
DOI :(10.22092/ijmapr.2017.110349.2008شناسه دیجیتال (پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی

)1396(793-811، صفحه 5، شماره 33جلد 

هاي فیزیولوژیک و عملکرد برخی ویژگیو کود دامی برخشکیتنش اتاثر
.Thymus vulgaris L وThymus daenensis Celak

4سهراب محموديو4، مجید جامی االحمدي3، سهیل پارسا2، محمدعلی بهدانی*1مهدیه عسکري

ایران،بیرجند،دانشگاه بیرجند،کشاورزيدانشکده،گروه زراعت و اصالح نباتاتدانشجوي دکتري،نویسنده مسئول،-*1
Mahdiye.askary@yahoo.comپست الکترونیک: 

ایران،بیرجند،دانشگاه بیرجند،دانشکده کشاورزي،گروه زراعت و اصالح نباتات،استاد-2
ایران،بیرجند،دانشگاه بیرجند،دانشکده کشاورزي،گروه زراعت و اصالح نباتات،استادیار-3
ایران،بیرجند،بیرجنددانشگاه،دانشکده کشاورزي،گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشیار-4

1396شهریور: پذیرشتاریخ1396شهریور: نهاییاصالحتاریخ1396اردیبهشت: دریافتتاریخ

چکیده
دو گونه گیاه دارویی و کیفییبرخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد کمو کود دامی برخشکیمنظور ارزیابی اثرات تنش به

Thymus vulgaris(آویشن باغی L. (دناییآویشن ) وThymus daenensis Celakصورت فاکتوریل در قالب طرح ) آزمایشی به
اجرا 1395و 1394هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند در دو سال زراعی بلوك

(دنایی و باغی) و کود دامیهاي آویشنگونه،درصد ظرفیت زراعی)33و 100،67(فاکتورهاي آزمایش شامل سطوح رطوبتید. ش
نسبی آب، میزان محتوي، ايروزنهدر هر دو سال زراعی موجب کاهش صفات هدایت خشکیتن در هکتار) بودند. تنش 30صفر و(

ضمن آنکه میزان کاروتنوئید تحت تأثیر تنش افزایش یافت. هر چند در شرایط تنش ،گردیدی و کیفی عملکرد کموbو aکلروفیل 
ی و کود دامی باعث افزایش عملکرد کمتن در هکتار 30هاي آویشن کاهش پیدا کرد اما کاربرد در گونهیفی و کیعملکرد کمخشکی

(اسانس) بیشتري را ی و کیفیعملکرد کمونسبی آبمحتويگونه آویشن دنایی در بین دو گونه مورد آزمایش،همچنین .شدکیفی 
رشد تواندمیگونه آویشن دنایی که توان بیان کرد با توجه به این نتایج می. داشتنسبت به گونه آویشن باغی در هر دو سال زراعی 

گردد. همچنین نتایج این میکاشت در این مناطق توصیه براي و باشدداشتهخشک مناطق اقلیمی خشک و نیمهآمیزي درموفقیت
ی و کیفی در هر دو گونه مورد مطالعه بین دو سال زراعی بود و در سال دوم میزان عملکرد کمدارمعنیدهنده تفاوت آزمایش نشان

افزایش پیدا کرد.

.ايروزنه، اسانس، کود دامی، هدایت )Thymus(آویشنکلیدي:هايواژه

مقدمه
ترین و ) از متنوعLamiaceaeخانواده نعناعیان (

گیاهان ترین خانواده گیاهی در بخش مطالعات گسترده

دلیل اسانس موجود در دارویی است و اهمیت دارویی آنها به
Sharafzadeh(باشدمیآنها  & Zare, آویشن ).2011

داراياست که از خانواده نعنائیانگیاهی معطر و دارویی
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اکسیدان قوي آنتیو ضد قارچی، اثرات ضد میکروبی
عنوان دمنوش، در نقاط مختلف جهان بهکهباشدمی

استفاده گیاهی (ادویه و چاشنی) و دارويدهنده غذاییطعم
و دلیل دارا بودن بازده باالي اسانس و بهفراوانی دارد

ارزشمند مخصوصاً تیمول و کارواکرول هاي فنلی ترکیب
Safaei-Ghomi(باشدمیبسیار مورد توجه  et al., 2009 .(

Thymus vulgaris(آویشن باغی با نام علمی L. و آویشن (
Thymus(دنایی با نام علمی daenensis Celak ( دو گونه

دارویی در ایران مصارف باشند که دارویی این خانواده می
Ghasemi Pirbalouti(فراوانی دارند et al., 2013 .(

موجود در ضروريدارویی و ياهمیزان و کیفیت ترکیب
ی و کیفی این گیاهان دارویی که تعیین کننده عملکرد کم

توسط عوامل محیطی مانند دما،تحت تأثیر ،باشدمیگیاهان 
گیردشدت نور و در دسترس بودن آب قرار می

)Kleinawachter et al., در بین عوامل کاهنده ).2014
ترین عنوان یکی از مهمخشکی بهتنش ، ی و کیفیکمعملکرد

کننده رشد گیاهان و تولید محصوالت گیاهی عوامل محدود
Jaleel(هاي کشاورزي دنیاستدر بیشتر زمین et al.,

2008.(
گزارش شده که اولین پاسخ همه گیاهان به کمبود آب، 

منظور کاهش هدررفت آب از طریق تعرق بههاروزنهبستن 
Mahajan(باشدمی & Tuteja, هاروزنهکلی طوربه). 2005

باشند، ازجمله عوامل مهم در از دست دادن آب گیاه می
هاروزنهکه در شرایط تنش خشکی گیاهان با بستن يطوربه

Koocheki(دهنداتالف آب را کاهش می et al., 2008.(
Fatehگزارش ) در بررسی بر روي جو2012(و همکاران

کاهش ايروزنهتنش خشکی هدایت شرایطدرکردند که 
عنوان یک بههاروزنهبسته شدن کلی طوربه. کندپیدا می

از این طریق موجب حفظ و گیاهوباشدمیپاسخ سازشی 
نسبی محتويجزئی آبی و حفظنگهداري آب در شرایط کم

Fischer(گرددمیآب  et al., نسبی آب محتوي.)1998
برگ بیشتر باعث افزایش میزان فتوسنتز و در نتیجه، افزایش 

و از این طریق شودمیدر شرایط تنش ی و کیفیکمعملکرد
تا حدودي باعث جبران کاهش فتوسنتز تحت تأثیر بسته 

Sharafzadeh(گرددمیهاروزنهشدن  & Zare, 2011( .
که در شرایط تنش خشکی یکی از صدمات مهم دیگري

دنبال آن کاهش هو بتخریب مولکول کلروفیلشودمیایجاد 
به دنبال این تخریب، همچنین،استی و کیفیعملکرد کم

هاي که دلیل آن افزایش رنگیزهشودمیدیده گیاه رنگی 
Zhang(باشدمیتنوئید و آنتوسیانین ومحافظ مانند کار et

al., ها یکی از عوامل کلروفیل برگمحتويهمچنین ). 2010
کلیدي در تعیین سرعت فتوسنتز و تولید ماده خشک 

دارمعنیو از آنجایی که تنش خشکی باعث کاهش باشدمی
بنابراین از این طریق در کاهش ،گرددمیمقدار کلروفیل 

Ahmadi(عملکرد گیاه تأثیرگذار است &

Ceiocemardeh, 2004 .(
تنش خشکی بر هم یکی دیگر از اثرات منفیهمچنین

و از این طریق باعث باشدمیاي در گیاهان زدن تعادل تغذیه
که با تأمین عناصر مورد گرددمیاختالل در رشد گیاهان 

