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سالحورزی ومرتضیگلدانی 

محمدمقدم،*1مرتضیعلیرضایینقندر،2یحیی
 1و  .2استادیار و دانشجوی سابق دکتری گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3مربی پژوهشی مرکز تحقيقات انار ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4استادیار گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت - 1333/12/11 :تاریخ تصویب)1333/6/4 :


چکیده 
این پژوهش بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف آبياری بر خصوصيات مورفولوژیکی و
فيزیولوژیکی سه رقم اصالحشدۀ ریحان در دانشگاه فردوسی مشهد در سال  1331انجام شد.
آزمایش گلدانی بهصورت فاکتوریل بر پایۀ طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد .تيمارهای
آزمایش شامل سه رقم تجاری ریحان ) ) Genoes،Rubi ،Comin Hoja Largaو سه سطح تنش
خشکی (شاهد ،تنش متوسط  57درصد و تنش شدید  75درصد ظرفيت زراعی) بود .نتایج تجزیۀ
واریانس صفات مورفولوژیکی نشان داد که بين ارتفاع بوته ،وزن تر و خشک اندام هوایی و
درصد اسانس در ارقام مختلف اختالف معناداری وجود دارد .همچنين سطوح مختلف تنش
خشکی تأثير معناداری بر تعداد شاخۀ فرعی ،وزن تر و درصد اسانس در ارقام مختلف داشت.
براساس نتایج این پژوهش ارقام استفادهشده پاسخ فيزیولوژیکی متفاوتی نسبت به تنش خشکی
نشان دادند بهطوریکه رقم  Comin Hoja Largaتوانست تنش  75درصد ظرفيت زراعی را سه
هفته قبل از برداشت بهخوبی تحمل کند .بيشترین ميزان کلروفيل  5/71( bميلیگرم بر گرم وزن
تر) در تنش شدید ( 75درصد ظرفيت زراعی) حاصل شد .بهمنظور توليد بيشتر ميزان اسانس
( 5/57درصد) تنش شدید ( 75درصد ظرفيت زراعی) در شرایط مشابه توصيه میشود.
واژههایکلیدی :پارامترهای فيزیولوژیک ،تنش خشکی ،صفات مورفولوژیک ،وزن خشک.
مقدمه 
ریحان 4متعلق به تیرة نعناعیان 2و بومي آسیاست .انسان
از  3هزار سال پیش از گونههاي مختلف جنس ریحان
براي مقاصد دارویي و خوراکي استفاده کرده است.
خواص دارویي و وجود ترکیبات معطر سبب شده است
ریحان یکي از گیاهان مشهور در سراسر دنیا باشد،
بهطوريکه بخشي از این خواص مربوط به ترکیبات
روغنهاي فرّار موجود در آن است .اسانس و عصارة
* تلفن03411136420 :

ریحان بهطور گسترده در صنایع غذایي ،عطرسازي،
دارویي و بهداشتي کاربرد دارد ( Makari & Kintzios,
 .)2008خاصیت ضد باکتري ،ضد قارچي ،ضد حشرهاي و
آنتياکسیدانتي اسانس و عصارة گونههاي مختلف این
جنس موضوع پژوهشهاي زیادي بوده است ( Suppakul
 .)et al., 2003همچنین خواص ضد التهابي ،ضد
اسپاسمي ،ضد نفخي ،ضد استرس ،ضد ماالریا ،تقویت
سیستم ایمني ،ضد سرطاني ،کاهشدهندة چربي خون،

E-mail: m.moghadam@ferdowsi.um.ac.ir; moghaddam75@yahoo.com
1. Basil
(2. Lamiaceae (Labiatae
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التیامدهندة زخم معده ،تسکیندهندة درد ،تببر و
محرک آن به اثبات رسیده است ( ;Holm, 1999
 .)Suppakul et al., 2003مصرف جهاني اسانس ریحان
در سال  2002تقریباً  100تن به ارزش تقریبي 42
میلیون یورو برآورد شده است ) .(Brud, 2007ارقام
مختلفي از این گیاه تا کنون به دنیا معرفي شده است که
در نقاط مختلف کشت و کار ميشوند.
گیاهان در طول دورة رشد خود با تنشهاي
محیطي متعددي روبهرو ميشوند که هر یک از این
تنشها ميتواند با توجه به میزان حساسیت و مرحلۀ
رشد گونه گیاهي آثار متفاوتي بر رشد ،نمو و عملکرد
آنها داشته باشد و سبب تغییرات مورفولوژیکي،
فیزیولوژیکي ،متابولیکي ،بیوشیمیایي و مولکولي
متعددي در آنها شود که این امر موجب بازدارندگي
شدیدي در رشد گیاه و درنتیجه کاهش محصول
ميشود ( .)Imam & Zavarehi, 2005پاسخ گیاهان
به تنشهاي محیطي متفاوت است .همچنین توانایي
گیاهان براي سازش به تنشهاي محیطي به نوع،
شدت و مدت تنش ،زمان وقوع ،مرحلۀ رشد و گونۀ
گیاهي بستگي دارد (.)Mirfattah et al., 2009
گیاهان براي کاهش آثار زیانبار خشکي از
سازوکارهاي متنوعي استفاده ميکنند .چنین
سازوکارهایي دامنۀ وسیعي از واکنشها از سطح سلول تا
کل گیاه را شامل ميشوند .در شرایط کمبود آب
فتوسنتز و سطح برگ و درنتیجه رشد و عملکرد گیاه
کاهش ميیابد ( .)Mizanzadeh & Imam, 2010پایداري
غشاي سلولي تحت تنش رطوبتي بهمنزلۀ یک شاخص
مهم تحمل به خشکي ذکر شده است .از محتواي نسبي
آب بهمنزلۀ شاخصي مناسب از وضعیت آببرگها یاد
ميشود که در صورت پیشرفت تنش خشکي کاهش
ميیابد و سبب تغییر در غشاي یاختهاي و درنتیجه
افزایش نشت الکترولیتي از یاختهها ميشود .درحقیقت
نشت الکترولیت نیز ميتواند بهمنزلۀ یک شاخص مناسب
دیگر از چگونگي آسیبهاي وارده به یاختههاي برگي
طي دورة تنش خشکي مطرح باشد (.)Fu et al., 2004
همچنین گیاهان در مواجهه با تنشهاي محیطي با
ذخیرة مواد تنظیمکنندة اسمزي با این تنشها مقابله
ميکنند (.)Izadi et al., 2009

