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چکیده
گیاه ریحان ( )Ocimum basilicum L.از خانواده نعناع ( Lamiaceaeبه عنوان گیاه دارویی و سبزي تازه مورد استفاده قرار
می گیرد .از آنجا که گیاهان دارویی واکنﺶهاي متفاوتی به تنﺶ خشﻜی درعملﻜرد و تولید مواد موثره دارند ،شناسایی
وﺿعیت رشد آنها در شرایﻂ مﺨتلف آبیاري و تنﺶ خشﻜی میتواند راهنماي کشت گیاهان مقاوم به خشﻜی و کم آبی
باشد .در این پژوهﺶ اثر تنﺶ خشﻜی بر ویژگی هاي مورفولوژیک و میزان تولید اسانس و به ویژه لینالول در مراحل مﺨتلف
رشد گیاه ریحان ،به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در  3تﻜرار انجام شد .تیمارهاي آزمایشی شامل سه
سطح خشﻜی (ب دون تنﺶ ،تنﺶ مالیم و تنﺶ شدید) در شرایﻂ گلدانی ،در مراحل رویشی ،پیﺶ گلدهی ،گلدهی و میوه
دهی بود .نتایج نشان داد که تنﺶ خشﻜی تاثیر معنی داري بر صفات مورد ارزیابی داشته است .به طوري که با کاهﺶ
میزان رطوبت خا ك ،ارتفاع بوته ،تعداد و سطح برگ ،در تمامی مراحل رشد کاهﺶ و قطر ساقه در مراحل رشد به ویژه
تنﺶ شدید و طول ریشه در مرحله ي گلدهی افزایﺶ داشته است .تنﺶ خشﻜی سبب کاهﺶ معنیدار تعداد گلها شده
است .تنﺶ شدید در مراحل گل دهی و میوه دهی ،کاهشی در میزان اسانس و به ویژه لینالول داشته است در حالیکه تنﺶ
مالیم در هر دو مرحله افزایﺶ در میزان این ترکیبات نشان داد .بیشترین میزان درصد اسانس ( 0/59درصد) مربوط به
تنﺶ خشﻜی مالیم در مرحله گلدهی و بیشترین میزان لینالول ( 26 /77میلی گرم در بوته) مربوط به تنﺶ خشﻜی مالیم
در مرحله میوهدهی بود.
کلیدواژهها :اسانس ،تنﺶ خشﻜی ،ریحان ،صفات مورفولوژیک ،لینالول.

مقدمه

صورت سبزی تازه مورد استفاده قرار می گیرد .گیاه

ریحان گیاهی از خانوادهی نعنا ()Lamiaceae

ریحان از گیاهان دارویی ارزشمندی است که نه تنها

است که به عنوان گیاه دارویی ،ادویه ای و همچنین به

در صنایع غذایی ،داروسازی ،دندانپزشکی ،عطرسازی

16

اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و میزان تولید اسانس در گیاه دارویی ریحان در مراحل مختلف رشد  /قائمی و همکاران

