواتز بلرای هلر کلدام از

نشاندهنلده افلزایش معنلیدار ميلزان کلروفيلل بلرگ

ترکيبات و مقایسه آنهلا بلا مقلادیر موجلود در منلابع

متناسب با کلاهش  FCبلود ،بله طلوری کله بيشلترین

( )Adams, 2007و همچنين مقایسه طيف جرمی آنها

مقللدار کلروفيللل بللرگ در تيمللار  FC %22بلله ميللزان

دسلتگاه GC-

 40/43ثبت گردید .با این وجلود از لحلاظ آملاری دو

با اطالعات موجود در کتابخانه داخلی

تيمللار  %42و  FC %22در ی ل

 Msانجام گرفت.

س لطح قللرار گرفتنللد

(جدول .)0
همانگونه که در جدول تجزیه واریلانس (جلدول )4

نتايج

مشاهده میشود ،تنش خشكی تأثير معنیداری بلر مقلدار

فاکتورهای مورفولووژيکی :نتلایج حاصلل از تجزیله

مقاومت روزنلهای داشلت (در سلطح  1درصلد) .نتلایج

واریللانس دادههللا نشللان داد کلله در هللر چهللار سللری

حاصل از مقایسه ميانگينها نشان داد که با کلاهش ميلزان

اندازهگيری ،سطوح مختلف آبياری تأثير معنیداری بر

آب در دسترس گياه ،مقاومت روزنهای بهطور معنیداری

تعللداد شللاخه فرعللی در بوتلله داشللت (در سللطح 4
01

تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی فاکتورهای مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی...

افزایش مییابلد .بيشلترین ميلزان مقاوملت روزنلهای در

اطالعات به دسلت آملده از تجزیله دادههلای آزملایش

تيمارهللای  %22و  FC %42بللهترتيللب بلله ميللزان  11/1و

بيانگر آن بود که تأثير سطوح مختلف آبيلاری در سلطح

 12/2و کمتلرین مقلدار آن در تيملار  FC %02بله ميللزان

ی

درصد بر ميلزان ترکيبلات تشلكيلدهنلده اسلانس

 4/24مشاهده گردید (جدول .)0

اسطوخودوس معنیدار بود (جدول  .)4بيشترین مقلدار

درصد اسانس :نتایج بهدسلت آملده از تجزیله واریلانس

آلفا-پينن ،بتا-پينن و آلفا-کلادینول در اسلانس گياهلان

دادهها ،بيانگر آن بود که تأثير سطوح مختللف آبيلاری بلر

تحت تيمار آبياری  %42ظرفيت مزرعه و بلهترتيلب بله

درصد معنلیدار بلود

مقدار  3/343 ،2/033و  3/040درصد مشاهده شد ،کله

(جدول  .)4مقایسه ميانگين تيمارها نشان داد که بيشلترین

در مقایسلله بللا مقللدار ترکيبللات مللذکور در تيمللار %02

مقدار اسلانس در تيملار  2/0( FC %42درصلد) حاصلل

ظرفيلللت مزرعللله ( 1/303 ،1/400و  2/203درصلللد)

گردید که در مقایسه بلا تيملار  1/04( FC %02درصلد)،

بهترتيب بيش از  42 ،44و  43درصد افزایش نشان داده

بيش از  20درصد افزایش نشان میدهد (جدول .)0

است(جدول  .)3باالترین مقدار 1و-0سينئولو کامفوردر

ترکیبات اسانس :در اسانس اسطوخودوس  23ترکيلب

اسانس گياهان تحت تيمار رژیم آبيلاری  FC %02و بله

مختلللف شناسللایی شللد کلله از آن ميللان شللش ترکيللب

مقللدار  41/204و  10/304درصللد ،و بيشللترین ميللزان

بيشترین درصد تشكيلدهنده اسانس بودنلد .بله هملين

برنئول لدر تيمللار  FC%22توليللد گردیدنللد (جللدول .)3

درصد اسانس در سطح احتمال ی

دليل دادههای مربوط به این شش ترکيب آنلاليز گردیلد.
جدول  :1تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در سری اول دادهبرداری
ميانگين مربعات

منابع ترييرات

درجه آزادی

تيمار

3

2/410ns

خطای آزمایش

0

10/433

کل

12

ارتفاع

قطر ساقه
1/424ns

10/320

24/312

30

 * ،nsو** بهترتيب بیمعنی ،معنیدار در سطح احتمال پنج و ی

شاخه فرعی
*

طول برگ

عرض برگ

22/131ns

2/221ns

130/222

2/042

درصد

جدول  :2تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در سری دوم دادهبرداری
ميانگين مربعات

