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  چكيده

) ضـد سـرطان و نقـرس   (و دارويـي  ) رنگـرزي (گياهان مهم صـنعتي   و از Rubiaceaeمتعلق به خانواده  (.Rubia tinctorum L)گياه روناس 
ترين روش توليد، بهترين زمان برداشت و همچنين، درصد مـواد رنگـي ريشـه؛     به منظور مطالعه و بررسي كشت اين گياه با هدف تعيين مناسب. باشد مي

. در استان فارس طراحي و اجرا گرديد 1377تا  1374هاي  ل طي سا هاي كامل تصادفي در سه محل با چهار تكرار پژوهشي سه ساله در قالب طرح بلوك
 (EC)هاي متفاوت از نظـر قابليـت هـدايت الكتريكـي      در هر منطقه دو مزرعه با خاك. ريز بود ها سه منطقه زرقان، سروستان و ني  محل اجراي آزمايش

فات مورد بررسي شامل ميزان توليد ريشه خشك و درصد مواد رنگـي ريشـه در   ص. در هر مزرعه دو شيوه كاشت ريشه و بذر اعمال گرديد. انتخاب گرديد
مقايسه ميانگين عملكرد ريشه خشك حاصل از كشت ريشه و كشت بذر و درصد مواد رنگي حـاكي از آن بـود   . هاي دوم و سوم آزمايش بودند پايان سال

ريز  افزون بر اين، عملكرد ريشه خشك، بعد از كاشت ريشه و بذر در دو محل ني. بودداري بيشتر از سال دوم   ها در سال سوم به نحو معني كه اين ويژگي
رفته، نتيجه اين پژوهش سه ساله حاكي از آن است كه ميزان محصول و مواد رنگي ريشه  هم روي. و سروستان در خاك شور زيادتر از خاك غير شور بود

هاي تكميلـي   پژوهش. رسد منطقه سروستان، منطقه مناسبي براي كشت ريشه روناس به نظر مي. يابد خاك افزايش مي ECبا افزايش سن گياه و ازدياد 
  . اي قابل توصيه است هاي حاشيه قابل كشت در زمين  دارويي،-اي بيشتري در مورد اين گياه مهم صنعتي مزرعه
  

 ريشهخاك، مواد رنگي  ECاي و بذري، عملكرد ريشه،  روناس، كشت ريشه :هاي كليدي واژه
 

     1  مقدمه
 .Rubia tinctorum Lگياه چند ساله روناس كه بـا نـام علمـي    

شود، گياهي عمدتا صنعتي است كه در صنعت رنگـرزي از   شناخته مي
افزون بر ايـن، ايـن گيـاه    . گرفته است ايام پيش مورد استفاده قرار مي

مـوطن اوليـه   . اسـت ) ضد سرطان و نقرس(هاي دارويي  داراي ويژگي
اي بوده كـه آن را بـراي مصـارف صـنعتي و      گياه مناطق مديترانهاين 

 Rubiaceaeتيـره  ). 8و  4(كردنـد   دارويي در سطح وسيعي كشت مي
جنس دارد كه بيشتر آنهـا   460كه روناس به آن تعلق دارد، نزديك به 

اي برخـوردار   از نظر خواص دارويي در مفردات پزشكي از اهميت ويژه
تيزند و با آنكـه    ي سبز آن، بيضوي، دراز و نوكها برگ). 8(باشند  مي

شـوند، معهـذا    تايي در طول ساقه ديده مي 6به ظاهر مجتمع به تعداد 
هـايي بـا ظـاهر بـرگ      تاي آنها برگ نيست و بقيه استيفول 2بيش از 
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 5هسـتند و داراي  ) متـر  ميلـي  10تا  5(ها كوچك  گل. باشند مانند مي
اي قرار  آذين خوشه فشرده در گل گلبرگ زرد رنگ است كه به صورت

آن است كه به ) ريزوم(ارزش اقتصادي اين گياه در بخش ريشه . دارند
متر و طول آن ممكن است به بـيش از يـك متـر     سانتي 2تا  5/1قطر 

رنگ ظاهر ريشه قرمز تيره و رنگ مغز ريشه قرمز با طعمي . هم برسد
  ).3(باشد  در ابتدا شيرين و سپس تلخ و گس مي

