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 چکیده

 خشـکی  تـنش  تحـت  بـاغی  آویشـن  فیزیولوژیـک  صـفات  و رشـد  هاي شاخص بر اسیدآسکوربیک پاشی محلول ثیرأتبررسی منظور  به
 کشـاورزي  دانشـکدة  تحقیقـاتی  مزرعـۀ  در تکـرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در خردشده هاي کرت صورت به یآزمایش
 فرعـی  عامـل  و زراعـی  ظرفیـت  درصـد  35 و 55 ،75 در آبیـاري  سـطح  سـه  در خشـکی  تـنش  اصـلی  عامـل  .شد اجرا زابل دانشگاه
 پاشـی  محلـول  و خشـکی  تـنش  اصـلی  آثـار  .بـود  آسـکوربیک  اسـید  موالر میلی 20 و 10 (شاهد)، مقطر آب سطح سه در پاشی محلول
 پاشـی  محلـول  و خشـکی  تـنش  متقابـل  اثـر  بود. معنادار درصد یک احتمال سطح در بررسی مورد صفات تمامی براي آسکوربیک اسید

 وزن و ریشـه  خشـک  وزن کارتنوئیـد،  کـل،  کلروفیـل  صـفات  شدید، تنش اعمال شد. معنادار پرولین میزان براي فقط اسیدآسکوربیک
 را ریشـه  طول و برگ پرولین میزان که درحالی کاهش، شاهد به نسبت درصد 0/43 و 5/50 ،9/39 ،0/29 ترتیب به را شاخساره خشک

 هـاي  رنگیـزه  میـزان  معنـادار  افـزایش  موجـب  مـوالر)  میلی 20( اسیدآسکوربیک پاشی محلول داد. افزایش درصد 6/26 و 2/44 میزان به
 خشـک  وزن دار معنـا  و مثبـت  ارتبـاط  صـفات،  سـاده  همبسـتگی  ضرایب .شد شاخساره وزن وریشه وزن شاخساره، طول فتوسنتزي،
 بـه  تجزیـه  داد. نشـان  موالر میلی 20 غلظت با اسیدآسکوربیک کاربرد و تنش اعمال شرایط در بررسی مورد صفات سایر با را شاخساره

 از درصـد  95 و 98 ترتیـب  به مجموع در که کرد استخراج شدید تنش شرایط براي عامل چهار و نرمال شرایط براي عامل چهار ها عامل
 بـا  مـرتبط  مهـم  معیارهـاي  از ریشـه  بـا  مـرتبط  صفات و فتوسنتزي هاي رنگیزه که شد استنباط کل در کردند. توجیه را ها داده تغییرات
 باشند. سودمند تنش شرایط در بیشتر عملکرد با آویشن اصالح در توانند می که بودند شاخساره) خشک (وزن عملکرد

 شاخساره. عملکرد فتوسنتزي، هاي رنگیزه خشکی، تنش ها، اسمولیت اکسیدان، آنتی ها: واژه کلید
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 مقدمه .1
 کـه  اسـت  2نعناییـان  خانواده از دارویی گیاهی 1باغی آویشن
 ضـدباکتري،  ضـدقارچ،  بادشـکن،  اسپاسـم،  ضـد  آن اسانس

 و اسـت  اکسـیدان  آنتـی  و آور خلط ضدکرم، کننده، ضدعفونی
 و هـا  سرشـاخه  ].42[ دارد جهانی تجارت در خاصی جایگاه
 دو کـه  اسـت  متعددي شیمیایی مواد داراي آویشن هاي برگ

 از ].42[ هسـتند  آنها ترین مهم از کارواکرول و تیمول ایزومر
 اسـانس  از همچنـین  و غـذایی  هاي فرآورده در آویشن برگ
 آرایشـی  و بهداشـتی  دارویـی،  صـنایع  و ها نوشیدنی در گیاه

 آویشـن  رویشی اندام اینکه به توجه با ].42[ شود می استفاده
 اندام تولید مقدار در زراعی و محیطی عوامل شود می استفاده
 ].7[ هستند تأثیرگذار آن مؤثرة مادة نهایت در و رویشی

 بـراي  محیطـی  هاي تنش به دارویی گیاهان پاسخ درك
 ضـروري  کـامالً  تـنش،  بـه  متحمـل  گیاهان اصالح و تولید
 مهـم  محیطـی  هـاي  تنش جمله از خشکی تنش ].11[ است
 سیسـتم  و هـا  روزنـه  عمـل  در اخـتالل  ایجـاد  بـا  که است

 کـاهش  ]،6[ ها آنزیم و ها پروتئین تخریب ]،50[ فتوسنتزي
 و تر وزن کاهش ]،12[ میوه و گل ریزش ]،16[ برگ سطح
 کاهش موجب ]16[ ریشه طول کاهش و ]11[ گیاه خشک
 راسـتا  همین در شود. می ]18 و 6[ دارویی گیاهان عملکرد
 و ]16[ 3فلفلـی  نعناع خشک و تر وزن که دریافتند محققان
 معنـادار  طور به آبی تنش افزایش با ]11[ 4اي لوله گلی مریم

 سـطح  کاهش نظیر تغییراتی با قادرند گیاهان یافت. کاهش
ــرق ــده، تع ــزایش کنن ــول اف ــم و ط ــه حج ــد و ریش  تولی

 زیـادي  حدود تا را خشکی تنش آثار سازگار هاي اسمولیت
 تـنش  اعمـال  که کردند گزارش محققان ].11[ دهند کاهش
 پـرولین  میـزان  افـزایش  بـه  فلفلـی  نعنـاع  گیـاه  در خشکی

 ].2[ انجامد می
 فعـال  اکسیژن هاي هگون مخرب اثر کاهش براي گیاهان

                                                           
1 Thymus vulgaris L. 
2. Lamiaceae 
3. Mentha piperita L. 
4. Salvia macrosiphon Boiss 

 دفـــاع جملـــه از متفـــاوتی دفـــاع سیســـتم مکانیســـم از
 اسـید  میـان  ایـن  در .]26[ کننـد  مـی  استفاده اکسیدانی یآنت

 گیـاهی  و سـلولی  هاي ناکسیدا آنتی ترین ممه از آسکوربیک
 .]48[ اسـت  آنزیم کوفاکتور و تنش به پاسخ عامل که است
 از آزاد اکسیژن هاي رادیکال سازي خنثی با آسکوربیک اسید

 تولیـــد و فعـــال اکســـیژن انـــواع مصـــرف طریـــق
ــو ــروز از هیدروآســکوربات دي مون ــه آســیب ب  و ســلول ب
 از ترتیـب  بـدین  و کنـد  مـی  جلـوگیري  غشـایی  هاي چربی

 آسـکوربات  ].17[ شـود  مـی  کاسـته  لیپیـدها  پراکسیداسیون
 بـا  مسـتقیم  طـور  بـه  کـه  است مهمی اکسیدان آنتی نخستین
 و سوپراکسید هیدروکسیل، هاي رادیکال هیدروژن، پراکسید
 حفاظـت  در مهمـی  نقش و دهد می واکنش یکتایی اکسیژن

 دارد اکسیداتیو تنش برابر در هیگیا هاي سلول کلروپالست
– تولیـد  بازة در احیاکننده عنوان به ماده این همچنین، ].38[

α،بـا  هـاي  آنـزیم  از حفاظت و گزانتوفیل چرخۀ توکوفرول 
 ایـن  ].49[ کنـد  مـی  دخالت واسطه عناصر پروستتیک گروه
 بـه  هـا  اکسیدان حملۀ مقابل در را سلولی ساختارهاي اسید
 و کنـد   مـی  حفـظ  گیاهـان  در سـریع  وسـاز  سـوخت  هنگام

 و تـنش  بـه  پاسـخ  عامـل  سـلولی،  اکسـیدان  آنتـی  عنـوان  به
ــاکتور ــزیم کوف ــۀ ].34 و 19 ،8[ اســت آن ــی تغذی ــا برگ  ب

 فعالیت سببکاهش شوري تنش تحت 5کلزا آسکوربیک اسید
ــه شــد، اکســیدانی آنتــی هــاي آنــزیم  اســید کــه اي گونــه ب

 چربـی  اکسیداسـیون  تـا  شـد  سـبب  رفته کار به آسکوربیک
 ریشـه  و بـرگ  در آلدئیـد  دي مـالون  محتوي و سلولی غشاء
 و میتـوز  بـر  که است ترکیبی آسکوربیک اسید یابد. کاهش
 مـاده  ایـن  ].49[ دارد تـأثیر  نیـز  گیاهـان  در هـا  سلول رشد
 بـه  رویشـی  فاز از انتقال طی فیتوهورمونی سیگنال عنوان به

 در مهمـی  نقش آسکوربیک اسید ].30[ دارد دخالت زایشی
 فلزات قبیل از محیطی هاي تنش برابر در گیاهان از حفاظت
 و 25[ دارد بـنفش  فرا تابش و ها کش آفت شوري، سنگین،

