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بررسی تأثیر قارچ میکوریزا بر میزان و تركیب اسانس اندامهای مختلف گیاه دارویی شوید
) (Anethum graveolens L.در شرایط تنش شوری
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چکیده
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش قارچ میکوریزایی بر تركیب و میزان اسانس گیاه دارویی شوید تحت تنش شوری در گلخانه دانشکده
ك شاورزی و منابع طبیعی دان شگاه تهران انجام شد .آزمایش ب صورت فاكتوریل و در قالب طرح بلوک كامل ت صادفی در سه تکرار اجرا
گردید .تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تنش شوری (شاهد (بدون تنش) 60،و  120میلیموالر نمک كلرید سدیم) ،دو سطح تلقیح
میکوریزایی (تلقیح و عدم تلقیح قارچ میکوریزایی  )Glomus mosseaeو اندام گیاهی (برگ ،سررررشررراخه گلدار و بذر) بودند .اسرررانس
اندامهای مورد ارزیابی به روش تقطیر با آب ا ستخراج و با بهرهگیری از د ستگاههای كروماتوگرافی گازی ) (GCو كروماتوگرافی گازی
مت صل به طیف سنج جرمی) (GC/MSتجزیه گردید .نتایج بد ست آمده افزایش در صد و عملکرد ا سانس اندامهای مختلف شوید را در
شرایط تنش شوری نشان داد .در تمامی تیمارهای شوری درصد و عملکرد اسانس سرشاخههای گلدار و بذرها بیشتر از برگها بود .به
كارگیری قارچ میکوریزایی در شرررایط تنش اثر چندانی بر درصررد اسررانس نداشررت .هرچند عملکرد اسررانس اندامهای مختلف به ویژه
سرشاخههای گلدار به میزان قابل توجهی افزایش یافت .آلفا فالندرن ،لیمونن ،كاروون ،آلفا توجن ،دیل اتر و دی هیدروكاروون تركیباتی
بودند كه به طور م شترک در هر سه اندام مورد ارزیابی یافت شدند .آلفا فالندرن و كاروون تركیبات ا صلی برگ و سر شاخههای گلدار و
لیمونن تركیب ا صلی موجود در ا سانس بذر بود .در شرایطی كه واكنش همه تركیبات به تنش شوری مثبت بود ،آلفا توجن در شرایط
تنش كاهش یافت .تیمار میکوریزایی میزان كاروون و آلفا فالندرن موجود در سرشاخههای گلدار و برگ گیاهان میکوریزایی را نسبت به
گیاهان غیرمیکوریزای افزایش داد .این در حالی اسررت كه میزان لیمونن بذر گیاهان میکوریزای نسرربت به گیاهان غیرمیکوریزایی باالتر
بود .در سررایر تركیبات بذر اختالف معنیداری میان گیاهان میکوریزایی با شرراهد مشرراهده نشررد .براسرراس نتایج به دسررت آمده به نظر
میرسررد كه اعمال تنش مالیم شرروری بتواند بدون آنکه اثر منفی معنیداری بر رشررد گیاه داشررته باشررد ،میزان و كیفیت اسررانس گیاه
دارویی شوید را بهبود بخشد.
واژههای كلیدی :تركیب اسانس ،شوری ،شوید ،قارچ میکوریزا ،میزان اسانس

 -*1نویسنده مسئول ،دكتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم و مهندسی كشاورزی ،پردیس كشاورزی و منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.omidyounesi@gmail.com ،
 -2استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،ایران
 -3استادیار گروه علوم پایه ،دانشکده مواد هستهای و علوم پایه دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان
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مقدمه
شرررو ید با نام علمی  Anethum graveolens L.گ یاهی

و همکاران  .)1383مقای سه نتایج حا صل از آنالیز ا سانس

یکسررراله ،علفی و معطر میباشرررد .این گیاه متعلق به تیره

شرروید بومی ایران با دیگر كشررورها نشرران میدهد كه با

چتر یان اسرررت .از ویژگی های ظاهری این گ یاه سرررا قه

وجود اینکه میزان اسررانس شرروید ایرانی پایینتر اسررت،

اسررتوانهای و منشررعب ،برگهای كوچك و گلهایی زرد

ولیکن این اسانس از كیفیت باالتری برخوردار میباشد.

رنگ ،كوچك و دوجنسرری اسررت كه در انتهای سرراقههای

گیاهان اغلب در معرض عوامل محدود كننده محیطی نظیر

اصرررلی و فرعی در چتر های مر كب به قطر  15تا20

شررروری خاک و كمبود آب آبیاری قرار دارند كه با ایجاد

سانتیمتر دیده می شوند .میوه این گیاه فندقه و قهوهای

م حدود یت در آب قا بل اسرررت فاده گ یاه كل یه فرای ند های

رنگ اسررت .تركیبات و مواد مؤثره این گیاه موارد كاربردی

متررابولیکی را تحررتتررأثیر قرار میدهنررد (et al., 2001

مت عددی در صررر نایع دارویی و غذایی دارد كه از جم له

 .)Groverتنش شوری و كمبود آب همواره رابطه م ستقیم

میتوان به درمان بی ماری های دسرررت گاه گوارش ،كاهش

و غیر قابل تفکیکی با یکدیگر دارند .در گیاهان مواجه با

چربی خون و نیز معطر كننده مواد غذایی اشررراره داشرررت

شرروری به واسررطه تأثیر اسررمزی تنش شرروری ،روابط آبی

( .)Mahram et al. 1992دانههای شوید به عنوان كاهنده

درون گیاه دچار اختالل می شود و ر شد گیاه كاهش یافته

چربی به خ صوص تریگلی سرید خون ،پیشگیری و درمان

و یا به طور كامل متوقف میشررود .با این حال تشررکیل و

ت صلّب شرایین و ناراحتیهای صفراوی ا ستفاده می شود

تجمع اسررانس در شرررایط تنش تمایل به افزایش نشرران

(یزدان پناه.)1380 ،

میدهد Herms .و  ،)1992( Mattsonفرضررریهای را با

مقدار اسرررانس تولید شرررده در اندامهای مختلف شررروید

عنوان فرضرریه موازنه رشررد  -تمایز ارائه نموده و اظهار

متفاوت بوده و بسته به شرایط اقلیمی بسیار متغیر است.

