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  چكيده
 اهيگ عملكرد و محلول يقندها ن،يپرول يسازگار يها تيمتابول انباشت ،كيمورفولوژ صفات بر يخشك تنش اثر تحقيق اين در   

 تنش شرايط در دارويي گياه يك عنوان به ترخون گياه توليد امكان ارزيابي راستاي در ).Artemisia dracunculus L( ترخون
 اجرا تكرار 3 و ماريت 4 با يتصادف كامل يها بلوك طرح قالب در شيآزما نيا .گرديد بررسي تنش تحمل آستانه تعيين و خشكي

 تيظرف 40%( T4 و )يزراع تيظرف 60%( T3 ،)يزراع تيظرف 80%( T2 ،)يزراع تيظرف T1 )100% شامل تنش يمارهايت .شد
 يقندها و نيپرول ،ييهوا اندام عملكرد ، كيمورفولوژ صفات بر يخشك تنش كه داد نشان يآمار هيتجز جينتا .ندبود )يزراع

 طول ،ساقه قطر ،برگ سطح و عرض طول، ، پوشش تاج قطر ،گياه ارتفاع كاهش موجب تنش شيافزا .داشت دار يمعن اثر محلول
 بيشترين كه داد نشان ها ميانگين مقايسه .شد خشك برگ و ساقه عملكرد شه،ير سطحي گسترش و طول جانبي،  ساقه نيبلندتر
 برگ و ساقه عملكرد شه،ير طول جانبي،  ساقه نيبلندتر طول ساقه، قطر برگ، سطح و عرض طول، ، پوشش تاج قطر ،گياه ارتفاع
 %)FC 40( T4 تيمار در ريشه سطحي گستردگي و محلول قندهاي و پرولين ميزان بيشترين و )شاهد تيمار( T1 رتيما در خشك
 موجب اما ،داشت منفي اثر برگ و گلدار سرشاخه عملكرد و مورفولوژيك صفات بيشتر بر خشكي تنش نتيجه در ؛شد مشاهده
   .گرديد هوايي هاي اندام در محلول يقندها و نيپرول زانيم ريشه، طول افزايش

  
  .پرولين ،محلول يقندها ،مرفولوژيك صفات  ،آب كمبود ،).Artemisia dracunculus L( ترخون :يديكل يها واژه

  
  مقدمه
 ، ها يا دولپه رده از ).A. dracunculus L( ترخون اهيگ

 يكاسن تيره و مينا گل راسته ،گلبرگان پيوسته رده ريز
 .باشد يم متر  1 تا 3/0 تفاعار به پايا، گياهي .باشد يم

 سه قاعده در و درخشان سبز رنگ به ساده هاي برگ

 مجتمع و كوچك نيآذ گل در ها گل .شوند مي بخش
 تيره اي قهوه يا زرد ها گل رنگ .هستند خوشه صورت به

 ترخون ).1375 زرگري،( است زومير يدارا شهير .است
 است شده ديده سيبري و روسيه جنوبي مناطق در بار اولين

)Rodway, 1979( كه شود مي كشت مناطقي در بيشتر و 

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2014.5266



 ...اثر تنش خشكي بر صفات مورفولوژيك                                                                                                                                 20

 

 اين براي آبياري .باشد برخوردار آفتابي و گرم هواي از
 خاك .ضروريست ها شكوفه تشكيل مرحله در گياه

 متوسط بافت با هاي  خاك ترخون كشت براي مناسب
 باشد مي سطحي اليه زياد ضخامت با و )رسي-شني(
)Stepanovic et al., 1986(. ترخون استفاده موارد از، 

 و خميردندان كنندهخوشبو سبزيجات، عطردهي به توان مي
 بهار فصل در .كرد اشاره داروها آلودگي خواب اثر كاهش

 و كرده منتقل ياصل نيزم به خزانه از را ترخون يهانشا
 كنند مي كشت اصلي زمين در متر سانتي 15 تا 10 عمق در
 يكم آب به رويش طول در خونتر ).1386 اميدبيگي،(

 و شكوفه تشكيل مرحله در گياه اين براي آبياري .دارد نياز
 بعدي چين رشد شروع براي محصول، برداشت از پس

 را ترخون محصول .)1386 بيگي، اميد( ضروريست
 برداشت اولين .كرد برداشت سال در نيچ چند در توان مي
   فاصله از ايدب گياهان .گيرد مي انجام دهي گل مرحله در
 حداقل زيرا ،شوند برداشت زمين سطح از متر سانتي 8 تا 7

 بتواند تا بماند باقيبايد  زمين در گياه روي برگ چند
 ،يخور تازه ريظن ييها هاستفاد جهت برداشت .كند فتوسنتز
  .شود يم انجام اسانس استخراج و كردن خشك

 يسازگار هاي اسموليت از گروهي محلول قندهاي
 كننده تنظيم عنوان به گياهي هاي سلول داخل در كه دهستن

 در ها تركيب اين محتواي بر تنش زمان در و دارند دخالت
 محلول مواد اين .دنشو مي افزوده گياهي هاي سلول داخل

