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چکیده

 و یمورفولوژیک خصوصيات بر آبياری مختلف طوحس اثر بررسی منظور به پژوهش این

 شد. انجام 1331 سال در مشهد فردوسی دانشگاه در ریحان ۀشد اصالح رقم سه فيزیولوژیکی

 تيمارهای د.ش اجرا تکرار چهار با تصادفی کامالً طرح ۀپای بر فاکتوریل صورت به گلدانی آزمایش

 تنش سطح سه و ( Comin Hoja Larga)، Rubi،Genoes ریحان تجاری رقم سه شامل آزمایش

 ۀتجزی نتایج بود. زراعی( ظرفيت درصد 75 شدید تنش و درصد 57 متوسط تنش ،شاهد) خشکی

 و هوایی اندام خشک و تر وزن بوته، ارتفاع بين که داد نشان مورفولوژیکی صفات واریانس

 تنش مختلف حسطو همچنين دارد. وجود داری امعن اختالف مختلف ارقام در اسانس درصد

 داشت. مختلف ارقام در اسانس درصد و تر وزن فرعی، ۀشاخ تعداد بر داری امعن ثيرأت خشکی

 یخشک تنش به نسبت متفاوتی فيزیولوژیکی پاسخ شده استفاده  ارقام پژوهش این نتایج اساس بر

 سه را زراعی ظرفيت درصد 75 تنش توانست Comin Hoja Larga رقم که طوری هب  دادند نشان

 وزن گرم بر گرم یليم b (71/5 ليکلروف زانيم نیشتريب کند. تحمل خوبی هب برداشت از قبل هفته

 اسانس زانيم بيشتر ديتول منظور به .شد حاصل زراعی( ظرفيت درصد 75) شدید تنش در تر(

  شود. می توصيه مشابه شرایط در زراعی( ظرفيت درصد 75) شدید تنش (درصد 57/5)

 

 .خشک وزن مورفولوژیک، صفات ، خشکی تنش فيزیولوژیک، پارامترهای :یدیکلهایواژه

 

مقدمه

 انسان .ست آسیا بومي و 2نعناعیان ةتیر به متعلق 4ریحان

 ریحان جنس مختلف هاي گونه از پیش سال هزار  3 از

 .است کرده استفاده خوراکي و دارویي  مقاصد براي

 است دهش سبب معطر ترکیبات وجود و دارویي خواص

 ، باشد دنیا سراسر در  مشهور گیاهان از یکي ریحان

 ترکیبات به مربوط خواص این از بخشي که طوري هب

 ةعصار و اسانس است. آن در موجود ارفرّ هاي روغن

 عطرسازي، غذایي، صنایع در گسترده طور هب ریحان

 ,Makari & Kintzios) دارد کاربرد بهداشتي و دارویي

 و اي حشره ضد قارچي، ضد باکتري، ضد خاصیت .(2008

 این مختلف هاي گونه ةعصار و اسانس اکسیدانتي آنتي

 Suppakul) است بوده زیادي هاي پژوهش موضوع جنس

et al., 2003). ضد التهابي، ضد خواص همچنین 

 تقویت ماالریا، ضد استرس، ضد نفخي، ضد اسپاسمي،

 خون، چربي ةدهند کاهش سرطاني، ضد ایمني، سیستم
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 و بر تب درد، ةدهند تسکین معده، زخم ةدهند التیام

