نشریه علمی پژوهشی دانش کشاورزی و تولید پایدار
جلد  99شماره  / 2سال  9000صفحات 39-903

ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر کود نیتروژن و تنش گرما
(مطالعه موردی :شرایط اقلیمی نیمهگرمسیری جیرفت)
2و 4

نازیال ابوسعیدی ،1مهرانگیز جوکار ،2احمد آیین ،3جواد طایی سمیرمی
تاریخ دریافت 99/5/31 :تاریخ پذیرش99/9/8 :
-3دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی ،دانشگاه جیرفت
 -2گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه جیرفت

 -1بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،جیرفت ،ایران
 -4گروه مهندسی تولیدات گیاهی ،دانشکده مهندسی کشاورزی و دامپژشکی ،دانشگاه فنی و حرفه ای ،تهران ،ایران
*مسئول مکاتبهEmail Email: m.jokar@ujiroft.ac.ir :

چکیده
اهداف :این پژوهش به منظور بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تأثیر کود نیتروژن و تنش
گرما انجام گردید.
مواد و روشها :آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال
زراعی  3191-99اجرا شد .فاکتور اصلی سطوح مختلف کود نیتروژن ،صفر 355 ،55 ،و  355کیلوگرم در هکتار و فاکتور
فرعی شش تاریخ کاشت مختلف بهفاصله  15روز از  25مهرماه تا  25اسفندماه در نظر گرفته شد.
یافتهها :افزایش کود نیتروژن در سطح  355کیلوگرم در هکتار سبب افزایش طول سرشاخه گلدار ( 38/3درصد) ،وزن
سرشاخه گلدار ( 19/5درصد) ،ارتفاع بوته ( 25/3درصد) ،عملکرد زیستتوده ( 41/1درصد) و عملکرد اسانس کل (49/2
درصد) در مقایسه با عدم مصرف آن شد .بیشترین عملکرد اسانس کل ( 11553گرم در هکتار) در تیمار  T1N3به دست
آمد که  89/9درصد نسبت به تیمار T4N1افزایش داشت .افزایش دمایمحیط در بازه  25تا  45درجه سانتی گراد طول
سرشاخه ،وزن سرشاخه و زیستتوده را بصورت خطی کاهشدا،د اما کاهش عملکرد اسانس در بازه دمایی فوق به
صورت یک تابع کوادراتیک ( )R2=0.86برازش داده شد .تنش گرما در تاریخهای کشت تأخیری  T5 ،T4 ،T3و  T6میزان
عملکرد اسانس را نسبت به تاریخ کشت  T1به ترتیب به میزان  11/4 ،95/1 ،15/5و  19/1درصد کاهش داد.
نتیجهگیری :استفاده از کود نیتروژن باعث افزایش کلیه صفات گردید .برای کاهش تأثیر تنش گرما و حصول عملکرد
بهینه در منطقه نیمه گرمسیری جیرفت کاشت گیاه زوفا در در دامنه  25مهرماه تا  25آبانماه و کاربرد  355کیلوگرم
کود نیتروژن پیشنهاد میگردد.
واژه های کلیدی :تنش گرما ،روز فیزیولوژیک ،زیست توده زوفا ،عملکرد اسانس ،کود نیتروژن
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Abstract
Background and Objective: This study was performed to investigate some quantitative characteristics and
quality of hyssop under heat stress and nitrogen fertilizer.
Materials and Methods: The experiment was conducted as a split-plot in a completely randomized block
design with six planting dates and three replications in 2017-2018. The main factor was different levels of
nitrogen fertilizer: 0, 50, 100 and 150 kg.ha-1 and sub-factor was planting dates between 30-day periods from
October 17 to March 25.
Results: Increasing nitrogen fertilizer at the level of 150 kg/ha resulted in the increase of 18.1%, 39.5%,
20.1%, 43.3% and 47.2% in flowering top-branch length, flowering top-branch weight, plant height, biomass
yield and total essential oil yield, respectively, compared to not consumption. The highest yield of total
essential oil (36051 g.ha-1) was obtained in T1N4, which was 89.7% higher than T4N1. Increasing ambient
temperature in the range of 25–40 °C linearly led to decline of top-branch length, top-branch weight and
biomass decreased but decreased essential oil yield in the above temperature range was fitted as a quadratic
function (R2 = 0.86). Heat stress on delayed sowing dates T3, T4, T5 and T6 reduced the essential oil yield
compared to the sowing date T1 by 30.5%, 70.3%, 66.4% and 39.3%, respectively.
Conclusion: The application of nitrogen fertilizer increased the studied traits. To reduce the effect of heat
stress and achieve optimal yield, are recommended the hyssop planted from 25 October to 25 November and
are used 150 kg.ha-1 of nitrogen fertilizer in the subtropical region of Jiroft.
Keywords: Essential Oil Yield, Heat Stress, Hyssop Biomass, Nitrogen Fertilizer, Physiological Days
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 اشتغالزایی و،میتوانند نقش مهمی در سالمت جامعه

گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در

.)2559 ،صادرات غیرنفتی داشته باشند (کشفی بناب

گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت
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گیاهان دارویی با توجه به محدودیت منابع آب ،خاک و

طول دوره و میزان افزایش دما میباشد .وسعت وقوع

هزینههای تولید ،تنها با بهینه کردن شرایط

این تنش در نواحی آب و هوایی مختلف بستگی به

آگرواکولوژیک مانند تاریخ کشت و کود نیتروژن می

احتمال و دوره وقوع افزایش دمای شبانه یا روزانه

توان به عملکرد اقتصادی بهینه دستیافت ،به عبارت

دارد (وحید و همکاران  .)2559بررسی تأثیر تنشهای

دیگر میزان تولید ماده خشک و اسانس گیاهان دارویی

محیطی غیرزنده از جمله گرما به عنوان یکی از

وابسته به مدیریت عوامل محیطی ،شرایط کاشت ،تاریخ

فاکتورهای مهم زیستی در کاهش کمیت و کیفیت تولید

کاشت ،کوددهی و زمان برداشت میباشد (احمدی و

گیاهان داروئی و نقش هورمونهای تعدیل کننده آثار

میرزا .)2559

منفی این گونه تنشها و بهبود کمیت و کیفیت محصول

زوفا با نام علمی ( )Hyssopus officinalis L.یکی از

تولیدی میتواند گام موثری در جهت بهبود و توسعه

مهمترین گیاهان دارویی بومی ایران است .زوفا گیاهی

گیاهان داروئی محسوب شود (مدرسی و همکاران

خشبی ،چندساله ،متعلق به تیرهی نعناعیان است (خلیلی

 .)2535در شرایط تنش ،یکی از عوامل مهم در

و همکاران  ،)2532منشاء این گیاه آسیای صغیر

برنامهریزی زراعی بهمنظور حصول عملکرد باال و با

گزارش شده (نادری و مدنی  ،)2534بخشهای قابل

کیفیت مطلوب توجه به تغذیه گیاه است .با اعمال روش

استفادهی زوفا سرشاخههای گلدار ،برگها و بذرها

صحیح در تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک میتوان

میباشند (خلیلی و همکاران  .)2532از دمکرده پیکره

ضمن حفظ محیط زیست ،افزایش کیفیت آب ،کاهش

رویشی این گیاه به عنوان یک داروی شفابخش برای

فرسایش و حفظ تنوع زیستی ،کارآیی نهادهها را

درمان بیماریهای دستگاه تنفس فوقانی مانند سرفه،

افزایش و تا حدودی اثر منفی تنش را کاهش داد.