 تداخل سلول داخل در آنزيمي هاي واكنش با سازگار
 عمل خشكي تنش در اسمزي محافظان عنوان به و نداشته

 از يكي پرولين ).Buhnert et al., 1995( كنند مي
 ها تنش به پاسخ در  معمول طور به كه است اسيدهايي آمينو
 در گلوتامين از را پرولين گياهان، .شود مي ظاهر
 نهيدآمياس كي عنوان به كه كنند مي سنتز هايشان برگ

 تيالحلّ يرو نيپرول .گردد يم محسوب ساز قند
 و گذارد يم اثر نيآلبوم از حفاظت و مختلف يها نيپروتئ
 يانرژ منبع كي عنوان به نيهمچن .گردد يم آنها هيتجز مانع
 گريد طرف از .بود خواهد استفاده قابل نهيآم دياس كي و

 ميآمون وني ازجمله يسم مواد تجمع سبب يرطوبت تنش
 يرو يسم ماده نيا يبيتخر اثر مانع نيپرول .گردد يم

 ).1370 راد، يرانيش( شود مي اهيگ يبرا الزم يها بيترك
 ترخون گياه توليد امكان ارزيابي راستاي در تحقيق اين
 تعيين و خشكي تنش شرايط در دارويي گياه يك عنوان به

  .ديگرد يبررس تنش تحمل آستانه
  
  روشها و مواد

 در ييدارو اهانيگ مزرعه در 1388 سال در  شيآزما
   ييايجغراف عرض در كرج، البرز تحقيقاتي ايستگاه

 ارتفاع در ،يشرق درجه 51 و يشمال قهيدق 48 و درجه 35
 يبارندگ متوسط .شد انجام ايدر سطح از يمتر 1320
 درجه 5/21 متوسط دماي و متر يليم 235 حدود منطقه
 كامل يها بلوك استفاده مورد طرح قالب .بود گراد يسانت

 ،مترمربع 5×2 كرت هر ابعاد .بود تكرار 3 با يتصادف
 در بوته فاصله و متر سانتي 50 گريديك از ها شتهپ فاصله

 گرييكد از ها بلوك نيب فاصله .بود متر سانتي 30 خط يرو
 .بود متر 5/2 بلوك كي در ها كرت نيب فاصله و متر 3
 اي يضربدر حالت به كرت داخل در ها بوته شيآرا
 و متر 3 گريدكي از ها بلوك نيب فاصله .بود شكل يلوز

 كردن آماده از پس .بود متر 5/2 گريدكي زا ها كرت فاصله
 ياصل نيزم در ءنشا كشت به اقدام بهار فصل در ن،يزم

 اهانيگ استقرار تا كاشت، از پس دوم هفته در .ديگرد
 هفته در زين و دنديگرد ياريآب بار 2  هفته هر مرتب طور به

 ها كرت  هيكل يبرا .شد يواكار به اقدام كاشت از بعد دوم
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 شيرو دوره يط در نيوج ليقب از ضروريي ها مراقبت
 هرز يها علف با مبارزه .آمد بعمل كساني طور هب
 ينشت صورت به ياريآب .انجام شد صورت يدست صورت هب

 يمارهايت اعمال به اقدام ،يبرگ 12 تا 8 مرحله در .بود
 كنواختي و كساني طور به ها كرت هيكل ابتدا .ديگرد تنش

 عمق از خاك نمونه برداشت به اقدام سپس ،دشدن ياريآب
 و گرديد )متر سانتي 30تا خاك سطح از( شهير توسعه

 در .شد نييتع خاك رطوبت درصد روزانه صورت به
 %9/19 خاك رطوبت ميزان زراعي ظرفيت 100 حالت
 كامل ياريآب شامل تنش يها ماريت .بود خاك خشك وزن

T1 )100%FC- يزراع تيظرف(، T2 )80% تيظرف 
 تيظرف 40%( T4 و )يزراع تيظرف 60%( T3 ، ) يزراع
 و وزني روش از تيمارها اعمال براي كه بودند )تزراع

TDR جدول در خاك مشخصات .گرديد استفاده همزمان 
 دو گلدهي، مرحله در برداشت هنگام .است شده درج 1

 متر مين كرت هر يانتها و ابتدا از و حذف نيطرف از خط
 كيمورفولوژ صفات .شد فتهگر نظر در هيحاش عنوان به

 بزرگترين عرض و طول ،)متر سانتي( گياه ارتفاع شامل
 مترمربع در توليدي برگ سطح ،)متر سانتي( برگ

 ، LEAF AREA METER دستگاه توسط )مترمربع سانتي(
 نيبلندتر طول ،)متر ميلي( سوم گره محل زا ساقه قطر
 تاج كوچك قطر و بزرگ قطر ،  )متر سانتي( يفرع  ساقه
 كيلوگرم( خشك سرشاخه عملكرد ،)متر سانتي( يپوشش

 شهير گستردگي ، )متر سانتي(  شهير طول ،)هكتار در
 برگ و ساقه عملكرد و كش خط از استفاده با )متر سانتي(