توان وضعیت رشد را در این شرایط طریق خاك مینیاز از
Grattan(تا حدي بهبود بخشید & Grieve, طوربه). 1999

کلی استفاده از کودهاي دامی اهمیت زیادي در حفظ 
ساختمان، فعالیت بیولوژیک، ظرفیت تبادل و نگهداري آب 

و و در نهایت اصالح ساختار فیزیکی و شیمیایی خاك دارد
عناصر ضروري موجود در کودهاي دامی در سطوح همچنین

کافی براي تکمیل چرخه رشد گیاهان مورد نیاز بوده و تأثیر 
ی و کیفی گیاهان دارویی داردی بر بهبود عملکرد کممهم

)Warman & Termeer, کود دامی باعث افزایش ).2005
خلل و فرج خاك و موجب رشد و گسترش بیشتر ریشه 
گیاهان در خاك شده و جذب آب و عناصر غذایی در گیاه 

و بر اثر تغذیه مناسب گیاه، رشد و بخشدرا بهبود می
ی و کیفی کمدر نتیجه عملکرد ،یابدمیفتوسنتز آن افزایش

Blaise(دبرباال میگیاهان را et al., در آزمایش ). 2005
بررسی اثر تنش خشکی و کود دامی گزارش شد که مصرف 
کود دامی اثرات تنش خشکی را بهبود بخشیده و منجر به 
افزایش عملکرد ماده خشک و عملکرد اسانس گیاه 

گلی نسبت به شرایط تنش خشکی بدون استفاده از کود مریم
اثرات مثبت کود دامی در دلیلبه تواندمی، که شدهدامی 
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اي گیاه تغذیهط یشرابهبود وفیزیکی خاك بهبود خواص 
,Govahi(باشد همچنین کود دامی در خاك ضمن ).2015

براي رشد را سازي بستر زمین تأمین رطوبت، امکان آماده
دلیل تأمین عناصر غذایی ازجمله هریشه فراهم کرده و ببهتر 

نیتروژن باعث افزایش رشد رویشی گیاه و در نهایت باعث 
گرددمیی و کیفی افزایش عملکرد کم)Ahmadi &

Ceiocemardeh, در همین رابطه نیز گزارش شده ). 2004
که عناصر ضروري موجود در کودهاي دامی در سطوح کافی 

چرخه رشد گیاهان مورد نیاز بوده و باعث براي تکمیل 
گرددمیی و کیفی گیاهان بهبود عملکرد کم)Warman &

Termeer, همچنین کودهاي دامی با افزایش مواد ). 2005
آلی خاك موجب افزایش درصد خلل و فرج خاك و در 
نهایت رشد و گسترش بیشتر ریشه گیاهان در خاك شده که 

بخشند و باعث کاهش اثرات میجذب آب در گیاه را بهبود 
Blaise(ند شومیتنش خشکی  et al., 2005.(

هاي متعدد از آنجایی که گیاهان طی دوره رشد با تنش
شوند مطالعه آثار محیطی ازجمله تنش خشکی مواجه می

ی و کیفی گیاه در انتخاب هاي کمتنش خشکی بر ویژگی
ارقام مقاوم به خشکی و همچنین ذخیره و مصرف کارآمد 

مطالعه با هدف این به همین دلیل .خواهد بودمؤثرآب، 
بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاري و کود دامی بر

ی و کیفی دو گونه خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد کم

.شدآویشن در مرحله گلدهی کامل انجام 

هامواد و روش
صورت به1395و 1394آزمایش در دو سال زراعی
کامل تصادفی با سه هايفاکتوریل در قالب طرح بلوك

تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه 
دقیقه شمالی و 53،درجه32بیرجند با عرض جغرافیایی

دقیقه شرقی و با ارتفاع 13درجه و 59طول جغرافیایی 
متر از سطح دریا انجام شد. فاکتورهاي آزمایش1480
ظرفیت زراعی %100(: سطوح رطوبتی در سه سطحشامل

ظرفیت زراعی)، کود دامی در %33و %67عنوان شاهد، به
تن در هکتار کود دامی) و دو گونه 30صفر و (دو سطح

دناییآویشن و )Thymus vulgaris(باغیآویشن
)Thymus daenensis (صورت تصادفی در بودند که به

کرت و هر 12ها قرار گرفتند. هر بلوك شامل داخل کرت
متر و فاصله بین ردیف 4خط کاشت به طول 4کرت شامل 

متر و فاصله نشاءها روي خط کاشتسانتی50
برداري از کاشت، نمونهمتر بود. قبل از تهیه بسترسانتی40

متري خاك محل آزمایش براي تعیین سانتی0-30عمق 
ها به نمونه.شدخصوصیات فیزیکی و شیمیایی انجام 

هاي شناسی منتقل شده و میزان شاخصآزمایشگاه خاك
).1(جدولگیري شدندمورد نیاز اندازه

متري خاكسانتی0-30فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه در عمق تجزیه -1جدول
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12تا 10هایی به طول ءعملیات کاشت با استفاده از نشا
ود در سسه پاکان بذر اصفهان تهیه شده بؤمتر که از مسانتی

بالفاصله پس از کاشت هر کرت، . شدانجام 1394خردادماه 
و آبیاري دوم به فاصله سه روز بعد انجامعملیات آبیاري 

کاشت عملیات واکاري براي شد. یک هفته بعد ازانجام 
هایی که خشک شده بودند، انجام گردید. مبارزه با ءنشا

صورت ر طول فصل رشد در چندین مرحله بههاي هرز دعلف
. پس از استقرار گیاه اعمال تدریجی شدوجین دستی انجام 
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ابتدا سیستم ،تنش خشکی آغاز گردید. براي اعمال تنش
براي هر بوته در آنگاه. شداي در مزرعه احداث آبیاري قطره

ها چکانی در نظر گرفته شد. آب ورودي به کرتهر کرت قطره
گردید و حجم آب آبیاري وسیله شیرهاي تعبیه شده، کنترل به

براي هریک از تیمارها نیز توسط کنتور حجمی تعبیه شده 
0- 30گیري از عمق . زمان انجام آبیاري با نمونهشدکنترل 
و تعیین رطوبت وزنی )Oger(وسیله اگرهمتري خاك بسانتی

انجام گردید.Aخاك با استفاده از تشتک تبخیر کالس 

گیري صفات مورد بررسیبرداري و اندازههاي نمونهروش
ايروزنههدایت 

Abdelbagiو Moradiبه روشايروزنههدایت 

.شدو با دستگاه پرومتر انجام ) 2007(

محتوي نسبی آب
گرم از برگ با استفاده از ترازوي 1/0از هر بوته 

سپس هر نمونه در داخل ).FW(دیجیتال توزین شد
لیتر آب میلی10مقدار ها قرار داده شده و بهدیشپتري

ساعت در محل تاریک 24مدت مقطر به آنها اضافه و به
را از هاسپس نمونهقرار داده شدند تا کامالً اشباع شوند.

ده و وزن اشباع آنها کرخشک آب مقطر خارج و

75). پس از آن نمونه در آون با دماي SW(گیري شداندازه
ساعت خشک شده و توزین 24گراد به مدت درجه سانتی

ي نسبی آب برگ از رابطه زیر محاسبهامحتو).DW(شد
Gunes(گردید et al., 2008.(

هاي فتوسنتزيرنگیزه
با برگ به دقت توزین و در هاون چینیگرم1/0

سپس با افزودن گردید.استفاده از نیتروژن مایع خرد
% در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت80لیتر استون میلی10

. عصاره اده شددقیقه قرار د10دور در دقیقه به مدت 6000
در داخل لوله آزمایش ریخته جدا شده حاصل از سانتریفیوژ 

با استفاده از دستگاه پس از آن جذب محلول.شد
نانومتر663و647، 470هاي در طول موجاسپکتروفتومتر

عنوان محلول شاهد % نیز به80گیري شد. از استون اندازه
براي تنظیم صفر جذب نوري اسپکتروفتومتر استفاده شد. 

