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  رشته مهندسی کشاورزي گرایش اصالح نباتات

  

اکسیدانیبرخیا خصوصیاتبیوشیمیاییوآنتیارزیابیتنوع

  هایرازیانهکوتیپ
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  خانم قمر داداشی جمایران

:استاد راهنما
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  :استاد مشاور

  دکتر اصغر عبادي
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  :نام پدیدآور و عنوان
قمر  خانم/نهرازیا یپ هايی برخی اکوتاکسیدان وصیات بیوشیمیایی و آنتیارزیابی تنوع خص

  داداشی جمایران

  دکتر علی اصغري   : استادراهنما

  آذرخانیان دکتر اصغر عبادي و دکتر معصومه یوسفی  :ان مشاوراستاد

  25/06/1397  :دفاعتاریخ

  .ص118  : اتتعدادصفح

  / زراعت و اصالح نباتات  :نامه شماره پایان

  : چکیده

 10در مورفولوژیـک  ، فیزیولوژیـک و  بیوشـیمیایی این تحقیق با هدف بررسـی تعـدادي از صـفات    : هدف

هاي حساس و متحمل به تنش خشـکی  و شناسایی اکوتیپآبی نرمال و تنش کم رازیانه درشرایطاکوتیپ 

  .در رازیانه انجام شد

در تکـرار   3به صورت فاکتوریل در قالـب طـرح کـامال تصـادفی بـا      این پژوهش : شناسی پژوهش روش

ي ارتفـاع  هـا و از مرحلـه  آبی بعد از استقرار گیاهچـه تنش کم. انجام گرفتگلخانه دانشگاه محقق اردبیلی 

-در مرحله رشد رویشی و قبل از گلدهی براي انـدازه . ها از خاك اعمال شدمتري گیاهچهسانتی 5حدود 

گیري صفات بیوشیمیایی و مورفولـوژیکی  یولوژیکی و در مرحله بعد از گلدهی براي اندازهگیري صفات فیز

  .برداري انجام گرفتنمونه

اخـتالف  . دار داشـت تاثیر معنیو مورفولوژیکی فیزیولوژیکی  ،بیوشیمیاییتنش بر تمامی صفات : ها یافته

. دار شـد نیـز از لحـاظ ایـن صـفات معنـی      هاي رازیانه و اثر متقابل اکوتیپ  در تنش خشکیبین اکوتیپ

خاصیت باالي آنتی اکسیدانی در شرایط نرمال در اکوتیپ ازمیر و در شرایط  تـنش خشـکی، در اکوتیـپ    

نتـایج حاصـل از روش   . انجام شدSIIGهاي برتر با استفاده از شاخص ارزیابی اکوتیپ. خروسلو بدست آمد

SIIG هاي با بیشترین مقـدار  کوتیپها نشان داد که ابندي اکوتیپو رتبهSIIG   هـاي  بـه ترتیـب اکوتیـپ

هـاي بـا   هـا، و اکوتیـپ  تـرین اکوتیـپ  ، متحمـل )و همدان 11486خورشیدآباد، گرینه، تربت جام، آلمان (

تـرین  حسـاس ) آنتپخروسلو، تتماج ، ازمیر و قاضی(هاي به ترتیب اکوتیپ SIIGکمترین مقدار شاخص 

هـا براسـاس میـانگین صـفات و     اي اکوتیپنتایج حاصل از تجزیه خوشه. دها به تنش خشکی بودناکوتیپ

هاي مختلف نشان داد که بیشترین انطباق بین نتایج حاصـل از تجزیـه خوشـه اي بـا بکـار بـردن       شاخص

  .وجود دارد SIIGبا نتایج  Tiشاخص 

مورفولـوژیکی، فیزیولـوژیکی و    هاي گرینه و تربت جام و خورشیدآباد در اکثر صفات اکوتیپ: گیري نتیجه

هـاي متحمـل  بـه تـنش خشـکی      ها برتر بودند و  بـه عنـوان اکوتیـپ   بیوشیمیایی نسبت به بقیه اکوتیپ

  .ها استفاده کردتوان از آنهاي اصالحی و گزینش میشناسایی شد و در برنامه

  .اکسیدانی، آنتیSIIG، تنش خشکی، رازیانه:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه - 1-1

افزایشجمعیتونیازمبرمصنایعداروسازیبهگیاهانداروییبهعنوانمادهاولیهتولیددارو،ناتوانیدرت

-یاتیتوسطصنایعداروسازیوهمحایازداروهایهولیدمصنوعیپار

-باتوجهبهاین. باشدار میثرهازاهمیتخاصیبرخوردءومموادچنیناهمیت

یشازپیشبهگیاهبکهرویکردجهانیبهسمتداروهایگیاهیوفاصلهگرفتنداروهایشیمیاییاست،توجه

-هایآناستفادهازگیاهانداورییبهمنظوراستخراجعصاره.نمایدوییراایجابمیراندا

-هاازمهمحفظسالمتیانسانهابهجایداورهایشیمیاییبرایهابرایتولیددارووجایگزینکردنآن

 (Ramesh and .Okigbo, 2008)باشدتریننیازهایتمدنامروزیمی

-امروزهگیاهاندارویی،جهتدرمانبیماري

-حساسبودنآن،ازطرفدیگر.هاازاهمیتبسیارباالییبرخوردارهستند

-هابهبرخیشرایطنامساعدمحیطیومحدودبودنرویشگاه

. طلبدهارامیردانهآنهایتکثیهایطبیعی،لزوماهلیکردن،کشتوکاروبهبودروش

-هایمتعددمحیطیازجملهتنشخشکیمواجهمیازآنجاکهگیاهانطیدورهرشدباتنش

- هایفیزیولوژیکیگیاهدرانتخابارقاممقاومبهخشکیوهمشوند،مطالعهآثارتنشخشکیبرویژگی

- هامیهریکازاینتنش. ثرخواهدبودءومصرفکارآمدآب،موءچنینذخیره

یاهیتغییراتمورفولوژیکی،بیوشیمیاییومولکولیتوانندباتوجهبهمیزانحساسیتومرحلهرشدگونهگ

متعددیرادرگیاهانسببشوندکهاینامرسبببازدارندگیشدیدیدررشدگیاهودرنتیجهسببکاهشمح

-تنشخشکیازجملهتنشلذا، . (Imam and Zavarehi, 2005)شودصولمی

-برکاهشرشدرویشیوتغییردرساختارهایمحیطیاستکهعالوه

ثانویهنظیرتنشاکسیداتیو،سببتغییردرمسیرهایسنتزترکیباتهایآناتومیکیگیاه،ازطریقایجادتنش