 يگلده مرحله در .بودند )هكتار در كيلوگرم( خشك
 روش از استفاده با محلول يقندها يريگ اندازه كامل،

Irrigoyen از استفاده با نيپرول و )1992( همكاران و 
 اهيگ ييانتها يبرگها از )1973( همكاران و Bates روش
 SAS يآمار  برنامه از استفاده با حاصل يها داده .شد انجام
 روش به ها نيانگيم و گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد
 نمودارها رسم .ندشد سهيمقا دانكن اي دامنه چند آزمون

  .انجام شد Excel افزار منر لهيوس هب

  
  1388 سال در متر سانتي 15-30 و0-15 يها عمق از يشيآزما مزرعه به مربوط خاك شيآزما جينتا -1 جدول

  عمق

 pH  EC  محل
ds/m  

  آهك

%  
C  
%  

N 
ppm  

K 
ppm  

P 
ppm  

Clay  
%  

Silt  
%  

Sand  
  كالس  %

  ظرفيت

  زراعي

15-0  5/8  22/0  1/3  57/0  7/38  2/10  6/197  25  30  45  L. 
9/19%  

30-15  4/8  19/0  6/3  68/0  2/32  8/7  6/178  21  26  53  Sa.C.L  
  

   نتايج
 قطر ،گياه ارتفاع بر خشكي تنش اثر كه داد نشان نتايج

 در پرولين و محلول قندهاي ميزان برگ، طول اصلي، ساقه
 و ساقه عملكرد گلدار، سرشاخه عملكرد بر و %5 سطح

 قطر جانبي، قهسا بلندترين برگ، عرض برگ، سطح برگ،
 ستردگيگ و ريشه طول پوشش، تاج كوچك قطر و بزرگ

 و 2 جدولهاي( بود دار معني %1 سطح در ريشه سطحي
3(.   
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  1388 در سال ترخون اهيگ عملكرد و كيمورفولوژ صفات يبرخ بر خشكي تنش اثر انسيوار هيتجز -2 جدول
  ميانگين مربعات

  درجه
آزاد
  ي

  منابع
 تغيير

  ارتفاع
 گياه

 رساقهقط
  اصلي

 )در گره سوم(

  عملكرد
 سرشاخه گلدار

  عملكرد
 ساقه

 عملكرد

 برگ

  سطح
 برگ

  عرض
 برگ

  طول
 برگ

 بلوك  2 565/0 * 0087/0 ** 1860396 ** 2175 08/773 545426 0016/0 57/43

* 77/215 * 0512/0 ** 10552528  ** 30/26732  ** 25464 ** 1019026 ** 0182/0 * 58/0 3 
تيمار

 )تنش(

 خطا 6 2325/0 0024/0 48/1038 1183 30/1461 405948 0104/0 57/24

38/6 42/11 69/8 85/9 01/10 12/11 99/11 71/13  CV% 
  .باشد مي %5 و %1 سطح در دار معني اختالف بيترت هب :*و * *

  

   سمزيا كننده تنظيم هاي محلول و كيمورفولوژ صفات يبرخ بر خشكي تنش اثر انسيوار هيتجز -3 جدول
  1388 در سال ترخون اهيگ

 ميانگين مربعات
  درجه
 آزادي

  منابع
 تغيير

  ميزان
 پرولين

  ميزان
 قند

  عرض
 ريشه

  طول
 ريشه

  قطر
 كوچك

 قطر

 بزرگ

  بلندترين
 ساقه جانبي

 بلوك 2 65/2 75/85 85/62 4108/72 ** 86/486 * 0834/0 252/0
 )تنش( ماريت 3  88/467 ** 52/1094 ** 1/1428 ** 36/276 ** 62/189 ** 44025/0 * 6236/0 *

 خطا 6 37/10 19/40 36/109 4175/7 28/10 066/0 1063/0

44/12 13/19 203/5 17/7 47/11 26/6 19/5  CV% 
  .باشد مي %5و  %1دار در سطح  ترتيب اختالف معني به :* و* *

  

 افزايش با كه داد نشان )4 جدول( تيمارها نيانگيم سهيمقا
 ،يافت كاهش بشدت گلدار سرشاخه عملكرد خشكي تنش
 تيمار در هكتار در كيلوگرم 9338 از عملكرد كه يطور به

 تنش تيمار در كتاره در كيلوگرم 4826 به )FC 100%( شاهد
 شاهد تيمار در برگ عملكرد .يافت كاهش %)FC 40( شديد

)FC 100%( 439 شديد تنش تيمار در و هكتار در كيلوگرم 
)FC 40(% 218 491 از ساقه عملكرد .بود ارتهك در يلوگرمك 

 در كيلوگرم 262 به )FC 100%( شاهد تيمار در كيلوگرم
   از برگ طول .رسيد %)FC 40( شديد تنش تيمار در هكتار

 تيمار در متر سانتي 3 به )FC 100%( شاهد تيمار متر سانتي 4
 شاهد تيمار در برگ عرض .يافت تنزل )FC 40%( شديد تنش

