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 چكيده

برپاشوۀ رور     دانی  ززماشیی گلو اسطوخودوسگیاه  عملكرد و ترکیب اسانس برگ رشد  بر زبی تنش مختلف منظور بررسی اثر سطو  به

تونش   گرفوت. تیمارهوای   انجا  1393در دانیگاه علو  کیاورزی و مناب  ریییی گرگان در سا،  تكرار  سه و تیمار با پنج تصادفی کامالً

 هوای  بور مؤلفوه   مینواداری  اثر زبی تنش داد نیان زماری های تجزشه بودند. نتاشج زراعی ظرفیت درصد 40و  55  70  85  100زبی شامل 

تر رشیه و وزن خی  رشیه کواهش   تر سااه و وزن خاک  رو، سااه  وزن زب مقدار با کاهش. داشت اسانس درصد و ترکیب رشدی 

درصود   40های رشدی در سوطح پونجم تونش )    شافت و رو، رشیه و درصد اسانس ابتدا افزاشش و سپس کاهش پیدا کرد. کاهش مؤلفه

ها گل بسیار کمی تولید کردند. به همین منظور  برای اشجاد شكنواختی در نتاشج ززمواشش   بوتهظرفیت زراعی( چنان بود که در اشن سطح 

 85ها تجزشه شدند کوه بییوترشن درصود اسوانس در شوراشط ررووبتی       در همۀ تیمارها  برای بررسی فاکتورهای مربو  به اسانس  برگ

  بورنئو، است که با افزاشش سطح خیوكی مقودار زن افوزاشش    اسطوخودوس ترشن ماده در ترکیب اسانس برگ دست زمد. مهم درصد به

شود  با افزاشش سطح خیكی ابتدا کاهش و سپس افوزاشش شافوت.    زشادی نیان داد. هم نین کامفور که سیب کاهش کیفیت اسانس می

 55ا شدشدتر شدن تونش ) شابد  ولی ب درصد( درصد اسانس افزاشش می 85توان نتیجه گرفت در سطو  اولیۀ تنش خیكی ) رو می ازاشن

رام کاهش در درصد اسانس تولیدشده  کیفیت اسانس افزاشش خواهد داشت. بنابراشن بهترشن سوطح تونش بورای افوزاشش     درصد( علی

 درصد ظرفیت زراعی است. 55و برای افزاشش کیفیت اسانس  85اسانس 

 .های رشد زبی  کامفور  مؤلفه اسطوخودوس  بورنئو،  تنش ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 متیودد  بوا خوواص درموانی   داروشوی  تنوع و کثر  گیاهان 

