فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39آذر و دیماه 1399

مقاله پژوهشی

اثر شوری آب آبیاری بر برخی صفات زراعی و کمیت و کیفیت اسانس شوید

3

سعید دوازده امامی ،*1مرضیه الهدادی ،2سمیه فخریان 3و شکوفه انتشاری

 1مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان ،اصفهان 2 ،گروه اکوفیزیولوژی گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز و
 3دانشگاه پیامنور اصفهان ،اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت ،1398/09/13 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/03/25 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر شوری آب آبیاری بر برخی صفات گیاه شوید دو گروه آزمایش (شرایط گلخانه و مزرعه) در مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در سال  1393به اجرا درآمد .در مرحله سبزشدن تیمارهای شوری  12 ،9 ،6 ،3 ،0/3و  15دسیزیمنس بر
متر در شرایط گلخانه و مزرعه با چهار تکرار اعمال شد .در آزمایش مزرعهای تیمارهای شوری  6 ،3 ،0/3و  9دسیزیمنس بر متر با چهار
تکرار اعمال شد .هر دو آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .نتایج نشان داد باالترین درصد و سرعت سبزشدن ( 60و 73/8
درصد و  5/1و  10/3جوانه در روز در گلخانه و مزرعه) به تیمار شاهد اختصاص داشت .در مزرعه اعمال تیمارهای شوری نشان داد که
تیمار شاهد بیشترین عملکرد بیولوژیک ( 811/4گرم در مترمربع) ،عملکرد بذر ( 143/3گرم در مترمربع) و ارتفاع گیاه ( 74/8سانتیمتر) را
داشت و با افزایش شوری میزان این صفات کاهش یافت .از نظر آماری تأثیر شوری بر درصد اسانس معنیدار نبود .بازده اسانس بذر و
اندام هوایی بهترتیب از  2/7تا  3/3و  4/6تا  6میلیلیتر در مترمربع در سطوح مختلف شوری متغیر بود اما تغییرات آن از روند خاصی
پیروی نمیکرد .در تجزیه کیفی اسانس بذر و اندام هوایی شوید بهترتیب  12و  13ترکیب مختلف شناسایی شدند که اجزا اصلی آن
کارون ،لیمونن و آلفا فالندرن بودند .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،سطوح باالی شوری اثر منفی بر سبزشدن و صفات زراعی
شوید (عملکرد بیولوژیک ،عملکرد بذر و ارتفاع گیاه) داشت.
واژههای کلیدی :ترکیبات اسانس ،سبزشدن ،عملکرد بذر ،عملکرد بیولوژیک

مقدمه

فشار و چربی خون از ديرباز بهعنوان گیاه دارويی مطرح بوده

شويد ( )Anethum graveolens L.گیاهی يکساله و علفی از

است (

خانواده چتريان ( )Apiaceaeو بومی جنوب اروپا و آسیاي

 .)Kazemi, 2015; Madhava Naidu et al., 2015عالوه بر

مركزي است ( .)Madhava Naidu et al., 2015اين گیاه بهدلیل

مصارف دارويی از اسانس موجود در اندام رويشی و زايشی

دارابودن خواص مختلفی از جمله فعالیت ضدمیکروبی،

شويد براي معطر و مطبوعساختن طعم غذاها استفاده میشود

آنتیاكسیدانی ،ضداسپاسم ،ضدالتهاب ،ضددرد و كاهنده قند،

(دوازده امامی و مجنون حسینی.)1393 ،

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيs.12emami@yahoo.com :

;Orhan et al., 2013; Tisserand and Young, 2014
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()Anethum graveolens L.
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براي شرب ،كشاورزي و تولید غذا بهشدت افزايش يافته است.