داشررتند كه هركمبودی كه رشررد را بیش از فتوسررنتز

تحقیقات انجام گرفته ن شان میدهد كه مقدار ا سانس از

محدود كند تولید و تجمع متابولیتهای ثانویه را افزایش

شررروع سرراقهدهی به تدریج افزایش مییابد و در مرحله

میدهد.

گلدهی به حداكثر میزان خود میر سد و از این مرحله به

یکی از راهکارهای ا سا سی گیاهان برای مقابله با شرایط

بعد به تدریج از میزان آن كاسته می شود .بیشترین درصد

تنشزای محیط بیرونی ،همزی ستی با میکروارگانی سمهای

ا سانس در بذرهای كامالا ر سیده به میزان  2تا  5در صد و

خاك برای جذب بهتر آب و مواد غذایی اسررت .قارچهای

كمترین آن در برگ این گیاه در حدود  0/1تا 0/5درصررد

میکوریزا از جمله میکروارگانیسررمهای خاك هسررتند كه

گزارش شده است .گلها نیز حاوی درصد باالیی از اسانس

میتوانند با ریشه طیف وسیعی از گیاهان همزیستی ایجاد

میباشررند (مجنون حسررینی و دوازده امامی .)1386،آلفا

كنند و روی ر شد گیاه میزبان اثر بگذارند .همزی ستی یک

تو جن،كرراروون ،دی هیرردروكرراروون ،آ پ یول ،د پ ی نن،

گیاه با قارچهای میکوریزا باعث میشود كه گیاه بتواند مواد

ایزومیرسرررتین ،لیمونن1 ،و  8سرررینئول ،كررارواكرول،

غذایی كم تحرک را در خاکهای فقیر جذب كند ( et al.,

منوترپن ،میرستین ،دیالتر و فالندرن تركیباتی هستند كه

 .)Younesi 2013این قارچها جزء مهمی از اكوسیستمهای

حضررور آنها در اسررانس شرروید در تحقیقات مختلف مورد

طبیعی هستند و در محیطهای شور هم شناسایی شدهاند

تأیید قرار گرفته است (سفیدكن .)1380 ،پنج تركیب آلفا

( .)Paul et al., 2000هر چند شوری ممکن است تشکیل و

فالنرردرن ،ل ی مو نن ،دیررل ا تر ،كرراروون و ترا نس دی-

عملکرد همزیستیهای میکوریزایی را تحت تأثیر قرار دهد،

هیدروكاروون مجموعا بیش از  95در صد ،ا سانس شوید

لیکن مطالعات انجام شرده نشران داده اسرت كه آغشرتگی

بومی ایران را ت شکیل میدهند ( سفیدكن1380 ،؛ یزدانی

بررسی تأثیر قارچ میکوریزا بر میزان و تركیب اسانس اندامهای مختلف گیاه دارویی شوید ) (Anethum graveolens L.در شرایط تنش شوری 10 /

ریشه گیاهان با قارچهای میکوریزا رشد گیاهان تحت تنش

تنش) 60،و  120میلیموالر نمک كلرید سدیم) ،دو سطح

شوری را بهبود میبخشد.

تلقیح میکوریزایی (تلقیح و عدم تلقیح قارچ میکوریزایی

ن تایج برخی از تحقی قات صرررورت گرف ته بر نقش مث بت

 )Glomus mosseaeو اندام گیاهی (برگ ،سرشاخه گلدار و

كاربرد كود های زیسرررتی نظیر قارچ های میکوریزایی در

بذر) بودند .قارچ میکوریزایی مورد ا ستفاده در این آزمایش

افزایش تولید ا سانس گیاهان دارویی بویژه در شرایط تنش

 Glomus mosseaeبود .تیمار شرروری از طریق آب آبیاری

تاكید دارد .در این راستا سیاوش مقدم و همکاران ()1396

اع مال گرد ید .بذر مورد اسرررت فاده در تحقیق توده بومی

بهبود عملکرد اسانس گیاه دارویی شنبلیله را در واكنش به

خراسررران بود و در سرررال  1388تهیه شرررده بود .قارچ

تلقیح میکوریزایی در شرایط تنش خ شکی گزارش كردند.

میکوریزایی الزم جهت اجرای تحقیق از مو س سه تحقیقاتی

همچنین شرباهنگ و همکاران ( )1392عنوان داشرتند كه

واقع در منطقه اسدآباد همدان تأمین گردید.

تلقیح میکوریزایی به واسرطه توسرعه سریسرتم ریشرهای و
فراهمی عناصررر غذایی بویژه فسررفر باعث افزایش عملکرد

اجرای آزمایش

اسانس در دو گیاه دارویی رازیانه و زنیان گردید .میرشکاری

برای اجرای آز مایش اب تدا بذر های ته یه شررررده برای

و فرحوش ( )1390نیز تأثیر مث بت قارچ میکوریزایی بر

جلوگیری از آلودگی قارچی ،توسررط محلول هیپوكلریت

عملکرد اسانس گیاه رازیانه را تأیید كردهاند.