در مطالعۀ اثر تنش خشکي بر صفات فیزیولوژیکي
و میزان اسانس گیاه بادرشبي بیشترین عملکرد
اسانس ،قند محلول و کلروفیل  aو کلروفیل کل
بهترتیب در تیمارهاي  60 ،40و  400درصد ظرفیت
زراعي گزارش شد .با افزایش تنش از مقدار کلروفیل a
کم و بر مقدار کلروفیل  bافزوده شد ( Safikhani,
 .)2006اثر تنش خشکي بر شاخصهاي رشد
بادرنجبویه نشان داد که تنش خشکي بر شاخص سطح
برگ ،مادة خشک ،سرعت رشد گیاه و سرعت رشد
نسبي و درصد و عملکرد اسانس گیاه مؤثر است
( .(Ardekani et al., 2010تنش خشکي بر عملکرد تر
و خشک ،کلروفیل  aو  ،bقندهاي محلول ،پرولین،
محتواي نسبي آببرگ و درصد و عملکرد اسانس
نعناع فلفلي تأثیرگذار بود (.)Izadi et al., 2009
بررسي اثر تنش آبي بر تغییر ترکیبات اسانس ریحان
نشان داد که همزمان با اعمال تنش خشکي ،پتانسیل
آببرگ گیاه بهشدت کاهش پیدا کرد ،ولي در مقابل
مقدار اسانس ریحان به  4/2میکرولیتر بر گرم وزن
خشک گیاه افزایش یافت .همچنین مشخص شد تنش
خشکي سبب افزایش لینالول و متیلکاویکول در
ریحان ميشود ،اگرچه اجزاي نسبي سزکویي
ترپنهاي آن کاهش ميیابد (.)Simon et al., 1992
درنتیجه بررسي تأثیر تنش رطوبتي (،00 ،30 ،400
 10 ،40 ،20درصد ظرفیت زراعي) بر خصوصیات
مورفولوژیک و بیوشیمیایي ریحان بنفش مشخص شد
که ارتفاع گیاه ،ضخامت ساقه ،تعداد و سطح برگ،
شاخص سطح برگ ( )LAIو محتواي کلروفیل گیاه
کاهش پیدا ميکند ،ولي میزان آنتوسیانین و پرولین
آن بهشدت افزایش ميیابد (.)Alishah et al., 2006
از آنجاکه تنش آبي از بزرگترین مشکالت تولید
محصوالت کشاورزي در مناطق خشک و نیمهخشک
ازجمله ایران بهشمار ميرود ،شناخت واکنشهاي
گیاهان بهویژه گیاهان دارویي به کمبود آب اهمیت
ویژهاي دارد .با ارزیابي ارقام مختلف در شرایط کمآبي
ميتوان تأثیر این شرایط بر عملکرد و میزان
متابولیتهاي ثانویۀ گیاه را ارزیابي و با اطمینان
بیشتري ارقام مناسب را براي این نواحي توصیه کرد.
بنابراین ،هدف از انجام این پژوهش بررسي اثر تنش

مقدم و همکاران :تأثیر سطوح مختلف تنش خشکي بر برخي ویژگيهاي ...

دیرهنگام بر خصوصیات مورفولوژیکي و برخي
پارامترهاي فیزیولوژیکي سه رقم تجاري ریحان بود.
روشها
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کود ورمي کمپوست به مقدار  40گرم به هر کدام از
گلدانها اضافه شد .براي تعیین منحني رطوبتي خاک
از دستگاه صفحات فشاري 2استفاده شد .بدین ترتیب
که مقداري از خاک استفادهشده در آزمایش را در این
دستگاه قرار داده و سپس پتانسیلهاي مختلفي از
فشار (مکش) در محدودة ظرفیت زراعي ( -0/33بار)،
تا نقطۀ پژمردگي دائم ( -41بار) ،بر آن اعمال شد.
پس از  26ساعت نمونۀ خاک از دستگاه خارج شد .در
مرحلۀ بعد ابتدا وزن مرطوب و درنهایت وزن خاک
خشکشده در آون (دما  401درجه بهمدت 60
ساعت) اندازهگیري شد و با استفاده از رابطۀ زیر درصد
رطوبت وزني خاک ،در مکش اعمالشده محاسبه شد.
 = )A-B/B) 100میزان رطوبت وزني
براي وضعیت
ظرفیت زراعي
 :Aوزن خاک مرطوب پس از خروج آب ثقلي
 :Bوزن خاک خشکشده در دماي  401درجه بهمدت
 60ساعت
پس از تعیین نقطۀ ظرفیت زراعي ،میزان آّب الزم
براي رسیدن رطوبت خاک گلدان به حد ظرفیت
زراعي تعیین شد .اعمال تنش خشکي به این صورت
بود که گلدانها بهصورت روزانه توزین ميشدند و
نقصان رطوبتي در هر تیمار با آبیاري گلدانها تا
رسیدن به سطح تیمار مورد نظر برطرف ميشد .پس
از اعمال تنش ،نمونهبرداري و اندازهگیري صفات در
مرحلۀ تمامگل صورت پذیرفت .صفات ارزیابيشده در
این آزمایش شامل صفات زیر بودند:

این پژوهش در گلخانۀ پژوهشي دانشکدة کشاورزي
دانشگاه فردوسي مشهد در سال  ،4334بهصورت
آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح کامالً تصادفي با چهار
تکرار انجام شد .تیمارهاي آزمایش شامل سه رقم
تجاري و دارویي ریحان ) (Ocimum basilicumبه
نامهاي ( Rubiرقم ( Genoes ،)4رقم  )2و Comin
( Hoja Largaرقم  )3که حاوي اسانس فراوانياند،
بهمنزلۀ فاکتور اول و سه سطح تنش خشکي شامل
شاهد ( 400درصد ظرفیت زراعي) ،تنش متوسط (21
درصد ظرفیت زراعي) و تنش شدید ( 10درصد
ظرفیت زراعي) بهمنزلۀ فاکتور دوم بودند .بذور
استفادهشده در این آزمایش از شرکت انترسمیالس
(اسپانیا) 4تهیه و براي جوانهزني و سبزشدن یکنواخت
در سینيهاي مخصوص نشا کشت شدند .گیاهچهها در
مرحلۀ چهاربرگي به گلدانهاي پالستیکي با قطر
دهانۀ  30سانتيمتري ،ارتفاع  30سانتيمتري و
گنجایش  42کیلوگرم خاک منتقل شدند .در هر
گلدان  6گیاهچۀ سالم و یکنواخت کشت شد .گلدانها
در گلخانه در شرایط  44ساعت روشنایي (دماي 21ـ
 22درجۀ سانتيگراد) و  0ساعت تاریکي (41ـ 42
درجۀ سانتيگراد) و رطوبت نسبي  20درصد نگهداري
شدند .گیاهان طي دورة استقرار بهمدت  61روز در
شرایط بهینه و بدون اعمال تنش آبي رشد کردند.
بهمنظور بررسي اثر تنش خشکي دیرهنگام و
کوتاهمدت بر روي ویژگيهاي مورفولوژیکي و
فیزیولوژیکي آزمایششده ،سه هفته قبل از برداشت در
تیمارهاي مورد نظر تنش خشکي اعمال شدند .انتقال
نشاهاي سه تا چهار برگي به داخل گلدان در اواخر
اردیبهشت  4334ماه انجام شد و آزمایش در اواسط
مرداد  4334پایان پذیرفت.
خاک استفادهشده در این آزمایش دستساز و
ترکیبي از ماسه و خاک سطحاالرض به نسبت  4:4بود.