و صنایع آرایشی و بهداشتی کاربردهای فراوانی

شده و یا مواد موثره ویژه پیدا کنند که در این صورت

دارد[ ،]4بلکه در طب سنتی و مدرن نیز موارد استفاده

بازدهی اقتصادی آنها افزایش خواهد یافت [.]4

بسیاری دارد از این گیاه در معالجهی نفخ شکم ،برخی

امروزه تحقیقات مختلف در زمینهی تنش شوری

بیماری های قلبی ،بزرگ شدن طحال و همچنین کمک

روی گیاهان مختلف صورت گرفته است و پزوهشهای

به هضم غذا استفاده می شود [ .]2همچنین اسانس این

اندکی در ارتباط با این تنش بر گیاه ریحان صورت گرفته

گیاه خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی دارد [.]19

است .گوهری و همکاران ( ،)1396برخی صفات

رشد و نمو گیاهان به عواملی چون نور ،حرارت،

رشدی و ویژگی های کمی اسانس گیاه ریحان را در

اکسیژن ،آب و  ...در حد مطلوب و در زمان مناسب

شرایط تنش خشکی همراه با به کارگیری اسید

بستگی دارد ،کمبود و یا افزایش بیش از حد مطلوب

هیومیک در کشت هیدروپونیک مورد بررسی قرار

هر یک از عوامل موثر بر رشد ،اختالالت ریختی،

دادند و نشان دادند که اعمال تنش شوری هر چند

آناتومی ،فیزیولوژیک و رشد و نمو را در گیاهان به

موجب کاهش اغلب صفات رشدی و نیز محتوای

همراه دارد [ .] 6بنا براین انحراف از شرایط مطلوب در

اسانس گیاه ریحان میشود اما کاربرد اسید هیومیک

گیاهان ،به عنوان تنش تعریف میشود و رشد و

با بهبود ویژگی های رشدی ،اثرات منفی تنش شوری

باروری گیاهان توسط فاکتورهای تنشی گوناگون

را کاهش می دهد .ملک پور و همکاران ( )2016نیز

زیستی و غیرزیستی تحت تأثیر قرار می گیرد .تنش

در پژوهشی مبنی بر تاثیر محرک زیستی کیتوزان بر

خشکی به منزله کمبود آب در گیاه بوده و این وضعیت

صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه ریحان

هنگامی ایجاد می شود که میزان تعرق از میزان جذب

بنفش کاشته شده در مزارع شهرکرد تحت تنش

آب بیشتر باشد .تنش خشکی معموال باعث برخی

خشکی ،نشان دادند که ضمن اینکه تنش کم آبی بر

پاسخهای مورفولوژیکی مانند :کاهش سطح برگ ،کاهش

برخی ویژگی های فیزیولوژیک ومورفولوژیک تاثیر

رشد ساقه ،افزایش رشد ریشه ،بسته شدن روزنهها،

دارد ،با کاربرد کیتوزان تا حدی از اثرات منفی کم آبی

کاهش نرخ رشد ،تجمع ناگهانی آنتیاکسیدانها و

کاسته می شود Khalid (2006).با بررسی مقایسه ای

ترکیبات محلول و فعال سازی برخی آنزیمها در

اثر تنش بر دو گونه از جنس  Ocimumنشان داد که

گیاهان میشود [ .]6از آنجا که کشور ایران با متوسط

درصد اسانس و ترکیبات اصلی آن و نیز محتوای

نزوالت آسمانی به عنوان منطقه خشک و نیمه خشک

کربوهیدرات ها و پرولین تحت شرایط تنش افزایش

طبقهبندی می گردد ،لذا وقوع تنش خشکی در دوره

می یابد ،در حالی که میزان پروتئین ها و برخی مواد

رشد محصوالت کشاورزی امری اجتنابناپذیر

معدنی کاهش نشان می دهد.

می باشد .در این زمینه ،تعیین گیاهان دارویی متحمل

با توجه به موارد ذکر شده  ،هدف از این پژوهش

به خشکی به لحاظ ارزش دارویی و اقتصادی حائز

بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای

اهمیت میباشند .حتی مواد موثره گیاهان دارویی

مورفولوژیک و مقدار و نوع اسانس بر گیاه ریحان

تحت تاثیر تنش های تنظیم شده و هدفمند ،افزوده

کاشته شده در گرگان در مراحل مختلف رشد میباشد.
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نظر گرفته شد و با توجه به نوع تیمار گلدانها با
مقدار تعیین شده آبیاری شدند[.]10

و گلخانهای در شرایط آب و هوایی گرگان با
مشخصات جغرافیایی ( عرض جغرافیایی  37درجه و

اندازهگیری فاکتورها:

 45دقیقه ی شرقی ،طول جغرافیایی  54درجه و 30

پس از اعمال تنش ،در مراحل مختلف رشد

دقیقهی شرقی و با ارتفاع  100متر از سطح دریا)

(رویشی ،پیشگلدهی ،گلدهی و میوهدهی) بوتهها از

صورت گرفت.

خاک خارج و صفات مورفولوژیک آن شامل ارتفاع

این آزمایش ،به صورت فاکتوریل در قالب طرح

گیاه ،طول ریشه ،طول طوقهی ساقه ،طول برگ ،تعداد

کامالً تصادفی در سه تکرار انجام شد .تیمارها شامل

گل ها و قطر گل ها ،مورد بررسی قرار گرفت ،همچنین

بدون تنش خشکی (تیمار شاهد) ،تنش مالیم و تنش

مقدار تولید اسانس آن به ویژه مقدار (لینالول) با روش

شدید خشکی در مراحل مختلف رشد گیاه ریحان در

کروماتوگرافی مایع سنجیده شد.

