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  چكيده

هاي مسـتقر   ، مجموع آزمايش هايي در  ميكروپالتزنيان منظور بررسي اثر شوري آب آبياري بر عملكرد بيولوژي و كميت اسانس گياه دارويي به
 3منس بر متـر بـا   يدسي ز 9و  6، 3، 3/0 شوري تيمارهاي. انجام شد 1389و  1388طي سال هاي  دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان اصفهان، در 

بـه   يتصـادف  كامـل ي هـا  بلوك هيپاكليه آزمايش ها در مراحل مختلف در قالب طرح . اعمال شدمرحله قبل از گلدهي  ازكشت بهاره  تكرار در
 زنيان ياهدر گ.شداستفاده از دستگاه كلونجر  اسانس با خراجاست. مورد نظر با استفاده از نمك طعام  تهيه شدتيمارهاي شوري مورد اجراء درآمد و 

بر درصد اسانس بذر، درصد اسانس اندام هوايي و ارتفاع گياه معني دار نبود اما بر عملكرد بيولوژي، عملكرد بذر و عملكـرد اسـانس    اثر شوري
   .معني دار بود هوايياندام 

  .شوري آب آبياري كشت بهاره، اسانس،زنيان،  :كلمات كليدي

  
  مقدمه

به كار گيري .  درصد آن سهم اراضي شور است 10را گرفته است كه درصد از كل سطح ايران را زمينهاي سديمي و شور ف 15
به علت عدم بروز عوارض جانبي داروهاي گياهي، . گياهان مقاوم به شوري يك اصل مديريتي است كه براي مناطق شور پيشنهاد مي شود

 8/0، برابر 1991گياهان داروئي ايران درسالحجم صادرات ). 2006، 1استيوت(عالقه به محصوالت گياهي در سراسردنيا افزايش يافته است
بررسي تنش هاي محيطي همچون شوري مي تواند دركميت و كيفيت  .درصد از كل صادرات جهان بوده است 7/3برابر 2002و در سال 

  C. B. Clarke (.L)علمي   گياه زنيان با نام. مهم ترين اين تنش ها، بويژه در ايران تنش شوري است. مواد موثره گياهان موثر باشد
Carum copticum، از متحمل ترين  شكل  و نخي  بريده  ، برگ ها بريده و برگ  متر، پرشاخ  كمتر از يك  ، با ارتفاع يكساله  گياهي

  ).    1387دوازده امامي و مجنون حسيني،(گياهان داروئي نسبت به شوري محسوب مي شود و با تراكم باال قابل كشت است 
درصد  40تا  30درصد سيمن،  20تا  15درصد تيمول،  50تا  35معطر و داراي  ، به اسانس آژوان موسوم مي باشد كه  انبذر زني  

لذا اين تحقيق در راستاي تعيين شوري مناسب در جهت افزايش كمي اسانس   ،تيمول يك ماده ضد عفوني كننده قوي است. آلفا پينن است
  .ن  انجام شدزنيان در شرايط آب و هوايي اصفها

                                                 
1 - Stutte 
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  مواد وروش ها
 هيپا رحط ، در قالباصفهان شهر شرق در واقع اصفهان خوراسگان واحدي اسالم آزاد دانشگاهدر  1389سال  در شهايآزما مجموعه

 عـاد اب .آمـد در اجرا به  تكرار 3و) برمتر منسيزي دس 9و 6 ،3، 3/0( سطح 4 دري اريآب آبي شور تنش سطوحبا  يتصادف كاملي ها بلوك
ي متري سانت 3يبيتقر ي فاصله به بذور و متري سانت 25 ها فيرد نيبي بيتقر فواصل كرت، هر در فيرد 8 تعداد متر، دو در متر 1 كرت هر

 نمـك  از اسـتفاده  بـا ي گلـده  مرحله به ورود از وقبل) يبرگ 6 مرحله( اهيگ استقرار از پسي اريآب آبي شوري مارهايت اعمال .شدند كشت
 انجـام  خشك مهين و خشك مناطق در اهيگ نياي اريآب معمول دور اساس بري اريآب. شد انجام مربع متر هر ازاء به تريل 100 زانيم به و طعام
ي دگيرس مرحله در بذر برداشت وي گلده درصد 10-20 مرحله دريي هوا اندام برداشت. شد انجام بذر ويي هوا اندام ازي ريگ اسانس. شد