)FC 100%( 51/0 شديد تنش تيمار در اما ،بود متر سانتي   
)FC 40%( 33/0 تنش اثر در برگ سطح .گرديد متر سانتي 

 تيمار در مربعمتر سانتي 4357 از و يافته كاهش بشدت خشكي
   شديد تنش در مربعمتر سانتي 3040 به )FC 100%( شاهد

)FC 40%( تيمار در سوم گره محل از اصلي ساقه قطر .رسيد 
 شديد تنش تيمار در اما ،بود متر ميلي FC 100%( 07/1( دشاه

)FC 40%( 76/0 شد متر ميلي.  
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   عملكرد و مورفولوژيك صفات بر خشكي تنش اثر ميانگين مقايسه -4 جدول
  1388 در سال دانكن اي دامنه چند آزمون از استفاده با ).Artemisia dracunculus L( ترخون

  ميانگين صفات
  ساقه قطر
 )mm( يلاص

 ساقه عملكرد

)kg/ha( 

  برگ سطح
)cm2( 

  عرض
 )cm( برگ

  برگ طول
)cm( 

  برگ عملكرد
)kg/ha(  

  سرشاخه عملكرد
 )kg/ha( گلدار

  تيمارها

a 07/1 a 33/491 a 06/4357 a 51/0 a 06/4 a 51/439 a 21/9338  100% FC 

b 87/0 b 401 b 66/3880 b 42/0 b 63/3 b 07/366 b 99/7831  80% FC 

b 86/0 b 66/397 c 06/3342 c 38/0 c 33/3 b 14/350 c 5/57315  60% FC 

c 76/0 c 33/262 d 77/3040 d 33/0 d 03/3  c 23/218 d 51/4826 40% FC 

  .هاست ميانگين بين در اختالف وجود عدم دهنده نشان ستون هر در مشابه حروف
  

 طولكه  داد نشان )5 جدول( تيمارها نيانگيم سهيمقا
   )FC 100%( شاهد تيمار در اصلي ساقه ندترينبل

 )FC 40%( شديد تنش تيمار در اما ،بود متر سانتي 33/73
 نيز پوشش تاج بزرگ قطر .يافت كاهش متر سانتي 8/46 به
 در متر سانتي 121 از و يافت كاهش خشكي تنش اثر در

 تنش تيمار در متر سانتي 76 به )FC 100%( شاهد تيمار
 تاج كوچك قطر .پيدا كرد كاهش )FC 40%( شديد
 به )FC 100%( شاهد تيمار در متر سانتي 112 از پوشش

 كاهش )FC 40%( شديد تنش تيمار در متر سانتي 61

 ،يافت كاهش خشكي تنش اثر در نيز ريشه طول .يافت
 ،بود متر سانتي FC 100%( 51( شاهد تيمار در كه يطور به
 .رسيد متر سانتي 29 به )FC 40%( شديد تنش تيمار در اما

 در كه بود مورفولوژي صفت تنها ريشه عرضي گسترش
 متر سانتي 83/56 از و داد نشان افزايش خشكي تنش اثر
 تنش تيمار در متر سانتي 73 به )FC 100%( شاهد تيمار در

   شاهد تيمار در گياه ارتفاع .رسيد )FC 40%( شديد
)FC 100%( 33/87 شديد نشت تيمار در و بود متر سانتي 
)FC 40%( كرد پيدا كاهش متر سانتي 86/66 به.  

  
   اسمزي كننده تنظيم هاي محلول و مورفولوژيك صفات بر خشكي تنش اثر ميانگين مقايسه -5 جدول

  1388 در سال دانكن اي دامنه چند آزمون از استفاده با ).Artemisia dracunculus L( ترخون
 ميانگين صفات

 گياه ارتفاع تيمارها
)cm(  

 عرض ريشه
)cm( 

 ريشه طول
)cm( 

   قطر كوچك
 )cm(پوشش  تاج

  قطر بزرگ
 )cm(پوشش  تاج

 بلندترين ساقه
 )cm(اصلي 

a 33/87 c 83/56 a 60/51 a 112 a 66/121 a 33/73 100% FC 

b 73/79 c 46/567 b 10/37 b 3/100 b 33/108 b 13/71 80% FC 

c 46/76 b 90/59 c 4/33 c 3/91 c 66/96 c 57 60% FC 

d 86/66 a 33/73 d 66/29 d 61 d 33/76 d 80/46 40% FC 

  .هاست ميانگين بين در اختالف وجود عدم دهنده نشان ستون هر در مشابه حروف
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 كه داد نشان )1شكل ( محلول قندهاي ميانگين مقايسه
 يافت، افزايش خشكي تنش اثر در محلول قندهاي مقدار

 گرم ميلي FC 100%( 92/0( شاهد تيمار در كه يطور به
 84/1 به )FC 40%( شديد تنش تيمار در اما ،بود ليتر بر

 قندهاي همانند نيز پرولين ميزان .رسيد ليتر بر گرم ميلي
 گرم ميلي 06/2 از و يافت افزايش خشكي اثر در محلول