 ;Holm, 1999) است رسیده اثبات به آن محرک

Suppakul et al., 2003). ریحان اسانس جهاني مصرف 

 42 تقریبي ارزش به تن 100 تقریباً 2002 سال در

 ارقام .(Brud, 2007) است شده برآورد یورو میلیون

 که است شده معرفي دنیا هب کنون تا گیاه این از مختلفي

 ند.شو مي کار و کشت مختلف نقاط در

 هاي تنش با خود رشد ةدور طول در گیاهان

 این از یک هر که شوند مي رو به رو متعددي محیطي

 ۀمرحل و حساسیت میزان به توجه با تواند مي ها تنش

 عملکرد و نمو رشد، بر متفاوتي آثار گیاهي گونه رشد

 مورفولوژیکي، تغییرات سبب و باشد داشته ها آن

 مولکولي و بیوشیمیایي متابولیکي، فیزیولوژیکي،

 بازدارندگي موجب امر این که دشو ها آن در متعددي

 محصول کاهش نتیجه در و گیاه رشد در شدیدي

 گیاهان پاسخ .(Imam & Zavarehi, 2005) شود مي

 توانایي همچنین است. متفاوت محیطي هاي تنش به

 نوع، به محیطي هاي تنش به سازش يبرا گیاهان

 ۀگون و رشد ۀمرحل ،وقوع زمان تنش، مدت و شدت

  (.Mirfattah et al., 2009) دارد بستگي گیاهي

 از خشکي بار زیان آثار کاهش براي گیاهان 

 چنین کنند. مي استفاده متنوعي هاي سازوکار

 تا سلول سطح از ها واکنش از وسیعي ۀدامن هایي سازوکار

 آب کمبود شرایط در شوند. مي شامل را یاهگ کل

 گیاه عملکرد و رشد نتیجه در و برگ سطح و فتوسنتز

 پایداري .(Mizanzadeh & Imam, 2010) یابد مي کاهش

 شاخص یک منزلۀ به رطوبتي تنش تحت سلولي يغشا

 نسبي محتواي از است. شده ذکر خشکي به تحمل مهم

 یاد ها برگ بآ وضعیت از مناسب شاخصي منزلۀ به آب

 کاهش خشکي تنش پیشرفت صورت در که شود مي

 نتیجه در و اي یاخته غشاي در تغییر سبب و یابد مي

 حقیقت در د.شو مي ها یاخته از الکترولیتي نشت افزایش

 مناسب شاخص یک منزلۀ  هب تواند مي نیز الکترولیت نشت

 برگي هاي یاخته به وارده هاي آسیب چگونگي از دیگر

 (.Fu et al., 2004) باشد مطرح خشکي تنش ةدور طي

 با محیطي هاي تنش با ههمواج در گیاهان همچنین

 مقابله ها تنش این با اسمزي ةکنند تنظیم مواد ةذخیر

 .(Izadi et al., 2009) کنند مي

 فیزیولوژیکي صفات بر خشکي تنش اثر ۀمطالع در

 عملکرد بیشترین بادرشبي گیاه اسانس میزان و

 کل کلروفیل و a کلروفیل و محلول قند اسانس،

 ظرفیت درصد 400 و 60 ،40 تیمارهاي در ترتیب به

 a کلروفیل مقدار از تنش افزایش با شد. گزارش زراعي

 ,Safikhani) شد افزوده b کلروفیل مقدار بر و کم

 رشد هاي شاخص بر خشکي تنش اثر .(2006

 سطح شاخص بر خشکي تنش که داد نشان بادرنجبویه

 رشد سرعت و گیاه رشد سرعت خشک، ةماد رگ،ب

 است ثرؤم گیاه اسانس عملکرد و درصد و نسبي

((Ardekani et al., 2010. تر عملکرد بر خشکي تنش 

 پرولین، محلول، قندهاي ،b و a کلروفیل خشک، و

 اسانس عملکرد و درصد و برگ آب نسبي محتواي

 (.Izadi et al., 2009) بود گذار ثیرأت فلفلي نعناع

 ریحان اسانس ترکیبات تغییر بر آبي تنش اثر بررسي

 پتانسیل خشکي، تنش اعمال با زمان هم که داد نشان

 مقابل در ولي کرد، پیدا کاهش شدت به گیاه برگ آب

 وزن گرم بر میکرولیتر 2/4 به ریحان اسانس مقدار

 تنش دش مشخص همچنین یافت. افزایش گیاه خشک

 در کاویکول متیل و لینالول افزایش سبب خشکي

 سزکویي نسبي ياجزا اگرچه د،شو مي ریحان

 .(Simon et al., 1992) یابد مي کاهش آن هاي ترپن

 ،00 ،30 ،400) رطوبتي تنش ثیرأت بررسي نتیجه در

 خصوصیات بر زراعي( ظرفیت درصد 10 ،40 ،20

 شد مشخص بنفش ریحان بیوشیمیایي و مورفولوژیک

 برگ، سطح و تعداد اقه،س ضخامت گیاه، ارتفاع که

 گیاه کلروفیل محتواي و (LAI) برگ سطح شاخص

 پرولین و آنتوسیانین میزان ولي کند، مي پیدا کاهش

 (.Alishah et al., 2006) یابد مي افزایش شدت به آن

 تولید مشکالت ترین بزرگ از آبي تنش که آنجا  از

 خشک نیمه و خشک مناطق در کشاورزي محصوالت

 هاي واکنش شناخت رود، مي شمار به رانیا جمله از

 اهمیت آب کمبود به دارویي گیاهان ویژه هب گیاهان

 آبي کم شرایط در مختلف ارقام ارزیابي با .دارد اي ویژه

 میزان و عملکرد بر شرایط این ثیرأت توان مي

 اطمینان با و ارزیابي را گیاه ۀثانوی هاي متابولیت

 د.کر توصیه نواحي نای براي را مناسب ارقام بیشتري

 تنش اثر بررسي پژوهش این انجام از هدف بنابراین،



 144 ... يها يژگیوبر برخي  يخشک تنشتأثیر سطوح مختلف  و همکاران: مقدم 

 برخي و مورفولوژیکي خصوصیات بر دیرهنگام

 بود. ریحان تجاري رقم سه فیزیولوژیکي پارامترهاي

 

 هاروشومواد

 کشاورزي ةدانشکد پژوهشي ۀگلخان در پژوهش این

 صورت به ،4334 سال در مشهد فردوسي دانشگاه

 چهار با تصادفي کامالً طرح ۀپای بر فاکتوریل یشآزما

 رقم سه شامل آزمایش تیمارهاي شد. انجام تکرار

 به (Ocimum basilicum) ریحان دارویي و تجاري

 Comin و (2 )رقم Genoes (،4 )رقم Rubi هاي نام

Hoja Larga اند، يفراوان اسانس يحاو که (3 )رقم 

 شامل خشکي تنش سطح سه و اول فاکتور منزلۀ هب

 21) متوسط تنش زراعي(، ظرفیت درصد 400) شاهد

 درصد 10) شدید تنش و زراعي( ظرفیت درصد

 بذور بودند. دوم فاکتور منزلۀ هب زراعي( ظرفیت

 انترسمیالس شرکت از آزمایش این در شده استفاده

 یکنواخت شدن سبز و زني جوانه براي و تهیه 4)اسپانیا(

 در ها گیاهچه شدند. کشت  نشا مخصوص هاي سیني در

 قطر با پالستیکي هاي گلدان به برگيچهار ۀمرحل

 و متري سانتي 30 ارتفاع متري، سانتي 30 ۀدهان

 هر در شدند. منتقل خاک کیلوگرم 42 گنجایش

 ها گلدان شد. کشت یکنواخت و سالم ۀگیاهچ 6 گلدان

 ـ 21 )دماي روشنایي ساعت 44 شرایط در گلخانه در

 42 ـ 41) تاریکي ساعت 0 و گراد( يسانت ۀدرج 22

 نگهداري درصد 20 نسبي رطوبت و گراد( سانتي ۀدرج

 در روز 61 مدت به استقرار ةدور طي گیاهان شدند.

 کردند. رشد آبي تنش اعمال بدون و بهینه شرایط

 و دیرهنگام خشکي تنش اثر بررسي منظور به

 و مورفولوژیکي هاي ویژگي روي بر مدت کوتاه

 در برداشت از قبل هفته سه ،شده آزمایش  ژیکيفیزیولو

 انتقال شدند. اعمال خشکي تنش نظر مورد تیمارهاي

 اواخر در گلدان داخل به برگي چهار تا سه هاي نشا

 اواسط در آزمایش و شد انجام ماه 4334 اردیبهشت

 پذیرفت. پایان 4334 مرداد

 و ساز دست آزمایش این در شده استفاده خاک

 بود. 4:4 نسبت به االرض سطح خاک و ماسه از ترکیبي

                                                                               
1. InterSemillas (Valencia, Spain) 

 از کدام هر به گرم 40 مقدار به کمپوست ورمي کود

 خاک رطوبتي منحني تعیین براي د.ش اضافه ها گلدان

 ترتیب بدین شد. استفاده 2فشاري صفحات دستگاه از

 این در را آزمایش در شده استفاده خاک از مقداري که

 از مختلفي هاي پتانسیل سپس و داده قرار دستگاه

 بار(، -33/0) زراعي ظرفیت ةمحدود در )مکش( فشار

 د.ش اعمال آن بر بار(، -41) دائم پژمردگي ۀنقط تا

 در شد. خارج دستگاه از خاک  ۀنمون ساعت 26 از پس

 خاک وزن نهایت در و مرطوب وزن ابتدا بعد ۀمرحل

 60 مدت به درجه 401 )دما آون در شده خشک

 درصد زیر ۀرابط از استفاده با و شد يگیر اندازه ساعت(

 د.ش محاسبه شده اعمال مکش در خاک، وزني رطوبت

A-B/B) 100) = وزني رطوبت میزان 

  وضعیت براي         

 زراعي ظرفیت         

A: ثقلي آب خروج از پس مرطوب خاک وزن 

B: مدت به درجه 401 دماي در شده خشک خاک وزن 

 ساعت 60

 الزم آّب میزان زراعي، ظرفیت ۀنقط تعیین از پس

 ظرفیت حد به گلدان خاک رطوبت رسیدن براي

 صورت این به خشکي تنش اعمال د.ش تعیین زراعي

 و ندشد مي توزین روزانه صورت به ها گلدان که بود

 تا ها گلدان آبیاري با تیمار هر در رطوبتي نقصان

 پس د.ش مي برطرف نظر مورد تیمار سطح به رسیدن

 در صفات گیري اندازه و  برداري نمونه تنش، الاعم از

 در شده ارزیابي صفات .پذیرفت صورت گل تمام ۀمرحل

 بودند: زیر صفات شامل آزمایش این

 

