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 گشنیز دارویی گیاه مختلف هایژنوتیپ میوه اسانس و عملکرد میزان بر خشکی تنش تاثیر بررسی

 5*و مصطفی خدادادی  4، بهنام قربانی3محسن نوزاد مقدم، 2، جواد میرعرب1حسن فراهانی

 چکیده

چنین است. هم یافته افزایش چشمگیری طور به اخیر دهه چند در غذا ادویه در یا و دارو عنوان به دارویی گیاهان از استفاده

د و هدف بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکربا این تحقیق  ،خشکی به علت محدود شدن تولید این گیاهان توسط تنش

های کامل تصادفی ژنوتیپ گشنیز در قالب طرح بلوک 14. در همین راستا انجام شد های بومی گشنیزمیزان اسانس ژنوتیپ

در سال  این آزمایشدو آزمایش جداگانه تحت تاثیر تیمار آبیاری معمولی و تنش خشکی قرار گرفتند.  با سه تکرار و در

ی بر دارنتایج نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنیدر مزرعه تحقیقاتی سازمان اتکا واقع در ورامین انجام شد.  1313

داری ها نیز اختالف معنیاز طرفی دیگر، بین ژنوتیپ. داشت های شکافته شدهعملکرد میوه، عملکرد اسانس و درصد میوه

ها یپدهد که برخی از ژنوتتنش نشان می ×دار شدن اثر متقابل ژنوتیپ . همچنین معنیداشت از لحاظ این سه ویژگی وجود

دو شرایط بیشترین عملکرد میوه را در هر  353. ژنوتیپ دادند های متفاوتی از خود نشانتی پاسخدر شرایط مختلف رطوب

بیشترین عملکرد اسانس در هر دو شرایط آبیاری معمولی و تنش آبیاری معمولی و تنش خشکی از خود نشان داد و 

های نشان دهنده که شاخص STIو  MP ،GMP ،TOLهای بیشترین مقادیر شاخص. مشاهده شد 232ژنوتیپ  در خشکی

نیز که نشان دهنده  SSIبود. از طرفی دیگر شاخص  232و  353های تحمل باال به تنش خشکی هستند مربوط به ژنوتیپ

 353به طور کلی ژنوتیپ دارای مقادیر باالتری بود.  452و 323، 151های حساسیت به تنش خشکی است برای ژنوتیپ

 بهترین ژنوتیپ معرفی شد که هم تحمل به خشکی و هم عملکرد مناسبی داشت. 

 تنش خشکی، عملکرد اسانس، عملکرد میوه، گشنیز  کلمات کلیدی:

  

                                                           

 کارشناس بخش گیاهان دارویی سازمان اتکا. 1

 استادیار بخش گیاهان دارویی سازمان اتکا 2

 استادیار بخش گیاهان دارویی سازمان اتکا. 3

 . استادیار بخش تحقیقات و توسعه سازمان اتکا4
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 مقدمه

 گردافشانی ،%05-05 دگرگشنی درصد. است دگرگشن و یکساله علفی، گیاهی Coriandrum sativum L. (2n = 2x = 22) علمی نام با گشنیز

 از استفاده دارد. تعلق( Apiaceae) چتریان خانواده به و است ایمدیترانه مناطق و اروپا جنوب بومی گیاه این. شودمی انجام حشرات و باد بوسیله

 ورط به اخیر دهه چند در گیاهان این از استفاده رو این از. گرددمی بر دور خیلی هایگذشته به غذایی مکمل یا و دارو عنوان به دارویی گیاهان

 سال 0005 به رمص در گیاه این کاشت. است انسان نزد شده شناخته دارویی گیاهان ترینقدیمی از یکی گشنیز. است یافته افزایش چشمگیری

 یاربس کشت دامنه بنابراین،. دارد هاخاک و محیطی شرایط انوع با باالیی سازگاری گیاه این .(0830 بیگی، امید) گرددمی باز مسیح میالد از قبل

