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چکیده
این تحقیق به منظور بررسی واکنش فتوسنتز و عملکرد اسانس گیاهان دارویی کاسنی توده محلی خوزستان و بابونه آلماانی رماپ سرساو باه تانش
خشکی در شهرستان شوشتر (دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر) در سال زراعی  89-90به صورت دو آزمایش جداگاناه اناااش شاد.
آزمایش ها در مالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد و تیمارهای تنش خشکی عبارت بودند از شاهد (حدود  90درصاد ررفیاز زراعای
خاک) ،تنش مالیپ (حدود  75درصد ررفیز زراعی خاک) و تنش شدید (حدود  55درصد ررفیز زراعی خاک) .صااات ماورد بررسای در ایان تحقیاق
عبارت بو د از ارتااع بوته ،وزن خشک برگ (کاسنی) ،وزن خشک گل (بابونه) ،غلظز کلروفیل  aو  ،bفتوسنتز ،درصد اسانس ،عملکرد اسانس و اجازای
تشکیل دهنده اسانس .نتایج آزمایش نشان داد تنش خشکی سبب کاهش فتوسنتز ،غلظز کلروفیل  ،aوزن خشک و ارتااع بوته بابونه و کاسنی شد اماا
درصد ا سانس این گیاهان افزایش یافز .کمترین وزن خشک گل بابونه و وزن خشک انداش هوایی کاسنی تحز تاثیر تنش خشکی شدید به میزان  47و
 195گرش بر متر مربع دیده شد در حالیکه بیشترین میزان عملکرد اسانس بابونه آلمانی ( 56/6گرش در متر مربع) و کاسنی ( 225/9گرش در مترمربع) تحز
تاثیر تیمار تنش خشکی مالیپ به دسز آمد .در شرایط تنش خشکی مالیپ بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده اساانس بابوناه کاماازولن ،آلااا سناین ،آلااا
بیسابول و بتا سنین بود در حالیکه بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس کاسنی در شرایط تنش مالیپ خشکی کاماور ،آلاا سنین ،بتاا سناین و ساابینین
بود .به طور کلی نتایج نشان داد تنش خشکی مالیپ به دلیل افزایش عملکرد اسانس علی رغپ کاهش معنیدار وزن خشک انداش امتصادی سبب افزایش
عملکرد اسانس گیاهان مورد بررسی شد.
واژههای کلیدی :ارتااع بوته ،کلروفیل ،وزن خشک

مقدمه
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در املیپ ایران تنش خشکی همواره یکی از عوامل محدود کنناده
رشد گیاهان میباشد .از نظر فیزیولوژی گیاهی تانش خشاکی را مای
توان دوره خشکی و کپ آبی تعریف نماود کاه سابب ایاااد تاییارات
فیزیولوژیک و مرفولوژیک منار به کاهش عملکرد در گیاهان شود (2
و .)6تنش خشکی از جمله تنشهای محیطی مهپ اسز کاه باا تااثیر
گذاری بر رشد و نمو گیاهان میتواند منار به کاهش رشد و عملکارد
گیاهان شود .امروزه با توجه به مشاکل کاپ آبای اساتراتيی انتخاا
 -1دانشیار گروه زراعاز و اصاالح نباتاات ،دانشاگاه آزاد اساالمی ،واحاد شوشاتر،
شوشتر ،ایران
)Email: rfarhoudi@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.46691

گیاهان سازگار مبنی بر گیاهان دارای رشد سریع ،متحمل باه شارایط
نامساعد محیطی و عدش نیاز باه مرامبازهاای ویايه ضاروری اساز.
بررسی واکنش گیاهان دارویی به تنشهاای محیطای مانناد خشاکی
نقش به سزایی در استحصال عملکرد کمی و کیای این گیاهاان دارد
زیرا هرچند که تنش خشکی سبب کااهش عملکارد گیاهاان دارویای
میگردد اما باید توجه نمود کاه تانش خشاکی مایتواناد باه عناوان
محرکی برای افزایش تولید این ترکیبات تحاز تااثیر تانش خشاکی
باشد ( 4و  .)8بهره برداری زراعی از گیاهاان دارویای افقای جدیاد در
کشاورزی اسز که با توجه به کپ تومع بودن و سازگاری باایی ایان
گیاهان به شرایط محیطی میتوان انتظار عملکارد مناسابی از آنهاا را
داشز .وموع یک تنش خشکی مختصر و کنترل شده میتواناد مناار
به افزایش کیایز گیاهان دارویی شود زیرا مسامز عماده اساانس و