سیاه سرفه ،برونشیت و آسم استفاده قرار میشود.

همچنین با اجتناب از کاربرد غیرضروری و بیرویه

اسانس زوفا خاصیت ضدباکتریایی و ضدقارچی داشته

مصرف عناصر غذایی میتوان هزینههای تولید را به

و در صنایع غذایی ،آرایشی و بهداشتی کاربرد فراوان

حداقل کاهش داد که این امر میتواند راهی به سوی

دارد (خلیلی و همکاران 2532؛ قاسمی و همکاران

کشاورزی اقتصادی و پایدار باشد (قاطعی و همکاران

.)2531

 .)2535تاریخ کاشت با تأثیر بر رشد ،فعالیتهای

تنشهای محیطی از مهمترین عوامل محدودکننده

متابولیکی ،عملکرد دانه و عملکرد ماده خشک گیاهان

رشد و نمو و تولید بهینه گیاه در نقاط مختلف جهان

دارویی تأثیر به سزایی بر عملکرد و ترکیبات دارویی

میباشد .در میان عاملهای مختلف محیطی ،دمای باال

دارد .بررسی نیازهای تغذیهای گیاهان دارویی در

یکی از جدیترین تنشها گزارش شده است .محققان

رسیدن به عملکرد مناسب و اقتصادی این گیاهان نقش

پیشبینی میکنند که تا آخر قرن حاضر دمای جهانی

به سزایی دارد .از جمله این عناصر غذایی مورد نیاز

زمین  3/8-5/8درجه سانتیگراد افزایش یابد .در اقلیم

این گیاهان میتوان به نیتروژن اشاره نمود .نیتروژن،

آینده زمین تغییرات دمایی زیاد بوده و تعداد روزهای

کلیدیترین عنصری است که باعث باروری خاک و

گرم افزایش خواهد یافت .بنابراین شدت و مدت و

تولید محصوالت کشاورزی میشود و نسبت به سایر

دفعات وقوع تنش گرمایی بیشتر شده و رشد و تولید را

عناصر ضروری مقدار بیشتری از آن مورد نیاز است

بیش از پیش محدود خواهد کرد (فاروق و همکاران

(برنگور و همکاران  .)2559تأخیر در تاریخ کاشت

 .)2533تنش گرما یکی از انواع تنشهای غیرزنده است

مناسب از طریق تغییر در تالقی مراحل مختلف

که در واقع یک تابع پیچیدهای از شدت (درجه حرارت)،

فنولوژیکی با شرایط متفاوت محیطی ،نظیر برخورد با

ابوسعیدی ،جوکار
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خشکی یا گرمای انتهای فصل و یا در برخی موارد عدم

و کاهش غلظت اسانس را در شرایط تنش گرما گزارش

استفاده از بارندگیهای ابتدای فصل و رطوبت ذخیره

کردند .این محققین در پژوهشی دیگر تغییرات اجزای

شده در خاک موجب کاهش عملکرد و کارایی مصرف

تشکیل دهنده اسانس دو گونه گیاه دارویی نعناع فلفلی

نیتروژن میشود (تیمسینا و همکاران  .)2553خلیلی و

( Mentha piperitaو  )Mentha arvensisرا نیز در شرایط

همکاران ( ،)2532با بررسی سطوح کود نیتروژن (،5

تنش گرما مشخص نمودند ( حیدری و همکاران .)2539

 355 ،95و  225کیلوگرم در هکتار) و تراکم کاشت (،1

با این حال مطالعات بسیار اندکی در این زمینه روی

 8و  35بوته در مترمربع) بر رشد و عملکرد اسانس

گیاهان دارویی در شرایط مزرعه صورت گرفته است

گیاه زوفا گزارش کردند که مصرف  225کیلوگرم در

لذا به منظور بررسی بیشتر اثر تنش گرما در شرایط

هکتار نیتروژن با میانگین  354گرم در مترمربع

مزرعه به برخی تحقیقات گیاهان زراعی نیز اشاره می-

بیشترین عملکرد اندام دارویی زوفا را تولید نمود.

شود.

همچنین نتایج بیانگر آن است که تراکم  35بوته در

در تحقیقی که روی ارقام گندم در شرایط تنش

مترمربع با میانگین  315گرم در مترمربع در گروه

گرمای آخر فصل اهواز انجام گرفت نتایج نشان داد که،

نخست و تراکم  1بوته در مترمربع با میانگین  354گرم

تأخیر در کاشت ،افزایش میانگین دمای طول دوره

در مترمربع عملکرد اندام دارویی زوفا در گروه آخر

رشد ،مواجهه شدن مراحل رشد و نمو با تنش گرمای

جای گرفت.