و (Foyer et al., 2004; Sharma et al., 2012)شودهایثانویهمیومتابولیت

-تجمعاسمولیت:گیاهانباایجادسازوکارهایحفاظتیمتفاوتیازقبیل

 Tian)شونداکسیدانیمانعازتنشاکسیداتیومیهایآنتیهاییازقبیلپرولینوقندهایمحلولوسیستم

and Li, 2006)اکسیدانیطبیعی،ترکیباتفنلیگیاهانمیامروزهیکیازبهترینمنابعآنتی-

-هاودیترپناسیدمربوطبهفالونوئیدها،فنلیکترکیباتفنلیاساساً. (Shahidi, 2000)باشد

-ترکیباتفنلینقشمهمیدردفاعگیاه،رنگگلومیوه،طعموتوازنهورمون.هایفنلیکاست

  .)1394افشار محمدیان و همکاران، (د اسیددارنهایترپنوئیدیازقبیآلبسزیک

-دارایخواصـداروییمختلفیبوده،مولکول   (Foeniculum vulgare)رازیانـه گیاه دارویی 



 ,.Kooti et al).اســـــتهایزیستیفعالرازیانهنقشمهمیدرسالمتانســــانایفاکرده 

اکسـیدانیآنمی هایمختلفگیاهرازیانهوجودداردکهـدرفعالیتآنتی ترکیباتفنولیدرقسمت(2015

ــد ــاره (Singh et al., 2006).تواندسهیمباش ــمتبررسیعص هایاستخراجشدهازقس

ــانمی ــدکهرازیانهقادربهخنثیکردنرادیکالهایمختلفگیاهرازیانهنشـــــــــــ دهـــــــــــ

ــیونم ــدیهایآزادحاصالزاکسیداس ــت (Barros et al., 2009).باش ــآنتیفعالی های

١کریلهیـــدرازیلیافنیلپیهایآزمایشـــیماننددياکسیدانیاینگیاهمعطربااستفادهازسیســـتم

(DPPH) ایننوعبررســـــــــی .گیـــــــــردارزیـــــــــابیقرارمیمـــــــــورد

ــدآنتی ــیدانهااینگیاهداروییرابهعنوانیکمنبعبالقوهجدیـ ــایطبیعیمعرفیکردهاکسـ ــدهـ . انـ

یالکلیگیاهانداروییمانندرازیانهبهروشـــطیفازسویدیگرمحتوایترکیباتفنلیوفالونوئیدیعصـــاره

  .شودسنجیتعیینمی

    هدف - 1-2

هایسنتزي،ازیکسوواستقبالمصرفعوارضجانبیبیشترآنتیاکسیدانامروزهبهدلیل

هایطبیعیازجانبدیگر،تمایلبهاستفادهازآنتیاکسیداناکسیدانکنندگانازآنتی

-اکسیدانیاکوتیپبنابراین،شناختوارزیابیاثرآنتی.استهایطبیعیراافزایشداده

تحقیق  اینلذا، .باشددارایاهمیتزیادیمیتنش خشکیهایمختلفگیاهداروییرازیانهدرشرایط

:شدزیر انجام  فاهدباا

اکسیدانیعصارهارزیابیعملکردآنتی-

  .خشکیدرشرایطعادیوتنشDPPHبااستفادهازآزمونمتانولیهای

  .خشکیدرشرایطعادیوتنش هایرازیانهبررسیمحتوایموادفنولیکوفالونوئیددراکوتیپ-

هـا در  ی اکوتیـپ بررسی تعـدادي از صـفات مورفولوژیـک، فیزیولوژیـک و بیوشـیمیای      -

  .شرایط عادي و تنش خشکی

  .هاي حساس و متحمل به تنش خشکی در رازیانهشناسایی اکوتیپ -

  

  

                                                                                                                        
1.2, 2- Diphenyl Picryl Hydrazyl
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  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  تیره چتریان -2-1

ــان ــا  )Umbelliferae(تیرهچتریـ ــدا گلبرگبـ ــوحدود112ازگیاهانگلداروجـ  922جنسـ

-وجودگـل .  روینـد شـمالیمی نیمکرهنیمکرهمخصوصـاً درمناطقمعتدلهدوگونهاستکه عمومًا

ــوبرگ ــاي غالباًآذینچتریــــ ــدگیهــــ ــازك،آنمرکبازبریــــ ــارااز هایباریکونــــ هــــ

، چنـان کـه از نـام    چتریـان گیاهان تیره ).1377قهرمان، (کند سایرگیاهانبهخوبیمتمایزمی

آذیـن  تشخیص گل. باشندساده یا مرکب می چترآذینی به شکل ها پیداست، داراي گلآن

. انـد ندسالهچوهاي این تیره علفی، یک ساله، دوساله تمامی گونه. ري، امري ساده استچت



. هایی عمیق با غالفی درشت در قاعده هسـتند زبانه، داراي بریدگیها غیرمتقابل و بیبرگ

بـه   ءهچپایینی تخمدان، دو بر ءاز ناحیه. گل مضربی از پنج است ءهاي هر حلقهتعداد اندام

اي دو فندقـه  ءشـوند و میـوه  نمایند که پس از نمـو، از هـم جـدا مـی    سبیده نمو میچهم 

اي توان به رازیانه گشـنیز، باریجـه، گونـه   از گیاهان این تیره می. دهندقسمتی تشکیل می

سیاه ایرانی و آنغوزه که در صنایع داروسازي و غذایی اهمیـت فـراوان   سیاه، زیرهگلپر، زیره

هاي خود در مجاري درون بـافتی  اندام ءگیاهان این تیره معموال در همه .دارند، اشاره کرد