 بر گرم ميلي 16/3 به )FC 100%( شاهد تيمار در ليتر بر
   .رسيد )FC 40%( يدشد تنش تيمار در ليتر

  

c
b

b

a

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

Treatment

So
lu

tio
n 

su
ga

r
(P

PM
)

Series1 0.92 1.24 1.38 1.85

100% FC 80 % FC 60% FC 40% FC

  
 ترخون اهيگ محلول يقندها بر يخشك تنش اثر - 1شكل 

)1388(  
  

c
b b

a

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

Treatment

Pr
ol

in
(m

g/
lit

)

Series1 2.06 2.55 2.71 3.17

100% FC 80 % FC 60% FC 40% FC

  
  )1388( ترخون اهيگ نيپرول بر يخشك تنش اثر - 2شكل 

  
 بين كه داد نشان صفات ساده همبستگي از حاصل نتايج   

 مثبت همبستگي برگ عملكرد و برگ سطح با برگ عرض

 با سرشاخه ملكردع بينالبته  .داشت وجود %1 سطح در
 ،برگ عملكرد ساقه، عملكرد برگ، سطح برگ، عرض
 %1 سطح در پوشش تاج كوچك و بزرگ قطر گياه، ارتفاع

 دار معني مثبت همبستگي %5 سطح در ريشه طول با و
 ريشه عرض با گلدار سرشاخه بين همچنين .داشت وجود

 %1 سطح در پرولين و محلول قندهاي با و %5 سطح در
 بيندرضمن  .گرديد مشاهده دار معني نفيم همبستگي

 منفي همبستگي پرولين و محلول قندهاي با ريشه طول
   .)6 جدول( گرديد مشاهده دار معني

  
  بحث

طـور كـه نتـايج ايـن بررسـي نشـان داد تـنش         همان
. صفات مورفولوژيك اثر منفـي داشـت   بيشترخشكي بر 

هاي كمبود آب كـاهش تورژسـانس    يكي از اولين نشانه
باشـد، در   كننـدگي گيـاه مـي    ول و كاهش سطح تعرقسل

اين شرايط جذب مواد غذايي كند شده و رشد و توسعه 
ها در اندام هوايي برگ و ساقه كم شـده و ارتفـاع    سلول

بنـابراين بـا   . يابد و نيز حجم اندام هوايي گياه كاهش مي
افزايش تنش خشكي طـول بـرگ، عـرض بـرگ و نيـز      

هش سـطح بـرگ يعنـي    يابـد، كـا   سطح برگ كاهش مي
كاهش سطح اندام فتوسنتزكننده و زماني كه سطح بـرگ  

ها نيز تحـت تـأثير    طور مسلم ساير اندام كاهش يافت به
مشـاهده گرديـد   . كاهش فتوسنتز، كاهش خواهند يافـت 

كـاهش   دليـل به  گلدار دقيقاً كه كاهش عملكرد سرشاخه
عملكرد سرشـاخه گلـدار   . دهنده آن است اجزاي تشكيل

را ظرفيت زراعـي  % 60و % 80يمارهاي تنش ماليم در ت
نشان داد كه گياه ترخون در سال اول كشت به شدت به 
كمبود رطوبـت حسـاس بـوده و در اثـر تـنش خشـكي       
   .عملكــرد انــدام هــوايي آن كــاهش خواهــد يافــت     
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  ).Artemisia dracunculus L( ترخون اسمزي كننده تنظيم هاي محلول و مورفولوژيك صفات ساده همبستگي -6 جدول

 نيپرول
  هايقند

 محلول

  عرض
  شهير

 طول
  شهير

  قطر
 كوچك

 قطر
 بزرگ

 نيبلندتر
 يجانب شاخه

 ارتفاع
 گياه

 ساقهقطر
 ياصل

 عملكرد
  سرشاخه

  عملكرد
 ساقه

 عملكرد
 برگ

 سطح
 برگ

 عرض
 برگ

 طول
  برگ

 برگ طول 1  

  1 ns24/0 برگ عرض 

  1 **86/0 ns1/0 برگ سطح 

  1 **75/0 **8/0 ns4/0 برگ عملكرد 

  1 **96/0 *66/0 *66/0 ns53/0 ساقه عملكرد 

  1 ** 98/0 **98/0 72/0** **75/0 ns49/0 سرشاخه عملكرد 

  1 *68/0 ** 74/0 *66/0 ns45/0 ns53/0 *66/0 ياصل ساقه قطر 

 گياه ارتفاع 65/0* 78/0** 74/0** 83/0** 82/0 ** 85/0** 71/0** 1  

 يجانبشاخه نيبلندتر 64/0* 66/0* 58/0* 8/0** 81/0 ** 84/0** 74/0** 8/0** 1  

  1 **9/0 **71/0 **8/0 **84/0 ** 85/0 **79/0 ns45/0 ns57/0 *67/0 پوششتاج بزرگ قطر 

  1 **9/0 **86/0 **8/0 **81/0 **85/0 ** 87/0 **81/0 ns47/0 ns54/0 **7/0 پوششتاج كوچك قطر 