                                                           
5. Brassica napus L. 
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 شـدن  فعـال  سـبب  خـارجی  آسکوربیک اسید کاربرد .]56
 گیـاه  در را تـنش  تحمـل  و شده اکسیدانی یآنت هاي ممکانیز
 آسـکوربیک  اسـید  پاشـی  لمحلـو  .]47[ است داده افزایش
 محتـواي  فتوسـنتزي،  هـاي  هرنگیـز  دارامعنـ  افزایش موجب
 گیـاه  در آبی مک تنش تحت روغن درصد و برگ آب نسبی
 .]52[ است شده 1ریحان

 بیشــتر مــؤثره، مــادة میــزان و بــاال شاخســاره عملکــرد
 مطـرح  دارویـی  گیاهـان  اصالح در اساسی اهداف عنوان به

 بسـتگی  اصالحی برنامۀ هر سودمندي این، بر عالوه است.
 صـفات  سـایر  و اجـزاء  این با عملکرد بین ارتباط میزان به

 ].32[ دارد آنهـا  از یک هر نسبی اهمیت و عملکرد بر مؤثر
 صـفات  همـۀ  بـین  جانبـه  دو ارتبـاط  مطالعۀ راستا، این در

 تجزیـۀ  ولـی  اسـت.  مفید ساده همبستگی ضرایب براساس
 نظـر  در بـدون  یکدیگر با صفات ارتباط به ساده همبستگی

 اهمیـت  از دقیقـی  تصویر و دارد توجه صفات سایر گرفتن
ــبی ــر نس ــزء ه ــین در ج ــرد تعی ــه عملک ــی ارائ ــد. نم  ده
 و شناسـایی  در مناسـبی  ابـزار  متغیـره  چنـد  تحلیـل  و تجزیه

 اثـر  چگـونگی  تعیـین  اسـت.  صـفات  بـین  روابط توصیف
 صفت هر تعیین (عملکرد)، وابسته صفت بر مستقل صفات

 متغیرهـاي  حجـم  کـاهش  و صفات بندي طبقه کل، تنوع در
 ایـن  کـاربرد  مـوارد  جملـه  از جدید عوامل قالب در اصلی
 ].27[ است ها روش

 ژنتیکـی،  عوامـل  بـر  عـالوه  دارویـی،  گیاهان تولید در
 برخوردار زیادي اهمیت از نیز کشت تحت محیطی شرایط
 و رویشـی  رشـد  بر که تأثیري با محیطی عوامل زیرا است.

 اســانس کمیــت و کیفیــت بــر دارنــد، گیاهــان فیزیولــوژي
 هـدف  با حاضر مطالعه راستا، این در هستند. مؤثر محصول
ــ آســکوربیک اســید پاشــی لمحلــو تــأثیر  هــاي ویژگــی رب

 بـاغی  آویشـن  دارویـی  گیـاه  فیزیولوژیـک  و مورفولوژیک
  است. شده پیاده خشکی تنش تحت
 

 ها روش و مواد .2
 پاشــی محلــول و خشــکی تــنش تــأثیر بررســی منظــور بــه

 رشـد  و پـرولین  فتوسنتزي، هاي رنگیزه بر اسیدآسکوربیک
 سـال  مـاه  بهمـن  در آزمایشـی  بـاغی،  آویشـن  دارویی گیاه

 زابل دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی مزرعه در 1393
 موقعیــت در زابــل شهرســتان شــد. اجــرا سیســتان) (ســد

 عـرض  و شـرقی  طـول  دقیقـۀ  41 و درجـه  61 جغرافیایی
 481 ارتفـاع  در و شـمالی  دقیقۀ 54 و درجه 30 جغرافیایی

 داراي آزمـایش  محـل  خـاك  دارد. قـرار  دریـا  سطح از متر
 و فیزیکـی  هـاي  ویژگـی  بـود.  لـومی  -رسـی  -شـنی  بافت

 30 تـا  صـفر  عمق از آزمایش اجراي از قبل خاك شیمیایی
 است. شده ارائه )1( جدول در و تعیین خاك متر سانتی

 

 1 متر سانتی 30 تا صفر عمق در آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات .1 جدول

  الکتریکی هدایت
ds/cm)( pH 

 درصد
 نیتروژن

 درصد
 آلی ماده

 فسفر
)mg/kg( 

 پتاسیم
)mg/kg( 

 درصد
 آلی کربن

 درصد
 الي

 درصد
 رس

 درصد
 شن

46/1 4/7 3/46 81/0 2/8 115 47/0 4/20 6/31 48 
 

                                                           
1. Ocimum basilicum L. 
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 طـرح  قالـب  در شده خرد هاي کرت صورت به آزمایش
 تنش آمد. در اجرا به تکرار سه در تصادفی کامل هاي بلوك

 تخلیـه  زمـان  در آبیـاري  سطح، سه در اصلی عامل خشکی
 پاشی محلول و خاك استفاده قابل آب درصد 75 و 55 ،35

 (شاهد)، مقطر آب با پاشی محلول سطح سه در فرعی عامل
 مـورد  گیـاه  بودنـد.  آسـکوربیک  اسـید  موالر میلی 20 و 10

 از هـا  نهـال  و بـود  بـاغی  آویشـن  پـژوهش،  این در مطالعه
 شدند. تهیه فارس استان آباده، شهرستان
 عمیق شخم ،1393 ماه بهمن در زمین سازي آماده براي

 انجـام  تسـطیح  و هـم  بر عمود دیسک دو سپس و شد زده
 هـر  شـد.  تهیـه  مترمربـع  سه در دو ابعاد به هایی کرت شد.
 و متـر  سـانتی  50 فاصله به کاشت ردیف شش داراي کرت
 فاصـله  شد. گرفته نظر در متر سانتی 15 ردیف روي فاصله
 تکرارهـا  بـین  فاصله و متر سانتی 50 آزمایش هاي کرت بین
 کاشـته  1393 ماه اسفند پنجم تاریخ در ها نهال بود. متر یک

 مـاه  فـروردین  اواخـر  در نشـاءها  اسـتقرار  از پس و شدند
 یکسـان  ارتفـاع  تا ها آن همۀ کاشت)، از پس ماه دو (حدود
 هـم  ارتفـاع  داراي تیمارهـا  شروع زمان در تا شدند سرزنی
 در خشـکی  تنش تیمار ها نهال استقرار از پس باشند. اندازه
 زنـی  سر از پس ماه یک شد. اعمال آنها روي بر مرحله دو

 دهـی  گل از قبل هفته دو و اردیبهشت 15 تاریخ در گیاهان
  خرداد. 20 تاریخ در

 مـورد  گیـاه  روي مرحلـه  دو در آسکوربیک اسید تیمار
 اعمـال  از قبـل  روز هفت مرحله یک شد. پاشی محلول نظر
 بـراي  .دهـی  گل از قبل هفته سه مرحله یک و آبیاري تنش
 شـد.  اسـتفاده  TDR1 دسـتگاه  از خاك رطوبت گیري اندازه
 کـه  اسـت  اسـتوار  اصل این بر آر دي تی دستگاه کار اساس
 ارسـال  اي میلـه  سنسور داخل به را عالئمی گیرنده دستگاه
 و خـارج  عالئـم  ایـن  )وسـطی  (میلۀ اصلی میلۀ از که کرده
 کـه  هنگـامی  شـوند.  مـی  دریافـت  کنـاري  هـاي  میله توسط

                                                           
1. Time Domain Reflectometry 

 خـاك  را هـا  میلـه  بین و گرفت قرار خاك داخل در سنسور
 مـوج  عبـور  زمـان  خاك، رطوبت میزان به بسته گرفت فرا

 واحـدهاي  برحسب دستگاه و کند می تغییر الکترومغناطیس
 کـه  واحـد  کـدام  روي بـر  دسـتگاه  تنظیم به بسته( مختلف
 هـر  مجمـوع  یا و حجمی رطوبت درصد ولت، میلی معموالً

 بـراي  کنـد.  مـی  قرائـت  مستقیماً را رطوبت میزان است) دو
 بـه  اي شاخه سه 3P پروب (هاي پروب رطوبت گیري اندازه
 داخـل  در عمـودي  صـورت  به آر دي تی) متر سانتی 20 طول
 روزهـاي  در سـپس  شـدند.  گذاشـته  کـار  شده اشباع خاك

 صـورت  دستگاه وسیلۀ به خاك رطوبت گیري اندازه متوالی،
 مقـادیر  از یـک  هـر  بـه  خـاك  رطوبـت  که زمانی و گرفت

 انجـام  نشـتی  روش بـه  مزرعه آبیاري رسید، شده مشخص
 در و ظهر از بعد نیم و چهار ساعت در ها پاشی محلول شد.