  20 حـذف  و شـده  كاشـت ي جـانب ي هـا  فيرد حذف(ي ا هيحاش اثر حذف با اندامها. گرفت انجام باشند شده سفتي كاف حد به كه كامل
 از پـس  سـطح،  واحـد  در اسـانس  عملكـرد  نييتع منظور به و شدند بر كف) كرت وسط در ماندهي باقي ها فيردي تمامي ابتدا متري سانت
 بـذر  گـرم  50 يـا  وي شيرو بافت از گرم 100 مقدار ،يريگ اسانس بار هري برا. شد  انجامي ريگ اسانس هيسا در شدن خشك و وزن نييتع

  . ندشدي  ريگ اسانس ساعت 3 تا 2 مدت به آب با ريتقط روش به اب،يآس از پس
  

  نتايج و بحث
گرم ماده  100ميزان اسانس در ( طبق نتايج بدست آمده از اين آزمايش، تيمار شوري آب آبياري بر صفات بازده اسانس بذر زنيان 

 درصد تأثير معني دار نداشت، امـا بـر   1و ارتفاع گياه در سطح ) گرم ماده خشك 100ميزان اسانس در ( ،  بازده اسانس اندام هوايي)خشك

مقايسـه  .درصـد تـأثير معنـي دار داشـت     1سطح  صفات عملكرد بذر، عملكرد بيولوژي، ميزان اسانس بذر و اندام هوايي در واحد سطح، در
 3/0ميلـي ليتـر و    4گين هاي صفات اندازه گيري شده نشان داد درصد اسانس بذر و اندام هوايي در تيمارهاي مختلف به ترتيب حدود ميان

بازده اسانس بذر زنيان در . درصد گزارش شده است 2-4در آزمايش هاي مزرعه اي در هند ميزان اسانس بذر خشك .ميلي ليتر بدست آمد 
افزايش شوري تاثيري بر ميزان اسانس بـذر زنيـان   )  2005( بر اساس گزارش اشرف و آرويي. د گزارش شده استدرص 8/4منطقه سيستان 

 از آنجا كه درصد اسانس و تركيب مواد متشكله آن بر اساس عوامل مختلف مانند محـل رويـش گيـاه و واريتـه هـاي مختلـف آن      . نداشت
حداكثر ميزان اسانس بذر و . آمده در اين تحقيق و نتايج ديگر محققان منطقي مي باشدمتفاوت است،  لذا تفاوت موجود بين نتايج به دست 

دسي زيمنس بر متر  9ميلي ليتر در شوري  5/1و  9/4ميلي ليتر در شوري شاهد و حداقل آن  1/2و  6/9اندام هوايي در واحد سطح بترتيب 
در گياه رازيانـه  . سانتي متر در تغيير بود 6/56تا  2/49در تيمارهاي مختلف ازهمچنين ميانگين ارتفاع گياه در مرحله گلدهي نيز . بدست آمد

و  8/95بـه   6/50و  7/109دسي زيمنس بر متر باعث كاهش ارتفاع اين گياهان به ترتيـب از   9به  3و رزماري افزايش شوري آب آبياري از 
بر متـر باعـث كـاهش معنـي دار ارتفـاع گيـاه       دسي زيمنس  4به / 3ز افزايش شوري ا. سانتيمتر گرديد كه اين اختالف معني دار نبود 4/42
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 1/57دسي زيمنس بر متر باعث كاهش معني دار ارتفاع گيـاه رنـاس از    15به  5/1سانتيمتر و افزايش شوري از  4/14به  1/30بادرنجبويه از 
دسي زيمنس بر متـر   9تر در شوري ميلي لي 9/4ميلي ليتر در شوري شاهد تا  6/9ميزان اسانس بذر در واحد سطح از . سانتيمتر گرديد 14به 