 اسانس میزان و مورفولوژیکی صفات

 و فرعي ۀشاخ تعداد گیاه، ارتفاع دهي گل ۀمرحل در

 پیکر سپس شد. گیري اندازه بوته هر در آذین گل طول

 خاک سطح متري سانتي 40 ارتفاع از گیاهان رویشي

 سایه در ها نمونه شد. محاسبه ها آن تر وزن و برداشت

 د.ش تعیین ها آن وزن سپس و خشک اتاق دماي در و

 دستگاه از استفاده با شده خشک هاي نمونه اسانس

 ساعت 3 مدت به آب با تقطیر روش به و کلونجر

                                                                               
2  . Pressure Plate 
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 قرائت با (وزني ـ )حجمي اسانس درصد شد. استخراج

 این )براي ها نمونه رطوبت احتساب با و اسانس حجم

 درجه 22 دماي در آون داخل گیاهي ۀنمون سه منظور

 ها نمونه وزن اختالف شد. داده قرار ساعت 22 مدت به

 رطوبت درصد و محاسبه آون در دادنارقر از بعد و قبل

 د.شو محاسبه شد( تعیین ها  نمونه

 

 غشا پایداری شاخص

 هاي الکترولیت نشت طریق از  غشا پایداري شاخص

 هاي سلول الکترولیتي نشت مقادیر شد. ارزیابي برگ

 ,Marcum) شود مي محاسبه زیر ۀرابط طریق از برگي

 نشت ترتیب به E2 و E1 رابطه این در (.1998

  ند.ا ثانویه و اولیه الکترولیتي
EL = (E1/ E2)  100 

 

  کارتنوئید و کلروفیل محتوای

 برگي کاروتنوئیدهاي و کل ،a، b کلروفیل گیري ندازها

 انجام (1998) همکاران و Dere روش زا استفاده با نیز

 د.ش محاسبه زیر روابط براساس و گرفت
CHLa = 15.65A666 - 7.340A653 
CHLb = 27.05 A653 - 11.21 A666 
Cx+c = 1000 A470 - 2.860 Ca - 129.2 Cb/245 

CHLt = CHLa + CHLb + Cx+c 

 :CHLb ؛a کلروفیل میزان :CHLa روابط این در

 و کل کاروتنوئیدها میزان :Cx+c ؛b کلروفیل میزان

CHLt: منظور بدین دهند. مي نشان را کل کلروفیل 

 در نور جذب و انجام استون از استفاده با گیري عصاره

 شد. قرائت 444 و 443 ،620 هاي موج طول

 

 گیاهی های رنگدانه

 ۀمرحل در گیاهي هاي رنگدانه میزان ريگی اندازه

 )مدل SPAD دستگاه از استفاده با گیاه کامل دهي گل

SPAD 502, Minolta, Japan) پذیرفت. صورت  
 

 کل کربوهیدرات

 استفاده با نیز ریحان برگي هاي نمونه کل کربوهیدرات

 ,Hedge & Hofreiter) شد ارزیابي آنترون معرف از

1962.)  

 گازی تبادالت

 برگ سطح واحد در فتوسنتز میزان گیري اندازه منظور به

 CO2 غلظت و ثانیه( در مربع متر در CO2 )میکرومول

 دستگاه از مول( بر CO2 )میکرومول اي روزنه درون

IRGA
 اي روزنه هدایت شد. استفاده LCA4 مدل 4

 دستگاه از استفاده با ثانیه( در مربع متر در مول )میلي

 بر مول )میلي مزوفیلي هدایت شد. يگیر اندازه پرومتر

 CO2 غلظت به فتوسنتز کردن تقسیم از ثانیه( بر مربع متر

 و فتوسنتز کمتر میزان آمد. دست هب اي روزنه درون

 اي روزنه داخل CO2 باالي مقادیر حضور در CO2 فرآوري

 ين توانا و مزوفیلي هدایت میزان بودن پایین مفهوم به

 Fischer et) است CO2 از فادهاست در مزوفیل هاي سلول

al., 1998). فتوسنتزي آب مصرف کارایي تعیین منظور به 

 هدایت به فتوسنتز میزان (H2O مول بر CO2 )میکرومول

 تمامي (.Ritchie et al., 1990) شد تقسیم اي روزنه

 اعمال از بعد بالفاصله و صبح 40 ساعت در ها گیري اندازه

 صفات تیمار هر در ت.گرف صورت آبیاري مختلف سطوح

 هر ۀبوت 6 در اصلي ۀشاخ میاني هاي برگ در نظر مورد

 برگ دادن قرار از بعد ثانیه 61 و شد گیري اندازه گلدان

 دش ثبت اعداد دستگاه اي شیشه ۀمحفظ اخلد

(Siosemardeh, 2004; Fischer et al., 1998). 

 

RWC)) آب نسبی محتوای
2 

 هاي برگ از متري سانتي 4 قطعات منظور این براي

 و تهیه برگ میاني قسمت از و اصلي ۀشاخ وسطي

 منظور به قطعات این شد. گیري اندازه ها آن تر وزن

 نور شدت در ساعت 6 مدت به تورژسانس وزن تعیین

 وزن انتها در شدند. داده قرار مقطر آب داخل کم

 نسبي محتواي و گیري اندازه برگي هاي نمونه خشک

 Ritchie et) آمد دست هب زیر ۀابطر طریق از برگ آب

al., 1990:)  
%RWC =  

[  وزن - خشک )وزن / تورژسانس( وزن - خشک )وزن

 400 × [تر(

 

 افزار نرم ۀوسیل به ها گیري اندازه از حاصل هاي داده

                                                                               
1  . Infra Red Gas Analyser 

2  . Relative Water Content 
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 ۀمقایس و شد تحلیل و تجزیه  MSTAT-C آماري

 آزمون با درصد 1 احتمال سطح در ها داده میانگین

 استفاده با ها داده همبستگي ضریب شد. مانجا دانکن

 د.ش محاسبه SPSS (ver. 21) افزار نرم از

 

بحثونتایج
 الکترولیت نشت

 سه و يخشک تنش اثر انسیوار ۀتجزی نتایج اساس بر

 الکترولیتي نشت بر ها آن متقابل اثر و ریحان رقم

 پژوهش این در رسد مي نظر به (.4 )جدول نبود دار امعن

 از قبل هفته سه در خشکي تنش اعمال به توجه با

 اندک برگي هاي یاخته به وارده آسیب احتماالً برداشت

  است. نداشته الکترولیت نشت بر اثري و بوده

 