-ها مورد توجه آن ءنس دانه و ریشهاسا باشند؛ اما اساساًداراي اسانس می) شیزوژن(به نام 

  ).1392امیدبیگی، (است 

کلیات رازیانه -2-2

  مشخصات گیاهشناسی -2-1- 2

 X=11،(Safaei et al., 2008; Moradzadeh etی هکروموزمیدباپایپلوئیدیاهیانهگیراز

al., 2016)ــاهیگ ــر ،یعلفیـــــــ ــالهازخانواده دچنیادوساله ،معطـــــــ ســـــــ

Apiaceaeــت  (Foeniculum vulgare)هدرایرانفقطیکگونهبهنامکاســـــــــــ

-هدرحالتوحشــــــــــیب.شــــــــــودکههمبهصورتزراعیوهموحشــــــــــییافتمیرددا

اي غــــدهیآنریشــــه.ارایوضعدوسالهاســــتد ،صورتگیاهیچندسالهبودهولیاگرپرورشــــیابد

ساقهدراینگیاهقائم اسـتوانه  .بهرنگسفیدماتودارایبوي معطرومطبوعاست، مستقیمدوکیشکل

ــیارهایهم، اي ــوازي بهرنگسبزروشنومنشــــــعبمی دارایشــــ ــدردیفومــــ باشــــ

-سـانتی  200تـا   150ارتفاعرازیانهمتفاوتبودهوبهشرایطاقلیمیمحلرویشبستگیداشتهوبین .

تنازکونخیشـکلمانند شـوید بهرنگسـبز تیـره     هاییباپهنکمستقیمبهقطعادارایبـرگ .متراست

ــدگی  ــاداب ظریفودارایبریــــــــــــ ــتندشــــــــــــ  .هایکموبیشعمیقهســــــــــــ

ــددمبرگآننیزدرفاصلهمعینیازســــــــــاقهحالتغالفمانندپیدامی -گــــــــــل .کنــــــــ

-هایاصلیوفرعیبهصورتخوشهومجتمعدرچترمرکبقرارمیهایکوچکوزردرنگرازیانهدرانتهایساقه

-هـم مـی  10تعدادآنبـه ،کهبهطـوري .ویاسـت هاینامساهاشـعه چترهایآنبلندوشـاملپای  .گیرند

 10تـا   6میوهرازیانـه کوچکبهطـول   .متراسـت سانتی 10آذینچتریآندرحدود پهنایگل.رسد

ــتوانهمیلــــی 3تــــا  2متربهعــــرض میلــــی -متــــر دوکیشکلبادوانتهایباریکودرازواســ

ــطحآن ــبزیاقهو بیایشکالستکهس ــرك شیارداربهرنگس ــینمونههک ــا ایروشنوگاهینیزدربعض ه

ــنم ــدیزردروش ــارپ. باش ــه(دو مریک ــدآن ارتباطکمیباهم)نیمهفندق ــه.دارن -طــوريب
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ــدهازهمدرمی،که ــد گاهیاوقاتبهصورتجداش ــدقهمی(آین ــدمیوهدوفن ــداراي. )باش  5مریکارپ

طعمآنمعطر  .کنندهاستهاداراییکمجاریترشحپرهبرجستهکند ناودانیوهریکازشیارهایبینپره

ــتکموبیششیرینبودهوبویآنمالیمودرحالتتازهو  ــه .ناپسنداســـــ نوعمزهدانهدرواریتـــــ

آلمـانی (ترازنوعساکسـون  هاشیرینطورمثالدرواریتهفرانسویدانهبه.باشدهایمختلفمتفاوتمی

ــت) ــیرینوطعمدانه.اســ ــطواریتهواریتههندینیزدارایمزهشــ هایواریتهایرانوژاپنحدواســ

همکـاران،  میرعمـاد و  (هایوحشیدارایطعمتلخیهستندواریته.باشندهایفرانسویوساکسونیمی

  ).1382؛مظفریان، 1391

  نیازهاي اکولوژیکی -2-2- 2

ــه ــدونموآنمطلوبمیرازیانهگیاهیمدیترانـــ ــدایاستوهوایگرمبرایرشـــ ــه.باشـــ -بـــ

ــند ،طورکلی ــتاینگیاهدرمناطقباهوایگرم کهتابستانطوالنیوزمستانزیادسردنداشتهباشـ  ،کشـ

انجـــاممیگرادبهخوبیســـانتیدرجـــه 8تـــا  6زنیـــدردماي جوانـــه .آمیزاســـتموفقیـــت

ــدرجهحرارتمطلوببرایجوانهزنی  ــا  15گیردولیــــ ــانتی 16تــــ ــیدرجهســــ گرادمــــ

-خـــــــاك .مناسباســـــــت 8تـــــــا  8/4خاکبرایرازیـــــــانهبین pH.باشـــــــد

ــاك  ــیکافی خ ــاینگیاهمیهایلومرسیباموادوعناصرغذاییوترکیباتهوموس هایمناسبیبرایرویش

تـا   20تشـکیلمیوه  دمایمطلوبدرطولرویشودرطیزمان .هایباآبکافیباشدکشتبایددرزمین.باشند

-هایطوالنیوبسیارسـرد ریشهگیاهدچارسـرمازدگیمی  درزمسـتان  .گراداستسانتیدرجه 22

 .شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوند

بهترینزمانبرایاینکارابتــدایرو.آبیاریدرزمانمناسـبتاثیرمثبتیبرکمیتوکیفیتموادموثررازیانهدارد 

اینگیاهبیشتربررویشــیب .باشــدهــامیچنینمرحلهنموگــلیشــگیاه مرحلهتشکیلســاقهوهم

ــابایصــخرهه ــدرطوبتمیایوکوهستانیخشــکآهکی آفت ــر قابلنفوذوفاق ــدگی ــاد و (روی میرعم

  ).1391همکاران، 

  هاي رازیانهگونه -2-3- 2

ثره، متفاوت ءهاي متنوعی است که از نظر کیفیت و کمیت مواد مواین گیاه داراي گونه

-رازیانه نشان میهاي مختلف واریتهها و گونهترکیبات اسانس را در 1- 2جدول  .دنباشمی

 ٢یالسیومکاپو ) رازیانه فلفلی(١یپریتومپهايداراي دو زیرگونه به نام یکولومفونجنس .دهد