 خـیس  کامالً گیاه هاي برگ که طوري مالیم و صاف هواي
 اسـید  برگـی  جـذب  بهبـود  منظـور  بـه  شـد.  انجـام  ،شدند

ــکوربیک، ــون از آس ــا X100 تریت ــت ب ــد 01/0 غلظ  درص
 در تـنش،  دورة پایان از پس شد. استفاده گر واکنش عنوان به

 هـا  شاخساره مورفولوژیک رسیدگی زمان ماه تیر 20 تاریخ
 خـاك  از دقـت  بـا  هـا  ریشه همچنین و قطع خاك سطح از

 شسـته  آب فشار با کامل طور به ها ریشه الي و گل و خارج
 گیـري  انـدازه  بـراي  آزمایشـگاه  بـه  گیاهی هاي نمونه و شد

 تـر  وزن شاخساره، اصلی)، ریشه (طول ریشه طول صفات
 ،a، b کلروفیـل  پـرولین،  مقدار شاخساره، و ریشه خشک و

 گیـري  انـدازه  بـراي  شـد.  منتقـل  کارتنوئیـد  و کل کلروفیل
 شد. استفاده ]31[ همکاران و بیتس روش از پرولین غلظت
 در پـرولین  اسـتاندارد  منحنـی  بـه  توجـه  بـا  پرولین غلظت
 تعیـین  نانومتر 520 موج طول در 2نوري سنج طیف دستگاه

 رسم براي مختلف هايغلظت با پرولین-ال محلول از شد.
 در موجـود  پـرولین  غلظـت  شـد.  استفاده استاندارد منحنی
 از نمونـه  تـر  وزن گـرم  هـر  در میکرومـول  براساس نمونه

                                                           
2. Spectrophotometer 
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 و b و  aکلروفیــل میــزان شـد.  محاســبه اســتاندارد منحنـی 
 مـوج  طـول  در ]29[ آرنـون  روش به ها نمونه کل کلروفیل

 مـدل  اسـپکتروفتومتر  دسـتگاه  از اسـتفاده  با 5/642 و 660
  .]13[ شد قرائت آمریکا ساخت 21001-یووي یونیکو

 و دانکـن  روش بـه  میـانگین  مقایسـۀ  واریـانس،  تجزیۀ
 منظـور  بـه  شد. محاسبه صفات بین ساده همبستگی ضرایب
 بین معلولی و علی روابط بهتر تفسیر و ها داده حجم کاهش
 هـا  عامـل  به تجزیه شد. استفاده ها عامل به تجزیه از صفات

 روش بـه  هـا  عامل چرخش و اصلی هايمؤلفه از استفاده با
 ضرایب مستقل، و اصلی عامل هر در شد. انجام 2وریماکس

 شـد.  گرفته نظر در کننده تعیین عامل ،5/0 از بزرگتر عاملی
 و 1.9 نسـخه  SAS افزار نرم از آماري محاسبات انجام براي

 5 احتمـال  سـطح  در دانکـن  آزمـون  از هـا  میانگین مقایسۀ
 افـزار  نرم نمودارها، رسم براي همچنین شد. استفاده درصد

EXCEL شد. استفاده 2010 نسخه 
 

 بحث و نتایج .3
 کارتنوئید و کل ،a، b کلروفیل .3.1

 معنــادار طـور  بـه  کارتنوئیـد  و کـل  ،a، b کلروفیـل  صـفات 
)01/0p<( جدول گرفت قرار خشکی تنش تأثیر تحت) 2.( 

 و آبیـاري  دور افـزایش  اثر بر فتوسنتزي هاي رنگیزه کاهش
 اسـت  رسـیده  اثبـات  به محققان توسط گیاه در تنش ایجاد

 درصد 35 تا آبیاري تنش نیز حاضر آزمایش در ].46 و 25[
 ترتیـب  بـه  را کارتنوئید و کل ،a، bکلروفیل زراعی ظرفیت

 شـاهد  بـه  نسـبت  درصد 90/39 و 08/29 ،74/36 ،91/24
 در آبیاري داد. کاهش زراعی) ظرفیت درصد 75 تا (آبیاري

 اثـر  تـنش  عـدم  تیمـار  بـه  نسبت زراعی ظرفیت درصد 50
 ).3 (جدول نداشت کارتنوئید و b کلروفیل میزان بر معنادار
 دلیـل  بـه  آبیـاري  دور افـزایش  تـأثیر  تحـت  فتوسنتز کاهش
 در اسـت.  فتوسـنتزي  مسـیر  شیمیایی هاي فرایند در اختالل

                                                           
1. Unico UV. 2100 
2. Varimax 

 کـاهش  تـنش  تحـت  گیاهـان  هـاي  بافت آب خشکی تنش
 شـود.  می فتوسنتز شدن محدود موجب مسئله این و یابد می

 بـراي  هـا  روزنـه  سـریع  بسـتن  آب، کمبـود  به گیاه واکنش
 در است. تعرق طریق از بیشتر آب دادن دست از جلوگیري

 مسـئله  ایـن  و شـود  مـی  محدود برگ از CO2 انتشار نتیجه
 5 ،1 ریبولوز پذیرش محل در فتوسنتز محدودشدن موجب

 مسـتقیم  بـازداري  یا ]33[ اکسیژناز کربوکسیالز/ بیوفسفات
 ATP سـاخت  یا ]37[ روبیسکو مانند فتوسنتزي هاي آنزیم

 نسـبت  زیادي حد تا II فتوسیستم که هرچند شود. می ]44[
 توانـد  مـی  خشکی تنش ولی است، متحمل خشکی تنش به

 کـارایی  از رو ایـن  از شود. نظام این در الکترون انتقال مانع
 تنش، شرایط در این بر عالوه ].25[ شود می کاسته فتوسنتز
 پیش که گلوتامات و شده کلروفیل تجزیۀ باعث آب کمبود
 پـرولین  بـه  تـنش  این اثر در است، پرولین و کلروفیل ماده

 شـود  مـی  کاسته کلروفیل محتوي از نتیجه در و شده تبدیل
 خــاص طــور بــه و فتوســنتزي هــاي رنگیــزه کــاهش ].15[

 اثر در گیاهان در ]46 و 25[ کارتنوئید و کل ،a، b کلروفیل
 گزارشی در ].53 و 41[ است رسیده اثبات به خشکی تنش

 گیاه روي بر فتوسنتزي هاي رنگیزه همبستگی بررسی با ]9[
 کلروفیلـی  هـاي  رنگدانه که است شده اعالم 3چاي دارویی

 مـا  نتـایج  که دارند هم با دار معنی بسیار و مثبت همبستگی
 کرد. تأیید را مسئله این )6 (جدول

 دارامعنـ  افـزایش  موجب آسکوربیک اسید پاشی لمحلو
ــزان ــل می ــل ،a، b کلروفی ــد و ک ــد )>01/0p( کارتنوئی  ش
 اسـید  الرمـو  میلی 20 و 10 حوسط که طوري به ).4 (جدول

ــه آســکوربیک  41/23 و 29/13 افــزایش موجــب ترتیــب ب
 کلروفیـل  مقدار .شدند شاهد به نسبت a کلروفیل درصدي

b، آسکوربیک اسید الرمو میلی 20 سطح در کارتنوئید و کل 
 نسـبت  يدرصد 48/31 و 03/31 ،73/44 افزایش ترتیب به
  ).5 (جدول دادند نشان شاهد به

                                                           
3. Camellia sineasis L. 



 همکاران واصغر قادري  علی
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 و خشکی تنش تأثیر تحت باغی آویشن دارویی گیاه فیزیولوژیک و مورفولوژیک صفات از برخی واریانس تجزیۀ .2 جدول
 آسکوربیک اسید پاشی محلول

 تغییرات منابع
 درجه
 آزادي

 مربعات میانگین

 کلروفیل
a 

 bکلروفیل
 

 کلروفیل
 کل

 پرولین کارتنوئید
 طول

 شاخساره

 طول
 ریشه

 92/0ns 37/7ns n s 99/3 **59/13 82/4ns **81/51 ns75/13 2 بلوك
 18/66** 84/107** 14/504** 63/14** 56/86** 20/14** 57/29** 2  خشکی تنش
 84/1 81/3 98/2 45/1 87/1 24/1 41/0 4 خشکی تنش ×بلوك
 77/18** 43/143** 20/441** 10/8** 70/101** 58/23** 85/25** 2 آسکوربیک اسید
 ns ns06/1 ns21/3 ns30/0 **33/15 ns31/9 ns 91/5 83/2 4 آسکوربیک اسید ×خشکی تنش
 58/2 35/5 71/2 40/0 92/2 71/0 54/2 12 خطا

 55/9 51/7 21/6 70/12 34/9 21/15 48/12 تغییرات(%) ضریب
ns، * است. درصد یک و پنج احتمال سطح در دارامعن اختالف و داراغیرمعن دهندة نشان ترتیب به ** و 

 
 

 تنش تأثیر تحت باغی آویشن دارویی گیاه فیزیولوژیک و مورفولوژیک صفات از برخی اصلی آثار میانگین مقایسۀ .3 جدول
 آسکوربیک اسید پاشی محلول و خشکی

