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)Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou ( تحت تأثیر 

  کاربرد برگ پنیرك و پلیمر سوپرجاذب
  

  4وحید روشن -3سید حسین نعمتی -2عزیزي مجید -*1یگسمیه بی

  08/08/1392: تاریخ دریافت
 16/01/1394: تاریخ پذیرش

  

  چکیده
عنوان ریحان به. خشک جهان استترین عوامل محدودکننده تولید گیاهان دارویی در مناطق خشک و نیمه کمبود آب و تنش خشکی یکی از مهم

 وري مصرف آب در تولید ریحان،افزایش بهرهمنظور به .آبی براي مطالعه در این پژوهش انتخاب گردیدارزش و حساس به کمیکی از گیاهان دارویی با
، هر )گیاهی(و برگ پنیرك ) صنعتی(یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی، تیمارها شامل دو پلیمر سوپرجاذب استاکوزورب 

 در سه) مخلوط با خاك و ریشه و روش مخلوط با خاك(، با دو روش کاربرد )وزنی/ وزنی( درصد 3/0و  درصد 2/0، درصد 1/0، 0کدام در چهار غلظت 
صـفات  : گیـري شـده شـامل   انـدازه دار بر صفات آنها اثرات مثبت و معنیاثرات متقابل خصوص نتایج نشان داد که تمام تیمارها و به .تکرار اجرا گردید

لـدهی  راندمان آب مصرفی و صفات بیوشیمیایی میزان و عملکرد اسانس در زمان گ) هواییتعداد برگ، سطح برگ، عملکرد خشک اندام(مورفولوژیک 
 و خاك در کاربرد روش با) درصد 2/0 و درصد 1/0( پنیركبرگ. مصرفی را  بهبود بخشیدندهر دو پلیمر با کاهش شدت تنش خشکی راندمان آب. بودند
مـار  تی .هوایی، رانـدمان آب مصـرفی، میـزان و عملکـرد اسـانس را افـزایش داد      عملکرد خشک اندام درصد 3/0برگ و در غلظت  سطح و تعداد ریشه

و بـا  ) و کاربرد در خاك و ریشـه  خاك کاربرد در( استفاده هر دو روش را با مصرفیآب راندمان و هواییاندام خشک عملکرد) درصد 2/0(استاکوزورب 
خاك و  صفات عملکرد اسانس و میزان اسانس با روش کاربرد استاکوزورب در. برگ را افزایش داد سطح و همین غلظت و روش کاربرد در خاك تعداد

  . افزایش یافتند درصد 3/0 و درصد 2/0هاي  غلظت ریشه، به ترتیب در
  

   موسیالژگیاهان دارویی،  ،راندمان آب مصرفی، آبدوست پلیمر استاکوزورب، :کلیدي هاي هواژ
  

    4 3 2 1 مقدمه
سـاخت   در اولیـه  و مـؤثره  مـواد  از غنـی  مخازن دارویی گیاهان
ــیاري ــا از بســ ــمار داروهــ ــی بشــ ــمــ ــان ).13(د رونــ   ریحــ

 (Ocimum basilicum L.) بـه  متعلق مهم گیاهان دارویی از یکی 
 و ايادویـه  دارویی، گیاه عنوانبه که است (Lamiaceae)نعناع  تیره

مـواد   ).14(گیـرد  می قرار مورد استفاده تازه سبزي صورتبه همچنین
قـارچی و ضـدباکتریایی   ره پیکر رویشی این گیاه خاصـیت ضـد   مؤث

، اشتهاآور است و براي معالجه نفخ شکم و کمک به هضم غـذا  داشته
شود و نیز کـاربرد وسـیعی در صـنایع غـذایی، دارویـی و      استفاده می

                                                        
ارشد، استاد و استادیار گـروه علـوم    یکارشناسدانش آموخته به ترتیب   -3و  2، 1
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، 5کــاویکول متیــل(ترکیبــات عمــده ). 13(بهداشــتی دارد  -آرایشــی
 بـین (و مقدار اسانس ریحان ) 9و سینئول 8، ژرانیول7، کامفور6لینالول

ه به شرایط اقلیمی محـل رویـش متفـاوت    با توج) درصد 5/1 تا 5/0
 احتیـاج  فراوان آبیاري به رشد فصل طول در گیاه این ).14(باشد می
با توجه به قرار گرفتن کشور ایران در نواحی خشک و نیمه  ).14( دارد

، نزوالت جوي اندك و پراکنده در اکثـر منـاطق و   )19(خشک جهان 
 معرض و قرار گرفتن در )6( باغی و زراعی گیاهان آبی عدم تامین نیاز

اتخاذ تدابیري مانند بهبود کارایی مصرف، استفاده بهینه  خشکی، تنش
از منابع آب و راهکارهاي مقابلـه بـا تـنش و کمبـود آب در اولویـت      

 در رانـدمان آبیـاري   افزایش راهکارهاي جمله از. تحقیقاتی قرار دارد

                                                        
5 - Methyl chavicol 
6 - Linalool 
7 - Camphor 
8 - Geraniol 
9 - Cineole 

  )علوم و صنایع کشاورزي( علوم باغبانی نشریه
 388-396 .، ص1394 پاییز، 3، شماره 29جلد 
  2008 -  4730 :شاپا