معنیداري كاهش يافت .نجفی و همکاران ( )1393با اعمال

با توجه به محدوديت منابع آبشیرين و اراضی مناسب ،عالوه

غلظتهاي مختلف سديم كلريد (صفر 75 ،60 ،45 ،30 ،15 ،و

بر فشار بر اين منابع ،انسان ناگزير به استفاده از آبهاي با

 100میلیموالر) اظهار داشتند كه میزان كلروفیلهاي  b ،aو

كیفیت پايین و نامتعارف و اراضی نامرغوب ،حاشیهاي و شور

كاروتنوئیدهاي شويد در سطوح باالي سديم كلريد كاهش

شده است .استفاده غیراصولی از اين منابع منجر به گسترش

يافت .همچنین غلظتهاي باالي شوري اثر معنیداري بر

بیش از پیش شوري میشود ( .)Kumar and Kumar, 2019

پارامترهاي رشدي گیاه داشتند و سبب كاهش اين پارامترها

شوري آب و خاک يکی از مهمترين عوامل غیرزيستی است كه

شدند .میزان رشد نسبی ( ،)RGRمادهسازي خالص ( )NARو

بازدهی و تولید محصول را كاهش میدهد .اين تنش با

رشد نسبی برگ ( )RLGRدر گیاه شويد در غلظتهاي پايین

اثرگذاري روي بیشتر فعالیتهاي فیزيولوژيک و مورفولوژيک،

شوري نه تنها كاهش نشان نداد ،بلکه افزايش نیز داشت كه

رشدونمو گیاه را تحت تأثیر قرار میدهد (بايبوردي و همکاران،

حاكی از اين مسأله بود كه مقادير پايین سديم كلريد باعث

 .)1389تحت تنش شوري رشد گیاه توسط فرآيندهاي

تحريک رشد شويد میشود .ارزيابی تأثیر چهار سطح شوري

فیزيولوژيکی مانند فتوسنتز ،هدايت روزنهاي ،تنظیم اسمزي،

(صفر 8 ،4 ،و  12دسیزيمنس بر متر) در گیاه شويد نشان داد

جذب يونی ،سنتز پروتئین ،سنتز اسید نوكلئیک ،فعالیت آنزيمی

كه اين گیاه شوري (سديم كلريد) تا  12دسیزيمنس بر متر را

و تعادل هورمونی به تأخیر میافتد .همچنین شوري بر روند

تحمل كرد و وزن خشک برگ ،گل و بذر تا اين سطح از تنش

حملونقل آب و يونها تأثیر میگذارد و درنتیجه سمیت يونها

شوري افزايش يافت ( .)Ghassemi-Golezani et al., 2011در

و عدمتعادل تغذيهاي ايجاد میشود و بهدنبال آن متغیرهاي

پژوهشی ديگر ارزيابی تأثیر تنش شوري آب آبیاري در سطوح

رشد رويشی مانند وزن خشک ،ارتفاع گیاه و سطح برگ

شاهد 3000 ،2000 ،1000 ،پیپیام در شرايط گلخانه نشان داد

بهشدت تحت تأثیر قرار میگیرند ( ;Munns and Tester, 2008

كه شوري سبب كاهش قابل توجهی در وزن خشک اندام

 .)Taiz and Zeiger, 2010با شناخت دقیق اين مسئله كه تنش

هوايی گیاه شويد شد ()Soliman and Abou-Ellail, 2016

شوري در چه مرحلهاي از رشدونمو گیاه خسارت بیشتري

بررسی پاسخ شويد به كمبود آب و تیمارهاي شوري (،0/63

وارد مینمايد میتوان با مديريت بهتر ،خسارت ناشی از اين

 6 ،4 ،2و  8دسیزيمنس بر متر) نشان داد كه شوريهاي  6و

تنش را از بین برده و يا به حداقل ممکن رساند .تأثیر تنشهاي

 8دسیزيمنس بر متر بهترتیب باعث كاهش تعداد برگ و

مختلف مانند خشکی ،شوري و آب ايستادگی بر تولید

زيستتوده گیاه در كشت بهاره شد ،درحالیكه در كشت پايیزه

متابولیتهاي ثانويه گیاهان مختلف به اثبات رسیده است .تولید

زيستتوده گیاه در تمام سطوح شوري افزايش يافت

موادي مانند آرتمیزينین ( )Artemisininدر درمنه ،كاپساايسین

( .)Tsamaidi et al., 2017ارزيابی جوانهزنی و رشد اولیه

( )Capsaicinدر فلفل ،كديین در خشخاش ( )Codeineو

گیاهچه شويد در پاسخ به تنش شوري (صفر 12 ،80 ،40 ،و

گلیسیريزين ( )Glycyrrhyzinدر شیرينبیان در تنشهاي

 160میلیموالر در لیتر) نشان داد كه افزايش غلظت سديم

شوري و خشکی گزارش شده است ( .)Isah, 2019در

كلريد منجر به كاهش جوانهزنی و رشد گیاهچه شد و حداكثر

تحقیقات متعددي اثر تنش شوري ناشی از آب آبیاري بر

كاهش در باالترين سطح نمک ( 160میلیموالر در لیتر)

ويژگیهاي مختلف گیاه دارويی شويد بررسی شده است.

