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 چکیده
 در  دو آزمایش شوید ایران و کیفیت اسانسدر مراحل رویشی و زایشی روي کمیت ی تنش کم آببراي بررسی اثر       

-ها به صورت کرتشیآزما. اجرا گردید در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان 1386 و 1385هاي سال
 و ی اصليها در کرتياری آبيمارهایت. هاي کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد بلوك طرح خرد شده در قالبيها

در طول دوره رشد،  %)FC 100( شامل آبیاري کامل ياری آبيهاماریت.  قرار گرفتندی فرعيهااشت در کرت برديهازمان
، )H1 (هااز برگسه برداشت . در مراحل رویشی و زایشی بود%)  FC 33(و دو تنش شدید %) FC 66(دو تنش مالیم 

گیري از به روش تقطیر با آب استخراج و با بهرهها این اندام اسانس . انجام شد)H3 (هادانه و )H2 (هاي گلدارسرشاخه
 25هاي گلدار و  ترکیب از سرشاخه29ها،  ترکیب از برگ24 در مجموع .تجزیه گردیدند GC/MS و GC هايدستگاه

هاي مورد بررسی بود  درصد کل اسانس اندام4/96 درصد و 1/93 درصد، 2/80ها به ترتیب شامل ترکیب از دانه
اسانس کمیت و کیفیت داري بر روي  رشد اثرات معنیاحل آب در دسترس و مر میزان نتایج نشان داد که.ندشناسایی شد

درصد .  بودهابرگ بیشتر ازها دانهو هاي گلدار اسانس سر شاخه در تمامی تیمارهاي آبیاري درصد وعملکرد .داشتند
و شدید هاي مالیم ر مراحل مختلف نموي تحت تاثیر تنشي گیاهانی که دهاهاي گلدار و دانهها، سر شاخه برگاسانس

 دو سال اجراي آزمایش باالترین عملکرد اسانس در  هردر.  یافت افزایشطور چشمگیريخشکی قرار گرفته بودند به 
ش ها در معرض تن گلدهی تا پر شدن دانهاولیه احل گیاهانی که از مردار گلهاي شاخهـ سراز  )g/m2146/6 ( واحد سطح

 هايبرگدر ) g/m2216/0  (  پایین ترین عملکرد اسانس در حالی که.به دست آمد قرار گرفته بودند) S3H2(مالیم کم آبی 
آلفا ـ فالندرن، بتا ـ . قرار گرفته بودند) S2H1(گیاهانی تولید شد که در مراحل اولیه رشد در معرض تنش شدید خشکی 

  بودند، در صورتی که ترکیب اصلیدار گلهاي سرشاخه وهابرگ دهنده اسانس فالندرن و بتا ـ پینن اجزاي اصلی تشکیل
گیري یافت، در حالی که میزان آپیول در اثر تنش شدید خشکی افزایش چشم.  بود %)78/70 (نوها کارو دانهاسانس
 نگرفت، ولی مقدار آلفا ـ میزان بتا ـ فالندرن تحت تاثیر تنش کم آبی  قرار. هاي مالیم خشکی زیاد شدن تحت تنشوکارو

  .هاي مالیم و شدید کاهش یافتفالندرن تحت تاثیر تنش
  

  لیمونن، کاروونشوید،  آپیول، آلفا و بتا فالندرن، اسانس، تنش خشکی،: هاي کلیديواژه
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 Abstract 
        The influence of water stress during vegetative and reproductive growth stages on essential oil 
yield and composition of Iranian dill was evaluated in 2006 and 2007 at the Research Farm of 
Faculty of Agriculture of the University of Zanjan. Experiments were carried out as split plat design 
based on randomized complete block in four replications. Irrigation treatments were allocated to 
main plots and harvest times were assigned to sub plots. Irrigation treatments were full irrigation 
(control) to achieve  100% of field capacity (FC) during the growth season, two moderate (66% of 
FC) and two severe (33% of FC) water stresses during vegetative and reproductive stages. Three 
harvests were carried out at vegetative, full flowering and seed maturity stages. The essential oil 
contents of the leaves (H1), flowering shoots (H2) and  mature seeds (H3)  were isolated by hydro 
distillation and analyzed by GC and GC/MS. 24, 29 and 25 compounds were identified from leaves, 
flowering shoots and seeds respectively. Both moisture availability and harvesting times had 
significant effects on essential oil content. The percentage and yield of essential oil contents of 
seeds (H3) and flowering shoots (H2) were much higher than those of leaves (H1) under all irrigation 
treatments. Essential oil percentage of leaves was increased with decreasing water availability. 
However, essential oil percentages of seeds and flowering shoots were considerably high, when 
plants were subjected to moderate and severe water deficit at different developmental stages. In 
contrast, the highest essential oil yield (6.146g/m2) was obtained from flowering shoots under 
moderate water stress during flowering and seed filling phases (S3H2), while the lowest essential oil 
yield (0.216 g/m2) was produced from leaves under severe water deficit during early growth stage 
(S2H1) in both years. The main oil constituents of the leaves and flowering shoot were α – 
phellandrene, β – phellandrene and β – pinene, while that of seeds oil was carvone (70.78%). The 
amount apiol increased under severe stress, while carvone content increased under moderate stress. 
The quality of β – phellandrene was unaffected by irrigation treatments, but  the amount of α – 
phellandrene decreased under moderate and severe water stress.  
  