گلدهی در مرحلهو کاروتنوئیدbوaکلروفیلگیري اندازه
لیتر گرم در میلیگیري میلی. واحد اندازهشدنجام کامل ا

,Lichtenthder(عصاره گیاهی بود 1987.(

ℎ = 11.75 663 − 2.79 647ℎ = 21.5 647 − 5.7 663
( + ) = (1000 470 − 1.82 − 85.02 )198

b ،Cکلروفیل a،Chbکلروفیل Chaفوقهاي در رابطه

(X+C) میزان کاروتنوئیدها وA میزان جذب در طول
هاي مختلف است.موج

ی)وزن خشک کل (عملکرد کم
(مرحله گلدهی کامل)، با رعایت برداريدر مرحله نمونه

بوته از خطوط کاشت 3اي تعداد حذف اثرات حاشیه

ها در آون در نمونهبرداشت گردید و پس از خشک کردن 
وزن خشک ،ساعت48گراد به مدت درجه سانتی72دماي 

.شدگیري کل هر نمونه اندازه

(عملکرد کیفی)میزان اسانس
آب و با دستگاه کلونجر بامقدار اسانس با روش تقطیر

هاي گلدار تازه تعیین گردید. به این منظور از سرشاخه
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ها یکسان تمامی نمونهگیري براي . زمان اسانسشداستفاده 
گیري عملیات ساعت بود. بعد از اسانس2مدت و به
سدیم انجام سولفاتگیري از اسانس با استفاده از نمک آب
و در پایان ضمن تعیین وزن اسانس خالص مقدار آن بر شد

محاسبه )w/w(حسب وزن اسانس به وزن تر نمونه گیاهی
Safaei-Ghomi(شد et al., 2009(.

وتحلیل گیري شده مورد تجزیهپایان صفات اندازهدر 
هاي آزمایش انجام آماري قرار گرفتند و تجزیه مرکب سال

از هاو رسم شکلهاوتحلیل دادهشد. براي تجزیه
SASهاي افزارنرم (V9.1) وExcel.مقایسه استفاده گردید

در سطح احتمالLSDنیز با استفاده از آزمون هامیانگین
.شدانجام 5%

نتایج
ايروزنههدایت 

دهنده اثر نتایج تجزیه واریانس دو سال زراعی نشان
سال، تنش رطوبتی، گونه و کود دامی در سطح دارمعنی

بود و در بین اثرات ايروزنهبر روي هدایت %1مال تاح
گانه گانه و چهارگانه فقط اثر متقابل سهمتقابل دوگانه، سه

%1در کود دامی در سطح احتمال تنش رطوبتی در گونه
). نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل 2جدول (گردیددارمعنی

تنش رطوبتی در گونه در کود دامی نشان داد که با کاهش 
سطوح رطوبتی خاك در هر دو گونه مورد آزمایش هدایت 

اما کود دامی بکار برده شده اثرات ،کاهش پیدا کردايروزنه
و باعث کاهش اثرات تنش رطوبتی شده و در بهبودي داشته 

تن در هکتار کود 30هر دو گونه مورد آزمایش با کاربرد 
(شکل افزایش پیدا کردايروزنهدامی میزان هدایت 

100کلی با رسیدن رطوبت خاك از سطح طوربهالف). - 1
در ايروزنهظرفیت زراعی، کاهش میزان هدایت %33به 

تن در هکتار 30گونه باغی در شرایط عدم کاربرد و کاربرد 
و در گونه دنایی %23/12و %59/36ترتیب برابر کود دامی به

تن در هکتار کود دامی 30در شرایط عدم کاربرد و کاربرد 
در الف). - 1بود (شکل %98/20و %13/31ترتیب برابر به

مربوط به ايروزنههر دو گونه مورد مطالعه بیشترین هدایت 
که بیشترین يطوربه،تن در هکتار کود دامی بود30تیمار 

ظرفیت %100از گونه باغی در تیمار ايروزنهمیزان هدایت 
تن در هکتار کود دامی بدست آمد که 30زراعی و کاربرد 

30ظرفیت زراعی گونه دنایی با کاربرد %100با تیمارهاي 
ظرفیت زراعی گونه %67تن در هکتار کود دامی و تیمار 

ي دارمعنیتن در هکتار کود دامی تفاوت 30باغی و کاربرد 
از ايروزنهو کمترین میزان هدایت نداشتاز نظر آماري 

ظرفیت زراعی و عدم کاربرد کود %33گونه دنایی در تیمار 
ظرفیت زراعی، گونه دنایی %67آمد که با تیمار دامی بدست 

ظرفیت زراعی، %33و %67و عدم کاربرد کود دامی و تیمار 
گونه آویشن باغی و عدم کاربرد کود دامی تفاوت آماري 

الف).-1(شکل نداشتي دارمعنی
ايروزنهدر این آزمایش بین دو گونه از نظر هدایت 

که گونه باغی يورطبه،ي وجود داشتدارمعنیتفاوت 
بیشتري را نسبت به گونه دنایی دارا ايروزنهمیزان هدایت 

موجب کاهش تواندمیهاروزنهبود. اگرچه بسته شدن 
به داخل CO2کاهش ورود وتبادالت گازي فتوسنتزي 

اما بسته بودن روزنه ،کاهش فتوسنتز گرددبعدبرگ و 
آب در عنوان یک پاسخ سازشی موجب حفظ و نگهداريبه

توان بیان کرد که گونه می. بنابراین شودمیآبی شرایط کم
تر نگه داشتن روزنه باعث کاهش تعرق و دنایی با بسته

در نتیجه این گونه میزان آب ،هدررفت آب از گیاه شده
است.هاي خود نگه داشتهها و بافتبیشتري را در برگ

هاي البین سدارمعنیدهنده تفاوت اثر اصلی سال نشان
ايروزنهزراعی بود و در سال دوم زراعی میزان هدایت 

در ايروزنهبیشتر از سال اول زراعی بود و افزایش هدایت 
بود %45/25سال دوم نسبت به سال اول زراعی 

دلیل اینکه اثرات ب). در سال دوم زراعی به- 1(شکل 
تنش رطوبتی به دالیل بهبود وضعیت خاك، بهبود وضعیت 

اي گیاه و باالتر رفتن مقاومت گیاه کاهش پیدا ریشهسیستم
در ايروزنهو هدایت هاروزنهمیزان باز شدن براینابن،کرده

.باشدمیسال دوم آزمایش بیشتر از سال اول 



...ات تنش خشکی و کود دامیاثر798

ايروزنه(الف) و اثر اصلی سال (ب) بر روي هدایت اثر متقابل تنش رطوبتی در گونه در کود دامی-1شکل
).باشندمی%5در سطح احتمال LSDدار براساس آزمون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك فاقد اختالف آماري معنیستون(

محتوي نسبی آب
بـودن اثـرات   دارمعنیدهنده نتایج تجزیه مرکب نشان

دارمعنـی اصلی سال، تنش رطوبتی، گونه و کود دامـی و  
نسـبی آب  محتويبودن اثر متقابل سال در گونه بر روي 

گانه و چهارگانـه  و بقیه اثرات متقابل دوگانه، سهباشدمی
باعـث کـاهش   تـنش رطـوبتی  ). 2(جدولنشد دارمعنی

که محتوي نسـبی آب  طوريهب،نسبی آب گردیدمحتوي
%100(ظرفیت زراعـی نسـبت بـه شـاهد    %33تیمار در