Journal of Horticultural Science  
Vol. 29, No. 3, Fall 2015, P. 388-396 
ISSN: 2008 - 4730 



  389     ...بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان

 نیمه و خشک مناطق در به ویژه(کشاورزي  بخش مختلف هايپروژه
باشـد  مـی  الرطوبت جاذب مواد از متناسب گیريبهره و استفاده )خشک

آکـریالت پتاسـیم و   پلیمرهاي سوپرجاذب ترکیبات آلی از پلـی . )17(
شـوند  صورت مصنوعی تولید میآمید بوده و بهآکریلکوپلیمرهاي پلی

رنگ و بدون خاصیت آالیندگی خاك، آب و بو، بیاین مواد بی). 16(
 زیادي مقادیر هیدروفیلی هاياین شبکه ).17 و 16( افت گیاه هستندب

لـذا بـه  . دارنددر خود نگه می را جذب کرده و آبدار هايمحلول یا آب
شـده و بـا    اسـتفاده  کشـاورزي  در خـاك  به افزودنی ماده یک عنوان

داشت آب در محیط رشد گیاه اصالح محیط ریشه گیاه و افزایش نگه
دور آبیاري، در نهایت با کاهش تنش ناشی از خشکی  و امکان افزایش

موسیالژها از بهتـرین منـابع   ). 2و  1(شوند سبب بهبود رشد گیاه می
ساکاریدي گیاهی بوده، با سایر هیدروکلوئیدها با هیدروکلوئیدهاي پلی

سازگاري داشـته و عمومـاً   ) ها نشاسته، قندها و پروتئین(منشا گیاهی 
بـه   3، اورنیـک اسـید  2، زایلـوز 1آرابینوز: ی نظیرهایشامل کربوهیدرات

. )11(باشـند  ساکاریدهاي محلول در آب مـی  همراه سلولز و سایر پلی
 گیـاه  ریشـه  و خـاك  حد فاصل در آب پتانسیل کاهش با ها موسیالژ

 تا کنون تحقیقات ).4( شوند می گیاه در زیاد آب به نیاز کاهش باعث
و نیـز کـاربرد و    دارویی گیاهان بر خشکی تنش تأثیر مورد در اندکی

تأثیر پلیمرهاي سوپرجاذب بر گیاهـان یکسـاله حسـاس، سـبزیجات     
آبدوست و عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی اسانس گیاهان دارویی 

 شـش  توحیدي مقدم و همکـاران اظهـار داشـتند در   . انجام شده است
 سـوپرجاذب  با کاربرد پلیمـر  خشکی تنش تحت کلزا مختلف ژنوتیپ

و نیـز  ) کلروفیل محتواي و فتوسنتز کاهش( آب کمبود مخرب راتاث
 آ200سـوپرجاذب  تأثیر ).20( یافت افزایش آبی کاهش و عملکرد نیاز

 نسبت درصد33 را آب حفظ نو برگ گیاهان براي )کیلوگرم در گرم 6(
آکوازورب براي نشاء سه % 1با کاربرد پلیمر . )1( داد افزایش شاهد به

کاج و سپیدار، میزان و دور آبیـاري کـاهش و بقـاء    گونه آتریپلکس، 
 و درصد 25 آبی کم تنش ).18(نشاها را در هر سه گونه افزایش یافت 

 بابونه و بادرشبی دارویی گیاه دو در ترتیب به زارعی ظرفیت درصد50
 گـل  عملکـرد  و اسـانس  عملکـرد  رویشی پیکر عملکرد کاهش باعث
و  3( شـد  عمکلرد افزایش باعث باعث دامی کود از استفاده که گردید

طبق گزارش عابدي کوپایی و اسد کـاظمی پلیمـر سـوپرجاذب     ).15
خصـوص در خاکهـاي   آ عالوه بر کاهش تعداد دفعات آبیاري بـه 200

) ايسـرو نقـره  (هاي رشد یک گونه درختچه زینتی سبک، بر شاخص
مصـرف زئولیـت در شـرایط تـنش خشـکی      ). 5(اثرات مثبتی داشت 

اثـر  . )8(ک و درصد اسانس گیاه بادرشبی را افـزایش داد  عملکرد خش
متقابل بیوسولفور، نیتروکسین و سوپرجاذب باعث افزایش عملکرد در 

  ). 19(گیاه ریحان گردید 
                                                        
1 - Arabinose 
2  - Xylose  
3 - Uronic acid 

 خصوصیات مورفولوژیکی و اسـانس  بر آبیاري اهمیت به توجه با
ریحان هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سوپرجاذب استاکوزورب  گیاه
سیالژ برگ پنیرك بر رانـدمان آب مصـرفی، میـزان و عملکـرد     و مو

سـمت  اسانس ریحان اصالح شده بود؛ تا بتوان ضمن گام برداشتن به
هاي تولید محصوالت کشاورزي، به کشاورزي پایدار، با کاهش هزینه
  .حفظ محیط زیست نیز کمک کرد