در مرحلۀ گلدهي ارتفاع گیاه ،تعداد شاخۀ فرعي و
طول گلآذین در هر بوته اندازهگیري شد .سپس پیکر
رویشي گیاهان از ارتفاع  40سانتيمتري سطح خاک
برداشت و وزن تر آنها محاسبه شد .نمونهها در سایه
و در دماي اتاق خشک و سپس وزن آنها تعیین شد.
اسانس نمونههاي خشکشده با استفاده از دستگاه
کلونجر و به روش تقطیر با آب بهمدت  3ساعت

)1. InterSemillas (Valencia, Spain

2. Pressure Plate

صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس
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استخراج شد .درصد اسانس (حجميـ وزني) با قرائت
حجم اسانس و با احتساب رطوبت نمونهها (براي این
منظور سه نمونۀ گیاهي داخل آون در دماي  22درجه
بهمدت  22ساعت قرار داده شد .اختالف وزن نمونهها
قبل و بعد از قراردادن در آون محاسبه و درصد رطوبت
نمونهها تعیین شد) محاسبه شود.
شاخص پایداری غشا

شاخص پایداري غشا از طریق نشت الکترولیتهاي
برگ ارزیابي شد .مقادیر نشت الکترولیتي سلولهاي
برگي از طریق رابطۀ زیر محاسبه ميشود ( Marcum,
 .)1998در این رابطه  E1و  E2بهترتیب نشت
الکترولیتي اولیه و ثانویهاند.
EL = (E1/ E2)  100

محتوای کلروفیل و کارتنوئید

اندازهگیري کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئیدهاي برگي
نیز با استفاده از روش  Dereو همکاران ( )1998انجام
گرفت و براساس روابط زیر محاسبه شد.
CHLa = 15.65A666 - 7.340A653
CHLb = 27.05 A653 - 11.21 A666
Cx+c = 1000 A470 - 2.860 Ca - 129.2 Cb/245

تبادالت گازی

بهمنظور اندازهگیري میزان فتوسنتز در واحد سطح برگ
(میکرومول  CO2در مترمربع در ثانیه) و غلظت CO2
درونروزنهاي (میکرومول  CO2بر مول) از دستگاه
 IRGA4مدل  LCA4استفاده شد .هدایت روزنهاي
(میليمول در مترمربع در ثانیه) با استفاده از دستگاه
پرومتر اندازهگیري شد .هدایت مزوفیلي (میليمول بر
مترمربع بر ثانیه) از تقسیمکردن فتوسنتز به غلظت CO2
درونروزنهاي به دست آمد .میزان کمتر فتوسنتز و
فرآوري  CO2در حضور مقادیر باالي  CO2داخل روزنهاي
به مفهوم پایینبودن میزان هدایت مزوفیلي و ناتواني
سلولهاي مزوفیل در استفاده از  CO2است ( Fischer et
 .)al., 1998بهمنظور تعیین کارایي مصرف آب فتوسنتزي
(میکرومول  CO2بر مول  )H2Oمیزان فتوسنتز به هدایت
روزنهاي تقسیم شد ( .)Ritchie et al., 1990تمامي
اندازهگیريها در ساعت  40صبح و بالفاصله بعد از اعمال
سطوح مختلف آبیاري صورت گرفت .در هر تیمار صفات
مورد نظر در برگهاي میاني شاخۀ اصلي در  6بوتۀ هر
گلدان اندازهگیري شد و  61ثانیه بعد از قراردادن برگ
داخل محفظۀ شیشهاي دستگاه اعداد ثبت شد
(.)Siosemardeh, 2004; Fischer et al., 1998

CHLt = CHLa + CHLb + Cx+c

در این روابط  :CHLaمیزان کلروفیل a؛ :CHLb
میزان کلروفیل b؛  :Cx+cمیزان کاروتنوئیدها کل و
 :CHLtکلروفیل کل را نشان ميدهند .بدین منظور
عصارهگیري با استفاده از استون انجام و جذب نور در
طول موجهاي  443 ،620و  444قرائت شد.
رنگدانههای گیاهی

اندازهگیري میزان رنگدانههاي گیاهي در مرحلۀ
گلدهي کامل گیاه با استفاده از دستگاه ( SPADمدل
 )SPAD 502, Minolta, Japanصورت پذیرفت.
کربوهیدرات کل

کربوهیدرات کل نمونههاي برگي ریحان نیز با استفاده
از معرف آنترون ارزیابي شد ( Hedge & Hofreiter,
.)1962

محتوای نسبی آب ((RWC2

براي این منظور قطعات  4سانتيمتري از برگهاي
وسطي شاخۀ اصلي و از قسمت میاني برگ تهیه و
وزن تر آنها اندازهگیري شد .این قطعات بهمنظور
تعیین وزن تورژسانس بهمدت  6ساعت در شدت نور
کم داخل آب مقطر قرار داده شدند .در انتها وزن
خشک نمونههاي برگي اندازهگیري و محتواي نسبي
آببرگ از طریق رابطۀ زیر به دست آمد ( Ritchie et
:)al., 1990
(وزن خشک  -وزن تورژسانس) ( /وزن

= %RWC
خشک  -وزن [

] × 400تر)
دادههاي حاصل از اندازهگیريها بهوسیلۀ نرمافزار
1. Infra Red Gas Analyser
2. Relative Water Content

مقدم و همکاران :تأثیر سطوح مختلف تنش خشکي بر برخي ویژگيهاي ...

آماري  MSTAT-Cتجزیه و تحلیل شد و مقایسۀ
میانگین دادهها در سطح احتمال  1درصد با آزمون
دانکن انجام شد .ضریب همبستگي دادهها با استفاده
از نرمافزار ) SPSS (ver. 21محاسبه شد.
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در سطح  1درصد معنادار شد (جدول .)4تنش شدید
موجب افزایش میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل
کل ،کاروتنوئیدها و میزان رنگدانههاي گیاهي شد که
با نتایج تحقیقات پژوهشگران دیگر ( & Baker
 )Musgrave, 1964; Gratani & Varone, 2004در
تضاد است .مقایسۀ میانگین آثار سادة سطوح مختلف
تنش خشکي نشان داد بیشترین محتواي کلروفیل  aو
 bو کارتنوئید در تنش شدید ( 10درصد ظرفیت
زراعي) مشاهده شد ،ولي کمترین میزان کلروفیل  aدر
تنش متوسط ( 21درصد ظرفیت زراعي) و کلروفیل b
در آبیاري کامل ( 400درصد ظرفیت زراعي) به دست
آمد که از نظر آماري اختالف معناداري با یکدیگر
نداشتند و کمترین میزان کارتنوئید نیز در تنش
متوسط ( 21درصد ظرفیت زراعي) و آبیاري کامل
( 400درصد ظرفیت زراعي) به دست آمد (جدول.)2
بررسي آثار متقابل رقم و سطوح مختلف تنش خشکي
بر محتواي نسبي کلروفیل  bنشان داد بیشترین میزان
کلروفیل  bدر رقم  Comin Hoja Largaهمراه با تنش
شدید و کمترین میزان در رقم  Genoesهمراه با
آبیاري کامل حاصل شد (شکل.)4