 تیمارها سطوح
 aکلروفیل

)mg/g.fw( 

 bکلروفیل

)mg/g.fw( 

 کل کلروفیل

)mg/g.fw( 

 کارتنوئید

)mg/g.fw( 

 پرولین

)μg/g.fw( 

 شاخساره طول

)cm( 

 ریشه طول

)cm( 

 زراعی) ظرفیت (درصد خشکی تنش

53/14 نرمال) (تنش 75 a 83/6 a 32/21 a 34/6 a 16/18 c 85/33 a 55/14 b 

92/12 مالیم) (تنش 55 b 48/5 ab 41/18 b 86/4 ab 88/28 b 46/31 a 10/16 b 

91/10 شدید) (تنش 35 c 32/4 b 12/15 c 81/3 b 58/32 a 03/27 b 83/19 a 

 موالر) (میلی آسکوربیک اسید

09/11 صفر c 99/3 b 93/14 c 94/3 b 03/33 a 24/27 c 59/15 b 

10 79/12 b 43/5 b 29/18 b 32/5 ab 46/27 b 30b 48/16 b 

20 48/14 a 22/7 a 65/21 a 75/5 a 12/19 c 11/35 a 41/18 a 

 است. دانکن آزمون درصد پنج احتمال سطح در معنادار اختالف عدم نمایانگر مشابه حروف جزء، هر براي و ستون هر در
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ــید ــکوربیک اس ــه آس ــه ب ــق س ــنش در طری ــاي واک  ه
 اینکـه،  نخسـت  کنـد.  می نقش ایفاي گیاهان در بیوشیمیایی

 بـین  از در مسـتقیم  طـور  بـه  اکسیدان آنتی عنوان به اسید این
 نـوري  احیـاي  وسـیلۀ  به شده تولید هیدروژن پراکسید بردن

 اینکــه، دوم کنــد. مــی عمــلI  فتوسیســتم در اکســیژن
 آسـکوربات  وسـیلۀ  بـه  شـده  تولیـد  دهیدروآسکوربات مونو

 I فتوسیسـتم  در الکتـرون  پذیرندة مستقیم طور به پراکسیداز
 چرخۀ براي کوفاکتوري آسکوربیک اسید اینکه، سوم است.
ــزیم ــوال  VDEآن ــالیز دپوکســیداز) گــزانتین (وی ــده کات  کنن

 کـه  اسـت  گزانتوفیل) چرخه (در زاگزانتین به ویوالگزانتین
 چرخـه  ایـن  دارد. آسـکوربات  بـه  نیـاز  خود فعالیت براي

 نـوري  اکسیداسـیون  از ناشی هاي آسیب برابر در را گیاهان
  ].49[ کند می حفاظت
 افـزایش  در مـؤثري  نقـش  1گنـدم  در آسکوربیک اسید
 و b کلروفیـــل ،a کلروفیـــل فتوســـنتزي، هـــاي رنگدانـــه
 مقـادیر  آسکوربیک اسید کاربرد با ].28[ دارد ها کاروتنوئید
ــل ــد ،a، b کلروفی ــا کاروتنوئی ــل و ه ــل کلروفی ــاه در ک  گی
 اسـید  که دهد می نشان این است. یافته افزایش 2مرزنجوش
 از اسـت  توانسـته  قـوي  اکسـیدان آنتی عنوان به آسکوربیک

 دنبـال  بـه  و تنش از ناشی اکسیژن آزاد هاي  رادیکال فعالیت
 محتـواي  و کرده جلوگیري کلروپالستی غشاي تخریب آن

 هـاي  گـزارش  اسـاس  بـر  ].10[ کند حفظ را گیاه کلروفیل
 مجـدد  تولیـد  سبب که اکسیدانی آنتی سیستم نوعی موجود،

 مقابـل  در گیاهـان  حفاظـت  در شـود  مـی  آسکوربیک اسید
 ].35[ دارد نقش سنگین فلزات از ناشی اکسیداتیو هاي تنش
 میـزان  کـاهش  موجـب  خشـکی  تـنش  کـه  رسد می نظر به

 دلیل به آسکوربیک اسید و شود می باغی آویشن در کلروفیل
 ،کلروفیل تخریب از جلوگیري ضمن کسیدانیا آنتی خواص
 ].17[ شود می آن افزایش موجب

                                                           
1. Triticum spp. 
2. Origanum Majorana L. 

 شاخساره و ریشه طول .3.2
 تـنش  )>01/0p( معنـادار  تأثیر تحت شاخساره و ریشه طول

 (جدول گرفت قرار آسکوربیک اسید پاشی محلول و خشکی
 قابـل  رطوبـت  درصد 75 تخلیه زمان تا آبیاري در خیرأت ).3

 طــول در درصــدي 20/14کــاهش موجــب خــاك اســتفاده
 شـد  ریشـه  طـول  در درصـدي  63/26 افـزایش  و شاخساره
 در شـد.  ریشـه  طول افزایش سبب خشکی تنش ).4 (جدول
 در که صورتی در هستند. قطورتر ها ریشه تنش بدون شرایط
 هستند کمی وزن داراي و نازك ها ریشه خشکی تنش شرایط

 شـرایط  به نسبت ریشه عملکرد کاهش موجب مسئله این که
 روي بـر  محققـان  هـاي  یافته با نتایج این شود. می تنش بدون
 ].20و16[ داشــت مطابقــت فلفلــی نعنــاع و 3بادرشــبو گیــاه

 هستند. هم از جدا مقوله دو خشکی تنش تحمل و سازگاري
 بـه  گیـاه  توانـایی  بـا  است ممکن تحمل فیزیولوژیک نظر از

 دوره تکمیـل  و تـنش  تحت شرایط در ریسک با همراه رشد
 گیاهـان  بعضی است ممکن دیگر طرف از باشد. همراه رشد
 را خود رشد آن موجب به که دهند نشان را سازگاري روش
 رطوبـت  کمبود که حالی در کنند. محدود تنش شرایط تحت

 از کمتــر ریشــه رشــد دارد، وجــود هنــوز ریشــه منطقــۀ در
 بـه  توجـه  با است. حساس آب کمبود به هوایی هاي قسمت

 انـدام  بـه  ریشـه  نسـبت  افـزایش  به منجر آب کمبود امر این
 مـواد  جـذب  بـراي  گیاه ظرفیت ترتیب بدین شود. می هوایی
 ].16[ یابد می افزایش خاك از آب و غذایی

 مـوالر  میلی 20 غلظت با آسکوربیک اسید پاشی لمحلو
 ترتیـب  (بـه  شاخسـاره  و ریشه طول دارامعن افزایش موجب

 ).3 (جـدول  شـد  شاهد به نسبت )درصد 41/22 و 31/15
 عـالی  گیاهـان  اي تغذیه سیکل فعالیت در آسکوربیک اسید
 اسید کاربرد شده انجام تحقیقات براساس ].13[ است مؤثر

 و رویشــی رشــد توجــه قابــل افــزایش ســبب آســکوربیک
 است. شده ]18[ 4دانه سیاه در شیمیایی ترکیبات

                                                           
3. Dracocephalum moldavica L. 
4. Nigella sativa L. 
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 پرولین .3.3
 تـنش  تـأثیر  تحـت  )>01/0p( معنـادار  بسیار طور به پرولین
 آنهـا  کـنش  برهم و آسکوربیک اسید پاشی محلول خشکی،

 بـا  پاشـی  محلـول  و خشـکی  تنش ).2 (جدول گرفت قرار
ـ  شـد.  پرولین میزان افزایش موجب آسکوربیک اسید  خیرأت
 اسـتفادة  قابـل  رطوبـت  درصد 75 تخلیه زمان تا آبیاري در

 شـد  پـرولین  میـزان  درصـدي  26/44 افزایش موجب خاك
ــزان بیشــترین ).1 (شــکل ــرولین می ــا پ ــانگین ب  84/37 می

 شـدید  تـنش  کنش برهم تیمار در تر وزن گرم بر میکرومول
 اسـید  پاشـی  محلول و زراعی) ظرفیت درصد 35( خشکی

 درصد 28/67 با آن ترین کم و موالر) میلی 10( آسکوربیک
 در و (شـاهد)  مقطـر  آب بـا  پاشی محلول تیمار در کاهش
 زراعـی)  ظرفیـت  درصـد  75( خشـکی  تـنش  عـدم  شرایط

  ).1 (شکل آمد دست به
 ماننـــد ســـازگار هـــاي اســـمولیت غلظـــت افـــزایش
ـ  تحت پرولین و ها کربوهیدرات  ماننـد  محیطـی  تـنش  ثیرأت

 کـه  رسد می نظر به .]40 و 5[ است رسیده اثبات به خشکی
 سبز بافت در کربوهیدرات و پرولین همانند اتیترکیب تجمع
 براي الزم شرایط حدي تا تواند می خشکی تنش تحت گیاه
 آورد، فـراهم  گیـاه  براي را ریشه محیط از آب جذب ۀادام

 تنظـیم  بـراي  آلـی  هـاي  ترکیـب  ایـن  به گیاهان اتکاي ولی
 کـاهش  طریـق  از را هزینه این گیاه و بوده بر هزینه اسمزي
 تولیـد  مهـار  فتوسـنتزي،  مهار ].36[ کند می جبران عملکرد

ATP، هـاي  مولکـول  آسیب و لیپیدها پراکسیداسیون DNA 
 محســوب اکســیژن فعــال هــاي گونــه تشــکیل عــوارض از
 منتهی نیز ها ل سلو مرگ به توانند می وقایع این که شوند می

 و ریشـه  طـولی  رشـد  توقـف  نیز گیاه کل سطح در شوند.
 اکسـیداتیو  تـنش  معمول عالئم از سازي ماده کاهش و ساقه
 اسـید  نقش بر مبنی متعدد هاي گزارش وجود با ].46[ است

 کـاهش  و تـنش  مقابـل  در گیاهـان  حفاظت در آسکوربیک
 انتظـار  بـرخالف  آزمـایش  ایـن  در ]56 و 8[ پرولین مقدار