 کاروتنوئیدها و کلروفیل محتوای

 بر مختلف ارقام اثر واریانس ۀتجزی نتایج اساس بر

 و b کلروفیل ،a کلروفیل کل، کلروفیل محتواي

 تنش مختلف سطوح اثر ولي نبود، دار امعن یدهاکارتنوئ

 دار امعن صفات این روي بر درصد 4 سطح در خشکي

 b کلروفیل مورد در تنها تنش و رقم متقابل اثر و بود

 شدید  تنش  (.4 )جدول شد دار امعن درصد 1 سطح در

 کلروفیل ،b کلروفیل ،a کلروفیل میزان افزایش موجب

 که دش گیاهي هاي رنگدانه میزان و وتنوئیدهارکا کل،

 & Baker) دیگر پژوهشگران تحقیقات نتایج با

Musgrave, 1964; Gratani & Varone, 2004) در 

 مختلف سطوح ةساد آثار میانگین ۀمقایس است. تضاد

 و a کلروفیل محتواي بیشترین داد نشان خشکي تنش

b ظرفیت درصد 10) شدید تنش در کارتنوئید و 

 در a کلروفیل میزان کمترین ليو ،دش مشاهده زراعي(

 b کلروفیل و زراعي( ظرفیت درصد 21) متوسط تنش

 دست هب زراعي( ظرفیت درصد 400) کامل آبیاري در

 یکدیگر با داري امعن اختالف آماري نظر از که آمد

 تنش در نیز کارتنوئید میزان کمترین و ندنداشت

 کامل آبیاري و زراعي( ظرفیت درصد 21) متوسط

 .(2 )جدول آمد دست هب زراعي( ظرفیت درصد 400)

 خشکي تنش مختلف سطوح و رقم متقابل آثار بررسي

 میزان بیشترین داد نشان b کلروفیل نسبي محتواي بر

 تنش با همراه Comin Hoja Larga رقم در b کلروفیل

 با همراه Genoes رقم در میزان کمترین و شدید

  .(4شکل) شد حاصل کامل آبیاري

 

 شده  ارزیابي صفات واریانس ۀتجزی نتایج .4  جدول

 مربعات نیانگیم

 منبع

 تغییرات

 درجۀ

 آزادي

 نشت

 الکترولیتي
 کلروفیل

A 
 کلروفیل

B 

 کلروفیل

 کل 
 کارتنوئیدها

 هاي رنگدانه

 گیاهي

 کربوهیدرات

 کل

 نسبي محتوي

 برگ آب

 سرعت

 فتوسنتز

 ns12/22 ns34/0 ns062/0 ns46/4 ns000/0 ns44/404 ns64/22 ns33/430 **42/40 2 رقم

 ns42/0 **13/0 **42/0 **44/2 **023/0 **46/432  ns41/2422 **032/4030 2 تنش
**66/41 

 ns21/44 ns32/0 *43/0 ns43/4 ns44/0 ns43/434 ns03/0033 ns064/332 ns3  6 تنش × رقم

C.V  6/3 6/43 3/44 4/42 3/40 3/44 3/44 2/44 4/41 

 ns، * است. درصد 4 و 1 سطح در دارامعن اختالف جود و و دارامعن اختالف نداشتنوجود ةدهند نشان ترتیب به ** و 

 

 4  جدول ادامۀ

ns، * است. درصد 4 و 1 سطح در دارامعن اختالف جود و و دارامعن اختالف نداشتنوجود ةدهند نشان ترتیب به ** و 

 منبع

 تغییرات

 درجۀ

 آزادي

 مربعات نیانگیم

 زیر CO2 غلظت

 اي روزنه

 هدایت

 اي روزنه

 هدایت

 مزوفیلي

 کارایي

 آب مصرف

 ارتفاع

 گیاه

 ۀشاخ تعداد

 فرعي

 طول

 نآذی گل

 وزن

 بوته تر

 خشک وزن

 بوته

 درصد

 اسانس

 ns20 /36 ns14/04 **14/04 ns61/4200 **01/3410 ns41/0 ns21/6 **10/4134 **04/411 **23/0 2 رقم

 ns30/402 **21/434 **21/434 **33/62462 ns24/406 **06/44 ns64/24 *36/202 ns43/44 **20/0 2 تنش

 ns24/33 ns44/21 ns44/21 ns36/40216 ns40/63 ns42/41 ns36/24 ns44/442 ns42/2 **42/0 6 تنش × رقم

C.V  3/42 0/4 2/ 43 3/46 3/3 2/43 1/43 0/46 6/44 6/6 
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 ریحان هاي ویژگي برخي بر خشکي تنش سطوح و رقم تأثیر .2 جدول

 تیمار
 نشت

 تیالکترول
(%) 

 لیکلروف
a 

 گرم يلیم )

 گرم بر

 (تر وزن

 لیکلروف
b 

 گرم يلیم )

 گرم بر

 (تر وزن

 لیکلروف

 گرم يلیم ) کل

 گرم بر

 (تر وزن

 ها دیکاروتنوئ

 گرم يلیم )

 گرم بر

 (تر وزن

 يها رنگدانه

 ياهیگ

 دراتیکربوه
 گرم يلیم )

 گرم بر

 (تر وزن

 يمحتوا

 ينسب

 آب

(%) 

 سرعت

 فتوسنتز
 CO2کرومولی)م

 مربع متر در

 ( هیثان در

 غلظت
Co2 

 يا روزنه ریز
 کرومولی)م

CO2 مول( بر 

           رقم
Rubi b 14/40 a 16/0 a 32/0 a 26/4 a 32/0 a 32/31 a 23/63 a32/43 a 23/3 a 33/362 

Genoes ab 44/42 b 36/0 a 21/0 b 01/0 b 24/0 a 40/32 a 23/61 a03/40 b 36/4 a 02/314 

Comin Hoja Larga a 40/42 a 13/0 a 33/0 ab24/4 ab 31/0 a 03/60 a 00/62 a22/13 ab 64/2 a 32/310 

           تنش

FC 400% a 02/44 b 33/0 b 21/0 b 34/0 b 22/0 b 33/36 a 62/13 a42/40 a 43/3 b 31/362 

FC 21% a 24/44 b 30/0 b 24/0 b 30/0 b 22/0 b24/36 a 04/62 b42/13 a 02/2 ab 43/360 

FC 10% a 26/44 a 46/0 a 60/0 a 60/4 a 66/0 b26/63 a 44/60 b60/11 b43/4 a 22/312 

 
 ریحان هاي ویژگي برخي بر خشکي تنش سطوح و رقم تأثیر .2  جدولادامه 

 تیمار

 يا روزنه تیهدا

 مول يلی)م

 مربع متر در

 (هیثان در

 يلیمزوف تیهدا

 مول يلی)م

 مربع متر بر

 (هیثان بر

 یيکارا

 آب مصرف

 CO2 کرومولی)م

 (H2O مول بر

 ارتفاع

 اهیگ

 متر( ي)سانت

 طول

 نیآذ گل

 (متر يسانت )

 تعداد

 ۀشاخ

 يفرع

 وزن

 بوته تر

 (گرم )

 وزن

 بوته خشک

 (گرم )

 درصد

 اسانس

)%( 

          رقم

Rubi a 10/64 a 33/3 a 32/01 b 63/32 a 40/40 a46/40 b00/40 b 03/4  b60/0 

Genoes a 44/14 b 14/1 a00/24 a 24/13 a 23/3 a43/40 a24/22 a 31/1  a 40 /0 

Comin Hoja Larga a 04/10 ab 03/2 a 02/00 a 60/16 a 23/40 a00/40 a42/24 a 14/4  a 44/0 

          تنش

FC 400% ab 24/10 a 01/3 a22/06 a 44/63 a 32/44 b 62/3 a30/23  a13/1  c14/0 

FC 21% b 64/34 a 22/0 a43/440 b 24/61 a 43/3 a03/44 b30/40 b 24/6  b 40/0 

FC 10% a 04/44 b 44/6 b 03/36 ab 04/61 a 21/3 b 02/3 b13/42 ab 11/6  a20/0 

 

 
 b لیکلروف زانیم بر يخشک تنش مختلف سطوح و رقم متقابل اثر .4 شکل
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 & Hassani) ریحان بر خشکي تنش اثر ررسيب در