                                                                                                                        
1. Piperitum
2.Capillacecum



٢، آزوریکوم)رازیانه تلخ(١هاي ولگارداراي چهار واریته به نام یالسیومکاپزیرگونه . باشدمی

 ،کهدرحالی .است) رازیانه هندي(٤، و پانموریموم)رازیانه رومی(٣، دولچ)رازیانه فلورنس(

  .دارد ٥تنها یک واریته به نام پلوریرآدیاتوم یپریتومپءزیرگونه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                        
1. Vulgare
2. Azoricum
3. Dulce
4. Panmurium
5. Pluriradiatum





  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                        
9. Anethole
10.Fenchone
11.Estragole

  )1392امیدبیگی، (هاي مختلف رازیانهترکیبات اسانس میوه در واریته -1-2جدول 

نام 

  گیاه

/ زیرگونه

  ریتهاو

  مزه  درصد ترکیبات موجود در اسانس میوه

و بوي 

  میوه
  11استراگول  10نفنکو  9آنتول

  رازیانه فلفلی
ء،واریتهیپریتومپءگونهزیر

  پلوریر آدیاتوم
  46  55  کمخیلی

و  بسیار تند مزه

  معطر

  رازیانه تلخ
، یالسیومکاپءزیرگونه

  ولگار ءواریته
60 -70  22 -12  5-2  

  طعمخوش، شیرین

  معطرو 

  رازیانه رومی

  

یالسیکاپءزیرگونه

  دولچء، واریتهوم
  85- 90  کمخیلی  4- 6

 طعمخوش،شیرین

  معطرو 

  رازیانههندي
یالسیکاپءزیرگونه

  پانموریوم ء، واریتهوم
  40- 60  7-20  کمخیلی

  کمی تند مزه

  معطرو 

  رازیانهفلورنس
، یالسیومکاپءزیرگونه

  آزوریکوم ءواریته
  کمخیلی  2-1  3-2

  ءغیرمعطر،قاعده

برجسته 

- ها بهمانندبرگ

سبزي عنوان

  شوداستفاده می

.  



داروییخواص -2-4- 2

-شایع است که رازیانه به عنوان داوري گیاهی، ترشح شیر و قاعدگی را افزایش می

کند و شهوت نماید، دوران دگرگونی جنسی مردها را تسهیل میدهد، زایمان را آسان می

به تحقیقاتی بر روي  1930ءاین خصوصیات مفروض، طی دهه. دهدجنسی را افزایش می

ترکیب اصلی استروژنی رازیانه را در . هاي مصنوعی انجامیدرازیانه جهت تولید استروژن

مري از آنتول ابتدا آنتول درنظر گرفتند، اما هم اکنون عقیده بر این است که ترکیب، پلی

هندي، انقباضات  ءاسانس فرار رازیانه در خوکچه. فوتوآنتول آنتول وباشد، مثل دي

ایلئوم، به طورکلی  ءاین اثر در ماهیچه. دهدهاي صاف ایلئوم و ناي را افزایش میماهیچه

-گیاهدارویی،دارایمتابولیتاین ). 1387ماردروسیان، (بیشتر بوده است 

- ازرازیانهدرمعالجه.کاربردوسیعیداردهایثانویهباارزشیاستکهدرصنایعدارویی،بهداشتیوغذایی

-یدل

ب،هاضمه،تسکیندردمفاصلءدرد،نفغشکم،کاهشآسم،سرفه،تنگینفس،کمکبههضمغذاورفعسو

 ,Parsayean).شودایاشتهاآوروکاهشعوارضکبدیناشیازبیماریدیابتاستفادهمیهعنوانماده

2016; Mirheidar, 2001)  

عوارض جانبی -2-5- 2

. موجـب بـروز تهـوع، اسـتفراغ، تـوهم و تشـنج گـردد        روغن فرار این گیاه ممکن است

مصـرف محلـول   . اسـت دستگاه تنفسی نیز در اثر مصرف این روغن گزارش شده) تورم(ادم

هاي این گیاه ممکن است بـه  گردد، اما تخمرازیانه به ندرت موجب بروز عوارض جانبی می

ممکن است بیش از حد  ،کنندافرادي که رازیانه مصرف می.هاي سمی آلوده باشندباکتري

تواند حساسیت این گیاه می ،زیرا .هاي پوستی یا آفتاب سوختگی گردنددچار بثورات، لکه

اسـماعیلی،  (به نور آفتاب را افزایش داده و زمینـه بـروز درماتیـت تماسـی را فـراهم آورد      

1389.(

تنش  - 2-3

و پایـداري جوامـع   گیاهان به عنوان تولیدکنندگان عرصه حیات، نقشی اساسی در بقـا  

رشد و تولید گیاهان همواره تحت تاثیر عوامل مختلف زنده و غیرزنده بـوده  . زیستی دارند

گیاهـان و در نتیجـه جوامـع     ءاي مثبت یا منفی، رشد، تولیـد و بقـا  که این عوامل به گونه

. تعریف تنش در شرایط بیولوژیکی بسیار دشـوار اسـت  . دهندزیستی را تحت تاثیر قرارمی



باشد، ممکن است بـراي گیـاه دیگـري شـرایط     زا مییرا، شرایطی که براي یک گیاه تنشز

ترین تعریف براي تنش در شـرایط بیولـوژیکی نیرویـی مخـالف یـا      کاربردي. مطلوب باشد

هـاي طبیعـی و حیـات مطلـوب یـک سیسـتم       شرایطی که باعث محـدود شـدن فعالیـت   

ــاه شــود، مــی  ــر گی ــوژیکی نظی ــره. (Mahajan and Tuteja, 2005)باشــد بیول -به

ــیاریازموارد،بهتنش ــبتدادهمیوریپایینگیاهانزراعیدربســــــــــ -هایمحیطینســــــــــ

-دربســـــــــــــــــــــــــیاریازنقاطدنیا،گیاهاناغلبباتنش.شـــــــــــــــــــــــــود