بررسي تاثیر تنش خشکي بر فتوسنتز ،درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلماني123 ...
اثرات دارویی این گیاهان ناشی از تامع متابولیزهای ثانویه اسز که
در اثر بروز تنشهای محیطی میزان ساخز و تامع آنهاا در گیاهاان
افزایش مییابد ( 13 ،6و  .)14کاهش فتوسنتز و اختالیت روزناه ای
گیاهان تحز تاثیر تنشهای محیطی نظیر خشکی و شوری از ماوارد
مهمی اسز که موجب کاهش وزن خشاک گیاهاان مایشاود ( .)4از
اثرات خشکی در گیاهان مختلف از جمله گیاهان دارویی میتاوان باه
کاهش فتوسنتز ،تاییر در الگوی ساخز سروتئینها ،کاهش تولید مااده
خشک و کاهش عملکرد ماده خشک و اسانس در این گیاهاان اشااره
نمااود (18 ،16و  .)20بابااایی و همکاااران ( )5گاازارن نمودنااد تاانش
خشکی با تاثیر منای بار فتوسانتز گیااه دارویای آویشان ( Thymus
 )vulgarisمنار به کاهش ماده خشک و عملکرد کمی این گیاه شد.
بررسی بابونه تحز تاثیر تنش خشکی نشان داد غلظز رنگدانه هاای
فتوسنتزی و تبادل دی اکسید کربن کاهش یافز که منار به کاهش
عملکرد امتصادی این گیاه دارویای گردیاد 8( .و  .)14صاای خاانی و
همکاران ( )17نیز با بررسی تاثیر تنش خشکی بار رشاد و نماو گیااه
دارویی بادرشبو ( ) Dracocephalum moldavicaمشااهده نمودناد
کاهش غلظز رنگیزههای فتوسنتزی تحز تاثیر تنش خشاکی نقاش
به سزایی در کاهش رشد این گیااه دارویای داشاز .همچناین تانش
خشکی سبب کاهش شدید وزن خشک انداش هوایی بادرشبو داشز اما
تنش مالیپ درصد اسانس این گیاه را افزایش داد.
کنترل تنش خشکی و اعمال تنش مالیاپ مایتواناد در افازایش
ترکیبات و مواد موثره گیاهان دارویی تاثیر بگاذارد .تانش خشاکی در
دوره رشد گیاه بابونه ( )Matricaria recutitaسبب تحریک سااخز
کامازولن و افزایش درصد اسانس گال گیااه بابوناه شاد ( .)8مطالعاه
تاییرات عملکرد اسانس بابونه تحز تاثیر تنش خشکی نشان داد علی
رغپ کاهش وزن خشک گل در واحد سطح ،تنش خشاکی مالیاپ باا
افزایش درصد اسانس بابونه سبب افزایش عملکرد اسانس بابونه شاد
زیرا افزایش درصد اسانس جبران کاهش تولید ماده خشک را نمود (4
و .)15
خانواده کاسنی ( )Asteraceaeبا ناشهای خانواده گل ستاره ای و
آفتابگردان نیز شناخته میشود و گیاهان دارویی مهمی مانناد بابوناه،

بوماااادران ( ،)Achillea millefoliumکاسااانی (
 ،intybusگلرنااااا ( )Carthamus tinctoriusو اکیناساااااه
( )Echinacea angustifoliaمتعلق به این خانواده مایباشاند .اکرار
گیاهان دارویی خانواده کاسنی به طور طبیعی در فالت ایران رشد می
کنند و به شرایط املیمی ایران متحمل میباشند .این گیاهان عمدتا در
درمان بیماریهای گوارشی و عااونی و همچناین صانایع آرایشای و
بهداشتی کاربرد دارند ( 5و  .)21بابوناه باا نااش علمای Matricaria
 recutita Lاز مهمترین گیاهان دارویی خانواده کاسنی اساز کاه از
گلهای آن در صنایع داروسازی ،آرایشی -بهداشاتی و صانایع غاذایی
استااده فراوانی میشود .کاسنی با ناش علمی Cichorium intybus L
یکی دیگر از گیاهان مهپ دارویی خانواده کاسنی اسز که از مهمترین
خواص دارویی آن میتوان به برطرف کننده تشنگی مارط ،مدر صارا،
تب بر ،درمان دیاتری ،تصایه خون ،درمانگر بیماریهای سوستی اشااره
نمود ( .)21از آناا که گیاهان دارویی خانواده کاسنی نقش به سازایی
در تولیدات ترکیبات دارویی و بهداشتی را به خود اختصااص داده اناد
بررسی تاثیر سذیری عملکرد کمی و کیای ایان گیاهاان تحاز تااثیر
تنش خشکی در شرایط آ و هوایی شمال خوزستان جهز کشز این
گیاهان ضروری اسز لذا هدف از ایان سايوهش بررسای تااثیر تانش
خشکی بر رشد و عملکرد اسانس گیاهان کاسنی و بابوناه در شارایط
خوزستان اسز.
(Cichorium

مواد و روشها
این تحقیق در مالب دو آزمایش جداگانه به منظاور ارزیاابی تااثیر
تنش خشکی بر رشد و عملکرد اسانس دو گیاه دارویی کاسانی (تاوده
محلی خوزستان) و بابونه آلماانی (رماپ سرساو) در ساال زراعای -90
 1389انااش شاد .باذر کاسانی از مزرعاه گیاهاان دارویای دانشاکده
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر و باذر بابوناه از شارکز
ساکان بذر اصاهان تهیه شد .محال اناااش سايوهش ،مزرعاه گیاهاان
دارویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشاتر باود .خصوصایات خااک و
املیپ منطقه در جداول  1و  2درج گردیده اسز.