 هایاریتهو این، بر عالوه. کندمی رشد خوبی به نیز ارتفاعات و باال جغرافیای هایعرض در حتی و دارد جهان سراسر در منطقه چندین برای وسیعی

 از شنیزگ. دارند مختلف منطقه چند برای و سال یک طی در کشت فصل چندین اجازه کشاورزان نتیجه در و بوده کوتاهی رشد دوره دارای گشنیز

  .(Lopez et al., 2553)  شودمی کشت قفقاز و مرکزی آسیای اروپا، جنوب ای،مدیترانه مناطق در پیش هامدت

 ,.Illes et al) کرد اشاره هاترشی و کالباس سوسیس، گوشتی، هایفرآورده ها،عصاره در ایادویه مصارف به توانمی گشنیز استفاده موارد جمله از

 منجمد، غذاهای آماده، هایازسوپ برخی تهیه برای ویژه به تجاری غذایی مواد برای دهنده طعم عنوان به گشنیز بذرهای همچنین .(2555

 است رایشیآ و عطرسازی شوینده، مواد در رایج ترکیبی گیاه این اسانس نیز و دارد کاربرد غیره و هاکیک دیگر و نان ها،شیرینی نبات،آب ها،خامه

(Coskuner and Karababa, 2552) .سوء عرف: جمله از زیادی دارویی خواص گشنیز، در فالونوئیدها ترپنوئیدها، چون ترکیباتی وجود دلیل به 

 ضد نفخ، دض غذا، هضم به کمک ضدسرماخوردگی، دیابت، ضد اکسیدانی، آنتی فعالیت اشتهاآور، بخش، آرام خوابی،بی رفع تشتج، رفع هاضمه،

 کنجاله شده ذکر موارد بر عالوه. (Anilakumar et al., 2550; Wangensteen et al., 2550) است شده گزارش آن در سرطان ضد و روماتیسم

 باشدمی طیور و امد برای مناسبی غذای که است چربی و پروتئینی ای،نشاسته ترکیبات از غنی( گیاه مختلف هایقسمت از استخراج از پس) گشنیز

 رودمی باال تنرف ساقه به از پس خشکی به تحمل ولی دارد نیاز کافی آب به رفتن ساقه به از قبل و رویشی رشد زمان در گشنیز(. 0830 امیدبیگی،)

 شود. می کشت دیم بصورت خشک اقلیم دارای هایکشور دیگر و هندوستان در گشنیز که است دلیل همین به و

 گیاهی هایگونه و ساخته روبرو محدودیت با را کشاورزی محصوالت تولید که است محیطی هایتنش ترینرایج و ترینمهم از یکی خشکی تنش

 از نمودار سه بعدی در Fernandez (0992)های متحمل به تنش خشکی برای تعیین ژنوتیپ. شوندمی سازگار آن به مختلفی هایروش به

 :کرد سیمتق گروه چهار به را محیط دو در هاژنوتیپ عملکرد تظاهر استفاده کرد به طوری که تنش بدون و دار تنش محیط دو در لوبیا هایژنوتیپ

 تنش بدون محیط در فقط که هاییژنوتیپ -(؛ بAهستند گروه ) دارا تنش بدون و دار تنش محیط دو هر در یکسانی تظاهر که هاییژنوتیپ -الف

 تظاهر محیط دو هر در که هاییژنوتیپ -( و دCدارند گروه ) خوبی تظاهر تنش شرایط در فقط که هاییژنوتیپ -(؛ جBدارند گروه ) خوبی تظاهر

 (.D گروه) ندارند خوبی
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 هامواد و روش

 ،83 (G2،) 35 (G8،) 003 (G0،) 035 (G0،) 030 (G3)، 285 (G2) (،G0) 05 با کد بانک ژن ایران گشنیز بومی ژنوتیپ 00در این آزمایش 

853 (G3)، 802 (G9)، 808 (G05)، 802 (G00)، 022 (G02)، 005 (G08)، تجاری  و(G00 ).مزرعه مناسب رشد بستر تهیه منظور به بودند 