هزار گونه گیواه   70000حدود در  زشرا  اهمیت جهانی دارد

عنوان دارو در هرو، تارشخ رب سنتی ب ش  بار در کم دست

گیاهوان مخوازن انوی از    اشن  .اند جوام  بیری استفاده شده

1هوای ثوانوی   متابولیت
اساسوی    ثرشینوی مخوازن موواد موؤ     

تورشن موواد    ها از مهوم  اسانس[. 7هستند  بسیاری از داروها 

هوا شوا    . اسوانس هسوتند موجوود در گیاهوان داروشوی      ثرؤم

های ناشی از فراشنودهای   رورکلی بازمانده های فرار به روان

)اسوترس   وشژه در شراشط تنیوی  اصلی متابولیسم گیاهان به

 [. 6  شوند برای گیاه( محسوب می

های شووری و  وشژه تنش محیطی ایرزشستی به های تنش

تولیود در سیسوتم     کنند ترشن عوامل محدود مهم ازخیكی 

بور خصوصویا  درونوی     روند. عالوهشمار می کیاورزی به

 ۀاز عملكوورد سووا ن مهموویهووای گیوواهی  بخووش  وشژگووی

هوای محیطوی اورار     ثیر تونش أمحصو   زراعی تحوت تو  

هوای   عظوم برناموه  اسومت ا   بر همین اسواس [. 2 گیرد  می

مطالیاتی و تحقیقاتی در مورد گیاهوان داروشوی در حوا، و    

نموو گیواه داروشوی  بورای      و زشنده بر دو محور بهیوود رشود  

داروشوی     ی ماداتوده )بیوماس( محتو افزاشش مقدار زشست

هوای   تحرشو  چرخوه   و نوژادی  زراعی و بوه  های به با روش

موواد داروشوی   بیوشیمیاشی درون گیاه بورای تولیود حوداکثر    

 یوشووژه القووا نظوور  از راه تنظوویم عواموول مختلووف بووه مووورد

شو     تونش خیوكی  [. 4 اسوتوار اسوت    های محیطی تنش

ثر محدودکننوده در  ؤشو  عامول مو    و یفاکتور محیطی اصل

 [.21 ست ان و ادر  تولید زنهاهکنش جغرافیاشی گیااپر

تحقیقا  بور روی کیوت گیاهوان داروشوی در شوراشط      

یر خیكی بسیار محدود است. با توجوه بوه   دارای تنش  نظ

را منار  با محودودشت   اشرانای از کیور   عمده اشنكه بخش

دهود  اهمیوت تحقیو  در اشون زمینوه       مناب  زبی تیكیل می

                                                           
1 . Secondary metabolites 

 ۀشود. امروزه تحقیقوا  زشوادی در زمینو    بییتر احساس می

چگونگی اثر تنش خیكی روی گیاهان داروشی مختلف که 

رووری کوه      بهاستگرفته ستند انجا  یان هعنینا  از خانواد

محمودی تونش خیوكی سویب     در گیاهان داروشی نظیر گل

. [11  شود کاهش شادابی  تیداد برگ ه و مساحت برگ می

  تحوت تونش خیوكی و زبیواری در     2هم نین در زوشیون 

روز  زبیاری  ارتفاع  وزن خی  و تاز  گیواه   10 های دوره

 [.14  شابود  هش موی در مقاشسه با دور  زبیواری کمتور  کوا   

ترشن عوامل محیطوی موؤثر در    عنوان شكی از مهم خیكی به

رووری کوه بوا     ها مطر  اسوت  بوه   کمیت و کیفیت اسانس

افزاشش خیوكی  مقودار کول اسوانس بادرنجیوشوه کواهش       

  [.24  شابد می

با توجه به تحقیقوا  بور روی اثور تونش خیوكی بور       

   گیاه بابونوه  ها در گلیكوزشد -فالونو،  عملكرد گل و مقدار

هوا   میخت شد با افزاشش سطو  خیكی  وزن خی  گل

شابود   ها در بابونه کاهش می گلیكوزشد -o-و مقدار فالونو،

با افزاشش سطح خیكی  ارتفواع بوتوه  اطور     هم نین [.3 

های جانیی  عملكرد پیكر روشیی  سااه  تیداد و رو، شاخه

[. 9 شابد  و عملكرد اسانس گیاه داروشی بادرشیو کاهش می

بییترشن ارتفواع گیواه در شوراشط بودون تونش و بییوترشن       

درصود ظرفیوت    3 عملكرد اسانس در شراشط متوسط تنش

مزرعه و بییترشن اطر سوااه و درصود اسوانس در شوراشط     

زمود. در   دسوت   بوه ( درصد ظرفیوت مزرعوه   6) شدشد تنش

 فلفلوی نیوان داد   بررسی اثر تنش خیكی روی نیناعنهاشت 

ختلف خیكی تأثیرا  چیمگیر و میناداری بر تیمارهای م

کلیۀ صفا  مورفولوژشكی  کمیت اسانس و ترکیب اجوزای  

تووان اذعوان داشوت کوه      فلفلوی دارنود و موی    اسانس نیناع

درصود   85 های حاوی رروبت کمتر از فلفلی در خاک نیناع

 [.15  20 ظرفیت زراعی  اادر به رشد مناسب نیست 

angustifolia L. (2n = 54( )26 ) ۀاسطوخودوس گونو 

                                                           
2 .Thymus vulgaris 
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زن جنووب اروپوا گوزارش     أای و منی گیاهی است مدشترانه

تیلو  دارد.   1نینواع   دوس بوه خوانواد  واسطوخ است.  شده

   .Officinalis Chaix Lهووای دشگوور اسووطوخودوس نووا 

FragransJord L. . و Vera DC L پیكوور  [22 اسووت .