جدول  -1برخی خصوصیات خاک محل آزمایش و کود گاوی استفاده شده
Table 1- some properties of soil and cow manure

هدایت

درصد ماده آلی
Organic matter
()%

میزان فسفر
P
)(ppm

درصد نیتروژن
N
)(%

میزان پتاسیم
K
)(ppm

1.9

7.1

0.89

7.5

0.54

179

3.4

7.25

48.6

101.2

1.98

195.3

الکتریکی
EC
( (dS m-1

اسیدیته
pH

خاک
Soil
کود گاوی
Cow manure
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جدول  -2متوسط دما و بارندگی در دوره آزمایش در سال زراعی 1389-90
May

Apr

)Table 2- Mean precipitationand temperature during farm research (2010
Jan
Feb
Mar

0

0.23

1.0

8.0

25.6

34.6

31.2

27.9

22.8

19.3

بارندگی
)Precipitation (mm

درجه حرارت

واکنش هر گیاه به تانش خشاکی در مالاب طارح بلاوک کامال
تصادفی با چهار تکرار ماورد بررسای مارار گرفاز .تیمارهاای تانش
خشکی عباارت از شارایط بادون تانش ( 90درصاد ررفیاز زراعای
مزرعه) ،تنش مالیپ ( 75درصد ررفیز زراعی مزرعه) و تنش شادید
( 55درصد ررفیز زراعی مزرعه) بودند .بارای تعیاین ساطوح تانش
خشکی از دستگاه انعکاا سانای زماانی 1شارکز ایمیکاو 2آلماان
استااده شد .ویيگی منحصر باه فارد ایان دساتگاه بخاش حساا و
متحرک آن اسز که اندازه گیری رطوبز در ییههای  20سانتی متری
را در اعماق مختلف خاک امکان سذیر میسازد .امواج تولید شده توسط
دستگاه در محدوه ای از نیمرخ خاک منتشر شده و عدد بدسز آمده به
عنوان رطوبز خاک ثبز میشد (.)5
عملیات کاشز هر دو گیاه در اول بهمان مااه  1389اناااش شاد.
بذرها به صورت ردیای و در ردیف هایی باه طاول دو متار و فاصاله
ردیف  25سانتی متر برای بابونه و  40ساانتی متار بارای کاسانی در
کرت مسطح کاشته شده و روی آنها با مخلاوط کاود گااوی و خااک
سوشیده شد 10 .روز سس از سبز شدن بذرها ،تراکپ بوته بابوناه  120و
تراکپ بوته کاسنی 100عدد در متر مربع رسید .مساحز هر کرت چهار
متر مربع بود .سه هاته بعد از سبز شدن گیاهان ،آبیااری باه صاورت
کرتی با توجه به اعمال تنش خشکی انااش شاد .جهاز جلاوگیری از
تاثیر بارندگیهای فصلی بر نتایج آزمایش ،سایه بان سالستیکی تعبیاه
شد که در زمان بارندگی با سوشش کامل کرتها مانع از رسیدن باران
به سطح کرتها میشد .وجین علفهای هرز و تنک کردن مزرعه به
صورت دستی انااش شد .در آزمایش حاضر کود شیمیایی مصرف نشاد
و تنها  8کیلوگرش کود سوسیده گاوی (معادل  20تان در هکتاار) یاک
هاته مبل از کاشز به هر کرت اضافه و به عماق  20ساانتی متار باا
خاک مخلوط شد.
صاات مورد بررسی در این تحقیق عبارت بود از ارتااع بوته ،وزن
خشک برگ (کاسنی) ،وزن خشک گل (بابونه) ،غلظاز کلروفیال  aو
 ،bفتوسنتز ،درصد اسانس ،عملکرد اسانس و اجازای تشاکیل دهناده
اسانس .برداشز بابونه در تااری هاای  18و  30اردیبهشاز  1390و
برداشز کاسنی مبل از به گل رفتن گیاه ( 18فاروردین  )1390اناااش
1- Time Domain Reflectometry
2- IMKO