سدیم  5در صد به مدت  5دقیقه ا ستریل شدند .سپس

بر این اسررراس و با توجه به افزایش روزافزون زمینهای

چندین مرحله ش ست شو تو سط آب مقطر انجام شد تا

شور و تأثیر تنش شوری بر میزان متابولیتهای ثانویه در

هیپوكلریت سدیم كامالا شسته شود .بذرهای استریل شده

گیاهان دارویی ،در این مطالعه اثر تنش شوری بر میزان و

در پتریدیشهای ا ستریل و محتوی كاغذ صافی مرطوب

تركیب اسرررانس اندامهای مختلف گیاه دارویی شررروید در

شرررده با آب مقطر قرار گرفتند و با فویل آلومینیومی

شررررایط تلقیح و عدم تلقیح میکوریزایی مورد ارزیابی قرار

پو شانده شدند تا از نور دور بمانند .پس از  10روز بذرها

گرفت.

جوانه زده و فویل آلومینیومی از پتریدیشها جدا گردید.
گیاهچهها آماده انتقال به گلدانها شدند.

مواد و روشها

برای اجرای تیمار تلقیح  100گرم خاک حاوی ا سپور قارچ

محل و مشخصات آزمایش

به گلدانهای حاوی تیمار میکوریزا اضافه گردید .تعداد 10

تحقیق حاضرررر با هدف ارزیابی نقش قارچ میکوریزایی بر

گیاهچه در گلدانهای بزرگ استوانهای كشت گردید .خاک

تغییرات میزان و تركیب اسرررانس اندام های مختلف گیاه

مورد اسرررتفرراده برای اجرای طرح از مزرعرره تحقیقرراتی

دارویی شرررو ید ) (Anethumgraveolens L.ت حت تنش

دان شکده ك شاورزی و منابع طبیعی دان شکاه تهران واقع در

شرروری به صررورت آزمون گلخانهای در گلخانه دانشررکده

شهرستان كرج تهیه گردید .شوری خاک مذكور برابر 1/26

كشرراورزی و منابع طبیعی دانشررگاه تهران در بهار 1389

دسرریزیمنس بر متر ،بافت خاک متوسررط تا سرربک (لومی

اجرا گردید .آزمایش بصرررورت فاكتوریل و در قالب طرح

شررنی) و میزان فسررفر و پتاسرریم خاک به ترتیب برابر  9و

بلوک كامل تصررادفی در سرره تکرار اجرا گردید .تیمارهای

 280پیپیام بود (جدول  .)1پیش از اجرای آزمایش خاک

آزمایشرری شررامل سرره سررطح تنش شرروری (شرراهد (بدون

مورد استفاده برای پر كردن گلدانها استریل گردید.
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بافت خاک
نمونه خاک
مزرعه

لومی شنی

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش
قدرت
ازت كل
كربن آلی
شوری
آب
نگهداری
pH
()dS/m
()%
()%
(درصد)
31

1/26

7/3

1/11

0/16

فسفر قابل

پتاسیم قابل

جذب ()ppm

جذب ()ppm

9

280

پس از اسرررتقرار كامل ،بوتهها تنک شرررده و  5بوته در هر

یک در صد قرار داده شد تا آماده رنگپذیری شوند .سپس

گلدان حفظ شررد .با رسرریدن رطوبت خاک به  80درصررد

ریشررره ها مسرررتقیم ا از محلول اسررریدی به محلول رنگی

ظرفیت زراعی ،آبیاری گیاهان مطابق به تیمارهای شرروری

تریپنبلو یک درصرررد منتقل و به مدت 10دقیقه در این

به صورت د ستی صورت گرفت .گیاهان در گلخانه زیر نور

محلول نگهداری شد.

طبیعی با میانگین دمای گلخانه در روز حدود  25درجه

تعیین درصرررد كلونیزاسررریون بر اسررراس روش بیرمن و

سانتیگراد و در شب در حدود  17درجه سانتیگراد ،رشد

لیندرمن ) )Bierman and Linderman, 1981انجام گرفت.

كردند .برای اسررتخراج اسررانس اندامهای مختلف شرروید

بر ا ساس این روش ری شههای رنگآمیزی شده به قطعات

(برگها ،سرررشرراخههای گلدار و بذرها) ،در سرره مرحله

یک سانتیمتری تقسیم شدند .هر قطعه ری شه بر روی الم

رشرردی (قبل از سرراقه دهی ،گلدهی كامل و رسرریدگی

و در داخل محلول الكتوفنل در زیر میکروسرررکوپ ارزیابی

فیزیولوژیکی دا نه ها) ،گ یا هان بطور كا مل از خاک خارج

شررد .میزان كلونیزاسرریون با برآورد تعداد قطعات آلوده به

شدند و اندام گیاهی مورد ارزیابی برای تعیین وزن خ شک

ساختمان قارچی محاسبه شد.

و نیز مهیا كردن شرایط اسانسگیری ،در سایه و در جریان
طبیعی هوا كامالا خ شک و سپس وزن خ شک آنها تعیین

استخراج اسانس

گردید.

جهت ا ستخراج ا سانس از نمونههای خ شک شده از روش
تقطیر با آب استفاده شد .بدین منظور 30گرم از اندامهای