 باشـد.  داشته پرولین مقدار کاهش در زیادي نقش نتوانست
 10 تیمـار  اسـت،  مشـخص  )1( شـکل  در کـه  طـور  همان
 افـزایش  موجـب  شـاهد  بـه  نسبت پاشی محلول موالر میلی

ــرولین ــتفاده و پ ــی 20 از اس ــوالر میل ــبت آن م ــه نس  10 ب
 کـه  چرا است، شده پرولین میزان کاهش موجب موالر میلی
 پیـام  دهنـدة  انتقـال  مولکول عنوان به آسکوربیک اسید نقش
 ارقـام  بین حتی و تنش به مقاوم و حساس گیاهان در تنش
 باشد. متفاوت تواند می گونه یک
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 اسید پاشی محلول و خشکی تنش تأثیر تحت باغی آویشن دارویی گیاه مورفولوژیک صفات از برخی واریانس تجزیۀ .4 جدول
 آسکوربیک

 تغییرات منابع
 درجه
 آزادي

 مربعات میانگین
 ریشه تر وزن شاخساره خشک وزن ریشه خشک وزن شاخساره تر وزن

 56/81** 34/36** 69/0** 68/18 * 2 بلوك
 78/688** 91/492** **11/29 35/2671** 2 خشکی تنش
 06/2 86/0 07/0 39/4 4 خشکی تنش×بلوك
 03/43** 79/86** **14/1 33/169** 2 آسکوربیک اسید
 ns49/11 07/0 ns ns83/4 ns38/1 4 خشکی تنش×آسکوربیک اسید
 09/1 57/1 03/0 64/3 12 خطا

 81/4 83/4 67/3 03/4 (%) تغییرات ضریب
ns، * است. درصد یک و پنج احتمال سطح در دارامعن اختالف و داراغیرمعن دهندة نشان ترتیب به ** و 

 

 

 پاشی محلول و خشکی تنش تأثیر تحت باغی آویشن دارویی گیاه مورفولوژیک صفات برخی اصلی آثار میانگین مقایسه .5 جدول
 آسکوربیک اسید

 )gr( ریشه تر وزن )gr( شاخساره خشک وزن )gr( ریشه خشک وزن )gr( شاخساره تر وزن تیمارها سطوح

 زراعی) (ظرفیت خشکی تنش
75 28/66 a 06/7 a 96/33 a 98/30 a 

55 29/43 b 89/4 b 60/24 b 53/20 b 

35 56/32 c 49/3 c 35/19 c 60/13 c 

 موالر) (میلی آسکوربیک اسید
44/43 صفر c 76/4 b 10/23 c 39/19 b 

10 66/46 b 21/5 a 54/25 b 99/21 a 

20 03/52 a 47/5 a 27/29 a 73/23 a 
 است. دانکن آزمون درصد پنج احتمال سطح در معنادار اختالف عدم نمایانگر مشابه حروف جزء، هر براي و ستون هر در

 
 هوایی اندام و ریشه تر وزن .3.4

 هـوایی  اندام تر وزن بر )>01/0p( معنادار اثر خشکی تنش
 ظرفیـت  درصـد  35 در آبیـاري  ).4 (جدول داشت ریشه و

ــنش زراعــی ــاهش موجــب شــدید) (ت  10/56 و 87/50 ک

ــر وزن درصــدي ــدام ت ــوایی ان ــه ریشــه و ه ــب ب ــا ترتی  ب
 شـاهد  به نسبت بوته در گرم 60/13 و 56/32 هاي میانگین
 ).5 (جـدول  گردیـد  زراعی) ظرفیت درصد 75 در (آبیاري
 کل پتانسیل آماس، آب، مقدار کاهش موجب خشکی تنش



 همکاران واصغر قادري  علی

 
 1396زمستان   4شماره   19دوره 

826

 شدن بزرگ در کاهش و ها روزنه شدن بسته پژمردگی، آب،
 رشـد  کیفیـت  و کمیـت  شـود.  مـی   رویشی رشد و ها سلول

 هـا  سلول شدن بزرگ سلولی، تقسیم به بستگی گیاه رویشی
 خشـکی  تـنش  از متـأثر  حوادث این تمامی و دارد تمایز و

 فشـار  کاهش آب، کمبود هاي نشانه ازنخستین ].39[ هستند
 در ویـژه  بـه  سـلول  توسعه و رشد کاهش نتیجه در و آماس
 بـزرگ  و سـلولی  تقسـیم  کاهش ].21[ هاست برگ و ساقه
 کاهش نتیجه در و برگ سطح کاهش موجب ها سلول شدن

 و رشـد  کـاهش  با شود. می رویشی رشد اجزاي و فتوسنتز
 دیگـر  عبـارت  بـه  شـود.  می محدود اندام اندازة سلول، نمو

 و برگ سطح کاهش علت به تولیدي فتوسنتزي مواد کاهش
 در زایشـی  هاي اندام سمت به آسیمیالتی مواد انتقال کاهش

 هـاي  سرشـاخه  عملکـرد  کـاهش  سبب آب کمبود تنش اثر
 محسـوس  اثـر  نخستین دلیل همین به ].21[ شود می گلدار
 ها برگ کوچکتر اندازة روي از توان می را گیاهان بر آبی کم
 مـاده  تولیـد  کـاهش  داد. تشـخیص  گیاهـان  کمتر ارتفاع و

 توسـط  خشـکی  تـنش  بـروز  و آبیـاري  قطع اثر در خشک
 گزارش نیز اي لوله گلی مریم و فلفلی نعناع درگیاه محققان

 کـاهش  آب، کمبـود  تـنش  شرایط در ].16و11[ است شده
 فشـار  کـاهش  دلیـل  بـه  توانـد  می هوایی اندام خشک مادة

 باشـد  گیـاه  بـرگ  سـطح  کاهش از ناشی یا و سلول آماس
 در هـوایی  انـدام  و ریشه تر وزن بر پاشی محلول اثر ].11[

 افزایش با ).4 (جدول شد معنادار درصد یک احتمال سطح
 انـدام  تـر  وزن مـوالر  میلـی  20 میـزان  بـه  آسکوربیک اسید

 28/18 و 08/18 ترتیـب  بـه  شـاهد  به نسبت ریشه و هوایی
 شـد  مشخص تحقیقی در ).5 (جدول یافت افزایش درصد

 و هـوایی  هـاي  انـدام  تـر  وزن میزان از تنش، افزایش با که
 عنـوان  بـه  آسـکوربیک  اسـید  کـاربرد  ولی شد کاسته ریشه
 هـوایی  انـدام  و ریشه تر وزن که شد موجب محرك عاملی
 ].19[ یابد افزایش

 هوایی اندام و ریشه خشک وزن .3.5
 ریشـه  و هـوایی  انـدام  خشـک  وزن بـر  خشکی تنش تأثیر

 در (آبیـاري  شدید تنش ).4 (جدول بود )>01/0p( معنادار
 کـاهش  موجـب  شاهد به نسبت زراعی) ظرفیت درصد 35
 ریشـه  و هوایی اندام خشک وزن درصدي 56/50 و 02/43
 شـد  بوتـه  در گـرم  49/3 و 45/19 هاي میانگین با ترتیب به

 گـزارش  اي لولـه  گلـی  مریم روي آزمایشی در ).5 (جدول
 خشـک  و تـر  وزن معنـادار  کاهش به خشکی تنش که شد
 در آمـده  دسـت  به نتایج تأییدکنندة که ]11[ انجامد می ساقه

 در نیـز  هوایی اندام و ریشه خشک وزن بود. حاضر تحقیق
 یـک  احتمـال  سـطح  در آسـکوربیک  اسید پاشی محلول اثر

 افـزایش  باعث پاشی محلول ).2 (جدول شد معنادار درصد
 ریشـه  خشک وزن بیشترین شد. ریشه و ساقه خشک وزن
 نسـبت  افـزایش  درصد 70/26 و 97/12 با ترتیب به ساقه و
 مـوالر)  میلـی  20( آسکوربیک اسید سوم سطح در شاهد به

 ترکیبـی  خـارجی  آسکوربیک اسید ).3 (جدول شد حاصل
 دارد. تـأثیر  گیاهـان  در هـا  سـلول  رشد و میتوز بر که است

 مرحلـه  از عبـور  در و سـلولی  چرخۀ تنظیم در آسکوربات
G1  ــه ــه ب ــه S مرحل ــلولی چرخ ــؤثر س ــت م  ].51[ اس

 تنظـیم  در مهـم  عـاملی  عنـوان  به خارجی اسید آسکوربیک
 بافـت،  سطح در گیاهی هاي هورمون دهی عالمت و بیوسنتز

 باشـد  داشته رشد فرآیندهاي تنظیم در حیاتی تأثیر تواند می
 عرضی اتصال بر تواند می سلولی دیواره در همچنین، ].54[

 و گذاشـته  تـأثیر  سـلولی،  دیواره ساکارید پلی و پروتئین
 این، بر عالوه ].43[ شود سلولی دیواره شدن شل به منجر