روشیی اشن گیاه بووی مطیووعی دارد کوه ناشوی از وجوود      

های اسطوخودوس و  ها و گل اسانس است. اسانس در برگ

 [.16 شوود   های مخصوص سواخته و ذخیوره موی    در حفره

اسانس اسوطوخودوس در عطرسوازی و لوواز  زراشیوی و     

  صووناش  اووذاشی  2درمووانی بهداشووتی  داروسووازی  راشحووه 

های سازگار بوا محویط   کشها و علفکشها  زفت نوشیدنی

هوا در   اسوانس گول   [.25 شوود   زشست و ایره استفاده موی 

ها از کیفیت بهتری برخوردار است و میوزان   مقاشسه با برگ

زن به نوع گیاه و شراشط االیمی محل روشش گیواه بسوتگی   

تورشن ترکییوا     درصود اسوت. مهوم    5/1تا  5/0دارد و بین 

اسوتا   لینوالو،  کوامفور و گرانیوو،     اسانس گل را لینالیول 

  [.5 دهد  تیكیل می

اشان توجوه در موورد مقودار و ترکیوب اجوزای      نكتۀ شو 

های  اسانس اسطوخودوس تفاو  در اشن مقادشر در گزارش

ای کوه در گزارشوی دربوار  مقودار و      گونه مختلف است؛ به

شافته در شما،  ترکیب اجزای اسانس اسطوخودوس پرورش

درصود(   64/0اشران  تفاو  زشادی بین مقدار اسانس برگ )

هده شد که اشن مقوادشر در دشگور   درصد( میا 25/6و گل )

 بورنئو،  شامل برگ اسانس ترکییا  ترشن مهم تحقیقا  که

هم نوین بوین   است  متفاو  اسوت.   و کامفور سینئو،1-8

هوا و   در گول نوع ترکیب اجزای اسانس و مقودار زن اجوزا   

  [.5  17  18 تفاو  زشادی وجود دارد ها برگ

تولید انواع دوس در وبا توجه به اهمیت اسانس اسطوخ

و نیوز بحوران زبوی    محصو   بهداشتی  زراشیی و داروشی 

اشون   بور تنش خیوكی   تأثیرا بررسی چگونگی  پیش رو 

                                                           
1 . Lamiaceae 

2. Aromatherapy 

هوودف پووژوهش حایوور   . یوورور  داردداروشووی  گونووۀ

خصوصوویا  رشوودی  ترکیووب و  ۀمقاشسووو گیووری  انوودازه

اسوانس حاصول از گیاهوان تحوت تیموار       یعملكرد اجوزا 

 .استدر سطو  مختلف تنش خیكی 

 

 ها . مواد و روش2

تحقی  حایر براساس رر  کامالً تصادفی با پنج تیموار در  

سه تكرار که هر تكرار شامل پنج گلدان بوود  در دانیوگاه   

 1391-92علو  کیاورزی و مناب  ریییی گرگوان در سوا،   

 پژوهیوكد  از انجا  گرفت. بذر مورد نیاز بورای ززمواشش   

تهیوه شود. بورای     انتهور  دانیوگاهی  جهواد  داروشی گیاهان

مود  سوه هفتوه در محویط      شكست خواب بذر  بوذور بوه  

گراد ارار داده شده و در  درجۀ سانتی 4مرروب و در دمای 

اسفندماه در گلدان خواکی کیوت شودند. پوس از گذشوت      

حدود سه هفته از تارشخ کیت  بذرها شروع به سیز شودن  

یت زنی به محیط ک کردند و بید از دو هفته از محیط جوانه

نهاشی برای اعما، تیمارها منتقل شدند. در هور گلودان )بوا    

متر( پنج نیای چهواربرگی کاشوته شود. بوا      سانتی 25دهانۀ 

احتساب تیداد تیمارها  تكرارها و زشر واحدهای ززماشیی  

تیمارهوای زبیواری   گلدان در اشن ززماشش وجود داشت.  75

 1Dاعموا، تونش زبوی عیوار  بودنود از       برای شده استفاده

 درصد 85شراشط D 2  ای ظرفیت مزرعه درصد 100شراشط 

  ای ظرفیت مزرعوه  درصد 70شراشط D 3  ای ظرفیت مزرعه

4D  5و  ای ظرفیوت مزرعوه   درصد 55شراشطD   40شوراشط 

هور شو  بوا سوه تكورار. اعموا،        ای ظرفیت مزرعوه  درصد

 تیمارهای تنش خیكی  به روش وزنی استفاده شد. 