Temperature
)(˚C

شد .در این سيوهش از گل هاای بابوناه برداشاز شاده از تااری 18
اردیبهشز استااده شد .جهز بررسی ارتااع بوتاه ،فتوسانتز و غلظاز
کلروفیل  aو  10 bبوته در هر کارت انتخاا و بررسای شاد .جهاز
اندازه گیری فتوسنتز از دستگاه تحلیل گار گااز ماادون مرماز سرتابال
ساخز شرکز لیکور 3استااده شد .به این منظور نمونه گیری ها باین
ساعز  12رهر تا 1بعد ازرهر انااش شد و یک بارگ باالد در انبارک
دستگاه مرار گرفز و سس از مدت  60ثانیه میزان فتوسنتز بار حساب
میلیگرش دی اکسید کربن بر مترمربع بر ثانیه مرائز شاد ( .)11بارای
اندازهگیری کلروفیل  aو  bبرگ ،ابتدا  0/5گرش از برگ تازه را در یک
هاون چینی با  10میلی لیتر استن  80درصد و شرایط عدش حضور ناور
ساییده شد .از عصاره تهیه شده سس از سانتریاوژ یک میلی لیتار را در
دستگاه اسپکترو فتومتر (مادل ) AM202مارار داده و در طاول ماوج
های  645و  663نانومتر میزان جذ نور باه ترتیاب بارای محاسابه
غلطز کلروفیلهای  aو bمرائز شد.)9( .
جهز بررسی و اندازه گیری درصاد اساانس ،گالهاای بابوناه و
برگهای کاسنی از یک متر مربع برداشز شده و به مدت یک هاته در
سایه جهز اندازه گیری و استخراج اساانس خشاک گردیدناد .جهاز
اسانس گیری  30گرش از گیاهان خشک شده آسیا شدند .اساتخراج
اسانس به رون تقطیر با آ و با استااده از دستگاه کلونار باه مادت
چهار ساعز و در شرایط کامالً یکسان اناااش شاد  .جهاز شناساایی
اجزای تشکیل دهنده اسانس استخراج شده از بابونه و کاسانی از گااز
کروماتوگراف (مدل  )Varian star 3400cxبا طول ستون  30متار و
گاز هلیوش با سرعز  2میلی متر در دمیقه استااده شد .در هر مورد سس
از تزریق مقادیر بسایار جزئای اساانس ،کرومااتوگراش بدساز آماده و
طیفهای جرمای ترکیابهاای مختلاف موجاود در آن بررسای شاد.
شناسایی طیفها به کمک باناک اطالعاات جرمای ،زماان باازداری،
مطالعه طیفهای جرمی هر یک از اجزای اسانس و بررسی الگوهاای
شکسز آنها ،مقایسه آنها با طیفهاای اساتاندارد و اساتااده از مناابع
معتبر انااش شد (.)1
تازیه و تحلیل آماری دادههای حاصل از آزماایش باا اساتااده از
نرشافزار  MSTAT-Cو مقایسۀ میانگینها باا آزماون چناد دامناهای
دانکن (در سطح احتمال یک درصد آماری) انااش شد.
3- LICOR

بررسي تاثیر تنش خشکي بر فتوسنتز ،درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلماني125 ...

نتایج و بحث
آزمایش اول -تاثیر تنش خشککی بکر رشکدج اجکزا و عدلککرد
اسانس بابونه آلدانی (رقم پرسو)

نتایج جدول تازیه واریانس نشان داد تماش صاات مورد بررسی در
گیاه بابونه به جز غلظز کلروفیل  bتحز تااثیر تانش خشاکی مارار
گرفز (جدول  .)3نتایج جدول  4بیانگر ان اساز کاه تانش خشاکی

سبب کاهش معنیدار وزن خشک گل و ارتااع بوته بابونه آلمانی شد.
کمترین وزن خشک گل بابونه تحز تااثیر تانش خشاکی شادید باه
میزان  47گرش در متر مربع به دسز آمد .علی رغپ کااهش معنایدار
ارتااع بوته بابونه تحز تاثیر تنش خشاکی( باه ترتیاب  42/2و 38/9
سانتی متر)  ،تااوت معنیداری میاان ارتاااع بوتاه در تانش خشاکی
شدید و مالیپ دیده نشد

جدول  -3تجزیه واریانس تاثیر تنش خشکی بر رشد و عدلکرد اسانس بابونه آلدانی
Table 3- ANOVA for effect of drought stress on growth and essential oil yield of Matricaria recutita

درصد
اسانس

عدلکرد

ارتفاع

وزن
خشک گل

غلظت
غلظت کلروفیلa

کلروفیلb

منبع تغییر

میزان فتوسنتز

Essential
oil
percentage

اسانس

بوته

Essential
oil yield

Shoot
height

Flower
dry
weight

Chlorophyll a

Chlorophyll
b

**2.5

*17.1

10.7ns

**104.3

*5.3

2.5ns

1.3ns

**5.1

**81.5

**699.1

**996.1

**9.3

4.1ns

**46.1

3

0.07

4.1

18.5

21.1

1.6

6.9

3.1

9

3.7

4.6

9.4

7

9.7

17.5

15

Photosynthesis
rate

df

3

Source of
variance

بلوک
Block

تنش
Stress

خطا
Error

ضریب تاییرات
)CV (%

 :nsعدش معنی دار
** و * :معنی دار در سطح یک درصد و سنج درصد آماری
** and * :Significant at P<0.01 and at P<0.05, ns: non-significant