 اسـت  هیدروکسـیالز  پرولیل براي کوفاکتوري آسکوربات
 دیـوارة  بـه  پرولین هیدروکسی هاي مانده  باقی انتقال با که

 است مؤثر بسیار دیوارة توسعۀ و سلولی تقسیم در سلولی
 تقسـیم  اسـید  آسـکوربیک  کـه  اسـت  شده گزارش ].43[

 خشـک  و تـر  وزن و بـرگ  سطح کرده، تقویت را سلولی
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 اکسـیدانی،  آنتـی  خاصـیت  بـا  و دهـد  مـی  افزایش را برگ
 تـنش  شـرایط  در که اکسیژن هاي رادیکال از ناشی آسیب
 زمینـه  ایـن  در ].45[ دهـد  مـی  کـاهش  را شـوند  می تولید
 ]،18[ 1سـیاهدانه  ]،8[ کلـزا  روي هایی گزارش به توان می

 اسـید  همچنین کرد. اشاره ]18[ 3مریم گل و ]55[ 2نخود
 ساقۀ خشک و تر وزن معنادار افزایش موجب آسکوربیک

 ].24[ است شده 4ریحان گیاه
 

  ها عامل و همبستگی ضرایب تجزیۀ .3.6
 توجـه  لـزوم  اصالحی، هاي برنامه در بهتر ریزي برنامه براي
 ].32[ اسـت  گرفتـه  قـرار  تأکیـد  مورد صفات همبستگی به

 اي ویـژه  اهمیت از نژادي به در صفات همبستگی از استفاده
 گیـاهی  در صـفتی  کـه  مـواردي  در زیـرا  اسـت،  برخوردار
ــت ــذیري وراث ــایینی پ ــی دارد، پ ــوان م ــفاتی از ت ــا ص  ب
 معیــار عنــوان بــه آن، بــا همبســته و بــاالتر پــذیري وراثــت

 صـفات  همبسـتگی  کـرد.  اسـتفاده  گـزینش  در مسـتقیم  غیر
 این نسبی اهمیت دربارة گیري تصمیم به عملکرد با مختلف
 کمـک  انتخـاب  معیارهـاي  عنـوان  بـه  آنهـا  ارزش و صفات

 11 بـراي  فنـوتیپی  سـاده  همبسـتگی  ضرایب ].27[ کند می
 (آبیـاري  تـنش  بدون شرایط دو در شده گیري اندازه صفت

 درصــد 35( شــدید تــنش و زراعــی) ظرفیــت درصــد 75
 غلظـت  بـا  اسکوربیک اسید پاشی محلول و زراعی) ظرفیت

 در اسـت.  شـده  داده نشـان  )6( جـدول  در مـوالر  میلی 20
 شاخسـاره)  خشک (وزن عملکرد همبستگی آبیاري شرایط

 احتمـال  سـطح  در ریشه تر وزن و b و a کلروفیل صفت با
 طــول و تــر وزن ریشــه، طــول صــفات بــا و درصــد پــنج

 نظـر  به شد. معنادار درصد یک احتمال سطح در شاخساره
 گیـاه  فتوسنتزي توان نور و رطوبت بهتر جذب که رسد می

                                                           
1. Nigella sativa L. 
2. Cicer arietinum L. 
3. Polianthes tuberose L. 
4. Ocimum basilicum L. 

 اسـت.  یافتـه  بهبـود  رویشـی  رشـد  نتیجـه  در و افزایش را
 و شاخسـاره  خشـک  و تـر  وزن در شـده  مشـاهده  افزایش
 اسـید  کـاربرد  اثـر  در فتوسـنتز  بهبود به توان می را بیوماس

 فعالیـت  افـزایش  ازطریـق  مـاده  این .داد نسبت آسکوربیک
 را کـل  فتوسـنتز  میـزان  کلروفیل، افزایش و روبیسکو آنزیم

 باعث نهایت در فتوسنتزي، سیستم افزایش .دهد می افزایش
 نمـو،  و رشـد  افـزایش  و شـود  می گیاه نمو و رشد افزایش
 گیـاه  اسـانس  میزان افزایش همچنین و خشک وزن افزایش

 برخـی  نتـایج  بـا  حاصل نتایج ].3[ داشت خواهد پی در را
 عملکـرد  افـزایش  داشت. مطابقت ]56 و 23[ گران پژوهش
 و )=91/0r**( شاخسـاره  خشـک  وزن طریـق  از شاخساره

 وزن با ریشه طول شد. حاصل )r=89/0**( شاخساره طول
 داد. نشـان  مثبـت  همبستگی شاخساره و ریشه خشک و تر
 مطابقت است شده اعالم 5جو گیاه دربارة آنچه با نتایج این

 6کافوري چندمنظورة گیاه روي بر ]1[ گزارشی ].4[ داشت
 شـرایط  دو هـر  در بود. پژوهش این در ما نتایج تأییدکننده

 و تـر  وزن ریشه، خشک و تر وزن با شاخساره طول صفت
 داشـت  را مثبت همبستگی مقدار بیشترین شاخساره خشک

 ]،22[ 7ایرانـی  کـاهوي  درربـارة  شـده  گـزارش  نتایج با که
ــري ــر وزن داشــت. مطابقــت ]23[ نخــود و ]14[ 8جعف  ت
 وزن بـا  ریشه تر وزن و شاخساره خشک وزن با شاخساره

 بـا  داشـت.  معنـادار  بسیار همبستگی شاخساره خشک و تر
 رطوبـت  و غـذایی  عناصـر  جـذب  اي ریشه سیستم افزایش
 نمو رشد افزایش موجب نتیجه در و گیرد می صورت بیشتر

 شاخسـاره  خشـک  و تـر  وزن افـزایش  باعـث  نهایت در و
 شود. می

 

                                                           
5. Hordeum vulgare L. 
6. Camphorosma monspliaca L. 
7. Lactuca sativa L. 
8. Petroselinum Crispum Mill. 
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 تنش و جدول) (پایین آبیاري تنش عدم شرایط در باغی آویشن فیزیولوژیک و مورفولوژیک صفات بین ساده همبستگی .6 جدول
 جدول). (باالي خشکی

 )11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1( صفات
a 1 34/0کلروفیل )1( ns 80/0 ** 22/0 ns 32/0 ns 26/0 ns 25/0 ns 28/0 ns 25/0 ns 11/0 ns 15/0 ns 
b 56/0 کلروفیل )2( ns 1 83/0 ** 78/0 * 77/0 * 49/0 ns 81/0 ** 92/0 ** 58/0 ns 87/0 ** 62/0 ns 
93/0 کل کلروفیل )3( ** 82/0 ** 1 61/0 ns 67/0 * 42/0 ns 64/0 ns 75/0 * 54/0 ns 62/0 ns 47/0 ns 
29/0 کارتنوئید )4( ns 73/0 * 51/0 ns 1 46/0 ns 06/0 ns 73/0 * 73/0 * 42/0 ns 50/0 ns 31/0 ns 
52/0 شاخساره طول )5( ns 52/0 ns 58/0 ns 54/0 ns 1 63/0 ns 84/0 ** 86/0 ** 70/0 * 82/0 ** 81/0 ** 
63/0 ریشه طول )6( ns 90/0 ** 82/0 ** 79/0 * 60/0 ns 1 40/0 ns 35/0 ns 05/0 ns 49/0 ns 49/0 ns 
38/0 ریشه تر وزن )7( ns 82/0 ** 61/0 ns 92/0 ** 67/0 * 88/0 ** 1 90/0 ** 53/0 ns 78/0 * 85/0 ** 
60/0 ریشه خشک وزن )8( ns 88/0 ** 79/0 * 88/0 ** 72/0 * 94/0 ** 96/0 ** 1 72/0 * 90/0 ** 77/0 * 
81/0 پرولین )9( ** 75/0 * 89/0 ** 59/0 ns 82/0 ** 82/0 ** 74/0 * 86/0 ** 1 57/0 ns 40/0 ns 
69/0 شاخساره تر وزن )10( * 62/0 ns 74/0 * 56/0 ns 80/0 ** 72/0 ** 73/0 * 82/0 ** 95/0 ** 1 82/0 ** 
 خشــــــــک وزن )11(

 شاخساره
69/0 * 75/0 * 81/0 ** 62/0 ns 89/0 ** 84/0 ** 79/0 * 87/0 ** 95/0 ** 91/0 ** 1 

 
 شرایط در صفات براي اصلی هاي عامل به تجزیه نتایج
 کـرد  استخراج یک از تر بزرگ ویژه مقدار با عامل 4 آبیاري
ــه کــه  98 مجمــوع در و 02/0 و 05/0 ،08/0 ،82 ترتیــب ب

 نخسـت  عامـل  در کردنـد.  توجیه را کل تغییرات از درصد
 خشـک  و تر وزن ریشه، طول کارتنوئید، ،bکلروفیل صفات
 و کـل  کلروفیـل  ،a کلروفیـل  صـفات  دوم عامل در ریشه،
 شاخسـاره،  طـول  صفات سوم عامل در پرولین، آمینه اسید
 عامـل  در و شاخسـاره  خشک و تر وزن پرولین، آمینه اسید

 از تـر  بزرگ عامل بار داراي شاخساره تر وزن صفت چهارم
 عامـل  4 نیز خشکی تنش شرایط در ).7 (جدول بودند 5/0
 نخسـتین  کـه  شدند استخراج یک از تر بزرگ ویژه مقدار با

 09/0 سـوم  عامـل  درصـد،  16 دوم عامل درصد، 64 عامل
 درصد 95 مجموع در و درصد 04/0 چهارم عامل و درصد

 عامــل در ).9 (جــدول کردنــد توجیــه را کــل تغییــرات از
 و تـر  وزن ریشه، خشک و تر وزن شاخساره، طول نخست

 کلروفیل ،bکلروفیل صفات دوم عامل در شاخساره، خشک
 شاخسـاره،  تر وزن ریشه، خشک و تر وزن کارتنوئید، کل،
 عامل در و کل کلروفیل وa  کلروفیل صفات سوم عامل در

 داراي پـرولین  آمینـه  اسید و شاخساره طول صفات چهارم
 شـرایط،  دو هـر  در ).8 (جـدول  بودنـد  عامـل  بار بیشترین

 صفات و چهارم و سوم دوم، عوامل از تر مهم نخست عامل
 هـا  داده کـل  تنوع در را اي عمده سهم عامل این در موجود
 ،bکلروفیـل  صـفات  خشـکی  تـنش  عدم شرایط در داشتند.