 ابتدا نظر مورد هایژنوتیپ بذور. گردید انجام زمین تسطیح سپس و شد زده شخم 98 سال ماه اسفند درمزرعه تحقیقاتی  در آزمایش انجام محل

 تیمار رتاثی تحت جداگانه آزمایش دو در و تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب درآزمایش  .شدند آغشته کشقارچ بهو  عفونی ضد

 آزمایش انجام طول در .گردید انجام آبیاری بالفاصله انجام و متر 0/0 در 0/0 ابعاد های باکشت در کرت .گرفتند قرار خشکی تنش و معمولی آبیاری

 نشت دارای آزمایش در. گرفت انجام مطلوب صورت به آبیاری و شد داشته نگه زراعی ظرفیت حد در معمولی آبیاری با آزمایش در خاک رطوبت

 .شد قطع آبیاری مرحله این از پس و شده انجام معمولی بصورت میوه تشکیل شروع زمان تا آبیاری خشکی،

 هاینمونه زگشنی هایمیوه از اسانس استخراج عملکرد میوه در هکتار و درصد بذور شکافته شده محاسبه گردید. برای گیاهان کامل رسیدن از پس

 آب لیتر میلی 205 همراه به شده خرد هاینمونه ادامه در. شدند خرد مطلوبی نحو به خانگی آسیاب توسط و تهیه کرت هر به مربوط گرمی 85

 سطح به یپژنوت هر میوه عملکرد تعمیم با. گرفت انجام تقطیر روش به اسانس استخراج ترتیب بدین و شدند داده قرار کلونجر دستگاه در مقطر

  .شد گزارش هکتار در لیتر صورت به اسانس میزان هکتار یک

 آماری هایتجزیه

های با استفاده از فرمول DSIو  SSI ،STI ،TOL ،MP ،GMPهای تحمل به تنش خشکی شامل شاخص
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 برآورد شد که در آن 

pY و sY  به

 تجزیه واریانس به روش تجزیه مرکب با فاکتور اصلی سطح آبیاری و فاکتور فرعی ترتیب عملکرد در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی هستند.

های تحمل به برای محاسبه شاخص همچنین انجام گرفت %0در سطح احتمال و  SPSS افزار نرم محاسبات آماری توسط ژنوتیپ انجام گرفت.

 استفاده گردید. SASتنش خشکی و همچنین رسم نمودارهای سه بعدی فرناندز از نرم 

 نتایج و بحث

داری بر عملکرد که تنش خشکی تاثیر معنی نتایج مشخص شدنمایش داده شده است. براساس این  0نتایج تجزیه واریانس آزمایش در جدول 

وجود  این سه ویژگی داری از لحاظها نیز اختالف معنی. از طرفی دیگر، بین ژنوتیپداشت های شکافته شدهسانس و درصد میوهمیوه، عملکرد ا

ی از خود های متفاوتها در شرایط مختلف رطوبتی پاسخکه برخی از ژنوتیپ دادتنش نشان  ×دار شدن اثر متقابل ژنوتیپ . همچنین معنیداشت

 دهند. نشان می
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 های شکافته شده در گشنیزنتایج تجزیه واریانس صفات عملکرد میوه، عملکرد اسانس و درصد میوه -0جدول 

 درجه آزادی نابع تغییراتم
 میانگین مربعات

 های شکافته شدهدرصد میوه عملکرد اسانس عملکرد میوه

 32/39** 28/03** 000/2×052** 0 تنش

 009/5 053/5 20/3230 0 خطای اول

 00/808** 80/0** 22/0599803** 08 ژنوتیپ

 09/00** 20/8** 03/900530** 08 تنش ×ژنوتیپ 

 022/5 580/5 383/8858 02 خطای دوم

 درصد 0دار در سطح احتمال : معنی**

میانگین هر ژنوتیپ به همراه خطای استاندارد در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی نشان داده شده است. در این شکل مشاهده  0در شکل 

مولی( عملکرد پتانسیل )عملکرد در شرایط آبیاری مع و همچنین ها یکسان نبوده استروی عمکرد ژنوتیپ شود که میزان تاثیر تنش خشکی برمی

 ها در هر دو شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی مشخص. با این وجود الزم است که بهترین ژنوتیپبودها نیز بسیار متفاوت از همدیگر ژنوتیپ

 شود.