مشاهده شد (.)Saberali and Moradi, 2019

نورانی آزاد و حاجی باقري ( )1387گزارش كردند كه با

با توجه به كمبود منابع آب در سطح كشور و لزوم استفاده

افزايش سطح شوري از صفر تا  100میلیمتر كلروفیل كل،

از منابع آبی با كیفیت پايین (آبشور) ،شناسايی گیاهانی كه
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با افزايش جمعیت جهان ،نیاز به آب داراي كیفیت خوب

وزن خشک ،سطح برگ و طول ساقه در گیاه شويد بهصورت

اثر شوری آب آبیاری بر برخی صفات زراعی و کمیت و...

قادر به رشد و تولید عملکرد مطلوب با استفاده از اين منابع

محاسبه شد ( )ISTA, 2013كه در آن:

هستند بهعنوان راهکاري مفید مطرح شده است و شويد از

 :nتعداد بذور سبزشده در روز  iام :N ،تعداد كل بذر و

جمله گیاهانی است كه با استفاده از اراضی و آبهاي شور

تعداد روز پس از شروع آزمايش
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:Di

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر شوري آب آبیاري بر برخی

 6و  9دسیزيمنس بر متر در قالب طرح كامالً تصادفی و با

صفات زراعی و كمیت و كیفیت اسانس اين گیاه به اجرا

چهار تکرار در میکروپالتهايی با ديواره سیمانی به اجرا در

درآمد.

آمد .جهت تعیین نیاز كودي و برخی از خصوصیات فیزيکی و
شیمیايی خاک ،قبل از انجام آزمايش تجزيه خاک صورت

مواد و روشها

گرفت .نتايج آزمون خاک محل آزمايش در جدول  1نشان داده

بهمنظور بررسی تأثیر شوري آب آبیاري بر برخی ويژگیهاي

شده است.

گیاه دارويی شويد ،دو گروه آزمايش در شرايط گلخانه و مزرعه

براساس نتايج آزمون خاک كود اوره و سوپرفسفات تريپل

در مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعی اصفهان واقع در

بهترتیب به میزان  80و  30كیلوگرم در هکتار بالفاصله قبل از

جنوب غربی شهر اصفهان ( 32درجه و  37دقیقه شمالی و 51

كاشت و كود دامی به میزان  10تن در هکتار قبل از تسطیح و

درجه و  35دقیقه شرقی به ارتفاع  1600متر از سطح دريا) در

آمادهسازي به زمین داده شد .طول هر كرت  3متر و عرض آن

سال  1393به اجرا درآمد .آزمايش سبزشدن در قالب طرح

 1متر در نظر گرفته شد .فاصله رديفها  30سانتیمتر و فاصله

كامالً تصادفی با چهار تکرار و شش تیمار (شاهد (،6 ،3 ،)0/3

بوتهها روي رديف  7سانتیمتر بود .بذور شويد (توده اصفهان)