آخر فصل ،باعث کاهش صفات تعداد روز از کاشت تا

تنش گرما تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد زیست

گردهافشانی ،تعداد روز از گردهافشانی تا رسیدگی و

توده و تولید متابولیتهای ثانویه ،تغییر غلظت ترکیبات

کل دوره رشد و نمو گندم شد .کاهش طول دورههای

فنولیک و آنتی اکسیدانتها در گیاهان دارویی دارد

فوق موجب کاهش تعداد دانه و وزن هزاردانه گردید که

(ایسا  .)2539تنش گرما تولید گونههای مختلف اکسیژن

این دو سبب کاهش عملکرد دانه گندم شدند (مشکاتاتی

آزاد ( )OH, O2−, H2O2را در گیاهان تشدید نموده و گیاه

و همکاران  .)2538مدحج و همکاران ( )2532گزارش

را در معرض تنش اکسیداتیو قرار میدهد (حیدری و

کردند که عملکرد دانه گندم در شرایط تنش گرمای

همکاران  )2538در این شرایط گیاه برای اجتناب از

پایان فصل تحت تأثیر میزان نیتروژن مصرفی قرار

تنش اکسیداتیو سطح برخی ترکیبات خاص موثر در

دارد ،بهطوریکه کاهش میزان نیتروژن باعث کاهش

مقاومت به تنش مانند متابولیتهای ثانویه ،ترکیبات

معنیدار عملکرد دانه گندم میشود و این صفت در

فنولیک و آنتی اکسیدانتها را افزایش میدهد (میتلر

تیمارهای  355و  55کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار

 .)2552تغییرغلظت میزان اسانس و متابولیتهای ثانویه

به ترتیب  39و  15درصد نسبت به تیمار  355کیلوگرم

در برخی گیاهان دارویی تحت تنش گرما بررسی شده

نیتروژن در هکتار کاهش عملکرد دانه داشت .گروهی از

است ،فلتچر و همکاران ( )2555اثر تنش گرما را بر یکی

پژوهشگران اثر تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد گل

از گونههای نعناع ( )Mentha spicataبررسی کرده و

گاوزبان در منطقه اهواز را بررسی و بیان کردند که با

گزارش نمودند رزمارینیک اسید تحت تأثیر تنش کاهش

توجه به تاریخهای کشت مورد مطالعه در این بررسی،

یافته است .قاسمی و همکاران ( )2531تغییرات اسانس

تاریخ کاشت  5آبانماه به دلیل انطباق با شرایط آب و

گیاه دارویی بابونه ( )Matricaria chamomilla L.را تحت

هوایی منطقه اجرای آزمایش و بهرهبرداری بهینه از

تنش گرما و تیمار با سالسیلیک اسید بررسی نمودند

نهادههای تولید ،از عملکرد نسبتاً باالتری برخوردار

حیدری و همکاران ( )2538تغییرات نسبت مونوترپنها

بود .همزمان با تأخیر در کاشت صفات ارتفاع بوته،
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عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی کاهش یافتند (حسنوند

خشک 3با تابستانهای بسیار گرم 2و زمستانهای

و همکاران  .)2538ابراهیمی و همکاران ( )2535در

مالیم 1است (طایی و همکاران  .)2535خصوصیات خاک

بررسی تأثیر تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد گل

مزرعه آزمایش در عمق  15-5سانتیمتر در جدول 3

گاوزبان اروپایی گزارش کردند که با تأخیر در تاریخ

آورده شده است.

کاشت عملکرد دانه از  555به 415کیلوگرم در هکتار

این تحقیق بهصورت اسپیلت پالت در قالب طرح پایه

کاهش مییابد .نتایج پژوهش فرهودی و خدارحمپور

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .در

( )2539در بررسی اثر تاریخ کاشت و مصرف کود

کرتهای اصلی مقادیر کود نیتروژن (،)N2( 55 ،)N1( 5

نیتروژن بر رشد ،عملکرد و ترکیبات تشکیل دهنده

 )N3( 355و  )N4( 355کیلوگرم در هکتار) با منبع کود

اسانس رازیانه در شرایط شوشتر نشان داد ،که بهترین

اوره و در کرتهای فرعی تاریخهای مختلف کاشت (25

تیمار جهت افزایش عملکرد و کیفیت اسانس بذر و اندام

مهرماه ( 25 ،)T1آبانماه ( 25 ،)T2آذرماه (25 ،)T3

هوایی گیاه رازیانه در شمال خوزستان تاریخ کاشت 35

دیماه ( 25 ،)T4بهمنماه ( )T5و  25اسفندماه ( ))T6قرار

آبان و مصرف  325کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن

داشتند .به منظور بررسی واکنش فنولوژیک گیاه به

می باشد .کود نیتروژن سبب افزایش وزن خشک اندام

تغییرات دمایی و طول روز ،طیف تاریخ کاشت در نظر

هوایی ( 442گرم در متر مربع) ،درصد اسانس اندام

گرفته شد .فاصله کرتهای فرعی از یکدیگر یک متر و

هوایی ( 1/34درصد) و عملکرد اسانس اندام هوایی

فاصله تکرارها از یکدیگر دو متر بود .پس از انجام

( 31/9گرم در متر مربع) گردید .با توجه به اهمیت گیاه

عملیات شخم ،دیسک و تسطیح ،کرتبندی انجام گرفت

دارویی زوفا و مصرف گسترده آن در صنایع مختلف،

و بذور زوفا در تاریخ کاشتهای مختلف در ردیفهایی

بررسی نیازهای اکولوژیک آن کمتر مورد توجه قرار

به فاصله  45سانتیمتر و فاصله بوته  5سانتیمتر روی

گرفته است .این تحقیق با هدف بررسی اثر سطوح

ردیف کشت شدند .آبیاری مزرعه با توجه به نیاز آبی

مختلف نیتروژن و تاریخهای کاشت مختلف و تعیین

گیاه و به صورت قطرهای انجام شد .صفات مورد

تاریخ کاشت مطلوب جهت دستیابی به برخی صفات

بررسی در این آزمایش عبارتند از :طول سرشاخه گلدار

کمی و کیفی زوفا در شرایط اقلیمی نیمهگرمسیری

(طول سرشاخه از محل انشعاب از شاخه اصلی) ،وزن

جیرفت اجرا شد.

سرشاخههای گلدار ،ارتفاع بوته زوفا ،عملکرد
زیستتوده ،درصد اسانس سرشاخه ،درصد اسانس

مواد و روشها

برگ و عملکرد اسانس کل بود .برای به دست آوردن

این تحقیق در درمزرعهی پژوهشی مرکز تحقیقات،

ارتفاع بوته ،طول سرشاخه گلدار و عملکرد زیست توده

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

کل زوفا 35 ،بوته بهطور تصادفی و با حذف اثر حاشیه

با مختصات جغرافیایی  15درجه و  28دقیقه عرض

از دو ردیف وسط هر کرت انتخاب و اندازه گیری انجام

شمالی 49 ،درجه و  59دقیقه طول شرقی با ارتفاع

گرفت .جهت محاسبه وزن سرشاخه گلدار پس از

 125/1متر از سطح دریا در سال زراعی 3191-99

جداسازی اجزاء هر بوته ،این اجزاء به تفکیک درون

اجرا شد .اقلیم منطقه بر اساس روش دپائو و همکاران

پاکتهای کاغذی قرار داده شده و به مدت  48ساعت در

(دی پاوو و همکاران  )2558دارای رژیم رطوبتی
1

Aridity index <0.2
Very warm summer, Tmean >30 ̊C
3
Cool winter, Tmean >0 ̊C
2
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جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
فسفر قابل

پتاسیم (mg.kg-

نیتروژن

1

)(%

-1

جذب) (mg.kg

5/52

45/8

نام شاخص

ماده آلی خاک ()%

pH

EC (dS.m1
)

)

مقدار شاخص

5/49

1/9

3/85

385

بافت خاک
Sandy Loam

دمای  95درجه سانتی گراد درون آون قرار داده

روز بلند) ضریب حساسیت برای سرعت رشد و نمو

شدند و سپس با ترازوی دیجیتال (مدل )AND FX 300 I

کاهش می یابد :PP .فتوپریود (محاسبه شده) و :PS

با دقت  5/553گرم توزین گردید .جهت اندازهگیری

پارامتر شاخص فتوپریود میباشند .محاسبات آماری

اسانس ،گیاهان برداشت شده از یک مترمربع محاسبه

دادههای حاصل از آزمایش با استفاده از نرمافزار

شد .استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و با استفاده

 SASانجام شد و برای مقایسه میانگین از آزمون

از دستگاه کلونجر به مدت چهار ساعت و در شرایط

چنددامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد استفاده

کامالً یکسان انجام شد (آدامس و گرافیس  .)2553در

شد.