Keywords: Anethum graveolens, Apiol, α and β–Phellandrene, Carvone, Drought stress, Essential 
oil, Limonene 
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  مقدمه
 Anethum علمی با نام شوید یا شبت         

graveolens.L گیاهی است علفی و یکساله که   
از . مصارف مختلفی در صنایع دارویی و غذایی دارد

هاي شوید به عنوان کاهنده چربی به خصوص دانه
 گلیسرید خون، پیشگیري و درمان تصلّب شرایین -تري

یزدان پناه (شود هاي صفراوي استفاده میو ناراحتی
 خاصیت درمانی مشابه با رازیانه، میوه شوید). 1380

انیسون و زیره سیاه دارد و در تهیه بعضی از 
-هاي ضد نفخ کودکان شیرخوار استفاده میفرآورده

  ).1995، چارلز و همکاران 1992مهرام و همکاران (شود 
هاي مختلف و شرایط مقدار اسانس شوید در اندام

دهد ن میاقلیمی متفاوت بسیار متغیر است، تحقیقات نشا
که مقدار اسانس از شروع ساقه دهی به تدریج افزایش 

یابد و تا مرحله گلدهی به حداکثر رسیده، واز این می
. شودمرحله به بعد به تدریج از میزان آن کاسته می

بیشترین درصد اسانس را بذرهاي کامالً رسیده دارا 
 5/7 و حداکثر 5 تا 2باشند، محققان مقدار آن را بین می
کمترین مقدار اسانس در ساقه . اندرصد گزارش کردهد

 درصد وجود دارد، 5/0 تا 1/0این گیاه در حدود 
 12/3(ها نیز حاوي درصد باالیی از اسانس همچنین گل

آلفا ـ توجن، ).  1980هورنُک (باشند می) درصد
پینن، اروون، دي هیدروکاروون، آپیول، دک

 کارواکرول،  سینئول،-8و 1ایزومیرستین، لیمونن، 
اتر و فالندرن ترکیباتی هستند منوترپن، میرستیسن، دیل

که در تحقیقات کشورهاي مختلف در اسانس شوید 
). 1996، کروگر و هامر 1380سفیدکن(اند گزارش شده

پنج ترکیب آلفا فالندرن، لیمونن، دیل اتر، کاروون و 
 درصد 95 هیدروکاروون مجموعاً بیش از -ترانس دي
، 1380سفیدکن (دهند ید ایران را تشکیل میاسانس شو

مقایسه نتایج حاصل از آنالیز  ).1383یزدانی و همکاران 
ایران با دیگر کشورها  اسانس شوید کشت شده در

دهد که با وجود اینکه میزان اسانس شوید در نشان می
کشور ما کمتر است، ولی این اسانس از کیفیت باالتري 

 فالندرن، لیمونن و کاروون باشد، میزانبرخوردار می
ازترکیبات اصلی اسانس در شوید ایران  باالتر از شوید 

، مهرام و همکاران 1380سفیدکن (سایر کشورها است 
  ).1998، هوپاالهتی و همکاران 1992

     عموماً تشکیل و تجمع اسانس، در گیاهان 
-نشان می تحت شرایط محیطی خشک تمایل به افزایش

). 2008، بنایان و همکاران 2005زافرا آبریو و م(دهد 
،  فرضیه اي را با عنوان فرضیه )1992(هرمز و ماتسون 

ارائه نموده و اظهار داشتند که هر   موازنه رشد ـ تمایز
کمبودي که رشد را بیش از فتوسنـتز محدود کند تولید و 

- در گیاهچه. دهدهاي ثانویه را افزایش میتجمع متابولیت
-اعمال تنش خشکی، میزان اسانس برگهاي ریحان با 

 میکرولیتر در گرم وزن خشک 2/6 به 1/3هاي تازه از 
اعمال ).  1992سیمون و همکاران (گیاه افزایش یافت 