هایغیرزیستیمانندشوري،خشکی،باالوپایینبودندما،مسمومیتبافلزاتسنگین،پرتوفرابنفشوعلف

 ,Ahmad adnd Prasad)شـوند اندکهتهدیدجدیبرایتولیدگیاهانمحسـوبمی هامواجـه کش

آینــدو هایمحیطیازعوامالصــلیکاهنده رشــدوعملکرد گیاهانزراعیبهشــمارمیتــنش. (2012

تـوان  خشکیوشـوریرامی هـا،تنش از جملهاینتنش. کنندهاراتهدیدمیهموارهامنیتغذاییانسان

 Bartls).(ترینخطراتبرایتولیـدموفق محصوالتزراعیدرایرانوجهانهسـتند   نـام بردکهازعمـده  

and Sourer, 2004

تنش خشکی  -3-1- 2

اینسبیاستکهبهعنوانعدمعرضه خشکیپدیده

رطوبتکافی،چهازطریقبارندگیوچهازطریقذخیره آب،کهبرایرشدمطلوبگیاهضروریاست،بیان 

 .ترینتنشغیرزیستیاستکهنقش مهمیدرکاهشتولیدگیاهانزراعیدرجهانداردگرددومهممی

-کاهشحجمآبخاکوهمتحت تنشخشکیجذبموادغذاییازطریقریشه،بهدلیل 

- براین،انتقال موادغذاییازریشه،عالوه.یابدچنینکاهشتوزیععناصرغذاییدربافتخاککاهشمی

تادرصد 85ترینوبیشترینترکیبآببهعنوانمهم .(Hu et al., 2007)یابدهابهشاخهکاهشمی

-ایبرروندرشدونمووهماندامگیاهی،ازجملهعواملمحیطیاستکهتاثیرعمدهدرصد 90

-تنشآبازبزرگ (Hekmatshoar, 1993).گیاهانداروییداردثرهوچنینموادم

لذا، .دروخشک،ازجملهایرانبهشمارمیترینمشکالتدرتولیدمحصوالترزاعیدرمناطقخشکونیمه

 ,Heaidarit)هایمتفاوتگیاهانداروییبهکمبودآبازاهمیتخاصیبرخورداراستشناختواکنش

2001).

مقاومت به خشکی -3-2- 2

) 1980(از جمله لویت . استاومت به خشکی ذکر شده هاي متفاوتی براي مقتعریف

مقاومت به خشکی را توانایی زیست در خشکی بدون آسیب دیدن تعریف کرده و آن را به 

اجتناب از خشکی و تحمل خشکی تقسیم کرده است و معتقد است که مقاومت به 



به . آیدمی هاي پیچیده به وجودها و واکنشاي از مکانیسمي مجموعهخشکی در نتیجه

نظر وي تنها دو مکانیسم اساسی، یعنی اجتناب و تحمل، در مقاومت به خشکی مهم تلقی 

کویزنبري، مقاومت به خشکی را توانایی یک ژنوتیپ در تولید بیشتر عملکرد . شوندمی

در نهایت مقاومت . ها در شرایط رطوبتی یکسان تعریف کرده استنسبت به دیگر ژنوتیپ

ي یک یا ترکیبی از چهار سازوکار فرار، اجتناب تحمل و وسیلهگیاه بهبه خشکی براي 

-آید که هر کدام از این سازوکارها تحت تاثیر تعدادي صفت قرار میبهبود به دست می

ها نسبت به ایجاد ارقام مناسب اقدام توانند با استفاده از آنگیرند و اصالح کنندگان می

). 1395پور،علی سیدشریفی و حکم(کنند 

  اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی رازیانه -2-4

هاپلی فنول -2-4-1

دو گروه از . وجود دارند یاهانهستند که در تمام گ ايیهثانو هايیتمتابول هافنول یپل

هستند  یباتیترک ها یتمتابول ینا. باشند یم یکفنول هايیدو اس هایدها شامل فالونوئآن

مانند  یطیو عوامل مح یداتیواکس يهااز بدن موجودات زنده در برابر تنش توانند یکه م

 یایی،ضد باکتر هايیتفعال یباتترک ینا ین،چنهم. یندمحافظت نما فشفرابن يپرتوها

و  یردگ(Bourgou et al., 2008).دارند  یزن یتضد التهاب و ضد حساس یروسی،ضدو

در مقاومت  ینقش مهم یکفنول یباتاعالم کردند که ترک(Gird et al., 2014)همکاران 

 یشافزا یطشرا ینتحت ا. آب دارند مبودک یژهو و به یطیمح يهادر برابر تنش یاهانگ

-و سازوکار افتدیاتفاق م 12(ROS)فعال  یژناکس يها گونه یريگ در شکل یريگ چشم

-ROSشدن  یدنبال آن خنث و به یکیفنول یباتترک یداز جمله تول یاهدر گ یحفاظت يها

 هاي یکالحاصل از راد یشیاکسا هايیبآس توانند یم یکفنول یباتترک .دهد یها رخ م

 يو سرطان نگهدار یآزاد را کاهش دهند و از انسان در برابر حمالت قلب

 یاهانیافتشکل آزاد در گ ندرت به به ها یبترک ینا .(Kassahun et al., 2015)یندنما

 یسلول یوارهمتصل به د یکوزیدهیاگل ي،صورت استر به یجطور را و به شوند یم

کوئرالت و - ال وردوو (Bandoniene et al., .2005; Boszormenyi., 2009)هستند

همراه با  HPLCیک، با استفاده از تکن)Vallverdu-Queralt et al., 2015(همکاران 

-هم ییدارو یاهرا در چند گ یفنول یبترک LTQ-Drbitrap  ،42یجرم ياسپکترومتر

                                                                                                                        
12. Reactive Oxygen Spicies



. بردند یآن پ اکسیدانییآنت یتو به فعال ییرا شناسا یاهس ي یرهمانند ز یانهراز يخانواده

