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چکيده
، در شرایط تنش کمآبيLeonurus cardiac L. بهمنظور ارزیابي عملکرد بومجور (اکوتیپ)هاي گیاه دارویي دمشیر با نام علمي
، سه سطح آبیاري شامل یکسوم.آزمایشي بهصورت طرح کرتهاي خردشده در قالب بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد
 سراب، طالقان، درصد ظرفیت زراعي بهعنوان عامل اصلي و چهار بومجور گیاه دارویي دمشیر شامل بومجورهاي کرمان100 دوسوم و
 درصد و عملکرد اسانس، در این بررسي تأثیر تنش کمآبي بر عملکرد مادۀ خشک.و خوانسار بهعنوان عامل فرعي در نظر گرفته شد
،)STI(  تحمل تنش،)MP(  بهرهوري متوسط،)TOL(  تحمل،)SSI( بررسي و ارزیابي شاخصهاي تنش شامل حساسیت به تنش
) بر پایۀ عملکرد پیکرۀ رویشي خشک در شرایط مختلف تنش محاسبهHM( ) و میانگین هارمونیکGMP( میانگین هندسي بهرهوري
 همچنین شاخصهاي. تنش کمآبي تأثیر معنيداري روي عملکرد مادۀ خشک و درصد و عملکرد اسانس داشت، نتایج نشان داد.شد
 بر پایۀ. شاخصهاي مناسبتري در شناسایي بومجورهاي متحمل به خشکي در گیاه دارویي دمشیر بودندMP  وHM ،GMP
 بومجور خوانسار بهعنوان بومجور متحمل به خشکي نسبت به دیگر بومجورها در شرایط تنش مالیم و شدید،شاخصهاي تحمل تنش
 با، بومجور سراب در میان بومجورهاي مورد بررسي.شناسایي شد که بیشترین میزان مادۀ خشک و درصد و عملکرد اسانس نیز بود
. بهعنوان بومجور حساس شناخته شد،داشتن میزان مادۀ خشک و عملکرد اسانس پائین با وجود درصد اسانس باال
. ظرفیت زراعي، شاخصهاي تحمل تنش، تحمل خشکي،Leonurus cardiaca :واژههاي کليدي

Study on response to water deficit stress in Motherwort (Leonurus cardiaca)
ecotypes using stress tolerance indices, dry matter and essential oil content
Fatemeh Borna1, Vahideh Nazeri2*, Majid Shokrpour3 and Fatemeh Ghaziani4
1, 2, 3, 4. Ph.D. Candidate, Professor, Associate Professor and Assistant Professor, University College of Agriculture & Natural
Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
(Received: Dec. 15, 2015 - Accepted: Jul. 9, 2016)

ABSTRACT
In order to evaluate the yield of the Motherwort (Leonurus cardiaca) ecotypes in water deficit stress, an experiment
was carried out in randomized complete block design under a split plots arrangement, with three replications. Three
irrigation levels were considered based on field capacity (FC) (as control), one third and two third of FC as main
plots. Sub plots were formed by the four ecotypes of Leonurus cardiaca. In this study, the effects of water deficit
stress on dry matter, essential oil percentage and yeild were measured. In addition, stress tolerance index including
Stress Susceptibility Index (SSI), Tolerance (TOL), Mean Productivity (MP), Stress Tolerance (STI), Geometric
Mean Productivity (GMP), Harmonic Mean (HM) were calculated in terms of dry yield in different water stress
conditions. Results indicated that water deficit stress had a significant effect on dry matter, essential oil percentage
and yeild. Results also showed that the GMP, HM, MP indices were more appropriate indices for identification of
drought resistant plants of Motherwort. According to stress indices, the ecotype of Khansar was the most drought
tolerant ecotype in comparison to other ecotypes in the mild and severe water stress environments and contained high
dry matter yield and essential oil percentage and yeild. Sarab was the most susceptible ecotype among the studied
ecotypes with low dry matter and essential oil yeild despite high essential oil percentage.
Keywords: Drought tolerance, field capacity, Leonurus cardiaca, stress indices.
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مقدمه

به رسميت شناخته شده است ( Knoss, 1995; Arber,

ایران به دليل موقعيت خاص و ویژگیهاي توپوگرافيك
آن بارش و آبوهواي متفاوتی دارد .ميزان بارش
ميانگين ساالنۀ آن حدود یكسوم ميانگين بارش کرة
زمين است و به همين دليل قسمت اعظم ایران در
قلمرو آبوهواي خشك جهان قرار میگيرد
( .)Teimouri et al., 2011با توجه به گرم شدن کرة
زمين و کمبود منابع آب در جهان بهعنوان پدیدههاي
طبيعی پرهيزناپذیر و نيز مصرف روزافزون منابع انرژي
و آب در جامعه ،رویارویی با این مسائل و چارهاندیشی
درزمينۀ راههاي رفع یا مهار آنها از دغدغههاي مهم
محققان در سراسر جهان بهویژه ایران است .در ارتباط
با گياهان ،باال بودن ميزان تبخير و تعرق ،محدودیت
منابع آبی و دیگر عاملها باعث شده توجه بيشتري به
بررسی در مورد تأثير تنش خشکی و انتخاب رقمهاي
مقاوم به خشکی معطوف شود ( Khodabandeh,
.)2003
بدیهی است در بين بومجور (اکوتيپ)هاي مختلف
یك گونۀ گياهی آنهایی که تحمل بيشتري نسبت به
تنش کمآبی دارند انتخاب مناسبتري براي مناطق
خشك و کم آب هستند ( Upadhyaya & Panda,
 .)2004گياه دمشير با نام علمی cardiaca Leonurus
از تيرة نعنایيان ( )Lamiaceaeتنها گونۀ موجود از
جنس  Leonurusدر ایران است ( Mozaffarian,
 .)2006مواد مؤثرة شناساییشده از عصارة اندامهاي
هوایی (برگ ،گل و ساقه) این گياه شامل فالونوئيدها،
پلیفنلکربوکسيليك اسيد ،ایریدوئيدها ،تريترپنها،
تاننها ،استرولها ،کاروتنوئيدها ،مونوساکاریدها،
پلیساکاریدها (لعاب یا موسيالژها) و ترکيبهاي
نيتروژندار غير از آلکالوئيدها و آلکالوئيدهاي
استاکيدرین و لئونورین است ( .)Popescu, 2009منشأ
این گياه مناطق مدیترانهاي در آسيا و اروپا گزارش
شده است .این گياه در مرکز و غرب اروپا ،شمال آسيا،
شمال آفریقا ،اسکاندیناوي ،انگليس و مناطق بالکان
میروید ( .)Omidbaigi, 2010از این گياه در طب
سنتی بر عليه اختاللهاي عصبی و بینظمیهاي قلبی
استفاده میشود که در دارونامه (فارماکوپه)ها با تأثير
دارویی مسکن ،فشارخون پایين و مقوي قلب ثبت و