هاي مختلف به عنوان رنـگ قرمـز شـناخته شـده      وناس در زبانر
ها  و رومي42اريترودانناست، به طوري كه در زبان يوناني آن را به نام 

هـاي ذكـر شـده بـه      هـا در زبـان   اند و كليه اين نام ناميده 53آن را روبيا
ها نشـان داده اسـت    ها در زمينه سنتز رنگ پژوهش. معناي قرمز است

، ماده 75است كه اليزارين64آنتراسنيك س حاوي گلوكوزيدكه ريشه رونا

                                                            
4 - Erythrodanen 
5 - Rubia 
6 - Anthracenique 
7 - Alizarine 
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آليـزارين  ). 4و  11(باشد  رنگي اصلي در ريشه روناس، قابل تجزيه مي
هاي قديم بـراي سـاختن    يك ماده رنگ كننده قوي است كه از زمان

  ). 4(گرفته است  رنگ و جوهر مورد استفاده قرار مي
ويژگي بيولوژيـك كـه   هاي روناس به يك  در ريشه برخي از گونه

افـزون  . شود، اشاره شده است مي 1اي خواري ياخته موجب تشديد ريزه
هاي پراكنده در هـوا   بر اين، اثر ضد ميكروبي در مقابل برخي ميكروب

هـاي مضـر خـاكزي نيـز بـه       و انواع قارچ Aspergillus nigerمانند 
ي هـا  ايـن گيـاه در نـاراحتي   ). 12و  8(روناس نسبت داده شده اسـت  

كليــوي و مثانــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و ضــدعفوني كننــده و  
  ). 4(بخش است  آرامش

همان طور كه وجود تصاوير و نقوش يافته شده در غارها و اماكن 
هـاي طبيعـي همـواره در     دهنـد، اسـتفاده از رنـگ    قديمي نشـان مـي  

هاي پيشين و حتي دوران قبل از تـاريخ مـورد توجـه بشـر بـوده       زمان
مواد آلي رنگي طبيعي كه از برگ، پوست، ريشه، گل، ميـوه  ). 2(است 

آيد، جهت رنگرزي الياف پشـمي، نخـي و    و ساقه گياهان به وجود مي
گيري از  بافان ايراني با بهره قالي. گيرند ابريشمي مورد استفاده قرار مي

انگيز طبيعت شاهكارهاي عظيمي را از خود به جـاي   اين پديده شگفت
  ).  11و  10، 2(اند  گذاشته

هاي اساسي و طبيعـي گياهـان شـوري و خشـكي      يكي از ويژگي
). 1(هاي شور و شرايط خشكي اسـت   پسند، دوام و بقاي آنها در خاك

از (روناس نيز از جمله اين گياهان است كه در اراضي شـور و خشـك   
كه توليد ساير محصوالت زراعي ) اي استان فارس جمله اراضي حاشيه

رد همـراه بـوده و يـا محصـول آنهـا غيـر اقتصـادي        با كاهش عملكـ 
باشد، قادر خواهد بود افزون بر احياي اراضي، از عملكرد خوبي نيـز   مي

گزارش شده كه روناس قادر به تحمل شـوري  ). 6و  4(برخوردار باشد 
باشـد   ميكروموس همراه با محصول قابـل قبـول مـي    18000تا حدود 

آيد كه پژوهش  روناس چنين برمي از بررسي منابع موجود در مورد). 9(
هـاي   چنداني در كشور و به ويژه در استان فارس در خصوص ويژگـي 

هـدف از انجـام پـژوهش    . زراعي اين گياه مهم صورت نگرفته اسـت 
هـاي شـور و غيـر شـور، تعيـين       حاضر، مطالعه پاسخ روناس به خـاك 

 بهترين زمان برداشت و همچنين، تعيين درصد مواد رنگي ريشـه ايـن  
  . گياه بوده است

  
 ها مواد و روش

ريـز   اي حاضر در سه منطقه زرقان، سروستان و ني پژوهش مزرعه
در قالـب طـرح   ) سـه شـرايط آب و هـوايي مختلـف    (در استان فارس 