).الـف - 2(شـکل  یافـت  کـاهش  %9/9ظرفیت زراعی) 
ي دارمعنـی همچنین بین سطوح کود دامی اختالف آماري 

نسـبی آب  محتـوي وجود داشت و با کاربرد کـود دامـی   
نسبت بـه عـدم کـاربرد کـود دامـی افـزایش پیـدا کـرد         

). همچنین نتایج تجزیه مرکب سال در گونه ب- 2(شکل
نشان داد که بین دو سال زراعی و دو گونه مورد آزمایش 

نسـبی  محتـوي ي وجود دارد و بیشـترین  دارمعنیتفاوت 
آب از گونه آویشن دنایی در سال دوم زراعی بدست آمد

نسبی آب در سال دوم زراعی نسبت به محتويافزایش و
و در گونه بـاغی  %6/17سال اول زراعی در گونه دنایی 

ج). گونه دنایی رشـد و گسـترش   - 2بود (شکل 97/6%
تـوان بیـان   و میداشتجانبی بیشتري را در هر دو سال 

تر در سـال اول  این گونه با توجه به استقرار سریعکه کرد 
ــال دوم، س  ــر در سـ ــد زودتـ ــه و رشـ ــتم ریشـ اي یسـ

و همین دلیل باعـث جـذب آب   داشتهتري را یافتهتوسعه
نسبی بیشتر آب در این گونه شده است. محتويبیشتر و 
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نسبی آب (بر حسب درصد)محتوياثرات اصلی تنش رطوبتی (الف) و کود دامی (ب) و اثر متقابل سال در گونه (ج) بر روي -2شکل
)می باشند.%5در سطح احتمال LSDدار براساس آزمون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك فاقد اختالف آماري معنیستون(

هاي فتوسنتزي رنگیزه
aکلروفیل 

بودن اثرات دارمعنیدهنده نتایج مقایسه میانگین نشان
اصلی سال، تنش رطوبتی، گونه و کود دامی و اثرات متقابل 
تنش رطوبتی در گونه در کود دامی و اثر سال در گونه در 

(جدول باشدمیaبر روي میزان کلروفیل% 1سطح احتمال 
). مقایسه میانگین متقابل تنش رطوبتی در گونه در کود 2

هاي مورد رطوبتی، گونهدامی نشان داد که بین سطوح تنش 
ي وجود دارد و دارمعنیآزمایش و سطوح کود دامی تفاوت 

ظرفیت زراعی %33به %100با کاهش رطوبت خاك از 
در هر دو گونه مورد آزمایش کاهش پیدا aمیزان کلروفیل 

اما در مقابل کود دامی بکار برده شده اثر بهبودي داشته ،کرد
در هر دو گونه مورد و باعث کاهش اثرات تنش رطوبتی

براي گونه دنایی در aکاهش کلروفیل .آزمایش گردید
تن در هکتار کود دامی 30شرایط عدم کاربرد و کاربرد 

و براي گونه باغی در شرایط %78/15و %4/21ترتیب به
ترتیب تن در هکتار کود دامی به30عدم کاربرد و کاربرد 

شترین میزان الف). بی-3(شکل بود%8/24و 39/26%
ظرفیت %100از گونه آویشن دنایی در سطح aکلروفیل 

تن در هکتار کود دامی بدست آمد که از 30زراعی و کاربرد 
%100وفیل همین گونه در تیمار نظر آماري با میزان کلر

ظرفیت %67کاربرد کود دامی و تیمار ظرفیت زراعی و عدم
تن در هکتار کود دامی تفاوت 30زراعی و کاربرد 

و در مقابل کمترین میزان نداشتي از نظر آماري دارمعنی
ظرفیت زراعی، گونه آویشن باغی %33از تیمار aکلروفیل 

الف).-3(شکل و عدم کاربرد کود دامی بدست آمد
دهنده تفاوت آماري همچنین اثر متقابل سال در گونه نشان

در هر aبین دو سال زراعی بود و میزان کلروفیل دارعنیم
دو گونه مورد آزمایش در سال دوم افزایش پیدا کرد و 

از گونه آویشن دنایی در سال دوم aبیشترین میزان کلروفیل 
زراعی و کمترین میزان از گونه آویشن باغی در سال اول 

دوم در سال aافزایش میزان کلروفیل و زراعی بدست آمد
و در %35زراعی نسبت به سال اول در گونه آویشن دنایی 

ب).-3(شکل بود%9/26گونه آویشن باغی 
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(ب)aاثر متقابل سال در گونه، بر روي میزان کلروفیل (الف) واثر متقابل تنش رطوبتی در گونه در کود دامی-3شکل
)می باشند.%5در سطح احتمال LSDدار براساس آزمون یک حرف مشترك فاقد اختالف آماري معنیهاي داراي حداقل ستون(

bکلروفیل 

تحت تأثیر اثرات اصلی %1این صفت در سطح احتمال 
سال، سطوح مختلف تنش رطوبتی، گونه و کود دامی قرار 

اثر گونه در کود دامی، سال گرفت. در بین اثرات متقابل هم
گانه سال در در گونه، سال در کود دامی و اثر متقابل سه

بر روي این %1تنش رطوبتی در گونه در سطح احتمال 
نشد دارمعنیاما بقیه اثرات متقابل شدنددارمعنیصفت 
مقایسه میانگین سال در تنش رطوبتی در گونه ).2(جدول

بین سطوح تنش رطوبتی و دارمعنیدهنده تفاوت نشان
(شکل هاي مورد آزمایش در هر دو سال زراعی بودگونه

در bالف). با کاهش میزان رطوبت خاك میزان کلروفیل - 4
هر دو گونه مورد آزمایش و در هر دو سال زراعی کاهش 

از گونه آویشن دنایی bپیدا کرد و بیشترین میزان کلروفیل
از سال دوم زراعی بدست ظرفیت زراعی و %100در تیمار 

از گونه آویشن باغی در bآمد و کمترین میزان کلروفیل 
ظرفیت زراعی و از سال اول زراعی بدست آمد %33تیمار 

در سال دوم 33همین گونه در تیمار bکه با میزان کلروفیل 
ظرفیت زراعی در سال اول زراعی %67زراعی و تیمار 

الف). همچنین -4ل (شکي نداشتدارمعنیتفاوت آماري
دهنده تفاوت آماري نشاندامیاثر متقابل سال در کود

تن در 30بین سطوح کود دامی بوده و کاربرد دارمعنی
هکتار کود دامی در هر دو سال زراعی باعث افزایش میزان 

شده است اما بیشترین میزان این صفت در سال bکلروفیل 
ب).- 4(شکل دوم زراعی بوده است

(ب)bبر روي میزان کلروفیل ،و اثر متقابل سال در کود دامی(الف) اثر متقابل سال در تنش رطوبتی در گونه -4شکل
)می باشند.%5در سطح احتمال LSDدار براساس آزمون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك فاقد اختالف آماري معنیستون(
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کاروتنوئید
دارمعنیدهنده تأثیر تجزیه مرکب دو سال آزمایش نشان

% و اثر تنش 1سال، گونه و کود دامی در سطح احتمال 
رطوبتی، اثر متقابل تنش رطوبتی در گونه و سال در تنش 

بر روي میزان کاروتنوئید %5رطوبتی در سطح احتمال 
مقایسه میانگین سال در تنش رطوبتی ). 2جدول (باشدمی

بین سطوح تنش رطوبتی در دو دارمعنیدهنده تفاوت نشان
و در هر دو سال زراعی با کاهش میزان باشدمیسال زراعی 

اما در ،رطوبت خاك، میزان کاروتنوئید افزایش پیدا کرد
سال دوم زراعی میزان کاروتنوئید نسبت به سال اول کاهش 

