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اثر شوری آب آبیاری بر جوانهزنی ،سبز شدن ،عملکرد بیولوژیکی و کمیت و کیفیت اسانس
بادرشبویه ()Dracocephalum moldavica L.
Effects of Irrigation Water Salinity on Germination, Emergence, Biological Yield,
)Essence Quality and Quantity of Moldavian Balm (Dracocephalum moldavica L.
سعید دوازده امامی  ،محمدرضا جهانسوز  ،داریوش مظاهری و فاطمه سفیدکن
چکیده
به منظور بررسی تا ثیر شوری آب آبیاری بر مراحل مختلف رشد گیاه بادرشبویه سه گروه آزمایش در ژرمیناتور ،گلخانه و مزرعه
در قالب طرحهای کامال تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان انجام شد .در مرحله جوانهزنی ،تاثیر شوری آب
آبیاری بر جوانهزنی بذر با اعمال تیمارهای شوری شاهد ( )0/3تا  33دسیزیمنس بر متر (در مجموع  41تیمار) با  1تکرار بررسی شد.
باالترین درصد و سرعت جوانهزنی در تیمار شاهد به ترتیب  39درصد و  41/7جوانه در روز و کمترین میزان در تیمار شوری  33دسی-
زیمنس بر متر به میزان صفر برای هر دو صفت بهدست آمد .تاثیر شوری بر صفت سرعت جوانهزنی شدیدتر از تاثیر بر درصد جوانهزنی
بود .در مرحله سبزشدن در گلخانه باالترین درصد و سرعت سبز شدن در تیمار شاهد به میزان  23درصد و  51/8جوانه در روز در
شوری شاهد و کمترین میزان صفر در هر دو صفت در شوری  45دسیزیمنس بر متر بهدست آمد .در مزرعه ،تیمارهای شوری ،3 ،0/3
 54 ،48 ،42 ،45 ،9دسیزیمنس بر متر پس از مرحله  8-40برگی گیاه در  3تکرار بر گیاه اعمال شد .این تیمارها بر صفت عملکرد
بیولوژی در سطح یک درصد اثر معنیدار داشت .باالترین میزان عملکرد بیولوژی در تیمار شاهد به میزان  4014و کمترین میزان در
تیمار  54دسیزیمنس برمتر به میزان  529گرم ماده خشک در مترمربع بهدست آمد .با افزایش شوری ارتفاع گیاه از  72/7سانتیمتر
در شاهد به  14/3سانتیمتر در تیمار آخر کاهش یافت .تاثیر شوری بر درصد اسانس از نظر آماری معنیدار نبود .بازده اسانس در واحد
سطح از  3/3در تیمار شاهد تا  0/3میلیلیتر در مترمربع در تیمار  54دسیزیمنس تغییر نمود .تجزیه کیفی اسانس نشانداد که در
تیمارهای مختلف مجموع  2جز مهم اسانس یعنی نرال ،ژرانیول ،ژرانیال ،نریل استات و ژرانیل استات از  91/1تا  84/3درصد تغییر
داشت ،اما این تغییرات از روند خاصی پیروی نکرد .بهطور خالصه از نتایج این پژوهش مشخص میشود ،در گیاه بادرشبویه حساس-
ترین مرحله به شوری مرحله سبز شدن است و شوری بر عملکرد بیولوژی و عملکرد اسانس در واحد سطح تاثیر معنیدار دارد.
واژههای کلیدی :بادرشبویه ،شوری ،عملکرد بیولوژیکی ،جوانهزنی ،اسانس

