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تاریخ پذیرش1398/07/03 :

تاریخ دریافت1397/12/16 :

چکیده
به منظور بررسی اثر مواد ضدتعرق و محافظتکنندههای گیاهی روی عملکرد و برخی ویژگیهای رشادی گیااه دارویای زوفاا
( )Hyssopus officinalis L.تحت تنش خشکی ،آزمایشی بهصورت اسپلیت پالت فاکتوریال در قالا

طارح بلوکهاای کامال

تصادفی در سه تکرار در سال زراعی  1395-96در مزرعهی تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابط طبیعی استان یزد انجام شد.
تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری در سه سطح شاهد ( 25درصد تخلیه آب قابل دسترس گیاه از خاک) ،متوسط ( 50درصد تخلیه آب
قابل دسترس گیاه از خاک) و شدید ( 75درصد تخلیه آب قابل دسترس گیاه از خاک) در کرتهای اصلی قرار داشت و محلولپاشی
در چهار سطح آبمقطر (شاهد) و کائولین ( 2/5درصد) ،کیتوزان ( 0/4گرم در لیتر ) ،اسید آمینه گالیساین ( 2/5در هازار) و زماان
محلولپاشی (رویشی و گلدهی ،گلدهی) در کرتهای فرعی قرار گرفتند .نتایج نشان داد در سطح آبیاری شاهد محلولپاشی با آب
بیشترین میزان وزن خشک برگ ( 81/3گرم در مترمربط) ،عملکرد وزن خشک اندام هوایی ( 140/5گرم در مترمربط) ،عملکرد اسانس
( 9/40گرم در مترمربط) ،عملکرد اقتصادی ( 81/3گرم در مترمربط) را دارا بود و کاربرد کائولین در زمان رویشای  +گلادهی ساب
بیشترین میزان وزن خشک گل ( 53گرم در مترمربط) شد .در سطح آبیاری تنش متوسط ،محلولپاشی با آب در زمان رویشی  +گلدهی
بیشترین میزان قند محلول ( 0/0396میلیگرم در گرم وزن تر) و میزان پرولین ( 8/585میکرومول بر گرم وزن تر) در زمان گلدهی و
رویشی  +گلدهی را باعث گردید .همچنین محلولپاشی کائولین در زمان رویشی  +گلدهی بیشترین میزان عملکرد اقتصادی ( 73گرم
در مترمربط) و محلولپاشی کیتوزان در زمان رویشی  +گلدهی بیشترین میزان عملکرد وزن خشک اندام هوایی ( 111گرم در مترمربط) و
عملکرد اسانس ( 7/55گرم در مترمربط) را سب

شد .در سطح تنش شدید نیزگالیسین در زمان گلدهی تولید بیشترین میزان شاخص

برداشت ( 79درصد) را داشت .در مجموع ،نتایج این تحقیق بیانگر تاثیر مثبت کائولین ،کیتوزان و گالیسین در کاهش اثارات تانش
خشکی بود.

کلیدواژهها :پرولین ،شاخص برداشت ،قند ،کائولین،گالیسین ،محلولپاشی
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شاارایط تاانش خشااکی شااد ()Dehghani et al., 2019

مقدمه
گیاه دارویی زوفا ( )Hyssopus officinalis L.گیاهی

اسااتفاده از محافظهااای گیاااهی بااا کاااربرد بیروناای نظیاار،

خشبی و چند ساله از تیره نعناعیان ( )Lamiaceaeبوده و

محافظهای اسمزی ،هورمونهای گیاهی ،آنتیاکسیدانها،

برای تقویت دستگاه گوارش ،رفط ناراحتیهای عصبی و

مولکولهای عالمت دهنده و برخی عناصاار از روشهااایی

افسردگی و درمان سرماخوردگی کاربرد دارد ( Rostami,

است که اخیر ًا در جهت باال بردن توان مقاومتی گیاهان در

)2016

شرایط محیطی تنشزا مورد توجه بسیاری قرار گرفته است

تنش خشکی یکی از نامطلوبترین عوامل رشد و

( .)Azooz and Ahmad, 2015; Souri, 2016اساایدآمینه

بهرهوری و تهدیدی جدی برای تولید پایدار محصول در

گالیسین کوچکترین و با ساده ترین ساختار در ساالولها و

شرایط تغییر اقلیم به شمار میرود (.)Anjum et el., 2011

از ترکیبات نیتروژنه محلول ،قطبی ،آب دوست بوده کااه در

کاهش رشد

شاارایط تاانش در گیاهااان تجمااط مییابااد ( ;Galeshi, 2015

قسمتهای مختلف گیاه اعم از ریشهها و اندامهای هوایی

 )Souri and Hatamian, 2019در همین راستا محلولپاشای

میشود ( .)Moradi et al., 2014در همین راستا کمبود آب

گالیساااین در کااااهو افااازایش وزن تااار و خشاااک سااااقه

در سطوح تنش متوسط ( 50درصد ظرفیت زراعی) و تنش

( )Aghayie Noroozlo and Souri, 2019و در گیاه یونجااه

شدید ( 25درصد ظرفیت زراعی) در گیاه زوفا باعث

باااالترین میاازان عملکاارد علوفااه تاار و وزن خشااک باارگ

کاهش وزن برگ ،وزن ساقه و اندام هوایی ( Rasam et al.,

( )Vadizadeh et al., 2017را سب گردید.