کمبود آ موجب کاهش تورژساانس سالولی شاده و در نهایاز
کاهش رشد و توسعه سلول به خصوص در سامه و برگهاا را بادنبال
خواهد داشز .با کاهش رشد سلول ،اندازه انداش محدود میشاود و باه
همین دلیل اسز که اولین اثر محسو کپ آبی روی گیاه را میتوان
از روی کاهش ارتااع ،کاهش تعداد سامههای جانبی یا اندازه کوچاک
تار بارگهاا تشاخی داد (10 ،2و  .)16تحقیقاات نشاان داد تانش
خشکی با تاثیر منای بر فتوسنتز گیاه بابوناه سابب کااهش معنایدار
ارتااع و وزن خشک گل بابونه شاد کاه در نهایاز کااهش عملکارد
امتصادی اسانس بابونه را در سای داشاز ( .)8باباایی و همکااران ()5
مشاهده نمودند تنش خشکی سبب کاهش وزن خشک انداش هاوایی و
ارتااع بوته آویشن شد اما درصد مااده ماوثره تیماول را افازایش داد.
بقالیان و همکاران ( )6با بررسی تاثیر تنش خشکی بار عملکارد گال
بابونه مشاهده نمودند تنش خشکی سبب کاهش عملکرد گال بابوناه
شد.
نتایج نشان داد غلظز کلروفیل  aبرگ بابونه آلمانی تحاز تااثیر
تنش خشکی کاهش یافز اما بین غلظز کلروفیل  aبرگ در ساطوح
تنش خشکی تاااوت معنایداری دیاده نشاد .تانش خشاکی میازان
فتوسنتز برگ بابونه آلمانی را نیز کاهش داد  .کمترین میزان فتوسانتز

برگ بابونه به میزان  9میلی گرش دی اکسید کربن بار متار مرباع بار
ثانیه تحز تاثیر تنش خشکی شدید مشااهده شاد (جادول  .)4تانش
خشکی از طریق کاهش سطح برگ ،بسته شدن روزنههاا ،کااهش در
مابلیز هدایز روزنهها و کاهش سنتز سروتئین و کلروفیل سبب تقلیل
فرایند فتوسنتز میگردد ( .)19کاهش فتوسنتز ،کاهش غلظز کلروفیل
و کاهش هدایز روزنه ای برگ بابونه تحز تاثیر تنش خشکی موجب
کاهش وزن خشک گل و انداش هوایی بابونه میشود (14 ،8و  )16کاه
با نتایج آزمایش حاضر همخوانی دارد .تنش خشکی سبب اضامحالل
کلروفیل و کاهش توانایی فتوسنتزی برگ گیاه دارویی بادرنابویه شد
(.)20
تنش خشکی درصد اسانس بابونه آلمانی را در مقایساه باا شااهد
افزایش داد .بیشترین درصد اسانس گل بابونه باه میازان  0/9درصاد
تحز تاثیر تنش خشکی مالیپ دیده شد اما تااوت معنیداری با درصد
اسانس گل بابونه تحاز تااثیر تانش خشاکی مالیاپ ( 0/83درصاد)
نداشز (جدول .)4
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جدول  -4تاثیر تنش خشکی بر رشدج فتوسنتز و عدلکرد اسانس بابونه آلدانی

recutita
طول

وزن
خشک گل

Table 4- The effect of drought stress on growth, photosynthesis rate and essential oil yield of M.

محتوی

عدلکرد

سطوخ تنش

shoot
height
)(cm

flower
dry
weigh
)(g m-2

اسانس

اسانس

کلرفیل a

کلرفیل b

نرخ فتوسنتز

Essential
oil
)(%

Essential
oil yield
)(g m -2

Chlorophyll a
)(mg/gr Fw

Chlorophyll b
)(mg/gr Fw

Photosynthesis rate
)(mgl CO2 m-2 s-3

55a

88a

0.4b

35.2b

1.7a

1.48a

14.6a

42.2b

63b

0.9a

56. 6a

1.1b

1.51a

12.0b

38.9b

47c

0.83a

39.0b

1.2b

1.52a

9.0c

شاخه

خشکي
Drought
stress level

شاهد
Control

متوسط
Mild

شدید
Sever

در هر ستون میانگینهایی که دارای حرف مشترک هستند با استااده از آزمون چند دامنه ای دانکن دارای تااوت آماری در سطح یک درصد نمی باشند
Means followed by the same letter(s) are not significantly different at P < 0.01 according to Duncan multiple test

تنش خشکی سبب افزایش درصد اسانس گیاهان دارویی مختلف
میشود زیرا تحز تاثیر تنش خشکی مقدار فنلها و فالنوییدها کاه از
اجزای تشکیل دهنده اسانس های گیاهان دارویی هستند افزایش می
یابد (13 ،10و  .)16در آزمایش حاضر نیز درصاد اساانس گال بابوناه
آلمانی تحز تاثیر تنش خشکی افزایش یافز کاه مایتواناد ناشای از
افزایش مقدار متابولیزهای ثانویه باشد .نتایج جدول  5بیانگر ترکیبات
شناسایی شده اسانس گل بابونه تحاز تااثیر شارایط عاادی و تانش
خشکی می باشد .بار ایان اساا درصاد ترکیبااتی مانناد کاماازولن،
بتاسینن ،آلاا بیسابول و آلاا پ آلاا سینن به عنوان عمده ترین ترکیباات

تشکیل دهنده اسانس گل بابونه ،تحز تاثیر تانش خشاکی افازایش
یافز.
در شرایط تنش مالیپ بیشترین ترکیبات تشکیل دهناده اساانس
بابونه به ترتیب شامل کامازولن ،آلاا سنین ،آلاا بیسابول و بتا سنین باود
در حالیکه در شرایط تنش خشکی شدید عمده ترین ترکیبات اساانس
شناخته شده به ترتیب شامل کاماازولن ،آلااا سناین ،بتاا سناین و آلااا
بیسابول بود .سيوهشگران گزارن نمودند ترکیب کاماازولن مهمتارین
جز اسانس بابونه اسز و مقدار آن ممکن اساز تحاز تااثیر شارایط
محیطی مرار میگیرد (.)15