متر  4×4هايي به ابعاد  هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در كرت بلوك
و محل كـه  كشت روناس در هر يك از سه منطقه در د. به اجرا درآمد

                                                            
1 - Phagocytosis 

و ) غيـر شـور  (پـايين   (EC)خاك آنها از نظر قابليت هدايت الكتريكي 
در هر محل كاشت ريشه و كاشت بـذر  . بود، صورت گرفت) شور(باال 

هاي دو و سه ساله حاصل مورد ارزيابي و  صورت گرفت و سپس ريشه
ها در دو محـل   قابليت هدايت الكتريكي خاك. گيري قرار گرفتند اندازه

، در 9و  5/3شده پيش از انجام آزمايش بـه ترتيـب در زرقـان     انتخاب
زيمنس بر متر بود  دسي 2/11و  3/1ريز  و در ني 5/5و  4/1سروستان 

تن كـود حيـواني و پـس از     50ها،  قبل از شخم زدن زمين). 1جدول (
. آمونيوم در هر هكتار به زمـين افـزوده شـد    كيلوگرم فسفات 150آن، 

بندي مزرعه اقـدام   ك، هموار نمودن و كرتسپس نسبت به زدن ديس
  . گرديد

 15متـري از هـم در عمـق     سـانتي  40ها به فاصـله   ريشه كاشت 
متري از هم  سانتي 20اي به فاصله  متري و بذرها به صورت كپه سانتي

هاي آزمايشي به  همه كرت. متري صورت گرفت سانتي 3تا  2در عمق 
ــا دور  در مرحلــه داشــت از . ندروز آبيــاري شــد 12طــور يكنواخــت ب

ليتر در هكتار و در سال دوم از كود اوره  3كش گاالنت به ميزان  علف
در مرحله . كيلوگرم در هكتار به صورت سرك استفاده شد 100معادل 

ها آبياري شدند و بعد از گاورو شدن زمين نسبت به   برداشت ابتدا كرت
ل به كمـك كـارگر   برداشت ريشه از هر كرت آزمايشي با استفاده از بي

هاي برداشت شده، بعد از شستشو در معرض هـواي   ريشه. اقدام گرديد
آزاد قرار گرفتند و پس از خشك شدن كامـل، نسـبت بـه تعيـين وزن     

  .آنها اقدام شد) هوا خشك(خشك 
بعـد از  ) كيفيـت ريشـه  (گيري درصد مـواد رنگـي    به منظور اندازه
بـور داده شـدند و سـپس    ع 1/0ها از الك شـماره   آسياب كردن، نمونه

هـاي نفـت سـبك،     گرم از پودر ريشه با مخلوطي از حـالل  5/0مقدار 
پـودر ريشـه بـه    (تهيه شـده بـود    1به  2بنزين و متانول كه به نسبت 

در مرحلـه  . گيري گرديد ، به روش رفالكس در دو مرحله عصاره)حالل
ليتر حالل افزوده شده و بـه مـدت يـك سـاعت      ميلي 100اول مقدار 

فالكس گرديد و بعد از گذشت يـك سـاعت مخلـوط صـاف شـده و      ر
 80تـا   70در مرحلـه دوم مقـدار   . محلول زير صافي نگهداري گرديـد 

ليتر ديگر از حالل به پودر ريشه افزوده شده و عمل رفالكس بـه   ميلي
بعد از پايان اين مرحله نيز مخلوط . مدت يك ساعت ديگر ادامه يافت

ي به محلول قبلـي اضـافه گرديـد و بـه     صاف شده و محلول زير صاف
سـپس محلـول اسـتاندارد آليـزارين     . رسانده شد) ليتر ميلي 300(حجم 

نانومتر توسط دستگاه اسپكتروفتو متر مـدل   500تهيه و در طول موج 
Philips PU 9100X گيـري   بـا انـدازه  . منحني استاندارد رسم گرديد

آنهـا  ) ي وزن خشـك بر مبنـا (ها، ميزان درصد مواد رنگي  جذب نمونه
  . محاسبه شد

صـورت   MSTAT-Cها بـا اسـتفاده از برنامـه     تجزيه آماري داده
اي دانكن استفاده  ها از آزمون چند دامنه گرفت و براي مقايسه ميانگين