 12 ،9و  15دسیزيمنس بر متر) در شرايط گلخانه و مزرعه

به روش رديفی در تاريخ  23اسفندماه با مقدار بذر  2برابر

انجام شد .بذور شويد (توده اصفهان) از كلکسیون گیاهان

كشت شدند و در مرحله  6-8برگی كرتها تنک شد .دور

دارويی مركز تحقیقات كشاورزي اصفهان تهیه شد .در آزمايش

آبیاري براساس سنجش رطوبت خاک با دستگاه تی .دي .آر

سبزشدن در گلخانه ابتدا تعداد  96گلدان پلیاتیلنی به حجم

( )Time Demand Reflectionتنظیم شد .در مرحله  8تا 10

 1900میلیلیتر بهمدت  10دقیقه در محلول وايتکس  10درصد

برگی تیمار آب شور با استفاده از سديم كلريد و به میزان 100

غوطهور و ضدعفونی گرديد .همچنین به همین روش ،زير

لیتر به ازا هر متر مربع اعمال شد .اندام هوايی گیاه در مرحله

گلدانیهاي پلیاتیلنی ضدعفونی شدند .گلدانها با مخلوطی از

 10-20درصد گلدهی و بذر در زمان رسیدگی برداشت شد و

خاک مزرعه ( 70درصد) و خاكبرگ استريل ( 30درصد) پر

صفات مورد نظر شامل ارتفاع گیاه ،عملکرد بذر ،عملکرد

شدند .هر گلدان با  100عدد بذر ( 400بذر در هر تیمار) مورد

بیولوژيک ،كمیت و كیفیت اسانس بذر و اندام رويشی تعیین

كشت قرار گرفت و با اليه نازكی از همان خاک پوشانده شد و

شدند .براي تعیین عملکرد بیولوژيک با حذف اثر حاشیهاي،

بالفاصله آبیاري گرديد .تیمارهاي شوري با استفاده از سديم

يک مترمربع از هر كرت برداشت و بالفاصله در مزرعه وزن تر

كلريد و به میزان  500میلیلیتر پس از استقرار كامل گیاهچه

آنها اندازهگیري شد .سپس براي اندازهگیري وزن خشک،

اعمال شد.

نمونههاي برداشتشده از هر كرت به آزمايشگاه منتقل و در

دو صفت درصد و سرعت سبزشدن بذر در گلخانه و
مزرعه براساس روابط  1و  2ارائه شده توسط ايستا:

سايه خشک شده و سپس توزين شدند .بوتههاي شويد پس از
رسیدگی كامل دانه با حذف رديفهاي حاشیه و بوتههاي ابتدا

(رابطه )1

 = )ni/N( ×100درصد سبزشدن

و انتهاي رديفهاي داخلی ،برداشت و بعد از جداشدن دانهها

(رابطه )2

) =∑ (ni/Diسرعت سبزشدن

جداگانه توزين شدند و عملکرد دانه در واحد سطح مشخص
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قابل كشت است (دوازده امامی و مجنون حسینی .)1393 ،لذا

آزمايش مزرعهاي با اعمال تیمارهاي شوري شاهد (،3،)0/3
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جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش
EC
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شد .اسانس بذر و اندام رويشی به روش تقطیر با آب توسط

مقايسه با گیاهان استقراريافته ،حساسیت بیشتري به سطوح

دستگاه كلونجر استخراج گرديد و تركیبات تشکیلدهنده آن با

باالي نمکهاي محلول نشان میدهد (

استفاده از كروماتوگرافی گازي ( )GCو گاز كروماتوگراف

 )2005و بسیاري از گیاهان در اين مرحله نسبت به ديگر

متصل به طیفسنج جرمی ( )GC-Massشناسايی شد .شاخص

مراحل حساسیت زيادي به تنش شوري دارند .استقرار مناسب

بازداري ( )Retention Indexبهعنوان تکمیلكننده روش

بوته در اين مرحله میتواند به بهبود عملکرد در شرايط شور

شناسايی محاسبه شد .محاسبه اين ضريب براساس ضريبهاي

بیانجامد .بهدلیل اينکه آب توسط نیروي اسمزي در محلول

بازداري دو آلکان نرمال متوالی است كه پیکهاي آن در دو

خاک قرار دارد ،غلظت باالي نمک میتواند در جذب آب

طرف پیک جسم در گازكروماتوگرام قرار دارد.

توسط بذر و فرآيند جوانهزنی اختالل ايجاد كرده ( Munns and

تجزيه و تحلیل كلیه دادهها توسط نرمافزار

Hanslin and Eggen,

SAS v.9.1

 )Tester, 2008و درنتیجه درصد سبزشدن را كاهش دهد.

صورت گرفت و مقايسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح

كاهش درصد و سرعت سبزشدن تحت تنش شوري در گیاهان

احتمال پنج درصد انجام شد.

دارويی گاوزبان ( ،)Borago officinalis L.بادرشبو
( ،)Dracocephalum moldavica L.خرفه (

Portulaca

نتایج و بحث

 )oleracea L.و گل ساعتی ( )Passiflora edulis Simsنیز

سبزشدن :طبق نتايج بهدستآمده ،تأثیر تیمارهاي شوري شاهد

گزارش شده است (مکیزاده تفتی و همکاران1387 ،؛ دوازده

تا  15دسیزيمنس بر متر بر درصد و سرعت سبزشدن در

امامی و همکاران1391 ،؛ بابايی زارچ و همکاران1396 ،؛

سطح يک درصد معنیدار بود (جدول  .)2باالترين درصد و

 )Montana et al., 2014كه با نتايج اين تحقیق هماهنگی دارد.