 .4استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 .5دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .3استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .1استاد گروه فیتو شیمی ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،کرج
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گزارش کرده است که برای انتخاب یک رقم بهعنوان
متحملترین رقم بایستی در چندین مرحله اقدام به
جداسازی نمود.
بقا گیاه ،تولید عملکرد بیولوژی و اقتصادی در برخی
گیاهان دارویی متحمل به چنین تنشهایی روزنههای امید
بخشی است که بررسی آن ،امکان بهکارگیری گیاهان دارویی
را ،در احیا ،مراتع ،توسعه کشتزارها و افزایش تنوع گونهای
در اکوسیستمهای طبیعی و زراعی ارزیابی میکند.
گیـــــــاه بادرشـــــبویه با نام علمـــی
 Dracocephalum moldavica L.و نامهای فارسی بادرشبی،
بادرشبو ،بادرشبویه و شاطرامرزه (مظفریان )4385 ،گیاهی
علفی ،بومی آسیای مرکزی و اهلی شده در مرکز و شرق
اروپاست (دستمالچی و همکاران .)5007 ،جنس
 Dracocephalumدر دنیا  12گونه علفی و درختچهای (هیام
و رانکورست )1995 ،3و در ایران  8گونه گیاه علفی یکساله
(تصویر  )4و چند ساله معطر دارد که برخی گونهها انحصاری
ایران هستند (مظفریان .)4385 ،این گیاه دارای گلهای
شهدآور (تصویر  )5و اندام هوایی اسانسدار است (مجنون
حسینی و دوازده امامی .)4389 ،در این گیاه  99ترکیب به
روش  GCو  GC/MSشناسایی شده که ژرانیال استات،
ژرانیال ،ژرانیول و نرال اصلیترین ترکیبهای شناخته شده
هستند (ونسکوشنز 1و همکاران .)1995 ،برخی از این ترکیب-
ها در گیاهان اسانسدار چند ساله مانند گل محمدی،
بادرنجبویه (آزادبخت  )4378 ،و نپتا (ونسکوشنز و همکاران،
 )1995نیز وجود دارد که برای آنها مصارف متعدد دارویی،
بهداشتی و صنعتی ذکر شده است (هیم1995 ،2؛ چیوالر،9
 .)1997ترکیبهای معطر در طعم دهندگی و فرآوری انواع
چای گیاهی کاربرد دارد (ونسکوشنز و همکاران .)1995 ،نرال
و ژرانیال خاصیت ضد ویروسی و ضد باکتریایی دارد (بریمانی
و همکاران .)4379 ،عصاره دارای ترکیبات قطبی شامل
هیدروکسی سینامیک اسید و فالونوئیدها با اسیدهای
فرولیک و کافئیک ،اسید رزماریک ،لوتئولین–  –7ا –
گلوکوزید ،لوتئولین و آپیجین است .به عصاره آبی بادرشبویه
خواص آنتیاکسیدانی نسبت داده میشود (دستمالچی و
همکاران .)5007 ،احتمال دارد این ترکیبهای آنتیاکسیدان
و فالونوئید نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهایی مانند
تغییر در اندازه قلب داشته باشد (نجفی و همکاران.)4389 ،

مقدمه
از جمله تنشهای غیر زندهای که گیاهان در معرض
آن قرار میگیرند عناصر سنگین ،نمک در خاك و آب،
اکسیداتیو ،اشعه ماورا بنفش و درجه حرارتهای باال و پایین
است .هر سطحی از این عوامل که باعث تفاوت معنیدار در
سازگاری گیاه گردد تنش محسوب میشود (امینی و احسان-
پور .)5001 ،از بین رفتن پوشش گیاهی ،فرسایش بادی و
آبی ،شوری و از بین رفتن حاصلخیزی و ساختمان خاك از
شایعترین شکلهای تخریب در مناطق خشک است (بالتاقی،4
 .)2003براساس گزارش فائو بیش از  %10از اراضی تحت
آبیاری ایران در معرض شوری ثانویه قرار دارند .سزابولیک
وسعت خاكهای شور در ایران را حدود  51میلیون هکتار که
معادل  %42از اراضی کشور است ،اعالم کرد (حیدری شریف
آیاد .)4380 ،تقاضای جهانی برای آب طی قرن گذشته 9
برابر و افزایش جمعیت  3برابر شده است (بی نام.)2006 ،
طی  3تا  1دهه اخیر نیاز به آبیاری  300درصد افزایش یافته
که منجر به استخراج بیش از پیش آبهای با کیفیت پایین از
منابع تحتاالرض شده است که این امر باعث شور شدن
بیشتر خاك شده است (مصطفیزادهفرد و همکاران.)5007 ،
محدودیت دسترسی به آبهای قابل شرب منتج به استفاده از
منابع آب دارای کیفیت پایین شده است (کیان و همکاران،
 .)5000بحران آب یکی از مهمترین دغدغههای پیش روی
جهان امروز است .آب دریا بهوفور در دسترس است و خاك-
های فوقالعاده شور ( )hyper salineهم در سراسر دنیا
گستردهاند .براساس موازین علمی و اعمال روشهای مناسب؛
مساحت عظیمی از اراضی شوری میتواند به اکوسیستم
زراعی با تولید محصول باال تبدیل شود .دستیابی به چنین
هدفی نیازمند وجود دانش مکفی و صحیح برای توسعه
مدیریت بیوسالین (شور کشت) است و این روش کشت،
مساعدت علمی مهمی در جهت مدیریت خاكهای تحت
تاثیر شوری ،آب آبیاری شور و هالوفیتهاست (بی نام،
 .)2006برای مقابله با شوری از روش تکنولوژیکی (آبیاری با
آب شیرین در مقیاسی وسیع) و یا از روش بیولوژیکی و
روشهای اصالح و شناسایی گیاهان برای مقاومت به شوری
استفاده میکنند .به دالیل اقتصادی ومحدودیتهای محیطی
امکان اینکه شوری را در خاك کم نمود وجود ندارد .بنابراین
بایستی گونههایی را انتخاب نمود که شوری خاك را تحمل
نمایند (حیدری شریف آیاد .)4380 ،جانسون)1990( 5
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 40قرار داده شدند .کلیه وسایل با الکل ضدعفونی شد .به-
علت تولید لعاب و چسبندگی بذر به وسایل و ایجاد اشکال در
جابهجایی و شمارش از ضد عفونی بذرها خودداری شد .بذرها
بهمدت یکماه در ژرمیناتور نگهداری شد و آبیاری مجدد
پتریها با آب مقطر انجام شد .سرعت جوانه زنی بر اساس
فرمول:

این مطالعه بهمنظور بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر بقا،
مراحل مختلف رشد ،عملکرد بیولوژیکی و کمیت و کیفیت
اسانس در گیاه دارویی بادرشبویه انجام شد.

تعداد بذر جوانه زده در روز آخر شمارش
تعداد روز از شروع

+…+

تعداد بذر جوانه زده در روز اول شمارش
تعداد روز از شروع

بر اساس تعریف فیزیولوژی بذر برای جوانه زنی محاسبه شد.
در آزمایش سبز شدن درگلخانه ابتدا گلدانهای پلی-
اتیلنی تیره رنگ در محلول وایتکس  40درصد غوطهور و
ضدعفونی گردید .گلدانها با مخلوطی از خاك مزرعه ()%70
و خاكبرگ استریل ( )%30پرشدند .مشخصات خاك به کار
رفته در آزمایشگاه خاك تعیین شد .هر گلدان با  400عدد
بذر مورد کشت قرار گرفت و با الیه نازکی از همان خاك
پوشانده شد و بالفاصله آبیاری گردید .بنابراین برای هرگیاه 1
تکرار  400تایی بذر کاشته شد .تیمارهای شوری از شاهد
( )0/3تا  42دسیزیمنس بر متر با فاصله برابر  3دسی-
زیمنس با استفاده از نمک طعام و به میزان  200میلیلیتر
اعمال شد.
آزمایش مزرعهای در میکروپالتهای موجود در محل
مرکز تحقیقات در سه تکرار در قالب طرح کامال تصادفی به
مورد اجرا درآمد .کود ازته و فسفره بر اساس آنالیز خاك به-
ترتیب بهمیزان  80و 30کیلوگرم در هکتار بالفاصله قبل از
کاشت و کود دامی به میزان  40تن در هکتار قبل از تسطیح
و آمادهسازی به زمین داده شد .کاشت بهصورت ردیفی با
ردیفهای کاشت به فاصله  30سانتیمتر و با تراکم  5برابر
انجام شد .پس از مرحله  9-8برگی کرتها تنک و تعداد بوته
در واحد سطح در همه کرتها برابر گردید .علف زنی با دست
انجام شد و طی فصل رشد هیچگونه تیمار کودی و سمی
اعمال نشد .دور آبیاری براساس سنجش رطوبت خاك با
دستگاه  TDRتنظیم شد و در مرحله استقرار  8تا  40برگی
تیمارهای شوری از شاهد ( )0/3تا  54دسیزیمنس بر متر با
فاصله برابر  3دسیزیمنس با استفاده از نمک طعام و به
میزان  400لیتر به ازا هر مترمربع اعمال شد .اسانسگیری از
بافت رویشی گیاهان انجام شد .بافت رویشی در مرحله
 40-50درصد گلدهی مزرعه با رعایت حاشیه و از یک متر
طولی هر خط در هر تکرار برداشت و در سایه بهطور طبیعی
خشکانده شدند و برای هر بار اسانسگیری ،مقدار  400گرم