 .)1938اولئالونيك اسيد و اورسوليك اسيد دو
تريترپن شناساییشده در اسانس این گياه هستند که
به دليل ساختار شيميایی نزدیك تأثير درمانی همسان
دارند .امروزه اثبات شده دو ترکيب باال تأثير ضد تورم،
ضد غده (تومور) ،مهارکنندة ویروس اچ آي وي ،ضد
ميکروبی و قارچی داشته و براي درمان دیابت به کار
میروند ) .)Janicsak, 2006برداشت این گياه از
عرصههاي طبيعی صورت میگيرد و کشت و کار آن
گزارش نشده است.
گياهان دارویی متحمل به خشکی داراي مادة
خشك و اسانس باال میتوانند انتخاب مناسبی براي
مناطق خشك و کمآب باشند .ارزیابی بومجورها در
شرایط یکسان میتواند نتایج مناسبی در جهت
تشخيص برتري یك بومجور از لحاظ ميزان مادة
خشك ،ميزان مادة مؤثره و تحمل به تنش در مقایسه
با دیگر بومجورها ارائه کند .بهطوريکه این مهم در
محلهاي رویش آنها بهدليل اثر متقابل ژنتيك و
محيط محقق نمیشود (.)Zabet et al., 2003
شاخصهاي انتخاب چندي براي گزینش نژادگان
(ژنوتيپ)ها بر اساس ارتباط ریاضی آنها در
محيطهاي تنش و غير تنش پيشنهاد شده است
( .)Clarke, et al., 1984; Huang, 2000ویژگیهاي
مهم یك شاخص خوب براي بررسی و تظاهر مقاومت
به خشکی وجود تنوع ژنتيکی ،وراثتپذیري و
همبستگی باال بين شاخص مورد نظر و ظرفيت
عملکرد است .مناسبترین معيار انتخاب براي تنش،
معياري است که بتواند نژادگانهایی با عملکرد باال در
هر دو محيط تنش و بدون تنش را از دیگر نژادگانها
تفکيك کند ( .)Fernandez, 1992در واقع ،رقمی
مطلوب و پایدار است که در هر دو شرایط تنش و
بدون تنش بهترین عملکرد را دارد ( & Rosielle
;.Hambelen, 1981; Bidinger et al., 1987
 .)Fernandez, 1992ارزیابیها نشان میدهد ،تاکنون
بررسی روي گياه دارویی دمشير از نظر تحمل کمآبی
و تأثير آن بر ميزان اسانس و مادة خشك این گياه
انجام نشده است و بيشتر تحقيقات روي ميزان اسانس
و مادة خشك گونههاي دیگر از خانوادة نعناع چون
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مرزه ،)Baher et al., 2002( Satureja hortensis
گونههاي ریحان ()Khalid, 2006( )Ocimum sp.
انجام گرفته است .ارزیابی شاخصهاي تحمل خشکی
در گياهان دارویی دیگر از جمله زیره ( Cuminum
Motamedi-Mirhosseini, et al., ( )cyminum L.
 ،)2011کنجد (Amani, et ( )Sesamum indicum L.
 ،)al., 2012هميشهبهار ()Calendula officinalis L.
( )Taherkhani et al., 2011و آویشن دنایی ( Thymus
Khorshidi et al., ( )daenensis subsp. daenensis
 )2016بررسی شده است .این درحالیکه است که
بيشتر بررسیهاي انجامشده بر پایۀ شاخصهاي تنش
روي گياهان زراعی است .در ذرت ( Moradi, et al.,
 )2011شاخصهاي  3GMP ،2STI ،1MPو  4HMو در
جو دوسر ()Rabiei, et al., 2012( )Avena sativa L.
شاخصهاي  MPو  GMPو  STIشاخصهاي مناسب
ارزیابی این گياهان هستند .در گندم ( Akçura, et al.,
 5SSI )2003بهعنوان شاخص مناسب در شرایط تنش
شدید و  STI ،MP ،GMP ،HMو  6TOLشاخصهاي
مناسب در شرایط تنش مالیم معرفی شده است.
همچنين بررسی ميزان اسانس این گياه در
رویشگاههاي اصلی آن در شش منطقۀ ایران نشان
داده است نتایج عملکرد اسانس از  0/02براي
جمعيتهاي طالقان تا  0/053ميلیگرم در  100گرم
وزن خشك براي جمعيت کرمان متغير بوده است
(.)Soorni et al., 2013
هدف از این تحقيق ارزیابی پاسخ بومجورهاي دمشير
در شرایط محدودیت آبی ،انتخاب بومجورهاي برتر از نظر
شاخصهاي تحمل تنش ،عملکرد مادة خشك و ميزان
اسانس و در نهایت انتخاب مؤثرترین شاخص تحمل در
شناسایی بومجورهاي متحمل و حساس است.
مواد و روشها
آزمایش بهصورت طرح کرتهاي خردشده در قالب