منابع ترييرات

درجه آزادی

تيمار

3

2/440ns

خطای آزمایش

0

12/003

کل

12

ارتفاع

قطر ساقه
2/332ns

22

04/404

44/003

 * ،nsو** بهترتيب بیمعنی ،معنیدار در سطح احتمال پنج و ی

شاخه فرعی
*

طول برگ

عرض برگ

20/220ns

2/014ns

344/443

2/022

درصد

جدول  :3تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در سری سوم دادهبرداری
ميانگين مربعات

منابع ترييرات

درجه آزادی

تيمار

3

1/143ns

خطای آزمایش

0

12/033

کل

12

ارتفاع

قطر ساقه
4/333ns

20

31/122

42/003

 * ،nsو** بهترتيب بیمعنی ،معنیدار در سطح احتمال پنج و ی

درصد

02

شاخه فرعی
*

طول برگ

عرض برگ

21/331ns

2/144ns

231/410

2/403
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جدول  :4تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در سری چهارم دادهبرداری
ميانگين مربعات

درجه

منابع ترييرات

شاخه

آزادی

ارتفاع

قطر ساقه

تيمار

3

30/203ns

4/342ns

43/333

خطای آزمایش

0

230/302

04/302

00/003

کل

12

طول برگ

فرعی
*

 * ،nsو** بهترتيب بیمعنی ،معنیدار در سطح احتمال پنج و ی

عرض
برگ

111/340ns

1/000ns

1303/431

10/334

ميزان

مقاومت

کلروفيل

روزنهای

**

30/000

3/300

**

33/322

1/300

درصد

جدول  :5تجزیه واریانس درصد اسانسو ترکيبات تشكيلدهنده اسانس
درجه

منابع ترييرات

آزادی

تيمار

3

خطای آزمایش

4

کل

0

**معنیدار در سطح احتمال ی

ميانگين مربعات
درصد
اسانس
**

2/212

2/220

α-Pinene
**

β-Pinene
**

2/014

2/222

1,8-Cineole

1/403

**

2/220

0/443

1/240

Camphor

Borneol

**

**

12/401

2/230

3/232

2/233

α-Cadinol
**

2/330

2/224

درصد

جدول  :6مقایسه ميانگين فاکتورهای اندازهگيری شده
دادههای سری اول
ارتفاع

قطر ساقه

شاخه

طول برگ

عرض

درصد

ميزان

مقاومت

(سانتیمتر)

(ميلیمتر)

فرعی(عدد)

(ميلیمتر)

برگ(ميلیتر)

اسانس()%

کلروفيل

روزنه ای

%02

12/33 a

3/32 a

0/22 a

30/23 a

4/23 a

%02

13/22 a

4/43 a

4/33ab

33/34 a

4/22 a

%42

13/42 a

4/24 a

3/00 b

33/42 a

4/20 a

%22

14/03 a

4/00 a

0/00 a

30/21 a

4/33 a

تيمار

دادههای سری دوم
%02

14/03 a

3/31 a

12/22 a

42/13 a

4/43 a

%02

14/13 a

4/34 a

4/22 b

33/31 a

4/33 a

%42

14/23 a

4/42 a

0/33ab

34/33 a

4/32 a

%22

14/23 a

4/43 a

3/22ab

30/32 a

4/32 a

دادههای سری سوم
%02

13/33 a

4/22 a

11/33 a

41/10 a

4/13 a

%02

13/23 a

0/03 a

4/33 b

41/14 a

4/04 a

%42

10/42 a

0/22 a

0/33 b

30/32a

4/33 a

%22

10/32 a

4/03 a

3/33ab

30/12 a

4/10 a

دادههای سری چهارم
%02

22/43 a

4/03 a

12/03 a

42/03 a

4/12 a

1/04 c

44/12c

4/24 c

%02

12/42 a

3/24 a

4/22 b

20/42 a

3/33 a

2/22bc

42/43b

3/43 b

%42

10/03 a

4/33 a

4/22 b

33/23 a

4/32 a

2/02a

44/33ab

12/22a

%22

13/33 a

0/23 a

3/22ab

33/14 a

4/01 a

2/14 b

40/43a

11/12a

در هر ستون ميانگينهای دارای حرو

مشترک در سطح  %4تفاوت معنیدار ندارند.

02

تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی فاکتورهای مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی...