 1 * 62/0 **71/0 **9/0 **72/0 **71/0 *79/0 ** 77/0 **77/0 *68/0- **74/0 ns36/0 شهير طول 
1 ns 17/0 ns 52/0 ns0/47 **75/0- *58/0- ns72/0- *63/0- *63/0- *62/0- ns51/0 ns43/0- ns49/0 شهير عرض 

1 ns2/0 ** 73/0- * 63/0-  **78/0 ns47/0 ns57/0- ns47/0- **74/0- *7/0 - **72/0- ns32/0- *59/0- ns43/0 محلول هايقند 

1 * 6/0 - ns4/0 ** 73/0- * 59/0- ns53/0- *68/0- **87/0- ns54/0- **8/0- **73/0 - **84/0- **79/0- **92/0- ns35/0- نيپرول امينه اسيد 

ns، * باشد مي %1 و %5 سطح در دار معني همبستگي دار، معني همبستگي عدم بيترت هب ،** و.  
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شرايط تنش  درهاي جانبي  محدود شدن طول ساقه   
عنوان مكانيسم سازگاري در نظر  توان به خشكي را مي

كند  آبي، گياه تالش مي در مواقع بحراني مانند كم زيرا ،تگرف
زايشي و  مرحلهتر تمام كرده تا به  رشد رويشي خود را سريع

 همچنين .گلدهي برسد تا بقاي نسل خود را حفظ كند
 گياه كننده جذب سطح خشكي تنش اثر در كه گرديد مشاهده

 گسترش اين علت كه يافت گسترش عرضي صورت به
 خارج و خاك مناسب زهكشي و آبياري مسئله به تواند مي

 ريشه كه باشد گياه سدستر از خاك عمق طريق از آب شدن
 گسترش عرضي صورت به نياز مورد رطوبت مينأت براي
 طور به يخشك  تنش كه شده گزارش همچنين .است يافته
 و شود مي ها ريشه به يرسان اكسيژن كاهش به منجر عمده
 و غذايي مواد جذب مثالً اصلي وظايف توانند ينم ها ريشه
 گسترش دليل همين به و دهند انجام يخوب به را تنفس
 ).Mahajan & Tuteja, 2005( يابد مي افزايش ريشه يسطح

 يخشك تنش شيافزا كه داشت آن از حكايت قاتيتحق جينتا
 ،برگ عرض برگ، طول كاهش موجب مختلف اهانيگ در

 گياه در .گرديد خشك ادهم عملكرد و جانبي هاي ساقه طول
 هوايي هاي اندام كليه خشكي تنش )1385 ،يحسن( بادرشبو

 و برگ طول خشكي تنش اثر در گلي مريم گياه .داد كاهش را
 در ،)Bettaieb et al., 2009( داد نشان كاهش برگ عرض

 هندي سنبل در )1999( همكاران و Farooqi تحقيقات
)Symbopogon martini( فتاُ شاهد به نسبت برگ سطح 

 كنف در )1998( همكاران و Ogbonnaya بررسي در ،كرد
  آزمايش در .شد كم جانبي شاخه طول ،تنش اثر در

Sreevolli گياه روي بر )2000( همكاران و Petriwinkle 

medicina L. ليمو به اهيگ رد و برگ خشك لكردعم 
 اثر در هوايي اندام عملكرد )1384 ،و همكاران ابرسنجي(
 و بابايي( آويشن گياه در .كرد پيدا كاهش خشكي نشت

 ،)Alkire & Simon, 1993( فلفلي نعناع ،)1389 ،همكاران
 ،سعيد كاظمي( سبز زيره و )Refaat & Saleh, 1997( ريحان
 در .گرديد گزارش تحقيق اين نتايج با مشابه نتايج )1381
 كاهش ليدل به را ساقه قطر كاهش علت تحقيقات از برخي

 و رشد كاهش و تنش شيافزا اثر در سلول ورژسانست
 & Alkire( اند نموده گزارش ساقه در ژهيو هب سلول توسعه

Simon, 1993(. سهم كه داد نشان زين صفات نيب يهمبستگ 
 صفات هيبق از شتريب گلدار سرشاخه عملكرد شيافزا در برگ
 مشاهده يهمبستگ جدول در حاكم روابط ازالبته  بود؛
 برخوردار يشتريب برگ طول از كه هاييتيمار كه شود يم

 بيشتر زين برگشان سطح نتيجه در و  برگ عرض هستند،
 و محلول قندهاي با ريشه طول بيندرضمن  .بود خواهد
 پرولين زيرا ؛گرديد مشاهده دار معني منفي همبستگي پرولين

 شرايط در سازگاري هاي محلول عنوان به محلول قندهاي و
 آب كمبود از تا يابند مي افزايش ها تنش ساير و خشكي تنش

 طرفي از .آورند بعمل جلوگيري سلولها از آب خروج و
 از يكي ريشه گرديد، مواجه خشكي تنش با گياه وقتي
 سطح تا كند مي گسترش به شروع كه است هاي اندام