کاهش آب در بافتهای گیاهی سب

 )2015و در مرزه کاهش وزن برگ ،سرشاخههای گلدار،

با توجه به کمبود آب در سالهای اخیر ،بهبود و توسعه

بازده و عملکرد اسانس ( )Nooshkam, et al., 2016و در

سطح تحمل گیاهان به کم آبی با کاربرد ترکیبات طبیعی

گاوزبان کاهش وزن خشک کل ،عملکرد دانه و شاخص

میتواند روند نویدبخشی در تولید و عرضه محصوالت

برداشت ( )Karami and Sepehri, 2015را سب گردید.

گیاهی ایجاد نماید .لذا تحقیق حاضر با هدف بهبود سطح

یکااای از راههاااای مناسااا جهااات کااااهش اثااارات

تحمل گیاه زوفا به تنش خشکی با کاربرد کائولین و

نااامطلوب تاانش خشاکی در گیااه ،کاسااتن از شاادت تعاارق

کیتوزان بهعنوان مواد ضدتعرق و اسید آمینه گالیسین در

است .کائولین نوعی رس طبیعی اساات کااه بااهعنوان بازتااب

غال محافظ گیاهی ،مورد بررسی قرار گرفت.

دهنده نور عمل میکند کااه سااب کاااهش دمااای باارگ یااا
میااوه شااده و بااه دنبااال آن کاااهش میاازان تعاارق را موج ا

مواد و روشها
ایاان پااژوهش در مزرعااه تحقیقاااتی کشاااورزی و منااابط

میشاااود ( .)Shoorabadi et al., 2016در گیاااه کتاااان

طبیعی استان یزد در سال زراعی  1395 - 96به اجاارا درآمااد.

محلولپاشاای کااائولین موجاا افاازایش اجاازای عملکاارد

آزمایش بهصورت اسپلیت پالت فاکتوریاال در قالا طاارح

) )Gaballah and Abou- Leila, 2000و در گلرناا

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد بهطوریکااه

( )Toryurian, 2018باعث افزایش عملکرد گردید.

آبیاری در سااه سااطح ( 75 ،50 ،25درصااد تخلیااه آب قاباال

یکی دیگر از مواد ضدتعرق طبیعی کیتوزان بوده کااه بااا

دسترس گیاه از خاک ،به ترتی شاهد ،تنش متوسط ،تاانش

تحریک بیوسنتز اسید آبسزیک در میزان گشودگی روزنهها

شدید) در کرتهای اصلی و ترکی تیمارهای محلولپاشی

و میزان هدر رفتن آب در گیاه نقااش دارد ( Del Amora et

در چهاااار ساااطح ،آب (شااااهد) ،کاااائولین  2/5درصاااد

 .)al., 2010محلولپاشای کیتااوزان باعااث افاازایش قناادهای

( ،)Kamsari Banayi, 2013کیتااوزان  0/4گاارم در لیتاار

محلول و پرولین درگیاه ریحان ()Malekpoor et al., 2017

( ،)Malekpoor et al., 2017اسایدآمینه گالیسااین  2/5در

و همچنااین افاازایش تعااداد شاااخه  ،عملکاارد گاال خشااک،

هزار ( )Souri and Yarahmadi, 2015و زمان محلولپاشای

درصااد و عملک ارد اسااانس در گیاااه بابونااه آلمااانی تحاات

در دو سااطح ( .1یکبااار در مرحلااه رویشاای  60روز پااس از
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کاشت و یکبار در مرحله گلدهی  120روز پس از کاشاات،

مدیریت آبیاری برای گیاه زوفا بدون توجه به مرحله رشاادی

 .2فقط در مرحله گلدهی  120روز پس از کاشت) بهصورت

گیاه ،حدود  30سانتیمتر در نظر گرفته شد .رطوباات خاااک

فاکتوریل بهعنوان کرتهای فرعی در نظر گرفته شد.