Omidbaigi, 2002) نعناع و (Misra & Sricastatva, 

 خشکي تنش با زمان هم که شد هداد نشان (2000

 این نتایج با که کند مي پیدا کاهش کلروفیل محتواي

 تنش و رقم متقابل اثر داشت.ن مطابقت پژوهش

 عهمطال این در گیاهي هاي رنگیزه روي بر خشکي

 نظر این از یکساني پاسخ مختلف ارقام و نشد دار امعن

 اثر رب bکلروفیل میزان تنها دادند. نشان شرایط این به

 میزان کاهش (.4شکل) شد دار امعن تنش و رقم متقابل

 دارد. متعددي علل خشکي تنش اثر رب ها کلروفیل

 و خاک آب مقدار کاهش با زمان هم هنکای جمله از

 اسید و اتیلن مانند ها هورمون برخي ،برگ آب پتانسیل

 زیاد کلروفیالز فعالیت و یابد مي افزایش بسیزیکآ

 هاي پروتئین و کلروپالست هیدرولیز علت به و شود مي

 a کلروفیل نسبت و کل کلروفیل محتواي تیالکوئیدي

 (.Loggini et al., 1999) کند مي پیدا کاهش نیز bبه

 در شده اعمال گامهن دیر خشکي تنش رسد مي نظر به

 و یادشده هاي هورمون روي بر اثري آزمایش این

 میزان علت همین به و نداشت کلروفیالز فعالیت

 کاهش این بر عالوه داد. نشان افزایش کلروفیل

 آزاد هاي رادیکال تولید علت به است ممکن کلروفیل

 این ۀتجزی سبب آزاد هاي رادیکال که باشد، اکسیژن

 در (.Schutz &Fangmeir, 2001) دنشو مي ها رنگیزه

 مدت کوتاه يخشک تنش رسد مي نظر به پژوهش این

 از حفاظت نتیجه  در و کاروتنوئیدها افزایش سبب

 ها کلروفیل تخریب از جلوگیري و تیالکوئیدي غشاهاي

 شد. تنش اعمال با کلروفیل افزایش سبب امر این د.ش

 محافظت در کاروتنوئیدها نقش به دیگر اي مطالعه در

 فتواکسیداسیون از جلوگیري و تیالکوئیدي غشاهاي از

 (.Lawlor & Cornic, 2002) دش اشاره ها کلروفیل

 از تنش شرایط تحت برگ در کلروفیل حفظ

 با .است تنش به مقاومت فیزیولوژیکي هاي شاخص

 (3 )جدول صفات همبستگي از حاصل نتایج به توجه

 بین درصد 4 مالاحت سطح در يدار امعن و مثبت ۀرابط

 و کاروتنوئیدها کل، کلروفیل ،b کلروفیل ،a کلروفیل

 افزایش با که طوري هب داشت. وجود گیاهي هاي رنگدانه

 افزایش نیز سایرین گیاهي، هاي رنگیزه این از یک هر

   دهند. مي نشان

 
 شده گیري اندازه صفات بین همبستگي ضرایب .3  جدول

 EL1
 CHLa CHLb CHLt X+C spad CAR RWC Phr Co2 Oil SC MC WUE H Inf Bn AFW 

CHLa 046/0- 4                 

CHLb 046/0- **024/0 4                

CHLt 026/0- **303/0 **366/0 4               

X+C 036/0- **342/0 **333/0 **333/0 4              

Spad 431/0 - **663/0 **112/0 **634/0 **641/0 4             

CAR 444/0- 020/0 063/0- 020/0- 042/0- 021/0- 4            

RWC 033/0 - 263/0- 202/0- 243/0- 240/0- 201/0- 043/0 4           

Phr 434/0- 043/0- 224/0- 421/0- 422/0- **120/0- 221/0 020/0 4          

Co2 242/0 202/0 322/0 216/0 242/0 240/0 *330/0 023/0- **260/0- 4         

Oil 320/0 023/0 464/0 24/0 022/0 300/0 021/0 221/0- **124/0- *334/0 4        

SC 244/0- 464/0 343/0 202/0 00/2 *300/0 003/0- 033/0- 246/0- 042/0- 242/0 4       

MC 460/0- 043/0- 222/0- 424/0- 420/0- **144/0- 204/0 022/0 **000/4 **211/0- **140/0- 212/0- 4      

WUE 062/0 420/0- 324/0- 223/0- 202/0- **601/0- 021/0 012/0- **644/0 042/0- 203/0- **212/0- **664/0 4     

H 
*623/0 444/0- 003/0- 420/0- 410/0- 226/0 040/0- 042/0- 304/0- 400/0 **133/0 020/0 00/3- 466/0- 4    

Inf 040/0 464/0 033/0 422/0 444/0 031/0 023/0 343/0 412/0 233/0- 424/0- 061/0 446/0 244/0- 422/0 4   

Bn 064/0- 436/0- 433/0- 462/0- 443/0- 026/0- 012/0- 200/0- 040/0- 424/0- 003/0 244/0- 12/0- 063/0- 00/4- 226/0- 4  

AFW 
*340/0 023/0- 061/0- 003/0- 030/0- 203/0 030/0- 41/0- 414/0- 400/0 264/0 001/0- 413/0- 14/0- **044/0 *363/0 404/0- 4 

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

 درصد 4 و 1 احتمال سطح در معناداري ترتیب به **: و * 

4. EL، CHLa، CHLb، CHLt، X+C، Spad، CAR، RWC، Phr، Co2،،SC، MC، WUE، H، Inf.، Bn.، AFW، ADW، Oil کلروفیل الکترولیت، نشت نشانگر ترتیب به a، 

 هدایت اي، روزنه هدایت اي، روزنه زیر CO2 غلظت فتوسنتز، سرعت آب، نسبي محتواي ،کربوهیدرات گیاهي، هاي رنگدانه کارتنوئیدها، کل، کلروفیل ،b کلروفیل

 است. اسانس درصد و بوته خشک وزن بوته، تر وزن فرعي، شاخۀ تعداد اذین، گل طول گیاه، ارتفاع آب، مصرف کارایي مزوفیلي،
 

 

 

 

 

 

 

 



 4336پاییز ، 3 ة، شمار64 ةایران، دورباغباني علوم  144

 
 

 

 

 