سرعت سبزشدن در مزرعه بهترتیب  73/8درصد و 10/3

رشد رویشی :طبق نتايج بهدستآمده از اين آزمايش ،اثر

گیاهچه در روز و در آزمايش گلخانهاي  60درصد و 5/1

تیمار شوري آب آبیاري بر صفات عملکرد بذر ،عملکرد

گیاهچه در روز در تیمار شاهد بهدست آمد .در شوري 15

بیولوژيک و ارتفاع گیاه در سطح يک درصد معنیدار بود

دسیزيمنس بر متر در مزرعه و در شوري  12دسیزيمنس بر

(جدول  .)4با افزايش شوري از تیمار شاهد تا  9دسیزيمنس

متر بذري سبز نشد (جدول .)3

بر متر ،میزان عملکرد بذر در مترمربع از  143/3گرم به 105/5

واكنش گیاهان به تنش شوري در مراحل مختلف رشد

گرم و میزان عملکرد بیولوژيک در مترمربع ،از حداكثر 811/4

متفاوت است .مرحله جوانهزنی يکی از بحرانیترين مراحل

گرم به  516/1گرم كاهش يافت .حداكثر ارتفاع گیاه در مرحله

رشد گیاهان است كه نقش مهمی در استقرار محصول دارد كه

گلدهی در تیمار شاهد برابر  74/8سانتیمتر و در تیمارهاي

Jovicic et al.,

شوري از  67/8تا  62/6سانتیمتر متغیر بود .اين میانگینها در

اين نقش در شرايط شوري مهمتر میشود (

 .)2019مرحله بعدي مرحله سبزشدن گیاه است كه گیاهچه در

دو گروه آماري قرار گرفتند.
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جدول  -2تجزیه واریانس آزمایش سبزشدن بذر شوید در گلدان و مزرعه تحت تنش شوری
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادي

مزرعه

گلدان

شوري

5

** 0/5859

** 22/97

** 0/1956

** 51/69

خطا

18

0/0014

0/28

0/0011

1/391

** معنیدار در سطح احتمال یک درصد
جدول  -3مقایسه میانگین صفات اندازهگیریشده در آزمایش سبزشدن بذر شوید تحت تنش شوری
گلدان

شوري

مزرعه

(دسیزيمنس بر متر)

درصد سبزشدن

سرعت سبزشدن

درصد سبزشدن

سرعت سبزشدن

0/3

60 a

5/1 a

73/8 a

10/3 a

3

51/3 b

4/7 a

62/3 b

7/9 a

c

6

b

16

7d

9
12

d

15

0d

b

1/3

0/27 c
c

0

0

0c

a

58

8/1

34/8 c

8/1 a

c

a

22/8
0d

7/9
0b

اعداد دارای حروف مشترك در سطح یک درصد اختالف معنیدار ندارند.
جدول  -4تجزیه واریانس صفات اندازهگیریشده در آزمایش مزرعهای شوید تحت تنش شوری
منابع تغییر

درجه
آزادي

میانگین مربعات
درصد

درصد اسانس

عملکرد

عملکرد اسانس

عملکرد

اسانس بذر

اندام هوايی

اسانس بذر

اندام هوايی

بیولوژيک

عملکرد بذر

ارتفاع گیاه

شوري

3

0/0322 ns

0/0367 ns

*0/2374

*1/073

**53093

**810

**87/9

خطا

8

0/0325

0/02

0/0372

0/2883

303/4

15/40

3/63

** ،nsو * :بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد

تنش شوري همانند بسیاري از تنشهاي غیرزيستی ديگر،

کمیت و کیفیت اسانس :اثر شوري آب آبیاري بر صفات

رشد گیاه را محدود میكند .شوري در بسیاري از گیاهان سبب

درصد اسانس بذر و درصد اسانس اندام هوايی گیاه شويد در

كاهش كل ماده خشک ،ارتفاع گیاه و سطح برگ میشود.

سطح يک درصد معنیدار نبود ،اما بر میزان اسانس بذر در متر

تغییرات در رشد گیاه نتیجه تأثیر زيانآور شوري بر فرآيندهاي

مربع و میزان اسانس اندام هوايی در مترمربع در سطح  5درصد

فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی گیاه است (.)Frary et al., 2010

معنیدار شد (جدول  .)4مقايسه میانگین صفات اندازهگیري

غلظتهاي باالي نمکهاي محلول بهواسطه افزايش فشار

شده نشان داد درصد اسانس اندام هوايی در تیمارهاي مختلف

اسمزي ،سمیت يونی و با محدودكردن جذب آب توسط ريشه،

بین  1/2تا  1/5میلیلیتر و میزان اسانس بذر بین  2/3تا 2/6

رشد گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهد (.)Jouyban, 2012

میلیلیتر در تغییر بود و میانگین اين صفات در تیمارهاي ،0/3
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جدول  -5مقایسه میانگین صفات اندازهگیریشده در آزمایش مزرعهای شوید تحت تنش شوری
شوري
(دسیزيمنس بر متر)