  
  ها مواد و روش

فردوسـی،  این پژوهش در مزرعه دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه    
 در آزمایش فاکتوریـل  ، بصورت1391-92صورت گلدانی در سال  هب

تکرار انجام شد و تأثیر دو  سه در تصادفی هاي کاملبلوك قالب طرح
 5و موسیالژ برگ گیاه پنیرك) صنعتی( 4پلیمر سوپرجاذب استاکوزورب

 ،درصـد  1/0، )شـاهد (صفر : هر کدام در چهار سطح) گیاهی( 5پنیرك
 14گـرم،   7به ترتیب صـفر،  ( )یوزن /یوزن( ددرص 3/0 و درصد 2/0

: ، بـا دو روش کـاربرد  )کیلوگرم خاك هر گلـدان  7گرم در  21گرم و 
گیاه و مخلوط کردن پلیمرهـا   مخلوط کردن پلیمرها با خاك و ریشۀ

تعداد (بر روي بعضی خصوصیات مورفولوژیکی ) 1شکل (فقط با خاك 
اندمان آب مصرفی و ، ر)برگ، سطح برگ، عملکرد خشک اندام هوایی

دو خصوصیت مهم بیوشیمیایی درصد و عملکـرد اسـانس در مرحلـه    
  . گلدهی ریحان مورد بررسی قرار گرفتند

 خرداد در keshkeni luvelou رقم شده اصالح حانیر بذور ابتدا
 ها گلدان داخل یبرگ چهار مرحله در اهانیگ و شد کشت نیزم در ماه

 از بعـد  مرهایپل). گلدان هر در مشاهده عنوان هب بوته 5( نددیگرد نشاء
 و شـدند  مخلـوط  آب بـا  شـده  نیـی تع يهـا  غلظـت  اساس بر نیتوز
بعد از استقرار نشاها، آبیاري تمامی تیمارها بعد  .دیگرد هیته دروژلیه

به نقطـه پژمردگـی بـا یـک     ) درصد 3/0(از رسیدن بیشترین غلظت 
 ایـن  در نتیجـه   در. میزان آب مشخص براي تمامی تیمارها انجام شد

 1/0 صفر،( کمتري سطوح که تیمارهایی مذکور تیمار بر عالوه حالت
 پژمردگـی  نقطـه  به زودتر بودند دارا را پلیمرها از) درصد 2/0 درصد ،
هدف از ایـن کـار   . بودند گرفته قرار آبی کم تنش معرض در و رسیده

 مشخص شدن بهترین راندمان آب مصرفی با توجه به تیمارهاي مورد
  .استفاده بود

 زمـان  در هـا  گیـري صـفات مورفولـوژیکی، بوتـه     به منظور اندازه
 دستگاه از استفاده با( شدند و تعداد برگ، سطح برگ برداشت گلدهی
رانـدمان آب   .گردیـد  گیـري  انـدازه ) Delta T مـدل  سـنج  برگ سطح

هاي هر گلدان و میزان آب  بوته) گرم(مصرفی با توجه به وزن خشک 
از ) زمـان گلـدهی  (ت آبیاري آنها تا زمـان برداشـت   مصرف شده جه

  . )2( فرمول مذکور محاسبه گردید
                                                        
4 - Stockosorb 
5 - Malva sylvestris 
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  )استاکوزورب و برگ پنیرك(هاي استفاده از پلیمرهاي آبدوست  روش - 1شکل 
Figure1- Methods of using hydrophilic polymers 

  مخلوط کردن با ریشه  . ب                                ردن با خاك         مخلوط ک. الف
a. Mixed with soil                                               b. Mixed with root  

  
رانــدمان آب =  )gr(وزن مــاده خشــک / میــزان آب مصــرفی

  مصرفی
 از گـرم  30 ،)یحجمـ  روش بـه ( اسـانس  بازده يریگ اندازه جهت
 يدما در و هیسا در کامل شدن خشک زا پس نمونه، هر يها سرشاخه

 دسـتگاه  توسـط  اسـانس  استخراج جهت روز، 5 مدت هب اتاق یمعمول
 مـورد  مرحلـه  کی در ساعت 4 بمدت آب با ریتقط روش با و کلونجر
 اسـانس  يمحتوا ضرب حاصل از اسانس عملکرد. گرفت قرار استفاده

 در تریلیلیم اساس بر و شده محاسبه مربوطه خشک وزن در اهانیگ
ـ وارتجزیـه  . گرفـت  قرار يآمار لیتحل و هیتجز مورد بوته تک  انسی
، JMP8با اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاري      شیآزما از حاصل يها داده

ـ  آزمون از استفاده با صفاتمقایسه میانگین  ـ  تفـاوت  اقلدح  دار یمعن
(LSD)  و رسم نمودارها توسط نرم افزارExcel انجام شد .  
  