1. Mean Productivity
2. Stress Tolerance Index
3. Geometric Mean Productivity
4. Harmonic Mean
5. Susceptibility Index
6. Tolerance
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بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .با توجه
به چندساله بودن گياه دمشير ،آزمایش در دو سال
زراعی متوالی (1391و  )1392در ایستگاه تحقيقات
باغبانی دانشکدة کشاورزي دانشگاه تهران انجام گرفت.
موقعيت محل تحقيق در عرض جغرافيایی  35درجه و
 80دقيقۀ شمالی و در طول جغرافيایی  50درجه و
 95دقيقۀ شرقی و ارتفاع از سطح دریا  1292/9متر
است .بر پایۀ ميانگين ده سالۀ هواشناسی بيشترین و
کمترین دماي ثبتشده به ترتيب  36/8و  2درجۀ
سلسيوس ،ميانگين رطوبت  38درصد و رژیم آب و
هوایی نيمهخشك با ميانگين بارندگی ساليانه 268/4
ميلیمتر است ( .)Anonymous, 2013بذر چهار
بومجور گياه دمشير ( Leonurus cardiaca subsp.
 )Cardiacگردآوريشده از چهار استان کشور شامل
مادون در استان کرمان ،طالقان در استان البرز،
خوانسار در استان اصفهان و سراب در استان اردبيل به
ترتيب با کد هرباریومی ،006411 ،006412
( 006415 ،006416ثبتشده در هر باریوم گروه
باغبانی دانشکدة علوم کشاورزي دانشگاه تهران)
آزمایش شد ،ویژگیهاي جغرافيایی مناطق گردآوري
بذرها در جدول  1آمده است.
بذر بومجورهاي مورد بررسی پس از رفع نياز سرمایی
( 10-8هفته در دماي  4درجۀ سلسيوس) در محيط
کشت حاوي کوکوپيت و پرليت کشت شدند و نشاءهاي
تهيهشده در مرحلۀ  6تا  8برگی در اواسط بهار به مزرعه
منتقل شدند .نشاءها در کرتهایی به گسترة  9مترمربع
و به فاصلۀ ردیف  70سانتیمتر و فاصلۀ بوته 30
سانتیمتر کشت شدند (.)Soorni, 2013
جدول  .1ویژگیهاي جغرافيایی مناطق گردآوري
بومجورهاي گياه دمشير
Table 1. Geographic location of collection sites of
L. cardiaca ecotypes in Iran
Altitude Longitude Latitude
No. Ecotype Province
)(m
)(E
)(N
56 50
29 18
1 Kerman Kerman 2600
31.49
36.71
50 45
36 10
2 Taleghan Alborz
1850
34.51
27.80
50 17
33 15
3 Khansar Isfehan
2210
57.65
50.63
47 31
37 55
4
Sarab
Ardabil
1687
40.24
59.23
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سطوح مختلف آبياري شامل 100درصد ظرفيت
زراعی (شاهد) ،دوسوم و یكسوم ظرفيت زراعی اعمال
شد .تيمار تنش آبی یك هفته پس از استقرار گياهان
و با روش آبياري قطرهاي اعمال شد .براي این منظور
در آغاز ظرفيت زراعی مزرعه محاسبه شد که ميزان
آن برابر  28/41بود ،آنگاه ميزان رطوبت خاک با
استفاده از دستگاه تتاپروب ساخت شرکت VS
 Instrument Pvt.Ltd.اندازهگيري شد.
ميزان حجم آب مورد نياز آبياري برحسب ليتر
براي هر قطعه ،از حاصلضرب مساحت قطعه (برحسب
مترمربع) ضربدر عمق ریشه ضربدر کمبود رطوبت
خاک (تفاوت عدد دستگاه و ظرفيت زراعی) ضربدر
ضریب درصد سطح خيس شدة مزرعه (نسبت عرض
خيسشدة قطرهچکانها به فاصلۀ بين ردیفهاي
کاشت) ضربدر عدد  10به دست آمد .در مورد
تيمارهاي یكسوم و دوسوم ظرفيت زراعی ،ميزان
حجم باال را در  1/3و  2/3ضرب کرده و حجم آب
تيمارهاي بعدي به دست آمد.
سطوح تنش کمآبی بهعنوان عامل اصلی و
بومجورها بهعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد .دیگر
عمليات زراعی براي گياهان بهطور یکسان انجام شد.
از هر کرت شمار هفت گياه از ردیفهاي ميانی
)بوتههاي رقابتکننده) انتخاب و پيکر رویشی آنها در
مرحلۀ گلدهی برداشت و در آون در دماي  50درجۀ
سلسيوس خشك شد و ميزان مادة خشك آنها
اندازهگيري شد ( .)Omidbaigi, 2010سپس از هر
بومجور شاخصهاي تنش براي آنها اندازهگيري شد.
شاخصهاي تنش شامل شاخصهاي حساسيت به
تنش ( ،)SSIتحمل ( ،)TOLبهرهوري ميانگين (،)MP
تحمل تنش ( ،)STIميانگين هندسی بهرهوري
( )GMPو ميانگين هارمونيك ( )HMبر پایۀ عملکرد
پيکر رویشی خشك در شرایط تنش و غير تنش و با
استفاده از رابطههاي زیر محاسبه شد:
Y 
SI  1   S 
YP 
)(Fischer & Maurer, 1978
,

)(Rosiell & Hambelen, 1981

) 1  (YS / Y P
SI

SSI 

)(Rosiell & Hambelen, 1981

)(Farnandez, 1992

)(Farnandez, 1992

)(Farnandez, 1992

در این شاخصهاYP ،عملکرد بالقوة هر نژادگان در
محيط بدون تنش YS ،عملکرد بالقوه در محيط
تنش YS ،ميانگين عملکرد همۀ نژادگانها در محيط
داراي تنش YP ،ميانگين عملکرد همۀ نژادگانها در
محيط بدون تنش و  SIشدت تنش است.
ميزان اسانس نمونههاي برداشتشده در سال دوم
( 100گرم نمونۀ خشك) به کمك دستگاه کلونجر و به
روش تقطير با آب به مدت چهار ساعت استخراج و درصد
حجمی اسانس محاسبه شد (،)Soorni et al., 2013
سپس بر پایۀ عملکرد مادة خشك عملکرد اسانس به
دست آمد .تجزیۀ واریانس دادهها بر پایۀ طرح آزمایشی
مربوطه صورت گرفت و رابطههاي بين صفات و
شاخصهاي تنش با استفاده از همبستگی پيرسون
بررسی شد .همۀ تجزیهوتحليل دادهها با استفاده از
نرمافزار  SAS 9و  MINITAB 16انجام شد.
نتایج و بحث
بررسی عملکرد مادۀ خشک و ميزان اسانس