وزن  لیتر یدر دس یکروگرمم 65آن حدود  فنولییپل ينشان داد که محتوا هایريگ اندازه

غلظت  یشافزا. گرم در گرم وزن خشک بودند 14/14آن  یفنول یدخشک و اس

طور  آزاد را به هايیکالمختلف در مهار راد يها عصاره ییمقدار توانا ی،فنل هاي یبترک

تعداد  یشافزا یلدل به ی،فنل هاي یبباالتر ترک يها در غلظت. دهد یم یشافزا یممستق

 هاي یکالبه راد یدروژنه يواکنش، احتمال اهدا یطموجود در مح یدروکسیله يها گروه

تفاوت  ،که يطور به. یابد یم یشعصاره افزا یآزاد و به دنبال آن قدرت مهارکنندگ

- یببه تفاوت در مقدار ترک توانیها را معصاره اکسیدانی یآنت یتظرف ینشده ب مشاهده

 Ghanem)قانم و همکاران . (Bai et al., 2010)ها نسبت داد آن فنلی یو پل یفنل هاي 

et al., 2012) 6-الکل یلفن یدروکسیه يد-3،4ی،فنل یببار دو ترک یناول يراب-O -

. کردند اجد یانهراز یوحش یاهاز گ binaringenin 8-'، '3و  یرانوزیدگلوکوپ- β-d-یلکافئو

سنتز شده  یاهانگ یدر فاز گلده یو فنل ییديفالونو يثانو یباتاز ترک یبخش مهم ینکها

 یزن یاهگ یريپذسازش یشو متعاقب آن افزا یاهگ اکسیدانییعملکرد آنت یشبا افزا یزو ن

هاي دفاع غیرآنزیمی یکی از مکانیسم. (Mazandarani et al., 2009)قابل بحث است

شده توسط خشکی در گیاهان، تجمع ترکیبات فنلی  ءتنش اکسیداتیو القا ابراي مقابله ب

و سبب مقاومت  هاي آزاد عمل کردهترکیبات فنلی به عنوان گیرنده رادیکال. است

الزم به . (Schaller and Kieber, 2002)شوند هاي اکسیداتیو میگیاهان در برابر تنش

 ،هیدروژن عمل نموده يعنوان دهنده هذکر است که ترکیبات فنلی به صورت موثري ب

  (Golluce et al., 2007).کنند اکسیدان موثر عمل میلذا به عنوان یک آنتی

  هافالونوئید -4-2- 2

ترین این از مهم. هستند یاهانثانویه گ هايیتترین گروه از متابولها بزرگفنول

 یدفالونوئ 6500از  یشب. هستند یفنلیپل یباتیکه ترک باشندیم یدهافالونوئ هایباتترک

ها در مقابل اشعه ماورا و محافظت آن یاهاندر نمو گ یتاکنون گزارش شده که نقش مهم

 یثانویه قسمت بزرگ هايیتدر واقع این متابول. دارند یاهیگ هايمکر ها وبنفش، پاتوژن

دسته فالون، فالونول، فالونون،  6که شامل  دهندیم یلانسان را تشک یاز منابع غذای

 ,.Harborne et al)باشند یها میانینو آنتوس) ینشامل تانن و کاتچ(ایزوفالون، فالوانول 

فنلی انتشار وسیعی در گیاهان دارند و فعالیت  اتترکیبها و سایر فالونوئید. (1992

میکروبی، ضد التهاب و اکسیدانی، آنتیبیولوژیک متنوع این ترکیبات از جمله آنتی



 ,.Raghavendra et al)استهاي گزارش شدهها در بسیاري از بررسیوازودیالتور آن

به  یاهب، پاسخ گکرومی–یاهگيهاکنشبرهم ي،در حفاظت نور هاییدفالونو (2010

رشد و نمو  ي،دفاع در برابر علف خوار ی،سلول یگنالس یرزیستی،و غ یستیز يهااسترس

 يها-یکالراد زدایییتها در سمآن اکسیدانیینقش آنت. مثل نقش دارند یدو تول یاهگ

 یشترینب). 1394و همکاران،  یانافشار محمد(است  اکسیدانییکنش با آنتآزاد و برهم

 ینبوده و ا یانهاسانس راز یکروبیم و ضد  اکسیدانی یاثر آنت یلبه دل رازیانهعات مطال

فرار،  یباتمختلف مانند ترک هاي یتوشیمیاییمشاهده شده به علت حضور ف یايمزا

با  یباتترک ینکه ا باشد یم ینهآم هايیدچرب و اس هاي یداس ی،فنل یباتترک یدها،فالونوئ

 یاهگ. (Shamkant, 2015)شده است  يجداساز یتوشیمیاییف یقاتاستفاده از تحق

 یدهاياس یک،فنولیداس ها،یدمانند فالونوئ یفنل یباتشامل ترک ینچنهم یانهراز ییدارو

در تمامی . (Rahimi and Ardekani, 2013)و تانن است ینکومار یک،سن یدروکسیه

فالونوئیدي رابطه مستقیم اکسیدانی با میزان ترکیبات فنلی و گیاهان، فعالیت آنتی

ترکیبات فنلی و فالونوئیدي باالیی دارد و  یانهعصاره راز .(Swetie et al., 2007)دارد