9.4

این تحقیق شاخص  ،P-Daysکه شاخص واحد حرارتی
برای مراحل مختلف نموی گیاه میباشد (بیشنوی و

نتایج و بحث

همکاران  )2535نیز محاسبه گردید این شاخص از

نتایج نشان داد (جدول )2اثر تاریخ کاشت و کود

طریق رابطه ( )3محاسبه میگردد (سلطانی و همکاران

نیتروژن بر طول سرشاخه گلدار ،وزن سرشاخه گلدار،

.)2551

ارتفاع بوته ،عملکرد زیستتوده ،درصد و عملکرد

)رابطه ( 1

اسانس در سطح احتمال آماری  %3معنیداری است .اثر
)PDt = f (T) ´ f (PP

) f(Tعملکرد دمایی و ) f(PPعملکرد فتوپریودی هستند.
) f(Tاز روابط ( )2بدست میآید:
)رابطه (2

 :Tدما،

f (T) = (T – Tb)/( To1 – Tb) if Tb < T < To1
f(T) = (Tc – T)/( Tc – To2) if To2 < T < Tc
f(T) = 1 if To1 < T < To2
f(T) = 0 if T < Tb or T > Tc
 : Tbدمای پایه :To ،دمای بهینه :To1 ،دماهای

کمتر از دمای بهینه :To2 ،دماهای باالتر از دمای بهینه،

متقابل کود نیتروژن و تاریخ کاشت بر وزن سرشاخه
گلدار ،عملکرد زیستتوده و عملکرد اسانس در سطح
احتمال آماری  )p≤0.01( %3و بر صفات طول سرشاخه
گلدار و ارتفاع بوته در سطح احتمال آماری )p≤0.05( %5
دارای اختالف معنی دار بود.
طول سرشاخه گلدار
بررسی اثر متقابل کود نیتروژن و تاریخ کاشت بر

 :Tcدمای حداکثر هستند.

طول سرشاخه گلدار نشان داد (جدول  ،)1بیشترین

) f (PPاز روابط ( )1محاسبه میشود:

طول سرشاخه گلدار زوفا در تاریخ کاشت اول با
کاربرد  355و  355کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن

)رابطه (1
f (PP) = 1 if PP > Pc
f (PP) 1PS (Pc PP) 2 if PP < Pc

 Pcفتوپریود بحرانی که در مقادیر کمتر از آن (در
گیاهان روز کوتاه) و در مقادیر بیشتر از آن (در گیاهان

( T1N3و  )T1N4حاصل شده است ( 29/2سانتیمتر) و
در تاریخ کاشت چهارم و عدم مصرف کود نیتروژن
( )T4N1کمترین طول سرشاخه گلدار مشاهده شد (31/2
سانتیمتر).
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جدول  -2میانگین مربعات اثر تاریخ کشت و کود نیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی زوفا
منابع تغییر

درجه
آزادی

طول

وزن

سرشاخه

سرشاخه

گلدار

گلدار

تکرار

2

5/2541 ns

ns

11/58

ارتفاع

عملکرد

درصد اسانس

درصد

عملکرد

بوته

زیستتوده کل

سر شاخه

اسانس برگ

اسانس کل

ns

21/44

ns

2415/8

ns

5/521

ns

5/5588

ns

8/51

نیتروژن

1

**88/11

**15585/91

**495/1

**813451/9

*5/512

**5/5954

**3551/2

خطای پالت اصلی

1

3/38

449/99

31/9

31814/3

5/53

5/5599

24/59

**

**

تاریخ کاشت

5

323/51

49933/19

**

251/8

**

**

959855/8

5/359

**

5/3311

**

2112/8

نیتروژن× تاریخ کاشت

35

**1/98

**3919/2

*43/5

**14239/1

5/532 ns

**5/5548

**11/94

خطا

45

5/999

152/8

38/1

5395/1

5/5591

5/5599

31/53

-

1/9

9/8

9/1

8/1

35/5

35/2

32/9

ضریب تغییرات

)(%
** * ،و  n.sبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال  3درصد 5 ،درصد و غیرمعنیدار می باشد.

وزن سرشاخه گلدار

نیتروژن ( )T1N3معنیداری نبود ( 18/2سانتیمتر) و

با توجه به جدول  1بیشترین وزن سرشاخه گلدار

کمترین آن مربوط به تاریخ کاشت چهارم و عدم

زوفا در تاریخهای کاشت  25مهرماه و کاربرد 355

مصرف کود نیتروژن ( )T4N1بود ( 45/9سانتیمتر)

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن مشاهده شد ( 135گرم

(جدول .)1

در مترمربع) البته اختالف این تیمار با سطح نیتروژن

عملکرد زیست توده کل

 355کیلوگرم در هکتار در همین تاریخ کاشت ( 158گرم

اثرات متقابل کود نیتروژن و تاریخ کاشت نشان داد

در مترمربع) و  355کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در

بیشترین مقدار عملکرد زیستتوده کل زوفا ( 3419گرم

تاریخ کاشت  25آبانماه ( 299گرم در مترمربع)

در مترمربع) در تاریخ کاشت  25مهرماه با 355کیلوگرم

معنیدار نبود .کمترین وزن خشک سرشاخه گلدار در

در هکتار کود نیتروژن ( )T1N4حاصل شد که با تاریخ

تاریخ کاشت چهارم و سطوح عدم مصرف کود

کاشتهای  25آبانماه و  25آذرماه با مصرف 355

نیتروژن مشاهده شد که کاربرد  55کیلوگرم در هکتار

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن ( T3N4و  )T2N4و تاریخ

کود نیتروژن در این تاریخ کاشت ( T4N1و )T4N2

کاشت  25آبانماه با  355کیلوگرم در هکتار کود

اختالف معنیداری نداشت ( 52/1گرم در مترمربع)

نیتروژن ( )T2N3اختالف معنیداری نداشت ،در تاریخ

(جدول .)1

کاشت  25دیماه بدون کاربرد کود نیتروژن ()T4N1
کمترین مقدار این صفت ( 242گرم در مترمربع) حاصل