  .شد
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ريشه هاي دو ساله ريشه هاي سه ساله

زرقان............................سروستان...............................ني ريز                                                                  

  عملكرد ريشه خشك دو و سه ساله روناس در مناطق سه گانه آزمايش - 1شكل 
  ).درصد 5دانكن (باشند  دار مي فاقد تفاوت معنيهستند، داراي حروف مشابه متعلق به هر منطقه كه هاي  ستون

 
  آزمايشيهاي كيفي خاك مناطق سه گانه  ويژگي -1جدول 

  EC (dS/m) pH نوع خاك منطقه
  90/7 4/1 غير شور سروستان

  05/8 5/5 شور 
  45/8 5/3 غير شور زرقان

  25/8 0/9 شور 
  30/8 3/1 غير شور ريزني

  60/7 2/11 شور 
  

 نتايج و بحث

هاي دو و سه ساله نشـان داد   نتايج به دست آمده از برداشت ريشه
هر سه محل آزمايش در مقايسـه   كه ميزان عملكرد ريشه سه ساله در

تأثير زمان برداشـت  ). 1شكل (با عملكرد ريشه دو ساله برتري داشت 
ريشه بر عملكرد آن مورد توجه پژوهشـگران ديگـري ماننـد صـدري     

هــم قــرار گرفتــه و نتــايج ) 2002(و ســايبربورن و همكــاران ) 1372(
كرد هاي انجام شده عمل در بيشتر پژوهش. مشابهي گزارش شده است

ريشه اين گياه در سال اول كمترين مقدار بود و از سـال دوم بـه بعـد    
پژوهشگران علت اين امـر را تسـهيم   ). 14و  4، 3(افزايش يافته است 

. انـد  مواد پرورده بيشتر در سـال اول بـه رشـد شاخسـاره بيـان كـرده      
هاي انجام شده در پژوهش حاضر هم حاكي از  برداري مشاهدات و داده

  .ها زيادتر بود در سال اول سرعت رشد رويشي بوته آن بود كه
ميــانگين عملكــرد ريشــه خشــك در خــاك شــور در دو منطقــه  

داري را  نسبت به خـاك غيـر شـور برتـري معنـي     ) ريز سروستان و ني(
اين موضوع حـاكي از شورپسـندي گيـاه رونـاس     ). 2شكل (نشان داد 

زمـان،  (باشد كه در برخي منابع هـم بـه آن اشـاره گرديـده اسـت       مي
جالب توجه است كـه ميـانگين   ). 2002؛ سايبربورن و همكاران، 1370

هاي شور و غير شور در منطقـه زرقـان تفـاوت     عملكرد ريشه در خاك
كه با توجه به پايين بودن ميـانگين  ) 2شكل (داري را نشان نداد  معني

در (خـاك شـور و غيـر شـور در ايـن منطقـه        عملكرد ريشه در هر دو
شود، عملكـرد ريشـه در    احتمال داده مي) ريز مقايسه با سروستان و ني

اين منطقه توسط عوامل محدود كننده ديگري غير از شـوري محـدود   
. شده باشد و اين منطقه بـراي توليـد رونـاس منطقـه مناسـبي نباشـد      

وضـوع را تاييـد   اطالعات كسب شده محلي از كشـاورزان نيـز ايـن م   
  . كند مي

مقايسه عملكرد ريشه خشك در تيمار كشت ريشه با كشـت بـذر،   
داري  حاكي از آن است كه عملكرد ريشه در كاشت ريشه به نحو معني

كشـت بـذري در منـاطق    ). 3شـكل  (باشـد   بيشتر از كاشت بـذر مـي  
درصـد كـاهش    1/21و  6، 8/19ريز به ترتيـب   سروستان، زرقان و ني

تفاوت كمتـر در عملكـرد ريشـه    ). 3شكل (شه را نشان داد عملكرد ري
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خشك در كاشت ريشه و بذر در منطقه زرقان در مقايسه با دو منطقـه  
بـه  . باشد مويد نامساعد بودن اين منطقه براي كشت روناس مي  ديگر،