.دهداکسیدانی خوبی را نشان میفعالیت آنتی

  اکسیدانیارزیابی آنتی -4-3- 2

پاتوژن، نور مضر، دما،  خواران،یاهحمله گ: ازجمله یاريهاي بسدر معرض استرس یاهانگ

استرس اغلب سبب  هايیگنالدرك س. و شوري هستند ايیهتغذ یطآب و شرا

و  یلنات ید،اسیلیکمانند سالس یاصل یگنالیهاي ستا تعدادي مولکول یوسنتزیکب

که باعث  کنندیرا م یارتباط یگنالیشبکه س یدیکها تولهورمون ینا. شودیجاسمونات م

به استرس  یاهگ یوشیمیاییو ب یزیولوژیکیف هايیژگیو یقاي تطباتفاقات بر سريیک

در  یبوم ییدارو یاهاناز گ استفاده.(Gonzalez-Aguilar et al., 2004)شودیم

با سنتز مواد موثره فعال  یکی،اکولوژ يکه قادرند عالوه بر سازگار یعیطب هايیشگاهرو

 يهادر سال .ها موثر واقع شوندیماريو درمان ب یشگیريدر پ) یعیطب هاياکسیدانیآنت(

 هايبرگ(Kaur and Kapoor, 2002)است  ییافتهدر علم پزشک ايیژهو یگاهجا یراخ

 ینبا ا .است گزارش شده اکسیدانیو آنت يعنوان مقوزولنگ به ییزهجوان بهاره و پا

 یدانیاکسیبهاره از عملکرد آنت یاهگ يهامخصوصا عصاره برگ ی،در فاز گلده ،اختالف که

 ;Khoshbakht et al ., 2007)آزاد برخوردار است هايیکالدر مهار راد یشتريب

Nabavi et al., 2008).یاهمختلف گ يهااستخراج شده از قسمت يهاعصاره یبررس 



آزاد حاصل از  هايیکالکردن راد یقادر به خنث یانهکه راز دهدینشان م یانهراز

Barros et)باشدیم یداسیوناکس al., 2009) .یاهاندر گ یدانیاکسیتنوع مواد موثره آنت 

 يعنوان داروهاباعث شده تا به،Eryngium L). (زولنگاز جمله  یان،چتر یرهت ییدارو

مواد مؤثره  .مطرح باشند هایماريو درمان ب یشگیريدر بحث پ یدان،اکسیو آنت یعیطب

از  ییدو فالونو فنولیمختلف زولنگ از جمله مونوترپن، پل يهااسانس و عصاره گونه

 گیاهمختلف  يهاام و گزارش دادند که عصاره اندامانج زولنگیهامختلف گونه يهااندام

مواد موثره متنوع و بسته  يمختلف حاو هايیشگاهدر رو یکیتحت عوامل مختلف اکولوژ

 Heim)برخوردارند یزن اکسیدانییآن مواد از عملکرد متفاوت آنت یفیو ک یکم یزانبه م

et al., 2002) .نسبت  یشتريب اکسیدانی یخواص آنت يدارا یوحش یانهکه، رازيبه طور

و  یمتانول ی،آب يهااز عصاره یدر پژوهش. )Ghanem et al., 2012(یداردزراع یانهبه راز

 یباتکل و مشاهده ترک اکسیدانییآنت یتظرف یینتعيبرا یانهراز ییدارو یاهدانه گ یاتانول

، DPPHکل با استفاده از روش  اکسیدانییآنت یتفنل کل انجام شد که در آن ظرف

H2O2 وFRAPاز واکنش  ادهفنل با استف یباتو ترک ١٣(Folin-ciocalteu)یريگاندازه 

 یکالتواند رادیم یانهراز یو اتانول یمتانول ی،آب يهاداد، عصارهنشان ها بررسی یجنتا. شد

 ,.Scalbert et al)عمل بکند یاهدر گ یهاول اکسیدانیآزاد را مهار کند و به عنوان آنت

2005; Soleimani et al., 2013) . عصاره اکسیدانییآنت لیتفعا یگر،مطالعه د یکدر-

 یرنظ یدانیاکسیمختلف آنت يهااستفاده از روش با یروغن يهاو اتانول دانه یآب يها

 ءیااح یون،آن یدهايسوپراکس یکالآزاد، راد یکالراد ءیاکل، اح اکسیدانییآنت

-یتفعال ینا. قرارگرفت یآهن مورد بررس یاکنندگیقدرت اح یتفعال یدروژن،هیدپراکس

-هیدروکسییلاستاندارد مانند بوت هاياکسیدانیبا آنت اکسیدانینتیآ هاي

 یسهمقا ١٦توکوفرول -و آلفا ١٥(BHT)تولوئنیدروکسیه یلو بوت ١٤(BHA)آنیزول

 یعیطب هايیداناکسیاز آنت يامنبع بالقوه یانهنشان داد که دانه راز یجشدند و نتا

 یاهانگ ینکهنظر به ا ،ینبنابرا. (Oktay et al., 2003;Mohebbi et al., 2014)است

-ها را از استرسلولستوانندیواسطه آن مباشند و بهیم یعیطب هاياکسیدانیمنبع آنت

 یاهیگ يهاعصاره يبر رو یعیوس یقاتامروزه تحق یند،محافظت نما یداتیواکس يها

یابندباال دست  یدانیاکسیآنت یتبا فعال یعیطب يهابه فرآورده ینکهتا ا گیردیصورت م

                                                                                                                        
13. Ferric Reducing Antioxidant Power
14.Butylated Hydroxyanisole
15. Butylated Hydroxytoluene
16. α-Tocopherol



)Djeridane et al., 2006.(  

هاي آزادرادیکال -4-4- 2

طور  ند بهبا الکترون جفت نشده هستند که قادر ییها مولکول یاها  آزاد، اتم هاي یکالراد

و  هایپیدل ها،ینپروتئ ینه،آم هايیداس یرنظ یستیز یستمس يهابه مولکول یرناپذ برگشت

از  یشترها بمولکول ینا. (Haliwall, 1995; Thomas, 2000)یندوارد نما یبآس یرهغ

از  یشب یدتول. آیندیوجود م موجودات زنده به ییستز هاي یتفعال ثرو در ا یطمح یقطر

 هاياکسیدان یکمبود غلظت آنت یزو ن یدمثل سوپر اکس هایکالراد یناز ا یحد برخ

 Daleryها شوندها و بافتسبب وارد نمودن تنش به سلول توانند یم یتیحما

and)(Harirrell, 1996. یدفعال تول یژنمتعددي در بدن، اکس یوشیمیاییهاي بواکنش 

 هايیکالراد بخشیاناثر ز ینا وباشند یرا دارا م هایومولکولب یبتخر یینموده که توانا

. (Kris-Ethertonm et al.,2002)بلوکه شود اکسیدانیتوسط مواد آنت تواندیآزاد م

 شود،یبا تنش حادث م یاهانکه در زمان مواجه گ ییراتیاز تغ یکی،استگزارش شده

  (Reddy et al., 2004).فعال است یژنهاي اکسگونه یدتول

  هاي مورفولوژیکی رازیانهاثر تنش خشکی بر جنبه -2-5

هایمحیطیاغلبازرشدکمتري دهند کهگیاهانهنگام مواجهشدنباتنشها نشان میبررسی

هایثانویه دراینشرایطموادپروردهموجود رابرایافزایشسنتزمتابولیت،چرا که.برخوردارهستند