ظرفیت %33از تیمار رین میزان کاروتنوئیدبیشت.پیدا کرد
از زراعی و سال اول زراعی بدست آمد و کمترین میزان

ظرفیت زراعی و سال دوم بدست آمد که از نظر %100تیمار 
ظرفیت زراعی و سال دوم اختالف %67آماري با تیمار 

با رسیدن رطوبت کلیطوربه.نداشتي دارمعنیآماري 
ظرفیت زراعی میزان کاروتنوئید در %33به %100خاك از 

افزایش %14/15و %9/21ب یترتسال اول و دوم زراعی به

همچنین اثر متقابل تنش رطوبتی الف). -5(شکل پیدا کرد
در گونه نشان داد که با کاهش رطوبت خاك در هر دو گونه 

افزایش پیدا کرد اما گونه کاروتنوئیدمورد مطالعه میزان 
رین و تبیش.داشتان کاروتنوئید بیشتري آویشن باغی میز

ظرفیت %33ترتیب از تیمارهاي کمترین میزان کاروتنوئید به
ظرفیت زراعی و %100زراعی و گونه آویشن باغی و تیمار 

ب). اثر اصلی کود - 5(شکل گونه آویشن دنایی بدست آمد
بین سطوح کود دامی دارمعنیدهنده تفاوت دامی نیز نشان

بوده و با کاربرد کود دامی میزان کاروتنوئید کاهش پیدا کرد
شرایط کاربرد کود دامی به دلیل بهبود درج).-5(شکل 

خصوصیات فیزیکی خاك و فراهمی بیشتر آب و مواد 
،غذایی براي گیاه اثرات تنش رطوبتی کاهش پیدا کرده

و انرژي داشتها بنابراین گیاه میزان کلروفیل بیشتري ر
کمتري براي تولید کاروتنوئید که رنگیزه محافطتی بوده 

دلیل کاروتنوئید کمتر تواندمیصرف کرده است و همین 
شرایط کاربرد کود دامی باشد.درها گونه

، اثر تنش رطوبتی در گونه (ب) (الف)اثر متقابل سال در تنش رطوبتی-5شکل
(ج)و اثر اصلی کود دامی بر روي میزان کاروتنوئید

)می باشند.%5در سطح احتمال LSDدار براساس آزمون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك فاقد اختالف آماري معنیستون(
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نسبی آب، محتوي، ايروزنهمرکب صفات هدایت واریانسحاصل از تجزیهمقادیر میانگین مربعات -2جدول 
تنش خشکی و کاربرد کود دامیدر شرایطکاروتنوئید ،bو aکلروفیل 

کاروتنوئید bکلروفیل  aکلروفیل 
نسبیمحتوي

آب
دایته

ايروزنه
درجه
آزادي منابع تغییرات

ns5/0 ns26/0 *05/2 ns22/22 **28/104 2 تکرار
**77/86 **35/40 **43/105 **5/1544 **71/925 1 سال

93/4 69/2 03/0 91/56 46/2 2 تکرار× سال
*32/3 **32/32 **58/23 **75/348 **72/155 2 تنش رطوبتی
**49/30 **85/89 **54/101 **81/10902 **10/52 1 گونه
**18/21 **89/19 **68/31 **46/174 **73/476 1 کود دامی
*88/4 ns24/0 ns96/0 ns83/1 ns89/3 2 گونه× رطوبتی تنش 
ns15/0 ns045/0 ns98/0 ns7/20 ns72/1 2 کود دامی×تنش رطوبتی
ns28/1 **64/1 ns12/0 ns06/23 ns97/0 1 کود دامی× گونه 
ns31/0 ns16/0 **19/4 ns96/2 **16/33 2 کود دامی×گونه×تنش رطوبتی
**65/18 ns41/0 ns4/0 ns7/0 ns46/3 2 تنش رطوبتی× سال
ns64/1 **22/3 **23/6 **57/487 ns13/4 1 گونه×سال
ns02/0 **57/1 ns56/0 ns41/2 ns89/11 1 کود دامی×سال
ns49/2 *07/1 ns019/0 ns5/9 ns1/0 2 گونه×تنش رطوبتی×سال
ns43/0 ns04/0 ns023/0 ns02/2 ns054/0 2 کود دامی×تنش رطوبتی×سال
ns48/0 ns55/0 ns0013/0 ns76/23 ns0019/0 1 کود دامی×گونه×سال
ns01/0 ns077/0 ns08/0 ns58/3 ns85/0 2 کود دامی×گونه× تنش رطوبتی×سال

96/0 21/0 36/0 92/13 75/4 44 خطاي باقیمانده
55/13 24/6 78/6 15/5 55/9 ضریب تغییرات

ns،* هستند.%1و %5دار در سطح احتمال معنیودارترتیب غیر معنیبه:**و

هاي هوایی)(وزن خشک اندامیعملکرد کم
دارمعنینتایج تجزیه مرکب دو سال، بیانگر اثر 

تیمارهاي سال، تنش رطوبتی، گونه، کود دامی، تنش 
رطوبتی در گونه، گونه در کود دامی، سال در گونه و 

ی سال در تنش رطوبتی در گونه بر روي عملکرد کم
مقایسه میانگین اثر متقابل سال در ).3(جدولباشدمی

تنش رطوبتی در گونه نشان داد که با کاهش سطوح 
ی در هر دو گونه مورد آزمایش و رطوبتی عملکرد کم

در هر دو سال زراعی کاهش پیدا کرد و بین دو سال 
ي وجود دارمعنیزراعی و دو گونه مورد آزمایش تفاوت 

دنایی میزان عملکرد که گونه آویشنيطوربه،داشت
باالتري را نسبت به گونه آویشن باغی در هر دو سال 

از گونه آویشن یزراعی دارا بود و بیشترین عملکرد کم
و از سال دوم ظرفیت زراعی%100دنایی در تیمار 
%33از گونه آویشن باغی در تیمار زراعی و کمترین

همچنین .و سال اول زراعی بدست آمدظرفیت زراعی
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میزان عملکرد در هر دو گونه مورد آزمایش و در تمامی 
سطوح تنش خشکی در سال دوم زراعی بیشتر از سال 
اول بود و در هر دو گونه مورد آزمایش افزایش عملکرد 

باشدمیبرابر سال اول زراعی 3/1در سال دوم زراعی 
همچنین نتایج نشان داد که میزان ).الف- 6(شکل

راي گونه باغی در سال اول زراعی ی بکاهش عملکرد کم
و در سال دوم %56/35ظرفیت %33از شرایط شاهد به 

بوده است اما این میزان کاهش براي %42/33زراعی 
و در سال دوم %09/49گونه دنایی در سال اول زراعی 

دهنده تولید ماده بوده است که نشان%97/32زراعی 
پذیري کمتر گونه دنایی در سال خشک بیشتر و آسیب

همچنین این گونه در سال دوم .باشدمیدوم زراعی 
در سال دوم دوباره و رشد داشتاستقرار بهتري را 

،تر از گونه باغی بودزراعی در این گونه بیشتر و سریع
به همین دلیل این گونه در سال دوم زراعی از شاخص 

است. در گونه پایداري عملکرد بیشتري برخوردار بوده 
طور که در نتایج قابل مشاهده است، اگرچه باغی همان

اما با سال داشتدر سال دوم زراعی عملکرد بیشتري را 
تفاوت ولینداشتي از نظر آماري دارمعنیاول تفاوت 

بین دو سال زراعی در گونه دنایی کامالً مشهود است. 
که با گونه در کود دامی نشان داد دارمعنیهمچنین اثر 

ی در هر دو گونه مورد دامی عملکرد کمدکاربرد کو
آزمایش نسبت به شرایط عدم کاربرد کود دامی افزایش 