در الیههای  0تا  30سانتیمتری ناایمرخ خاااک بااا اسااتفاده از

بااذرهای گیاااه زوفااا از شاارکت پاکااان بااذر اصاافهان و

دسااتگاه  TDRماادل ( )TRASE System 1اناادازهگیری

کااائولین مااورد اسااتفاده نیااز از نااوع کااائولین فاارآوری شااده

گردیااد .بااا توجااه بااه بافاات خاااک نقطااه  14/7حاادود Ψ 8

(کااائولین سااپیدان () ،)Wettable powders (wpکیتااوزان

بهعنوان پایان رطوبت سهل الوصول و آغاز احساس تنش بااه

(سیگماآلدریج) ( )Sigma-aldrichو اسید آمینه گالیسین با

گیاااه و جهاات اعمااال تیمارهااای آزمایشاای دو نقطااه قرائاات

وزن مولکولی  75/5گرم در مااول  ،چگااالی  1/607گاارم در

دستگاه ( 13/5برای عدم تنش و  8برای تنش) در نظر گرفتااه

سااانتی متاار مکع ا و بهصااورت پااودر جامااد ساافید رن ا

شد .با نظر به بافت خاک و نقاط رطوبتی گرفتااه شااده باارای

(ماارک) ( )Merckتهیااه و باار اساااس مقاادار غلظاات در نظاار

اعمال تیمار آبیاری در سطوح  75 ،50 ،25درصد تخلیه آب

گرفته شده در ایاان آزمااایش آماااده گردیاد .قباال از کاشاات

قابل دسترس گیاه از خاک ،بهترتی شاااهد ،تاانش متوسااط،

برای تعیین خصوصاایات فیزیکاای و شاایمیایی خاااک مزرعااه

تنش شدید ،بااهترتی دور آبیاااری 11 ،9، 7روز تعیااین شااد.

نمونه برداری از عمق  30سانتیمتری صورت گرفت کااه در

کنترل مقدار آب آبیاااری نیااز از طریااق نصا کنتااور انجااام

جدول ( )1مندرج میباشد .ابعاد هر یک از کرتهای اصلی

گردید.

 3 × 4متر و به تعداد شش ردیف که فاصلهی بااین ردیفهااا

محلولپاشای بااا ساامپاش دسااتی در هااوای صاااف و در

 50سانتیمتر و فاصلهی بین بوتهها روی ردیف  20سااانتیمتر

ساعت اولیاه روز و در حاادی صااورت گرفاات کااه قطاارات

در نظاار گرفتااه شااد .فواصاال بااین کرتهااای اصاالی و بااین

محلول از برگها ریاازش کاارده و اناادامهای هااوایی خاایس

بلوکهای آزمایش بااه ترتیا  1/5و  3متاار بااود .بااه منظااور

شاادند.کنترل علفهااای هاارز در طااول فصاال رشااد توسااط

تأمین نیتروژن مورد نیاز براساس نتایج آزمون تجزیه خاااک،

وجین دستی انجام گرفاات .مراحاال فنولااوژی گیااه زوفااا باار

کود اوره ( 46درصد نیتروژن) در دو مرحله پیش کاشت بااه

اساس رسیدن  50درصد گیاهااان مااوردنظر بااه یاک مرحلااه

خاک ،اواسط دوره رویشی به صورت سرک بااه گیاااه و در

رشدی مشخص تعیین و فاصله زمانی تا هر مرحله باار اساااس

هر نوبت  100کیلوگرم در هکتار استفاده گردید .کاشت در

روز پس از کاشت گیاه محاسبه و ثبت گردید.

تاریخ  96/2/2بهصورت مسااتقیم ،دسااتی و برداشاات پااس از

در مرحلااه گلاادهی کاماال ( ،)96/6/25از هاار واحااد

دوره رشدی پنج ماهه در تاریخ  96/6/25انجااام شااد .اولااین

آزمایشی سه بوته بهطور تصااادفی بااا در نظاار گاارفتن اثاارات

آبیاااری بالفاصااله پااس از کاشاات و آبیاریهااای بعاادی تااا

حاشاایه ،برداشاات و پااس از خشااک شاادن نمونااهها درون

استقرار کامل گیاه ( 10برگاای)  4روز یکبااار انجااام گرفاات.

پاکتهای کاغااذی ،صاافاتی از جملااه وزن خشااک باارگ،

تنش خشکی پس از استقرار کامل گیاه با افزایش فاصلههای

وزن خشااک گاال ،عملکاارد وزن خشااک اناادام هااوایی

دور آبیاری بر اساس درصد تخلیه آب قابل دسااترس خاااک

(بااهعنوان عملکاارد بیولوژیااک) ،عملکاارد اقتصااادی (وزن

در منطقااهی ریشااه و محاساابه میاازان پتانساایل آب خاااک بااه

خشک برگ و گاال) ،شاااخص برداشاات (بااا اعمااال نساابت

وسیلهی دستگاه صفحات فشاری برای پتانسایلهای مختلااف

عملکرد اقتصادی به عملکرد بیولوژیک و ضرب در  )100و

اعمال گردید .برای ارزیابی آب قابلدسااترس خاااک ،عمااق

عملکاارد اسااانس پااس از اسااانسگیری نمونااههای خشااک

Table 1. Results of the physical and chemical properties of the soil used in this experiment
Acidity
)(pH

Electrical
Conductivity
dS. m-1

7.67

1.68

Phosphorus Potassium

Oganic matter N Total

ppm

360

Silt

Sand

Clay

Soil
texture

%

41.6

0.01

0.221

20

75

5

Loamy
sand
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و آسیاب شده به روش تقطیر با آب مقطر به وساایله دسااتگاه