نتایجوبحث 
نشت الکترولیت

براساس نتایج تجزیۀ واریانس اثر تنش خشکي و سه
رقم ریحان و اثر متقابل آنها بر نشت الکترولیتي
معنادار نبود (جدول .)4به نظر ميرسد در این پژوهش
با توجه به اعمال تنش خشکي در سه هفته قبل از
برداشت احتماالً آسیبوارده به یاختههاي برگي اندک
بوده و اثري بر نشت الکترولیت نداشته است.
محتوای کلروفیل و کاروتنوئیدها

براساس نتایج تجزیۀ واریانس اثر ارقام مختلف بر
محتواي کلروفیل کل ،کلروفیل  ،aکلروفیل  bو
کارتنوئیدها معنادار نبود ،ولي اثر سطوح مختلف تنش
خشکي در سطح  4درصد بر روي این صفات معنادار
بود و اثر متقابل رقم و تنش تنها در مورد کلروفیل b

جدول  .4نتایج تجزیۀ واریانس صفات ارزیابيشده
میانگین مربعات
منبع

درجۀ

تغییرات

آزادي

رقم

2

تنش

2

رقم × تنش

6

کلروفیل کلروفیل کلروفیل
نشت
کل
الکترولیتي
B
A
22/12ns
ns
ns

0/42

44/21
3/6

C.V

کارتنوئیدها

4/46ns 0/062ns 0/34ns
**2/44** 0/42** 0/13
ns

0/43* 0/32

43/6

44/3

ns

4/43

رنگدانههاي

کربوهیدرات

محتوي نسبي

سرعت

گیاهي

کل

آب برگ

فتوسنتز

22/64ns

430/33ns

**40/42

0/000ns
**0/023
ns

42/4

404/44ns
**432/46

ns

ns

ns

0/44

40/3

434/43
44/3

**4030/032

2422/41

ns

0033/03

332/064

44/3

44/2

**41/66
ns

3

41/4

 * ،nsو ** بهترتیب نشاندهندة وجودنداشتن اختالف معنادار و و جود اختالف معنادار در سطح  1و  4درصد است.

ادامۀ جدول 4
منبع

درجۀ

تغییرات

آزادي

رقم

میانگین مربعات
غلظت  CO2زیر

هدایت

هدایت

کارایي

ارتفاع

تعداد شاخۀ

طول

وزن

وزن خشک

درصد

روزنهاي

روزنهاي

مزوفیلي

مصرف آب

گیاه

فرعي

گلآذین

تر بوته

بوته

اسانس

2

36/ 20ns

04/14ns

**04/14

3410/01** 4200/61ns

0/41ns

411/04** 4134/10** 6/21ns

ns

ns

ns

ns

**0/23

تنش

2

402/30

**434/21

**62462/33** 434/21

406/24

**44/06

24/64

*202/36

44/43

**0/20

رقم × تنش

6

33/24ns

21/44ns

21/44ns

40216/36ns

63/40ns

41/42ns

24/36ns

442/44ns

2/42ns

**0/42

42/3

4/0

43 /2

46/3

3/3

43/2

43/1

46/0

44/6

6/6

C.V

 * ،nsو ** بهترتیب نشاندهندة وجودنداشتن اختالف معنادار و و جود اختالف معنادار در سطح  1و  4درصد است.
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جدول .2تأثیر رقم و سطوح تنش خشکي بر برخي ویژگيهاي ریحان
سرعت
فتوسنتز

تیمار

کلروفیل کلروفیل کلروفیل کاروتنوئیدها
کربوهیدرات محتواي
b
a
نشت
(میليگرم (میليگرم کل (میليگرم (میليگرم رنگدانههاي (میليگرم نسبي
(میکرومولCO2
الکترولیت
بر گرم
بر گرم
گیاهي
بر گرم
آب
بر گرم بر گرم
در مترمربع
)(%
وزن تر)

وزن تر)

وزن تر)

وزن تر)

وزن تر)

)(%

در ثانیه)

غلظت
Co2

زیر روزنهاي
(میکرومول
 CO2بر مول)

رقم
Rubi

Hoja LargaComin

0/32 a 0/16 a 40/14 b
0/21 a 0/36 b 42/44 ab
0/33 a 0/13 a 42/40 a

تنش
%400 FC
%21 FC
%10 FC

0/21 b 0/33 b 44/02 a
0/24 b 0/30 b 44/24 a
0/60 a 0/46 a 44/26 a

Genoes

4/26 a
0/01 b
4/24ab
0/34 b
0/30 b
4/60 a

0/32 a
0/24 b
0/31 ab
0/22 b
0/22 b
0/66 a

31/32 a
32/40 a
60/03 a
36/33 b
36/24b
63/26b

63/23 a
61/23 a
62/00 a

43/32a
40/03a
13/22a

40/42a 13/62 a
13/42b 62/04 a
11/60b 60/44 a

3/23 a
4/36 b
2/64 ab
3/43 a
2/02 a
4/43b

362/33 a
314/02 a
310/32 a
362/31 b
360/43 ab
312/22 a

ادامه جدول  .2تأثیر رقم و سطوح تنش خشکي بر برخي ویژگيهاي ریحان
تیمار

کارایي
هدایت روزنهاي هدایت مزوفیلي
درصد
وزن
تعداد وزن
طول
ارتفاع
مصرف آب
(میليمول
(میليمول
گلآذین شاخۀ تر بوته خشک بوته اسانس
گیاه
(میکرومول CO2
بر مترمربع
در مترمربع
()%
(گرم)
(سانتيمتر) (سانتيمتر) فرعي (گرم)
بر مول )H2O
بر ثانیه)
در ثانیه)

رقم
Rubi
Genoes
Comin Hoja Larga

64/10 a
14/44 a
10/04 a

3/33 a
1/14 b
2/03 ab

01/32 a
24/00a
00/02 a

32/63 b
13/24 a
16/60 a

4/03 b 40/00b 40/46a 40/40 a
1/31 a 22/24a 40/43a 3/23 a
4/14 a 24/42a 40/00a 40/23 a

0/60b
0/ 40 a
0/44 a

تنش
%400 FC
%21 FC
%10 FC

10/24 ab
34/64 b
44/04 a

3/01 a
0/22 a
6/44 b

06/22a
440/43a
36/03 b

63/44 a
61/24 b
61/04 ab

1/13a 23/30a 3/62 b 44/32 a
6/24 b 40/30b 44/03a 3/43 a
6/11 ab 42/13b 3/02 b 3/21 a