 آب مصرف کارایی و برگ آب نسبی محتوی

 بر يخشک تنش اثر واریانس ۀتجزی نتایج اساس بر

 سطح در آب مصرف کارایي و برگ آب نسبي محتواي

 اثر و رقم ساده اثر که حالي در ؛شد دار امعن درصد 4

 نبود دار امعن صفات این بر يخشک تنش و رقم متقابل

 مختلف سطوح ةساد آثار میانگین ۀمقایس (.4 )جدول

 نسبي محتواي بیشترین داد نشان خشکي تنش

 میزان کمترین و شد حاصل کامل آبیاري در برگ آب

 تنش با آماري نظر از که آمد دسته ب شدید تنش در

 (.2 )جدول نداد نشان داري امعن اختالف متوسط

 تنش مختلف سطوح ةساد آثار میانگین ۀمقایس

 تنش در آب مصرف کارایي بیشترین داد نشان خشکي

 از که شد حاصل زراعي( ظرفیت درصد 21) متوسط

 ظرفیت درصد 400) کامل آبیاري با آماري رنظ

 کارایي کمترین و نداد نشان داري امعن اختالف زراعي(

 ظرفیت درصد 10) شدید تنش در نیز آب مصرف

 (.2 )جدول دش مشاهده زراعي(

 آن بیانگر رقم ةساد آثار میانگین ۀمقایس نتایج

 ترتیب به فتوسنتز سرعت کمترین و بیشترین که است

 ۀمقایس (.2 )جدول شد حاصل Genoes و Rubi رقم در

 نشان خشکي تنش مختلف سطوح ةساد آثار میانگین

 400) کامل آبیاري در فتوسنتز سرعت بیشترین داد

 آماري نظر از که پذیرفت صورت زراعي( ظرفیت درصد

 اختالف زراعي( ظرفیت درصد 21) متوسط تنش با

 یدشد تنش در میزان کمترین و نداد نشان داري امعن

 در (.2 )جدول آمد دست هب زراعي( ظرفیت درصد 10)

 موجب شدید تنش ویژه به و يخشک تنش پژوهش این

 هاي پژوهش نتایج با که شد فتوسنتز سرعت کاهش

 .(Mizanzadeh & Imam, 2010) شتدا مطابقت قبلي

 CO2 انتشار عوامل به فتوسنتز کاهش بیشتر درصد

 يخشک تنش که دهد مي نشان مطالعات گردد. برمي

 به مربوط بیوشیمیایي یندهايافر بر مستقیم طور به

 شدن بسته با غیرمستقیم طور به و گذاشته اثر فتوسنتز

 مؤثر فتوسنتز بر CO2 جذب کاهش نتیجه در و ها روزنه

 مواد انتقال (.Baker & Musgrave, 1964) است

 و دریگ مي قرار خشکي تنش تأثیر تحت نیز فتوسنتزي

 که دشو مي مواد این از ها برگ شدن اشباع موجب

 شدن محدود با د.کن محدود را فتوسنتز است ممکن

 رشد آب، کمبود شرایط در فتوسنتزي هاي فرآورده

 مورد در یابد. مي کاهش آن عملکرد نهایت در و گیاه

 .داشت داري امعن اثر  فتوسنتز سرعت نیز مختلف ارقام

 مطالعه ینا در يخشک تنش و رقم متقابل اثر چند هر

 منزلۀ به تواند مي برگ فتوسنتز فعالیت نشد. دار امعن

 به متحمل گیاهان بندي طبقه براي مفید اي وسیله

 این از مناسب رقم انتخاب و دشو استفاده آبي کم

 دارد. اهمیت جهت

 مختلف سطوح اثر انس،یوار یۀتجز جینتا اساس بر

 درصد 4 سطح در يا روزنه تیهدا بر يخشک تنش

 و رقم متقابل اثر و مختلف ارقام اثر يول بود دار امعن

 میانگین ۀمقایس (.4 )جدول نبود دار امعن يخشک تنش

 داد نشان خشکي تنش مختلف سطوح ةساد آثار

 در ترتیب به اي روزنه هدایت میزان کمترین و بیشترین

 21) متوسط و زراعي( ظرفیت درصد 10) شدید تنش

 اساس بر (.2 )جدول آمد دست هب زراعي( ظرفیت درصد

 مختلف سطوح مختلف، ارقام واریانس ۀتجزی نتایج

 صفت بر يخشک تنش و رقم متقابل اثر و يخشک تنش

 نتایج (.4 )جدول نبود دار امعن اي روزنه زیر CO2 غلظت

 غلظت بین که داد نشان صفات بستگيمه از حاصل

CO2 و منفي ۀرابط مزوفیلي هدایت و اي روزنه زیر 

 CO2 غلظت بین و درصد 4 احتمال سطح رد دارامعن

 دارد. وجود دار امعن و مثبت ۀرابط اسانس و اي روزنه زیر

 مصرف کارایي و مزوفیلي هدایت با فتوسنتز همچنین

 اسانس میزان و CO2 با و دار امعن و مثبت ۀرابط آب

 دارد درصد 4 احتمال سطح در دار امعن و منفي ۀرابط

 غلظت بر يخشک شتن پژوهش این در (.3 )جدول

CO2 متقابل اثر و مختلف ارقام مورد در و اي روزنه زیر 

 تنش و شبنم اثر بررسي نتایج نداشت. تأثیري ها آن

 خشکي تنش که داد نشان بادرنجبویه در خشکي

 آمدن پایین سبب نتیجه در و ها روزنه شدن بسته موجب

 دشو مي گیاه عملکرد کاهش و CO2 جذب

(Blumenthal, 2000). از حاصل نتایج بررسي 

 مزوفیلي، هدایت افزایش با داد نشان صفات همبستگي

 CO2 میزان و  افزایش نیز فتوسنتز و آب مصرف کارایي

 یابد. مي کاهش اي روزنه زیر
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 آذین گل طول و گیاه ارتفاع

 ارتفاع بر مختلف ارقام اثر واریانس ۀتجزی نتایج اساس بر

 آذین گل طول بر ولي بود دار امعن درصد 4 سطح در گیاه

 و خشکي تنش کم مختلف سطوح همچنین .نبود دار معنا

 دار امعن صفت دو هر براي يخشک تنش و رقم متقابل اثر

 و متر( سانتي 3/44) بیشترین اگرچه (.4 )جدول نبود

 در ترتیب به آذین گل طول متر( سانتي 4/3) کمترین

 طمتوس تنش و زراعي( ظرفیت درصد 400) کامل آبیاري

 اختالف این اما آمد دست هب زراعي( ظرفیت درصد 21)

 آثار میانگین ۀمقایس نتایج نبود. دار امعن آماري نظر از

 1/16) گیاه ارتفاع بیشترین که است آن بیانگر رقم ةساد

 از که شد حاصل Comin Hoja Larga رقم در متر( سانتي

 نداد. نشان داري امعن اختالف Genoes رقم با آماري نظر

 Rubi رقم در نیز متر( سانتي 1/32) گیاه ارتفاع کمترین

 ۀرابط صفات همبستگي بررسي (.2 )جدول شد مشاهده

 و ارتفاع بین درصد 4 احتمال سطح در داري امعن و مثبت

 ۀرابط نیز ذینآ گل طول داد. نشان گیاه خشک و تر وزن

 تر وزن با درصد 1 احتمال سطح در داري امعن و مثبت

 خشکي که است آن بیانگر ها گزارش (.3 )جدول دارد گیاه

 Mirsa) دشو مي نعناع و ریحان در ارتفاع کاهش موجب

& Sricastatva, 2000; Hassani & Omidbeigi, 2002) 