به هر گلودان  وزن میخصوی از   در اشن روش  ابتدا    

لومی( که شكنواخت تهیوه شوده بوود      -خاک مزرعه )شنی 

رشخته شد. برای تییوین مقودار رروبوت موجوود در خواک      

منظور تییین وزن خاک  شده به گلدان شا به عیارتی به رشخته

تهیوه شود.    نمونوه از خواک موورد نظور     10خی  گلدان  
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 100در دموای   سواعت  24مود    ها پس از توزشن به نمونه

گراد خی  شدند و با استفاده از میانگین وزن  درجۀ سانتی

ها  وزن خی  هر گلدان میخت شد. سپس به هور   نمونه

 24گلدان به ادری زب داده شد تا به درجۀ اشویاع برسود.   

تواشی   هوای ده  هوا  نمونوه   ساعت پس از زبدهی کامل گلدان

مود    و به گراد درجۀ سانتی 100دوباره در زون و در دمای 

ها  ساعت خی  شد و مقدار زب ظرفیت زراعی گلدان 24

براسواس محاسویا  شادشوده  وزن هور      [.9 میخت شود  

گلدان برای پونج تیموار )زبیواری در حود ظرفیوت زراعوی       

و  70  55  40عنوان تیمار شاهد و زبیاری پس از تخلیوه   به

استفاده برای اعموا، تیمارهوای تونش(    درصد زب اابل  85

های خوالی   ه شد. در رو، دور  رشد  هر روز گلدانمحاسی

در هر تیمار با ترازو )در حد گر ( توزشن شد و هر گلودان  

 در وزن تیمار مربو   ثابت نگه داشته شد.

سه ماه پس از شروع کیت و پس از کامل شدن رشود  

هوای   شودند و شواخت   هوا بیورون زورده    روشیی  گیاه وه 

تر سااه  ، سااه  وزن مختلف رشد از اییل رو، رشیه  رو

گیری شود. چهوار    تر رشیه و وزن خی  رشیه اندازه وزن

 100ماه پس از شروع کیت و در مرحلوۀ گلودهی کامول     

گیری  گر  نمونه از هر تكرار هر تیمار برداشت شد. اسانس

ها با کلونجر )روش تقطیر با زب( انجوا  گرفوت و    از نمونه

 کل  محاسیه شد. اسانس با استفاده از بیومس  عملكرد

زموده بوا    دسوت  هوای بوه   ترکیب و مقدار اجزای اسانس

شناسواشی شود. دسوتگاه گواز      GC-MSاستفاده از دسوتگاه  

-ThermoQuestشوووده از نووووع  کروموتووووگرافی اسوووتفاده

Finnigan  ،مدTRACE MS  ،متور  اطور    30ستون به رو

میكرومتور از   25/0متر و یوخامت  شوۀ    میلی 25/0داخلی 

صور  دمای  بود. تنظیما  دماشی دستگاه به HP-5MSنوع 

گوراد و تواوف در اشون دموا      درجوۀ سوانتی   60ابتداشی زون 

گوراد و در   درجۀ سانتی 3دایقه  گرادشان حرارتی  5مد   به

گراد بوا سورعت    درجۀ سانتی 250هر دایقه  افزاشش دما تا 

گراد  درجۀ سانتی 250درجه در هر دایقه  افزاشش دما تا  15

 290دایقه تواف در اشن دما  بود. دمای اتاا  تزرشو    5و 

عنووان گواز بوا سورعت      گراد بود و از هلیو  به درجۀ سانتی

نگار جرمی  متر در دایقه استفاده شد. ریفمیلی 1/1جرشان 

الكتورون   70مورد استفاده با مد، فوق با ولتاژ شونیزاسویون  

 220و دمای منیو  شونیزاسویون    EIولت  روش شونیزاسیون 

کمو  محاسویۀ    ها بوه  گراد بود. شناساشی ریف درجۀ سانتی

شاخت بازداری زنها با استفاده از زمان بازداری و مقاشسوۀ  

های موجود در کتب مرجو  و مقوا   و بوا    زن با شاخت

های جرمی ترکییا  استاندارد و اسوتفاده از   استفاده از ریف

  ارالعا  موجود در کتابخانۀ کامپیوتری صور  گرفت.