کمبود . دهندتابقایخودرادرشرایطسختمحیطی حفظ کننداختصاصمی) کیباتترپنیتر(

شود و فرایند تر خاك میتر و مرطوبهاي عمیقمالیم آب باعث توسعه ریشه به بخش

دهد، اما فعالیت فتوسنتزي به مقدار کمتري توسعه برگ را به سرعت تحت تاثیر قرار می

جلوگیري از توسعه برگ میزان مصرف کربن و انرژي را در اندام  .گیردتحت تاثیر قرار می

گردد که در دهد و سهم بیشتري از مواد اسمیله گیاه در ریشه توزیع میهوایی کاهش می

افزایش نسبت  ،در نتیجه. یابدآنجا ریشه توانایی جذب آب و مواد معدنی بیشتري را می

-هاي کمتنش آب باعث از بین رفتن ریشه،البته .ریشه به اندام هوایی حاصل می شود

 ,.Bwnwari et al)بن واري و همکاران .گرددهاي عمیق میعمق و افزایش ریشه

گزارش کردند که (1994

کاهشتعدادوسطحبرگدرشرایطتنشخشکی،سببکاهشناحیهسطحیتعرق،افزایشجذبآبازخاکود

تواند کاهشسطحبرگمی. شودر نهایتمقاومتگیاهدربرابرتنشمی



 ;Lobato et al., 2008)(2010برگباشد چنینریزشوپیریکاهشتقسیمسلولیوهمناشیاز

Osuagwu et al.,. افزایشنسبتریشهبهساقهعمدتاًمربوطبهکاهش

طوري که گفته همان،زیرا .ساندامهوایینسبتبهریشهدرشرایطتنشخشکی استابیومبیشتر

-هاي ریشهسیستم. ایدرجذبآباهمیتزیادیداردسیستمریشه ،شد

. هایزیرینخاکبا کاراییباالترجذبنمایندگستردهقادرندرطوبتراازبخشایعمیقو

- اي،سبب افزایشکاراییجذبآبازخاك میتوسعهسیستمریشه،بنابراین

افزایش ،ABA١٧هایپایینآب،اثراتمتفاوتیبرپتانسیلاست که شواهدموجودحاکیازآن .شود

-رشداندام،کهطوريبه.هایهواییداردرشدریشهواندام

Creelman).یابد ساختهامارشدریشهتداوممیهایهواییرامتوقف et al., 

نتایجتحقیقاتموجودحاکیازایناستکهخواصکمیوکیفیبسیاریاز (1990

 .گیردگیاهانداروییمتعلقبهخانوادةچتریانازجمله آنیسونورازیانهبهشدتتحتتأثیرکمآبیقرارمی

باکاهشمقدارآبآبیاري،ارتفاعگیاه،تعدادچتردرگیاه،تعدادچترکدرهر 

-ردزیستتوده،عملکرددانه،شاخصبرداشت واسانسآنیسونبهطورمعنیچتر،عملک

 Heidari et al., 2012; Zehtab-Salmasi et al., 2006; Kochaki)داریکاهشیافتند

et al., 2006) .دوتودهبومیرازیانهگزارشکردندکه روي محققین طیتحقیقیبر

-طوريبه. هایرویشیوزایشیرازیانه داردداریبراندامآبیاریاثرمعنی

باافزایشفواصآلبیاري،ارتفاعبوته، بیوماس،تعدادچتردربوته،تعدادچترکدرچتر،وزنهزار ،که

باتوجه .(Kocheki et al., 2006)داریکاهشیافت طورمعنیدانهوعملکرددانهبه

بهتأثیرعواملمحیطی،شرایطجغرافیاییووضعیت 

-ارتباطآناکولوژیکیمحلرویشبرگیاهرازیانهمطالعۀگستردهو دقیقدرموردنقشعواملمذکورو

- تحقیقات محدودیدرموردچگونگیواکنشتوده. هابارشد، عملکردوکیفیتگیاهضروریاست

هایمحیطیومخصوصاًتنشخشکی هایبومیرازیانۀ کشوربهتنش

  .صورتپذیرفتهودرکالطالعاتدراینزمینهاندك است

  اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی رازیانه -2-6

  هاآب برگ ینسب يمحتوا -6-1- 2

  در سرتاسر جهان موثر است  یاهانو پراکنش گ یعکه بر توز یمیاز عوامل مهم اقل یکی
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Abstract
Research Aim:The of this study was to investigate a number of, biochemical,physiological and 
morphological traits in 10 ecotypes in normal conditions and low water stress and identification 
of sensitive ecotypes And tolerated by drought stress in fennel.
Research method:This research was a factorial based on completely randomized design with 3 
replications in greenhouse of Ardebil University of Mohaghegh. Water stress was applied after 
planting of seedlings and at a height of about 5 cm seedlings were applied from the soil. In 
vegetative stage and before flowering, for measuring physiological traits and at flowering stage, 

sampling was performed to measure biochemical and morphological traits.
Findings: Analysis of variance showed that stress had a significant effect on all biochemical, 
physiological and morphological traits. Differences between fennel ecotypes and ecotype ×
drought stress interactions were also significant in all traits. High activity of antioxidant 
enzymes was obtained under normal and drought stress conditions in Izmir and Kharosloo 
cotypes, respectively. The evaluation of superior ecotypes was done using the SIIG index. The 
results of the SIIG method and ranking of ecotypes showed that ecotypes with the highest 
amount of SIIG (Khorshidabad, Green, Torbat Jam, Germany 11486 and Hamedan, 
respectively) were tolerant to drought stress and ecotypes with the least amount of SIIG index 
were (Root, Tummage, Izmir and GhaziAntpot) were sensitive to drought stress. The results of 
cluster analysis of ecotypes based on average of traits and different indices showed that the 
highest coincidence between the results of cluster analysis was gain with the use of Ti index 

when SIIG results is used.
Conclusion:Ghrine, Torbat jam and khorshidabad ecotypes have the highest morphological, 
physiological and biochemical traits than the rest of the ecotypes and have been identified as 
drought stress tolerant ecotypes and can be used in plant breeding program and selection.
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