ها در نعناع تنش خشکی مقدار منتون و کل سزکویی ترپن
، درصد اسانس و مقدار کل )1990چارلز و همکاران(

یامانتوگلون ریزوپولوس و د(لیپیدها در مرزنگوش 
سیمون و همکاران (، لینالول و کاویکول در ریحان )1991
حداکثر درصد هیوسیامین . را افزایش داد) 1992

هاي بالدون در تنش شدید واسکوپوالمین در ریشه
). 1999باریسِویک و همکاران (خشکی حاصل گردید 

بدین منظور در این پژوهش اثرات کمبود آب در مراحل 
و بر میزان و اجزاي اصلی اسانس مختلف رشد و نم

  .مورد ارزیابی قرار گرفته است هاي مختلف شویداندام
  

  هامواد و روش
به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی در      

مراحل مختلف رشد گیاه شوید بر روي میزان اسانس و 
به صورت یک  ترکیبات تشکیل دهنده آن پژوهشی

هاي ی در سالبه مدت دو سال متوال ايآزمایش مزرعه
 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي 1386 و 1385

 دقیقه طول شرقی و 5/49 درجه و 48(دانشگاه زنجان 
قبل از . اجرا گردید)  دقیقه عرض شمالی37 درجه و 36

اجراي آزمایش و پخش کود سه نمونه مرکب خاك از 
.  سانتی متري با سه تکرار برداشت شد30عمق صفر تا 

-در معرض هوا خشک گردیده و براي اندازهنمونه ها 
گیري بعضی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به 

نتایج تجزیه خاك . آزمایشگاه خاکشناسی منتقل شدند
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-براي اجراي تحقیق از طرح.  درج شده است1در جدول 
هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی 

 مترمربع، 5×2 ابعاد هر کرت. با چهار تکرار استفاده شد
در نظر متر سانتی 25 ردیف به فاصله 8و در هر کرت 

قبل از کاشت، کودهاي نیتروژنی و فسفري . گرفته شد
 کیلوگرم در هکتار در هر 40 و 45به ترتیب با مقادیر 
 کیلوگرم در هکتار کود 30میزان . کرت پخش گردید

دهی به هر کرت اضافه نیتروژنی نیز در مرحله ساقه
روي هر ) رقم محلی زنجان(هاي شوید  دانه.گردید

 فروردین هر دو 25متر در  سانتیچهارردیف با فاصله 
ها توسط ماسه نرم و سال کاشته شدند و روي آن

. متر پوشانیده شدمرطوب به ضخامت حدود یک سانتی
 برگی تنک و چهار و دوگیاهان سبز شده در دو مرحله 

. زایش داده شدافمتر سانتی هشتها به فاصله آن
آبیاري به صورت نشتی و در مراحل تعیین شده انجام 

 5/1ها، براي جلوگیري از نشت آب به سایر کرت. گردید
حد فاصل بین . ها در نظر گرفته شدمتر فاصله بین آن

بلوك ها نیز یک نهر براي هدایت آب اضافی هر کرت به 
-کرتتیمارهاي آبیاري در . بیرون مزرعه تعبیه گردید

 هايکرتو مراحل برداشت در ) 2جدول (ي اصلی ها
براي محاسبه سطوح . قرار داده شدند) 3جدول (فرعی 

تخلیه رطوبت خاك در منطقه توسعه ریشه و تعیین 
 نمونه سهزمان دقیق آبیاري مجدد، هر دو روز یک بار 

هر کرت برداشت و پس متر سانتی 30از عمق صفر تا 
 درجه سانتی 110ر در دماي از توزین، در آون تهویه دا

 ساعت خشک و سپس درصد رطوبت 48گراد به مدت 
  ).2002باهر و همکاران (وزنی هر نمونه محاسبه گردید 

هاي مختلف شوید براي استخراج اسانس اندام       
در سه مرحله ) هاهاي گلدار و دانهها، سرشاخهبرگ(

قبل از ساقه دهی، گلدهی کامل و رسیدگی (رشدي 
 بوته به 20، از هر کرت آزمایشی )هایزیولوژیکی دانهف

صورت تصادفی که در شرایط طبیعی رقابت قرار 
ها در یک محیط سایه داشتند برداشت و با قرار دادن آن

سپس جهت . تحت جریان طبیعی هوا خشک گردیدند
استخراج اسانس از نمونه هاي خشک شده از روش 

مدل جایمند ـ رضایی تقطیر با آب و از دستگاه کلونجر 
هاي خشک  گرم از اندام50براي این منظور. استفاده شد