  نتایج 
  تعداد برگ

 ریحان در برگ تعداد صفت اثر ساده و متقابل تمام تیمارها براي
 از حاصـل  نتـایج  .)1جـدول  (بـود   دار معنی درصد 1 سطح احتمال در

نشان داد که بیشترین تعداد برگ ) 3جدول ( ها میانگین مقایسه بررسی
 3/0 اسـتاکوزروب  فـاکتور  سـه  متقابل اثر بواسطه) در بوته 89/149(

 فـاکتور  سـه  متقابـل  بدست آمد که بـا اثـر   ر خاكبکار رفته د درصد
 داري نداشت وبکار رفته در خاك تفاوت معنی درصد2/0 استاکوزروب

 طبق. شاهد بود تیمار مربوط به )بوته در 18/69(برگ  تعداد کمترین
و  درصد 2/0هاي در غلظت پنیرك برگ) 3 جدول( آمده بدست نتایج

 تعـداد  بـر  مطلوبی نیز تأثیر ریشه و خاك در کاربرد روش درصد 1/0
  .داشت برگ

  

  سطح برگ
اثر ساده تیمارهاي نوع ماده ) 1(بر اساس جدول تجزیه واریانس 

داري بر صفت سطح بـرگ نشـان   ها، تفاوت معنی و روش کاربرد آن
نداد ولی اثر ساده تیمار غلظت و اثرات متقابل تمامی تیمارها، بجز اثر 

ختلـف، بـر صـفت سـطح بـرگ      هاي ممتقابل روش کاربرد و غلظت
 طبـق . نشـان دادنـد   درصد 1داري را در سطح احتمال اختالف معنی

 12/328(بیشـترین سـطح بـرگ    ) 3جـدول  (ها  داده میانگین مقایسه
 1/0 پنیـرك  فـاکتور بـرگ   مربوط به اثر متقابل سه) مربع مترسانتی
 فـاکتور  ریشه بود که با اثـر متقابـل سـه    و بکار رفته در خاكدرصد 

 و داري نداشتتفاوت معنی بکار رفته در خاك درصد 2/0 تاکوزروباس
 شاهد تیمار به مربوط نیز) مربع مترسانتی 02/98( برگ سطح کمترین

  . بود
  

  هوایی اندام ماده خشک عملکرد
در مورد عملکرد خشک اندام هوایی با توجـه بـه جـدول تجزیـه     

نوع پلیمر اختالف ، در اثر ساده تیمارهاي روش کاربرد و )1(واریانس 
هاي مختلف و اثر متقابـل  داري مشاهده نشد و اثر ساده غلظتمعنی

بـا توجـه بـه    . دار شـدند معنی درصد 1سایر تیمارها در سطح احتمال 
 انـدام  ، بیشـترین عملکـرد خشـک   )3جدول (جدول مقایسه میانگین 

 مربوط بـه اثرمتقابـل سـه فـاکتور بـرگ     ) گرم در بوته 90/4(هوایی 
ریشه بود که با اثرمتقابل سه  و بکار رفته در خاك درصد 3/0 پنیرك

تفـاوت   ریشـه  بکار رفتـه در خـاك و   درصد 2/0 فاکتور استاکوزروب
 هـوایی  انـدام  عملکـرد خشـک   همچنین کمترین. داري نداشتمعنی

با اسـتفاده از هـر دو پلیمـر    . بود شاهد به متعلق) بوته در گرم 98/1(
نیرك، بعلت فـراهم شـدن آب در حـد    پ آبدوست استاکوزورب و برگ

  . مطلوب، عملکرد خشک اندام هوایی افزایش یافت
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  ریحان اسانس و مصرفی آب راندمان تجزیه واریانس تیمارها بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، -1جدول

Table 1- Analysis of variance treatments on some morphological characteristics, water use efficiency and basil essential oil 

  برگ تعداد
Leaf 

number  
  سطح برگ
leaf area  

 خشکعملکرد
اندام هوایی 
Dry matter  

 راندمان آب
  مصرفی

water use 
efficiency 

  میزان اسانس
essential oil 

content  

  اسانسعملکرد 
essential oil 

yield 

درجه 
  آزادي
DF  

  منابع تغییر
Treatments  

  

 
288.26 ** 

 
12.51 ns 

 
0.13  ns 

 
0.006  ns 

 
0.002 ns 

 
0.0006  ns 

 
2 

  
  تکرار

)Replication(  
 

 
893.29 ** 

 
926.03 ns 

 
0.60  ns 

 
0.014 * 

 
0.033** 

 
0.007 ** 

 
1  

  روش کاربرد
(Application methods)  

 

 
756.92 ** 

 
338.94 ns 

 
0.40  ns 

 
0.017 ** 

 
0.005** 

 
0.0006  ns 

 
1  

  لیمرنوع پ
(Polymers)  

 

 
6338.80** 

 
67978.44 ** 

 
11.69** 

 
0.169 ** 

 
0.079** 

 
0.015 ** 

 
3  

  
  غلظت

(Concentration)  
 

 
2182.68** 

 
924.57 ** 

 
0.26  ns 

 
0.013 ** 

 
0.017** 

 
0.008 ** 

 
3  

  غلطت × روش کاربرد
(Application methods×Concentration)  

 

 
508.98 ** 

 
4578.72 ns 

 
1.61 ** 

 
0.013 ** 

 
0.006** 

 
0.001* 

 
3  

  غلظت × نوع پلیمر
(Polymers×Concentration) 

 