تعیین درصد كلونیزاسیون

خشک شده شوید (با احتساب میزان رطوبت موجود در هر

برای تعیین در صد كلونیزا سیون ری شه از روش فیلیپس و

ا ندام) به همراه  300میلیلیتر آب مقطر درون بالن

هایمن ( )Phillips and Hayman, 1970اسررتفاده شررد .بر

مخصوص دستگاه ریخته شد و عمل اسانسگیری با دمای

ا ساس این روش ابتدا ری شههای تازه چندین بار در زیر آب

جوش آب به مدت دو ساعت برای برگها و سرشاخههای

جاری شستشو داده شد .در مرحله بعد برای بیرنگ كردن

گلدار و پنج سررراعت برای دانهها ادامه یافت .اسرررانس

و نرم شدن بافتها نخست آنها را در محلول هیدروكسید

ا ستخراج شده به صورت یک الیه روغنی زرد رو شن در

پتاسیم  10درصد به مدت  24ساعت در شرایط آزمایشگاه

سررطح آب جمع شررد .پس ازجدا كردن اسررانس از آب و

قرار گرفت .ریشررهها برای بی رنگ شرردن كامل بافتها به

آبگیری كامل آن تو سط سدیم سولفات بدون آب ،در صد

محلول حاوی آب اكسرریژنه انتقال داده شررده و به مدت دو

ا سانسها ن سبت به وزن خ شک محا سبه گردید .عملکرد

ساعت در این محلول نگهداری شدند .سپس نمونهها با آب

ا سانس نیز بر ا ساس وزن خ شک برای تیمارهای مختلف

مقطر ش سته شد تا اثر آب اك سیژنه از بین برود .در مرحله

تعیین گردید .ا سانسهای به د ست آمده به د ستگاههای

بعد نمونهها به مدت پنج دقیقه در محلول اسید كلریدریک

كروماتوگرافی گازی ) (GCو كروماتوگرافی گازی متصررل

بررسی تأثیر قارچ میکوریزا بر میزان و تركیب اسانس اندامهای مختلف گیاه دارویی شوید ) (Anethum graveolens L.در شرایط تنش شوری 12 /

به طیف سنج جرمی) (GC/MSبا م شخ صات زیر تزریق

اسررانسها محاسرربه و ارایه گردید .تجزیه تحلیل دادههای

شد.

حاصررل از اندازهگیری صررفات با اسررتفاده از نرم افزار SAS

شناسایی تركیب اسانس

( )SAS Institute Inc., 1997انجام گردید .قبل از تجزیه

شررناسررایی تركیبها با اسررتفاده از پارامترهای مختلف از

واریانس دادهها فرض نرمال بودن آنها بررسرری شررد .برای

جمله زمان بازداری ،اندیس كواتس و بررسرری طیفهای

نرمال بودن دادهها از نرم افزار  MINTABاسررتفاده گردید.

جرمی پیشررنهادی كتابخانه كامپیوتری دسررتگاه صررورت

مقایسرره میانگین هر صررفت به كمک آزمون چند دامنهای

گرفت .همچنین محاسرربات كمی (درصررد نسرربی اجزا

دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام شد.

ت شکیل دهنده ا سانسها) با توجه به سطح زیر منحنی
پ یك های كرو ماتوگرام مربوط به اجزا تشرررک یل ده نده
مطرح است ،میزان هزینه كربوهیدرات برای تولید
نتایج و بحث

متابولیتهای ثانویه را در قالب موازنه بین فتوسنتز و رشد

نتایج به دست آمده نشان داد كه درصد اسانس اندامهای

بیان میدارد (  .)Tuomi et al., 1984بر اساس این فرضیه

مختلف گیاه دارویی شوید به طور معنیداری تحت تأثیر

در شرایط دسترسی كامل به عناصر غذایی ،گیاه بخش

سطوح تنش شوری قرار گرفتند (جدول  .)2به نحوی كه با

عمده كربوهیدرات تولید شده را به رشد خود تخصیص می-

اعمال تنش شوری درصد اسانس تولید شده در هر سه اندام

دهد .لیکن در شرایط محدودیت دسترسی به عناصر غذایی،

مورد ارزیابی به میزان قابل توجهی افزایش یافت (جدول .)3

رشد گیاه بیش از فتوسنتز محدود میشود و منجر به

بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش تیمار شاهد كه تحت

شکلگیری كربوهیدراتهایی میشود كه در مسیر تولید

تنش شوری قرار نگرفته بود ،دارای كمترین درصد اسانس

متابولیتهای ثانویه به كار گرفته میشوند .بر اساس

بود .باالترین درصد اسانس به بذرهای گیاهانی كه در

فرضیه دوم یا موازنه رشد – تمایز ،تا زمانی كه شرایط

معرض تنش شوری  120میلی موالر كلرید سدیم قرار

محیطی (عدم وجود عوامل تنشزا در محیط اطراف گیاه)