شکل  .4اثر متقابل رقم و سطوح مختلف تنش خشکي بر میزان کلروفیل

b

0/14c
0/40 b
0/20a

مقدم و همکاران :تأثیر سطوح مختلف تنش خشکي بر برخي ویژگيهاي ...
در بررسي اثر تنش خشکي بر ریحان ( & Hassani
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کلروفیل افزایش نشان داد .عالوه بر این کاهش
کلروفیل ممکن است بهعلت تولید رادیکالهاي آزاد
اکسیژن باشد ،که رادیکالهاي آزاد سبب تجزیۀ این
رنگیزهها ميشوند ( .)Schutz &Fangmeir, 2001در
این پژوهش به نظر ميرسد تنش خشکي کوتاهمدت
سبب افزایش کاروتنوئیدها و در نتیجه حفاظت از
غشاهاي تیالکوئیدي و جلوگیري از تخریب کلروفیلها
شد .این امر سبب افزایش کلروفیل با اعمال تنش شد.
در مطالعهاي دیگر به نقش کاروتنوئیدها در محافظت
از غشاهاي تیالکوئیدي و جلوگیري از فتواکسیداسیون
کلروفیلها اشاره شد (.)Lawlor & Cornic, 2002
حفظ کلروفیل در برگ تحت شرایط تنش از
شاخصهاي فیزیولوژیکي مقاومت به تنش است .با
توجه به نتایج حاصل از همبستگي صفات (جدول)3
رابطۀ مثبت و معناداري در سطح احتمال  4درصد بین
کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل ،کاروتنوئیدها و
رنگدانههاي گیاهي وجود داشت .بهطوريکه با افزایش
هر یک از این رنگیزههاي گیاهي ،سایرین نیز افزایش
نشان ميدهند.

 )Omidbaigi, 2002و نعناع (
 )2000نشان داده شد که همزمان با تنش خشکي
محتواي کلروفیل کاهش پیدا ميکند که با نتایج این
پژوهش مطابقت نداشت .اثر متقابل رقم و تنش
خشکي بر روي رنگیزههاي گیاهي در این مطالعه
معنادار نشد و ارقام مختلف پاسخ یکساني از این نظر
به این شرایط نشان دادند .تنها میزان کلروفیل bبر اثر
متقابل رقم و تنش معنادار شد (شکل .)4کاهش میزان
کلروفیلها بر اثر تنش خشکي علل متعددي دارد.
ازجمله اینکه همزمان با کاهش مقدار آب خاک و
پتانسیل آببرگ ،برخي هورمونها مانند اتیلن و اسید
آبسیزیک افزایش ميیابد و فعالیت کلروفیالز زیاد
ميشود و بهعلت هیدرولیز کلروپالست و پروتئینهاي
تیالکوئیدي محتواي کلروفیل کل و نسبت کلروفیل a
به bنیز کاهش پیدا ميکند (.)Loggini et al., 1999
بهنظر ميرسد تنش خشکي دیرهنگام اعمالشده در
این آزمایش اثري بر روي هورمونهاي یادشده و
فعالیت کلروفیالز نداشت و به همین علت میزان
Misra & Sricastatva,

جدول  .3ضرایب همبستگي بین صفات اندازهگیري شده
X+C CHLt CHLb CHLa EL1
4 -0/046 CHLa
4 0/024** -0/046 CHLb
0/366**0/303** -0/026 CHLt
0/333 0/333**0/342** -0/036 X+C

Phr RWC CAR spad

Co2

Oil

SC

MC

WUE

H

Inf

Bn

AFW

4

**

4

0/641** 0/634** 0/112**0/663**- 0/431 Spad
-0/021 -0/042 -0/020 -0/063 0/020 -0/444 CAR
4

4

4 0/043 -0/201 -0/240 -0/243 -0/202 -0/263 - 0/033 RWC
0/020 0/221 -0/120** -0/422 -0/421 -0/224 -0/043 -0/434 Phr
-0/260**-0/023 0/330* 0/240 0/242 0/216 0/322 0/202 0/242 Co2
4

4

0/334* -0/124**-0/221 0/021 0/300 0/022 0/24 0/464 0/023 0/320

4

Oil
0/242 -0/042 -0/246 -0/033 -0/003 0/300* 2/00 0/202 0/343 0/464 -0/244 SC
-0/212 -0/140** -0/211** 4/000** 0/022 0/204 -0/144** -0/420 -0/424 -0/222 -0/043 -0/460 MC
4

4

0/664** -0/212** -0/203 -0/042 0/644** -0/012 0/021 -0/601** -0/202 -0/223 -0/324 -0/420 0/062 WUE
-0/466 -3/00 0/020 0/133** 0/400 -0/304 -0/042 -0/040 0/226 -0/410 -0/420 -0/003 -0/444 0/623* H
4

4

4
0/422 -0/244 0/446 0/061 -0/424 -0/233 0/412 0/343 0/023 0/031 0/444 0/422 0/033 0/464 0/040 Inf
-0/226 -4/00 -0/063 -0/12 -0/244 0/003 -0/424 -0/040 -0/200 -0/012 -0/026 -0/443 -0/462 -0/433 -0/436 -0/064 Bn
-0/404 0/363* 0/044** -0/14 -0/413 -0/001 0/264 0/400 -0/414 -0/41 -0/030 0/203 -0/030 -0/003 -0/061 -0/023 0/340* AFW
4

4

0/362** -0/022 0/032 0/322** -0/464 -0/300 0/403 0/601* 0/402 -0/346 -0/040 -0/010 0/333* -0/442 -0/044 -0/042 -0/42 0/313* ADW

* و ** :بهترتیب معناداري در سطح احتمال  1و  4درصد
 Oil ،ADW ،AFW ،Bn. ،Inf. ،H ،WUE ،MC ،SC،،Co2 ،Phr ،RWC ،CAR ،Spad ،X+C ،CHLt ،CHLb ،CHLa ،EL .4بهترتیب نشانگر نشت الکترولیت ،کلروفیل ،a
کلروفیل  ،bکلروفیل کل ،کارتنوئیدها ،رنگدانههاي گیاهي ،کربوهیدرات ،محتواي نسبي آب ،سرعت فتوسنتز ،غلظت  CO2زیرروزنهاي ،هدایت روزنهاي ،هدایت
مزوفیلي ،کارایي مصرف آب ،ارتفاع گیاه ،طول گلاذین ،تعداد شاخۀ فرعي ،وزن تر بوته ،وزن خشک بوته و درصد اسانس است.