تصویر  :4سرشاخه گلدار و تک گل گیاه بادرشبویه
Fig 1: Flowering shoot and single flower of moldavian
balm

مواد و روشها
مجموع این آزمایشها در قالب طرحهای کامال
تصادفی در محل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
اصفهان در حاشیه اتوبان ذوب آهن واقع در جنوب غربی شهر
اصفهان با مختصات عرض  35درجه و  37دقیقه شمالی و
طول  24درجه و  32دقیقه شرقی به ارتفاع  4900متر از
سطح دریا انجام شد .بافت خاك ،لوم دارای واکنش قلیایی
ضعیف و محدودیت بسیار کم شوری و یا بدون محدودیت
بود .بذر گیاه بادرشبویه از برداشت محصول سال 4382
ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه تهیه شد .آزمایشهای جوانه-
زنی در آزمایشگاه با  1تکرار و  41تیمار انجام شد .تیمارهای
شوری از شاهد ( )0/3تا  33دسیزیمنس بر متر با فاصله
برابر  3دسیزیمنس با استفاده از نمک طعام و به میزان 3
میلیلیتر اعمال شد .ژرمیناتور با دمای متناوب  50/42درجه
سانتیگراد و نور ،تاریکی  49/8ساعت تنظیم و تعداد  1نمونه
 400تایی بذر برای هر تیمار شمارش و در پتریهای شماره
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شدن در تیمار شاهد ،به میزان  23درصـد و  51/8جوانـه در
روز بود .با افزایش شوری آب آبیاری به  45دسیزیمـنس بـر
متر درصد سبز شدن و سـرعت سـبز شـدن بـه صـفر رسـید
(جدول  .)5تغییرات این دو صفت در اثر افـزایش شـوری آب
آبیاری سریع بوده و میانگین این صفات در پنج گـروه آمـاری
قرار گرفت .مقایسه سرعت و درصد جوانـه زنـی بـا سـرعت و
درصد سبز شدن نشان میدهـد در گیـاه بادرشـبویه ،مرحلـه
سبز شدن در مقایسه با مرحله جوانهزنـی نسـبت بـه شـوری
بسیار حساستر است .بهعبارت دیگر تماس بافتهای ظریـف
گیاهچه با خاك و ذرات نمک باعث کـاهش درصـد و سـرعت
سبز شدن میشود .بسـیاری از گیاهـان در طـی ایـن مرحلـه
نسبت به دیگر مراحل حساسیت زیادی به تنش شوری دارنـد
که معموال بهدلیل غلظت زیاد نمـک در الیـه سـطحی خـاك
است که به سبب جریان تبخیـری و رو بـه بـاالی آب حـاد
میگردد (ابرول 4و همکاران.)1988 ،

از بافت رویشی هر تکرار پس از آسیاب ،توسط دستگاه
کلونجر به روش تقطیر با آب به مدت  5/2تا  3ساعت
اسانسگیری شدند .اسانس پس از جداسازی ،توسط سرنگ
به شیشههای کوچک منتقل و بهمنظور جلوگیری از تابش نور
با فویل آلومینیمی پوشانده و در یخچال معمولی قرارداده شد.
برای شناسایی تکرارهای هر تیمار مخلوط شده و از هر کدام
یک نمونه برای شناسایی ارسال شدند .شناسایی ترکیبات
اسانس در بخش تحقیقات گیاهان دارویی موسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع با استفاده از دستگاههای  GC-Massو GC
انجام شد.
نتایج و بحث
جوانهزنی