ی در شرایط که درصد افزایش عملکرد کمپیدا کرد 
تن در هکتار کود دامی نسبت به عدم کاربرد 30کاربرد 

و %1/24ترتیب برابر کود در گونه دنایی و باغی به
تن در هکتار کود دامی و30تیمار کاربرد و بود5/21%

ی را گونه آویشن دنایی باالترین میزان عملکرد کم
).ب- 6(شکلداشت

(ب)(وزن خشک کل)یبر روي میزان عملکرد کم(الف) و اثر گونه در کود دامیاثرات متقابل سال در تنش رطوبتی در گونه-6شکل
)باشند.می%5در سطح احتمال LSDدار براساس آزمون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك فاقد اختالف آماري معنیستون(

عملکرد کیفی (اسانس)
نتایج مقایسه میانگین تجزیه مرکب دو سال زراعی 

، گونه، کود رطوبتیسال، تنش دارمعنیدهنده اثر نشان
در گونه، گونه در کود رطوبتی دامی و اثرات متقابل تنش 

و سال در گونه در سطح رطوبتی دامی، سال در تنش 
در مورد وباشدمیبر روي عملکرد اسانس %1احتمال 

درصد اسانس فقط اثرات اصلی سال، تنش رطوبتی، گونه 
). در مورد میزان 3(جدول گردیددارمعنیو کود دامی 

ملکرد اسانس، مقایسه میانگین سال در تنش رطوبتی ع
نشان داد که در هر دو سال زراعی بین سطوح تنش 

ي وجود دارد و بیشترین میزان دارمعنیرطوبتی تفاوت 
ظرفیت زراعی و از سال %67عملکرد اسانس از تیمار 

ظرفیت زراعی و سال %33دوم زراعی و کمترین میزان از 
). در مورد بازده الف- 7شکل(اول زراعی بدست آمد

سطح گونه آویشن دنایی دراسانس نیز بیشترین میزان از 
بدست آمد که با بازده اسانس این ظرفیت زراعی67%
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ظرفیت زراعی و بازده اسانس گونه %33گونه در سطح 
زراعی تفاوت آماري %67آویشن باغی در سطح 

میانگین ین مقایسه نهمچ).4جدول(نداشتي دارمعنی
بین دو سال دارمعنیدهنده تفاوت سال در گونه نشان

زراعی و دو گونه مورد آزمایش بود و در هر دو سال 
زراعی گونه آویشن دنایی عملکرد اسانس باالتري را 

و بیشترین عملکرد داشتنسبت به گونه آویشن باغی 
) از گونه آویشن دنایی در سال kg.ha-153/30اسانس (

در سال اول زراعی میزان اسانس .دوم زراعی بدست آمد

برابر آویشن باغی و در سال دوم 9/2در آویشن دنایی 
ب). در بین دو سال - 7برابر بود (شکل05/3زراعی 

رادرصد اسانس باالترينیززراعی، سال دوم زراعی
ه در کود دامی نیز نشان اثر متقابل گون).4جدول(داشت

تن در هکتار کود دامی عملکرد 30داد که با کاربرد 
در هر دو گونه مورد آزمایش افزایش پیدا کرد اما اسانس

گونه آویشن دنایی بر گونه آویشن باغی برتري داشت
تن در 30بازده اسانس نیز با کاربرد البته .ج)- 7(شکل 

.)4جدول(هکتار کود دامی افزایش پیدا کرد

اثرات متقابل سال در گونه (الف)، سال در تنش رطوبتی (ب) و گونه در کود دامی (ج) -7شکل
(برحسب کیلوگرم در هکتار)بر روي عملکرد اسانس

)باشند.می%5در سطح احتمال LSDاساس آزمون دار برهاي داراي حداقل یک حرف مشترك فاقد اختالف آماري معنیستون(
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ی، درصد اسانس و عملکرد کیفیعملکرد کممرکبواریانستجزیهمقادیر میانگین مربعات -3جدول 
(میزان اسانس بر حسب کیلوگرم در هکتار)

عملکرد اسانس
(کیلوگرم در هکتار)

درصد اسانس
(%)

ی عملکرد کم
(کیلوگرم در هکتار)

درجه آزادي  تغییراتمنابع 

**49/38 **19/0 **92/367092 2 تکرار
**27/500 **57/0 **08/3479750 1 سال

92/0 049/0 56/102082 2 تکرار× سال
**48/338 **95/0 **27/4081783 2 رطوبتیتنش 
**72/5616 **16/0 **53/43237306 1 گونه
**98/505 **32/0 **92/1372768 1 کود دامی
**38/56 *094/0 **92/1166974 2 گونه× رطوبتی تنش 

27/1 ns 005/0 ns 46/2896 ns 2 کود دامی×رطوبتی تنش 
**17/177 075/0 ns **97/173154 1 کود دامی× گونه 

17/1 ns 001/0 ns 31/10158 ns 2 کود دامی×گونه×رطوبتی تنش 
*17/13 042/0 ns 43/25661 ns 2 رطوبتیتنش × سال
**29/147 024/0 ns **03/692244 1 گونه×سال

31/1 ns 05/0 ns 26/48907 ns 1 کود دامی×سال
59/4 ns 018/0 ns *75/65146 2 گونه×رطوبتی تنش ×سال
12/0 ns 0023/0 ns 57/205 ns 2 کوددامی×رطوبتی تنش ×سال
50/4 ns 021/0 ns 43/409 ns 1 کوددامی×گونه×سال
72/0 ns 01/0 ns 01/3333 ns 2 کود دامی×گونه× رطوبتی تنش×سال
98/3 019/0 18/17304 44 خطاي باقیمانده
32/11 42/13 7/7 ضریب تغییرات

ns،* هستند.% 1و %5دار در سطح احتمال معنیودارمعنیترتیب غیربه:**و

بحث
خشکی است که ها واکنش اولیه گیاه به بسته شدن روزنه

Jamesدهد (اي و میزان فتوسنتز را کاهش میهدایت روزنه

& William, 1998 .(Souza) گزارش 2004و همکاران (
اي را در گیاه آفتابگردان کردند که تنش خشکی هدایت روزنه

و همکاران Alyari% کاهش داد که با نتایج 55به میزان 

بسته شدن روزنه ) بر روي گیاه لوبیا مطابقت دارد. 2001(
به داخل برگ و کاهش فتوسنتز CO2باعث کاهش ورود 

همین دلیل عامل محدودکننده فتوسنتز در شرایط گردد و بهمی
Fatehاي بوده است (تنش، عامل روزنه et al., 2012 .(

همچنین در شرایط تنش خشکی محتوي نسبی آب برگ گیاه 
,Sharafzadeh & Zareکند (کاهش پیدا می 2011 .(
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ی، درصد اسانس و عملکرد اسانس در سطوح مختلف تنش رطوبتی، سال، گونه و کود دامیمقایسه میانگین عملکرد کم-4جدول

عملکرد اسانس
(کیلوگرم در هکتار)

درصد اسانس
یعملکرد کم

(کیلوگرم در هکتار)
تیمار

تنش خشکی
98/17 b 84/0 c 51/2118 a 100%
2/21 a 27/1 a 79/1661 b 67%
71/13 c 05/1 b 35/1295 c 33%

سال
99/14 b 94/0 b 04/1472 b 1394
27/20 a 11/1 a 72/1911 a 1395

گونه
8/8 b 98/0 b 95/916 b Thymus vulgaris

46/26 a 07/1 a 81/2466 a Thymus daenensis

کود دامی
98/14 b 96/0 b 8/1553 b کودعدم کاربرد 
28/20 a 09/1 a 96/1829 a تن در هکتار30

Sanchez-Rodrguez) کردند) بیان 2010و همکاران
نسبی آب برگ تعادل آب تأمین شده براي برگ محتويکه 

به همین ، دهدو سرعت تعرق را بهتر از سایر اجزاء نشان می
دادن وضعیت آبی دلیل آن را شاخص مناسبی براي نشان 

نسبی آب برگ بیشتر باعث افزایش محتوياند. برگ دانسته
میزان فتوسنتز و در نتیجه افزایش عملکرد در شرایط تنش 

Farooq(شودمی et al., ). کود دامی از طریق افزایش 2009
رشد و گسترش بیشتر ریشه موجب،خلل و فرج خاك

در را گیاهان در خاك شده و جذب آب و عناصر غذایی 
Blaise(بخشدگیاه بهبود می et al., ) و همین بهبود 2005
دلیل تواندمیاي تحت مصرف کود دامی سیستم ریشه

بت به شرایط عدم کود دامی نسبی آب نسمحتويافزایش 
) در Reitz)1987و Quisenberryدیگرسوياز باشد. 