دارا بود (جدول  .)3همچنین بیشترین مقدار عملکرد اسااانس

کلونجر و حاصلضرب عملکرد وزن خشااک اناادام هااوایی

را تیمار محلولپاشای کیتااوزان در زمااان رویشاای و گلاادهی

در درصد اسانس محاسبه گردید .همچنااین میاازان پاارولین از

( 7/55گااارم در مترمرباااط) داشااات کاااه دارای اخاااتالف

روش ( )Bates et al., 1973و مقاادار  0/5گاارم از بافاات

معناایداری بااا تیمااار محلولپاش ای بااا آب در تیمااار زمااانی

برگهاااای میاااانی بوتاااههای در مرحلاااه گلااادهی کامااال

گلدهی نداشت (جدول .)4

( )96/6/25نمونه برداری شد و میزان جااذب در طااول مااوج

افااازایش میااازان عملکااارد اساااانس در ایااان پاااژوهش

 520نانومتر و برای اندازهگیری قند محلول نیز از روش ( Mc

را میتااوان بااه تااوان تولیاادی کیتااوزان در افاازایش مقاادار

 )Cready et al., 1950و مقااادار  0/05گااارم از بافااات

متابولیتهااا و مااواد م ا ثره گیاااهی احتمااال داد .بااهطورکلی

برگهاااای میاااانی بوتاااههای در مرحلاااه گلااادهی کامااال

این ماده از طریق القای سیستم دفاعی ،باعث بهبااود بخشایدن

( )96/6/25و میزان جذب نمونه در طول موج  620نااانومتر و

بیوسنتز متابولیتهای ثانویه میشااود (.)Naderi et al., 2014

منحنی استاندارد گلوکز استفاده شد.

همچنااان کااه در گیاااه اسااتویا نیااز محلولپاشاای کیتااوزان

جهت تجزیه و تحلیل دادههااا از نرمافاازار آماااری

باعااث افاازایش متابولیتهااای ثانویااه گردیااد (

SAS

 9.4اسااتفاده گردیااد و مقایسااه میانگینهااا توسااط آزمااون

Mehregan,

 )2017کااه منطبااق بااا نتااایج بهدسااتآمده در ایاان آزمااایش
میباشد.

حااداقل اخااتالف معن ایدار ( )LSDدر سااطح احتمااال پاانج

تیمارهاااای آبیااااری ( ،)P<0/01زماااان محلولپاشااای

درصد ،انجام گرفت.

( )P<0/05و همچنین اثرات متقابل تیمارهای آبیاااری و نااوع

نتایج و بحث

محلولپاشی ( ،)P<0/01زمان و نوع محلولپاشی ()P<0/05

عملکرد اسانس و عملکرد وزن خشک اندام هوایی
تیمارهای آبیاااری ( ،)P<0/01اثارات متقاباال تیمارهااای

باارروی عملکاارد وزن خشااک اناادام هااوایی گیاااه معنایدار

آبیااااری و ناااوع محلولپاشااای ( ،)P<0/01زماااان و ناااوع

بودند (جدول  .)2باار اساااس مقایسااه میاانگین اثاارات متقاباال

محلولپاشاای ( )P<0/01بااارروی عملکااارد اساااانس گیااااه

دوگانااه ،تیمارهااای آبیاااری شاااهد و محلولپاشاای بااا آب

معنیدار بودند (جدول  .)2بر اساس مقایسااه میاانگین اثاارات

بیشترین میازان عملکاارد وزن خشااک اناادام هااوایی (140/5

متقابل دوگانه ،تیمارهای آبیاری شاهد و محلولپاشی بااا آب

گرم در مترمربط) را دارا بااود (جاادول  .)3همچنااین بیشااترین

بیشترین میزان عملکاارد اسااانس ( 9/40گاارم در مترمربااط) را

مقدار عملکرد وزن خشک اندام هوایی را تیمااار محلولپاشای

Table 2. The results Analysis of variance on hyssop (Hyssopus officinalis L.) traits evaluated under
different irrigation levels, foliar application type and its application time
Soluble sugar

Proline

Harvest index

Economic yield

)(Leaf and Flower

Essential oil
yield

Shoot dry
weight yield

Flower dry
weight

Leaf dry
weight

df

0.0234ns
*0.0517
0.00365
**0.0623
**0.0974
**0.0343
**0.0926
**0.0355
*0.0168
0.00532
7.41

**0.1065
**13.7785
0.0001ns
**3.0332
**14.6642
**1.6303
**12.9439
**2.4560
**3.4745
0.0001
0.22

216.5ns
*354.5
53.63
72.00ns
85.72ns
64.67ns
**330.3
**468.9
**299.8
69.79
12.71

*2347
**6199
303/0
171.1ns
273.6ns
339.1ns
**472.2
*372.6
132.0ns
121.8
16.64

0.04ns
**64.46
2.40ns
0.40ns
3.49ns
2.18 ns
**8.19
**8.31
3.04ns
1.47ns
18.52

2663ns
**13601
583.9
*896.1
77.70ns
461.1ns
**974.4
*518.1
248.1ns
169.8
12.84

124.5 ns
**1795
85.23
*296.1
**339.8
**854.1
45.57ns
*173.8
*118.8
47.56
25.00

410.4ns
**3757
108.2
0.125ns
**1312
25.29 ns
**647.6
110.1ns
35.16 ns
43.60
16.99

2
2
4
1
3
2
6
3
6
42

S.O.V.