طبق نتایج بهدست آمده از این پزوهش اثر تیمار
شوری بر درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی در سطح یک
درصد معنیدار بود (جدول .)4بر اساس جدول مقایسه
میانگینها باالترین درصد جوانهزنی در تیمار شاهد به میزان
 39درصد و کمترین درصد جوانهزنی در تیمار شوری 33
دسیزیمنس بر متر به میزان صفر درصد بهدست آمد .هم-
چنین سرعت جوانهزنی از  41/7در تیمار شاهد تا صفر در
تیمار  33دسیزیمنس بر متر کاهش یافت (جدول.)5
گیاهچههای حاصل در شوریهای باالتر شکنندهتر از شوری-
های پایینتر هستند .بهنظر میرسد در این آزمایش در
ارزیابی کیفیت بذرهای بادرشبویه دو صفت درصد جوانهزنی و
سرعت جوانهزنی شاخص مناسبی برای بیان عکسالعمل
نسبت به شوری است .عیسوند و علیزاده ( )4381گزارش
کردند تحت شرایط آزمون پیری زودرس در گیاه بادرشبویه
بنیه بذر نسبت به درصد و سرعت جوانهزنی شاخص مناسب-
تری است .بررسی نسبت درصد کاهش نسبت به شاهد دو
صفت درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی نشان داد که با
اعمال تیمار شوری از شاهد تا  48دسیزیمنس بر متر سرعت
جوانهزنی به میزان دو برابر درصد جوانهزنی کاهش مییابد،
بهعبارت دیگر صفت سرعت جوانهزنی تغییرات شاخصتری را
نسبت به شوری از خود نشان میدهد .چنین روندی در بذر
گیاهان دارویی دیگر هم گزارش شده است (دوازده امامی،
.)4384

رشد رویشی

اثر شوری بر عملکرد بیولوژیکی گیـاه در سـطح یـک
درصد معنیدار بود (جدول  .)4باالترین وزن خشک در تیمـار
شاهد به میزان  4014گرم در مترمربع و کمتـرین میـزان آن
در شوری  54دسیزیمنس به میزان  529گـرم در متـرمربـع
بهدست آمد که در سطح یک درصد اختالف معنیدار داشتند
(جدول  .)5بهعبارت دیگر افزایش شوری از شـاهد بـه تیمـار
آخر باعث کاهش حدود  72درصدی وزن خشک گردید .ایـن
مقدار وزن خشک به ترتیب از مقادیر  1404و  4008گرم در
مترمربع وزن تر بهدست آمد یعنی در مرحلـه برداشـت گیـاه
بادرشبویه ضریب تبدیل وزن تر به وزن خشـک حـدود 52/1
درصد بود.
اثر تیمار بر ارتفاع گیاه در سطح یک درصد معنـیدار
بود (جدول  .)4بلندترین گیاهان به ارتفاع  72/7سانتیمتر در
تیمار شاهد و کوتاهترین گیاهان در تیمار  54دسیزیمنس بر
متر با ارتفاع  14/3سانتیمتر مشـاهده شـدند (جـدول  .)5در
بررسی  8تاریخ مختلف کشت بهاره از  42اسـفند مـاه تـا 34
خــرداد مــاه (بــه فاصــله  42روز) بلنــدترین گیاهــان ( 85/2
سانتیمتر) از گیاهانی بهدست آمد که در تاریخ  53اسـفندماه
کشت شده بودنـد (برنـا و همکـاران .)4389 ،در گیـاه بابونـه
افزایش شوری از  0/3به  3دسیزیمنس بر متر به کـاهش 90
درصدی ارتفاع گیاه منجر شد (دوازده امامی.)4384 ،

مرحله سبز شدن

طبق نتایج بهدست آمده از این آزمایش اثر شوری آب
آبیاری بر درصد سبز شدن و سرعت سبز شدن در سطح یـک
درصد معنیدار بود (جدول  .)4باالترین درصد و سرعت سـبز

1. Abrol et al.
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جدول  :4تجزیه واریانس صفات مورد اندازهگیری گیاه با درشبویه تحت تیمارهای شوری آب آبیاری
Table 1: Variance analysis of measured charactristice of Moldavian Balm under salinity treatment of irrigation
water
Mean Square
Source of
Plant
Emerging
Essence
Essence
Biological Emerging
Germination Germination
Variation
heigh
percentage
Treatments