ارتفاع بوته زوفا

شد .با تأخیر در کاشت میزان عملکرد زیستتوده کل

بررسی اثرات متقابل کود نیتروژن و تاریخ کاشت

زوفا کاهش قابل مالحظهای داشت ،بهطوریکه تأخیر

نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته زوفا در تاریخ کاشت

در کاشت از تاریخ کاشت سوم به بعد در تمامی سطوح

اول و  355کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن ()T1N4

کود نیتروژن باعث ایجاد کاهش معنیدار در زیست

اتفاق افتاده است ( 94/3سانتیمتر) البته اختالف آن با

توده شده است .بهطوریکه در تاریخ کاشت  25آبانماه

تاریخ کاشت اول و  355کیلوگرم در هکتار کود

با 355کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن ( )T2N4نسبت به

900
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تاریخ کاشت  25مهرماه با 355کیلوگرم در هکتار کود

تاریخهای  25آذرماه 25 ،دیماه 25 ،بهمنماه و 25

نیتروژن ( 9/9 )T1N4درصد کاهش در عملکرد

اسفندماه در همین سطح کود نیتروژن بهترتیب معادل

زیستتوده کل زوفا داشت ،این کاهش عملکرد در

 14/9 ،49/2 ،9/9و  38/5درصد بود (جدول .)1

جدول  -3مقایسه میانگین ترکیبات تیماری متقابل کود نیتروژن و تاریخهای مختلف کاشت بر صفات مورد بررسی گیاه زوفا
نیتروژن

تاریخ
کاشت

طول سرشاخه
گلدار زوفا
()cm

وزن سرشاخه
گلدار (g.m-2
)

ارتفاع بوته
()cm

T1

21/5ef

395/1d-f

51/4g-j

fg

gh

h-k

22/3

T2
T3
N1

349/3

22/2g

318fg

l

m

52/4

52/2h-k
k

عملکرد
زیستتوده
(g.m-2
)
931c-e
ef

912fg

5/54e-h

l

hi

T4

31/2

T5

39/8jk

81/4jk

52h-k

189jk

T6

25h

319/4fg

55/1i-k

554i

de

b-d

T1

21/8

fg

22/3

T2
hi

39/1

T3
N2

kl

252/3

ef

381/1

fg

319/3

m

b-f

12/5

g-j

54

jk

5/43g-i

35115fg

ab

de

cd
ef

941

985

d-f
kl

823

T5

39/2h-j

335/8i-k

59/9d-g

539ij

fg

h-j

d-h

ef

T1

29/2a

158/5a

cd

b

b-d

ab

T3
N3

38/1

T5

a-e

c

3291

5/93

3555c

5/1b-f

g-i

25/1gh

319/8g-i

59/1e-i

e

de

b-g

cd

T6

21/8

T1

29/2a

135a

b

29/9

bc

21/1

T3
N4

5/91a-c

11553a

594hi

253/3

T2

995

94/1

hi

T4

39/9

T5

25/2h
cd

25/1

a

299/2

bc

241/1

h-j

325/2

315hi
b

255/9

15/5

5999

5/59

49/8

T4

f-h

kl

c-g

18/2ab

i-k

5/59

31558

h-j

3252b

j-l

b-f

gh

39438

5/52f-h

T6

ij

5/8

e-g

35289h-j

23/9

24/1de

a

25524

128

338/9

231/1cd

5/94

1181

5/53

59/3

11/4b-f

l

5/15i

T4

T2

35531fg

1212j-l

39/3

25/1

34254

9242

52/1

259/5

f-h

5/18

49/9

14/5

b-f

984

52/1

14/9

5/12b-f

38455ef

5/1

45/9

e

درصد اسانس
برگ ()%

عملکرد اسانس
کل (g.ha-1
)

e-h

35218

29299

25499de
i-k

8519

114

5/54

5/51d-g

35815hi

e-h

ef

911

5/54

94/3a

3419a

5/92a-d

12124ab

bc

ab

3294

a-f

b

ab

3294

19/5

b-d

15/1

f-j

51/5

51/1f-j
b-e

11/8

f-h

5/15

f-h

5/52

f-h

915

5/51

554ij

5/54e-h

b

3395

d-h

5/55

38288

13591

cd
hi

24539

35144

35311h-j
d

21595

T6
 :N1عدم کاربرد کود نیتروژن 55 :N2 ،کود نیتروژن 355 :N3 ،کود نیتروژن 355 :N4 ،کود نیتروژن 25 :T1 ،مهرماه 25 :T2 ،آبانماه:T3 ،
 25آذرماه 25 :T4 ،دیماه 25 :T5 ،بهمنماه 25 :T6 ،اسفندماه (حرف مشترک فاقد تفاوت معنیداری هستند)
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بهنظر میرسد کشت مناسب و به موقع زوفا (25
مهرماه تا  25آبانماه) سبب همزمانی مراحل رشد
رویشی و گلدهی با دمای مناسب گردیده است و در
نتیجه باعث افزایش طول و وزن سرشاخه گلدار ،ارتفاع
بوته و عملکرد زیستتوده کل زوفا شده است،
بهطوریکه به تأخیر افتادن تاریخ کاشت (از  25آبانماه
تا  25اسفند) باعث مواجه شدن گیاه با درجه
حرارتهای باالتر از بهینه قابل تحمل برای این گیاه شد
( 15درجه سانتیگراد) و در نتیجه صفاتی مانند ارتفاع
بوته ،وزن و طول سرشاخه گلدار و مقدار زیستتوده
مورد بررسی کاهش معنیداری پیدا کردند .میزان تأثیر
دما وتنش گرما از طریق بررسی رابطهی رگرسیونی
بین میانگین دمای محیط در دوره رشد گیاه با صفات
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طول سرشاخه گلدار ،وزن سرشاخه گلدار و عملکرد
زیستتوده زوفا مشخص شد .نتایج ارائه شده نشان
داد (شکل  )3رابطه بین طول سرشاخه گلدار با افزایش
درجه حرارت محیط (در بازه  25تا  45درجه
سانتیگراد) به صورت خطی با شیب منفی است
( ،)R2=0.69%بررسی رایطه افزایش دما (در بازه  25تا
 45درجه سانتیگراد) در مورد وزن سرشاخه گلدار
(( )R2=70%شکل  )2نیز حاکی از شیب منفی این
شاخص تحت تأثیر دما بود .بر اساس نتایج ارائه شده
(شکل  )1عملکرد زیستتوده گیاه تحت تأثیر افزایش
دمای محیط (در بازه  25تا  45درجه سانتیگراد) به
صورت خطی کاهش یافته است (.)R2=74%

طول سرشاخه گلدار )(Cm

وزن سرشاخه گلدار )(g.m-2

عملکرد زیست توده کل )(g.m-2

شکل  -3واکنش عملکرد زیست توده کل زوفا به دمای محیط
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به نظر میرسد با توجه به حساسیت نسبی گیاه