 دیگر اي مطالعه است. تضاد در پژوهش این نتایج با که

 روز 2 تا 1 مدت به رطوبتي مدت کوتاه تنش که داد نشان

 Jerez) شد ریحان در ارتفاع کاهش سبب برداشت از قبل

et al., 2004.) مدت کوتاه تنش وجود با پژوهش این در 

 ارتفاع رسد مي نظر به نشد. مشاهده مشابهي اثر آبیاري

 و تنش ةدور طول از ثرأمت خشکي تنش شرایط در گیاه

 به مدت کوتاه خشکي تنش که طوري هب است. آن شدت

 ارتفاع روي بر رتأثی سبب طوالني خشکي تنش ةانداز

 در تنش اعمال دارد احتمال این بر عالوه د.شو نمي

 که اینجا در و باشد مؤثر ارتفاع روي بر رشد ۀاولی مراحل

 علت به است، شده اعمال برداشت از قبل هفته سه تنش

 نداشت. ارتفاع بر اثري گیاه رویشي رشد مراحل پایان

 

 بوته خشك و تر وزن

 بر ریحان رقم سه اثر یانسوار ۀتجزی نتایج اساس بر

 بود دار امعن درصد 4 سطح در گیاه خشک و تر وزن

 خشک وزن روي بر يخشک تنش مختلف سطوح ولي

 درصد 1 سطح در گیاه تر وزن بر فقط و نداشت اثري

 موجب خشکي تنش چه اگر داشت. داري امعن تأثیر

 شدید و متوسط تنش در بوته خشک وزن کاهش

 نبود. دار امعن اثر این ولي ،شد کامل آبیاري به نسبت

 برداشت از قبل هفته سه در يخشک تنش که حالي در

 بین مختلف ارقام در و دش گیاه تر وزن کاهش موجب

 متقابل اثر شد. دیده متفاوتي اثر متوسط و شدید تنش

 نشد دار امعن مورد دو هر در نیز يخشک تنش و رقم

 بیانگر رقم ةساد آثار میانگین ۀمقایس نتایج (.4 )جدول

 در گرم( 14/4) گیاه خشک وزن بیشترین که است آن

 در گرم( 42/24) تر وزن و Comin Hoja Larga رقم

 نظر از که ندشد مشاهده Comin Hoja Larga رقم

 .ندنداشت داري امعن اختالف Genoes رقم با آماري

 تر وزن و گرم( 03/4) گیاه خشک وزن کمترین

 شد مشاهده Rubi رقم در نیز گرم( 00/40)

 مختلف سطوح ةساد آثار میانگین ۀمقایس (.2 )جدول

 گرم( 30/23) تر وزن بیشترین داد نشان خشکي تنش

 و زراعي( ظرفیت درصد 400) کامل آبیاري در

 10) شدید تنش در گرم( 13/42) تر وزن کمترین

 آماري نظر از که آمد دست هب زراعي( ظرفیت درصد

 اختالف زراعي( فیتظر درصد 21) متوسط تنش با

 (.2 )جدول نشد مشاهده داري امعن

 خشک ةماد وزن کاهش خشکي تنش آثار از یکي

 داري امعن کاهش سبب آبي تنش نعناع، گیاه در .است

 ,Misra & Sricastatva) شد خشک ةماد زانیم در

 نتایج ندارد. مطابقت پژوهش این ۀنتیج با که (2000

 تنش کردند بیان هک دیگر هاي گزارش با آزمایش این

 برداشت از قبل روز 2 تا 1 مدت به رطوبتي مدت کوتاه

 Jerez et) شود مي آن خشک وزن کاهش سبب ریحان

al., 2004) زمینه همین در ندارد. مطابقت نیز 

 ةماد میزان نعناع گیاه در که داد نشان ها بررسي

 Charles) یابد مي افزایش بیشتر آبیاري انجام با خشک

et al., 1990). وزن بیشترین نیز پژوهش این در 

 هاي پژوهش در شد. مشاهده کامل آبیاري در خشک

 که شد مشاهده پژوهشگران سایر توسط شده انجام

 ریحان خشک وزن آب کمبود و تنش افزایش با همگام

 & Simon et al., 1992; Hassani) یابد مي کاهش

Omidbaigi, 2002.) جنتای تضاد علت رسد مي نظر به 
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 مدت کوتاه تنش اعمال انپژوهشگر سایر با پژوهش این

 مواد کاهش روي بر میزان این که بود گیاه روي بر

 نبود. مؤثر خشک ةماد وزن نتیجه در و فتوسنتزي

 روي بر يخشک تنش اثر مورد در پژوهش این نتایج

 Simon et) نعناع در ها پژوهش سایر نتایج با تر وزن

al., 1992; Misra & Sricastatva, 2000) ریحان و 

(Hassani & Omidbaigi, 2002) نتایج دارد. مطابقت 

 و تر وزن بین داد نشان صفات بین همبستگي بررسي

 ۀرابط گیاه ارتفاع و تر وزن بین همچنین و گیاه خشک

 مشاهده درصد 4 احتمال سطح در داري امعن و مثبت

 (.3 )جدول شد

 

 گیاهی های رنگدانه

 تنش مختلف سطوح اثر انسیوار ۀیجزت جینتا اساس بر

 درصد 4 سطح در گیاهي هاي رنگدانه زانیم بر يخشک

 و رقم متقابل اثر و مختلف ارقام اثر يول بود دارامعن

 نشد دار امعن صفت نیا مورد در يخشک تنش

 بر تنش مختلف سطوح اثر میانگین ۀمقایس (.4 )جدول

 نگدانهر میزان بیشترین داد نشان گیاهي هاي رنگدانه

 شد مشاهده زراعي( ظرفیت درصد 10) شدید تنش در

 اختالف تنش مختلف سطوح بین آماري نظر از چند هر

  (.2 )جدول نشد مشاهده معناداري

 داد نشان زمستانه گندم روي بر شده انجام آزمایش

 گیاهي هاي رنگدانه میزان خشکي تنش بروز با که

 افزایش .(Barraclough & kate, 2001) یافت افزایش

 گلرنگ در خشکي تنش شرایط در گیاهي ۀرنگدان

 علت به احتماالً اثر این که است شده گزارش نیز یزهیپا

 کمتر سطح در کلروفیل تجمع و برگ سطح کاهش

 (.Movahhedy Dehnavy et al., 2004) ستها برگ

 

 کل کربوهیدرات

 سطوح ،مختلف ارقام اثر انسیوار ۀیتجز جینتا اساس بر

 يخشک تنش و رقم متقابل اثر و يخشک تنش مختلف

 بررسي در (.4 )جدول نبود دار امعن کل دراتیکربوه بر

 سطح در دار امعن و مثبت ۀرابط نیز صفات همبستگي

 سرعت و ها کربوهیدارت میزان بین درصد 1 احتمال

 مطالعات در اگرچه (.3 جدول ) شد مشاهده فتوسنتز

 يها دراتیهکربو زانیم بر يخشک تنش اثر نیشیپ

 دارامعن (Safikhani, 2006) بادرشبو اهیگ در محلول

 تنش ،ياسمز تیفعال میتنظ منظور به و شد گزارش

 د،ش کل دراتیکربوه زانیم شیافزا موجب يخشک

 يمعنادار ریتأث پژوهش نیا در رهنگامید يخشک تنش

 .نداشت کل دراتیکربوه بر

 