تجزیۀ واریانس نشان داد که بومجورها از لحاظ
عملکرد مادة خشك در سال اول و دوم ،درصد اسانس
و عملکرد اسانس اختالف معنیداري داشتند
(جدول .)2اثر سطوح تنش آبی بهجز در عملکرد
اسانس در دیگر صفات معنیدار بود .با این وجود اثر
متقابل تنش در بومجور در هيچیك از صفات مورد
بررسی معنیدار نشد.
مقایسۀ ميانگين سطوح تنش کمآبی نشان داد که
با افزایش ميزان تنش ميزان مادة خشك در سال اول
و دوم کاهش یافت ولی درصد اسانس افزایش یافت
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(جدول  .)3بهطوريکه بيشترین ميزان مادة خشك در
تيمار شاهد و کمترین ميزان مادة خشك در تيمار
تنش شدید (یكسوم ظرفيت زراعی) در سال اول و
دوم مشاهده شد .همچنين عملکرد مادة خشك در
سال دوم بيشتر از سال اول بود .در این بررسی درصد
اسانس رابطۀ معکوس با ميزان مادة خشك داشت.
کاهش در مادة خشك گياهان در شرایط تنش ،تأثير
آب روي تحریك و تنظيم آنزیمهاي نورساخت
(فتوسنتز)کننده را نشان میدهد که بر ميزان وزن
خشك اثر میگذارد .همچنين با توجه به اینکه گياهان
سازوکارهاي بيوشيميایی را براي پاسخ و سازگاري با
شرایط تنش بهمنظور زنده ماندن بهکار میگيرند ،لذا
افزایش ميزان اسانس تحت تيمار تنش مورد انتظار است.
همسان این بررسی ،تحقيقات روي گونههاي
مختلف دارویی نشان داده است که تنش کمآبی تجمع
مادة مؤثره را در گياهان دارویی از جمله Salvia
Bupleuri radix ،)Liu et al., 2011( miltiorrhiza
(Jaleel ( Catharanthus roseus ،)Zhu et al., 2009
 )et al., 2007و Chung et ( Rehmannia glutinosa
 )al., 2006افزایش داده است .همچنين باعث کاهش
وزن خشك گياه دارویی مرزه Satureja hortensis
شده و محتواي ترکيبهاي فرار آن در تنش آبی شدید
بيشتر از تنش آبی مالیم کاهشیافته است ( Baher et
 .)al., 2002تيمارهاي مختلف آبی روي وزن خشك
ریحان ( )Ocimum sp.تأثير معنیداري داشته و درصد
ترکيبهاي فرار آن را افزایش داده است ( Khalid,
 .)2006تنش کمآبی باعث افزایش محتواي ترکيبهاي
فرار در ریحان ( )Ocimum basilicumشده،
درحالیکه بهتدریج با افزایش کسر آبی ،کاهش
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معنیداري در وزن تر و خشك برگ و ساقه مشاهده
شد ( .)Simon et al., 1990سطوح مختلف آبياري روي
عملکرد خشك بذر و درصد ترکيبهاي فرار گياه دارویی
 Pimpinella anisumتأثير معنیداري گذاشته و باعث
افزایش اسانس و کاهش عملکرد مادة خشك با افزایش
تنش خشکی شد (.)Rahimi Aloghareh et al., 2013
مقایسۀ ميانگين بومجورها از نظر ميزان مادة
خشك در سال اول و دوم و درصد اسانس و عملکرد
اسانس نشان داد ،بومجور کرمان و سراب به ترتيب
کمترین ميزان مادة خشك را در سال اول و دوم
داشتند .دیگر بومجورها از این نظر تفاوت معنیداري
با یکدیگر نشان ندادند .درحالیکه از نظر درصد
اسانس ،بومجورهاي سراب و خوانسار بيشترین اسانس
و بومجورهاي کرمان و طالقان کمترین درصد اسانس
را داشتند ،نتایج مقایسۀ عملکرد اسانس نشان داد
بومجور خوانسار از نظر عملکرد اسانس بيشترین ميزان
عملکرد را داشت که از این نظر اختالف معنیداري با
بومجور طالقان نداشت و بومجور کرمان و سراب به
ترتيب کمترین ميزان عملکرد اسانس را داشتند
(جدول  .)4بر پایۀ نتایج یك بررسی ( Soorni et al.,
 )2013بومجور کرمان بيشترین ميزان اسانس و
بومجور طالقان کمترین ميزان اسانس را در گياهان
کشت سال اول داشت .عاملها محيطی و نيز عمر
گياهان در زمان نمونهبرداري از جمله علل اختالف در
نتایج بررسیهاي مختلف به شمار میرود .با توجه به
اینکه در سال اول گياهان دارویی اغلب در شرایط
استقرار هستند ،قابليت کافی براي رشد را ندارند،
بنابراین معيار مناسبی براي اندازهگيري نيستند و بهتر
است نتایج سال دوم مالک ارزیابی شود.

جدول  .2تجزیۀ واریانس عملکرد مادة خشك و اسانس در بومجورهاي دمشير تحت تنش خشکی
Table 2. Anova analysis of dry weights and essential oils of L. cardiaca ecotypes under water stress
Essential oil yield
**197.3
54.9 ns
**119.7
*109.6
20.1ns
21.6
19.34

Mean Square
Second year
)Essential oil (%
0.000017ns
*0.000152
*0.000120
**0.00031
0.000013ns
0.000040
18.78

Dry weight
**1841.50
**2007.24
**359.25
**722.74
86.68ns
61.77
10.87

First year
Dry weight
**37.33
**87.039
**10.61
**12.61
2.35ns
2.28
13.85

df
2
2
4
3
6
18
-

Source
Block
Drought stress
Main error
Ecotype
Ecotype × Stress
Error
CV.