اسانس

اسانس

عملکرد

(میلیلیتر در  100گرم)

(میلیلیتر در متر مربع)

(گرم در متر مربع)

ارتفاع
(سانتیمتر)

0/3

2/3 a

1/2 a

3/3 a

5/3 a

143/3 a

811/4 a

74/8 a

3

2/5 a

1/3 a

3/2 a

6a

127/9 b

762/8 b

67/8 b

6

2/5 a

1/3 a

2/9 b

5a

114/8 c

634/2 c

64/3 b

9

2/6 a

1/5 a

2/7 c

4/6 a

105/5 c

516/1 d

62/6 b

اعداد دارای حروف مشترك در سطح یک درصد اختالف معنیدار ندارند.

 6 ،3و  9دسیزيمنس بر متر در يک گروه آماري قرار گرفتند

در اين آزمايش اسانس استحصالی از هر واحد وزن بذر

(جدول  .)5در فارماكوپه ايران درصد اسانس میوه شويد  2/5تا

گیاه شويد حدود  1/7برابر بیشتر از میزان اسانسی است كه از

 4درصد و حتی تا  7/7درصد هم گزارش شده است (بینام،

هر واحد وزن اندام هوايی بهدست میآيد ،اما در واحد سطح

 .)1381مقادير بهدستآمده براي اسانس در اين تحقیق ،در

میزان تولید اندام هوايی گیاه نسبت به تولید بذر حدود 5/7

دامنه اعداد اعالمشده در فارماكوپه است .حداكثر میزان اسانس

برابر باالتر است .بنابراين میزان عملکرد اسانس اندام هوايی

بذر در واحد سطح  3/3میلیلیتر در تیمار شاهد و حداقل آن

 1/8برابر بیشتر از عملکرد اسانس بذر است .طبق نتايج اين

 2/7میلیلیتر در شوري  9دسیزيمنس بر متر ،حداكثر میزان

آزمايش حداكثر میزان اسانس قابل استحصال از بذر برداشت

اسانس اندام هوايی در واحد سطح  6میلیلیتر در تیمار شوري

شده از يک هکتار شويد حدود  33لیتر است و حدود  60لیتر

 3دسیزيمنس بر متر و حداقل آن  4/6میلیلیتر در شوري 9

اسانس نیز از اندام هوايی میتوان بهدست آورد كه مسلماً

دسیزيمنس بر متر بهدست آمد و میانگین اين صفت در

استحصال اين دو محصول در يک كشت ممکن نیست .بنابراين

تیمارهاي مختلف در يک گروه آماري قرار گرفتند.

با توجه به نتايج بهدستآمده در اين آزمايش بهنظر میرسد

در تحقیقات پیشین ،تأثیر تنش شوري بر عملکرد اسانس

اندام هوايی شويد میتواند بهعنوان منبع قوي استخراج اسانس

شويد ارزيابی شده است .نتايج بررسی تأثیر سطوح مختلف

مورد توجه قرار گیرد .عالوه بر آن طول فصل رشد تا گلدهی

شوري (صفر 8 ،4 ،و  12دسیزيمنس بر متر) بر گیاه شويد در

كوتاهتر از زمان كاشت تا رسیدگی است و درصد بذرهاي پوک

شرايط گلخانه نشان داد كه تأثیر تنش شوري بر عملکرد

هم نسبتاً باالست .با توجه به تأثیر مواد متشکله اسانس شويد

اسانس از نظر آماري معنیدار نبود ولی میانگین عملکرد

بر حفظ سالمت دام و تأثیر بر افزايش شیر دام (مؤمنی و

اسانس با افزايش شوري افزايش يافت .اين امر به وضوح نشان

شاهرخی ،)1370 ،بهنظر میرسد میتوان با محاسبه میزان ماده

داد كه گیاه شويد توانسته بهخوبی از تنش اسمزي تحت

مؤثر مورد نیاز ،اندام هوايی شويد را در جیره غذايی دام اضافه

شرايط شور جلوگیري كند (

Ghassemi-Golezani et al.,

نمود.