 
8213.97 ** 

 
26234.70** 

 
5.04 ** 

 
0.025 ** 

 
0.073** 

 
5.77  ns 

 
1  

  نوع پلیمر× روش کاربرد 
(Application methods×Polymers)  

 

 
1286.06 ** 

 
3421.29** 

 
1.93** 

 
0.015 ** 

 
0.018** 

 
0.002 **  

 
3  

  غلظت× نوع پلیمر  ×روش کاربرد 
(Application methods×Polymers× Concentration)  

 

 
78.39 

 
688.53 

 
0.40 

 
0.002 

 
0.0008 

 
0.0003 

 
30  
  

  خطا
(Error)  

 

ns ، * ، **   05/0به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمالp‹    01/0وp‹   
ns,  ، *، ** no significant and significant at the probability of p‹%5  and p‹%1 Respectively 

 

 راندمان آب مصرفی
، اثر ساده تیمار روش کاربرد )1(طبق نتایج جدول تجزیه واریانس 

و نیز اثرات ساده و متقابل سایر تیمارها بر صفت % 5در سطح احتمال 
. نددار شـد معنـی  درصـد  1راندمان آب مصرفی نیز در سطح احتمـال  

تمامی تیمارها از نظر راندمان ) 3جدول (طبق جدول مقایسه میانگین 
بیشترین . داشتند) درصد 30 تقریبا(آب مصرفی نسبت به شاهد برتري 

در اثر متقابل سه فاکتور استاکوزروب ) درصد 60(راندمان آب مصرفی 
بدست آمد با اثر متقابل سه فاکتور برگ  بکار رفته در خاك درصد 2/0

تفـاوت  ) درصـد  59(بکار رفته در خـاك و ریشـه    درصد 3/0ك پنیر
داري نداشت و کمترین راندمان آب مصـرفی متعلـق بـه تیمـار     معنی

این نتایج با نتایج بدست آمده با عملکرد ماده . بود) درصد 26(شاهد 
 برگ که) 3 جدول( داد نشان نتایج. خشک اندام هوایی مطابقت داشت

 در آن کاربرد روش به نسبت ریشه و اكخ در کاربرد روش با پنیرك
 کـه  بـود؛ ) درصـد  10( مؤثرتر مصرفی آب راندمان افزایش در خاك،

 بودن آب در اختیار گیاه از اوایلعلت در دسترس به نتیجه این احتماالً
 و ریشـه  منطقـه  در آب بهتر انتقال نشا به گلدان در نتیجه نگهداري

پلیمـر سـوپرجاذب    يبـرا  ولـی  بـود  گیـاه  توسط آب جذب به کمک
 آب رانـدمان  افـزایش  در چشمگیري تأثیر کاربرد روش استاکوزورب،

  .نداشت مصرفی
  

  میزان اسانس
تأثیر ساده تیمار نوع پلیمر ) 1(با توجه به جدول تجزیه واریانس 

و اثرات سـاده و متقابـل سـایر تیمارهـا در      درصد 5در سطح احتمال 
. دار شـدند س معنـی در صـفت میـزان اسـان    درصـد  1سطح احتمـال  

در اثـر متقابـل سـه فـاکتور     ) لیترمیلی 52/0(بیشترین میزان اسانس 
بکار رفته در خاك و ریشه و کمترین میـزان   درصد 3/0استاکوزورب 

بـا توجـه بـه    ). 2شکل (مربوط به شاهد بود ) لیتر میلی 18/0(اسانس 
 برگ پنیـرك ) (درصد 3/0(با افزایش غلظت پلیمرها ) 2شکل (نتایج 

با روش کاربرد در خاك و استاکوزورب بـا روش کـاربرد در خـاك و    
نتایج ایـن پـژوهش بیـانگر ایـن     . میزان اسانس افزایش یافت) ریشه

حقیقت می باشد که تیمارهاي اعمال شده موفق شدند با کنترل روابط 
  . آبی بین خاك و گیاه در افزایش میزان اسانس مثمرثمر واقع شوند

 

  عملکرد اسانس
، اثر ساده تیمار نوع پلیمـر و اثـر   )1(جدول تجزیه واریانس طبق 

دار متقابل نوع پلیمر و روش کاربرد براي صفت عملکرد اسانس معنی
 .نشد
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  برحسب میلی لیتر غلظت بر میزان اسانس ریحان× روش کاربرد × اثر متقابل پلیمرها  -2شکل

  .باشند نمی) ›01/0p(ر هر ستون داراي اختالف معنی دار اعداد با حروف مشترك د
Figure 2- The interaction effect of polymers× application methods × concentrations on amount of basil essential oil (mlit).  