نظر گرفته شد[]1

پس از اندازه گیری صفات مورفولوژیکی مربوط به
هر تیمار (شاهد ،مالیم ،شدید) در هر چهار مرحله از

مراحل اجرا:
تهیه بذر و کاشت :مقدار  500گرم بذر ریحان از
مرکز پاکان بذر اصفهان تهیه گردید و در اسفند ماه 92

رشد گیاه(رویشی ،پیش گلدهی ،گلدهی و میوه دهی)،
محاسبات آماری انجام شد و مقایسه بین تیمارها
صورت گرفت.

در گلخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان در
گلدان های با قطر دهانه  27و ارتفاع  19سانتیمتر و در

اندازهگیری صفات مورفولوژیک

هر گلدان  25عدد بذر ،کشت و آبیاری شد .پس از

 5بوته را از خاک خارج کرده و فاکتورهای

سبز شدن بذرها ،در مرحله ی  3تا  5برگی تنک کردن

مرفولوژیک چون ارتفاع گیاه ،طول برگ و طول ریشه

صورت گرفت و در هر گلدان  5بوته گیاه حفظ

با استفاده از خط کش مدرج و اندازه طوقه ساقه با

شدند .گلدان ها با مخلوطی از خاک زراعی ،ماسه ،کود

کولیس دیجیتال اندازه گیری شد [ .]1همچنین در

دامی و خاک برگ به نسبت ( )1:1:2:3پر شدند.

مرحله گلدهی ،تعداد گل شمارش شد.

عملیات وجین دستی نوبت اول و دوم ،تنک و سله
شکنی به موقع صورت گرفت .جوانه زنی در دمای 18
درجه و بقیه ی مراحل در دمای  20تا  25درجه
گلخانه صورت گرفت [.]1

استخراج و اندازهگیری اسانس
اسانس گیری همزمان با مرحله گلدهی گیاه با
استفاده از کلونجر به روش تقطیر با آب انجام شد.

اعمال تنش خشکی :در ابتدا ظرفیت زراعی ()FC

اندامها ی هوایی گیاه ریحان مربوط به هر تیمار ،پس

خاک گلدان ها تعیین و مقدار آب برای گلدانهای

از خشک شدن آسیاب شده و سپس  30گرم از آن

شاهد محاسبه و در نظر گرفته شد .سپس  2/3مقدار

پس از خرد کردن با خرد کن دستی به همراه 600

آن برای تنش مالیم و  1/3آن برای تنش خشکی در

میلیلیتر آب داخل کلونجر قرار داده و به مدت سه
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ساعت اسانس گیری صورت گرفت .پس از خواندن

مقدار لی نالول در واحد اسانس و عملکرد اسانس در

حرارت ،با باز کردن شیر پایین دستگاه ابتدا آب و

بوته محاسبه و بهصورت میلی گرم در بوته بیان گردید.

سپس اسانس خارج شد .حجم اسانس بر حسب

به منظور تهیة نمودار کالیبراسیون و معادله خط مربوطه

میلیلیتر در صد گرم نمونه گیاهی محاسبه و بهصورت

از غلظتهای  200 ،150 ،100و  250میلی گرم بر لیتر

درصد بیان گردید .اسانس های حاصله از هر سه تکرار

لینالول استفاده گردید [ .]16بدین منظور ابتدا یک

در هر تیمار در میکروتیوب های مجزا جمع آوری شد.

محلول ذخیرهای از لینالول به غلظت  500میلی گرم بر

سپس بعد از رطوبت گیری با سولفات سدیم ،اسانسها

لیتر تهیه و سپس حجم های معینی از آن در بالن ژوژۀ

تا زمان اندازه گیری میزان لینالول (که در ادامه آمده

 10سی سی ،توسط استونیتریل رقیق گشته تا هر یک

است) در یخچال در دمای  4تا  5درجه سانتی گراد

از غلظت های استاندارد فوق حاصل شود .هر یک از

نگهداری شدند [.]7

استانداردهای تهیه شده ،سه بار بهدستگاه HPLC

تزریق گردیده تا از کالیبره بودن دستگاه اطمینان
اندازه گیری لینالول با استفاده از دستگاهHPLC

حاصل شود .سپس با استفاده از مساحت سطح زیر

اندازه گیری لینالول با استفاده از دستگاه

منحنی هر یک از استانداردها نمودار کالیبراسیون

کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال مدل Kannuar-

مربوطه رسم و معادله خط حاصله بدست آمد (تصویر

 2000ساخت کشور آلمان انجام شد این سیستم مجهز

 .) 1سپس توسط معادله خط کالیبراسیون ،مقدار لینالول

به پمپ الکروم مدل  7100-و آشکارساز یووی الکروم

رقیق شده در  10سی سی محاسبه و نهایتاً مقدار

مدل ل ( 7100-با طول موج  280نانومتر) بود .ستون

لینالول در نمونههای حاوی اسانس محاسبه گردید.