جدول  :7مقایسه ميانگين ترکيبات اسانس
تيمار

α-Pinene

β-Pinene

1,8-Cineole

Camphor

Borneol

α-Cadinol

%2 2

2/424b

3/333b

30/334ab

14/344c

22/132a

3/130c

%4 2

2/033 a

3/343 a

30/033b

13/324b

14/402c

3/040 a

%0 2

2/120c

2/340c

42/344a

14/401c

10/240b

3/300b

%0 2

1/400 d

1/303d

41/204a

10/304a

13/004b

2/203d

در هر ستون ميانگينهای دارای حرو

مشترک در سطح  %4تفاوت معنیدار ندارند.

( .)Chapman and Barreto, 1997این محققين خلاطر

بحث
در بيشلتر مطالعللات صلورت گرفتلله در رابطله بللا

نشان کردند که ضخامت برگ ممكن است با توجه بله

بررسی تاثير دور آبياری و تنش خشكی بر فاکتورهای

نوع محصول ،مرحلله رشلد ،رقلم و شلرایط محيطلی

مورفولوژیكی گياهان مختلف ،مشخص شده است که

تريير کند .لذا شاید بتوانافزایش کلروفيل در آبياری کم

با کاهش آبياری تعداد شاخههای فرعی نيز کاهش پيدا

را از نظر عدد کلروفيلمتر ،به اختالفات موجود دربين

میکند .از جمله ایلن ملوارد نتيجله آزملایش رزمجلو

تيمارها از نظر ضخامت برگ مرتبط دانسلت .افلزایش

است که با افزایش دور آبيلاری از  2روز بله  12روز،

عدد  SPADدرشرایط تنش همچنين میتواند به علت

کاهش معنلیدار تعلداد شلاخه فرعلی در گيلاه بابونله

کاهش سطح برگ و تجمع کلروفيلل در سلطح کمتلر

مشاهده گردید که با نتيجه به دست آمده در رابطله بلا

برگها باشد .ماچادو و پائولسن ترييرات فيزیولوژیكی

اسللطوخودوس مطابقللت نللدارد (.)Razmjoo, 2008

سریع مانند لولهای شدن برگها ،کاهش سطح بلرگ و

آبياری تأثير معنیداری بلر رشلد رویشلی و در نتيجله

افللزایش مقاومللت روزنللهای را جللزم مكانيسللمهللای

تعداد شاخههای فرعی گياهان دارد .با ایلن وجلود بله

اجتناب از تنش خشكی معرفی کلردهانلد (

دليل مقاومت باالی اسطوخودوس به تنش خشلكی و

.)and Paulsen, 2001

Machado

کم آبی ،تفاوت معنیداری بين سلطح پلایين و بلاالی

همانگونه که در جدول تجزیه واریانس (جدول

آبياری در رابطه با تعداد شاخه فرعی مشاهده نگردید.

 )4مشاهده میشود ،تنش خشكی تأثير معنیداری بر

نتيجه تحقيقی که توسلط زولينگلر و همكلاران انجلام

مقدار مقاومت روزنهای داشته است ،عمده تفاوتهای

شد ،نتایج حاصل از تحقيلق حاضلر را تایيلد میکنلد

مشاهده شده در مقاومت روزنهای بين تيمارهای

(.)Zollinger et al., 2006

رطوبتی ،احتماالً ناشی از این استراتژی است که گياه

موحللدی دهنللوی و همكللاران ( )1303نيللز بيللان

برای اینكه بتواند در مقابل خشكی مقاومت کرده و از

کردند که تنش خشكی موجب افزایش ميزان کلروفيل

مقدار آب محدودی که در اختيار دارد نهایت استفاده

در ارقام گلرنگ پائيزه شده است .ایشان بلا اشلاره بله

را بكند ،اقدام به بستن روزنههای خود مینماید تا از

وجود رابطه م بت قوی بين ميزان نيتروژن ،کلروفيل و

هدر رفت آب جلوگيری شود .بنابراین با شروع دوره

 ،SPADافزایش عدد کلروفيلمتر را نشلان از افلزایش

خشكی تا مدتی گياه تعرق و هدایت روزنهای خود را

ميزان کلروفيل در واحد سطح برگ میدانند .همچنلين

در سطح حداک ر نگه میدارد ولی باتداوم دوره

چاپمن و بارتو اظهار داشلتند کله علدد کلروفيللمتلر

خشكی اقدام به تنگ نمودن روزنههای خود و در

تحللت تللأثير ضللخامت بللرگ گيللاه ترييللر مللیکنللد

نهایت بستن آنها مینماید (
06

Hopkins and Huner,
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 .)2009در تحقيقی که توسط صالحی و همكاران

خشكی زیاد شد .ميزان بتافالندرن تحت تأثير تنش

( )1302انجام گرفت ،ثابت شد که در گندم با افزایش

کمآبی قرار نگرفت ،ولی مقدار آلفافالندرن تحت تأثير

تنش خشكی محتوای کلروفيل برگ و مقاومت

تنشهای مالیم و شدید کاهش یافت .در پژوهشی

روزنهای بهطور معنیداری افزایش مییابد که با نتيجه

دیگر که به منظور بررسی اثر تنش خشكی بر

به دست آمده در پژوهش حاضر مطابقت دارد.