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) 
 

و  درصد 5اثرات متقابل تیمار نوع پلیمر و غلظت در سطح احتمال 
دار معنـی  درصـد  1اثر ساده و متقابل سایر تیمارها در سطح احتمـال  

نتایج نشان می دهد که تمامی تیمارها به علت فـراهم کـردن   . شدند
آب براي گیاه و در نتیجه رشد بهتر گیاه عملکرد اسانس را نسبت به 

متعلـق بـه   ) درصد 21(بیشترین عملکرد اسانس . ادندشاهد افزایش د
بکار رفتـه در خـاك و    درصد 2/0اثر متقابل سه فاکتور استاکوزورب 

شکل (مربوط به شاهد بود ) درصد 6(ریشه و کمترین عملکرد اسانس 
3 .(  

 
  بحث

 عنـوان بـه  پنیرك برگ و استاکوزورب پلیمرسوپرجاذب از استفاده

) موسیالژ بودن دارا بعلت( آب دارندهنگه و گیاهی آبدوست پلیمر یک
 بصورتیکه بود، مفید آبیکم شرایط در گیاه براي آب نمودن مهیا جهت
مورفولـوژیکی،   خصوصـیات  روي بر مواد این کاربرد به مربوط نتایج

 .داشـت  برتري شاهد به نسبت ریحان، اسانس و راندمان آب مصرفی
 گیـاه  بـر  مختلـف  مارهـاي تی اعمـال  از آمده بدست نتایج به توجه با

 در اسـتفاده  روش بـا  پنیـرك برگ که شودمی استنباط چنین ریحان،
 و تعـداد ) درصد 2/0 و درصد 1/0( کمتر هايغلظت در ریشه و خاك
-عملکـرد خشـک انـدام   ) درصـد  3/0(برگ و در غلظت بیشتر  سطح

  .هوایی، راندمان آب مصرفی، میزان و عملکرد اسانس را افزایش داد
 

  
  . غلظت بر عملکرد اسانس ریحان× روش کاربرد × اثر متقابل پلیمرها   - 3شکل 

  .باشند نمی) >01/0p( دار معنی اختالف داراي ستون هر در مشترك حروف با اعداد
Figure 3- The interaction effect of polymers×application methods×concentrations on amount of yield essential oil of basil. 

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) 

application methods × concentration 
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  شده مقایسه میانگین اثرات ساده تیمارها بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان اصالح - 2جدول 
Table 2- Mean comparison the single effects of treatments on some morphological and biochemical characteristic of basil 

  تعداد برگ 
Leaf number (In plant) 

   سطح برگ
 Leaf area (cm2) 

  عملکرد خشک اندام هوایی
Dry matter (gr)  

  راندمان آب مصرفی 
Water use efficiency (gr/lit) 

  تیمارها
Treatments 

  

    )Method(روش         
a 104.51  209.55 a a 3.27  b 0.39    خاك)Soil(   

95.88 b  200.76 b 3.49 a a 0.43  ریشه +  خاك)Soil + Root (   

          
  )Polymers(پلیمرها 

  

 104.17 a  202.50 a  a 3.29  a 0.43   استاکوزورب)Stockosorb(   
b 96.22  207.81 a  a 3.47 b 0.39  برگ پنیرك )Malva leaf(   

          
  )Concentration(غلظت 

  

d 69.18  98.02 c c 1.98  c 0.26   0(شاهد) (Control(    
c 98.51   254.61 a  b 3.54  b 0.38  0.1%  
a 123.07  a 260.52  a 4.29  a 0.52  0.2%  
b 110.02  b 207.48  b 3.71   0.49 a 0.3%  

  .ندارند هم با يدار یمعن تفاوت›p 05/0 احتمال با) LSD آزمون( يآمار نظر از مشترك حرف کی حداقل يدارا يمارهایت           
No significant difference statistically at the probability p‹ %5 (LSD test) in the treatment with at least one letter common 

 
 آب رانـدمان  و هـوایی اندام خشک در تیمار استاکوزورب عملکرد

و کاربرد در خـاك و   خاك کاربرد در( استفاده روشهر دو  با مصرفی
چنـین   هـم . افـزایش یافـت  ) درصـد  2/0( متوسـط  غلظـت  در) ریشه

بـرگ در غلظـت    سـطح  و تعداد روي بر را نتایج استاکوزورب بهترین
و کاربرد در خاك دارا بود و صفات عملکرد اسانس و میزان  درصد 2/0

 ریشـه، بـه ترتیـب در    اسانس با روش کاربرد استاکوزورب در خاك و
  . افزایش یافتند درصد 3/0 و درصد 2/0هاي غلظت

توانند توسط جذب آب حاصل از آبیاري پلیمرهاي سوپرجاذب می
 دور و بارندگی، از فرونشت عمقی آب جلوگیري کـرده و بـا کـاهش   

مصرفی، کارایی آب مصـرفی را افـزایش    آب میزان کاهش و آبیاري
اسـتاکوزورب و  (تحقیق  این در رفته بکار پلیمرهاي). 22و  21(دهند 

 محـیط  در آب دادن قـرار  دسترس در و ذخیره طریق از )برگ پنیرك
 اثرات کاهش با و) درصد 30( مصرفی آب راندمان گیاه و بهبود رشد

 سـطح  کـاهش  درنتیجه و ها سلول رشد کاهش از مانع خشکی، تنش
-کم اثر در ها برگ ریزش از همچنین شده، ریحان هايبوته در برگ
 مـاده  عملکـرد  و تـوده  زیسـت  کاهش از مانع و نموده جلوگیري آبی

 از اسـتفاده  مثبـت  تـأثیر  نیز دیگري محققان. شدند ریحان در خشک
 از ، جلـوگیري )20و  10( آبیـاري  رانـدمان  افـزایش  ها بر سوپرجاذب