مورد استفاده در این بررسی ستون فاز معکوس سی -
 18با ابعاد  250*4/6میلی متر و اندازه ذرات 4

y = 17480x + 158333
R2 = 0.9984

4487846
3717665

تیمار را با استونیتریل تا حجم  10میلیلیتر رقیق نموده
و در سه نوبت (تکرار) به دستگاه  HPLCتزریق و

2000000

1888736

اندازه گیری شدند .فاز متحرک ،استونیتریل  50درصد
بدینصورت که  6میکرولیتر از اسانس حاصله از هر

3000000

2775032

میلیمتر در دقیقه در طول موج  210نانومتر
و دمای ستون در حین آنالیز مطابق دمای اطاق بود.

4000000

سطح زیر پیک

میکرومتر استفاده شد نمونه ها با سرعت جریان یک

5000000
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لینالول (پی پی ام)

تصویر - 1منحنی کالیبراسیون لینالول

سطح زیر منحنی مربوطه خوانده شد .سپس با توجه
به معادله منحنی استاندارد ،غلظت لینالول بهصورت

به منظور شناسایی پیک مربوط به لینالول در

میلی گرم بر لیتر (پیپی ام) تعیین و در نهایت بهصورت

نمونه های اسانس ،زمان بازداری آن در نمونه با زمان

میلی گرم در یک سی سی ( 1000میکرولیتر) بیان شد.

بازداری ترکیب استاندارد در هر تزریق مقایسه شد.

عملکرد لینالول در بوته نیز با استفاده از حاصلضرب

برای اطمینان بیشتر به  6میکرولیتر از یکی از
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نمونههای اسانس در یک بالن ژوژه  10سی سی 10

نتایج کلی اثر سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل

میکرولیتر لینالول خالص اضافه و سپس توسط

رشد برصفات مورفولوژیک ،میزان اسانس و لینالول

استونیتریل به حجم رسانده شد ،و  20میکرولیتر از

جداول  1و  2اثر سطوح مختلف تنش خشکی و

این نمونه به دستگاه  HPLCتزریق گردید.

مراحل رشدی

مختلف بر برخی ویژگیهای

کروماتوگرام افزایش سطح زیر پیک لینالول اسانس را

مورفولوژیک و مقدار اسانس گیاه ریحان ،را نشان

دقیقاً به میزان  10میکرو لیتر لینالول خالص نشان داد.

میدهد ،جدول  1نشان داد که تاثیر سطوح مختلف
تنش خشکی ،مراحل رشدی و اثرات متقابل آنها بر

تجزیه و تحلیل دادهها

ارتفاع بوته ،طول ریشه ،قطر یقه ،قطر ساقه ،تعداد

آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً

برگ و طول برگ تاثیر معنیداری در سطح احتمال 5

تصادفی با سه تکرار صورت گرفت .مقایسه میانگین با

درصد داشت.

آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تعیین شد.

همچنین بر اساس جدول تجزیه واریانس (جدول

آنالیز آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSو رسم

 ،) 2سطوح مختلف تنش خشکی ،مراحل رشد و اثرات

شکل ها با استفاده از  Excelانجام شد.

متقابل آنها بر تعداد گل ،درصد اسانس و لینالول تاثیر
معنیداری در سطح احتمال  5درصد داشت.

نتایج

جدول - 1تجزیه واریانس برخی از اجزای عملکرد تحت تاثیر تیمارهای مختلف سطوح خشکی و مراحل رشد
منابع تغییرات

درجه آزادی

ارتفاع بوته

طول ریشه

قطر ساقه

قطر طوقه

تعداد برگ

طول برگ

()DF

( سانتیمتر)

( سانتیمتر)

(میلیمتر)

( سانتیمتر)

(عدد)

(سانتی متر)

خشکی

2

243 /123

مراحل رشد

3

78 /335

*

خشکی* مراحل رشد

6

132 /034

خطا

12

درصد ضریب تغییرات ()CV

*

132 /11
155 /26

*

*

6 /765

*

8 /182

*

32 /16

*

875 /42
11 /87

24 /87

5 /99

10 /12

*

77 /871

32 /98

43 /98

49 /77

12 /98

7 /98

9 /43

6 /32

4 /54

*

*

*

144 /594
15 /874

*

11 /344

58 /87

*

352 /11

*

*

28 /22
15 /17

*

19 /99

اختالف معنیدار در سطح %5

جدول  - 2تجزیه واریانس تعداد گل و درصد اسانس تحت تاثیر تیمارهای مختلف تنش خشکی و مراحل رشد
منابع تغییرات