جدول  -5اجزای تشکیل دهنده اسانس بابونه آلدانی تحت تاثیر تنش خشکی
Table 5- Chemical composition and percentage composition of the M. recutita essential oil

%
32.0
18.3
14.2
6.5
5.3
4.0
3.1
2.8
2.8
1.9
1.4
1.1
1.0
0.46
0.41
0.32
0.21
0.16
0.14
96.0

تنش شدید

تنش مالیم

شاهد

Sever stress

Mild stress

Control

نام ترکیب
Compound name
Chamazulene
α-pinene
β-Pinene
ά-bisabolol
bisabololoxide A
α-Cadinene
Sabinene
a-bisabololoxide
β-farnesene
terpinene-4-ol
1,8-Cineole
Borneol
Thujanol
γ-Eudesmol acetate
β-Myrcene
cis-β-Ocimene
α-Humulene
trans-b-farnesene
Germacrene-D

%
31.1
18.1
13.0
6.2
5.1
4.0
3.7
2.7
2.6
2.0
1.9
1.3
0.94
0.67
0.61
0.43
0.21
0.14
0.12
94.8

نام ترکیب
Compound name
Chamazulene
α-pinene
ά-bisabolol
β-Pinene
Sabinene
α-Cadinene
a-bisabololoxide
β-farnesene
bisabololoxide A
Borneol
β-Myrcene
1,8-Cineole
terpinene-4-ol
Germacrene-D
Thujanol
α-Humulene
c
is-β-Ocimene
trans-b-farnesene
Δ3-Carene

%
29.1
16.1
12.0
5.7
4.0
3.6
3.1
3.0
2.5
2.2
1.9
0.67
0.64
0.61
0.34
0.21
0.11
0.11
0.10
83.9

نام ترکیب
Compound name
Chamazulene
β-Pinene
ά-bisabolol
bisabololoxide A
α-pinene
Sabinene
β-farnesene
bisabololoxide A
a-bisabololoxide
Camphor
1,8-Cineole
terpinene-4-ol
Borneol
α-Tricyclene
γ-Eudesmol acetate
Germacrene-D
trans-b-farnesene
Δ3-Carene
α-Humulene

ماموع
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رشد و نمو ،عملکرد ،میزان و کیایز مواد مؤثره گیاهان دارویی در
شرایط مختلف آ و هوایی تاییر میکناد .کمیاز و کیایاز اساانس
بابونه مانند سایر گیاهان دارویی به طور ژنتیکی کنترل میشاود ولای
عوامل املیمی و عکس العمل متقابل بین گیاه و شرایط محیطی نیز بر
این صاز مؤثر اسز ( 8 ،6و  .)15بیشترین عملکرد اسانس گل بابونه
در گیاهان تحز تاثیر تنش مالیپ دیده شد ( 56/6گرش بر مترمرباع) و
این افزایش عملکرد اساانس در مقایساه باا شارایط نرماال ناشای از
افزایش درصد اسانس تحز تاثیر تنش خشاکی باود (جادول  )4زیارا
وزن خشک انداش هوایی تحز تاثیر خشاکی مالیاپ و شادید کااهش
معنیداری در مقایسه با شرایط شاهد یافز (جدول  .)4صای خاانی و
همکاران ( )11افزایش عملکارد اساانس بادرشابو تحاز تااثیر تانش
خشکی را ناشی از افازایش درصاد اساانس در ایان شارایط گازارن
نمودند .اثر جبرانی افزایش درصد اسانس بابوناه تحاز تااثیر شارایط
تانش خشاکی بار عملکاارد اساانس در گیاهاان بابوناه ( ،)8انیسااون
( )21( )Pimpinella anisumو نعنااع فلالای ()Mentha piperita
( )10گزارن شده اسز که با نتایج سيوهش حاضر همخوانی دارد.
آزمایش دوم -تاثیر تنش خشکی بکر رشکدج اجکزا و عدلککرد
اسانس کاسنی (توده محلی خوزستان)

نتایج جدول تازیه واریانس نشان داد تماش صاات مورد بررسی در
گیاه کاسنی تحز تاثیر تنش خشکی مارار گرفاز (جادول  .)6تانش
خشکی شدید سبب کاهش معنیدار وزن خشک و ارتااع انداش هاوایی
کاسنی در مقایسه با تنش مالیپ شد .کمترین وزن خشک انداش هوایی
و ارتااع بوته کاسنی تحز تاثیر تنش خشکی شدید و باه ترتیاب باه
میزان  195گرش بر متر مربع و  28سانتی متر مشاهده شاد (جادول.)7
تنش خشکی سبب کاهش عملکارد بارگ و ارتاااع کاسانی شاد اماا
تااوت معنیداری میان عملکرد برگ این گیاه در شرایط تنش خشکی
شدید و مالیپ دیده نشد ( .)20تنش خشکی با تاثیر منای بر فتوسانتز