و افزایش عملکرد وزن خشک و عملکـرد   برگ تعداد و سطح کاهش
، 5(گیاهان ثابت نمودند  خشکی تنش شرایط در رابیولوژیک گیاهان 

در شرایط تنش شدید عملکرد و میزان اسانس هر دو ) 17 و 15، 9، 7
و  6(با توجه به نتایج تحقیقات سـایر پژوهشـگران   . کاهش می یابند

تنش در حد متوسط باعث افزایش میزان اسانس در برخی گیاهان  )12
هاي فیزیولوژیکی گیاه را فعالیتدارویی می شود، نه در حدي که تمام 

تحـت   رشد گیاه کم شده و عدم گلـدهی بوتـۀ  تحت تأثیر قرار داده، 
 چنـین کـاهش   هم. تنش شدید، باعث کاهش میزان اسانس گیاه شود

 گیـاه اسـت،   عملکـرد  و اسـانس  درصـد  از تابعی اسانس، که عملکرد
 گیاه یرویش پیکر و رشد بر آبی تنش زیانبار آثار از ناشی است ممکن

بنابراین وجود ترکیباتی که آب را  .باشد خاك رطوبت کاهش نتیجه در
دهد؛ با ممانعت از کاهش زیاد آبی در اختیار گیاه قرار میدر شرایط کم

خصوص بر گیاهـان دارویـی کـه    رشد رویشی و تأثیر نامطلوب آن به
شود بسـیار کارآمـد و   گیري استفاده میاندام هوایی آنها جهت اسانس

افزایش عملکرد و میزان اسانس در نتیجـه اسـتفاده از   . باشندفید میم
، 3(نتایج سایر محققان پلیمرهاي آبدوست بکار رفته در این تحقیق با 

   .مطابقت داشت) 15 و 8
 

  گیري کلی نتیجه
در ایـن پــژوهش، نتـایج مطلــوبی بــا اسـتفاده از کــاربرد پلیمــر    

صیات مورفولـوژیکی،  سوپرجاذب استاکوزورب و برگ پنیرك بر خصو
بـا توجـه بـه     .راندمان آب مصرفی و اسانس گیاه ریحان بدست آمـد 

اینکه در کشت گیاهـان دارویـی فـراهم آوردن شـرایطی کـه باعـث       
افزایش عملکرد محصول و کمیت اسانس بطور همزمان باشـد؛ حـائز   

 بهترین روش استفاده از برگ بنابراین با توجه به نتایج،. اهمیت است
و روش ) وزنی درصد 3/0(هاي بیشتر و استاکوزورب با غلظتپنیرك  

کاربرد در خاك یا استفاده از هر دو پلیمر با روش کاربرد در خـاك و  
باشد؛ تا شرایط مطلوب جهت می) درصد 2/0(ریشه با غلظت متوسط 

میزان اسانس در  و بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و افزایش عملکرد
 .ان حاصل گرددآبی بصورت همزمشرایط کم
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  مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها بر برخی صفات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان - 3جدول 

Table 3- Mean comparison the interaction effects of treatments on some morphological characteristic, water use efficiency 
and essential oil of basil 

  تعداد برگ 
Leaf number 

(In plant) 

  سطح برگ 
Leaf area 

(cm2) 

عملکرد خشک 
  اندام هوایی 
Dry matter 

(gr)  

راندمان آب 
  مصرفی 

Water use 
efficiency 

(gr/lit) 

میزان 
   اسانس

Essential 
oil content 

عملکرد 
  اسانس

Essential 
oil yield 

(ml/plant)  

  تیمارها 
Treatments  

  غلظت× روش کاربرد             
(Application methods × Concentration)  

e 69.18  98.02 d c 1.98  0.26 d 0.18 d 0.06 d   شاهد)Control(  
c 98.27  a 248.99  b 3.52  c 0.34  0.27 c   0.08 c   درصد 1/0× خاك )Soil × 0.1% (  

 116.54 b  a 274.07  ab 3.97  a 0.54   0.20 d   0.07 cd  درصد 2/0× اك خ  )Soil × 0.2%(  
a 134.05  bc 217.12  b 3.61  b 0.44   0.38 a   0.14 b  درصد 3/0× خاك  )Soil × 0.3%(  

c 98.56  a 260.24  b 3.57 b 0.42  0.32 b   0.08 c درصد 1/0× ریشه + خاك  (Soil + Root× 0.1%)  
a 129.61  ab 246.96  a 4.62  a 0.50  0.36 a   0.18 a  درصد 2/0×  ریشه+ خاك (Soil + Root× 0.2%)  

d 85.99  c 197.84  b 3.81  a 0.54  0.38 a   0.13 b  درصد 3/0× ریشه + خاك (Soil + Root× 0.3%)  
   (Polymers×Concentration)غلظت × نوع پلیمر              