  فرعی ۀشاخ تعداد

 تنش مختلف سطوح اثر انسواری ۀتجزی نتایج اساس بر

 دار امعن فرعي ۀشاخ تعداد بر درصد 4 سطح در خشکي

 تنش و رقم متقابل اثر و مختلف ارقام اثر ولي ؛بود

 ۀمقایس (.4 )جدول نبود دار امعن صفت این بر يخشک

 داد نشان خشکي تنش مختلف سطوح ةساد آثار میانگین

 طمتوس تنش در (عدد 44) فرعي ۀشاخ تعداد بیشترین

 تعداد کمترین و شد مشاهده زراعي( ظرفیت درصد 21)

 درصد 400) کامل آبیاري در (عدد 6/3) فرعي ۀشاخ

 تنش با آماري نظر از که آمد دست هب زراعي( ظرفیت

 (.2 )جدول نداد نشان داري امعن اختالف شدید

 يخشک تنش که است داده نشان يقبل مطالعات

 Hassani) حانیر در يفرع ۀشاخ تعداد کاهش به منجر

& Omidbaigi, 2002) بادرشبو و (Safikhani, 2006) 

 نظر به ندارد. يهمخوان پژوهش نیا جینتا با که شد

 اهیگ نیا در مدت کوتاه و هنگام رید تنش اعمال رسد يم

 ۀشاخ تعداد جهینت  در و ردندا ياثر يشیرو رشد يرو بر

  .نداد نشان کاهش تنش شدت شیافزا با يفرع

 

 سانسا درصد

 بر مختلف ارقام اثر واریانس ۀتجزی نتایج اساس بر

 همچنین بود. دار امعن درصد 4 سطح در اسانس درصد

 رقم سه اسانس درصد بر خشکي تنش مختلف سطوح

 اثر و داشت داري امعن تأثیر درصد 4 سطح در ریحان

 درصد 4 سطح در يخشک تنش و رقم متقابل

 آثار میانگین ۀمقایس نتایج (.4 )جدول شد داري امعن

 اسانس درصد بیشترین که است آن بیانگر رقم ةساد

 نظر از که شد مشاهده Genoes رقم در (درصد 40/0)

 داري امعن اختالف Comin Hoja Larga رقم با آماري

 در (درصد 60/0) اسانس میزان کمترین و نداد نشان

 آثار میانگین ۀمقایس (.2 )جدول شد مشاهده Rubi رقم

 بیشترین داد نشان آبیاري کم مختلف حسطو ةساد
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 اسانس درصد (درصد 14/0) کمترین و (درصد 20/0)

 و زراعي( ظرفیت درصد 10) شدید تنش در ترتیب به

 دست هب زراعي( ظرفیت درصد 400) کامل آبیاري

 سطوح و رقم متقابل آثار بررسي (.2)جدول آمد

 داد نشان اسانس میزان روي بر يخشک تنش مختلف

 Comin رقم در (درصد 21/0) اسانس درصد ینبیشتر

Hoja Larga ظرفیت درصد 10) شدید تنش با همراه 

 رقم در (درصد 33/0) اسانس درصد کمترین و زراعي(

Rubi ظرفیت درصد 400) کامل آبیاري با همراه 

 تنش بین آماري نظر از چند هر شد. حاصل زراعي(

 نبی و Comin Hoja Larga رقم در متوسط و شدید

 اختالف Rubi رقم در متوسط تنش و کامل آبیاري

 با پژوهش این نتایج (.2شکل) نشد مشاهده داري امعن

 محتواي کردند بیان که پژوهشگران سایر هاي یافته

 یابد، مي افزایش آبي تنش به واکنش در ریحان اسانس

 Hassani & Omidbaigi, 2002; Jerez) دارد مطابقت

et al., 2004.) باالي درصد بتوان شاید زمایشآ این در 

 ظرفیت درصد 10) شدید تنش تیمار در اسانس

 اثر رب اسانس ۀمترشح هاي غده زیاد تراکم با را زراعي(

 تجمع نتیجه در و تنش از ناشي برگ سطح کاهش

 دیگر اي مطالعه نتایج در که کرد توجیه اسانس بیشتر

 است شده گزارش مطلب این نیز نعناع گیاه در

(Charles et al., 1990). همبستگي بررسي نتایج 

 ۀرابط گیاه ارتفاع با اسانس میزان که داد نشان صفات

 وزن با و درصد 4 احتمال سطح در دار امعن و مثبت

 1 احتمال سطح در دار امعن و مثبت ۀرابط خشک

 دارامعن و منفي ۀرابط این بر عالوه دارد. وجود درصد

 هدایت با درصد 4 احتمال سطح در اسانس میزان بین

 داد نشان ها بررسي (.3 )جدول شد مشاهده مزوفیلي

 از قبل روز 2 تا 1 مدت به رطوبتي مدت کوتاه تنش که

 اسانس میزان افزایش سبب تواند مي ریحان برداشت

 در رسد مي نظر به (.Jerez et al., 2004) شود ریحان

 قبل هفته سه تنش اعمال به توجه با نیز پژوهش این

 میزان بیشترین و دش گزارش مشابه اثري رداشتب از

 واقع در د.ش مشاهده آبیاري شدید تنش در اسانس

 اصلي یندهايافر از ناشي هاي بازمانده ها اسانس

 شده وارد تنش به پاسخ در ویژه به گیاهان، متابولیسم

  شوند. مي محسوب گیاه به

 

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

 

 کلی گیری نتیجه

 تغییرات برخي محیطي مهم عوامل از یکي خشکي تنش

 مناطق در خصوص به گیاهان در متابولیکي و فیزیولوژیکي

 هاي واکنش ۀمطالع .ستدنیا خشک نیمه و خشک

 به تواند مي تنش بدون و تنش شرایط در فیزیولوژیکي

 کيخش تنش به سازگاري در ثرؤم سازوکارهاي شناسایي

 حصول براي پژوهش این نتایج به توجه با کند. کمک

 به مقاوم و ریحان مناسب ارقام انتخاب مطلوب ۀنتیج

 منطقه هر اکولوژیکي شرایط به توجه با يخشک تنش

 در آب کمبود شرایط گرفتن نظر در با د.شو  مي پیشنهاد
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 تقاضاي و مصرف روزافزون افزایش به توجه با و کشور

 شود مي توصیه مختلف صنایع در نآ اسانس و ریحان

 حد بیشترین به حصول و علمي ةشیو به تولید منظور به

 شرایط در گیاه این در اسانس میزان و عملکرد رشد،

 Comin رقم مانند مناسب ارقام از آزمایش، این مشابه

Hoja Larga زراعي( ظرفیت درصد 10) شدید تنش و 

 البته د.شو استفاده اسانس بازده بیشترین براي

 در تنش اعمال و زمینه این در بیشتر هاي پژوهش

  شود. مي توصیه نیز گیاه رشد مختلف هاي دوره
 

سپاسگزاری

 2/23316 ةشمار پژوهشي طرح قالب در پژوهش این

 فردوسي دانشگاه پژوهشي اعتبارات از استفاده با

 .گرفت انجام مشهد
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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. 
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