کشت در گیاه دارویی رازیانه (فرهودی و خدارحمپور

زوفا به طول روز (گلدهی در طول روز بیشتر از 32/35

 ،)2539بابونه (فرهودی و همکاران  )2535و گلرنگ

ساعت) و دمای محیط ،کاشت دیرهنگام سبب کاهش

(طهماسبیزاده و همکاران  )2535نیز گزارش شده

دوره رشد رویشی شده ،و گیاه زودتر از زمان معمول

است .محققین گزارش نمودند که تأخیر در کاشت بابونه

وارد دوره زایشی میگردد .نتایج جدول  4نشان میدهد

سبب کاهش وزن خشک اندام هوایی ،ارتفاع بوته و

شاخص روزهای فیزیولویک (تلفیق نیاز فتوپریودی با

تعداد ساقه جانبی شد ،در حالی که مصرف  35و 25

نیاز حرارتی گیاه) در تاریخهای کشت  25مهرماه و 25

گرم کود اوره در مترمربع باعث بهبود برخی صفات

آبانماه تقریباً در یک زمان تأمین شده بهطوری که

فیزیولوژیک گردید (فرهودی و همکاران  .)2535بررسی

فاصله زمان گلدهی در دو تاریخ کاشت مذکور کمتر از

تأثیر تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در

یک هفته بود (جدول  ،)4همچنین در تاریخهای کاشت

شرایط اهواز که تأخیر در کاشت و به دنبال آن کاهش

بعدی نیز تعداد روزهای مورد نیاز برای ورود به فاز

در طول مراحل نمو فنولوژیک ژنوتیپها ،از یک سو

گلدهی کاهش یافت به این ترتیب گیاه فرصت کافی برای

باعث کاهش رشد اندامهای رویشی و از سوی دیگر

تولید زیست بیشتر و تولید اندامهای هوایی بزرگتر

باعث کاهش عملکرد دانه میشود .همچنین تأخیر در

نداشته است در نتیجه کاهش معنیدار صفاتی مانند

کاشت بهطور معنیداری شمار سنبلچه در سنبله (13

ارتفاع و زیستتوده مشاهده شد ،از طرف دیگر مواجه

درصد) ،شمار دانه در سنبله ( 11درصد) ،وزن هزاردانه

شدن دوره گلدهی با دمای باال و تنش گرما در

( 9درصد) ،شاخص برداشت (9درصد) و عملکرد دانه

تاریخهای کشت دیرهنگام (آذرماه و دیماه) باعث

( 42درصد) را کاهش داد (اورکی و همکاران .)2531

کاهش معنیدار طول و وزن سرشاخه گلدار شده است.

بر اساس نتایج این آزمایش ،مصرف سطوح باالتر

در مورد تاریخهای کاشت بسیار دیر هنگام مانند

کود نیتروژن باعث بهبود برخی صفات کمی گیاه زوفا

تاریخهای کشت بهمنماه و اسفندماه شرایط متفاوت

مانند طول سرشاخه گلدار ،وزن سرشاخه گلدار ،ارتفاع

بود ،در این شرایط بهدلیل اینکه زمان تأمین نیاز

بوته و عملکرد زیستتوده به ویژه در تاریخهای کشت

روزهای فیزیولوژیک گیاه (تلفیق نیاز فتوپریودی با نیاز

اول و دوم شده است .افزایش میانگین صفات کمی در

حرارتی گیاه) با دمای محیط باالتر از  15درجه

این شرایط به دلیل تداخل تأثیر تنش گرما و تغییرات

سانتیگراد (شکل  )1مواجه شده ،ورود به فاز زایشی

فنولوژیک طول دورهی رویشی و زایشی گیاه در

تا زمانی که دمای محیط مجددا تعدیل شده و روند

تاریخهای مختلف کشت باشد .بهطوریکه میانگین

کاهشی یافته است (شهریور ماه) به تأخیر افتاده است

صفات ذکر شده در تاریخهای کشت اول و دوم که

(جدول )4در این مدت رشد رویشی نیز افزایش قابل

مرحله گلدهی گیاه با شرایط حرارتی مطلوبتری مواجه

توجهی نداشته بلکه گیاه سعی کرده فقط زیست توده

شده ،بهطور معنیداری بیشتر از تاریخ کشتهای بعدی

موجود خود را حفظ نماید.

بود .و از طرف دیگر به نظر میرسد افزایش سطح

اثر تنش گرمای ناشی از تأخیر در تاریخ کاشت در
برخی گیاهان دیگر نیز گزارش شده است :اکاهش ارتفاع
بوته تحت تأثیر تنش گرمای ناشی از تأخیر در تاریخ

نیتروژن مقاومت به تنش گرما را تا حد قابل توجهی در
تاریخهای مختلف کاشت بهبود داده است.
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جدول -4مراحل فنولوژیک بر اساس مشاهدات آزمایش مزرعه برای روش  P-Daysدر منطقه جیرفت
مراحل فنولوژیک

کاشت تا سبز
شدن

گلدهی

برداشت

تاریخ کاشت

زمان شروع تا پایان

دوره رشد (روز
بعد از کاشت)