 

 همراه با تنش خشکی و بدون تنش خشکی گیاه گشنیزهای مورد بررسی در شرایط کشت نمودار نشان دهنده عملکرد میوه ژنوتیپ -0شکل 
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 802بیشترین عملکرد میوه را در شرایط آبیاری مطلوب داشتند با این تفاوت که ژنوتیپ  802و  003های ژنوتیپ 0در همین راستا با توجه به شکل 

دو ه این شود. نکته قابل توجه این است کبیشترین عملکرد را نیز در تنش خشکی از خود نشان داد و به عنوان ژنوتیپ مطلوب در نظر گرفته می

 عملکرد باالتری را از ژنوتیپ تجاری در حال کشت در شرایط آبیاری معمولی داشتند.  285و  853، 005های ژنوتیپ به همراه ژنوتیپ

د اهده شگیرد ولی وضعیت متفاوتی مشت تحت تاثیر عملکرد میوه قرار میدر مورد عملکرد اسانس علی رغم اینکه به میزان قابل توجهی این صف

ی تعیین کننده عملکرد اسانس است و این تغییرات بیشتر به خاطر تفاوت در درصد اسانس میوه است. به صد اسانس نیز از دیگر مولفهچراکه در

(. بنابراین 2ری به خود اختصاص داده است )شکل بیشترین عملکرد اسانس را در هر دو شرایط آبیا 285طور کلی نتایج نشان داد که ژنوتیپ 

بهتر از ژنوتیپ  030گردد. همچنین نکته دیگر این است که این ژنوتیپ به همراه ژنوتیپ ترین ژنوتیپ برای تولید اسانس معرفی میبه 285ژنوتیپ 

 تجاری ظاهر شدند. 

 

 های مورد بررسی در شرایط کشت همراه با تنش خشکی و بدون تنش خشکی گیاه گشنیزنمودار نشان دهنده عملکرد اسانس ژنوتیپ -2شکل 

های نشان دهنده تحمل باال به که شاخص STIو  MP ،GMP ،TOLهای شود، بیشترین مقادیر شاخصمالحظه می 2همانطور که در جدول 

به نیز که نشان دهنده حساسیت  SSI. از طرفی دیگر شاخص بود G2( 285و )توده  G00( 802های )توده تنش خشکی هستند مربوط به ژنوتیپ



39-409. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 4931 تابستان-2،شماره7مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره  
 

39 
 

و  802های دارای مقادیر باالتری بود. بنابراین ژنوتیپ G08( 005و )توده  G3( 853، )توده G0( 003های )توده تنش خشکی است برای ژنوتیپ

همچنین  باشند وکه توانایی تولید عملکرد مطلوب در شرایط تنش خشکی را دارا می شناسایی شدندهای متحمل به خشکی جزء ژنوتیپ 285

. اددکه در اثر تنش خشکی بیشترین کاهش عملکرد در آنها رخ  بودندهای حساس به تنش خشکی جزء ژنوتیپ 005و  853، 003های ژنوتیپ

 .داشتندها نیز بینابین این دو دسته قرار سایر ژنوتیپ

وده های )تکه ژنوتیپ دادایج نشان دهد. نتهای تحمل به خشکی مربوط به عملکرد اسانس را نشان میمقادیر مربوط به شاخص 8اعداد جدول 

285 )G2  ( 030و )تودهG3 های به ترتیب بیشترین مقادیر را برای شاخصMP ،GMP ،TOL  وSTI اسانس در  یکه نشان دهنده عملکرد باال

 هر دو شرایط بدون تنش و دارای تنش خشکی هستند دارا بودند.