مطالعات خود همبستگی بین میزان نسبی آب برگ و 

هایی که توان بنابراین گونهعملکرد را باال گزارش کردند،
هاي خود را داشته باشند، تحمل به تنش حفظ آب در بافت

دلیل دیگر کاهش عملکرد بیشتر و عملکرد بیشتري دارند.
bو aگیاه تحت شرایط تنش خشکی کاهش کلروفیل 

ها در سرعت نقش عمده کلروفیلکه و از آنجاییباشدمی
هاي نوري زي ازجمله واکنشتهاي فتوسنبخشیدن به واکنش

است از این طریق بر سطوح تولید گیاه تأثیرگذار است
)Santos, ) بیان 2008(و همکارانJaleelهمچنین ).2004

هاي گیاهی مهمترین قسمت گیاه براي کسب کردند که رنگیزه
نور و تولید محصول هستند و میزان هر دو کلروفیل وابسته 

و با کاهش میزان رطوبت موجود باشدمیبه رطوبت خاك 
کند. کلروفیل موجود در گیاه کاهش پیدا میدر خاك، میزان 

Askaryانبر روي گیاهدر مطالعه) 2016(و همکاران
ZareوSharafzadehوآویشن باغی و دناییدارویی
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تنش بر روي ریحان گزارش کردند که در مطالعه ) 2011(
اما با کاربرد گرددمیbو aخشکی موجب کاهش کلروفیل 

رطوبتی دلیل کاهش اثرات تنش هب،کود دامی میزان کلروفیل
از طریق بهبود خصوصیات فیزیکی خاك و بهبود سیستم 

به شرایط اي گیاه که منجر به جذب آب بیشتر نسبت ریشه
Ghosh(یابد، افزایش میگرددمیعدم کود  et al., 2004.(

تنش خشکی براي از ین گیاه در هنگام مواجه شدن با همچن
هاي آزاد اکسیژن از خاصیت محافظتی بین بردن رادیکال

Farooq(گیردها بهره میها و آنتوسیانینکاروتنوئید et al.,

هاي محافظتی بوده که گیاه را ). کاروتنوئیدها رنگیزه2009
کنند و باعث در برابر تنش فتواکسیداتیو محافظت می

شوند محافظت کلروفیل در برابر اکسیداسیون نوري می
)Zhang et al., رفتار عمومی گیاهان در کلی طوربه). 2010

دلیل ه بشرایط تنش، کاهش تولید وزن تر و خشک گیاه
آب گیاه که محتويوسنتزي، کاهش تهاي فکاهش رنگیزه

شده و از این طریق باعث هاروزنهمنجر به بسته شدن 
تبع آنها و کاهش تبادالت گازي و بهايروزنهکاهش هدایت 
Bahreininejad(باشدمی، گرددمیکاهش فتوسنتز et al.,

). با کاهش رشد سلول تحت تنش خشکی، اندازه 2013
تواندمیهاي هوایی گیاه محدود شده و همین دلیل دامان

گردداهش وزن خشک تولید شده در گیاه موجب ک
)Ashraf & Foolad, درشدطور که بیان ). همان2007

شرایط تنش خشکی میزان کلروفیل موجود در گیاه کاهش 
و گرددمیپیدا کرده که منجر به کاهش فتوسنتز در گیاه 

هاي فتوسنتزي در بدیهی است که با محدود شدن فرآورده
عملکرد آن کاهش در نهایتشرایط کمبود آب، رشد گیاه و 

Ashraf(کندپیدا می & Foolad, Askary؛ 2007 et al.,

کاهش وزن تر و وزن خشک گیاه آویشن تحت ).2016
) گزارش 2003و همکاران (Albouchiتنش خشکی توسط 

دلیل کاهش بهتواندمیشده و بیان کردند که این کاهش 
و Misraهمچنین میزان کلروفیل و یا بازدهی فتوسنتز باشد.

Srivastava)2000 در تحقیقی بر روي گیاه نعناع ژاپنی (
هدایت دارمعنیمشاهده کردند که تنش خشکی باعث کاهش 

تبع آن کاهش در سرعت تبادل گاز دي اکسید و بهايروزنه

و از این طریق باعث کاهش ماده تر و خشک شدهکربن 
. گرددمیگیاه 

بیشترین میزان نتایج این تحقیق نشان داد که همچنین 
ظرفیت زراعی و از سال دوم %67عملکرد اسانس از تیمار 

ظرفیت زراعی و سال اول %33زراعی و کمترین میزان از 
به آن اشاره کرد این است دبایاي که بدست آمد. نکتهزراعی

که همیشه همراه با افزایش شدت تنش، میزان اسانس 
هاي شدیدتر، گیاه بیشتر مواد زیرا در تنشیابد،افزایش نمی

کننده ظیمهاي تنفتوسنتزي خود را صرف تولید ترکیب
هاي قندي بتائین و ترکیب-اسمزي ازجمله پرولین، گلیسین

کند تا شرایط الزم ها میمانند ساکارز، فروکتوز و فروکتان
,Munns(ادامه حیات آن فراهم گرددبراي ). کاهش 1993

در اثر کاهش تواندمیهاي شدید عملکرد اسانس در تنش
آور تنش خشکی بر رشد و رطوبت خاك و اثرات زیان

و Bahreininejadعملکرد پیکر رویشی گیاه باشد. 
Emanو) در گیاه دارویی آویشن کرمانی2013همکاران (

) در آویشن باغی گزارش کردند که 2008(و همکاران
عملکرد اسانس تحت تأثیر باالترین سطح تنش خشکی 
کاهش پیدا کرد ولی با افزایش از شرایط شاهد به حد 
متوسط تنش خشکی عملکرد اسانس افزایش پیدا کرده که با 

در بین دو سال زراعی، سال دارد.نتایج این تحقیق تطابق 
همچنین در و داشترا س باالتري اسانمیزاندوم زراعی 

این آزمایش عملکرد اسانس تحت تأثیر کاربرد کود دامی 
افزایش پیدا کرد که مطابق نتایج بدست آمده توسط 

Mahfou وSharaf-Edin)2007 (کلی طوربه.باشدمی
ی، بر عملکرد کاربرد کود دامی عالوه بر بهبود عملکرد کم

با توجه نیز کیفی گیاه نیز تأثیر مثبت دارد و کودهاي دامی 
نگهداري آب در خاك و داشتن مانندبه داشتن مزایاي زیاد 

مواد غذایی مقوي، میزان اسانس گیاه را از طریق افزایش 
موجب،نس داردبر اسارا رشد رویشی که بیشترین تأثیر 