و ساختار کلروفیل برگ بابونه سبب کاهش رشد رویشی و وزن خشک
انداش هوایی این گیاه شد ( 8،15و .)16
تنش خشکی شدید در مقایسه باا شارایط نرماال سابب کااهش
غلظز کلروفیل  aو  bبرگ کاسنی به  0/7و  1/02میلی گرش بر وزن
تر برگ شد (جدول  .)7فتوسنتز برگ کاسنی نیز تنها تحز تاثیر تنش
خشکی شدید کاهش یافز و به  12/9میلی گرش دی اکسید کربن بار
متر مربع بر ثانیه در مقایسه با شارایط نرماال رساید .تانش خشاکی
موجب کاهش بیوما برگها و تعداد برگ در گیاهان میشاود .ایان
مسئله احتمایً نتیاه اختالل در فتوسنتز و فرایندهای متابولیکی گیااه
اسز .در اثر تنش خشکی غشاء سلولی و انادامکهاای سالولی مانناد
میتوکندری و کلروسالسز فرو میساشد .فروساشی کلروسالسز موجاب
کاهش غلظز کلروفیل و کاهش فتوسنتز میشاود ( .)2فرهاودی ()8
مشاهده نمود تنش خشکی سبب کاهش فتوسنتز و تخریب کلروفیال
انواع بابونه شد.
درصد اسانس برگ کاسنی تحز تاثیر تنش خشکی افزایش یافز
و به  0/94درصد و  0/90درصد تحز تااثیر تانش خشاکی شادید و
مالیپ رسید (جدول  .)7همچنین تنش خشکی مالیپ سابب افازایش
عملکرد اسانس کاسنی به  225/9گرش در متار مرباع شاد اماا تانش
خشکی شدید عملکرد اسانس کاسنی را به  183/6گرش در متار مرباع
کاهش داد که ناشی از کاهش وزن برگ بود .مایتاوان گااز تحاز
تاثیر تنش مالیپ خشکی افزایش درصاد اساانس تحاز تااثیر تانش
خشکی جبران کاهش وزن خشک برگ را نمود (جدول  .)7به عباارت
دیگر افزایش عملکرد اسانس کاسانی تحاز شارایط تانش خشاکی
مالیپ ناشی از افزایش درصد اسانس تحز تاثیر تانش خشاکی باود.
جدول  8بیانگر افزایش درصد ترکیبات عمده تشکیل دهناده اساانس
کاسنی مانند کاماور ،آلاا سنین ،بتا سنین و سابینین تحاز تااثیر تانش
خشکی اسز.

جدول  -6تجزیه واریانس تاثیر تنش خشکی بر رشد و عدلکرد اسانس کاسنی
Table 6- ANOVA of drought stress effect on growth, photosynthesis rate and essential oil yield of Cichorium intybus
df
غلظت
وزن خشک
عدلکرد
میزان فتوسنتز
ارتفاع بوته
درصد اسانس
منبع تغییر
غلظت کلروفیلb
کلروفیلa
گل
اسانس
Flower dry
weight

Chlorophyll
a

Chlorophyll b

Photosynthesis
rate

Essential oil
percentage
4.1ns

*10.2

*11.3

**18.1

0.15ns

0.18ns

*7.1

3

*21.2

*27.1

**544.1

**666.4

**7.2

2.5ns

**37.8

3

5.0

3.1

1.9

5.3

1.1

2.6

4.5

9

26.6

0.88

4

0.95

9.9

14.0

13

Essential
oil yield

Shoot
height

Source of
variance

بلوک
Block

تنش
Stress

خطا
Error

ضریب
تاییرات
)CV (%

:nsمعنی دار نیسز
** و * :معنی دار در سطح یک درصد و سنج درصد آماری
** and * :Significant at P<0.01 and at P<0.05, ns: non-significant
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جدول  -7تاثیر تنش خشکی بر رشدج فتوسنتز و عدلکرد اسانس کاسنی
Table 7- The effect of drought stress on growth, photosynthesis rate and essential oil yield of C. intybus

طول شاخه

وزن خشک گل

محتوی

عدلکرد

اسانس

اسانس

Essential
oil
)(%

Essential
oil yield
)(g m -2

کلرفیل a
Chlorophyl
l a (mg/gr
)Fw

کلرفیل b
Chlorophyll
b (mg/gr
)Fw

نرخ فتوسنتز

سطوخ تنش

Photosynthesis
rate
(mgl CO2 m-2 s)3

Drought stress
level

37 a

283a

0.67b

189.6b

1.24a

1.19a

18.6a

شاهد

36a

251b

0.90a

225.9a

1.21a

1.25a

17.1a

28b

195c

0.94a

183. 6b

0.7b

1.02b

12.0b

shoot height
)(cm

flower dry
weigh
)(g m-2

خشکي

Control

متوسط
Mild

شدید
Sever

در هر ستون میانگینهایی که دارای حرف مشترک هستند دارای تااوت آماری در سطح یک درصد نمیباشند

از گیاهان دارویای مشااهده نمودناد تانش خشاکی درصاد بعضای از
ترکیبات اسانس رزماری را افزایش داد اما بر درصد و عملکرد اساانس
انیسون تاثیر معنیداری نداشز .افزایش عملکرد اسانس بابونه تحاز
تاثیر تنش خشکی مالیپ و کاهش شدید عملکرد اسانس تحاز تااثیر
تنش خشکی شدید در تحقیقات مبلی گزارن شده اسز ( .)8استرادا و
همکاران ( )7بیان نمودناد تانش خشاکی درصاد اساانس و عملکارد
اسانس فلال سیاه ( )Piper nigrumرا افزایش داد.