مكانيسمهای دفاعی ييرآنزیمی گياه دارویی کتان

نتایج حاصل از مطالعات سایر محققان درخصو

انجام گرفت ،مشخص شد که ميزان آنتوسيانين،

اثرفواصل آبياری بر توليد متابوليتهای ثانویه و

ترکيبهای فنلی و پرولين با افزایش تنش خشكی

درصداسانس مرزه و رزماری نيز مؤید نتایج این

افزایش یافت و این افزایش معنیدار بود .ميزان

آزمایش است ،بهطوریکه با افزایش فواصل آبياری و

فالونوئيدها در شرایط تنش خشكی ابتدا افزایش و

کاهش ظرفيت زراعی مزرعه ،بردرصد اسانس این

بعد کمی کاهش یافت ،اما به هر حال در مقایسه با

گياهان نيز افزوده شده است (.)Baher et al., 2002

شاهد ميزان فالونوئيدها افزایش یافت .ميزان

رضائینژاد و همكاران ( )1302گزارش کردند که نوبت

کاروتنوئيدها در این آزمایش در برگ گياه کتان کاهش

آبياری تأثير بسيار معنیداری بر درصد اسانس زیره سبز

معنیداری را با شاهد نشان داد (قربانلی و همكاران،

داشت .جوانشير و همكاران ( )1302نيز در بررسی

 .)1332نتایج حاصل از تحقيقات نشان داده که عموم ًا

اثرات آبياری بر روی ميزان اسانس گياه دارویی انيسون

تشكيل و تجمع متابوليتهای ثانویه از جمله ترکيبات

مشاهده کردند که تيمار آبياری تأثير معنیداری بر

اسانسی ،در گياهان تحت شرایط محيطی خش

درصد اسانس داشت .همچنين تنش آبی سبب افزایش

افزایش نشان میدهد (

ميزان اسانس در گياه دارویی ارگانو شده است

(Said-

Abreu and Mazzafera,

 .)2005; Bannayan et al., 2008در بيان این پدیده
هرمز و ماتسون ،فرضيهای را با عنوان فرضيه موازنه

.)Al Ahl et al., 2009
در بسياری از پژوهشهای مرتبط با کشاورزی

رشد و تمایز ارائه نمودند و اظهار داشتند که هر

مشاهده میشود که تنشهای محيطی در گياهان

کمبودی که رشد را بيش از فتوسنتز محدود کند توليد

دارویی اسانسدار ضمن افزایشی که در بعضی از

و تجمع متابوليتهای ثانویه را افزایش میدهد

ترکيبهای اسانس ایجاد میکنند ،سبب کاهش در

( .)Herms and Mattson, 1992بهعنوان م ال در

بعضی دیگر از ترکيبات میشوند ،گياه دارویی

ریحان بنفش با اعمال تنش خشكی ،ميزان اسانس

اسطوخودوس نيز از این امر مست نی نيست .در

برگ گياه افزایش یافت (

تحقيقی که توسط عندليبی و همكاران ( )1332به

 .)2006اعمال تنش خشكی مقدار منتون ،منتول1 ،و0

منظور بررسی اثر تنش کمآبی در مراحل رویشی و

سينئول و ليمونن را در نعناعافزایش و ميزان کاروون

زایشی روی کميت و کيفيت اسانس شوید ،اجرا

را کاهش داد ( ،)Hussein et al., 2014درصد اسانس

گردید .نتایج نشان داد که ميزان آب در دسترس و

و مقدار کل ليپيدها در

مرزنگوش ( & Rhizopoulous

مراحل رشد اثرات معنیداری بر روی کميت و کيفيت

 )Diamatoglon, 1991و لينالول و متيل کاویكول ،در

اسانس داشتند .نتایج این آزمایش نشان داد ميزان

ریحان ( .)Moeini Alishah et al., 2006تحت تاثير

آپيول در اثر تنش شدید خشكی افزایش چشمگيری

خشكی افزایش یافت .حداک ر درصد هيوسيامين

یافت ،در حالی که کاروون تحت تنشهای مالیم

واسكوپوالمين در ریشههای گياه بالدون در تنش
02

Moeini Alishah et al.,

تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی فاکتورهای مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی...