درجه آزادی ()DF

تعداد گل (عدد)

درصد اسانس

لینالول (میلیگرم در بوته)

خشکی

2

75 /171

*

0 /234

مراحل رشد

3

20 /123

*

0 /086

*

16 /345

خشکی * مراحل رشد

6

34 /56

*

0 /111

*

19 /435

خطا

12

درصد ضریب تغییرات ()CV

*

*

*

26 /292

*
*

19 /768

13 /234

114 /110

10 /565

5 /126

1 /321

*
*
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نمودار 2نشان داد ،بیشترین میزان طول ریشه

مطالعه اثر سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل

( 19/76سانتی متر) مربوط به تیمار شاهد در مرحله

رشد بر ارتفاع بوته

میوه دهی و کمترین میزان آن ( 12/36سانتیمتر)

طبق نمودار  1بیشترین میزان ارتفاع بوته (45/33

مربوط به تیمار شاهد در مرحله رویشی بود.

سانتی متر) مربوط به اثرات متقابل تیمار شاهد در
مرحله میوهدهی و کمترین میزان آن ( 13/26سانتیمتر)
هم مربوط به اثرات متقابل تنش مالیم در مرحله

مطالعه اثر سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل

رویشی بود.

رشد بر قطر طوقه و ساقه
بیشترین میزان قطر طوقه ( 3/6سانتیمتر) در تنش

مطالعه اثر سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل

خشکی مالیم در مرحله میوهدهی مشاهده شد و

رشد بر طول ریشه

کمترین میزان آن ( 0/7سانتی متر) مربوط به تیمار تنش
شدید خشکی در مرحله رو یشی بود (نمودار .)3

b b

شدید

a

شاهد

مالیم

50

b
40
d d
e

20

f f f

10

ارتفاع بوته سانتی متر

c

c
30

0
مرحله میوه دهی مرحله گلدهی

مرحله پیش
گلدهی

مرحله رویشی

نمودار - 1مقایسه میانگین های مربوط به اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل رشد بر ارتفاع بوته
شدید

مالیم

شاهد
25.000

a

d

c

e e e

15.000

10.000
5.000

طول ریشه سانتی متر

c

b

c c

c b

20.000

0.000

مرحله میوه دهی

مرحله گلدهی

مرحله پیش
گلدهی

مرحله رویشی

نمودار  - 2مقایسه میانگین های مربوط به اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل رشد بر طول ریشه
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همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان قطر

تیمار شاهد در مرحله میوهدهی بود .و کمترین میزان

ساقه ( 15/33میلی متر) مربوط به تنش خشکی مالیم

آن ( 15/53عدد) مربوط به تیمار تنش خشکی مالیم

در مرحله میوهدهی و کمترین میزان آن (9/01

در مرحله رویشی بود (نمودار .)5
همچنین بیشترین میزان طول برگ (4/50

میلی متر) مربوط به تنش خشکی شدید در مرحله

سانتی متر) مربوط به تیمار شاهد در مرحله

رویشی بود (نمودار .)4

گلدهی دهی و کمترین میزان آن ( 3/16سانتیمتر)
مطالعه اثر سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل

مربوط به تیمار تنش خشکی مالیم در مرحله پیش

رشد بر تعداد و طول برگ

گلدهی بود (نمودار .)6

بیشترین میزان تعداد برگ ( 55/63عدد) مربوط به

شدید
a
b

شاهد

مالیم

4

b

b

3.5
d

d

d

d

2.5

2
e e

1.5
e

1

قطر طوقه سانتی متر

c

3

0.5
0
مرحله میوه دهی

مرحله رویشی

مرحله گلدهی

نمودار - 3مقایسه میانگین های مربوط به اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل رشد بر قطر طوقه