رسد دليل كـاهش عملكـرد ريشـه خشـك در كشـت بـذري،        نظر مي
. زني بوده باشـد  هنگام جوانه حساسيت بذر روناس به سرماي بهاره در

همان گونه كه توسط ساير پژوهشگران نيز مـورد توجـه قـرار گرفتـه     
مشاهدات به عمل آمده در طول فصل رشد در سـه  ). 14و  5، 4(است 

  .باشد منطقه مذكور نيز گوياي اين مطلب مي

برهمكنش تيمارهاي آزمايشي بر عملكرد ريشه خشك روناس در 
بر طبق اين جدول، بيشـترين عملكـرد   . ه استنشان داده شد 2جدول 

ريشه خشك روناس از كشت ريشه در خاك شور در آزمايش سه ساله 
تـن در هكتـار بـه دسـت آمـد و       73/16از منطقه سروستان به ميزان 

از محصـول دو  ) تـن در هكتـار   84/2(كمترين عملكرد ريشه خشـك  
تواند  عداد مياين ا. ريز حاصل شد ساله در خاك غير شور در منطقه ني
  .دليلي بر شورپسندي گياه روناس باشد
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عملكرد ريشه خشك روناس در خاك شور و خاك غير شور در سه منطقه آزمايش -2شكل   
  )درصد 5دانكن (باشند  دار مي فاقد تفاوت معنيند، هستداراي حروف مشابه متعلق به هر منطقه كه هاي  ستون
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زرقان............................سروستان...............................ني ريز                                                              

  آزمايش عملكرد ريشه خشك روناس ناشي از كاشت بذر و كاشت ريشه در سه منطقه - 3شكل 
 )درصد 5دانكن (باشند  دار مي فاقد تفاوت معنيهستند، داراي حروف مشابه متعلق به هر منطقه كه هاي  ستون
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برهمكنش روش كاشت و شوري خاك بر عملكرد ريشـه خشـك   

به نحوي كه بيشترين عملكـرد ريشـه   ). 2جدول (دار بود  روناس معني
ي در خاك شـور در  ا از روش كاشت ريشه) تن در هكتار 9/16(خشك 

 10/7(كمترين عملكرد ريشـه خشـك   . منطقه سروستان به دست آمد
ريز  از تيمار كاشت بذري در خاك غير شور در منطقه ني) تن در هكتار
بـا محصـول   ) اي و بذري ريشه(برهمكنش روش كاشت . به دست آمد

بيشـترين عملكـرد ريشـه    ). 2جـدول  (دار گرديـد   دو و سه ساله معني
از محصـول كاشـت ريشـه سـه     ) تن در هكتار 22/14( خشك روناس

ساله در منطقه سروستان به دسـت آمـد كـه حـاكي از برتـري نسـبي       
و كمتـرين  ) 2جـدول  (باشـد   منطقه سروستان براي كشت روناس مي

ريز از كاشت بذري محصول  از منطقه ني) تن در هكتار 59/3(عملكرد 
نش تيمارهـاي  از بررسـي بـرهمك  ). 2جـدول  (دو ساله برداشـت شـد   
آيد كه بيشترين ميزان عملكرد ريشـه رونـاس را    آزمايشي چنين برمي

توان از منطقه سروستان و با كاشت ريشه و از محصول سـه سـاله    مي
چنانچه تناسب منطقه سروستان براي پـرورش رونـاس   . به دست آورد
توان اين منطقـه   هاي تكميلي بعدي هم به تاييد برسد، مي در پژوهش

  . دارويي توصيه كرد-كشت اين محصول صنعتي را براي
ميانگين درصد مواد رنگي موجود در ريشه روناس براي سه محل 

هاي اين جـدول،   بر طبق داده. ارايه گرديده است 4آزمايش در جدول 
ميانگين درصد مواد رنگي ريشه در خاك شور به طـور كلـي بيشـتر از    

هاي سـه سـاله از نظـر     خاك غير شور بود و اين برتري در مورد ريشه
مقايسـه ميـانگين درصـد مـواد     ). 3جدول (دار گرديد  آماري هم معني

هاي دو و سه ساله هم حاكي از آن بود كه در كليه مناطق  رنگي ريشه
هـاي دو   هاي سه ساله نسبت به ريشه سه گانه درصد مواد رنگي ريشه