 عملکرد میوههای تحمل به تنش خشکی مربوط به شاخص -2جدول 

YS YP SSI TOL MP GMP STI DSI ژنوتیپ 

00/298  29/909  93/5  83/303  35/320  95/022  02/5  39/5  G50 

03/052  90/383  28/5  83/080  20/309  00/035  00/5  02/5  G52 

30/003  35/239  89/5  20/202  28/338  30/300  09/5  23/5  G58 

33/830  05/2203  28/0  30/2890  03/0009  28/993  08/5  32/5  G50 

02/058  30/020  02/5  50/20  59/089  92/082  08/5  02/5  G50 

03/008  30/0003  20/5  33/300  55/300  82/298  22/5  08/5  G53 

83/309  08/2588  93/5  20/0008  23/0823  03/0022  00/5  25/5  G52 

90/038  30/2020  82/0  20/2202  23/0292  58/385  02/5  98/5  G53 

80/229  29/0009  00/0  90/0039  82/330  29/383  03/5  30/5  G59 

35/228  35/0052  53/0  35/323  25/333  00/009  08/5  20/5  G05 

05/0502  05/2200  39/5  95/0222  00/0330  83/0320  22/0  38/5  G00 

02/022  95/053  20/5  28/30  00/030  35/032  59/5  02/5  G02 

52/808  05/2030  20/0  03/0300  23/0283  02/328  29/5  33/5  G08 

20/003  30/0205  50/0  38/0290  08/0058  28/398  80/5  20/5  G00 

و )توده  G3( 853های )توده نیز که نشان دهنده بیشترین کاهش در عملکرد اسانس در اثر تنش خشکی است، برای ژنوتیپ SSIهمچنین شاخص 

802 )G9 .های با عملکرد و میزان اسانس باال در شرایط بدون تنش و همراه با تنش، از نمودار سه جهت تعیین توده دارای مقادیر باالتری بود
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، GMPهای ( استفاده گردید. با توجه به این که در مطالعات پیشین مشخص شده است که همبستگی باالیی بین شاخص8)شکل فرناندز بعدی 

STI وMP ها توسط دو شاخص بندی تودهوجود دارد و همچنین یکسان بودن طبقهGMP  وSTI فقط از شاخص ،GMP م نمودار سه برای رس

رشد  های با عملکرد باال در هر دو شرایطتوانند در تعیین ژنوتیپمی MPو  GMP ،STIبه طوری که بیان شده است که مقادیر  .بعدی استفاده شد

های دارای عملکرد )ژنوتیپ Aهای گروه در تفکیک ژنوتیپ MPقدرت بیشتری نسبت به  GMPمورد استفاده قرار بگیرند و ، مطلوب و دارای تنش

)عملکرد  YS)عملکرد در شرایط آبیاری معمولی( و  YPباال در هر دو شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی( و همچنین حساسیت کمتری به مقادیر 