افوزار   محاسیۀ زماری و تجزشۀ وارشانس با استفاده از نر 

منظوور بررسوی مینواداری     انجا  گرفت و بوه  SPSSزماری 

 5در سووطح اعتموواد  ANOVAاخووتالف مقووادشر از ززمووون 

افوزار    درصد استفاده شد و ترسیم نمودارها با استفاده از نر 

ز ها نیوز بوا اسوتفاده ا    اکسل صور  گرفت. مقاشسۀ میانگین

 انجا  پذشرفت. LSDززمون 

 

 . نتایج و بحث  3

صور  میناداری تحت  شده به گیریهای اندازهاالب صفت

(. بوا  1انود )جودو،    شده اورار داشوته   تأثیر تیمارهای اعما،

افزاشش تنش خیكی  وزن تر سااه ابتدا افوزاشش و سوپس   

 بوا  کاهش شافت که اشن تغییرا  مینوادار بودنود. هم نوین   

صوور    بوه  رشیوه  خی  و تر خیكی  وزن تنش افزاشش

 (.1جدو، ) شافت مینادار ابتدا افزاشش و سپس کاهش

روور   در ادامه با افزاشش سطح خیكی  روو، سوااه بوه   

(. هم نین بوا  1میناداری کاهش چیمگیری داشت )شكل 

روور مینواداری  ابتودا     افزاشش تنش خیكی  رو، رشیه بوه 

فزاشش سوطح  ( و با ا1افزاشش و سپس کاهش شافت )شكل 

خیكی  درصد اسانس ابتدا کاهش و سپس افزاشش شافوت  

 که اشن تغییرا  مینادار است.
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 دوسوسطوخا و كمیت اسانس خصوصیات مورفولوژیکی واریانس مربوط به اثر تنش خشکی بر . تجزیۀ1 جدول

 وزن تر رشیه وزن تر سااه درجۀ ززادی مناب  تغییرا 
وزن خی  

 رشیه
 اسانس رصدد رو، رشیه رو، سااه

 124/0** 93/32* 93/156* 02/6* 23/48* 33/38* 4 تیمار

 001/0 98/35 28/24 86/4 43/16 48/20 8 خطا

یرشب تغییرا  

)%(  
40/9 15/21 75/13 55/14 12/21 72/7 

 است. شده  بیان درصد صور  به که است شاهد با زمده دست به عدد نسیت  نهاشی نتیجۀ و شده مقاشسه شاهد با زمده دستهب جدو،: نتاشج در ذکرشده اعداد
 .میناداری ندارند اختالف درصد 1 سطح در  LSDززمون  نظر از  میترک حرف ش  دارای اعداد ستون  هر : در* 

 
 اثر تنش خشکی بر وزن تر ریشه و ساقه و وزن خشك ریشه .2 جدول

 ظرفیت زراعی

)%( 

 وزن تر سااه

(gr) 

 وزن تر رشیه

(gr) 

 شیهوزن خی  ر

(gr) 

100 b98/1± 33/20 b 017/0 ± 24 c004 /0 ± 13/9 

85 a88/2 ± 25 a 028/0 ± 66/32 b004/0 ± 03/15 

70 a2 ± 25 a047/0 ± 32 a 001 /0 ± 33/18 

55 ab2 ± 29 ab 063/0 ± 66/25 b001/0 ± 33/15 

40 b55/1 ± 66/24 b068/0 ± 33/22 b 002/0 ± 15 

 روف میترک در هر ستون از لحاظ زماری اختالف میناداری ندارند.ی دارای ح ها میانگین  

 

 
 . اثر تنش خشکی بر طول ساقه و طول ریشه1شکل 

 دار ندارند. اند، تفاوت معنا كم دارای یك حرف مشترک هایی كه دست میانگین
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در زمینۀ کاهش وزن تور سوااه  در بررسوی اثور تونش      