گرفته بودند ،تعلق داشت و كمترین آن مربوط به برگ

اجازه تقسیم و گسترش سلولی را بدهد كربوهیدرات

گیاهان شاهد بود (جدول  .)3با این حال بین سطوح تنش

صرف رشد گیاه میشود .اما با وقوع تنش فرایند رشد

 60و  120میلیموالر نمک كلرید سدیم به لحاظ میزان

متوقف شده ،سلولها تمایز یافته و مخازن متابولیتهای

درصد اسانس تولید شده در برگ اختالف معنیداری

ثانویه را تشکیل میدهند و گیاه كربن را به تولید مواد

مشاهده نگردید .با اعمال اولین سطح شوری ( 60میلی

مؤثره دارویی اختصاص میدهد .در این راستا Herms

موالر) ،روند افزایش درصد اسانس در سرشاخههای گلدار

و  )1992( Mattsonعنوان كردند كه هر كمبودی كه

نسبت به شاهد بیش از برگها و دانهها بود ،با این وجود،

رشد را بیش از فتوسنتز محدود كند ،تولید متابولیتهای

بذور شوید در همه سطوح تنش شوری از درصد اسانس

ثانویه را افزایش میدهد .افزایش درصد اسانس گیاهان

باالتری نسبت به دو اندام دیگر برخوردار بودند .دالیل

دارویی نعناع ( ،)Simon et al., 1992مرزنگوش

مستدلی مبنی بر نحوه واكنش متابولیتهای ثانویه

( ،)Rhizopoulous and Diamatoglon, 1991آویشن

گیاهان دارویی به شرایط تنشزای محیط بیرونی وجود

( ،)Letchamo and Gosselin, 1996اسطوخودوس ،بابونه

ندارد .تنها دو فرضیه در مورد نحوه تأثیر شرایط محیطی

و افسنطین (كرمزاده1382،؛ سیاوش مقدم و همکاران،

بر متابولیتهای ثانویه این گیاهان ارائه شده است .فرضیه

 )1396تحت شرایط تنش نیز تأیید كننده مطالب فوق

اول كه با عنوان موازنه كربن  -عناصر غذایی )(CNB

میباشد.
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جدول  - 2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر شوری و تلقیح میکوریزایی بر
درصد و عملکرد اسانس اندامهای مختلف گیاه دارویی شوید
عملکرد اسانس
درصد اسانس
تیمار
**18/376
**23/165
تکرار
** 12/456
**8/543
شوری
**7/598
**15/167
اندام گیاهی
**2/652
*4/243
تلقیح میکوریزایی
*0/96
*0/71
شوری × اندام گیاهی
**1/432
*1/211
شوری × تلقیح میکوریزایی
*1/765
*0/54
اندام گیاهی × تلقیح میکوریزایی
ns
ns
1/23
0/38
شوری × تلقیح میکوریزایی × اندام گیاهی
1/2
1/43
خطای آزمایشی
7/75
11/23
ضریب تغییرات (درصد)
* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و  nsغیر معنیدار.
جدول  -3اثر تنش شوری بر درصد و عملکرد اسانس اندامهای مختلف شوید
عملکرد اسانس
درصد اسانس
اندام گیاهی
تیمار
0/53f
0/65f
برگ
3/23d
1/26d
سرشاخه گلدار
شاهد
3/28d
2/38c
بذر
0/74e
0/8e
برگ
4/36a
2/42c
سرشاخه گلدار
شوری متوسط
4/12b
2/82b
بذر
0/48f
0/88e
برگ
4/27ab
2/73b
سرشاخه گلدار
شوری شدید
3/87c
3/13a
بذر
حروف غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار و حروف مشابه نشان دهنده اختالف غیرمعنیدار است.

بررسرری اثر تیمار میکوریزایی بر درصررد اسررانس اندامهای

وارد سرریسررتم ریشرره گیاه شررده و سرربب كاهش غلظت

مختلف شرروید نشرران داد كه بین تیمار میکوریزای و عدم

آبسرزیك اسرید گشرته و میزان سریتوكنین را افزایش می

تیمار میکوریزای اختالف معنی داری در سررطح  5درصررد

دهند .این عمل سبب گسترش سیستم ریشهای و افزایش

وجود دارد (جدول  .)2بر اساس نتایج به دست آمده اعمال

جذب آب و بهبود رشررررد در شررررایط تنش میگردد

تیمار میکوریزایی موجب كاهش درصرررد اسرررانس گیاهان

(میرشکاری و فرحوش.)1390 ،

میکوریزایی نسررر بت به گ یا هان غیرمیکوریزایی گرد ید

مشاهده نتایج جدول تجزیه اریانس بیانگر اختالف معنیدار

( جدول  .)4هرچ ند اختالف معنیداری م یان گ یا هان

سطوح تنش شوری به لحاظ عملکرد اسانس با اطمینان 99

میکوریزایی و غیرمیکوریزایی به لحاظ در صد ا سانس برگ

درصد بود (جدول  .)2بر اساس مقایسه میانگین دادهها،

و بذر مشرررا هده نگرد ید .دل یل این امر میتوا ند به نظر

باالترین میزان عملکرد اسانس در سرشاخههای گلدار و در

میرسررررد دل یل این امر بهبود وضرررع یت آبی گ یا هان

شرایط تنش مالیم شوری ( 60میلی موالر) بدست آمد

میکوریزایی نسرربت به گیاهان غیرمیکوریزایی و اختصرراص

(جدول  .)3پایینترین عملکرد اسانس هم در برگهای

بخش بیشتر فتوآ سیمالتها برای رشد گیاه باشد ( et al.,

گیاهانی مشاهده شد كه در مرحله رویشی تحت تنش

 .)Younesi 2013به نظر میرسد پس از رویش اسپورهای

شدید شوری ( )120قرار داشتند .با توجه به نتایج به دست

قارچی و گ سترش آنها در ریزو سفر بخ شی از ری سهها

آمده كه نشان دهنده تأثیر مثبت به مراتب باالتر تنش مالیم

بررسی تأثیر قارچ میکوریزا بر میزان و تركیب اسانس اندامهای مختلف گیاه دارویی شوید ) (Anethum graveolens L.در شرایط تنش شوری 14 /

شوری بر افزایش درصد اسانس در مقایسه با تأثیر منفی آن

ارزیابی باالترین عملکرد اسررانس به سرررشرراخههای گلدار

در كاهش شاخصههای رشد گیاه بود و با توجه به این كه

گیاهان میکوریزای تعلق داشررت كه تفاوت معنیداری را با

عملکرد اسانس ،حاصل درصد اسانس در بیوماس اندام

عملکرد اسانس سرشاخههای گلدار گیاهان غیرمیکوریزایی

گیاهی مورد ارزیابی میباشد ،لذا به نظر میرسد با اعمال

نشررران داد ( جدول  .)4میزان عملکرد اسرررانس در برگ

تنش شوری در زمان و شدت مناسب بتوان عملکرد اسانس

گیاهان میکوریزایی در مقایسرره با بذر و سرررشرراخه گلدار

گیاه را بدون آنکه تأثیر چندانی بر شاخصههای رشد گیاه

گیرراهرران میکوریزایی برره مراتررب پررایینتر بود و تفرراوت

داشته باشد به طور معنیداری افزایش داد .روند مشابه

معنیداری را با عملکرد اسانس برگ گیاهان غیرمیکوریزایی

نتایج تحقیق حاضر ،در آویشن ( Rhizopoulous and

نشان نداد .در مطابقت با نتایج بدست آمده در این تحقیق،

 ،)Diamatoglon, 1991ریحان ( )Simon et al., 1992و

سررریاوش مقدم و همکاران ( )1396بر نقش مث بت قارچ

گیاه دارویی بادرشبی (صفیخانی و همکاران )1386 ،نیز

میکوریزا بر عملکرد ا سانس گیاه شنبلیله در شرایط تنش

گزارش شده است.