در  هـا درصـد مـواد رنگـي     با افزايش سن ريشه. ساله برتري نشان داد
بر طبـق منـابع موجـود،    ). 11و  10(يابد  هاي روناس افزايش مي ريشه

درصـد   5هـاي رونـاس در حـدود     بيشينه درصد مواد رنگـي در ريشـه  
كه اعداد به دست آمده از پژوهش حاضر به ايـن مقـدار   ) 12(باشد  مي

شـايد ايـن موضـوع حـاكي از مرغوبيـت      ). 3جدول (باشند  نزديك مي
. باشـد  ر اين پژوهش از لحاظ توليد رنـگ بـوده   روناس استفاده شده د

  .باشد هاي تكميلي مي اين موضوع نيازمند پژوهش
گيري كرد كه  توان چنين نتيجه به طور كلي، از پژوهش حاضر مي

بر كميت و كيفيت محصول روناس در مناطق سه گانه استان فارس با 
شـور را   هاي نيمه گياه روناس خاك. شود تر شدن گياه افزوده مي مسن

رسـد منطقـه    بـه نظـر مـي   . دهـد  هاي غير شـور تـرجيح مـي    بر خاك
ترين منطقه باشد كه اين موضـوع   سروستان براي توليد روناس مناسب

هـاي   شـود پـژوهش   توصـيه مـي  . هاي تكميلـي اسـت   نيازمند بررسي
دارويي جهت تعيين نيازهاي غذايي -تكميلي در مورد اين گياه صنعتي

ين محصول در استان فارس طراحي و به مـورد  زراعي ا هاي به و جنبه
  . اجرا گذاشته شود

  
   آزمايشدر سه منطقه ) تن در هكتار( مختلف بر عملكرد ريشه خشك روناسبرهمكنش تيمارهاي  -2جدول 

  ريز ني  زرقان سروستان هاويژگي
   شوري خاك محصول
  c*88/5 c 46/5  d 84/2  غير شور دو ساله

  c01/6  c83/4  c 52/4  شور  
  b66/10 b 91/9  b 05/12 غير شور سه ساله

  a73/16 b 02/10  a 49/15 شور  
   شوري خاك روش كاشت

  c21/8 c 21/7  c 10/7 غير شور بذري
  b01/12 c 42/8  bc 18/10 شور  
  c33/8 c 26/8  c 09/8 غير شور اي ريشه
  a90/16 c 42/8  b 82/13 شور  

   روش كاشت محصول
  c92/5  c01/5  d 59/3  ريبذ دو ساله

  c97/5  c28/5  d 78/3  ايريشه  
  b17/11 b 57/9  a 73/13 بذري سه ساله

  a22/14 b 36/10  a 81/13 ايريشه  
   ).درصد5دانكن(باشند  دار مي هاي داراي حروف مشابه فاقد تفاوت معنيبراي هر برهمكنش، ميانگين* 
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  )درصد(هاي دو و سه ساله روناس در سه منطقه استان فارس  در ريشهمقايسه ميزان مواد رنگي  -3جدول 

EC   
  خاك

  محل 
  آزمايش

 مواد رنگي
  ريشه سه ساله ريشه دو ساله

  b49/3 a 92/3  سروستان  غير شور
  b01/3 a 37/4 زرقان 
  b99/2 a 94/3 ريزني 
  A16/3  A38/3  ميانگين 
    
  b60/3 a 30/4 سروستان  شور
  b27/3 a 40/4 قانزر 
  b26/3 a 28/4 ريزني 
 A38/3  B32/4  ميانگين 

هاي شور و غير شور  ها در خاك حروف بزرگ براي مقايسه ميانگين.باشدمي)درصد5دانكن(دارهاي داراي حروف غير مشابه نشان دهنده تفاوت معني در هر رديف ميانگين
  ).درصد 5دانكن (باشد  مي

  
  سپاسگزاري 

ينوسيله از آقاي دكتر امام كه متن اوليه اين مقالـه را مطالعـه و   بد
پيشنهادهاي سودمندي براي ارتقاء كيفيـت آن ارائـه كردنـد تشـكر و     

  . قدرداني مي گردد
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