)Replication (R
)Irrigation (I
)Error a (Ea
)Foliar application Time (FT
)Foliar application (F
I × FT
I×F
F × FT
FT × F × I
)Error b (Eb
(C.V. )%

ns, * and **, Non-significant and significant at 5 and 1% probability level.
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Proline
(µM/g FW)

Soluble sugar
)mg/g FW(

9.40a
8.11ab
5.81cd
7.13bc
7.99ab
6.41cd
7.13bc
7.93b
4.03e
5.14de
5.32de
4.13e
1.41

92.5a
82.2ab
80.3abc
78.2bc
68.7cd
58.2dc
77.3bc
53.2cf
44.2f
47.5ef
54.5ef
59.2de
12.9

66.2bc
65.5bc
70.3abc
71.3ab
67.8abc
62.8bc
65.8bc
48.8d
64.7bc
60.8c
68.8abc
76.0a
9.7

5.0360b
3.9225f
3.2145j
3.4695h
8.5850a
3.2990i
4.8c
3.6960g
3.13k
4.1675d
3.3090i
4.1300e
0.011

0.0307de
0.0322cd
0.0314d
0.0350b
0.0390a
0.0342bc
0.0247g
0.0284ef
0.0310de
0.0278f
0.0278f
0.0313d
0.0027

(g/m2)

140.5a
126.2ab
114.7bcd
109.7cd
100.5de
93.3cf
117.3bc
112.2bcd
67.5g
79.3fg
78.8fg
77.3g
15.2

Economic yield

81.3a
45.7bc
36.7de
47.7b
39.7cd
36.5de
36.0def
28.3fg
32.7def
31.2ef
29.8ef
21.0g
7.7

Harvest index

Control(Water)
Chitosan
Control
Kaolin
Glycine
Control(Water)
Chitosan
Mild strees
Kaolin
Glycine
Control(Water)
Chitosan
Severe stree
Kaolin
Glycine
LSD (0.05)

(Leaf and Flower)

Foliar
application

Essential oil
yield (g/m2)

Irrigation

Shoot dry weight
yield (g/m2)

Treatments

Leaf dry weight
(g/m2)

Table 3. The results comparison of the average interactions effect of irrigation, foliar application type on
hyssop (Hyssopus officinalis L.) traits evaluated

Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level.

102a
88b
101a
100ab
104a
111a
106a
99ab
12.4

7.54a
5.22c
6.55abc
6.23bc
6.74ab
7.55a
5.62bc
6.56abc
1.15

69.9ab
60.4bc
73.0a
55.8c
67.0ab
64.8abc
68.4ab
71.2a
10.5

67.6a
68.2a
72.1a
59.1b
64.9ab
57.9b
64.6ab
71.7a
7.9

5.5837a
3.5383f
3.0730g
3.9037d
5.5837a
4.0543c
4.4760b
3.6267e
0.0090

Soluble sugar
(mg/g FW)

24.7cd
32.2cd
35.2a
19.1d
26.4bc
33.0ab
31.6ab
27.4bc
6.6

Proline
(µM/g FW)

Harvest index

Control (water)
chitosan
Flowering
Kaolin
Glycine
Control (water)
Vegetation
Chitosan
and
Kaolin
flowering
Glycine
LSD (0.05)

Economic yield
(Leaf and Flower)
(g/m2)

Foliar
application

Essential oil yield
(g/m2)

Foliar
application
time

Shoot dry weight
yield
(g/m2)

Treatments

Flower dry weight
(g/m2)

Table 4. The results comparison of the average interactions effect of foliar application time and foliar
application type on hyssop (Hyssopus officinalis L.) traits evaluated

0.0333abc
0.0317bc
0.0287d
0.0345a
0.0338ab
0.0312c
0.0272d
0.0286d
0.0022

Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level.

Jan- Mohammadi et al., ( و عملکرد گیاه بیشتر میگردد

 گرم در مترمربط) در تیمار زمااانی رویشای و111( با کیتوزان

 افزایش عملکرد ماده خشک تولیدی با محلولپاشاای.)2014

گلاادهی داشاات کااه دارای اخااتالف معن ایداری بااا اثاارات

( وForouzandeh et al., 2019) کیتاااوزان در رازیاناااه

دوگانااه تیمارهااای کااائولین و کیتااوزان در زمااان گلاادهی و

) نیاازSegura-Monroy et al., 2015( کائولین در فیسااالیس

 کیتااوزان و کااائولین در زمااان،همچنااین تیمارهااای شاااهد

.گزارش گردید که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد

 بهطورکلی بااا اسااتفاده.)4 رویشی و گلدهی نداشت (جدول

وزن خشک برگ و گل

 تعرق کاهش و پتانسایل آب باارگ حفااظ،از مواد ضدتعرق

 نشااان داد کااه،نتایج حاصل از تجزیااه واریاانس دادههااا

 تقسایم ساالولی و تولیاد، با ارتقای شرایط آبی گیاااه.میشود

اثرات ساده تیمارهااای آبیاااری و محلولپاشای و اثاار متقاباال

مواد فتوسنتزی در کانوپی افزایش و تجمط ماده خشک کاال
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آنها بر روی وزن خشک برگ گیاه در سطح احتمال یااک