شدید
b

a

b

d

c

d

مالیم

d

شاهد
c
e

g

مرحله میوه دهی

مرحله گلدهی

قطر ساقه میلی متر

e

f

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

مرحله رویشی

نمودار - 4مقایسه میانگین های مربوط به اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل رشد بر قطر ساقه
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شدید

a

شاهد

مالیم

60

b

c

50
d

d

40
g

f

f

30

g g

g

20

تعداد برگ

e

10
0
مرحله میوه دهی

مرحله رویشی

مرحله گلدهی

نمودار  - 5مقایسه میانگین های مربوط اثرات متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل رشد بر تعداد برگ
شدید

d

c

d

f

مرحله گلدهی مرحله پیش گلدهی

e d

d

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000

طول برگ سانتی متر

مرحله میوه دهی

مالیم

a

b
e e e

شاهد

مرحله رویشی

نمودار  - 6مقایسه میانگین های مربوط اثرات متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل رشد بر طول برگ

مطالعه اثر سطوح مختلف خشکی و مراحل رشدی

کمترین میزان آن ( 0/39درصد) مربوط به تیمار

بر تعداد گل

تنش خشکی شدید در مرحله گلدهی مشاهده شد

بیشترین میزان تعداد گل در بوته ( 43/2عدد)

(نمودار .)8

مربوط به تیمار شاهد مرحله گلدهی و کمترین میزان
آن ( 18/32عدد) هم مربوط به تیمار تنش خشکی

مطالعه اثر سطوح مختلف خشکی و مراحل رشدی

شدید در مرحله میوهدهی بود(نمودار.)7

بر مقدار لینالول
بیشترین میزان لینالول ( 26/77میلی گرم در بوته)

مطالعه اثر سطوح مختلف خشکی و مراحل رشدی

مربوط به تنش خشکی مالیم در مرحله میوهدهی و

بر درصد اسانس

کمترین میزان آن ( 20/11میلی گرم در بوته) مربوط

بیشترین میزان درصد اسانس ( 0/59درصد)
مربوط به تنش خشکی مالیم در مرحله میوه دهی و

به تیمار تنش خشکی شدید در مرحله گلدهی بود
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شدید

مالیم

23

شاهد
50

a

b

40

c

c
d
e

20

تعداد گل

30

10
0

مرحله گلدهی

مرحله میوه دهی

نمودار - 7مقایسه میانگین های مربوط به اثر سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل رشد بر تعداد گل

شدید

مالیم

شاهد

a

b

c

d

e

مرحله میوه دهی

درصد اسانس

e

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

مرحله گلدهی

نمودار - 8مقایسه میانگین های مربوط به اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل رشد بر درصد اسانس
شدید

مالیم

شاهد

a
c

b

c

d

25
20
15
10
5
0

مرحله میوه دهی

لینالول میلی گرم در بوته

d

30

مرحله گلدهی

نمودار - 9مقایسه میانگین های مربوط به اثرات متقایل سطوح مختلف تنش خشکی و مراحل رشد بر لینالول

بحث:

گیاهان ،به بحث و بررسی نتایج میپردازیم:

با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و با

نتایج این پژوهش نشان داد که در اکثر دورههای

استفاده از پژوهش های مشابه در خصوص اثرات تنش

رشد با افزایش میزان تنش خشکی ارتفاع گیاه کاهش

خشکی بر صفات مورفولوژیک و پاسخهای فیزیولوژیک

می یابد .همچنین طول ریشه در مرحلهی گلدهی و
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میوهدهی افزایش می یابد .قطر طوقه و ساقه در تمامی

جذب یون ،کربوهیدرات ها ،متابولیسم مواد غذایی و

مراحل رشد در تنش مالیم بیشترین مقدار را نشان داد.