* ** ،و  :nsبه ترتيب وجود اختالف معنیدار در سطح  5و  1درصد و نبود اختالف معنیدار.
*, **, ns: Significantly differences at 5 and 1% probability levels, and non-significant differences, respectively.
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 مقایسۀ ميانگين عملکرد مادة خشك و درصد اسانس در تيمارهاي مختلف کم آبی.3 جدول
Table 3. Mean comparison of dry weight yield and essential oil percentage in different low water treatment
Stress

Fisrt year
13.79 a
10.46 b
8.46 c

Control (100% field capacity)
Mild stress (2/3 field capacity)
Severe stress (1/3 field capacity)

Dry material yield (gr/p)
Second year
85.80 a
70.97 b
60.03 c

Essential oil (%)
0.031 b
0.032 ab
0.037 a

.حرفهاي همسان در هر ستون نشاندهندة نبود اختالف معنیدار در بين ميانگينها است
The same letters in each column indicate that there is no significant difference among the means.

 مقایسۀ ميانگين عملکرد مادة خشك و درصد اسانس در بومجورهاي دمشير تحت تنش خشکی.4 جدول
Table 4. Mean comparison of dry weight yield and essential oil percentage in different L. cardiaca ecotypes under
different water stresses
Dry material yield (gr/p)
Fisrt year
Second year
9.25 b
76.45 a
11.34 a
79.22 a
12.03 a
59.18 b
10.99 a
74.21 a

Ecotype
Kerman
Taleghan
Sarab
Khansar

Essential oil (%)
0.026 b
0.031 b
0.038 a
0.039 a

Essential oil yield
(mg/p)
20.36 b
24.62 ab
22.68 b
28.60 a

.حرفهاي همسان در هر ستون نشاندهندة نبود اختالف معنیدار در بين ميانگينها است
The same letters in each column indicate that there is no significant difference among the means

،TOL ،Yp  بومجورها در صفات،)6 دوم بررسی (جدول
 درYs  درصد و در صفت1  در سطحMP  وHM ،GMP
 درصد معنیدار بودند همچنين سطوح تنش5 سطح
 درصد و1  در سطحHM  وTOL ،Ys خشکی در صفات
.درصد معنیدار شد5  در سطحGMP  وSTI در صفات
اثر متقابل تنش در بومجور در هيچیك از صفات مورد
 وTOL  تجزیۀ واریانس دادههاي.بررسی معنیدار نبود
. در سال اول و دوم پس از تبدیل داده انجام شدSSI

ارزیابی شاخصهاي تحمل تنش در بومجورها

در تجزیۀ واریانس شاخصهاي تحمل تنش براي
بومجورهاي دمشير در شرایط تنش مالیم و شدید در
،GMP ،Yp ) بومجورها در صفات5 سال اول (جدول
 در سطحSTI  درصد و در صفت1  در سطحMP  وHM
 همچنين سطوح تنش خشکی. درصد معنیدار بودند5
 درصد و در1  در سطحHM  وGMP ،Ys در صفات
 در سال.درصد معنیدار شد5  در سطحMP ،STI صفات

 تجزیۀ واریانس شاخصهاي تحمل تنش در بومجورهاي گياه دارویی دمشير در سال اول.5 جدول
Table 5. Variance analysis of stress tolerance indices in L. cardiaca ecotypes in first year
Source

df

Block
Drought stress
Main error
Ecotype
Ecotype × Stress
Error
CV.

2
1
2
3
3
3
12

Ys
28.39**
24.22 **
3.04
2.93 ns
0.20ns
1.34
12.26

Yp
54.24**
0.0ns
0.0
28.38**
0.0 ns
4.15
14.77

TOL
0.167*
0.14 ns
0.003
0.09 ns
0.015ns
0.035
19.94

Mean Square
MP
SSI
27.68**
0.068ns
6.059 *
0.029ns
0.76
0.0018
12.27 **
0.002 ns
0.05 ns
0.001 ns
0.83
0.017
7.87
19.91

STI
0.33**
0.14*
0.023
0.029*
0.003 ns
0.008
13.32

HM
24.22**
13.50**
2.29
8.55**
0.04ns
0.62
7.15

GMP
25.20**
9.61**
1.47
10.26**
0.04 ns
0.64
7.08

. درصد و نبود اختالف معنیدار1  و5  به ترتيب وجود اختالف معنیدار در سطح:ns  ** و،*
*, **, ns: Significantly differences at 5 and 1% probability levels, and non-significant differences, respectively.

 تجزیۀ واریانس شاخصهاي مقاومت به تنش بومجورهاي گياه دارویی دمشير در سال دوم.6 جدول
Table 6. Variance analysis of stress tolerance indices in L. cardiaca ecotypes in second year
Source
Block
Drought stress
Main error
Ecotype
Ecotype × Stress
Error
CV.

df
2
1
2
3
3
12

Ys
1893.71**
718.82 **
387.41
387.94*
41.02ns
63.77
12.19

Yp
557.72**
0.0ns
0.0
952.29**
0.0 ns
57.78
8.85

TOL
13.25**
11.30 **
4.15
6.11 *
1.63ns
1.13
25.93

Mean Square
MP
SSI
977.40**
0.12*
179.70
0.012 ns
96.84
0.022
566.37 **
0.006 ns
ns
10.25
0.002 ns
46.66
0.022
9.02
22.78