 شرایط در و ریشه خشک و تر وزن ریشه، طول کارتنوئید،
 خشـک  و تـر  وزن شاخسـاره،  طـول  صفات خشکی تنش
 تنوع در را اي عمده سهم شاخساره خشک و تر وزن ریشه،
 هـاي  شاخص عنوان به را آنها توان می لذا داشتند. ها داده کل

 معرفـی  آویشـن  شاخسـارة  عملکرد براي اصالح در مهمی
 کرد.
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 خشکی تنش عدم شرایط در فیزیولوژیک و مورفولوژیک صفات هاي عامل به تجزیه .7 جدول

 چهارم مؤلفه سوم مؤلفه دوم مؤلفه اول مؤلفه صفات
 a 12/0 94/0 27/0 09/0 کلروفیل
 b 72/0 48/0 17/0 01/0 کلروفیل
 08/0 26/0 85/0 39/0 کل کلروفیل
 05/0 24/0 12/0 92/0 کارتنویید

 02/0 91/0 25/0 32/0 شاخساره طول
 12/0 26/0 47/0 74/0 ریشه طول
 19/0 37/0 15/0 88/0  ریشه تروزن
 17/0 39/0 40/0 79/0 ریشه خشک وزن

 31/0 57/0 62/0 39/0 پرولین
 53/0 60/0 45/0 37/0 شاخساره تر وزن
 20/0 69/0 45/0 44/0 شاخساره خشک وزن

 46/3 34/8 80/11 89/116 ویژه مقادیر
 02/0 05/0 08/0 82/0 نسبی واریانس درصد
 98/0 96/0 90/0 82/0 تجمعی واریانس درصد

 
 خشکی تنش شرایط در فیزیولوژیک و مورفولوژیک صفات فاکتورهاي به تجزیه .8 جدول

 چهارم مؤلفه سوم مؤلفه دوم مؤلفه اول مؤلفه صفات
 a 04/0 07/0 98/0 07/0 کلروفیل
 b 34/0 76/0 22/0 31/0 کلروفیل
 27/0 72/0 52/0 22/0 کل کلروفیل
 12/0 14/0 91/0 20/0 کارتنویید

 50/0 19/0 26/0 64/0 شاخساره طول
 -02/0 16/0 02/0 28/0 ریشه طول
 20/0 14/0 56/0 77/0  ریشه تروزن
 44/0 16/0 62/0 57/0 ریشه خشک وزن

 92/0 16/0 24/0 24/0 پرولین
 35/0 -006/0 50/0 56/0 شاخساره تر وزن
 14/0 07/0 17/0 92/0 شاخساره خشک وزن

 93/3 47/8 13/14 62/56 ویژه مقادیر
 04/0 09/0 16/0 64/0 نسبی واریانس
 95/0 90/0 81/0 64/0 تجمعی واریانس
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 گیري نتیجه .4
 پاشـی  محلـول  و خشکی تنش پژوهش، این نتایج اساس بر

 بسـیار  آویشن کیفی و کمی هاي ویژگی بر اسکوربیک اسید
 اسـت.  داده قـرار  تـأثیر  تحـت  شدت به را آنها و بود مؤثر
 بـر  متفـاوتی  منفـی  آثـار  مختلـف  مراحـل  در تـنش  اعمال
 دیگـر  سـوي  از اسـت.  داشـته  گیاه فیزیولوژیک هاي فرایند

 20 ســطح خصـوص  بـه  آســکوربیک اسـید  پاشـی  محلـول 
 و شـده  ارزیـابی  صـفات  افـزایش  در مثبتـی  آثار موالر میلی

 اسـید  برگـی  اسـپري  اسـت.  داشـته  تـنش  سوء آثار کاهش
 خشـکی  تـنش  شـرایط  در باغی آویشن گیاه بر آسکوربیک

 و اسـت  شده تنش شرایط به گیاه این تحمل افزایش سبب
 بـه  آسـکوربیک  اسـید  داد نشـان  تحقیـق  نتایج که همچنان
 اکســیداتیو تـنش  از ناشـی  صــدمات اکسـیدان  آنتـی  عنـوان 
 توانسـته  گیـاه  و داده کـاهش  را خشـکی  شرایط از حاصله
 بهبــود را خــود فیزیولوژیــک و رشــدي پارامترهــاي اســت
 تـوان  مـی  آمـده  دسـت  بـه  نتایج به توجه با بنابراین بخشد.
 بـراي  پاشـی  محلـول  صورت به را آسکوربیک اسید کاربرد
 کرد. پیشنهاد آویشن شاخسارة عملکرد و گیاه رشد افزایش
 
   تشکر تقدیر
 فنـاوري  زیسـت  ةدرپژوهشـکد  نیـز  تحقیـق  این از بخشی
 مراتـب  تحقیـق  ایـن  مجریـان  و گرفتـه  انجام زابل دانشگاه

 دارند. می ابراز ،مرکز نمسئوال از را خود سپاسگزاري
 
 منابع

 ،.ف نژاد پاك ،.ح.م عصاره ،.ب زاده عباس ،.م اردکانی .1
 صـفات  بررسـی  )1391( .م حقیقتی الیق و .ع کاشانی

 معـدنی  عناصر از برخی و اسانس درصد مورفولوژیک
 Camphorosma(. کافوري ةچندمنظور گیاه در موجود

monspliaca L( تحقیقـات  پژوهشـی  -علمی ۀفصلنام 
  .279-267 ):2( 28 ایران. معطر و ییدارو گیاهان

ـ  )1388( .گ احمدوند و .م عشري اثنی ،.ز ایزدي .2  ثیرأت
 قنـدهاي  پـرولین،  میـزان  عملکـرد،  بـر  خشـکی  تنش

 اسـانس  میـزان  و آب نسبی محتواي کلروفیل، محلول،
 و علـوم  ۀمجلـ  (.Mentha piperita L) فلفلی نعناع در

  .234 -٢٢٣:)3( 10. ایران باغبانی فنون

ــی ،.ح بیــات .3  .ي ورزي ســالح و .ح آرویــی ،.ح مردان
ــأثیر )1390( ــیلیک ت ــید سالیس ــر اس ــیات ب  خصوص

ــوژیکی ــوژیکی و مورفول ــال فیزیول ــاي  دانه ــار ه  خی
(Cucumis sativus cv. Super Dominus) ــت  تح

 گیـاهی.  تولید هاي پژوهش ۀمجل خشکی. تنش شرایط
18)3:( 63-76. 

ــدري .4 ــبوري ر.، حی ــبوري ع.، ص ــی و ح. ص  ح. فالح
ــایی )1392( ــل شناس ــرین متحم ــپ ت ــاي ژنوتی ــو ه  ج

(Hordeum vulgare L.) ــبت ــه نس ــنش ب ــابی ت  غرق
 تحمـل  هـاي  شاخص و ریشه خصوصیات از استفاده با 
  ):2( 20 گیـاهی.  تولیـد  هـاي  پـژوهش  مجلـۀ  تنش. به 

95-120. 