پارامترهای رشد کاهش می دهد .نتایج این پژوهش با

تعداد و طول برگ ها نیز در شرایط تنش نسبت به

پژوهش های سایر پژوهشگران در کاهش ارتفاع ساقه

شاهد کاهش معنی داری یافته است .اثر تنش در مراحل

گیاهان مختلف تحت تنش خشکی مطابقت دارد

زایشی ،سبب کاهش معنی دار تعداد گل ها نسبت به

به عنوان مثال  Spechtو همکاران ( )2001و  Zhangو

شاهد بوده است .تنش شدید در مراحل گل دهی و

همکاران ( )2004گزارش کرده اند که درگیاه سویا،

میوه دهی ،اندکی کاهش در میزان تولید اسانس و به

ارتفا ع ساقه تحت تأثیر شرایط کم آبی کاهش پیدا می -

ویژه لینالول داشته است اما تنش مالیم در هر دو

کند Wu .و همکاران ( ، )2008گزارش کرده اند که در

مرحله افزایش نسبت به شاهد نشان داد .تنش خشکی،

استرس آبی ،ارتفاع نهال مرکبات تا  %25کاهش

یکی از مهمترین تنش های محیطی است که می تواند

می یابد و  Petropoulosو همکاران ( )2008کاهش

خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاهان را تغییر

معنی دار ارتفاع ساقه در گیاه جعفری را گزارش کرده

دهد و رشد و نمو گیاهان را محدود کند ،خشکی عامل

اند .که همه ی موارد با نتایج ا ین پژوهش در کاهش

بسیار مهم محدود کننده مرحله اولیه رشد و استقرار

ارتفاع ساقه تحت تنش خشکی هم سو است .ارتفاع

گیاهان است [ .] 3تنش خشکی باعث برخی پاسخهای

گیاه یکی از مهمترین پارامترهایی است که به شدت

مورفولوژیکی مانند :کاهش سطح برگ ،رشد ساقه،

تحت تأثیر تنش خشکی قرار می گیرد .با کاهش

افزایش رشد ریشه ،بسته شدن روزنه ها ،کاهش نرخ

پتانسیل اسمزی ،انرژی آزاد آب کاهش یافته و گیاه

رشد ،تجمع ناگهانی آنتی اکسیدانها و ترکیبات محلول

برای به دست آوردن مقدار مشخصی آب باید انرژی

و فعال سازی برخی آنزیم ها در گیاهان میشود.

حیاتی بیشتری صرف ک ند ،لذا بخشی از انرژی خود

همچنین اثرات تنش خشکی و گرما بر روی

گیاه که برای رشد و نمو به آن نیاز دارد صرف بدست

محصوالت به مرحله رشد محصول نیز بستگی دارد

آوردن آب شده و بدین ترتیب رشد عمومی آن کاهش

[ ،] 15که با نتایج این تحقیق که نشان داد تنش شدید

مییابد.

خشکی در مراحل رشد رویشی ،پیش گلدهی ،گلدهی

همچنین  Sangwanو همکاران در سال 1994

و میوهدهی میزان ارتفاع بوته ،طول برگ ،تعداد برگ و

گزارش کردند که سطوح متوسط استرس خشکی ،در

تعداد گل را به طور معنیداری کاهش می دهد،

گیاه علف لیمو ارتفاع گیاه ،سطح برگ ها و وزن

مطابقت دارد .زیرا کیفیت و کمیت رشد گیاهان به

برگ ها را کم می کند که با نتایج این تحقیق هم مطابقت

تقسیم سلولی ،بزرگ شدن سلول و تمایز سلولی

دارد.

وابسته است و این عوامل از تنش خشکی تاثیر می -

بر اثر تنش خشکی تعداد و اندازه برگ ها ،ارتفاع

پذیرند [18و  .]22همچنین طبق گزارشات  Jaleelو

بوته ،فاصله میانگره ،وزن خشک بوته و سایر

همکاران ( )2007و  Farooqو همکاران ( )2009تنش

پارامترهای رشد تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش

خشکی رشد گیاه را با اثرگذاری بر فرآیندهای

می یابند .احتماالً کاهش سطح برگ به دلیل کاهش

بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مانند :فتوسنتز ،تنفس،

محتوای نسبی آب و متعاقباً کوچک شدن اندازه
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سلول ها ،کاهش تقسیم سلول های مریستمی و در نتیجه
کند شدن رشد برگ ،توقف تولید برگ ،تسریع پیری و
متعاقب آن ریزش برگها میباشد [.]20
 )2000( Khurana and Singhنیز نشان دادند که
کاهش سطح وتعداد برگ در اثر افزایش تنش خشکی
سبب کاهش اتالف آب و تعرق و متعاقب آن افزایش
مقاومت گیاهان در برابر خشکی میشود.
محصوالت دارویی بر خالف همه محصوالت

25
برین ،م .1390 .تأثیر دو گونه قارچ آربوسکوالر
مایکوریزا

(Glomus intraradices

و

Glomus

 )mosseaeبر رشد  ،مقادیر کلروفیل و جذب فسفر
در گیاه ریحان  Ocimum basilicum L.تحت
شرایط تنش خشکی .فصلنامه تحقیقات گیاهان
دارویی و معطر ایران.486- 471 :)3(27 .
[ ] 2افکاری ،ا .1396 .تأثیرتنش خشکی ومقادیرکود
نیتروژ نه بر میزان وعملکرد اسانس و برخی
ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه دارویی

Ocimum

کشاورزی که در اوضاع تنشی از نظر مقدار تولید

 .basilicum L.فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و

صدمه می بینند ،ممکن است در این اوضاع تولید مواد

معطر ایران.1059- 1047 :)6( 33 .