بابونه نیز کاهش عملکرد وزن خشک گل ،در شرایط تاانش

درصد معنیدار بودند (جدول  .)2بر اساس مقایسااه میااانگین

خشکی گاازارش گردیااد (.)Ghanidehkordy et al., 2011

اثر متقابل دوگانه ،بیشترین مقدار وزن خشااک باارگ (81/3

افزایش وزن خشااک گاال را کااه در نتیجااه افازایش تعااداد

گرم در بوته) را تیمار آبیاری شاهد و تیمااار محلولپاشای بااا

گاال تولیاادی (ب اهعنوان اجاازای عملکاارد) بااوده ،میتااوان

آب داشت (جاادول  .)3باهطورکلی کاااهش وزن باارگ در

به بهتر شدن شرایط آباای توسااط کااائولین در گیاااه نساابت

بوته را میتااوان بااه ریاازش برگهااا و کاااهش تولیااد باارگ

داد .بهطورکلی کائولین با افزایش انعکاااس نااور و کاااهش

نسبت داد .محدودیت سطح برگ میتواند اولین خااط دفاااع

دمای برگ شرایط رطوبتی مناسا تری را در گیاااه ایجاااد

برای مقابلااه بااا خشااکی باشااد .تاانش خشااکی روی تشااکیل

کرده و ازآنجاکه انجام عمل فتوسنتز نیاااز بااه شاارایط آباای

سلولهای اولیه برگ و تمااایز آنهااا تاأثیر گذاشااته و سااب

مناس دارد ،لذا با استعمال کائولین و بهبود شرایط آبی در

کاااهش تعااداد باارگ میگااردد .از طرفاای تجمااط اتاایلن و

گیاااه میاازان فتوساانتز خااالص افاازایش و در نتیجااه افاازایش

تحریک ریزش و متعاق آن کاهش تعداد برگ در شاارایط

عملکاارد و اجاازای عملکاارد در گیاااه حاااد میگااردد

تنش خشکی ،یک سازش مورفولوژیکی در جهاات کاااهش

( .)Khaleghi et al., 2014; Rosati et al., 2006مشابه بااا

Munne-Bosch and Alegre,

این نتایج ،کاربرد مااواد ضاادتعرق در بادمجااان نیااز باهطور

 .)2004در همین راستا تنش خشکی کاااهش وزن باارگ در

قاباال مالحظااهای افاازایش تعااداد گاال را سااب گردیااد

گیاه نعنا فلفلی را نیز سب گردید (.)Abdi et al., 2018

(.)Karuppaiah et al., 2003

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها ،نشااان داد کااه اثاارات

عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت

تعاارق در گیاااه میباشااد (

ساااده تیمارهااای آبیاااری ،محلولپاشاای ( )P<0/01و زمااان

نتایج حاصل از تجزیااه واریاانس دادههااا ،نشااان داد کااه

محلولپاشااااای ( ،)P<0/05اثااااارات متقابااااال دوگاناااااه

اثاارات ساااده تیمارهااای آبیاااری ( ،)P<0/01اثاارات متقاباال

تیمارهایآبیااااااری و زماااااان محلولپاشااااای (،)P <0/01

دوگانه تیمارهااای آبیاااری و نااوع محلولپاشای ( )P<0/01و

محلولپاشاای و زمااان محلولپاشاای ( )P<0/05و همچنااین

همینطااور زمااان و نااوع محلولپاشاای ( )P<0/05باار روی

اثرات متقابل سهگانه تیمارها ( )P<0/05برروی وزن خشااک

عملکرد اقتصادی گیاه معنیدار بودند (جدول  .)2باار اساااس

گل معنیدار بودنااد (جاادول  .)2باار اساااس نتااایج مقایسااات

مقایسه میانگین بیشترین مقدار عملکرد اقتصادی ( 92/5گاارم

میااانگین ،بیشااترین میاازان وزن خشااک گاال ( 53گاارم در

در مترمربط) را اثرات متقاباال دوگانااه تیمااار محلولپاشای بااا

مترمربااط) در اثاار متقاباال سااهگانه تیمااار آبیاااری شاااهد و

آب در تیمار آبیاری شاهد و همچنین اثرات متقاباال دوگانااه

محلولپاشی کائولین در زمان رویشی و گلدهی بهدسااتآمد

محلولپاشی کائولین در زمان گلدهی ( 73گرم در مترمربااط)