Hussein(شودمی et al., 2006.(
رطوبتی آنچه که در این مطالعه مشخص است اینکه تنش 

ی و کیفی در هر دو سال زراعی موجب کاهش عملکرد کم
در هر دو گونه آویشن باغی و دنایی گردید اما در سال دوم 
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دلیل وضعیت بهبود یافته خاك و بر اثر تغذیه زراعی به
اثر در اثر کاربرد کود دامی و همچنین درمناسب گیاه

اي گیاه، رشد و استقرار کامل گیاه و بهبود سیستم ریشه
در نتیجه عملکرد خشک ،یابدمیزان فتوسنتز گیاه افزایش می

تر رسد طوالنینظر میرود. همچنین بهاندام هوایی باال می
بودن دوره رشد گیاه در سال دوم و استفاده از عناصر 

د در کود دامی در بیشتر بودن عملکرد گیاه نسبت به موجو
است. همچنین نتایج نشان داد که میزان ثر بودهؤسال اول م

ی براي گونه آویشن باغی در سال اول کاهش عملکرد کم
و در سال %56/35ظرفیت %33ه زراعی از شرایط شاهد ب

بوده است و این کاهش براي گونه آویشن %42/33دوم 
%97/32و در سال دوم 09/49سال اول زراعی دنایی در 

دهنده تولید ماده خشک بیشتر و بوده است که نشان
پذیري کمتر گونه آویشن دنایی در سال دوم زراعی آسیب

همچنین این گونه در سال دوم استقرار بهتري را .باشدمی
در سال دوم زراعی در این گونه بیشتر دوبارهو رشد داشت

به همین دلیل این گونه ،گونه آویشن باغی بودتر از و سریع
در سال دوم زراعی از شاخص پایداري عملکرد بیشتري 

توان با توجه به نتایج این آزمایش، میبرخوردار بوده است. 
بیان کرد که گونه آویشن دنایی به دلیل استقرار بهتر و زودتر 
نسبت به گونه آویشن باغی گسترش جانبی و میزان تولید 

و از این طریق عملکرد داشتده تر و خشک بیشتري را ما
ی و کیفی باالتري را نسبت به گونه آویشن باغی دارا بود.کم

از آنجا که هدف توان گفت کلی میگیرينتیجهعنوان به
نهایی از کشت گیاهان دارویی استفاده از اسانس و مواد 

مسلمطور هبو باشدمیه موجود در اسانس این گیاهان مؤثر
ه و در واحد وزن گیاه بیشتر مؤثرهر چه مقدار این مواد 

باشد از نظر اقتصادي نفع بیشتري حاصل خواهد شد، 
بنابراین بررسی و بدست آوردن بهترین شرایط محیط کشت 
که بتواند منجر به تولید گیاهی با بیشترین درصد اسانس 

ن گردد از مهمترین اهداف در تحقیقات مربوط به کشت گیاها
. هر چند با افزایش شدت تنش رطوبتی باشدمیدارویی 

هاي آویشن مورد مطالعه ی و کیفی در گونهعملکرد کم
باالترین مقدار عملکرد از کهاز آنجاییکاهش پیدا کرد اما 

توان بیان کرد تیمار کاربرد کود دامی بدست آمده است می
تأثیر مثبتی بر ، کاربرد کود دامیرطوبتیکه طی بروز تنش 

مصرف نتایج این با توجه به واستداشتهگیاه آویشن 
کودهاي دامی در مدیریت منابع غذایی و رطوبتی و در 

ی و کیفی حصول عملکرد کمبرايشرایط تنش خشکی 
. همچنین نتایج این آزمایش باشدمیمطلوب قابل توصیه 

ر بین دو سال زراعی بود و ددارمعنیدهنده تفاوت نشان
ی و کیفی در هر دو گونه مورد سال دوم میزان عملکرد کم

مطالعه افزایش پیدا کرد. این مسئله کامالً منطقی به نظر 
رسد، بدین دلیل که در سال اول، نشاءهاي منتقل شده به می

اند و با زمین اصلی کامالً مستقر نشده و گیاهان ضعیف بوده
را نشان گذشت زمان در سال دوم زراعی رشد بهتري 

دلیل وضعیت بهبود یافته همچنین در سال دوم به،اندداده
خاك بر اثر تغذیه مناسب گیاه در اثر کاربرد کود دامی که 
آزادسازي عناصر غذایی آن تدریجی بوده رشد و میزان 

در نتیجه عملکرد خشک اندام ،یابدفتوسنتز گیاه افزایش می
گونه رد آزمایش، دو گونه مومیاندر رود.هوایی باال می

(اسانس) بیشتري را نسبت به ی و کیفیدنایی عملکرد کم
در این آزمایش دیگر سوياز .داشتگونه آویشن باغی 

و آنتوسیانین که هر دو رنگیزه محافظتی کاروتنوئیدمحتوي
در گونه آویشن باغی بیشتر از گونه آویشن دنایی هستند،

کلروفیل کمتري را محتويبوده ولی از آنجایی که این گونه 
هاي توان نتیجه گرفت که با افزایش رنگیزهمیداشته

محافظتی انرژي بیشتري براي تحمل در برابر تنش و حفظ 
رشد رویشی، بنابراین،بقاء در این شرایط صرف کرده

ی و کیفی کمتري زایی و گلدهی و در نهایت عملکرد کماندام
همچنین گونه .استتهداشرا نسبت به گونه آویشن دنایی 

بیشتري را نسبت به ايروزنهآویشن دنایی میزان هدایت 
هاروزنهاگرچه بسته شدن . داشتگونه آویشن باغی 

موجب کاهش تبادالت گازي فتوسنتزي شود و تواندمی
کاهش در نتیجهبه داخل برگ و CO2باعث کاهش ورود 

پاسخ عنوان یک فتوسنتز گردد اما بسته بودن روزنه به
آبی سازشی موجب حفظ و نگهداري آب در شرایط کم

تر توان بیان کرد که گونه دنایی با بستهمیبنابراین ،شودمی
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نگه داشتن روزنه باعث کاهش تعرق و هدررفت آب از گیاه 
ها و در نتیجه این گونه میزان آب بیشتري را در برگ،شده
توان نتایج میبا توجه به این است.هاي خود نگه داشتهبافت

آمیزي رشد موفقیتتواندمیگونه آویشن دنایی که بیان کرد 
برايو باشدداشتهخشک در مناطق اقلیمی خشک و نیمه

. گرددمیکاشت در این مناطق توصیه 
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Effects of water stress and manure on stomatal conductance, relative water
content, photosynthetic pigments and quantitative and qualitative yield

of Thymus vulgaris L. and Thymus daenensis Celak
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Abstract
This research was aimed to evaluate the effects of drought and manure on some

physiological characteristics and yield of Thymus vulgaris L. and Thymus daenensis Celak. The
study was conducted as factorial based on a randomized complete block design (RCBD) with
three replications during crop years of 2015 and 2016 at the agriculture research farm of
University of Birjand, Iran. Experimental factors were including: water stress at three levels
(100%, 67% and 33% of field capacity), manure at two levels (30 tons.ha-1 and no manure), and
two thyme species (Thymus vulgaris L. and Thymus daenensis Celak). Water stress reduced
stomatal conductance, relative water content (RWC), Chl a, b and quantitative and qualitative
yield; however, carotenoids content was increased under water stress. Although the quantity and
quality yield of the study species decreased under water stress condition, manure application at
30 tons per ha led to the increased quantity and quality yield of both species. Thymus daenensis
had more relative water content and quantity and quality yield (oil) in both crop years as
compared with T. vulgaris. According to the results, T. daenensis can grow successfully in arid
and semi-arid regions and could be recommended. There was a significant difference between
two crop years; in the 2nd year, the quantity and quality yield (essential oil yield) of both study
species increased.
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