 ريشه طول چه هر نتيجه در دهد، افزايش را گياه كننده جذب
 تنش اثر و يافته افزايش آب جذب قدرت يابد مي گسترش
 دهايقن و پرولين مقدار نتيجه در و شود مي كم خشكي
 نتايج با نتيجه اين كه يابد مي كاهش گياه در محلول
 و بادرنجبويه پونه روي )1386( همكاران و زاده عباس

 .داشت مطابقت البرزي ساي پونه روي )1390( زاده عباسقلي
 كم هاي غلظت در ياسمز ياه كننده ميتنظ كه  شده گزارش

 طريق از ماكرومولكول از حفاظت وظيفه تنش به پاسخ در
 ).Zhu, 2001( دارند را پروتئين تايي سه ساختارهاي تثبيت
 برگ هاي كربوهيدرات وضعيت تنش، به واكنش درالبته 
 واكنش در متابوليكيم ئعال است ممكن و كند مي پيدا تغيير
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 گروه ).Chaves et al., 2003( شود مشاهده تنش به
 ماندن باقي براي آب OH گروه با يالكل هاي قند هيدروكسيل

 تعويض غشا هاي پروتئين و ليپيدي دوستي آب هاي واكنش
 ماندن باقي عيب بي به ها مولكول اين نيبنابرا .شوند مي

 تحقيقات نتايج عمده .كنند مي كمك غشا هايساختار
 در خشكي تنش ثرا در محلول قندهاي افزايش از حكايت
 ,Hendawy & Khalid( گلي مريم ازجمله مختلف گياهان

 ،)1388 همكاران، و آرزمجو( آلماني بابونه ،)2005
 )Khalid, 2006( ريحان و )1385 خاني، صفي( بادرشبويه

 و برگ سهم كه داد نشان زين صفات نيب يهمبستگ .داشت
 ترشيب گلدار سرشاخه عملكرد شيافزا در يديتول خشك گل
 جدول در حاكم روابط از نيبنابرا ،بود صفات هيبق از

 برگ طول از كه ييها پياكوت كه شود يم مشاهده يهمبستگ
 خواهد بزرگتر زين برگشان عرض هستند، برخوردار يشتريب

 يفرع ساقه تعداد دار، گل سرشاخه ضخيم يها ساقه. بود
 اسانس درصد كه ييها پياكوت در و كنند يم ديتول يشتريب

  .باالست زين برگ اسانس درصد دارند، يشتريب ينذآ گل
 در  معمول طور به كه است اسيدهايي آمينو از يكي پرولين

 گلوتامين از را پرولين گياهان، .شود مي ظاهر ها تنش به پاسخ
 تيحالل يرو نيپرول .كنند مي سنتز هايشان برگ در

 .گردد يم آنها هيتجز مانع و گذارد يم اثر مختلف يها نيپروتئ
 قابل نهيآم دياس كي و يانرژ منبع كي عنوان به نيهمچن
 تجمع سبب يرطوبت تنش گريد طرف از .بود خواهد استفاده
 اثر مانع نيپرول .گردد يم ميآمون وني ازجمله يسم مواد
 گردد يم اهيگ يبرا الزم  بيترك يرو يسم ماده نيا يبيتخر

 اهيگ ييتوانا با نيولپر رهيذخ زانيمالبته  ).1370 راد، يرانيش(
 اهانيگ .است ارتباط در آب كمبود طيشرا در ماندن زنده يبرا
 از مقاومتر يآب كم از يناش تنش برابر در ،يشيرو مرحله در

 تنش به واكنش در آزاد نيپرول تجمع .باشند يم يشيزا مرحله

 صورت يزراع اهانيگ از ياريبس يها برگ در يخشك
 اثر در پرولين افزايش ).Nayyar & Walia, 2003( رديگ يم

 در )2000(و همكاران  Alian تحقيقات در خشكي تنش
 فلفل در )1389( همكاران و بابايي و ،يفرنگ گوجه رقم چهار

 تنش درم ئدا طور به طيمح در اهانيگ .است گرديده گزارش
 باز فتوسنتز، ه،يتغذ مانند مهم يندهايفرا يتمام و برند يم بسر
 آب تأثير تحت نمو و رشد و تنفس ها، هروزن شدن بسته و

 ط،يشرا نيا با يسازگار يبرا گياهان ؛ البتهرنديگ يم قرار
 و ها بيترك و ساختار در ييايميوشيب و كيمورفولوژ راتييتغ
 .كنند مقابله ها تنش نيا با تا كرده جاديا ييايميش يندهايفرا
 گياه مناسب تحمل به توجه با داد نشان قيتحق نيا جينتا

 گسترده كار و كشت امكان خشكي، به نسبت )ميئدا( ترخون
 در آبياري( آبياري كم با سردسيري مختلف مناطق در گياه اين

 ديم صورت به متوسط بارندگي با يمناطق و )گرم فصول
 گياه در آب مصرف كاهش به توجه بابنابراين  .دارد وجود
 حدي تا است ممكن اسانس درصد افزايش ،ترخون دارويي
  .نمايد جبران را خشكي تنش اثر در عملكرد كاهش

  