 (.Farshadfar and Elyasi, 2502)در شرایط تنش خشکی( دارد 

 های تحمل به خشکی مربوط به عملکرد اسانسشاخص -8جدول 

YS YP SSI TOL MP GMP STI DSI ژنوتیپ 

02/805  03/058  28/5  50/08  50/822  05/823  82/5  08/5  G50 

82/833  08/200  - 20/0  - 25/002  28/295  52/235  03/5  - 20/5  G52 

22/290  80/298  - 50/5  - 90/0  80/290  85/290  25/5  - 50/5  G58 

35/223  39/253  09/0  85/023  20/032  99/050  82/5  33/5  G50 

00/230  20/882  23/5  30/03  00/853  09/852  20/5  00/5  G50 

03/000  02/0030  00/0  50/220  05/293  00/393  00/0  30/5  G53 

03/033  23/0300  23/0  82/0030  02/0509  23/322  20/0  22/5  G52 

82/25  52/325  00/0  30/009  09/800  32/253  05/5  39/5  G53 

95/000  02/029  00/0  02/032  33/800  38/200  00/5  30/5  G59 

35/035  02/083  28/0  32/822  30/809  20/290  25/5  25/5  G05 

03/892  30/338  28/5  83/233  30/005  80/020  32/5  02/5  G00 

23/200  03/223  00/5  35/20  33/230  00/230  03/5  53/5  G02 

02/000  25/289  89/0  32/032  89/000  28/880  20/5  29/5  G08 

93/083  80/0530  58/0  82/323  00/200  29/332  53/0  09/5  G00 

 GMPو  STI ،MPهای های مقاومت به خشکی در شرایط مختلف محیطی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که شاخصدر تحقیقی شاخص

(. با توجه به Sio-Se Mardeh et al., 2553بیشترین کارایی را در شناسایی ارقام پر عملکرد در هر دو شرایط بدون تنش و همراه با تنش دارند )

 B( در گروه G00قرار گرفتند و ژنوتیپ تجاری ) A( در گروه 285) G2( و 802) G00های باشد، ژنوتیپکه مربوط به عملکرد میوه می 8شکل 
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ا بر ها در تنش خشکی و اندکی بیشتر از میانگین کل در آبیاری معمولی بود. لذقرار گرفت که دارای میانگین عملکرد کمتر از میانگین کل ژنوتیپ

بر اساس نمودار سه باشد. به مراتب بهتر از ژنوتیپ تجاری در حال کشت می 285و  802های گردد که ژنوتیپاساس این معیار نیز مشخص می

بیشترین  285)تجاری( به ترتیب بهترین بودند به طوری که ژنوتیپ  G00( و 030) G2 (285 ،)G3های برای میزان اسانس، ژنوتیپفرناندز بعدی 

(. از طرفی دیگر ژنوتیپ 0عملکرد اسانس را در هر دو شرایط ابیاری به خود اختصاص داده بود و ژنوتیپ تجاری در رتبه سوم قرار داشت )شکل 

G00 (802 در گروه )C .قرار گرفت که نشان دهنده این است که این ژنوتیپ نیز عملکرد اسانس نسبتاً مطلوبی در شرایط تنش خشکی دارا است 

 
برای عملکرد میوه در شرایط آبیاری  GMPهای متحمل به خشکی بر اساس شاخص جهت تعیین ژنوتیپفرناندز نمودار سه بعدی  -8شکل 

 معمولی و تنش خشکی
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Study of drought stress effect on fruit and essential oil yield of different 

genotypes of coriander as medicinal plant 

Hasan Farahani0, Javad Mirarab2, Mohsen Nozadmoghadam8, Behnam Ghorbani0 and Mostafa Khodadadi0 

  

Abstract 

Using medicinal plants as drug or spice in food have significantly increased in recent decades. Also, production of this 

plants restricted by drought stress. Therefor the aim of this was investigation of drought stress effect on fruit and 

essential oil yield of different endemic coriander genotypes. In this regard, 00 coriander genotypes subjected to two 

levels of water treatments in two separate experiments of normal irrigation and water stress through randomized 

complete block design with three replications. This experiment was done in research farm of Etka organization at 

Varamin in 2500. Results showed that drought stress had significant effect on fruit and essential oil yield and percent 

of brock fruits. The difference between genotypes were significant for these features. Also, significant genotype × 

stress interaction effect shows that some of genotypes had different response to the water treatments.  The 802 genotype 

had the highest fruit yield in both normal irrigation and drought stress and genotype 285 had the highest essential oil 

yield in both normal irrigation and drought stress. MP, GMP, TOL and STI indices which are indicator of drought 

tolerance were gained by 802 and 285 genotypes. Further, SSI index which is indicator of drought susceptibility had 

high value for 003, 853 and 005 genotypes. In overall, 802 introduced as suitable genotype which had appropriate yield 

and drought tolerance.  

Keywords: Coriander, drought stress, essential oil yield, fruit yield 
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