(جاادول  .)5کاااهش میاازان وزن خشااک گاال تولیاادی را

دارا بود (جدولهای  3و  .)4رشااد گیااه نااه تنهااا بسااتگی بااه

میتوان به کاهش میزان برگ بر اساااس نتااایج بهدسااتآمده

تجمط مواد خام از طریق فتوسنتز و جذب عناصر دارد ،بلکااه

در این تحقیق نسبت داد .از آنجایی کااه در شاارایط کمآبای

به حفظ پتانسیل زیاد آب گیاه جهاات طویال شاادن ساالولها

جذب مواد و عناصر غذایی کاهش مییابد ،بنااابراین رشااد و

نیااز بسااتگی دارد (.)Kazempour and Tagbakhsh, 2002

توسعه برگها نیز محدود و متعاق آن ،جذب نورکاهش و

بهطورکلی مواد ضاادتعرق از طریااق بسااتن نساابی روزنااهها و

ظرفیاات کاال فتوساانتزی گیاااه کاام میشااود .کاااهش مااواد

افاازایش مقاوماات بااه انتشااار بخااارآب از برگهااا ،موج ا

فتوسنتزی تولیدی و کاهش انتقال مواد آسیمیالتی به ساامت

افااازایش پتانسااایل آب درون سااالولهای بااارگ میشاااوند

اناادامهای زایشاای کاااهش عملکاارد سرشاااخههای گلاادار را

( .)Liu et al., 2004کائولین نیز بهعنوان یااک ضاادتعرق در

سب میگردد ( .)Omidbaygi et al., 2003همچنان که در

حفظ شرایط آباای گیاااه و افاازایش ساااخت مااواد فتوساانتزی
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Table 5. The results comparison of the average interactions effect of irrigation, foliar application type and
)its application time on hyssop (Hyssopus officinalis L.
Soluble sugar
()mg/g FW

Control
Mild strees

5.0360d
4.2810f
2.9600q
2.9790p
5.0360d
3.5640l
3.4690n
3.9600i
8.5850a
3.7520k
3.5070m
4.4700e
8.5850a
2.8460s
6.0930b
2.9220r
3.1300o
2.5820u
2.5720t
4.2620g
3.1300o
5.5730c
3.8660j
3.9980h
0.0155

71a-d
68.7a-d
71.7a-d
68.0a-d
61.3cde
62.3b-c
69.0a-d
74.7abc
69.3a-d
73.0abc
69.3a-d
30.3f
66.3a-e
52.7e
62.3b-e
67.3a-d
62.3b-e
63.0b-e
75.3ab
79.0a
67.0a-d
58.7de
62.3b-e
73.0abc
13.8

27.0c-g
24.7d-g
31.3cde
26.3d-g
35.7bcd
50.3a
53.0a
38.3bc
30.3cde
33.0cde
45ab
18f-i
27.0e-g
27.0e-g
24.0e-h
22.3e-i
16.7ghi
12.0i
29.3c-f
13.0hi
16.7ghi
21.7e-i
17.7ghi
21.7e-i
11.4

)Control (water
Chitosan
Flowering
Kaolin
Glycin
)Control (water
Vegetation and
Chitosan
flowering
Kaolin
Glycin
)Control (water
Chitosan
Flowering
Kaolin
Glycin
)Control (water
Vegetation and
Chitosan
flowering
Kaolin
Glycin
)Control (water
Chitosan
Flowering
Kaolin
Glycin
)Control (water
Vegetation and
Chitosan
flowering
Kaolin
Glycin
)LSD(0.05

Severe strees

0.0304f-k
0.0319d-h
0.0315d-h
0.0341c-f
0.0310e-j
0.0325c-g
0.0313e-i
0.0359abc
0.0385ab
0.0359abc
0.0258lmn
0.0343cde
0.0396a
0.0325c-g
0.0237mn
0.0225n
0.0311e-i
0.0272j-m
0.0289g-l
0.0352bcd
0.0309e-j
0.0285h-l
0.0267klm
0.0275i-l
0.0038

Proline
()µM/g FW

Harvest
index

Flower dry weight
)(g/m2

Treatments
Foliar
Foliar
Irrigation
application time application type

Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level.

م ثر بود و درنهایت افزایش عملکرد را بدنبال خواهد داشت

اینکه محلولپاشی مااواد ضاادتعرق و محافظتکنناادههای

( .)Mohammadi et al., 2018بنااابراین بااه نظاار میرسااد در

گیاهی افزایش دو صفت مذکور را در این تحقیق ،به دنبال

مطالعه حاضر افزایش عملکرد اقتصادی با کاربرد کائولین بااه

داشت درنهایت افزایش شاخص برداشت را سب گردید.

سب تأثیر مثبت آن در بهبود شرایط آبی در گیاه و در نتیجه

پرولین و قند محلول

باالرفتن باشد.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادههااا ،نشااان داد کااه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادههااا ،نشااان داد کااه