با احتساب میزان رطوبت موجود در هر (شده شوید 
به همراه یک لیتر آب مقطر در داخل بالن دستگاه ) اندام

 ساعت براي دوگیري به مدت عمل اسانس. قرار گرفت
ها ه ساعت براي دانپنجهاي گلدار و ها و سرشاخهبرگ

اسانس استخراج شده به صورت یک الیه . ادامه یافت
پس ازجدا . روغنی زرد روشن در سطح آب جمع شد

کردن اسانس از آب و آبگیري کامل آن با سولفات 
هاي رنگی سر بسته ریخته شد و سدیم در داخل شیشه

درصد اسانس بر اساس .  توزین گردید0001/0با دقت 
کرد اسانس نیز در  گرم ماده خشک گیاه و عمل100

براي . واحد سطح براي تیمارهاي مختلف تعیین گردید
جداسازي و تعیین نوع و درصد اجزاي تشکیل دهنده 

هاي به دست هاي مختلف شوید، اسانساسانس اندام
 Youglin مدلGC تکرار به دستگاه 4آمده ابتدا در 

instrument, ACME 6000 M. Korea تزریق شد و 
ریزي حرارتی ستون براي جداسازي امهترین برنمناسب

همچنین درصد . کامل اجزاي اسانس به دست آمد
هاي تشکیل دهنده هر اسانس و عدد کواتس هر ترکیب

ها به دستگاه سپس اسانس. ترکیب محاسبه گردد
سنج جرمی با کروماتوگراف گازي متصل به طیف

 Hewletمدل ) GC/MS(کروماتوگراف گازي 
Packard 6890N, USA سنج جرمی مدل  و طیف
Hewlet Packard 5973Nنوع ستون ،  HP–5 MS 

 میلی متر و ضخامت 25/0 متر، قطر داخلی 30به طول 
ریزي برنامه.  میکرو متر تزریق  گردید25/0فاز ساکن 

 درجه سانتی گراد با 50 – 280حرارتی ستون از 
 درجه سانتی گراد در دقیقه، نوع سهافزایش دماي 

گراد گاز حامل  درجه سانتی290 با دماي FIDدتکتور
. متر مربع بود کیلوگرم بر سانتی سههلیم با فشار

ها با استفاده از شاخص بازداري شناسایی ترکیب
هاي جرمی پیشنهادي کتابخانه کواتس و بررسی طیف

محاسبات کمی . کامپیوتري دستگاه صورت گرفت
و به   C-R3Aبه کمک داده پرداز) درصد هر ترکیب(

روش نرمال کردن زیر منحنی و بدون محاسبه فاکتور 
  ها به صورت  داده تجزیه آماري. صورت گرفت تصحیح
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  نتایج تجزیه خاك محل آزمایش-1جدول 

عمق 
  نمونه

)cm( 

رطوبت 
وزنی در حد 

FC)  %( 

جرم 
  مخصوص

)g.cm-3( 

  بافت
 خاك

 رس

)%( 

 سیلت

)%( 

 شن

)%( 

ازت 
کل 

)%( 

فسفر قابل 
 جذب

)ppm( 

پتاسیم 
قابل 
 جذب

)ppm( 

  هدایت الکتریکی
)mlmos/cm( 

اسیدیته گل 
  اشباع

)pH( 

30 – 
0 

56/22 564/1 
لومی 
 شنی

17 31 52 12/0 4/13 267 86/13 54/7 

  
   تیمارهاي آبیاري اعمال شده بر اساس درصد رطوبت خاك– 2جدول 

 تیمار
رطوبت خاك در 

 (%)زمان آبیاري 
 زمان آبیاري

 در طول دوره رشد) در حد ظرفیت زراعی(آبیاري کامل 56/22 )S0 (  شاهد      
 ظرفیت زراعی درطول دوره رشد رویشی تا شروع گلدهی% 66آبیاري در حد  S1( 04/15(مالیم   تنش

 ظرفیت زراعی درطول دوره رشد رویشی تا شروع گلدهی% 33 آبیاري در حد S2( 52/7 ( تنش شدید

 هاظرفیت زراعی از شروع گلدهی تا پایان پر شدن دانه% 66ري در حد آبیا S3( 04/15 ( تنش مالیم

 هاظرفیت زراعی از شروع گلدهی تا پایان پر شدن دانه% 33 آبیاري در حد S4( 52/7 ( تنش شدید

  
  

  ـ زمان برداشت اندام هاي گیاه دارویی شوید3جدول 

 مرحله                            اندام تیمار
H1 هاز ساقه دهی                     برگقبل ا 
H2 هاي گلدارگلدهی کامل                  سرشاخه 
H3 هارسیدگی کامل                         دانه 