درجه روز رشد
روش P-Days

3191/59/25

91/58/59-91/59/25

32

5/95

3191/58/25

91/59/59-91/58/25

34

1/43

3191/59/25

91/35/35-91/59/25

35

4/19

3191/35/25

91/33/35-91/35/25

35

5/38

3191/33/25

91/32/51-91/33/25

33

5/8

3191/32/25

99/53/51-91/32/25

8

2

3191/59/25

99/53/31-91/58/59

358

15/59

3191/58/25

99/53/39-91/59/59

329

12/4

3191/59/25

99/53/15-91/35/35

359

11/4

3191/35/25

99/51/58-91/33/35

339

21/1

3191/33/25

99/54/31-91/32/51

329

23/9

3191/32/25

99/54/15-99/53/51

325

19/3

3191/59/25

99/52/35-99/53/31

15

54/18

3191/58/25

99/52/22-99/53/39

11

51/19

3191/59/25

99/51/23-99/53/15

51

52/88

3191/35/25

99/55/59-99/51/58

13

21/18

3191/33/25

99/55/29-99/54/31

45

23/99

3191/32/25

99/51/32-99/54/15

44

19/29

وانگ و همکاران ( )2534اثر سطوح مختلف کود

مهمی در محافظت از فتوسیستم )Photosystem II( II

نیتروژن را بر گیاه بنت گراس ()Agrostis matsumurae

داشتهاند .در پژوهشهای دیگر تعدیل اثرات مخرب تنش

ارزیابی نمودند و گزارش کردند مصرف  9/5کیلوگرم

گرما تحت تأثیر مصرف کود نیتروژن را به تولید بیشتر

در هکتار در مدت زمان  34روز باعث افزایش بقای

آنتی اکسیدانتها و بهبود مکانیسمهای کنترل اکسییژن-

بیشتر این گیاه در شرایط تنش گرما شد ،این محققین

های آزاد و در نتیجه اجتناب از تنش اکسیداتیو ایجاد

مکانیسم افزایش مقاومت به گرما را تولید بیشتر

شده در اثر تنش گرما نسبت دادهاند (مدیسی و همکاران

پروتیینهای شوک حرارتی تحت تأثیر مصرف سطوح

2554؛ وانگ و همکاران  .)2532گزارش تاوفیک و

باالتر نیتروژن گزارش کردند .بر اساس نتایج آزمایش

همکاران ( )3991حاکی از افزایش معنیدار صفات

وانگ و همکاران ( ،)2558گیاهانی که تحت تأثیر مقدار

وزنتر ،وزن خشک و پایداری غشا در گیاهانی بود که

بیشتری نیتروژن قابل جذب بودند سطح فعالیت

در طول دوره تنش گرما تحت تیمار مصرف کود

پروتئینهای شوک حرارتی در کلروپالست و

نیتروژن بودند ،در این گیاهان نیتروژن در طول دوره

میتوکندری بیشتر بود ،بهطوریکه این پروتئینها نقش

تنش گرما به اندازه کافی در منطقه ریزوسفر موجود

900
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بود .مصرف کود نیتروژن باعث بهبود فعالیت

اسانس سرشاخه زوفا مربوط به تاریخهای کاشت اول

سیستمهای فتوسنتزی در گیاه ذرت تحت تنش گرما

و دوم ( 3/51و  3/53درصد) بود و کمترین میزان

شد (لیو و همکاران  .)2559مصرف برگی کود نیتروژن

درصد اسانس سرشاخه در تاریخهای کاشت  25دیماه

در برخی گیاهان خانواده چمنی در شرایط تنش گرما

و  25بهمنماه ( 5/83درصد) حاصل شد .تاریخ کاشت

باعث بهبود رشد و نمو گیاه و افزایش فعالیت آنتی-

 25دیماه نسبت به تاریخ کاشت  25مهرماه 23/1

اکسیدانها در این گیاهان شد (فو و هوانگ 2551؛ ژاو و

درصد کاهش در میزان درصد اسانس سرشاخه داشت،

همکاران  .)2558بنابراین اثر کود نیتروژن بر بهبود

این کاهش میزان درصد اسانس سرشاخه در تاریخهای

صفات کمی گیاه در شرایط تنش گرما میتواند ناشی از

 25آذرماه 25 ،بهمنماه و  25اسفندماه به ترتیب معادل

برخی مکانیسمهای بیوشیمایی مانند تولید بیشتر

 23/1 ،33/1و  32/1درصد بود (شکل  .)4نتایج حاصل

پروتئینهای شوک حرارتی ،بازسازی سریعتر و

از اثر کود نیتروژن بر درصد اسانس زوفا (شکل )4

محافظت بیشتر سیستمهای فتوسنتزی ،اجتناب از تنش

نشان داد کاربرد کود نیتروژن در تمامی سطوح نسبت

اکسیداتیو و بهبود پایداری غشاهای سلولی در این

به عدم کاربرد کود (شاهد) اختالف معنیداری دارند.

شرایط باشد.

بهطوری که کاربرد  355کیلوگرم کود نیتروژن نسبت

تغییرات درصد و عملکرد اسانس

به عدم کاربرد کود باعث افزایش  8درصدی در

نتایج حاصل از اثر تاریخ کشت بر شاخص درصد

شاخص درصد اسانس سرشاخه زوفا شد (شکل .)5

اسانس زوفا (شکل  )4نشان داد بیشترین درصد

شکل  -4تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر روند تغییرات

شکل  -5تأثیر تاریخ کاشتهای مختلف بر روند تغییرات

درصد اسانس سرشاخه

درصد اسانس سرشاخه

بررسی اثرات متقابل سطوح کود نیتروژن و تاریخ

اسانس برگ در تاریخ کاشت پنجم و عدم مصرف کود

کاشت بر تغییرات درصد اسانس برگ زوفا (جدول )1

نیتروژن ( )T5N1به دست آمد ( 5/15درصد) .با توجه به

نشان داد که بیشترین درصد اسانس برگ زوفا در

نتایج جدول  ،1تاریخ کاشت اول و  355کیلوگرم در

تاریخ کاشت دوم و  55کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن

هکتار کود نیتروژن ( )T1N3بیشترین عملکرد اسانس کل

( )T2N2مشاهده شد ( 5/8درصد) و کمترین درصد

زوفا را دارا بود ( 11553گرم در هکتار) که با تاریخ
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کاشتهای اول و مصرف  355کیلوگرم در هکتار کود

گردیده و در نتیجه باعث کاهش معنیداری عملکرد

نیتروژن ( )T1N4اختالف معنیداری نداشت ( 12124گرم

زیست توده شده بنابراین میزان اسانس کل کاهش یافته

در هکتار) و مقدار عملکرد اسانس کل در تاریخ کاشت

است .به منظور بررسی میزان اثر افزایش دمای محیط

چهارم و عدم مصرف کود نیتروژن ( )T4N1نسبت به

تحت تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد اسانس زوفا

سایر تیمارها بهطور معنیداری کمتر بود ( 1181گرم

رابطهی رگرسیونی بین میانگین دمای محیط در دوره

در هکتار) (جدول .)1

آزمایش و عملکرد اسانس کل بررسی شد (شکل ،)1

با توجه به اینکه عملکرد اسانس تابع دو عامل

نتایج نشان داد اثر تغییرات افزایش دمای محیط (در

عملکرد زیست توده و درصد اسانس است به تأخیر

بازه  25تا  45درجه سانتیگراد) بر عملکرد اسانس کل

افتادن تاریخ کاشت باعث مواجه شدن گیاه با درجه

زوفا با یک تابع غیر خطی پلی نومیال درجه دوم (تابع

حرارت های باالتر از حد بهینه قابل تحمل برای این گیاه

کوادراتیک) برازش داده شده است (. )R2=86%

عملکرد اسانس گل )(g.ha-1

شکل -6واکنش عملکرد اسانس کل زوفا به دمای محیط

بر اساس این نتایج بیشترین عملکرد اسانس در

هوایی شمال خوزستان منجر به کاهش رشد و عملکرد

محدوده  25-28درجه و کمترین آن در دامنه 15- 45

اسانس این گیاه دارویی شده است .بهترین تیمار جهت

درجه سانتیگراد مشاهده شد ،هچنبن شیب خط مماس

افزایش عملکرد و کیفیت اسانس بذر و اندام هوایی گیاه

بر منحنی نیز با افزایش درجه حرارت محیط روند

رازیانه در شمال خوزستان تاریخ کاشت  35آبان و

کاهشی دارد .بهطور کلی افزایش دمای محیط ،عملکرد

مصرف  325کیلوگرم بر هکتار کود نیتروژن بود .سایر

اسانس را به صورت نمایی کاهش داده است.