اشرراره داشررتهاند .این تحقیق و تحقیقات مشررابه نشرران

برره كررارگیری قررارچ میکوریزا منجر برره افزایش معنیدار

میدهد كه گیاهان میکوریزایی در وضررعیت تنش شرروری،

عملکرد ا سانس گیاهان میکوریزایی ن سبت به شاهد (عدم

رشد بهتری نسبت به گیاهان تلقیح نشده نشان میدهند.

تلقیح) گردید (جدول  .)2در میان اندام های مختلف مورد
جدول  -4اثر تلقیح میکوریزایی بر درصد و عملکرد اسانس اندامهای مختلف شوید
عملکرد اسانس
درصد اسانس
اندام گیاهی
تیمار
0/83d
1/33d
برگ
5/12c
3/57b
سرشاخه گلدار
بدون میکوریزا
5/04c
4/48a
بذر
0/92d
0/95d
برگ
6/74a
2/59c
سرشاخه گلدار
با میکوریزا
6/23b
4/1a
بذر
حروف غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار و حروف مشابه نشان دهنده اختالف غیرمعنیدار است.

اثرات متقابل شوری و تیمار میکوریزایی در سطح احتمال

خاص و مؤثر بر رشرررد گیاه و یا تسرررهیل در جذب آب و

 5درصرررد بر عملکرد اسرررانس معنیدار بود (جدول  .)2بر

عنا صر غذایی مورد نیاز میبا شد ( Rabie and Almadini,

اسرراس نتایج بدسررت آمده گیاهان میکوریزایی در شرررایط

 .)2005قارچ های میکوریزی در شررررایط شرررور با نفوذ

تنش ،عملکرد اسررانس بیشررتری نسرربت به گیاهان تلقیح

ریسرررههای خود به ریشرررههای گیاه و محیط خاک اطراف

نشررده داشررتهاند (جدول  .)5بر این اسرراس باالترین میزان

ریشررره موجب بهبود جذب آب و روابط آبی گیاه و تغذیه

عملکرد اسررانس در شرررایط تنش مالیم ( 60میلیموالر) و

معدنی میگردند و در نتیجه سررررعت رشرررد گیاه افزایش

در سر شاخههای گلدار گیاهان میکوریزایی به د ست آمد.

مییابد (.)Sharifi et al., 2007

افزایش مسررتقیم رشررد معموالا مسررتلزم تولید یک تركیب
.
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جدول  -5اثر تنش شوری بر درصد و عملکرد اسانس و درصد كلونیزاسیون ریشه در گیاهان میکوریزایی و غیرمیکوریزایی شوید
تیمار

شاهد
شوری متوسط
شوری شدید

درصد اسانس

عملکرد اسانس

درصد كلونیزاسیون

2/22cd
2/02d
3/46a
2/58c
3/7a
3/04b

3/16d
3/88c
3/86c
5/36a
3/97c
4/65b

43/2a
32/8b
21/7c

بدون میکوریزا
با میکوریزا
بدون میکوریزا
با میکوریزا
بدون میکوریزا
با میکوریزا

حروف غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار و حروف مشابه نشان دهنده اختالف غیرمعنیدار است.

تركیبات تشکیل دهنده اسانس اندامهای مختلف شوید

به گونهای كه با افزایش شررردت تنش میزان آن افزایش

با مطالعه طیفهای جرمی حاصررل از تجزیه  GC/MSو

یافت .درمقایسررره میانگین داده ها باالترین درصرررد دی

اعداد كواتس محاسبه شده برای هر تركیب توسط  GCبه

هیدروكارون از تیمار تنش شررردید شرروری و پایینترین

طور كلی  6ترك یب مشرررترک در اسررررانس برگ ها،

میزان هم در گیاهان شاهد به دست آمد .هم راستا با نتایج

سرررشرراخههای گلدارها و دانهها شررناسررایی گردید .این

به دسررت آمده در این تحقیق ،اعمال تنش مقدار منتون و

تركیبات عبارت از آلف فالندرن ،كاروون ،آلفا توجن ،دیل

كل سررزكویی ترپنها در نعناع (،)Charles et al., 1995

اتر ،دیهیدروكاروون و لیمونن بودند .بررسی نتایج حاصل

م قدار كل لیپ ید ها در مرزنگوش ( Rhizopoulous and

از تجز یه وار یانس حاكی از نقش مؤثر تنش شررروری در

 ،)Diamatoglon, 1991لینررالول و كرراویکول در ریحرران

میزان تركیبات یافته شررده در اسررانس گیاه دارویی شرروید

( )Simon et al., 1992را افزایش داد .در م قا بل میزان

بود (جدول  .)6تنش شرردید شرروری ( 120میلی موالر)

منتول ،سررینئول ،پولگون و منتوفوران در اسررانس نعناع

میزان آلف فالندرن را به طور معنیداری نسررربت به

( ،)Charles et al., 1995سرررزكویی ترپن ها در ری حان

گیاهان شاهد و گیاهانی كه سطح شوری  60میلی موالر

( )Simon et al., 1992و كارواكرول در مرزه (قر بانلی و

برای آن ها اع مال شررررده بود افزایش داد .م قایسرررره

همکاران )1380،با اعمال تنش روند نزولی را نشان داد.