همچنين با افزايش شوري ميزان عملكرد بذر در . ميلي ليتر در همان شوري ها تغيير كرد 5/1ميلي ليتر تا  1/2و ميزان اسانس اندام هوايي از 
ر معرفـي دو رقـم زنيـان بـه     د. كيلوگرم در هكتار است 1250و  2300اين ميزان بذر معادل . گرم كاهش يافت 125گرم به  230متر مربع از 

بـا افـزايش شـوري ميـزان     . كيلوگرم در هكتار را براي آنها گزارش نمود 1170و  1140بترتيب عملكرد بذر   Lam2 و  Lam1نامهاي 
 بـا افـزايش   شـد در بررسي اثرات شوري بر رشـد زنيـان اعـالم    . گرم رسيد 9/703گرم به  5/1153عملكرد بيولوژي در متر مربع از حداكثر 

ميلي مول بر ليتر كاهش معني داري در ماده تر و خشك ساقه و ريشه و عملكرد بذر رخ داد و اثر بازدارندگي شوري  120شوري از صفر تا 
 يك تحقيق، بر اساس گزارش. نسبت به شاهد بود% 27و % 50بر عملكرد بذر بيش از تاثير بر عملكرد رويشي بود و ميزان كاهش به ترتيب 

گرچه درصد اسانس بذر بسيار بيشـتر از ميـزان اسانسـي    . گرم در متر مربع بود 1130مهاي هوايي زنيان در كشت مزرعه اي وزن خشك اندا
، اما باالتر بودن ميزان توليد اندام هـوايي گيـاه نسـبت بـه     )برابر 13دراين آزمايش حدود ( است كه از اندام هوايي گياه زنيان بدست مي آيد

بعبارت ديگر ميـزان توليـد اسـانس در واحـد     . برابر مي شود 4باعث تعديل اين نسبت تا حدود ) برابر 5مايش حدود در اين آز( توليد بذر 
در ايـن آزمـايش ميـزان اسـانس قابـل      . ميزان اسانس بذر در متر مربع خواهد بـود / ) 25(سطح از اندام هوايي گياه زنيان حدود يك چهارم 

ليتر اسانس نيز از اندام هوايي مي تـوان    20ليتر است و بيش از  96تار زنيان در تيمار شاهد حدود استخراج از بذر برداشت شده از يك هك
بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده به نظر مي رسد اندام هوايي زنيان نيز مي تواند بعنوان منبع استخراج اسانس مورد توجـه  . بدست آورد
  .قرار گيرد

  
  اي صفات اندازه گيري شده درآزمايش مزرعه اي زنيان در تيمارهاي شوري در كشت بهارهمقايسه ميانگين ه - 1جدول
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  نتيجه گيري كلي
تنش شوري با تغييرات گسترده در سطوح بيوشيميايي و فيزيولوژيك گياهان منجر به كاهش رشد و جذب عناصر غـذايي مـي شـود،    

ه است سطوح شوري پائين بواسطه عدم كفايت مواد غذايي و سطوح شوري باال بعلت اثرات مخرب اسمزي آن محدود كننده رشد گيا
شوري تمام مراحل رشد گياهان را بطور يكساني تحت تأثير قرار نمي دهد و گياهان از نظر حساسيت و تحمـل در  ).2006استيوت، ( 

امكـان معرفـي ايـن گيـاه      ،با توجه به تأثير مواد متشكله اسانس زنيان برحفظ سالمت دام .مراحل مختلف رشد تفاوتهاي زيادي دارند
  .ررسي و تحقيق استبعنوان علوفه قابل ب
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Abstract 
In order to evaluate effects of water salinity on biological yield and essential oil quantity of 
medicinal plant Ajowan (Carum copticum (L.) C. B. Clarke.), sets of experiments in microplots 
were conducted in Islamic azad university of khorasgan during 2010. Salinity treatments were 0.3 
(control), 3, 6 and 9 dS/m at. Seeds of ajwain  were used in completely randomized design. Nacl 
was used and essential oils were obtained by Clevenger status. Results showed, effects of water 
salinity on percentage of seed and foliage essential oils of ajwain and plant height were not 
significant and on biological and seed yields and yields of seed and foliage essential oils were 
significant(P>0.01).  
Key words: Ajwain,  spring sowing, essential oil,Water salinit 