چوه   سااه کاهش رو، موجب رشحان  اشن تنش خیكی در

 (2)شوكل   اسوت  چه و دانه شوده  و سااه چه رشیه  تر وزن

کاهش وزن تر اندا  هواشی و درنتیجوه کواهش مقودار     [.8 

دلیل کاهش انرژی کلروفیل و سطح فتوسنتز  ممكن است به

گیاه که صرف جذب زب در شراشط تنش  افوزاشش الظوت   

-پروتوپالست  تغییر در مسیرهای تنفسی و مسویر فسوفا   

  [.8  شود باشد نتوز میپ

اشون  دربار  کاهش رو، سااه با افزاشش تنش خیوكی   

  6  4  2های زبیواری   نتاشج با تحقیقاتی که در زنها اثر دوره

بوا   روزه روی گیاه بابونه بررسی و میخت شد که 10و  8

بوار  ارتفواع گیواه     روز شو   10های زبیاری تا  کاهش دوره

تر و خی  گول  ن وز ر گل وها  اط اشی و گل ز تیداد شاخه

هم نین  شود. شابد  تأشید می کاهش میو مقدار اسانس گیاه 

هوای     تحت تونش خیوكی و زبیواری در دوره   1زوشیندر 

گیواه در    اری  ارتفاع گیواه  وزن خیو  و تواز   یبز  روز 10

 شابود  کمتر شا بدون تنش  کاهش موی زبیاری  دور  مقاشسه با

چوه    کاهش رو، سااهتنش خیكی سیب  در رشحان [.14 

 از شكوی  [.8  اسوت  چه و دانه شده سااه   چه وزن تر رشیه

 و در نتیجوه  کاهش تورژسانس زب  کمیود های نیانه اولین

 کاهش هاست. با برگ و سااه در وشژه به سلو، توسیۀ و رشد

 دلیول  هموین  بوه  و شود می محدود اندا  انداز  سلو،  رشد

 از تووان  می را گیاهان بر زبی کم محسوس اثر اولین که است

داد.  تیوخیت  گیاهوان  ارتفواع  شوا  هوا  برگ تر کوچ  انداز 

 نیوز  اوذاشی  عناصر و مواد جذب زبی کم شراشط در الوهع به

 محودود  هوا  بورگ  توسویۀ  و رشد بنابراشن و شابد می کاهش

در زمینۀ افزاشش رو، رشیه تحوت افوزاشش تونش     شود. می

 خیكی  تنش با اجههمو در که در گیاه شود خیكی بیان می

 تا کند می گسترش به شروع که است هاشی از اندا  شكی رشیه

متناسوب بوا    درنتیجه دهد. افزاشش را گیاه کنند  سطح جذب

                                                           
1 . Thymus vulgaris 

 اثر و شابد می افزاشش زب جذب ادر  رشیه  رو، گسترش

تحقیقوا    نتواشج  بوا  نتیجوه  اشن که شودمی کم خیكی تنش

  [.12  13 دارد  طابقتم الیرزی سایپونه و بادرنجیوشه روی

نتاشج مربوو  بوه افوزاشش درصود اسوانس در سوطو        

 که در زن اط  متوسط تنش خیكی همسو با نتاشج تحقیقی

 های دانه اسانس درصد گیاه رشد مختلف مراحل در زبیاری

شد و با نتیجوۀ   تولید بییتری زنتو، و داد افزاشش را انیسون

 اسوانس  دارمقو  بر خیكی تنش سطح افزاشش دشگری که با

 تولیدی اسانس عملكرد و مقدار شد و بییترشن افزوده بابونه

 [.1 زراعی بوود  مطابقوت دارد    ظرفیت درصد 70 در سطح

 2/21 شواهد  بوه  نسویت  تیمار اشن در اسانس مقدار افزاشش

 شد  افزاشش همییه  با مهم اشن است که نكتۀ بود. درصد

 هوای تونش  در زشورا  شابود  نموی  افزاشش اسانس مقدار تنش 

 تولیود  صورف  را خوود  فتوسنتزی مواد بییتر گیاه شدشدتر 

 -گلسوین   پورولین   جمله از اسمزی کنند تنظیم هایترکیب