  مورد استفاده منابع
 دور تأثير .1384 ،.ع.، سينيحسو . ع.، سينيحس، .ق ،يابرسنج -

 توسعه يمل شيهما .مويل به ييدارو اهيگ عملكرد يرو بر ياريآب
  .173- 184 :مرداد 7-5 مشهد، ،ييدارو اهانيگ داريپا

 يخشك تنش يبررس .1388 ،.ا ،ينبرق و ،.م ،حيدري ،.ا آزرمجو، -
 جذب و يولوژيزيف يپارامترها گل، عملكرد بر كود نوع سه و

 Matrcaria chamomilla( بابونه ييدارو اهيگ در ييغذا عناصر

L..( 25 ران،يا معطر و ييدارو اهانيگ قاتيتحق)482-494 ):4.  
 .)2جلد( دارويي گياهان فراوري و توليد .1386 ،.ر اميدبيگي، -

  .صفحه 438 مشهد، ،يرضو قدس آستانه انتشارات
 ،.ر ،يجبار و .م.ع.س ،يثانو مدرس ،.م ،يدهق ينيام ،.ك ،ييبابا -

 و نيپرول زانيم ، كيمورفولوژ صفات بر يخشك تنش اثر .1389
 ران،يا معطر و ييدارو اهانيگ قاتيتحق .شنيآو در موليت درصد

26)2:( 251-239.  
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 و عملكرد و رشد بر آب كمبود اثر يبررس .1385 ،.ع ،يحسن -
 .Dracocephalum moldavica بادرشبو اهيگ اسانس زانيم

  .256-261 ):3(22 ران،يا معطر و ييدارو اهانيگ قاتيتحق
نتشارات دانشگاه ا). 3جلد( گياهان دارويي 1375.، .ع زرگري، -

  .صفحه 923 ، تهران،تهران
 ، ي درس  ب طال م: يزراع اهانيگ يولوژيزيف .1370.ا، راد، يرانيش -

 مؤسسه . ي ح ير ش ت  ه ام ن خ اس و پ  يا ه ن يز ارگ ه چ  يا ه ش رس پ
  .صفحه 360 ،، تهرانتهران باگرانيد يهنر يفرهنگ

 به مقاومت فيزيولوژيكهاي  جنبه بررسي .1385 ،.ف خاني، صفي -
 Dracocephalum moldavica( بادرشبو دارويي گياه در خشكي

L..( صفحه 352 اهواز، چمران شهيد دانشگاه دكتري، امهن انپاي.  
 ينادر و .ح.م ،يلباسچ ،.ا ،يعاشورآباد يفيشر ،.ب زاده، عباس -

 ن،يپرول زانيم بر يخشك تنش اثر .1386، .م ،يباقركند يحاج
 هيبادرنجبو )RWC( ينسب آب و ليكلروف محلول، يقندها

)Melissa officinalis L..( معطر و ييدارو اهانيگ قاتيتحق 
  .504-513): 4(23 ،رانيا

 و يكم خصوصيات بر خشكي تنش اثر .1390 ،.م زاده، عباسقلي -
 .)Nepeta rasmosa( البرزي ساي پونه دارويي گياه كيفي
 رودهن، واحد ،اسالمي آزاد دانشگاه ارشد كارشناسي نامه پايان

  .صفحه 86
 بر نيتروژني كود و آبي تنش تأثير بررسي .1381 ،.ف د،يسع يكاظم - 

 .سبز زيره گياه بر اسانس و بافت محتوي معدني عناصر رشد ميزان
  .مدرس تربيت دانشگاه گياهي، علوم ارشد كارشناسي امهن پايان
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Abstract 
In this study the effect of drought stress on morphological traits, metabolites proline 

accumulation, soluble carbohydrates and the yield of Tarragon (Artemisia dracunculus L.), was 
evaluated in order to produce Tarragon in drought stress condition as a medicinal plant, and also 
determine the threshold of stress tolerance. This research was done using randomized complete 
blocks design with 4 treatments and 3 replications. The stress treatments were included  
T1 (100% of field capacity), T2 (80% of field capacity), T3 (60% of field capacity) and T4 (40% 
of field capacity). According to the results of statistical analysis, the drought stress had 
significant effect on morphological traits, flowering shoot yield, proline and soluble 
carbohydrates. In addition, the enhancement of drought stress led to decrease in plant height, 
canopy diameter, leaf length, leaf width and leaf surface, stem diameter, the length of longest 
lateral shoot, root length and its development, shoot yield and dry leaf yield. Comparison of 
treatment means showed that the highest plant height, canopy diameter, leaf length, leaf width 
and leaf surface, stem diameter, the length of longest lateral shoot, root length, shoot yield and 
dry leaf yield were related to T1 (non stress); in addition,  the highest amount of proline, soluble 
carbohydrates and root development were related to T4 (40%FC). Therefore, drought stress had 
negative effect on most morphological traits and flowering shoot yield; however, it led to 
increase in the root length, proline and soluble carbohydrates of flowering shoots. 
 
Key words: Artemisia dracunculus L., drought stress, morphological traits, soluble 
carbohydrates, proline. 

 