144

علوم باغباني ایران ،دورة  ،64شمارة  ،3پاییز 4336

محتوی نسبی آببرگ و کارایی مصرف آب

براساس نتایج تجزیۀ واریانس اثر تنش خشکي بر
محتواي نسبي آببرگ و کارایي مصرف آب در سطح
 4درصد معنادار شد؛ درحاليکه اثر ساده رقم و اثر
متقابل رقم و تنش خشکي بر این صفات معنادار نبود
(جدول .)4مقایسۀ میانگین آثار سادة سطوح مختلف
تنش خشکي نشان داد بیشترین محتواي نسبي
آببرگ در آبیاري کامل حاصل شد و کمترین میزان
در تنش شدید به دست آمد که از نظر آماري با تنش
متوسط اختالف معناداري نشان نداد (جدول.)2
مقایسۀ میانگین آثار سادة سطوح مختلف تنش
خشکي نشان داد بیشترین کارایي مصرف آب در تنش
متوسط ( 21درصد ظرفیت زراعي) حاصل شد که از
نظر آماري با آبیاري کامل ( 400درصد ظرفیت
زراعي) اختالف معناداري نشان نداد و کمترین کارایي
مصرف آب نیز در تنش شدید ( 10درصد ظرفیت
زراعي) مشاهده شد (جدول.)2
نتایج مقایسۀ میانگین آثار سادة رقم بیانگر آن
است که بیشترین و کمترین سرعت فتوسنتز بهترتیب
در رقم  Rubiو  Genoesحاصل شد (جدول .)2مقایسۀ
میانگین آثار سادة سطوح مختلف تنش خشکي نشان
داد بیشترین سرعت فتوسنتز در آبیاري کامل (400
درصد ظرفیت زراعي) صورت پذیرفت که از نظر آماري
با تنش متوسط ( 21درصد ظرفیت زراعي) اختالف
معناداري نشان نداد و کمترین میزان در تنش شدید
( 10درصد ظرفیت زراعي) به دست آمد (جدول .)2در
این پژوهش تنش خشکي و بهویژه تنش شدید موجب
کاهش سرعت فتوسنتز شد که با نتایج پژوهشهاي
قبلي مطابقت داشت (.)Mizanzadeh & Imam, 2010
درصد بیشتر کاهش فتوسنتز به عوامل انتشار CO2
برميگردد .مطالعات نشان ميدهد که تنش خشکي
بهطور مستقیم بر فرایندهاي بیوشیمیایي مربوط به
فتوسنتز اثر گذاشته و بهطور غیرمستقیم با بستهشدن
روزنهها و درنتیجه کاهش جذب  CO2بر فتوسنتز مؤثر
است ( .)Baker & Musgrave, 1964انتقال مواد
فتوسنتزي نیز تحتتأثیر تنش خشکي قرار ميگیرد و
موجب اشباعشدن برگها از این مواد ميشود که

ممکن است فتوسنتز را محدود کند .با محدودشدن
فرآوردههاي فتوسنتزي در شرایط کمبود آب ،رشد
گیاه و درنهایت عملکرد آن کاهش ميیابد .در مورد
ارقام مختلف نیز سرعت فتوسنتز اثر معناداري داشت.
هرچند اثر متقابل رقم و تنش خشکي در این مطالعه
معنادار نشد .فعالیت فتوسنتز برگ ميتواند بهمنزلۀ
وسیلهاي مفید براي طبقهبندي گیاهان متحمل به
کمآبي استفاده شود و انتخاب رقم مناسب از این
جهت اهمیت دارد.
براساس نتایج تجزیۀ واریانس ،اثر سطوح مختلف
تنش خشکي بر هدایت روزنهاي در سطح  4درصد
معنادار بود ولي اثر ارقام مختلف و اثر متقابل رقم و
تنش خشکي معنادار نبود (جدول .)4مقایسۀ میانگین
آثار سادة سطوح مختلف تنش خشکي نشان داد
بیشترین و کمترین میزان هدایت روزنهاي بهترتیب در
تنش شدید ( 10درصد ظرفیت زراعي) و متوسط (21
درصد ظرفیت زراعي) به دست آمد (جدول .)2براساس
نتایج تجزیۀ واریانس ارقام مختلف ،سطوح مختلف
تنش خشکي و اثر متقابل رقم و تنش خشکي بر صفت
غلظت  CO2زیرروزنهاي معنادار نبود (جدول .)4نتایج
حاصل از همبستگي صفات نشان داد که بین غلظت
 CO2زیرروزنهاي و هدایت مزوفیلي رابطۀ منفي و
معنادار در سطح احتمال  4درصد و بین غلظت CO2
زیرروزنهاي و اسانس رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد.
همچنین فتوسنتز با هدایت مزوفیلي و کارایي مصرف
آب رابطۀ مثبت و معنادار و با  CO2و میزان اسانس
رابطۀ منفي و معنادار در سطح احتمال  4درصد دارد
(جدول .)3در این پژوهش تنش خشکي بر غلظت
 CO2زیرروزنهاي و در مورد ارقام مختلف و اثر متقابل
آنها تأثیري نداشت .نتایج بررسي اثر شبنم و تنش
خشکي در بادرنجبویه نشان داد که تنش خشکي
موجب بستهشدن روزنهها و درنتیجه سبب پایینآمدن
جذب  CO2و کاهش عملکرد گیاه ميشود
( .)Blumenthal, 2000بررسي نتایج حاصل از
همبستگي صفات نشان داد با افزایش هدایت مزوفیلي،
کارایي مصرف آب و فتوسنتز نیز افزایش و میزان CO2
زیرروزنهاي کاهش ميیابد.
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ارتفاع گیاه و طول گلآذین

براساس نتایج تجزیۀ واریانس اثر ارقام مختلف بر ارتفاع
گیاه در سطح  4درصد معنادار بود ولي بر طول گلآذین
معنادار نبود .همچنین سطوح مختلف کمتنش خشکي و
اثر متقابل رقم و تنش خشکي براي هر دو صفت معنادار
نبود (جدول .)4اگرچه بیشترین ( 44/3سانتيمتر) و
کمترین ( 3/4سانتيمتر) طول گلآذین بهترتیب در
آبیاري کامل ( 400درصد ظرفیت زراعي) و تنش متوسط
( 21درصد ظرفیت زراعي) به دست آمد اما این اختالف
از نظر آماري معنادار نبود .نتایج مقایسۀ میانگین آثار
سادة رقم بیانگر آن است که بیشترین ارتفاع گیاه (16/1
سانتيمتر) در رقم  Comin Hoja Largaحاصل شد که از
نظر آماري با رقم  Genoesاختالف معناداري نشان نداد.
کمترین ارتفاع گیاه ( 32/1سانتيمتر) نیز در رقم Rubi
مشاهده شد (جدول .)2بررسي همبستگي صفات رابطۀ
مثبت و معناداري در سطح احتمال  4درصد بین ارتفاع و
وزن تر و خشک گیاه نشان داد .طول گلآذین نیز رابطۀ
مثبت و معناداري در سطح احتمال  1درصد با وزن تر
گیاه دارد (جدول .)3گزارشها بیانگر آن است که خشکي
موجب کاهش ارتفاع در ریحان و نعناع ميشود ( Mirsa
)& Sricastatva, 2000; Hassani & Omidbeigi, 2002
که با نتایج این پژوهش در تضاد است .مطالعهاي دیگر
نشان داد که تنش کوتاهمدت رطوبتي به مدت  1تا  2روز
قبل از برداشت سبب کاهش ارتفاع در ریحان شد ( Jerez
 .)et al., 2004در این پژوهش با وجود تنش کوتاهمدت
آبیاري اثر مشابهي مشاهده نشد .به نظر ميرسد ارتفاع
گیاه در شرایط تنش خشکي متأثر از طول دورة تنش و
شدت آن است .بهطوريکه تنش خشکي کوتاهمدت به
اندازة تنش خشکي طوالني سبب تأثیر بر روي ارتفاع
نميشود .عالوه بر این احتمال دارد اعمال تنش در
مراحل اولیۀ رشد بر روي ارتفاع مؤثر باشد و در اینجا که
تنش سه هفته قبل از برداشت اعمال شده است ،بهعلت
پایان مراحل رشد رویشي گیاه اثري بر ارتفاع نداشت.
وزن تر و خشك بوته