میانگین های تركیبات دیل اتر و كاروون نشررران داد كه

اثرات متقابل شررروری و اندام گیاهی در سرررطح احتمال 5

اعمال تنش مالیم شوری سبب افزایش میزان این تركیبات

درصررد برای دو تركیب آلفا فالندرن و لیمونن معنیدار بود

نسبت به شاهد گردید .با این حال اختالف معنیداری میان

(جدول  .)6بر اساس نتایج بد ست آمده باالترین میزان آلفا

دو سرررطح شررروری به لحاظ دو تركیب مذكور مشررراهده

فالندرن در سرشاخههای گلدار و در تنش شدید شوری به

نگردید .مقایسرره میانگین دادههای حاصررل از تركیب آلفا

دسرررت آمد (جدول  .)7ارزیابی میزان آلفا فالندرن برگ

توجن حاكی از وجود یک رابطه معکوس میان شدت تنش

تفاوت معنیداری را میان تنش مالیم و شدید شوری نشان

و میزان هریک از این تركیبات در اسانس بود .به نحوی كه

نداد .این در حالی است كه بیشترین میزان لیمونن از بذر و

با اعمال تنش مالیم و شدید شوری درصد آلفا توجن روند

در تنش  120میلی موالر كلرید سدیم حاصل شد .كمترین

نزولی را نشان داد .مقایسه میانگینهای لیمونن در سطوح

میزان لیمونن به برگ گیاهان شرراهد تعلق داشررت .اعمال

مختلف تنش شررروری افزایش قابل توجه این تركیب را با

اولین سطح تنش شوری موجب بهبود نسبی میزان لیمونن

اع مال اولین سرررطح شررروری نشررران داد .درصرررد دی

برگ گرد ید .هرچ ند با تشررررد ید تنش شررروری تغییر

هیدروكارون با اعمال تنش شوری رابطه مثبت ن شان داد

معنیداری در لیمونن برگ مشاهده نشد.
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* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و  nsغیر معنیدار.
جدول  - 6تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر شوری و تلقیح میکوریزایی بر درصد و عملکرد اسانس اندامهای مختلف گیاه دارویی شوید
آلفا توجن
دی هیدرو
كاروون
لیمونن
دیل اتر
آلفا  -فالندرن
تیمار
كارون
**6/156
**12/245
**4/435
**8/176
**21/853
**16/874
تکرار
**
**
**
**
**
**
15/004
7/0743
13/907
17/543
3/018
22/587
شوری
1/348 ns
0/824 ns
**1/641
**3/634
1/535 ns
**2/023
تلقیح میکوریزایی
1/406 ns
*2/0241
**1/0362
**4/086
*0/034
**1/874
اندام گیاهی
ns
ns
*
*
ns
*
0/042
0/0765
0/378
1/986
0/0092
1/587
شوری × تلقیح میکوریزایی
1/378 ns
0/456 ns
1/004 ns
* 0/073
1/005 ns
* 2/023
شوری × اندام گیاهی
0/085 ns
0/785 ns
* 0/0769
* 0/0056
0/001 ns
* 0/874
اندام گیاهی × تلقیح میکوریزایی
شوری × تلقیح میکوریزایی ×
0/0054 ns
0/0003 ns
0/0069 ns
0/095 ns
0/072 ns
0/0384 ns
اندام گیاهی
1/38
0/68
0/47
1/06
0/75
1/23
خطای آزمایشی
10/73
12/27
7/63
9/72
19/16
4/34
ضریب تغییرات (درصد)

حروف غیرمشابه

جدول  -7اثر تنش شوری بر درصد و عملکرد اسانس اندامهای مختلف شوید
لیمونن
آلفا فالندرن
اندام گیاهی
تیمار
2/19h
1/61g
برگ
14/22f
8/23d
سرشاخه گلدار
شاهد
27/52c
5/31e
بذر
3/69g
3/06f
برگ
17/44e
15/64b
سرشاخه گلدار
شوری متوسط
32/27b
8/42d
بذر
4/19g
3/79f
برگ
21/58d
26/53a
سرشاخه گلدار
شوری شدید
38/25a
12/72c
بذر

اختالف معنیدار

نشان دهنده
و حروف مشابه

نشان دهنده اختالف غیرمعنیدار است.

برر سی اثرات تیمار میکوریزایی بر تركیبات ت شکیل دهنده

گیاهان میکوریزایی با شرراهد مشرراهده نشررد .در تحقیقات

اندامهای مختلف شوید در سطح احتمال  5درصد معنیدار

مختلف صررورت گرفته در زمینه تأثیر میکروارگانیسررمها بر

بود (جدول  .)6نتایج نشررران داد كه تیمار میکوریزایی بر

تركیب اسررانس گیاهان داریی نتایج و گزارشهای ضررد و

برخی از تركیبات تشکیل دهنده اسانس شوید تأثیر مثبت

نقیضرری وجود دارد .بر این اسرراس هم راسررتا با نتایج این

داشررت .بر اسرراس مقایسرره میانگین دادهها میزان تركیب

تحقیق Kandeel ،و همکرراران ( )2002كرراهش تركیررب

كاروون ،آلفا فالوندرن در سررررشررراخههای گلدار گیاهان

لینالول و افزایش متیل كاویکول را در اسرررانس ریحان

میکوریزایی نسرربت به گیاهان غیرمیکوریزایی بیشررتر بود

گزارش كردند Banchio .و همکاران ( )2009نیز به ترتیب

(جدول  .)8این در حالی است كه در بذر گیاهان میکوریزای

افزایش ده و دو برابری میزان دو ترك یب اوژنول و آل فا

میزان لیمونن بی شتری را ن سبت به گیاهان غیرمیکوریزایی

ترپینئول را در اسررانس ریحان را در واكنش به باكتریهای

ن شان داد و در سایر تركیبات بذر اختالف معنیداری میان

حل كننده فسرررفات گزارش كردهاند .همچنین كاربرد دو
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گونه قارچ گلوموس روی گیاه شوید سبب افزایش میزان

زیستی هیچ نقشی در بهبود تركیب اسانس پنج رقم ریحان

كاروون و لیمونن موجود در ا سانس شده ا ست ( Kapoor

نداشرررت Kumar .و همکاران ( )2009عدم تأثیر معنیدار

 .)et al.,2002این در حالی اسرررت كه  Klimankovaو

تیمارهای زیستی را بر تركیب اسانس گیاه درمنه را گزارش

همکاران ( )2008اظهار داشررتند كه به كارگیری تركیبات

كردهاند.