  
  

هاي هاي خرد شده در قالب طرح بلوكآزمایش کرت
 MSTAT-Cگیري از نرم افزازکامل تصادفی با بهره

 نیز با استفاده از هاي هر صفتمیانگین. انجام شد
 درصد پنجاي دانکن در سطح احتمال آزمون چند دامنه

  .مقایسه گردید
  

  نتایج و بحث
  درصد و عملکرد اسانس

و  تجزیه مرکب دو ساله نشان داد که درصد          
-هاي مختلف شوید به طور معنیعملکرد اسانس اندام

 ).4جدول (داري تحت تاثیر سطوح آبیاري قرار گرفتند 
درصد اسانس با عرضه آب قابل استفاده رابطه عکس 

هاي گیاهی با نشان داد، بدین ترتیب که در همه اندام
افزایش مقدار آب در دسترس درصد اسانس کاهش یافت 
و در تیمارهایی که تحت تنش خشکی قرار نگرفته بودند، 
کمترین درصد اسانس مشاهده شد، بیشترین درصد 

انی که از مرحله گلدهی در هاي گیاهاسانس از دانه
معرض تنش خشکی شدید قرار گرفته بودند، به دست 
. آمد و کمترین آن مربوط به برگ گیاهان شاهد بود

  با گلدار هاي  سرشاخه اسانس  درصد   افزایش میزان
ها بود، با این ها و دانهتشدید تنش کم آبی بیش از برگ

اسانس ها در همه سطوح آبیاري درصد وجود، دانه
دالیل ). 1شکل (ها داشتند بیشتري نسبت به سایر اندام

   هاي ثانویه بر نحوه واکنش متابولیت  مبنی اياثبات شده
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  ـ تجزیه واریانس مرکب اثر محدودیت آب آبیاري و زمان برداشت 4جدول
 بر درصد و عملکرد اسانس شوید ایران

 عملکرد اسانس درصد اسانس درجه آزادي منابع تغییر

 Y( 1 ns 00000162/0 ns 477/0(سال 

R/Y 6 ** 052/0 ns 420/0 

 S( 4 ** 288/1 ** 918/4(تنش خشکی 

  S*Y 4 ns 007/0 ns 144/0 

 Ea( 24 014/0 220/0(اشتباه 

 H( 2 ** 860/24 **663/156(زمان برداشت 

H* Y 2 ns 004/0 ns 497/0 

  H* S  8 ** 587/0 ** 463/7 

 H *  S*  Y 8 ns 009/0 ns 076/ 0 

 Eb( 60 013/0 256/0(اشتباه 

 78/14 33/8   ضریب تغییرات

                          ns،  درصد 1درصد و  5دار در سطح احتمال  به ترتیب غیر معنی دار ومعنی٭٭ و٭  
  

تنها دو . گیاهان دارویی به تنش خشکی وجود ندارد
-حیطی بر متابولیتفرضیه در مورد نحوه تاثیر شرایط م

فرضیه اول با . هاي ثانویه این گیاهان تکوین یافته است
، میزان )CNB(عنوان موازنه کربن ـ عناصر غذایی 

هاي ثانویه را به عنوان هزینه کربن براي تولید متابولیت
بریانت و (دهد موازنه بین فتوســنتز و رشد توضیح می

 همکاران، ؛ تومی و1984؛ گرشــنزون، 1983همکاران، 
بر اساس این فرضیه هنگامی که عناصر غذایی ). 1984

در دسترس باشند گیاه کربن را براي رشد اختصاص 
کمبود عناصر غذایی رشد را بیش از فتوسنتز . دهدمی

-هاي کربنی میکند و منجر به تشکیل هیدراتمحدود می
. کننددار را تولید میي کربنهاي ثانویهشود که متابولیت

کند تا ضیه دوم یا موازنه رشد ـ تمایز عنوان میفر
زمانی که شرایط اجازه تقسیم و گسترش سلولی را بدهد 

با وقوع تنش کم آبی رشد . شودکربن صرف رشد می
هاي ها تمایز یافته و مخازن متابولیتمتوقف شده، سلول
دهند و گیاه کربن را به تولید مواد ثانویه را تشکیل می

هرمز و ). 1986لوریو (دهد موثره دارویی اختصاص می
عنوان کردند که هر کمبودي که رشد را ) 1992(ماتسون 

هاي ثانویه بیش از فتوسنتز محدود کند، تولید متابولیت

افزایش درصد اسانس گیاهان دارویی . دهدرا افزایش می
، مرزنگوش )1992 همکاران سیمون و(نعناع 