 و فروکتووز  سواکارز   ماننود  انودی  هوای ترکیوب  و بتوائین 

 فوراهم  حیواتش  ادامۀ برای  ز  شراشط تا کندمی هافروکتان

 [.1 شود 

نس تحوت توأثیر   با توجه به نتاشج  ترکیب اجوزای اسوا  

کوه بوا افوزاشش    رووری  است  بوه تنش خیكی  تغییر کرده 

افوزاشش  ترکییوا  مختلوف     2سطح خیكی  مقدار بورنئو،

و  6  کوامفور  5کواهش و کوادشنو،   4و سیكلولورنون 3سیمن

درصود   70درصود و   85ابتودا توا سوطح خیوكی      7کادشنن

. هم نوین  (3)جودو،  است کاهش و سپس افزاشش داشته 

 85 خیوكی  سطح در ابتدا 9سیمن 8-1و  8اکسید نکارشوفیل

انود.   دارای روند کاهیی بووده  شافته و سپس افزاشش درصد

                                                           
2. Borneol 
3. Cymen 
4 .Cyclolorenone 
5. Cadinol 
6 .Camphor 
7 .Cadinene 
8 .Caryophyllene oxide 
9 .Cymen-8-ol 
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 بیضوی از سوطو    در اجوزا  از کوه برخوی   شاشان ذکر است

 تولیود  خیوكی   متوسوط  سوطو   خصووص در  بوه  خیكی

خصووص توا سوطو  متوسوط       با افزاشش تنش به .اند نیده

نفو    کیفیت زن هستند  بوه  کنند  اجزاشی از اسانس که تییین

انود؛   افزاشش کیفیت اسوانس  افوزاشش و کواهش نیوان داده    

سویمن از   8-1 و اکسوید  کوه بورنئوو،  کوارشوفیلن    روری به

از اجووزای  1ترکییووا  مهووم اسووانس  افووزاشش؛ و کووامفور  

 دهند  کیفیت اسانس  کاهش شافت. کاهش
 1تحت سطوح مختلف تنش خشکی. نوع و میانگین مقادیر اجزای اسانس اسطوخودوس 3جدول 

 های ثانوشه متابولیت

 خیكی تیمار 

 ظرفیت زراعی درصد

 100 85 70 55 40 

Borneol  86/38 73/42 9/41 96/43 47 

epi-α-Cadinol  03/20 6/16 8/17 93/20 05/20 

Caryophyllene oxide  03/6 56/14 75/11 46/6 22/2 

1 8-Cineol  36/0 66/2 1/0 43/0 3/0 

Camphor  43/3 9/2 7/2 66/3 5/5 

p-Cymen-8-ol  26/1 83/0 16/0 33/0 13/0 

p-Cymen-9-ol  66/0 43/0 1/0 16/0 16/0 

γ-Cadinene  73/6 63/4 93/7 26/6 15/5 

<cis-14-nor>Muurol-5-en-4-one  9/3 46/2 2/3 73/3 7/3 

Cyclolorenone  03/6 06/4 1/4 3/5 9/4 

Hexahydrofarnesyl acetone  76/1 03/1 05/2 03/2 73/0 

1 10-di-epi-cubenol  13/1 73/0 16/1 3/1 05/1 

Camphene  3/0 13/0 6/0 23/0 16/0 

p-Cymene  16/0 6/0 - 13/0 1/0 

Crypton  4/0 46/0 16/0 33/0 25/0 

Eucarvone  23/0 3/0 15/0 26/0 15/0 

Borneol Formate  2/0 13/0 - 06/0 15/0 

Cumin aldehyde  06/0 86/0 75/0 3/1 13/1 

Carvone  33/0 2/0 1/0 2/0 1/0 

phellandral  - 1/0 05/0 06/0 05/0 

1-Bornyl acetate  5/0 33/0 35/0 5/0 6/0 

α-Santalene  6/0 16/2 2/0 33/0 5/0 

α-Calacorene  3/0 33/0 55/0 5/0 3/0 

total  5/99 6/99 5/99 8/98 9/89 

                                                           
1. Camphor 
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 اسوووانس اجوووزای ترکیوووب در شوووده اشجووواد تغییووورا 