 .)2011در كشت بهار در سطوح پايین شوري (كمتر از 3

براساس نتايج بهدستآمده از تجزيه اسانس حاصل از

دسیزيمنس بر متر) ،عملکرد اسانس شويد بین  0/13و 0/37

كشت بهاره 12 ،تركیب مختلف در اسانس بذر شويد شناسايی

میلیلیتر در  100گرم وزن تر بود ولی در كشت پايیز در سطح

شد ،كه مهمترين جز آن ،كارون با میانگین  58/5درصد بود

شوري  4/5دسیزيمنس بر متر به  1/29میلیلیتر در  100گرم

(جدول  .)6براساس فارماكوپه ايران اسانس بذر شويد بايد

وزن تر افزايش پیدا كرد (.)Tsamaidi et al., 2017

بیش از  60درصد كارون داشته باشد (بینام .)1381 ،دو
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جدول  –6درصد ترکیبات تشکیلدهنده اسانس شوید در تیمارهای مختلف شوری
اسانس شويد

شاخص
بازداري

اندام هوايی

بذر
0/3

3

6

9

0/3

3

6

9

(دسی زيمنس بر متر)

β-pinene

969

0/1

0/2

/2

0/2

0/1

3

0

0/2

sabinene

972

0

0

0

0

0

0

0/1

0/5

myrcene

978

0

0

0

0

0

0

0/9

1/1

α-phellandrene

981

3/1

4/2

4

2

15/9

15

24/4

20/5

α-terpinene

986

0

0/1

0

0

0

0

0

0

p-cymene

998

0/5

0/7

0/2

1/8

2/2

3/1

10/1

12

limonene

1003

4/8

23/9

17/8

13/3

2/1

5/4

10/2

12/1

γ-terpinen

1027

0/1

0/5

0/1

1/5

0/1

0/2

0/3

1/3

dill ether

1159

1/1

0/8

0/6

0/6

9/3

6/9

19/8

20/3

cis dihydrocarvone

1170

3/1

1/9

2/8

2/3

0

1/2

0/3

0/4

trans dihydrocarvone

1176

4/3

3

7/7

3/3

0

0

3/7

2/6

carvone

1215

63/6

55

59/9

55/4

8/2

12

3/4

1/2

dillapiol

1585

13/2

4/3

4/5

2/5

1/7

3/2

0/1

2/5

تركیب مهم ديگر لیمونن با میانگین  15درصد و آلفا فالندرن

سه جز اصلی عبارت از كارون با میانگین  6/2درصد ،لیمونن

با میانگین  3/3درصد بودند .مجموع اين سه جز در كلیه

با میانگین  7/4درصد و آلفا فالندرن با میانگین  18/9درصد

تیمارها  75درصد اسانس را به خود اختصاص دادند .فارماكوپه

بودند (جدول  .)6براساس فارماكوپه ايران اسانس اندام هوايی

ايران مجموع اين سه تركیب را بیش از  90درصد گزارش

شويد بايد بین  28تا  45درصد كارون داشته باشد (بینام،

نموده است (بینام .)1381 ،در تیمارهاي مختلف شوري تغییر

 .)1381مجموع اين سه جز در تیمارهاي مختلف  32/6درصد

درصد تركیبات اسانس متفاوت بود .كارون به میزان كمتر از 8

اسانس را تشکیل داد .تركیب ديلاتر به مقدار بیش از 14/1

درصد و آلفا فالندرن به میزان  1درصد تغییر نمود اما لیمونن

درصد در اسانس اندام هوايی ديده شد.

بیش از  19درصد نوسان داشت .اين تغییرات از روند خاصی

مقايسه تركیبات اسانس بذر و اندام هوايی در جدول 6

پیروي نمیكرد و تغییرات مجموع اين سه تركیب در تیمارهاي

نشان میدهد كه از سه جز اصلی تشکیلدهنده اسانس ،میزان

مختلف شوري كمتر از  10درصد بود .تركیب ديلاتر در

كارون بذر  9/4برابر میزان كارون اندام هوايی ،میزان لیمونن در

مقادير كمتر از  1درصد در اسانس بذر ديده شد .آلفا فالندرن

بذر  2برابر اندام هوايی است اما میزان آلفا فالندرن اسانس

و ديلاتر بهعنوان عوامل اصلی ايجادكننده بوي عطر شويد

اندام هوايی  5/7برابر میزان آن در اسانس بذر است .همچنین

شناخته میشوند و براي لیمونن و تركیبات ديگر نقش كمتري

در اسانس اندام هوايی دو تركیب سابینن و میرسن وجود دارد

در نظر گرفته میشود (.)Wander and Bouwmeester, 1998

كه در اسانس بذر ديده نمیشود .میزان تركیب ديلاتر در اندام

در تجزيه اسانس حاصل از اندام هوايی شويد در مرحله
گلدهی 13 ،تركیب مختلف شناسايی شد كه مانند اسانس بذر،