STI
0.456**
0.119*
0.059
0.025
0.007 ns
0.018
17.57

HM
1229.83**
355.45**
213.81
526.42 **
12.75ns
50.63
9.70

GMP
1096.58**
263.59*
151.98
544.90**
11.29 ns
48.33
9.33

. درصد و نبود اختالف معنیدار1  و5  به ترتيب وجود اختالف معنیدار در سطح:ns  ** و،*
*, **, ns: Significantly differences at 5 and 1% probability levels, and non-significant differences, respectively.
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مقایسۀ ميانگين بومجورها از نظر شاخصهاي مورد
بررسی (جدولهاي  7و  )8نشان داد ،بومجور کرمان با
وجود عملکرد پایين در شرایط بدون تنش ()Yp
بيشترین ميزان شاخص  STIو کمترین مقادیر
شاخصهاي  HM ،MPو  GMPدر سال اول را داشت.
درحالیکه در سال دوم باوجودآنکه عملکرد مادة خشك
در بومجور کرمان در شرایط تنش کاهش یافت ،اما
نسبت به دیگر بومجورها بيشترین ميزان را داشت .این
بومجور مقادیر باالي  GMP ،HM ،MPو مقادیر پائين
 TOLداشت ،که به نظر میرسد این بومجور پتانسيل
تحمل خوبی نسبت به دیگر بومجورها دارد .با توجه به
اینکه مقادیر کم شاخص  )Fernandez, 1992( TOLو
زیاد دیگر شاخصها نمایانگر تحمل به تنش است،
بنابراین میتوان اظهار داشت که بومجور کرمان در سال
اول کشت نسبت به خشکی حساس اما در سال دوم
کشت تحمل خوبی نسبت به کمآبی داشت.
بومجور طالقان در سال اول با وجود عملکرد باال در
شرایط عادي مقادیر پائين  GMP ،MP ،STIو ميزان
باالي  HMداشت .این بومجور در سال دوم عملکرد باال
در هر دو شرایط عادي و تنش داشت .مقادیر همۀ
شاخصهاي تحمل بهجز شاخص  TOLنسبت به دیگر
بومجورها بيشتر بود .از اینرو این بومجور نيز همسان
بومجور کرمان ،در سال دوم تحمل بيشتري به تنش
کمآبی در مقایسه با دیگر بومجورها داشت.
بومجور سراب ،با وجود عملکرد باال در شرایط آبی
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عادي در سال اول ،مقادیر باالي  HM ،MPو
(از این نظر اختالف معنیداري با بومجور طالقان
نداشت) و مقادیر پائين  STIرا شامل شد .این در
حالی بود که این بومجور در سال دوم عملکرد ضعيفی
را نسبت به دیگر بومجورها داشت و از نظر
شاخصهاي  Ys ،GMP ،HM ،MPو  Ypمقادیر پائين
داشت و درعينحال مقادیر پائين شاخص  TOLرا نيز
شامل شد .بهعبارتدیگر ،این بومجور برخالف
بومجورهاي طالقان و کرمان ،تحمل بيشتري به تنش
کمآبی در سال اول نسبت به دیگر بومجورها داشت.
بومجور خوانسار در سال اول با وجود عملکرد باال در
شرایط آبی عادي ،مقادیر  HMو  STIباال و  MPو
 GMPپائين نسبت به دیگر بومجورها داشت .درحالیکه
در سال دوم بومجور خوانسار با وجود عملکرد پائين در
شرایط آبی عادي (همسان کرمان) ،عملکرد باالیی در
شرایط تنش نشان داد و مقادیر شاخصهاي ،HM ،MP
 GMPباال و ميزان پائين شاخص  TOLرا شامل شد
بنابراین از این نظر اختالف معنیداري با بومجور کرمان
نداشت .مقادیر باالي  HM ،MPو  GMPنشاندهندة آن
است که بومجور مورد بررسی (در مقایسه با دیگر
بومجورها) درمجموع هر دو شرایط تنشی و بدون تنشی
عملکرد بيشتري داشته است .همچنين مقادیر کمتر
شاخص  TOLبيانگر تحمل بيشتر بومجور مربوطه است،
بهعبارتدیگر اختالف کمتري بين عملکرد در شرایط
تنش و بدون تنش وجود داشته است.
GMP

جدول  .7مقایسۀ ميانگين شاخصهاي تنش براي بومجورهاي مختلف با شرایط تنش خشکی در سال اول
Table 7. Mean comparison of stress tolerance indices of different L. cardiaca ecotypes under different drought
stresses in first year
GMP
9.47 c
11.87 ab
15.51 a
11.40 b

HM
9.33 b
11.55 a
12.09 a
11.10 a

MP
9.62 c
12.21 ab
12.95 a
11.72 b

STI
0.79 a
0.65 b
0.64 b
0.69 ab

Yp
10.71 b
14.85 a
15.69 a
13.90 a

Ecotypes
Kerman
Taleghan
Sarab
Khansar

حرفهاي همسان در هر ستون نشاندهندة نبود اختالف معنیدار در بين ميانگينها است.
The same letters in each column indicate that there is no significant difference among the means.

جدول  .8مقایسۀ ميانگين شاخصهاي تنش براي بومجورهاي مختلف با شرایط تنش خشکی در سال دوم
Table 8. Mean comparison of stress tolerance indices of different L. cardiaca ecotypes under different drought
stresses in second year
GMP
78.47 a
82.67 a
60.79 b
75.96 a