 تــنش اثــرات بررســی )1392( و. کرمــی و م. حیــدري .5
 اجــزاي عملکــرد، بــر میکــوریزا هــاي گونــه و خشــکی
 آفتــابگردان. بیوشــیمیایی ترکیــب و کلروفیــل عملکــرد،

 .26-17 ):1(6 .زراعی علوم در محیطی هاي تنش مجلۀ

 و خشـکی  تـنش  تـأثیر  )1393( .ا مینایی و .م حیدري .6
 غـذایی  عناصـر  غلظت و گل عملکرد بر اسیدهیومیک

 نشـــریه گاوزبـــان. دارویـــی گیـــاه در مصـــرف پـــر
 .182-167 ):1( 21 گیاهی. تولید هاي   شپژوه

 دهقـی  امینی ،.ع کردناییج ،.ا زند ،.ح حبیبی ،.م خزایی .7
 کنتـرل  بحرانـی  ةدور تعیین )1391( .ح زاده هادي و .م

 هـاي  علـف  دانـش  ۀمجل باغی. آویشن هرز هاي علف
 .37-15 :8 هرز.
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 .م شـریفی  و م..ع.س ثـانوي  مـدرس  ،.ا آبادیـان  دولت .8
 فعالیـت  بر اسید آسکوربیک با برگ ۀتغذی اثر )1388(

ــزیم ــاي آن ــی ه ــرولین تجمــع اکســیدان، آنت ــد و پ  لیپی
 و علـوم  شـوري.  تـنش  شرایط در کلزا پراکسیداسیون

 .620-611 ):47( 13 طبیعی. منابع و کشاورزي فنون

 بررســی )1393( .م .م حســینی   قصــاد و پ راهــداري .9
ـ  مقدار  کاروتنوئیـدي،کافئین،  کلروفیلـی،  هـاي  هرنگدان

 در هـا  نآ تـأثیر  و چـاي  تانن و تئاروبیجین تئافالوین،
 مـورد  )(ژنوتیـپ  کلـون  13 در خشـک  چـاي  کیفیـت 
 گیـاهی  اکوفیزیولـوژي  هـاي  پـژوهش  ۀنشری .آزمایش

 .56-46 ):1( 33ایران.

 .م ،علیرضایی و .ج ،نباتی ،.م گلدانی ،.ي ورزي سالح .10
 بــر اســید آســکوربیک برونــزاي تأثیرکــاربرد .)1390(

 تنش تحت مرزنجوش فیزیوشیمیایی تغییرات از برخی
 .167-159 ):2(42 ایران. باغبانی علوم ۀمجل شوري.

 خشکی تنش اثر )1393( ف. منصوري و ح. زاده سودایی .11
 محلـول  قندهاي و غذایی عناصر غلظت خشک، مادة بر

 Salvia macrosiphon) اي لولـه  گلـی  مریم دارویی گیاه

Boiss). 9-1 ):1(4 بوم، خشک فصلنامۀ. 
 و پتاسیم جاذب، سوپر پلیمر تأثیر )1391( .ف صفوي .12

 تـنش  بـه  کاغـذي  پوست کدوي مقاومت بر دامی کود
 صـص.  زابـل.  زابـل.  دانشـگاه  ،ارشـد  ۀرسال خشکی.

119-135.  
 جلد گیاهان. معدنی تغذیه اصول )1388( .ج طباطبایی .13

 صفحه. 562 ،تبریز تبریز، دانشگاه انتشارات اول،
ــال .14 ــد و .م موســوي ،.ن صــفاییان .،ن زاده   مع  .ز بیرانون

 بـومی  هـاي  هتـود  برخی ژنتیکی تنوع ارزیابی )1393(
 و مورفولـوژیکی  صـفات  از اسـتفاده  بـا  ایران جعفري

 بـاغی.  و زراعـی  گیاهـان  نژادي به ۀمجل فیزیولوژیکی.
2)2:( 139-152. 

 پاشی محلول اثر )1391( .ج ،خرابسی پنجعلی زاده عیسی .15
 تحـت  سویا کیفی و کمی هاي ویژگی برخی بر متانول
 دانشـگاه  ،ارشـد  کارشناسـی  ۀنامـ    پایان .خشکی تنش
 .126-99 صص. .زابل .زابل

 .ر.م پـور  اصغري ،.ا قنبري ،.ع مهر سیروس ،.م فروزنده .16
 کمپوسـت  و خشـکی  تنش ثیرتأ .)1390( .ع خمري و

 نعنـاع  دارویـی  گیاه کیفی و کمی خصوصیات بر زباله
 .677-670 :4 ایران. زراعی هاي پژوهش ۀنشری فلفلی.

 ثیرتـأ  )1394( .ن ،نژاد مهدي و .ب فاخري ،.ا.ع قادري .17
 بـر  اسـید  جاسـمونیک  و خشکی تنش مختلف سطوح
 بـاغی  آویشـن  دارویی گیاه کلروفیل محتواي و ارتفاع

)Thymus vulgaris L.(. پژوهشی علمی همایش اولین 
 و توسـعه  انجمن ایران، باغبانی علوم و شناسی زیست
 مـرداد  22 و 21 تهـران.  ،بنیـادین  فنون و علوم ترویج

 .7-1 ماه:

ــانلی .18 ــب ،.م قرب ــمی ادی ــدي و .ن هاش  )1389( .م پیون
 برخــی بــر آســکوربیک اســید و شــوري اثــر بررســی
 ۀفصـلنام  دانـه.  سـیاه  گیـاه  در فیزیولوژیـک  هاي پاسخ
 معطـر  و دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات  پژوهشـی  علمی
 .370-388 :3 ایران.

 )1389( ف. نــوروزي و م. ســپهر فرامــرزي م.، قربــانلی .19
 و کلـزا  رقـم  دو بر اسیدآسکوربیک و خشکی اثر مطالعۀ
 فصـلنامۀ  دیـده.  تیمـار  گیاهان عصارة به سویا گیاه پاسخ
 .96-73 ):3(2 زراعی. گیاهان فیزیولوژي پژوهشی علمی

 اثر ۀمطالع )1385( .م عزیزي و .م اصفهانی ،.آ زاده قلی .20
ــنش ــه آب ت ــراه ب ــاربرد هم ــت ک ــی زئولی ــر طبیع  ب

ــاه کیفــی و کمــی خصوصــیات  بادرشــبی دارویــی گی
)Dracocephalum moldavica L..( و پـژوهش  ۀمجل 

 .102-96 :73 طبیعی. منابع در سازندگی
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 )1394( ب.ع. فاخري و م. گلوي ر.، وشوایی مدپورمح .21
 رشـد،  بـر  زیستی کودهاي تلقیح و خشکی تنش اثرات

 Thymus vulgaris)  آویشن اسانس ترکیبات و عملکرد

L.). 253-237 ):2( 7 کشاورزي. شناسی بوم. 

 سـپهوند  ،.ر چوکـان  ،.ر.م حسندخت ،.ح .س موسوي .22
 ژنتیکــــی تنــــوع )1392( .م خسروشــــاهلی و .ع.ن

 صــفات براســاس ایرانــی کــاهوي هــاي ژنوتیــپ
 .121-103 ):29(1 بذر. و نهال نژادي   هب مورفولوژیک.

 و .ف نـژاد  پاك ،.ع سیادت ،.ع مقدم حیدري ،.ر نصري .23
 و صـفات  همبسـتگی  ۀمطالعـ  )1391( .م شعاع صادقی
 اجـزاء  و عملکرد روي بر تکمیلی آبیاري علیت تجزیه

 اصـالح  و زارعـت  ۀمجلـ  ایالم. در دیم نخود عملکرد
 .172-161 ):2( 8 نباتات.

 س. پور شیخ و م.ر. پور اصغري پ.، چشمه ده یدالهی .24
 هـاي  رنگیـزه  و رشـد  بر اسیدآسکوربیک اثر )1392(

 علمـی  نشریۀ آرسنیک. تنش تحت ریحان فتوسنتزي
ــی ــوژي پژوهش ــان اکوفیزیول ــی. گیاه  ):32(4 زراع

553-566. 

ــدالهی .25 ــمه ده یـ ــاقري ،.پ چشـ ــري ،.ا.ع بـ  و .ا ،امیـ
 پاشی محلول و خشکی تنش اثر .)1393( زاده  لاسمعی

ــوزان ــر کیت ــرد ب ــزه و عملک ــاي رنگی ــنتزي ه  فتوس
 گیاهان فیزیولوژي پژوهشی علمی ۀفصلنام آفتابگردان.

 .83-73 ):21(6 زراعی.
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Abstract 
In order to investigate the effects of foliar application of ascorbic acid on the growth indexes and 
physiological traits of thyme under drought stress, an experiment was conducted in the split plots based 
on randomized complete block design with three replications at the Research Farm, Faculty of 
Agriculture University of Zabol, Iran. The main factor was drought stress and applied based on the 
irrigation at 75, 55 and 35% FC and the subplot was foliar application with three levels including distilled 
water (control), 10 mM and 20 mM ascorbic acid. Main effects of drought stress and foliar application of 
ascorbic acid were significant (P≤0.01) for all studied traits. The interaction of water stress and foliar 
application of ascorbic acid was significant only for proline. Applying severe stress compared with 
control was decreased the total chlorophyll, carotenoid, root and shoot dry weight (29.0, 39.9, 50.5 and 
43.0%, respectively), while the leaf proline and the root length were increased (44.2 and 26.6%, 
respectively). The foliar application of ascorbic acid (20 mM) significantly increased the amounts of 
photosynthetic pigments, shoot length, root and shoot weight. Simple correlation coefficients of the traits 
showed a significant and positive relationship between shoot dry weight and other traits, in drought stress 
and 20 mM foliar application of ascorbic acid conditions. Factor analysis was identified four factors for 
normal and four factors for severe stress conditions that at overall were explained 98 and 95% of total 
variation, respectively. In general, it was concluded that photosynthetic pigments and root-related traits 
would be the important yield related criteria (shoot dry weight), that can be beneficial in the development 
of thyme with higher performance under stress conditions. 

Keywords: antioxidant, drought stress, osmolyte, photosynthetic pigment, shoot yield. 
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