براساس نتایج تجزیۀ واریانس اثر سه رقم ریحان بر
وزن تر و خشک گیاه در سطح  4درصد معنادار بود
ولي سطوح مختلف تنش خشکي بر روي وزن خشک
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اثري نداشت و فقط بر وزن تر گیاه در سطح  1درصد
تأثیر معناداري داشت .اگرچه تنش خشکي موجب
کاهش وزن خشک بوته در تنش متوسط و شدید
نسبت به آبیاري کامل شد ،ولي این اثر معنادار نبود.
درحاليکه تنش خشکي در سه هفته قبل از برداشت
موجب کاهش وزن تر گیاه شد و در ارقام مختلف بین
تنش شدید و متوسط اثر متفاوتي دیده شد .اثر متقابل
رقم و تنش خشکي نیز در هر دو مورد معنادار نشد
(جدول .)4نتایج مقایسۀ میانگین آثار سادة رقم بیانگر
آن است که بیشترین وزن خشک گیاه ( 4/14گرم) در
رقم  Comin Hoja Largaو وزن تر ( 24/42گرم) در
رقم  Comin Hoja Largaمشاهده شدند که از نظر
آماري با رقم  Genoesاختالف معناداري نداشتند.
کمترین وزن خشک گیاه ( 4/03گرم) و وزن تر
( 40/00گرم) نیز در رقم  Rubiمشاهده شد
(جدول .)2مقایسۀ میانگین آثار سادة سطوح مختلف
تنش خشکي نشان داد بیشترین وزن تر ( 23/30گرم)
در آبیاري کامل ( 400درصد ظرفیت زراعي) و
کمترین وزن تر ( 42/13گرم) در تنش شدید (10
درصد ظرفیت زراعي) به دست آمد که از نظر آماري
با تنش متوسط ( 21درصد ظرفیت زراعي) اختالف
معناداري مشاهده نشد (جدول.)2
یکي از آثار تنش خشکي کاهش وزن مادة خشک
است .در گیاه نعناع ،تنش آبي سبب کاهش معناداري
در میزان مادة خشک شد ( Misra & Sricastatva,
) 2000که با نتیجۀ این پژوهش مطابقت ندارد .نتایج
این آزمایش با گزارشهاي دیگر که بیان کردند تنش
کوتاهمدت رطوبتي بهمدت  1تا  2روز قبل از برداشت
ریحان سبب کاهش وزن خشک آن ميشود ( Jerez et
 )al., 2004نیز مطابقت ندارد .در همین زمینه
بررسيها نشان داد که در گیاه نعناع میزان مادة
خشک با انجام آبیاري بیشتر افزایش ميیابد ( Charles
 .)et al., 1990در این پژوهش نیز بیشترین وزن
خشک در آبیاري کامل مشاهده شد .در پژوهشهاي
انجامشده توسط سایر پژوهشگران مشاهده شد که
همگام با افزایش تنش و کمبود آب وزن خشک ریحان
کاهش ميیابد ( & Simon et al., 1992; Hassani
 .)Omidbaigi, 2002به نظر ميرسد علت تضاد نتایج
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این پژوهش با سایر پژوهشگران اعمال تنش کوتاهمدت
بر روي گیاه بود که این میزان بر روي کاهش مواد
فتوسنتزي و درنتیجه وزن مادة خشک مؤثر نبود.
نتایج این پژوهش در مورد اثر تنش خشکي بر روي
وزن تر با نتایج سایر پژوهشها در نعناع ( Simon et
 )al., 1992; Misra & Sricastatva, 2000و ریحان
( )Hassani & Omidbaigi, 2002مطابقت دارد .نتایج
بررسي همبستگي بین صفات نشان داد بین وزن تر و
خشک گیاه و همچنین بین وزن تر و ارتفاع گیاه رابطۀ
مثبت و معناداري در سطح احتمال  4درصد مشاهده
شد (جدول.)3
رنگدانههای گیاهی

براساس نتایج تجزیۀ واریانس اثر سطوح مختلف تنش
خشکي بر میزان رنگدانههاي گیاهي در سطح  4درصد
معنادار بود ولي اثر ارقام مختلف و اثر متقابل رقم و
تنش خشکي در مورد این صفت معنادار نشد
(جدول .)4مقایسۀ میانگین اثر سطوح مختلف تنش بر
رنگدانههاي گیاهي نشان داد بیشترین میزان رنگدانه
در تنش شدید ( 10درصد ظرفیت زراعي) مشاهده شد
هرچند از نظر آماري بین سطوح مختلف تنش اختالف
معناداري مشاهده نشد (جدول.)2
آزمایش انجامشده بر روي گندم زمستانه نشان داد
که با بروز تنش خشکي میزان رنگدانههاي گیاهي
افزایش یافت ( .)Barraclough & kate, 2001افزایش
رنگدانۀ گیاهي در شرایط تنش خشکي در گلرنگ
پاییزه نیز گزارش شده است که این اثر احتماالً بهعلت
کاهش سطح برگ و تجمع کلروفیل در سطح کمتر
برگهاست (.)Movahhedy Dehnavy et al., 2004
کربوهیدرات کل

براساس نتایج تجزیۀ واریانس اثر ارقام مختلف ،سطوح
مختلف تنش خشکي و اثر متقابل رقم و تنش خشکي
بر کربوهیدرات کل معنادار نبود (جدول .)4در بررسي
همبستگي صفات نیز رابطۀ مثبت و معنادار در سطح
احتمال  1درصد بین میزان کربوهیدارتها و سرعت
فتوسنتز مشاهده شد (جدول .)3اگرچه در مطالعات
پیشین اثر تنش خشکي بر میزان کربوهیدراتهاي

محلول در گیاه بادرشبو ( )Safikhani, 2006معنادار
گزارش شد و بهمنظور تنظیم فعالیت اسمزي ،تنش
خشکي موجب افزایش میزان کربوهیدرات کل شد،
تنش خشکي دیرهنگام در این پژوهش تأثیر معناداري
بر کربوهیدرات کل نداشت.
تعداد شاخۀ فرعی

براساس نتایج تجزیۀ واریانس اثر سطوح مختلف تنش
خشکي در سطح  4درصد بر تعداد شاخۀ فرعي معنادار
بود؛ ولي اثر ارقام مختلف و اثر متقابل رقم و تنش
خشکي بر این صفت معنادار نبود (جدول .)4مقایسۀ
میانگین آثار سادة سطوح مختلف تنش خشکي نشان داد
بیشترین تعداد شاخۀ فرعي ( 44عدد) در تنش متوسط
( 21درصد ظرفیت زراعي) مشاهده شد و کمترین تعداد
شاخۀ فرعي ( 3/6عدد) در آبیاري کامل ( 400درصد
ظرفیت زراعي) به دست آمد که از نظر آماري با تنش
شدید اختالف معناداري نشان نداد (جدول.)2
مطالعات قبلي نشان داده است که تنش خشکي
منجر به کاهش تعداد شاخۀ فرعي در ریحان ( Hassani
 )& Omidbaigi, 2002و بادرشبو ()Safikhani, 2006
شد که با نتایج این پژوهش همخواني ندارد .به نظر
ميرسد اعمال تنش دیرهنگام و کوتاهمدت در این گیاه
بر روي رشد رویشي اثري ندارد و در نتیجه تعداد شاخۀ
فرعي با افزایش شدت تنش کاهش نشان نداد.
درصد اسانس