Baricevic et al.,

 .3جوانشير ،ع ،.زهتاب ،س ،.اميدبيگی ،ر .و قاسمی

شدید خشكی حاصل گردید (

 .)1999همچنين فاکر باهر و همكاران ( )1302نشان

گلعذاری ،ک .1302 .اثرات آبياری بر روی ميزان

دادند که ترکيبهای اصلی اسانس گياه مرزه گاما

اسانس و آنتول در گياه دارویی انيسون .همایش

ترپينن و کارواکرول است که افزایش تنش موجب

ملی گياهان دارویی ایران ،صفحه .113

کاهش مقدار گاما ترپينن در اسانس گردید .روند

 .4حيدری ،ن ،.پوریوسف ،پ ،.توکلی ،ا .و صبا ،ج.

ترييرات کارواکرول در طی تنش مترير بوده و حداک ر

 .1331تأثير تنش خشكی و زمان برداشت بر

ميزان این ترکيب در تيمارهای تنش مالیم مشاهده

عملكرد دانه و توليد اسانس انيسون .فصلنامه

گردید.

تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران-132 :1 ،
.121
 .4رضایینژاد ،ع ،.خادمی ،ک .و یاری ،م.1302 .

نتیجهگیری نهايی
با توجه به نتایج بهدست آمده از آنجا که بيشترین

بررسی تاثير آبياری و فاصله ردیف بر عملكرد

درصد اسانس ( 2/0درصد) ،بيشترین ميزان کلروفيل

دانه و اسانس زیره سبز در خرمآباد .همایش ملی

( )44/33و بيشترین مقدار آلفا-پينن ،بتا-پينن و آلفا-

گياهان دارویی ایران ،صفحه .33-32

کادینول ،در تيمار آبياری  FC %42حاصل گردید ،در

 .0صالحی ،م ،.کوچكی ،ع .و نصيری محالتی ،م.

از کشت اسطوخودوس ،استخراج

 .1302ميزان نيتروژن و کلروفيل برگ بهعنوان

ماده موثره باشد ،مناسبترین ميزان آبياری ،برای

شاخصی از تنش خشكی در گندم .مجله

استحصال بيشترین مقدار ماده موثره ،آبياری در %42

پژوهشهای زراعی ایران.42-20 :)2(1 ،

صورتی که هد

 FCمیباشد .از سوی دیگر با توجه به مقاومت باالی

 .3عندليبی ،ب ،.زهتاب سلماسی ،س ،.قاسمی

این گياه به کم آبی ،میتوان از آن بهعنوان ی

گياه

گلعذانی ،ک .و صبا ،ج .1332 .ترييرات ميزان و

فضای سبزی مناسب برای مناطق گرم و خش

بهره

ترکيب اسانس اندامهای مختلف گياه دارویی
شوید ( )Anethum graveolens L.تحت شرایط

برد.

آبياری محدود .فصلنامه دانش کشاورزی و توليد

منابع

پایدار.14 -23 :2 ،

 .1اميد بيگی ،ر .1304 .توليد و فرآوری گياهان

.0فاکر باهر ،ز ،.رضایی ،م ب ،.ميرزا ،م .و عباسزاده،

دارویی .انتشارات آستان قدس رضوی ،جلد سوم،
423

ب .1302 .بررسی ترييرات کمی و کيفی اسانس

.

مرزه در تنشخشكی .تحقيقات گياهان دارویی و

 .2اميری دهاحمدی ،سر ،.رضوانیمقدم ،پ ،.و

معطر.22-12 : 11 ،

احيایی ،ح.ر .1331 .تأثير تنش خشكی بر برخی

 .3فروزنده ،م ،.سيروس مهر ،ا ،.قنبری ،ا ،.اصرریپور،

خصوصيات مورفولوژیكی و عملكرد سه گياه

ع.ر .و خمری ،ع .1332 .تأثير سطوح تنش

دارویی شوید ( ،)Anethum graveolensگشنيز

خشكی و کمپوست زباله شهری بر خصوصيات

( )Coriandrum sativumو رازیانه ( Foeniculum

کمی و کيفی گياه دارویی نعناع فلفلی (

 )vulgarisدر شرایط گلخانه .نشریه پژوهشهای

Mentha

 .)piperita L.نشریه پژوهشهای زراعی ایران،

زراعی ایران.120-110 :1 ،

.032-4:003
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