لچامو و (، آویشن )1991ریزوپولوس و دیامانتوگلون، (
و اسطوخودوس، بابونه و افسنطین ) 1994همکاران 

تحت تنش کم آبی نیز تایید کننده مطالب ) 1382زاده کرم(
 146/6باالترین میزان عملکرد اسانس با . باشدفوق می

هانی هاي گلدار گیاگرم در مترمربع، مربوط به سرشاخه
) S3H2( بود که در مرحله گلدهی تحت تنش مالیم کم آبی

-برگ ترین عملکرد اسانس هم درپایین. قرار گرفته بودند
هاي گیاهانی مشاهده شد که در مرحله رویشی تحت 

تولید اسانس .  قرار داشتند )S2H1(تنش شدید خشکی 
 گرم 216/0 درصدي به 48/96در این تیمار با کاهشی 

هاي مالیم اعمال تنش). 2شکل (رسید  در مترمربع
خشکی در مرحله گلدهی تاثیر چندانی بر روي بیوماس 

با توجه  گیاه نداشت، ولی درصد اسانس را افزایش داد و
به این که عملکرد اسانس حاصل درصد اسانس در 

باشد، لذا با اعمال تنش بیوماس اندام مورد نظر می
ملکرد اسانس توان عخشکی در زمان و شدت مناسب می

   نتایج   مشابه روند . داد  افزایش  داريمعنی  به طور  را
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  )نتایج دوساله ( زمان  برداشت*  ـ  تغییرات درصد اسانس شوید ایران تحت تاثیر اثر متقابل سطوح مختلف آبیاري 1شکل   
  در طول دوره رشد) در حد ظرفیت زراعی(آبیاري کامل) S0(         شاهد
  ظرفیت زراعی درطول دوره رشد رویشی تا شروع گلدهی% 66آبیاري در حد ) S1(م  مالی تنش

  ظرفیت زراعی درطول دوره رشد رویشی تا شروع گلدهی% 33آبیاري در حد) S2 ( تنش شدید
  ظرفیت زراعی از مرحله شروع گلدهی تا پایان پر شدن دانه ها% 66آبیاري در حد ) S3 ( تنش مالیم
  ظرفیت زراعی از مرحله شروع گلدهی تا پایان پر شدن دانه% 33یاري در حدآب) S4 ( تنش شدید

  
و  ) 1996گوزِلین  لچامو و ( در آویشن  حاضر،  تحقیق 

) 1386صفی خانی و همکاران (گیاه دارویی بادرشبی 
  .نیز گزارش شده است

  
   هاي مختلف شویدترکیبات تشکیل دهنده اسانس اندام

هاي جرمی حاصل از تجزیه ف          با مطالعه طی
GC/MS اعداد کواتس محاسبه شده براي هر ترکیب  و

 ترکیب به 25 و 29، 24، به طور متوسط GCتوسط 
-هاي گلدارها و دانهترتیب در اسانس برگ ها، سرشاخه

 ارایه 5ها شناسایی گردید، مهمترین ترکیبات درجدول 
انس با بررسی نتایج حاصل از تجزیه واری. گردیده است

ترکیباتی که در همه تیمارها مشترك بودند مشاهده شد 
 میزان آلفا ـ فالندرن، کاروون، آلفا ـ توجن، آلفا ـ پینن،

موجود در اسانس  دیل اتر، آپیول و جرماکرن ـ دي
داري تحت هاي مختلف گیاه شوید به طور معنیاندام

اعمال ) . 6جدول (تاثیر مقدار آب آبیاري قرار گرفت 
 مرحله رویشی میزان آلفا ـ فالندرن را به طور تنش در

داري نسبت به گیاهان شاهد و گیاهانی که در معنی
مرحله زایشی تحت تنش خشکی قرار گرفته بودند 

هاي کاروون نشان داد که افزایش داد، مقایسه میانگین
اعمال تنش مالیم میزان کاروون را به طورمعنی داري 

ش شدید منجر به کاهش که تن افزایش داد، در صورتی
درصد آلفا ـ  توجن با کاهش آب آبیاري . این ترکیب شد

بدین ترتیب که با افزایش شدت . رابطه عکس نشان داد
اعمال تنش هاي شدید . تنش از میزان آن کاسته شد

 درصدي آلفا ـ پینن در مقایسه 30خشکی منجربه کاهش
 اتر دردیل  هاي تیمار شاهد گردید، مقایسه میانگین یا 

هاي سطوح مختلف تنش خشکی نشان داد که اعمال تنش
مالیم منجر به افزایش معنی دار آن شد و کمترین سطح 