HM
77.54a
80.82 a
59.71 b
75.35 a

TOL
18.005 b
32.28 a
16.61 b
14.28 b

MP
79.45 a
84.60 a
61.95 b
76.59 a

Ys
70.45 a
68.46 a
53.64 b
69.45 a

Yp
88.45 b
100.74 a
70.26 c
83.74 b

Ecotypes
Kerman
Taleghan
Sarab
Khansar

حرفهاي همسان در هر ستون نشاندهندة نبود اختالف معنیدار در بين ميانگينها است.
The same letters in each column indicate that there is no significant difference among the means.
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مورد نظر دانست ( .)Fernandez, 1992همبستگی
منفی و معنیدار شاخص  SSIبا عملکرد در شرایط
تنش بيانکنندة آن است که بومجورهاي داراي مقادیر
باال و منفی این شاخص مقاومت بيشتري به شرایط
کمآبی دارند .همبستگی باال و مثبت شاخص  TOLبا
عملکرد در شرایط آبياري عادي در سال اول نشان
میدهد که بومجورهایی که با تيمار آبياري عادي
عملکرد بيشتري دارند در شرایط تنش آبی حساسيت
بيشتري داشته و با کاهش عملکرد بيشتري در شرایط
تنش روبهرو میشوند .توانایی محدود شاخصهاي
 TOLو  SSIدر شناسایی نژادگانهاي مقاوم در گندم
( )Mohammadi et al., 2011و سيبزمينی ( Cabello
 )et al., 2013گزارش شده است.
همبستگی مثبت و معنیدار ميان شاخص  STIو
عملکرد در شرایط تنش در سال اول و دوم بيانگر آن
است که بومجورهاي با  STIبيشتر کاهش عملکرد
کمتري در شرایط تنش آبی داشتهاند و جزو بومجورهاي
متحمل به شرایط کمآبی هستند(1992) Fernandez .
گزارش کرد که انتخاب بر پایۀ  GMP ،STIو  MPبه
شناسایی نژادگانهاي با سطوح باالي عملکرد  Ypو Ys
کمك میکند درحالیکه شاخصهاي  SSIو TOL
همبستگی منفی معنیداري با عملکرد در شرایط تنش و
همبستگی مثبت با عملکرد در شرایط بدون تنش دارند.
بهطورکلی ،شاخصهاي  GMP ،HMو  MPکه
همبستگی باال و معنیداري با  Ysو  Ypدر هر دو شرایط
تنش و در سال اول و دوم داشتند شاخصهاي مناسبی
براي تمایز بومجورهاي دمشير از نظر تحمل تنش کمآبی
به شمار میروند .بدین ترتيب ،وضعيت بومجورهاي
دمشير مورد بررسی بر پایۀ هر یك از شاخصهاي
یادشده و عملکرد  Ysو  Ypبراي تنشهاي مورد بررسی
در شکلهاي  1تا  6ترسيم شده است.

رابطههاي بين شاخصهاي تحمل تنش

همبستگی بين شاخصهاي تنش و صفات عملکرد مادة
خشك و درصد اسانس در شرایط تنش مالیم و شدید در
سال اول و دوم در جدولهاي  9و  10آمده است .در
سال اول در تنش شدید  Ysبا شاخصهاي HM ،GMP
و  STIهمبستگی مثبت و با  SSIهمبستگی منفی و
معنیداري در سطح  1درصد و با  MPدر سطح 5درصد
همبستگی مثبت نشان داد .این در حالی بود که در تنش
مالیم  Ysهمبستگی مثبت با  HM ،STI ،MPو  GMPو
همبستگی منفی با  SSIنشان داد .در هر دو سطح تنش
 Ypبا شاخصهاي  MP ،TOL ،GMPو  HMهمبستگی
مثبت معنیداري داشتند.
در سال دوم در تنش شدید  Ysهمبستگی مثبت و
معنیداري در سطح 1درصد با شاخصهاي ،STI ،MP
 HM ،SSIو  GMPو همبستگی منفی و معنیداري در
سطح 5درصد با شاخص  TOLنشان داد Yp .همبستگی
مثبت و معنیداري با  GMP ،MPو  HMنشان داد .در
تنش مالیم  Ysهمبستگی مثبت و معنیداري با
شاخصهاي  STI ،MPو  GMPو همبستگی منفی و
معنیداري با شاخص SSIنشان داد Yp .نيز همبستگی
مثبت و معنیداري با  GMP ،HMو  MPدر سطح 1
درصد داشت .درصد اسانس در سال دوم همبستگی
معنیداري با شاخصهاي تنش نداشت و تنها با عملکرد
در شرایط آبی عادي همبستگی مثبت و معنیدار داشت.
بهعبارتدیگر ،شاخصهاي تحمل تنش ،گزینش
نژادگانهاي متحمل را بر پایۀ عملکرد مادة خشك انجام
میدهند .بنابراین ،گزینش براي اسانس بهطور
غيرمستقيم از راه افزایش عملکرد محقق خواهد شد.
ویژگیهاي مهم یك شاخص خوب براي بررسی و
تظاهر مقاومت به خشکی را میتوان وجود تنوع
ژنتيکی ،وراثتپذیري و همبستگی باال بين شاخص

جدول  .9همبستگی بين شاخصهاي مقاومت به خشکی و عملکرد در شرایط تنش مالیم و تنش شدید در سال اول در
بومجورهاي دمشير
Table 9. Correlation between drought tolerance indices and yield in L. cardiaca ecotypes under mild and severe stress
in first year
GMP
** 0.815
** 0.742
** 0.757
** 0.894

HM
**0.911
* 0.596
* 0.818
** 0.842

STI
** 0.718
0.293
* 0.586
0.345

SSI
** - 0.81
0.319
*- 0.62
0.241

* و ** :به ترتيب وجود اختالف معنیدار در سطح  5و  1درصد.

MP
*0.681
** 0.864
* 0.694
** 0.932

TOL
**-0.43
0.785
- 0.128
**0.866

YP
0.219
1
0.385
1

YS
1
0.219
1
0.385

YS
YP
YS
YP

Severe
stress
Mild
stress

*, **: Significantly differences at 5 and 1% probability levels, respectively.
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جدول  .10همبستگی بين شاخصهاي مقاومت به خشکی و عملکرد و درصد اسانس در شرایط تنش مالیم و تنش شدید در سال
دوم در بومجورهاي دمشير
Table 10. Correlation among drought tolerance indices, essential oil percentage and yield in L. cardiaca ecotypes
under mild and severe stresses in second year
HM

GMP
**

STI
**

SSI
**

MP
**

TOL

** 0.942
** 0.766
-0.051
** 0.860
** 0.885

0.968
* 0.703
-0.008
**0.958
** 0.943

0.876
0.339
0.144
**0.878
0.357

- 0.81
0.017
-0.265
**- 0.746
0.399-

0.899
** 0.833
-0.104
**0.925
** 0.908

-0.66
0.313
- 0.27
- 0.503
0.291

0.506
1
-0.25
*0.680
1

1
0.506
0.043
1
*0.680

YS
YP
)Essential oil (%
YS
YP

- 0.45

- 0.427

0.024

0.275

- 0.47

- 0.365

*- 0.61

-0.27

)Essential oil (%

* و ** :به ترتيب وجود اختالف معنیدار در سطح  5و  1درصد.