هوايی  17/6برابر بذر بود.
اجزا تشکیلدهنده اسانس شويد در مطالعات متعددي مورد
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از برگهاي شويد نشان داد كه تحت تنش شوري ديلاتر در

نتايج اين پژوهش نشان داد كه در مرحله سبزشدن در گلخانه و

اسانس كاهش و آلفا فالندرن افزايش يافت .در اسانس گل،

مزرعه با افزايش شوري از  0/3تا  15دسیزيمنس بر متر درصد

افزايش شوري باعث كاهش غلظت نسبی آلفا فالندرن و

و سرعت سبزشدن بهصورت قابل توجهی كاهش يافت .در

ديلاتر شد كه با افزايش كارون جبران شد .درحالیكه تنش

مزرعه تأثیر شوري بر عملکرد بیولوژيک ،عملکرد بذر و ارتفاع

شوري تقريباً هیچگونه تأثیري بر تركیبات اسانس بذر نداشت.

گیاه معنیدار بود و با افزايش شوري از  0/3تا  9دسیزيمنس

بهطوركلی شوري تأثیر قابل مالحظهاي بر مقدار اسانس موجود

بر متر مقدار اين صفات كاهش يافت .تأثیر شوري بر درصد

در برگها يا كیفیت آن در گیاه شويد نداشت .عناصر اصلی

اسانس از نظر آماري معنیدار نبود .بازده اسانس بذر و اندام

تشکیلدهنده اسانس گل شويد ،آلفا فالندرن ،لیمونن و كارون

هوايی در تیمارهاي مختلف شوري متغیر بود اما تغییرات آن از

Tsamaidi et

روند خاصی پیروي نمیكرد .در تجزيه اسانس حاصل از بذر و

 .)al., 2017پژوهشی ديگر نشان داد كه تركیبات اصلی اسانس

اندام هوايی شويد بهترتیب  12و  13تركیب مختلف شناسايی

شويد در گیاه پايیزه آلفا فالندرن ،بتا فالندرن و ديلاتر بودند و

شد كه اجزا اصلی آن كارون ،لیمونن و آلفا فالندرن بودند .با

عطروبوي معطر برگهاي شويد در اصل ناشی از وجود

توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش ،سطوح باالي شوري اثر

آلفا فالندرن و ديلاتر و تا حدي لیمونن وآلفا پینن بود

منفی بر سبزشدن و صفات زراعی شويد (عملکرد بیولوژيک،

(.)Callan et al., 2007

عملکرد بذر و ارتفاع گیاه) داشت.

بود درحالیكه در بذرها لیمونن و كارون بود (
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Abstract
In order to investigate the effect of irrigation water salinity on some dill traits, two experimental groups (in greenhouse
and field conditions) were conducted in Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center, Iran in 2014. At
germination stage, salinity treatments of 0.3, 3, 6, 9, 12 and 15 dS/m with four replications were applied in greenhouse
and field conditions. In field experiment, salinity treatments of 0.3, 3, 6 and 9 dS/m with four replications were applied.
Both experiments were conducted in a completely randomized design (CRD). Results indicated that the highest
percentage and rate of germination (60 and 73.8 % and 5.1 and 10.3 seedling per day at greenhouse and field,
respectively) were assigned to control treatment. In the field, salinity treatments showed that control treatment had the
highest biological yield (811.4 g/m2), seed yield (143.3 g/m2) and plant height (74.8 cm) whereas increasing salinity
decreased these traits. The effect of saline irrigation on essential oil percentage was not significant. Seed and aerial part
essential oil yields varied from 2.7 to 3.3 and 4.6 to 6 mL/m2 at different salinity levels, respectively, but their changes
did not follow a specific trend. 12 and 13 different compounds were identified in the seeds and aerial parts essential
oils, respectively. The main components of essential oil were carvone, limonene and α-phellandrene. According to the
results of this study, high levels of salinity had a negative effect on germination, emergence and agronomic traits
(biological yield, seed yield and plant height) of the dill plant.
Keywords: Biological yield, Emergence, Essential oil compounds, Seed
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