اثاارات ساااده تیمارهااای آبیاااری ،زمااان محلولپاشاای و

اثرات ساااده تیمارهااای آبیاااری ( ،)P<0/05اثاارات متقاباال

محلولپاشای ،اثاارات متقاباال دوگانااه تیمارهااای آبیاااری و

دوگانه تیمارهای آبیاری و نوع محلولپاشی ،زمااان و نااوع

زمان محلولپاشی ،آبیاری و نااوع محلولپاشای و همچنااین

محلولپاشی ( )P<0/01و همچنین اثرات متقاباال سااه گانااه

زمان محلولپاشای و نااوع محلولپاشای و همچنااین اثاارات

تیمارها ( )P<0/01بر روی شاخص برداشت گیاه معنایدار

متقابل سه گانااه تیمارهااا باار میاازان پاارولین گیاااه در سااطح

بودنااد (جاادول  .)2باار اساااس نتااایج مقایسااات میااانگین،

احتمال یک درصد معنیدار بودنااد (جاادول  .)2باار اساااس

بیشااترین میاازان شاااخص برداشاات ( 79درصااد) در اثاارات

نتااایج مقایسااات میااانگین ،بیشااترین میاازان پاارولین (8/585

متقابل سهگانه تیمااار آبیاااری تاانش شاادید و محلولپاشاای

میکرومول بر گاارم وزن تاار) در اثاار متقاباال سااهگانه تیمااار

گالیسااین در زمااان گلاادهی بهدسااتآمد (جاادول  .)5از

آبیاری تنش متوسااط و محلولپاشاای بااا آب در در هاار دو

آنجایی که شاخص برداشت ارتباط مسااتقیمی باا عملکاارد

زمان گلدهی و رویشی وگلدهی بهدسااتآمد (جاادول .)5

ماده خشک تولیدی و عملکرد اقتصادی داشته و با توجه به

نتااایج حاصاال از تجزیااه واریااانس دادههااا ،نشااان داد کااه
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اثرات ساده تیمارهای آبیاری ( ،)P<0/05زمان محلولپاشای

نتیجهگیری

و نوع محلولپاشی ،اثرات متقابل دوگانه تیمارهای آبیاری و

نتایج این بررسی نشان داد که ماده ضد تعرق کااائولین

زمان محلولپاشی ،آبیاری و نوع محلولپاشای ،زمااان و نااوع

با افزایش  4/88درصدی عملکرد اقتصادی (باارگ و گاال)

محلولپاش ای ( )P<0/01و همچنااین اثاارات متقاباال س اهگانه

و کیتوزان با افزایش  6/73درصدی عملکرد ماااده خشااک

تیمارها ( ،)P<0/05بر میزان قند محلول گیاه معنایدار بودنااد

اندام هوایی و همچنین ماده محافظتی اسیدآمینه گالیسین با

(جدول  .)2بر اساس نتایج مقایسات میانگین ،بیشترین میاازان

افزایش  11/26درصدی شاخص برداشت ،نسبت به شاااهد

قند محلول ( 0/0396میلیگارم در گاارم وزن تاار) در اثاارات

دارای افزایش معنیدار بودند .افزون بر موارد ذکرشااده باار

متقابل سهگانه تیمار آبیاری تنش متوسااط و محلولپاشای بااا

میزان اسانس و مواد م ثره گیاهی نیز تأثیر گذار بودنااد .در

آب در زمان رویشی و گلدهی بهدسااتآمد (جاادول  .)5در

همین راستا کائولین افزایش  48/45درصاادی وزن خشااک

حالت کلی پرولین بهعنوان یک محافظتکننااده اساامزی در

گل بهعنوان اناادام اسااانسدار و کیتااوزان ،افاازایش 12/01

واکنش به شرایط نامساعد محیطاای تجمطیافتااه و میتوانااد از

درصد عملکرد اسانس تولیدی در گیاااه را باعااث گردیااد.

ساختار پروتئینها محافظت کند و ذخیره نیتروژنی مناسبی را

لذا با توجه به اثرات سودمند این مواد و ظرفیت قابل قبولی

در شرایط تنش و کاهش میزان قناادهای ساااده فااراهم نمایااد

که در افزایش رشد ،عملکاارد و امکااان تولیااد مااواد ما ثره

(.)Ren et al., 2006

گیاهی که دارای مصارف دارویی و ارزش افاازوده باااالیی

قندهای محلول نیز مانند پرولین نقش حفاظتی داشااته

بوده ،در شرایط تنش خشکی را دارنااد میتواننااد بااهعنوان

و در شرایط کمبود آب ،گروههااای هیدروکساایل قناادها

راهحلهای مناسبی جهت افاازایش میازان تولیاد گیاهااان و

جااایگزین آب غشااا و پروتئینهااا میشااود تااا واکاانش

کااااهش اثااارات تااانش خشاااکی در منااااطق خشاااک و

آبدوستی در طی پسابیدگی حفظ شااود .در ایاان راهکااار

نیمهخشک مورد استفاده قرار گیرند.

قناادها بااا پروتئینهااا و غشاااپ پیونااد هیاادروژنی تشااکیل

سپاسگزاری

میدهنااد و از تغییاار شااکل آنهااا جلااوگیری میکننااد

نویسندگان از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و

( .)Aghaei et al., 2018مشابه با نتایج ایاان پااژوهش ،در

منابط طبیعی استان یزد ،مرکز ملی تحقیقات شوری و کلیه

گیاه مرزه نیااز بااا افاازایش میاازان تاانش خشااکی گاازارش

افرادی که در انجام این تحقیق به هر نحوی همکاری

گردید (.)Kazemi et al., 2017

نمودند تشکر و قدردانی بعمل میآورند.
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