اي شدید خشکی بود، درصد آپیول با اتر هم متعلق به 
اي که عرضه آب آبیاري رابطه مثبت نشان داد به گونه

درمقایسه . با افزایش شدت تنش از میزان آن کاسته شد
از تیمار  % 88/1 آپیول باالترین درصد به میزان میانگین

   بدست آمد که   گیاهانی ترین میزان هم ازشاهد و پایین
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  )نتایج دوساله( زمان  برداشت برداشت*  ـ  تغییرات عملکرد اسانس شوید ایران تحت تاثیر اثر متقابل سطوح مختلف آبیاري 2شکل 

  در طول دوره رشد) در حد ظرفیت زراعی(آبیاري کامل) S0(         شاهد
  ظرفیت زراعی درطول دوره رشد رویشی تا شروع گلدهی% 66آبیاري در حد ) S1(مالیم   تنش

  ظرفیت زراعی درطول دوره رشد رویشی تا شروع گلدهی% 33آبیاري در حد) S2 ( تنش شدید
  هازراعی از مرحله شروع گلدهی تا پایان پر شدن دانهظرفیت % 66آبیاري در حد ) S3 ( تنش مالیم
  ظرفیت زراعی از مرحله شروع گلدهی تا پایان پر شدن دانه% 33آبیاري در حد) S4 ( تنش شدید

  
هاي شدید خشکی قرارگرفته بودند و با کاهشی تحت تنش

با  .رسید درصد 034/0 درصدي به میزان ناچیز 2/98
ي از میزان جرماکرن ـ د افزایش فاصله بین دو آبیار

 کاسته شد و بیشترین میزان آن در گیاهان شاهد مشاهده
هاي مختلف اما میزان بتا ـ میرسن موجود در اندام. گردید

گیاه شوید تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفت و اختالف 
 درصد بین سطوح مختلف آبیاري  5داري در سطح معنی

کی مقدار منتون و اعمال تنش خش). 7جدول (مشاهده نشد 
، )1990چارلز و همکاران، (ها در نعناع ترپنکل سزکویی 

ریزوپولوس و (مقدار کل لیپیدها در مرزنگوش 
، لینالول و کاویکول در ریحان )1991دیامانتوگلون، 

در مقابل میزان . را افزایش داد) 1992سیمون و همکاران، (
ناع منتول، سینئول، پولگونو منتوفوران در اسانس نع

 در ریحان ها، سزکویی ترپن)1990چارلز و همکاران، (
قربانلی (وکارواکرول در مرزه ) 1992سیمون و همکاران،(

   .کاهش نشان داد) 1380و همکاران، 
  

  نتیجه گیري کلی
هاي مالیم و شدید هر دو باعث اعمال تنش - 1

.  مختـــلف شوید گردیدهاياندامافزایش درصد اسانس 
ي مالیم به دلیل عدم کاهش قابل توجه هااما در تنش

بیوماس گیاه عالوه بر افزایش درصد، عملکرد اسانس نیز 
  . به به طور قابل توجهی افزایش یافت

- هاي ثانویه گیاهان دارویی نتیجه بارز تنش متابولیت– 2
بنابراین محصوالت دارویی بر خالف همه . باشندها می

از نظر تولید محصوالت کشاورزي که در اوضاع تنشی 
بینند در این شرایط، تولید شیمیایی بیشتر و در لطمه می

بنابراین در . کنندنتیجه بازرده اقتصادي برتري پیدا می
پرورش این گیاهان همان قدر که وجود آب یکی از 
امکانات مهم زیست محیطی است کمبود آب هم یک 

. دباشواقعیت است که توان افزایش مواد موثره را دارا می
با این تلقّی محدودیت آب نه تنها یک عامل نامساعد، بلکه 

  . باشدراهکاري بدون هزینه براي نوعی تولید می
 با وجود این که درصد اسانس شوید ایران در -3 

  مقایسه با شوید سایر کشورها کمتر است، ولی کیفیت 
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به این دلیل که درصد فالندرن و . باشدآن باالتر می
 و کاروون در هاي گلدارسرشاخهنس لیمونن در اسا

هاي شوید ایران بیشتر از اسانس شوید سایر اسانس دانه

هایی در میزان و نوع ترکیبات چنین تفاوت. کشورها است
هاي مختلف در رویشگاه تشکیل دهنده اسانس یک گیاه 

  .ناشی از شرایط اکولوژیکی متفاوت این مناطق است
  

 )1386سال (دهنده اسانس شوید ایران رتیمار هاي مختلف آبیاري و زمان برداشت بر میزان اجزاي تشکیل ـ  تجزیه واریانس اث6 جدول