*

YP

YS
Severe stress

Mild stress

*, **: Significantly differences at 5 and 1% probability levels, respectively.

بر پایۀ عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش
نژادگانها میتوانند در چهار گروه دستهبندي شوند.
گروه  Aنشاندهندة نژادگانهاي با عملکرد باال در هر
دو شرایط تنش و بدون تنش است .گروه  Bبيانکنندة
عملکرد باال در شرایط بدون تنش ،گروه  Cعملکرد باال
در شرایط تنش و گروه  Dعملکرد پائين در هر دو
شرایط محيطی را بيان میکند (.)Fernandez, 1992
در سال اول در شرایط تنش شدید و مالیم از نظر
هر سه شاخص  MP ،HMو  GMPبومجور کرمان در
گروه  Bو بومجورهاي خوانسار و سراب در گروه C
(داراي عملکرد باال در شرایط تنش) قرار گرفتند
(شکل  ،)5 ،3 ،1درحالیکه بومجور طالقان بر پایۀ هر
سه شاخص در شرایط تنش مالیم در گروه  Dو در
شرایط تنش شدید در گروه  Cقرار گرفت .در سال
دوم ،از نظر هر سه شاخص بومجور خوانسار در گروه
 Aیعنی عملکرد باال در هر دو شرایط تنش (تنش

شدید و مالیم) و بدون تنش بود و بومجور سراب در
گروه  Bو بومجورهاي کرمان و طالقان در گروه C
قرار گرفتند (شکلهاي  4 ،2و .)6
بنابراین در برخی بومجورها نتایج سال دوم متمایز از
نتایج سال اول بود .بهطوريکه بومجور خوانسار در سال
دوم مقاومت بيشتري نسبت به تنش کمآبی نشان داده
است .بومجور طالقان در سال دوم در شرایط تنش شدید
تغييري نداشته ولی در شرایط تنش مالیم از حالت
حساس به تنش (گروه  )Dبه گروه ( Cداراي عملکرد باال
در شرایط تنش) انتقالیافته و بهطورکلی عملکرد در
شرایط بدون تنش در آن پائين بوده است .بومجور کرمان
عملکرد بهتري را در سال دوم در شرایط تنش نشان داد.
بومجور سراب در سال دوم در شرایط تنش عملکرد
پائينی را نسبت به سال اول داشت .بنابراین بنا بر نتایج
بومجور خوانسار مقاومترین و بومجور سراب حساسترین
بومجور در شرایط تنش معرفی میشوند.

)(b

)(a

شکل  .1نمودار سه بعدي تعيين بومجورهاي مقاوم به خشکی دمشير از نظر شاخص  GMPدر سال اول )a :تنش شدید )b ،تنش مالیم
Figure 1. The 3-D plot diagram of drought tolerant ecotypes in terms of GMP index in the first year:
a) severe stress; b) mild stress
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(b)

) تنش مالیمb ،) تنش شدیدa : در سال دومGMP  نمودار سه بعدي تعيين بومجورهاي مقاوم به خشکی دمشير از نظر شاخص.2 شکل
Figure 2. The 3-D plot diagram of drought tolerant ecotypes in terms of GMP index in the second year:
a) severe stress; b) mild stress

(a)

(b)

) تنش مالیمb ،) تنش شدیدa : در سال اولHM  نمودار سه بعدي تعيين بومجورهاي مقاوم به خشکی دمشير از نظر شاخص.3 شکل
Figure 3. The 3-D plot diagram of drought tolerant ecotypes in terms of HM index in the first year:
a) severe stress; b) mild stress

(a)

(b)

) تنش مالیمb ،) تنش شدیدa : در سال دومHM  نمودار سه بعدي تعيين بومجورهاي مقاوم به خشکی دمشير از نظر شاخص.4 شکل
Figure 4. The 3-D plot diagram of drought tolerant ecotypes in terms of HM index in the second year:
a) severe stress; b) mild stress

(a)

(b)

) تنش مالیمb ،) تنش شدیدa : در سال اولMP  نمودار سه بعدي تعيين بومجورهاي مقاوم به خشکی دمشير از نظر شاخص.5 شکل
Figure 5. The 3-D plot diagram of drought tolerant ecotypes in terms of MP index in the first year:
a) severe stress; b) mild stress
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(a)

(b)

) تنش مالیمb ،) تنش شدیدa : در سال دومMP  نمودار سه بعدي تعيين بومجورهاي مقاوم به خشکی شاخص.6 شکل
Figure 6. The 3-D plot diagram of drought tolerance ecotypes in terms of MP index in the second year:
a) severe stress; b) mild stress

 بومجور سراب.کشت در مناطق با محدودیت آب دارند
با وجود درصد اسانس باال ليکن با توجه به عملکرد
اسانس پائين و بنابر نتایج شاخصهاي تحمل تنش
بهعنوان بومجور حساس در ميان بومجورهاي مورد
.بررسی با ميزان مادة خشك پائين شناخته شد
سپاسگزاري
این پژوهش در قالب طرح تحقيقاتی شمارة
 با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران92026619
برتر معاونت ریاست جمهوري انجام گرفت که
 تشکر و قدردانی،بدینوسيله از حمایتهاي صندوق
.میگردد

نتيجهگيري کلی

 گياهان کشتشده،در همۀ بومجورهاي مورد بررسی
در سال دوم نسبت به سال اول مقاومت بيشتري را به
تنش خشکی نشان دادند که میتواند به دليل استقرار
بهتر گياه در سال دوم نسبت به سال اول
GMP  وMP ،HM  درمجموع شاخصهاي.باشد
شاخصهاي مناسبتري در شناسایی بومجورهاي
متحمل به خشکی در گياه دارویی دمشير تشخيص
 بومجور خوانسار بهعنوان بومجور مقاوم به.داده شد
خشکی نسبت به دیگر بومجورها در شرایط تنش
 درصد و،مالیم و شدید بيشترین ميزان مادة خشك
عملکرد اسانس معرفی و بنابراین بومجور مناسبی براي
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