محققین نیز تأثیر تأخیر در تاریخ کشت و تنش گرما بر

فرهودی و خدارحمپور ( )2539در بررسی تاریخ

کاهش میزان اسانس در مورد گیاهان بابونه (فرهودی

کاشت و مصرف کود نیتروژن بر گیاه رازیانه گزارش

و همکاران  ،)2535زوفا (نادریبروجردی و مدنی

کردند که تأخیر در کشت گیاه رازیانه در شرایط آب و
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 )2534و زنیان (طباطبایی و شاکری  )2539را تأیید

مشاهده شده میتواند به عنوان یک مکانیسم بقاء در

نمودهاند.

نظر گرفته شود ،بهطوریکه در این شرایط گیاه مسیر

پژوهشهای انجام شده روی درصد اسانس و

سنتز برخی اسانسها و یا متابولیتهای خود را به

عملکرد اسانس در گیاه نعناع فلفلی نشان داد تنش گرما

سوی سنتز ترکیبات حفاظتی در برابر تنش گرما تغییر

باعث کاهش معنیدار عملکرد منتول و منتون گردیده

میدهد (عیسی و همکاران  ،)2539اغلب گیاهان سنتز

است (حیدری و همکاران  ،)2538در پژووهشی دیگر که

انواع پروتئینهای شوک حرارتی را افزایش میدهند و

این محققین (حیدری و همکاران  ،)2539روی دو گونه

از آنها برای حمایت از فتوسیستمها و اندامکهای

( Mentha piperitaو  )Mentha arvensisنعناع در شرایط

فتوسنتزی استفاده میکنند (ادروا و همکاران 3998؛

تنش گرما انجام دادند تأثیر منفی تنش گرما بر مقدار

وانگ و همکاران  2558و  )2534یا اینکه تولید انواع

تولید اسانس در این گیاهان را تایید نمود ،این محققین

آنتی اکسیدانتها را برای اجتناب از تنش اکسیداتیو

اجزای اسانس و مسیر سنتز یا تولید اسانس را در

افزایش میدهند ( ادروا وهمکاران 3998؛ میتلر 2552؛

شرایط تنش گرما بررسی نمودند و گزارش کردند تنش

هی و همکاران 2555.؛ حیدری و همکاران  2538و

pulegone reductase

 )2539در برخی موارد با افزایش اسموالیتها در

که مسئول تبدیل  pulegoneبه منتون است باعث کاهش

سلولهای برگ از اتالف آب برگ در اثر افزایش تعرق

تولید منتون و منتون میگردد.

ناشی از گرما ممانعت کرده و از میزان آب نسبی برگ

گرما از طریق کاهش فعالیت آنزیم

در آزمایشی دیگر که قاسمی و همکاران ( )2531 aبا

و تورژسانس طبیعی سلولها محافظت مینمایند (التفا

استفاده از تاریخهای کشت تاخیری در منطقه برازجان

3995؛ صالح و تاردیو 3991؛ حیدری و همکاران

بوشهر ،اثر تنش گرما را بر تغییرات اسانس گیاه

.)2539

دارویی بابونه بررسی نمودند و گزارش کردند تنش
گرما غلظت کلروفیل را کاهش داده اما بر غلظت اسانس

نتیجهگیری

تأثیر معنیداری نداشته است .این محققین برای بررسی

تأخیر در تاریخ کاشت گیاه زوفا از  25آبان ماه به

دقیقتر تأثیر تنش گرما در پژوهشی دیگر (قاسمی و

بعد به دلیل کاهش طول دوره رویشی ،مواجه شدن

همکاران  (2531 bاجزای اسانس را با استفاده از تکنیک

دوره زایشی با تنش گرما و کاهش تولید و تجمع

 GC-MSتفکیک نمودند ،نتایج نشان داد تنش گرما

اسانس تحت تأثیر تنش گرما (در بازه  25تا  45درجه

اجزای تشکیل دهنده اسانس مانند آلفابیسابولول را

سانتیگراد) باعث کاهش صفات طول سرشاخه گلدار،

کاهش و برخی اجزا مانند گامازولین را افزایش داده

وزن سرشاخه گلدار ،ارتفاع بوته ،عملکرد زیستتوده

است ،در برخی اجزای تفکیک شده اسانس ،تأثیر تنش

زوفا و عملکرد اسانس کل گیاه شد .استفاده از کود

بیشتر مشهود بود و در برخی ترکیبات تغییرات معنی-

نیتروژن بر تمام صفات اندازهگیری شده در تاریخهای

دار نبود .بنابراین به نظر میرسد کاهش غلظت اسانس

کاشت مختلف اثر مطلوبی نشان داد .بنابراین با توجه به

و عملکرد آن که در بسیاری از گیاهان مانند زوفا

یافتههای این مطالعه میتوان پیشنهاد نمود کاشت گیاه

(نادریبروجردی و مدنی  ،) 2534نعناع فلفلی (حیدری

زوفا در مناطق با اقلیم نیمه گرمسیری (اقلیم نیمه

و همکاران  ،)2538رازیانه (فرهودی و خدارحمپور

خشک ،با زمستان خنک و تابستان بسیار گرم) مانند

 ،)2539بابونه ( قاسمی و همکاران  )2531و زنیان

جیرفت در دامنه  25مهرماه تا  25آبان ماه سبب

(طباطبایی و شاکری  )2539که در شرایط تنش گرما

همزمانی مراحل رشد رویشی و گلدهی با دمای مناسب
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 درصد اسانس برگ و عملکرد اسانس،اسانس سرشاخه

شده که در نتیجه آن بیشترین عملکرد زیست توده و

.کل گردید

همچنین بیشترین مقدار عملکرد سرشاخه گلدار و در
 شاخص.نهایت بیشترین عملکرد اسانس حاصل گردید

سپاسگزاری

45  تا25 عملکرد اسانس در اثر افزایش دما در بازه

بدین وسیله از تمامی مساعدتهای مرکز تحقیقات

درجه سانتیگراد (در تاریخهای کشت تأخیری) به

و منابع طبیعی جنوب استان

کشاورزی و آموزش

 در بین سطوح، همچنین.صورت نمایی کاهش یافت

کرمان جهت فراهم نمودن امکانات مورد نیاز برای

 کیلوگرم کود نیتروژن355 مختلف کود نیتروژن کاربرد

.اجرای این پژوهش تشکر و قدردانی می گردد

در هکتار در دامنه تاریخهای بهینه کاشت باعث افزایش
 وزن سرشاخه،معنیدار صفات طول سرشاخه گلدار
 درصد، عملکرد زیستتوده، ارتفاع بوته زوفا،گلدار
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