در شرایط تنش مالیپ بیشترین میزان ترکیباات تشاکیل دهناده
اسانس کاسنی متعلق به کاماور ،آلاا سنین ،بتا سنین و سابینین بود و در
شرایط تنش خشکی شدید کاماور ،سابینین ،آلاا سنین و تریپینول  4ال
بیشترین میزان ترکیبات تشکیل دهنده اسانس را باه خاود اختصااص
دادند .طاهری ( )20مشاهده نمود تنش خشکی سبب کاهش عملکارد
کامارول ( یکی از اجزا اصلی اسانس کاسنی) شد زیرا عملکارد بارگ
کاسنی تحز تاثیر تنش خشاکی کااهش یافاز .زهتاا سلماسای و
همکاران ( )22با بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد اسانس بعضای

جدول  -8درصد اجزای تشکیل دهنده اسانس کاسنی تحت تاثیر تنش خشکی
Table 8- Chemical composition and percentage composition of the C. intybus essential oil

تنش شدید

تنش مالیم

شاهد

Sever stress

Mild stress

Control

%

نام ترکیب

26.0
16.9
15.6
9.3
6.6
3.9
3.1
2.7
1.9
0.92
0.90
0.84
0.69
0.55
0.42
0.38
0.12
0.11

Compound name
Camphor
Sabinene
α-pinene
terpinene-4-ol
bisabololoxide A
ά-bisabolol
Chamazulene
β-farnesene
α-Cadinene
Borneol
1,8-Cineole
β-Pinene
Δ3-Carene
Farnesene-E-β
α-Phellandrene
α-Humulene
cis-β-Ocimene
Thujanol

90.1

%
25.5
16.3
13.0
6.6
6.2
5.0
3.5
2.9
2.6
1.7
0.93
0.77
0.59
0.41
0.35
0.31
0.19
0.13
87.0

نام ترکیب
Compound name
Camphor
α-pinene
β-Pinene
Sabinene
bisabololoxide A
β-farnesene
ά-bisabolol
a-bisabololoxide
Chamazulene
Borneol
β-Myrcene
Carvacrol
terpinene-4-ol
Germacrene-D
1,8-Cineole
trans-b-farnesene
cis-β-Ocimene
α-Phellandrene

%

نام ترکیب

21.4
15.5
11.0
6.3
6.0
4.1
3.9
2.6
2.3
1.6
067
0.61
0.56
0.35
0.31
0.26
0.17
0.15

Compound name
Camphor
Sabinene
ά-bisabolol
bisabololoxide A
α-pinene
β-Pinene
β-farnesene
bisabololoxide A
a-bisabololoxide
Chamazulene
1,8-Cineole
trans-b-farnesene
Borneol
terpinene-4-ol
γ-Eudesmol acetate
Farnesene-E-β
Carvacrol
α-Humulene

73.9

ماموع

129 ... درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلماني،بررسي تاثیر تنش خشکي بر فتوسنتز
خشکی اسز زیرا تنش خشکی سبب افزایش درصاد اساانس هار دو
 در تنش خشکی شدید به دلیل کاهش شدید عملکرد گل در.گیاه شد
 افازایش درصاد اساانس از،بابونه و عملکرد انداش هاوایی در کاسانی
 تنش خشاکی مایتواناد باه.کاهش عملکرد اسانس جلوگیری ننمود
،عنوان محرکی برای افزایش تولید متابولیزهای ثانویه مانند کامازولن
 کاماور و سابینین و افازایش کیایاز، آلاا بیسابول، بتا سنین،آلاا سنین
 سیشانهاد مایشاود در تحقیقاات.گیاهان بابونه و کاسنی مطرح باشد
آینده خاصیز آنتی اکسیدانتی و آنتی میکروبی اساانس ایان گیاهاان
.تحز تاثیر تنش خشکی مورد بررسی مرار گیرد

نتیجهگیری کلی
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تنش خشکی سبب افازایش
درصد اسانس و ترکیبات عمده تشکیل دهنده اسانس بابونه و کاسانی
شد اما وزن خشک انداش هوایی گیاهان مورد بررسی تحز تاثیر تانش
 کااهش غلظاز کلروفیال و باه تباع آن.خشکی شدید کاهش یافز
کاهش فتوسنتز در کاهش وزن انداش امتصادی گیاهان بابونه و کاسنی
 علی رغپ کاهش وزن خشک گل بابونه و انداش.تاثیر به سزایی داشز
 عدش تاثیر سذیری عملکرد اسانس این دو گیاه در سطح،هوایی کاسنی
تنش خشکی مالیپ ناشی از افزایش درصد اسانس در این سطح تنش
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