69.18 e  98.02 d d 1.98  0.26 d  0.18 d  0.06 d  شاهد)Control(  
 97.14 d bc 226.94  c 3.08  c 0.37   0.30 bc  0.08 c   درصد 1/0× استاکوزورب )(Stockosorb× 0.1%  

a 136.15  a 280.48  ab 4.67  a 0.58  0.28 c   0.14 a   درصد 2/0× استاکوزورب )(Stockosorb× 0.2%  
114.20 b  c 204.75  bc 3.43  b 0.52   0.42 a  0.14 a   درصد 3/0× استاکوزورب )(Stockosorb× 0.3%  

cd 99.88  a 282.29  bc 4.01  c 0.39   0.30 c  bc 0.09   0.1 ×درصد 1/0× برگ پنیرك%)  (Malva leaf  
bc 109.99  b  240.56  b 3.92  b 0.46   0.29 c   0.11 b   0.2 × درصد 2/0× برگ پنیرك%)  (Malva leaf  

bcd 105.85  bc 210.39  ab 3.99  b 0.46   0.33 b   0.13 a  0.3 × درصد 3/0× برگ پنیرك%)  (Malva leaf  
  روش کاربرد× نوع پلیمر              

(Application methods × Polymers)  
a 121.56 a 230.27  a 3.57  a 0.44   0.23 d  0.09 b   استاکوزروب× خاك  Soil) (Stockosorb×   

86.77 c  b 174.73  b 3.01  a 0.43  0.36 a  0.11 a   استاکوزروب × ریشه + خاكSoil+root) (Stockosorb×  
 87.46 c  b 188.83  b 2.97  b 0.35  0.29 b  0.08 b   0.3×برگ پنیرك× خاك%)  (Malva leaf   
104.99 b   226.80 a  3.98 a  0.43 a 0.26 c 0.11 a   برگ پنیرك× ریشه + خاك×Soil+root)  (Malva leaf  

  غلظت× روش کاربرد × نوع پلیمر           
(Application methods×Polymers× Concentration)  

 69.18 f  98.02 e  1.98 g   0.26 g i 0.18   0.06 f   شاهد)Control(  
c 121.89 b 261.51 bcde 3.71  0.35 f gh 0.24 de 0.09  درصد 1/0×استاکوزروب× خاك  

  Soil×0.1%) (Stockosorb×  
ab 145.30 a 319.22 abc 4.45 a 0.60 i  0.18 def 0.07   درصد 2/0×استاکوزروب× خاك  

  Soil× 0.2%) (Stockosorb×  
a 149.89 b 242.34 abcd  4.15 abc 0.54 def 0.33 b 0.15 درصد 3/0×استاکوزروب× خاك   

 Soil ×0.3%) (Stockosorb× 

 127.00 c  241.74 b  4.89 a 0.57 ab  
 0.38 bc 0.21 a  درصد1/0× استاکوزروب × ریشه + خاك   

 Soil + root × 0.1%) (Stockosorb×  
72.40 f  192.36 cd 2.45 fg 0.39 ef  0.37 cd 0.07 ef  درصد 2/0× استاکوزروب × ریشه + خاك   

 Soil + root × 0.2%) (Stockosorb×  
78.51 ef  166.80 d 2.72 efg 0.50 bcd 0.52 a 0.13 bc درصد 3/0× استاکوزروب × ریشه + خاك   

 Soil + root × 0.3%) (Stockosorb×  
ef 74.66 b 236.47 def 3.33  0.34 fg 0.31 ef def 0.08   درصد 1/0×برگ پنیرك × خاك  

 Soil×0.1%) (Malva leaf ×  
 87.77 de bc 228.93 cdef 3.49 cd 0.48 h 0.23 def 0.07   درصد 2/0×برگ پنیرك × خاك  

 Soil×0.2%) (Malva leaf ×  
118.22 c cd 191.89  ef 3.07 fg 0.33  0.43 b bc 0.13 درصد 3/0×برگ پنیرك × اك خ  

 Soil×0.3%) (Malva leaf ×  
125.10 c   328.12 a 4.70 ab  0.45 de 0.28 fg  0.10 cd  درصد 1/0× برگ پنیرك × ریشه + خاك   

Soil + root × 0.1%) (Malva leaf ×  
132.22 bc  252.18 b 4.35 abcd  0.44 de 0.35 cde  0.14 b  ددرص 2/0× برگ پنیرك × ریشه + خاك  

 Soil + root × 0.2%) (Malva leaf ×  
93.48 d 228.89 bc  4.90 a  0.59 a 0.24 gh 0.14 b درصد 3/0× برگ پنیرك × ریشه + خاك  

 Soil + root × 0.3%) (Malva leaf ×  
   .ارندند هم با يدار یمعن تفاوت ›p 05/0  احتمال با) LSD آزمون( يآمار نظر از مشترك حرف کی حداقل يدارا يمارهایت

No significant difference statistically at the probability p‹ %5 (LSD test) in the treatment with at least one letter common 
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 جـایگزین  توانندمی طبیعی ترکیبات که داد نشان نتایج پایان در

باشند، هرچند انتخاب هر یک از این  شیمیایی ترکیبات براي مناسبی
ها مانند مـدت  پلیمر براي استفاده با در نظر گرفتن خصوصیات آن دو

پذیري، در دسـترس  ها، تجزیهماندگاري و امکان استفاده مجدد از آن
  .   ها بستگی داردبودن و ارزان بودن آن
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