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 هاي رشد  ، اسانس، تنش شوري، شاخصاسطوخودوس :هاي کلیدي واژه
 

 92-314-129 طرح تحقیقاتی شماره شناسه  :منبع یافته

 

  نژاد، حسن سلطانلو، جواد هادیان، صادق آتشی سارا خراسانی ):گان(نویسنده

ــر :عنــوان ــنش شــوري ب ــر ت ــوژی برخــی  اث ــاهکی، کمیــت و کیفیــت اســانس خــصوصیات مورفول    اســطوخودوس در گی
Lavandula angustifolia Miller.   

  92-314- 129 :شماره

 25/12/1393  :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته
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  منبع یافته
هاي شور مواجه خشک جهان قرار دارد که با کمبود منابع آب و وجود زمین کشور ما در ردیف کشورهاي خشک و نیمه

برداري از این منابع هاي بهرهیکی از روش. رسد نظر می است بنابراین استفاده از منابع آب و خاك شور کشور ضروري به
ساله و دائمی است که براي  گیاه دارویی چند)Lavandula angustifolia( اسطوخودوس. کشت گیاهان دارویی است

شود و   آن تولید می و برگقسمت عمده اسانس اسطوخودوس در گل. شود هایش کشت میها و برگاسانس موجود در گل
 هاي رشد، بر شاخص شوري تنش مختلف سطوحمنظور بررسی اثر  به. باشند ترکیبات اصلی اسانس آن جزء ترپنوئیدها می

 تکرار سه و تیمار با پنج تصادفی بر پایه طرح کامالً ، آزمایشی گلدانیدوسواسطوخگیاه   برگعملکرد و ترکیب اسانس
موالر کلریدسدیم شوري اعمال   میلی100 و 75، 50، 25صورت هیدروپونیک و در پنج سطح صفر،  تنش به. گردید انجام

تر و خشک  تر ساقه، وزن طول ساقه، طول ریشه، وزن  از قبیلهاي رشديگیري شاخصشده و پس از چهار ماه اندازه
بر  داريمعنی اثر تنش شوري داد که نشان ها آماري داده تجزیه نتایج. انجام پذیرفت اسانس برگ ریشه، درصد و ترکیب

تر و  ه، وزنتر ساق با افزایش شوري، طول ساقه، وزن. دارد اسانس دهنده درصد اسانس و اجزاي تشکیل هاي رشدي، شاخص
 30موالر و درصد اسانس تا سطح  میلی60یافته و در مقابل طول ریشه با افزایش شوري تا سطح  خشک ریشه کاهش

که با  طوري به. تاثیر تنش شوري، متفاوت بود ترکیب اجزاي اسانس تحت. موالر، ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت میلی
 120ال ابتدا افزایش و سپس در سطح - 8- اکساید و سیمن  کامفور، کاریوفیلنمقدار بورنئول، کادینول،افزایش سطح شوري 

باشد که با افزایش سطح اسطوخودوس، بورنئول می ترین ماده در ترکیب اسانس برگ است که مهم موالر کاهش یافته میلی
وري درصد اسانس افزایش توان نتیجه گرفت در سطوح اولیه تنش ش توجهی نشان داد که می شوري مقدار آن افزایش قابل

  . رغم کاهش در درصد اسانس تولید شده، کیفیت اسانس افزایش خواهد داشت یابد ولی با شدیدتر شدن تنش علی می

  اهمیت موضوع
این گونه مهم است و با توجه به اهمیتی که  دوس صورت نگرفتهوها روي اسطوخ در زمینه اثر این تنشیامروزه تحقیق

اهان دارویی غیربومی ایران در برنامه راهبردي دار در بخش تحقیقات گی عنوان گیاه دارویی اولویت دارویی و معطر به
شوري براي توسعه سطح زیر نیاز به بررسی چگونگی اثرات تنش  تحقیقات گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزي دارد،

  . شود  روي این گونه دارویی احساس میکشت،

  ها ترین یافته مهم
که در اکثر  طوري بهباشد  می شوري  داراي تحمل متوسطی نسبت به تنش داد اسطوخودوس نشان تحقیق این نتایج

 در غیر  پرورش یابددتوان  می بیشتر نباشد،سدیم موالر کلرید میلی25اینکه حد شوري آنها از  هاي کشاورزي مشروط بر خاك
  . نماید جبران را شوري تنش اثر در هاي رشدي شاخص کاهش حدي تا است ممکن اسانس درصد و کیفیت افزایش صورت این
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  

  
  

  .  اثر تنش شوري بر وزن تر ریشه و ساقه و وزن خشک ریشه-2شکل 
  .دار است هایی با حرف مشترك فاقد تفاوت معنی میانگین

  

  
  

 .  اثر تنش شوري بر طول ساقه و طول ریشه- 3 شکل
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
  

  
  

 .  تنش شوري بر درصد اسانساثر -4 شکل