 داروشوی  گیاهوان  در خیوكی   تنش تأثیر تحت اسطوخودوس

بوا افوزاشش تونش     کوه رووری  است  به شده گزارش نیز دشگر

رشحوان      و تر  در دو گونه رشحان به نوا    وزن خییخیك

و رشحان زمرشكاشی کاهش شافت و ترکیب اسانس نیز  1شیرشن

تحقیقوا    هم نوین  ثیر خیوكی اورار گرفوت.   أبسیار تحت ت

 -فالونوو،  دربار  اثر تنش خیكی بر عملكورد گول و مقودار    

ها در گیاه بابونه نیان داد با افزاشش سطو  خیكی   گلیكوزشد

ها در بابونه  گلیكوزشد -o-ها و مقدار فالونو، وزن خی  گل

صورف  تووان بوه   رو اشن تغییورا  را موی   شابد. ازاشن کاهش می

بییتر انرژی گیاه برای جذب زب در شوراشط تونش  تغییور و    

افزاشش الظت پروتوپالسوت  تغییور در مسویرهای تنفسوی و     

نووعی در تولیود    مسیر فسفا  پنتووز مربوو  دانسوت کوه بوه     

کننود و   تولیدکنند  اسانس در گیاه اختال، اشجاد می های زنزشم

  [.3  19 شوند درنتیجه سیب تغییر اجزای اسانس می

 اسوانس را  هوای ترکیب نوع تواندمی زبی تنشهم نین 

 و تولیدی اسانس کل در هم را تغییراتی  نتاشج .دهد تغییر نیز

 ززماشش  اشن در داد. نیان هااسانس های ترکیب نوع در هم

 را بورگ  منوترپنوئیودهای  مقودار  و بورگ  وزن رروبت تنش

گیواه   مناسوب  تحمول  بوه  رو بوا توجوه   داد. ازاشون  کواهش 

 گسوترد   کار و کیت امكان خیكی  به اسطوخودوس نسیت

 و گور   فصوو،  کم در با زبیاری مختلف منار  در گیاه اشن

 دارد. وجوود  دشوم  صوور    بوه  متوسوط  بارندگی با منارقی

 اشن گیاه داروشی  در زب مصرف کاهش به با توجه بنابراشن

کاهش  حدی تا است ممكن اسانس درصد و کیفیت افزاشش

رو بهتورشن   کند. ازاشن جیران را خیكی تنش اثر در عملكرد

و برای افزاشش کیفیوت   85سطح تنش برای افزاشش اسانس 

 درصد ظرفیت زراعی است. 55اسانس 

 

 

 
 

 1. اثر تنش خشکی بر درصد اسانس2شکل 
 ندارند.دار  اتفاوت معن اند، دارای یك حرف مشترک كم دستهایی كه  میانگین

                                                           
1 .Ocimum basilicum L. 
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ه  ر  زلیواری  امیدبیگی سلماس س  زهتاب ع  جوانییر .10

 شختوار  و زبیواری  ( اثرا 1380گلیذاری ک )و ااسمی

 داروشوی  گیواه  در زنتو، و اسانس میزان روی کاشت بر

 مؤسسوۀ  اشوران.  داروشوی  گیاهوان  ملی هماشش انیسون.

 مرات  کیور. و هاجنگل تحقیقا 

میووواهد   (1385) و بابوووائی   عقووودائی رریوووائی .11

محمدی از نظور واکونش بوه     های ژنتیكی گل شاخت

تحقیقووا  ژنتیوو  و . خیووكی در مرحلووۀ اولیووۀ رشوود

مؤسسوۀ  .  8 اهان مرتیوی و جنگلوی اشوران    اصال  گی

بهمون   24-26) هوا و مراتو  کیوور   تحقیقا  و جنگل

 .117-118. صت. (1380

    و  لیاسو ی  ا  عاشوورزبادی شورشفی  ب  زادهعیاس .12

 بور  خیكی تنش اثر (1386باارکندی   ) حاجینادری

نسویی   زب و کلروفیول  محلوو،   اندهای پرولین  میزان

 تحقیقووا  .(.Melissa officinalis L) بادرنجیوشووه

  . 504-513(: 4)23 میطر اشران  و داروشی گیاهان

 بوور خیووكی توونش اثوور (1390  ) زاده عیاسووقلی .13

 الیرزی سایپونه داروشی گیاه و کیفی کمی خصوصیا 

(Nepeta rasmosa)دانیگاه ارشد کارشناسی نامۀ. پاشان 
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