براساس نتایج تجزیۀ واریانس اثر ارقام مختلف بر
درصد اسانس در سطح  4درصد معنادار بود .همچنین
سطوح مختلف تنش خشکي بر درصد اسانس سه رقم
ریحان در سطح  4درصد تأثیر معناداري داشت و اثر
متقابل رقم و تنش خشکي در سطح  4درصد
معناداري شد (جدول .)4نتایج مقایسۀ میانگین آثار
سادة رقم بیانگر آن است که بیشترین درصد اسانس
( 0/40درصد) در رقم  Genoesمشاهده شد که از نظر
آماري با رقم  Comin Hoja Largaاختالف معناداري
نشان نداد و کمترین میزان اسانس ( 0/60درصد) در
رقم  Rubiمشاهده شد (جدول .)2مقایسۀ میانگین آثار
سادة سطوح مختلف کم آبیاري نشان داد بیشترین
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( 0/20درصد) و کمترین ( 0/14درصد) درصد اسانس
بهترتیب در تنش شدید ( 10درصد ظرفیت زراعي) و
آبیاري کامل ( 400درصد ظرفیت زراعي) به دست
آمد (جدول .)2بررسي آثار متقابل رقم و سطوح
مختلف تنش خشکي بر روي میزان اسانس نشان داد
بیشترین درصد اسانس ( 0/21درصد) در رقم Comin
 Hoja Largaهمراه با تنش شدید ( 10درصد ظرفیت
زراعي) و کمترین درصد اسانس ( 0/33درصد) در رقم
 Rubiهمراه با آبیاري کامل ( 400درصد ظرفیت
زراعي) حاصل شد .هرچند از نظر آماري بین تنش
شدید و متوسط در رقم  Comin Hoja Largaو بین
آبیاري کامل و تنش متوسط در رقم  Rubiاختالف
معناداري مشاهده نشد (شکل .)2نتایج این پژوهش با
یافتههاي سایر پژوهشگران که بیان کردند محتواي
اسانس ریحان در واکنش به تنش آبي افزایش ميیابد،
مطابقت دارد ( Hassani & Omidbaigi, 2002; Jerez
 .)et al., 2004در این آزمایش شاید بتوان درصد باالي
اسانس در تیمار تنش شدید ( 10درصد ظرفیت
زراعي) را با تراکم زیاد غدههاي مترشحۀ اسانس بر اثر
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کاهش سطح برگ ناشي از تنش و درنتیجه تجمع
بیشتر اسانس توجیه کرد که در نتایج مطالعهاي دیگر
در گیاه نعناع نیز این مطلب گزارش شده است
) .(Charles et al., 1990نتایج بررسي همبستگي
صفات نشان داد که میزان اسانس با ارتفاع گیاه رابطۀ
مثبت و معنادار در سطح احتمال  4درصد و با وزن
خشک رابطۀ مثبت و معنادار در سطح احتمال 1
درصد وجود دارد .عالوه بر این رابطۀ منفي و معنادار
بین میزان اسانس در سطح احتمال  4درصد با هدایت
مزوفیلي مشاهده شد (جدول .)3بررسيها نشان داد
که تنش کوتاهمدت رطوبتي بهمدت  1تا  2روز قبل از
برداشت ریحان ميتواند سبب افزایش میزان اسانس
ریحان شود ( ).Jerez et al., 2004به نظر ميرسد در
این پژوهش نیز با توجه به اعمال تنش سه هفته قبل
از برداشت اثري مشابه گزارش شد و بیشترین میزان
اسانس در تنش شدید آبیاري مشاهده شد .درواقع
اسانسها بازماندههاي ناشي از فرایندهاي اصلي
متابولیسم گیاهان ،بهویژه در پاسخ به تنش واردشده
به گیاه محسوب ميشوند.

شکل  .2اثر متقابل رقم و سطوح مختلف تنش خشکي بر درصد اسانس
نتیجهگیری کلی

تنش خشکي یکي از عوامل مهم محیطي برخي تغییرات
فیزیولوژیکي و متابولیکي در گیاهان بهخصوص در مناطق
خشک و نیمهخشک دنیاست .مطالعۀ واکنشهاي
فیزیولوژیکي در شرایط تنش و بدون تنش ميتواند به

شناسایي سازوکارهاي مؤثر در سازگاري به تنش خشکي
کمک کند .با توجه به نتایج این پژوهش براي حصول
نتیجۀ مطلوب انتخاب ارقام مناسب ریحان و مقاوم به
تنش خشکي با توجه به شرایط اکولوژیکي هر منطقه
پیشنهاد ميشود .با در نظر گرفتن شرایط کمبود آب در

4336  پاییز،3  شمارة،64  دورة،علوم باغباني ایران

پژوهشهاي بیشتر در این زمینه و اعمال تنش در
.دورههاي مختلف رشد گیاه نیز توصیه ميشود
سپاسگزاری 
23316/2 این پژوهش در قالب طرح پژوهشي شمارة
با استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه فردوسي
.مشهد انجام گرفت
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کشور و با توجه به افزایش روزافزون مصرف و تقاضاي
ریحان و اسانس آن در صنایع مختلف توصیه ميشود
بهمنظور تولید به شیوة علمي و حصول به بیشترین حد
 عملکرد و میزان اسانس در این گیاه در شرایط،رشد
Comin  از ارقام مناسب مانند رقم،مشابه این آزمایش
) درصد ظرفیت زراعي10(  و تنش شدیدHoja Larga
 البته.براي بیشترین بازده اسانس استفاده شود
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ABSTRACT
This research was conducted to assay the effect of different levels of irrigation on morphological and
physicochemical characteristics of three cultivars of basil (Ocimum basilicum L.), in Ferdowsi University
of Mashhad, 2012. The pot experiment was performedas a factorial based on randomized complete design
with four replications. The factors included three commercial cultivars of basil (Comin Hoja Larga, Rubi,
Genoes) and three levels of drought stress (100, 75, 50% FC). The results showed that cultivars had
significant effect on plant height, dry and fresh weight and oil content. Also different levels of drought
stress had significant effect on the number of branches, fresh weight and oil content. Studied cultivars
showed different physiological response to drought stress. As cultivar Comin Hoja Larga could well
tolerate 50% FC three weeks before harvesting time. High chlorophyll b content (0.51 mg/g fresh weight)
was observed in severe stress (50% FC). In order to product maximum oil content (0.75), severe stress
(50% FC) in same condition is recommended.
Keywords: drought stress, dry weight, morphological characteristics, physiological parameters.
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