)(%

reate

0.8080 ns

**112

reate

yield

yield

yield

**420.2

**158835

0.0012ns

**3.246

)(%

**0.3869

ns: non significance

)(cm

**428.4

)**:significance (0.01%

جدول  :5مقایسه میانگینهای صفات مورد بررسی گیاه بادرشبویه به روش دانکن
Table 2: Mean comparison of investigated characteristics of Moldavian Balm under salinity treatment
Essence
Essence
Biological
Emerging
Plant heigh
Emerging
Germination Germination
Salinity
yield in
yield in
dry yield
percentage
)(cm
reate
reate
)(%
)(dS/m
2
m
100gr
)(gr
)(%

شاهد
)(3%
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39

96 a
91.5 ab
87.8 ab
83.3 abc
81.3 bc
76.5 bc
66.8 cd
54 de
35 e
37.3 e
8f
9f
4.3 fg
0g

14.8 a

24.8

59 a

1042 a

0.13 a

4.1 a

75.7 a

774.9 a
3.3 b
0.10 a
596 b
16.3 b
37.5 b
13 ab
72.3 a
2.2 c
0.61 a
544 bc
6.2 c
18.5 c
12.5 abc
70.3 a
2.1 c
0.60 a
523 c
1.4 d
13.8 d
12.3 bc
59.8 b
1.8 cd
0.10 a
492 cd
0d
4.8 e
10.2 c
57.6 b
1.7 cd
0.12 a
448 de
0d
0f
7.6 d
54.4 b
1.4 de
0.57 a
385 e
6.6 d
41.9 c
0.9 e
0.58a
256 f
4e
2.9 ef
2.6 efg
1.9 efgh
0.5 gh
0.6 fgh
0h
Different letters in each colum show significcent differences ai 1% level using DMRT.

قلیائیت انجام داد .بـهطـور کلـی سـطوح مختلـف شـوری بـر
مراحل مختلف رشد بادرشبویه اثر معنیدار داشت.

تنش شوری بـا ایجـاد تغییـرات گسـترده در سـطوح
بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاهان منجر به کاهش رشد مـی-
گردد .انتخاب دقیق و اصالح گیاهان برای تحمـل بـه شـوری
نیاز به اطالعات فیزیولوژیکی دارد که باعث این تحمـل مـی-
گردد .این اطالعات هنوز کامال مشخص نیسـت و انتخـاب بـر
اساس میزان خسارات شوری روی گیاه و خصوصیات رشـدی
آن انجام میگیرد (مانس .)2002 ،4مطالعه تعدادی از گیاهـان
آروماتیک و دارویی نشان داده است که گراسهای آروماتیـک
شوری باالتر از  45دسیزیمنس بر متر خاك را تحمـل کـرده
است .پوتار شوری را تا  49دسیزیمنس بر متر تحمل کرده و
پایدار است .گزارش شده است که سطح آستانه شوری اغلـب
گراسهای  Lemonحدود  3/9دسـیزیمـنس بـر متـر بـوده
است .در بین گیاهان دارویی ،چاودار (منبع ارگـوت) بـهطـور
موفقی میتواند در خاكهای بـا  EC = 45دسـیزیمـنس بـر
متر و  pH =10رشد کند .چاندرا )1978( 5مشاهدات مشـابهی
در ارتباط بـا کیفیـت روغـن پوتـار تحـت وضـعیت شـوری و

کمیت و کیفیت اسانس

تجزیه آماری نشان داد اثـر تیمـار شـوری بـر میـزان
اسانس استحصـالی از واحـد وزن ( 400گـرم پـودر خشـک)
معنیدار نبود (جدول  )4و میزان اسانس استحصـالی درکلیـه
تیمارها حدود  0/7میلیلیتر به ازا  400گرم گیاه پـودر شـده
بهدست آمد .میزان اسانس استحصالی در واحد سطح بهعلـت
اختالف در عملکرد بیولوژیکی خشک ،در تیمارهـای مختلـف
با همدیگر تفاوت معنیدار داشت .باالترین میـزان اسـانس در
واحد سطح مربوط به تیمار شاهد و برابر با  1/44میلیلیتر در
مترمربع و کمترین میزان مربوط به تیمار آخر و برابر با 0/35
میلیلیتر در مترمربع بود (جدول  .)5تجزیه شیمیایی اسانس
بهدست آمده در این آزمایش نشان داد  41ترکیب مختلف در
اسانس بادرشبویه قابل شناسایی است (جـدول  )3کـه مهـم-
ترین این اجزا  2ترکیب نرال ،ژرانیول ،ژرانیال ،نریل استات و
ژرانیل استات است.