 منابع تغییر
درجه 
 آزادي

 جرماکرن ـ د آپیول دیل اتر بتا ـ میرسن آلفا ـ پینن آلفا ـ توجن کاروون آلفا ـ  فالندرن

 R( 3 ns492/0  ns 047/0 ns001/0 ns010/0 ns021/0 ns0000006/0 ns077/0 ns151/0(تکرار 
 S( 4 ** 753/29 ** 295/8 ** 009/0 **335/0 ns021/0 **011/0 **899/5 **462/8(تنش خشکی 

 Ea( 12 998/0 095/0 001/0 004/0 020/0 000016/0 088/0 098/0(اشتباه 
 H( 2 **715/9296 **325/33164 **156/1 **174/33 **919/4 **042/0 **720/7 **981/35(زمان برداشت

 H * S 8 **141/61 **980/8 **003/0 **144/0  ns 019/0 **013/0  **55/10 **842/18 
 Eb( 30 023/1 081/0 001/0 004/0 220/0 000026/0 086/0 109/0(اشتباه 

 56/17 24/17 62/9 87/13 42/5 95/11 21/1   36/4  ضریب برداشت

ns، درصد1 درصد و 5ی دار در سطح احتمال  به ترتیب غیر معنی دار ومعن٭٭ و٭ .  
  

   زمان برداشت×آبیاري   ـ مقایسه میانگین هاي درصد  ترکیبات تشکیل دهنده اسانس شوید ایران تحت تاثیر اثر متقابل سطوح مختلف7جدول 
 جرماکرن ـ د آپیول دیل اتر بتا ـ میرسن آلفا ـ پینن آلفا ـ توجن کاروون آلفا ـ  فالندرن تیمار

 )(% (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

S0H1 d38/39 f101/0 a 533/0 a129/3 a183/1 c097/0 d091/0 a014/6 
S0H2 e40/28 f276/0 de211/0 e095/1 b641/0 d049/0 a 279/5 d 093/0 
S0H3 i 77/1 c63/70 g 009/0 h 057/0 c099/0 g 014/0 d 280/0 d 115/0 
S1H1 b 49/46 f 082/0 a 511/0 b 585/2 a 174/1 b 172/0 d038/0 c 153/1 
S1H2 e97/26 f118/0 d225/0 e 130/1 b682/0 e 037/0 d 032/0 d068/0 
S1H3 i53/1 a 15/74 g 010/0 h062/0 c080/ gh 006/0 b 243/2 d 048/0 
S2H1 a94/48 f072/0 bc 462/0 c346/2 a169/1 g012/0 d054/0 d018/0 
S2H2 f41/23 f 126/0 f 158/0 f 812/0 b604/0 e 037/0 d039/0 d019/0 
S2H3 i 31/1 d 60/68 g 001/0 h046/0 c 094/0 g 012/0 d011/0 b168/3 
S3H1 c 05/42 f 116/0 ab488/0 b 603/2 a078/1 a224/0 d 084/0 a 094/6 
S3H2 g 83/21 f 096/0 ef169/0 f 868/0 b638/0 d054/0 d084/0 d 058/0 
S3H3 i 95/0 b 11/72 g 005/0 h031/0 c259/0 h004/0 b 497/2 d 013/0 
S4H1 b53/46 f 093/0 c 421/0 d 266/2 a011/1 gh 010/0 d 089/0 d 093/0 
S4H2 h 26/16 f 358/0 f 122/0 g 629/0 b 520/0 d 052/0 d029/0 d046/0 
S4H3 i 23/2 e 89/67 g 017/0 h 100/0 c 124/0 f 028/0 c 943/0 c942 /0 

  .می باشد% 5حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر اختالف معنی دار در سطح احتمال 
 در طول دوره رشد) در حد ظرفیت زراعی(آبیاري کامل) S0(         شاهد
  ظرفیت زراعی درطول دوره رشد رویشی تا شروع گلدهی% 66آبیاري در حد ) S1(مالیم   تنش

   ظرفیت زراعی درطول دوره رشد رویشی تا شروع گلدهی%33آبیاري در حد) S2 ( تنش شدید
  ظرفیت زراعی از مرحله شروع گلدهی تا پایان پر شدن دانه ها% 66آبیاري در حد ) S3 ( تنش مالیم
  .ظرفیت زراعی از مرحله شروع گلدهی تا پایان پر شدن دانه% 33آبیاري در حد) S4 ( تنش شدید

      H1 ،H2  وH3:  ت برگ، سرشاخه گلدار و دانهبه ترتیب برداش  
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