شیمیایی بیشتر و در نتیجه بازدهی اقتصادی باالتری

[ ]3امید بیگی ،ر .1379 .رهیافتهای تولید و فرآوری

پیدا کنند [ .]3تولید متابولیت های ثانویه برای سازگاری

گیاهان دارویی ،جلد دوم ،تهران :انتشارات طراحان

گیاه نسبت به عوامل نامساعد و تنش های محیط زندگی

نشر 424 .صفحه.

صورت گرفته و به منزله به کار افتادن یک نوع جریان

[ ] 4امیدبیگی ،ر؛ صدرایی منجیلی ،ک و سفیدکن ،فاطمه.

دفاعی در جهت استمرار تعادل فعالیت های حیاتی به

 .1384اثر تاریخ کاشت بر عملکرد های کمی و

حساب میآید [.]3
نتایج این تحقیق نشان داد در شرایط تنش خشکی
مالیم میزان برخی از متابولیت های ثانویه از جمله میزان
لینالول افزایش می یابد ،چون گیاهان دارویی در شرایط

کیفی گیاه.Foenicum vulgare cv. Soroksari
فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.
.465- 479 :)4(21
[ ] 5پناهی نیا،م؛ ثانی خانی ،م و خیری ،ع.1395 .
خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گیاه ریحان با

تنش خشکی جهت مقابله با استرس برخی از

کاربرد نیتروژن و آهن .دانش کشاورزی و تولید

متابولیت های ثانویه سنتز می کنند و میزان آنها در

پایدار.166- 157 :)4(26 .

گیاهان به طور معنیداری افزایش می یابد .اما در گیاهان

[ ] 6چهرگانی راد  ،ع ،خورزمان ،ن؛ الری یزدی ،ح و

دارویی که برای تولید مواد موثر ،ب ه رشد کامل رویشی

شیرخانی ،ز .1395 .تغییر در صفات رویشی و

و زایشی نیاز دارند ،تنش خشکی موجب کاهش مواد

شاخصهای فیزیولوژیک گیاهان لوبیا تحت تنش

موثر و کیفیت آنها می گردد [ ] 10که با نتایج این تحقیق

روی در محیطکشت هیدروپونیک .زیستشناسی

که نشان داد در شرایط تنش خشکی شدید میزان برخی

تکوینی.39- 31 :)2(8 .

از متابولیت های ثانویه از جمله میزان لینالول به طور
معنی داری کاهش کاهش پیدا کرد مطابقت دارد.

منابع:
[ ] 1اصالنی ،ز؛ حسنی ،ع؛ صدقیانی ،م؛ سفیدکن ،ف و

[ ] 7رسولی ،د و فاخری ،ب .1395 .اثر تنش خشکی بر
عملکرد کمی و کیفی ،خصوصیات فیزیولوژیک و
ترکیبهای اسانس

دو گونه Ocimum basilicum L.

و .Ocimum americanum L.فصلنامة تحقیقات
گیاهان دارویی و معطر ایران.914- 900 :)5(32 .
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Abstract
Ocimum basilicum L.from Lamiaceae is used as a herb, spice and fresh vegetable. Since medicinal
plants have different reactions to drought stress in the production of effective compounds, Diagnosis
of medicinal plants growth under different irrigation conditions and drought stress can be a guide for
growing plants in dry and low water conditions. Therefore, in order to evaluate the effect of drought
stress on morphological characteristics and essential oil content, especially linalool, in different stages
of plant growth of Basil plant, a completely randomized factorial design was carried out in 3
replications. The experimental treatments included three levels of dryness (no stress, mild stress and
severe stress) in potted conditions, in vegetative, pre-flowering, flowering and fruit-growing stages.
The results showed that drought stress had a significant effect on evaluated characteristics. So, with
decreasing of soil moisture content, plant height, number and leaf area, decreased in all stages of
growth and Stem diameter increased at all stages, especially in severe stress and root length, increased
during flowering stage. In reproductive stages, drought stress caused a significant reduction in the
number of flowers than the control. Extreme stress in flowering and fruiting stages has had decrease in
the amount of essential oil production, especially linalool. However, mild stress showed increase in
the production of these compounds in both steps. The highest percentage of essential oil was related to
mild drought stress at flowering stage and the highest amount of linalool was due to mild drought
stress in the fruiting stage.
Keywords: Drought Stress, Essential oil, Morphological Characteristics, Linalool. Ocimum basilicum
L.