1. Munns
2. Chandra
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جدول :3ترکیبات تشکیل دهنده اسانس بادرشبویه (درصد)
Table 3: Essential oil composition (%) of Moldavian Balm
control

3

6

9

12

15

18

1.2622
2.9611
0.7682
1.1747
3.0023
5.0376
19.6382
14.9848
14.9848
0.9918
14.0734
0.7793
0.1637
-

1.024
1.2643
1.08
1.7372
1.9106
3.2552
12.3228
17.3583
17.9231
1.1376
17.8343
0.2411
-

0.962
3.1802
0.7858
1.2628
2.4185
4.0922
17.6727
13.3281
24.8143
1.3231
24.1791
-

1.2251
7.0652
1.8709
2.9789
2.4211
3.6998
12.9164
15.4054
19.284
1.3915
21.6066
1.2881
-

1.0486
2.78
0.76
1.1703
2.7883
4.2613
16.2246
16.5787
22.9015
1.2392
21.2635
0.8322
0.1255
0.0411

0.5896
3.484
0.8133
1.32
1.5952
2.6411
13.1079
16.4509
18.814
1.488
27.7322
0.5796
-

0.9856
6.3696
1.6228
2.5453
2.0067
3.3263
11.7592
21.2827
17.455
1.3701
19.9191
1.1336
-

میانگین این اجزا در کل تیمارها در ایـن بررسـی بـه
مقدار ژرانیال استات  54درصد ،ژرانیال  43/2درصد ،ژرانیول
 49/2درصد و نـرال  41/8درصـد بـهدسـت آمـد .در بررسـی
دیگــری مقـدار ژرانیــال اســتات  39/5درصــد ،ژرانیــال 54/1
درصد ،ژرانیول  45درصد و نرال  41/3درصـد گـزارش شـده
است (ونسکوشنز و همکاران )1995 ،مجموع این ترکیبـات از
حداقل  91/1درصـد تـا حـداک ر  84/3درصـد در تیمارهـای
مختلف شوری در نوسان بودند اما روند تغییر نسبت این اجـزا
در اسانس در تیمارهای مختلف قابل پیشبینی نبـود .شـوری
یا قلیائیت هیچ اثر محسوسی روی محتوای روغـن و کیفیـت
گراسهای آروماتیک در رابطه با اجـزای متشـکله آن نداشـته
است .سینگ و انور )4382( 4مشاهده کردند کـه شـوری بـاال
هیچ اثری روی محتوای روغن و کیفیت روغن پوتـار نداشـته
است.

1. Singh and Anwar
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salinity component
()dS/m
sabinene
β - pinene
ρ-cymene
limonene
nerol oxide
cis chrysanthenol
neral
geraniol
geranial
neryl acetate
geranyl acetate
linalool
thymol
carvone
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Effects of Irrigation Water Salinity on Germination, Emergency, Biological Yield,
Essence Quality and Quantity of Moldavian Balm (Dracocephalum moldavica L.).
Davazdahemami1, S., Jahansooz2, M. R., Mazaheri3, D. and Sefidkon4, F.
Abstract
In order to evaluate effects of water salinity of irrigation on different growth stages of moldavian balm 3 sets of
experiments were conducted in agricultural and Nutural Resources Center of Esfahan in 2007. In germination stage, 14
water salinity treatments ( 0.3 – 39 dS/m) with 4 replications were applied on seeds in germinator, In emergency stage
in greenhouse and in field 8 water salinity treatments were applied. According to the results, maximum and minimum
germination percent and rate were obtained in control ( 96 % , 14.7 seed per day ) and 39 ds/m ( 0 % and 0)
respectively. About 59 % of seeds in control and 0% in 12 dS/m were emergenced and maximum emergencing rate was
24.8 seed per day in control. In the field, maximum and minimum biological yields were 1041 and 256 gr/m2 dry
biomass in control and 21 dS/m respectively. By increasing salinity from 0.3 to 21 dS/m, hieght of plants reduced from
75.7 cm to 41.9 cm and amount of essence in m2 reduced from 3.3 cc to 0.9 cc. There was no significant difference
between percent of essence in various treatments. Basic components of essence (neral, geraniol, geranial, neryl acetate
and geranil acetate) varied from 64.4% to 81.3%.
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