جدول  -8اثر تلقیج میکوریزایی بر درصد آلفا فالندرن ،لیمونن و كاروون
اندامهای مختلف شوید
كاروون
لیمونن
آلفا فالوندرن
اندام گیاهی
تیمار
11/32d
4/8f
3/9e
برگ
بدون
25/32b
25/1d
22/84b
سرشاخه گلدار
میکوریزا
22/43c
43/51b
12/97d
بذر
12/12d
5/27e
5/63e
برگ
با
29/64a
28/14c
25/42a
سرشاخه گلدار
میکوریزا
24/33 b
54/53a
14/62c
بذر
حروف غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار و حروف مشابه نشان دهنده اختالف غیرمعنیدار است.

جدول  -9اثر تنش شوری بر درصد آلفا فالندرن ،لیمونن و كاروون

شاهد
شوری متوسط
شوری شدید

در گیاهان میکوریزایی و غیرمیکوریزایی شوید.
لیمونن
آلفا فالوندرن
تیمار
21/8e
6/42e
بدون میکوریزا
22/13de
8/73d
با میکوریزا
23/16d
13/52c
بدون میکوریزا
30/24b
13/6c
با میکوریزا
28/37c
19/7b
بدون میکوریزا
35/65a
23/34a
با میکوریزا

كاروون
11/26d
14/38c
23/64b
25/66ab
24/17b
26/05a

حروف غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار و حروف مشابه نشان دهنده اختالف غیرمعنیدار است.

اثرات متقابل شوری و تیمار میکوریزایی در سطح احتمال

موجب افزایش معنیدار هر سرره تركیب مذكور نسرربت به

 5درصرررد بر سررره تركیب آلفا فالندرن ،لیمونن و كاروون

گیاهان تلقیح نشرررده گردید كه نشررران دهنده نقش مؤثر

معنیدار بود (جدول  .) 6بر اساس نتایج بدست آمده میزان

تیمار میکوریزایی در بهبود كیفیت اسررانس گیاهان دارویی

آل فا فال ندرن ،لیمونن و كاروون گ یا هان میکوریزایی در

شوید در شرایط تنش و بدون تنش بود.

شرایط تنش شدید شوری نسبت به گیاهان تلقیح نشده به
مراتب باالتر بود (جدول  .)9با این حال در تنش متوسرررط

نتیجه گیری كلی

شررروری اختالف معنیداری م یان گ یا هان میکوریزایی و

متابول یت های ثانویه گیاهان دارویی نتی جه بارز اعمال

شرررا هد به ل حاظ میزان ترك یب آل فا فال ندرن و كاروون

تنشهای محیطی ه ستند .بنابراین مح صوالت دارویی بر

مشرراهده نشررد .همچنین اختالف میان گیاهان میکوریزایی

خالف همه محصرروالت كشرراورزی كه درشرررایط تنش

بین دو سطح شوری  60و  120میلی موالر معنیدار نبود.

نمیتواننررد عملکرد بررالقوه خود را بروز دهنررد ،در این

در شرررایط بدون تنش (شرراهد) تلقیح میکوریزایی گیاهان

شرایط ،تولید متابولیتهای ثانویه و متعاقب ا بازرده

بررسی تأثیر قارچ میکوریزا بر میزان و تركیب اسانس اندامهای مختلف گیاه دارویی شوید ) (Anethum graveolens L.در شرایط تنش شوری 18 /

اقتصرررادی آن ها افزایش می یابد .بنابراین درپرورش این

كرم زاده ،س .)1382( .خشرررکی و مواد مؤثره در گ یا هان

گیاهان همان قدر كه وجود آب یکی از الزامات كلیدی

دارویی و معطر .خشکی و خشکسالی كشاورزی.95-90 ،7 ،

زیسررت محیطی اسررت ،تنش كمبود ناشرری از اثر اسررمزی

مجنون حسررینی ،ن .و دوازده امامی ،س .)1386( .زراعت و

تنش شوری نیز یک واقعیت ا ست كه توان افزایش مواد

تولید برخی گیاهان دارویی و ادویهای .انتشارات دانشگاه تهران.

مؤثره را دارا میباشد .بنابراین محدودیت دسترسی به آب
نه تنها یک عامل نام ساعد نی ست ،بلکه راهکاری در جهت
افزایش تولید تركیبات دارویی است.
با وجود این كه در صد ا سانس شوید ایران در مقای سه با
شوید سایر ك شورها كمتر ا ست ،ولی كیفیت آن باالتر

یزدانی ،د ،.شهنازی ،س .و سیفی ،ح .)1383( .كاشت ،داشت
و برداشررت گیاهان دارویی .انتشررارات جهاد دانشررگاهی ،واحد
شهید بهشتی.
میرشرررکاری ،ب .و فرحوش ،ف .)1390( .مدیریت آبیاری و
كوددهی نیتروژن در گیاه دارویی رازیانه در شرایط آب و هوایی
نیمه خشرررک تبریز .تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران،

میباشد .درصد فالندرن و لیمونن در اسانس سرشاخههای

.550-541 ،)4(24

گلدار و كاروون در ا سانس دانههای شوید ایران بی شتر از

یزدان پناه ،ك .)1380( .اثر عصاره شوید بر سطح پروتئینهای

ا سانس شوید سایرك شورها ا ست .چنین تفاوتهایی در

كم چگالی ،تریگلیسرید و لیپوپروتئینهای پرچگالی خون در

میزان و نوع تركیبات ت شکیل دهنده ا سانس یک گیاه در

بیماران مبتال به هیپرلیپیدمی .مجله علمی علوم پزشرررکی

روی شگاههای مختلف نا شی از شرایط اكولوژیکی متفاوت

كردستان.3-1 ،)19( 5 ،

این مناطق است.
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