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 دهيچک

ه، دو یو اسانس بادرنجبو یرشد یهابر شاخص یشورو  یتنش خشک تأثیر یابیبه منظور ارز

از پنج  یش شوریبا سه تکرار اجرا شد. در آزما یکامل تصادف یهاش در قالب طرح بلوکیآزما

از پنج  یش تنش خشکیم و در آزماید سدیمنس بر متر محلول کلریز یدس 1و  3، 2، 1، 0سطح 

اه به عنوان یگآب قابل دسترس  یت زراعیدرصد ظرف 100و  5/75، 55، 5/62، 50مار یت

و  های ساختار ظاهری )مورفولوژیکی(، درصد مادة خشکویژگی ش استفاده شد.یآزما یمارهایت

ها مشخصه )پارامتر( همة، به جز درصد اسانس یو خشک ی. شورندشد یریگ اندازهاسانس درصد 

 های ویژگی میزانن یترن و کمیشتریبود. ب یشتر از خشکیب یکاهش شور تأثیرکاهش دادند و را 

آمد.  دست آب قابل دسترس گیاه بهدرصد  50و  100مار یب از تیترت و درصد اسانس به یرشد

داشتند. درصد  کاهشیر یس یرشد یها مشخصه همة یش سطوح شوری، با افزایش شوریدر آزما

اهان ید گن وجویافت. با ایش و پس از آن کاهش یمنس بر متر افزایز یدس 1تا  0اسانس از سطح 

سبب  یو خشک یشور را نسبت به شاهد نشان دادند. تنش یمارشده درصد اسانس باالتریت

 .شدندش درصد اسانس یافزا یو تا حدود یرشد یهاکاهش شاخص

 

 ی.رشد های ویژگی، یشور، یه، خشکیبادرنجبو ،اسانس هاي کليدي:واژه
 

 مقدمه

 محيطي چندهاي  گياهان در دوران رشد خود با تنش

تواند با توجه به  که هر يک از آنها مي شوند مي رو روبه

 هاي اثرگذاريرشدي گياه  ةميزان حساسيت و مرحل

متفاوتي بر رشد و عملکرد داشته باشند. کمبود آب از 

محيطي کاهش رشد و عملکرد  هاي عاملترين مهم

در  به ويژهبسياري از گياهان زراعي، باغي و دارويي 

 ,Heydariست )جهان اشک خ مناطق خشک و نيمه

2004.) 

از  .Melissa officinalis L يه با نام علميبادرنجبو

باشد  ميو چندساله  يمعطر، علف ياهيگ ،انينعناع ةريت

ترانه است. خواص يآن شرق مد يکه خاستگاه اصل

، يبهاي قل بخش اعصاب، ضد بيماري آرامآن  يدرمان

 & Capeckaآور است ) معده، مفرح و نشاط، روده

Mareczek, 2005.) 
 يو خشک يژه تنش شوريو به و يطيمح يهاتنش

يم به شماراهان يرشد و نمو گ ةبازدارند هاي عاملاز 

نشان داده است که تنش  ها بررسي يبرخ نتايج ند.آي

 يها از کمبود آب سبب کاهش رشد قسمت يناش

کاهش سطح برگ، ارتفاع، وزن از اه اعم يمختلف گ
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(، بسته Hassani & OmidBeighi, 2002)، خشک

 & Wang, 2001; Hassaniها ) روزنه شدن

OmidBeighi, 2002 (، فتوسنتزنورساخت )(، کاهش

 هاي آمينه و کاهش سبزينه )کلروفيل( تجمع اسيد

(Jiang & Huang, 2000; Hassani & OmidBeighi, 

 ,Jiang & Huang, 2000; Wang(، تعرق )2002

ها و تغيير در ساختار  پروتئين، هاميب آنزيتخر، (2001

 & Jiang & Huang, 2002; Hassani) ها پروتئين

OmidBeighi, 2002) .خواهد شد   

 وسازگر سوخت دين است که تولي، نظر بر اسويياز 

اه نسبت به يگ يسازگار يه برايثانو يها(تيمتابول)

صورت  يط زندگيمح يها نامساعد و تنش هاي عامل

 يان دفاعيک نوع جريه کار افتادن ب ةگرفته و به منزل

د يآيم شماربه  ياتيح يهاتياستمرار تعادل فعال براي

(Omidbaigi, 1995اعمال ت .)64و  44، 444 يهاماري 

يا  بادرشبو يياه دارويگ يرو يت زراعيدرصد ظرف

نشان داد  (Dracocephalum moldavica)بادرشبي 

 ( موجبيت زراعيدرصد ظرف 64) يکه تنش خشک

انگره، يم طولبرگ،  پهنايو  طولکاهش ارتفاع، 

ن يهمچنشد. و عملکرد اسانس  ييعملکرد اندام هوا

ش يموجب افزا يخشک گزارش شده است که تنش

 شدمار بدون تنش يدرصد اسانس نسبت به ت

(Safikhani, 2006 .) نتايج تحقيقات نشان داد که

روز  7عملکرد شاخ و برگ در آويشن در دور آبياري 

گرم در مترمربع نسبت به دور آبياري  4424ک بار با ي

مترمربع بهتر گرم در  794روز يک بار با عملکرد  94

 (.Khazaie et al., 2008بود )

اه يدر گدرصد ظرفيت زراعي  64ي در تنش آب

کاهش  موجب(، .Mentha piperita Lنعناع )

 ميزانتر و خشک،  ةدر سطح برگ، ماد يدار يمعن

(. Mirsa et al., 2000کرد اسانس شد )و عمل سبزينه

شه بهار نشان داد که ياه هميگ يها رويج بررسينتا

 يط تنش خشکياه، در شرايگل در گ شمارارتفاع و 

 (.Shubhra et al., 2004افت )يبه شدت کاهش شديد، 

ن يتر ن و متداوليتراز مهم يپس از خشک يشور

 رانيدر سطح جهان و از جمله ا يطيمح يهاتنش

اهان يپاسخ گ(. Hassani & Omidbaigi 2001است )

ن پاسخ از غلظت يده است. ايچيار پيبس يبه تنش شور

 ةو مرحل يطيمختلف مح هاي عاملها،  ونينمک، نوع 

ک سو، تنش يرد. از يپذ يم تأثيراه يگ يرشد و نمو

 يها بافت يريآبگ موجب يط شوريشرا در ياسمز

ک يولوژيزيف يرا خشک ل آنين دليشود و بد  يم ياهيگ

 تأثيردر  يونيت يگر، مسموميد ينامند. از سو يهم م

که  شود يجاد ميم ايسد ويژه بهخاص  يها ونيتجمع 

وسازي  سوخت يها موجب اختالل در واکنش

 ن تنشيبا ا رويارويي يشوند. براياه ميگ (کيمتابول)

ش ياهان با افزايم گيکم و مال يط شوريها، در شرا

خود را حفظ  دروني يواد محلول، فشار اسمزغلظت م

امروزه (. Subbarao & Johansen, 1999) کنند مي

ون در يع و تجمع يتوز يجذب و الگو يهاسازوکار

 يمقاوم به شور يها گونهدر اه يمختلف گ يها اندام

 ي(. شورAshraf & Saghir, 2000شده است ) يبررس

از  اي گسترده ةبر دامن ياسمز هاي اثرگذاريل يبه دل

در گياه سبب کمبود آب  وسازي سوخت يها واکنش

 اي گستردهف يختالل در طشود که ا و موجب مي شده

 (سميمتابولوساز ) سوخت و کيولوژيزيف يهافراينداز 

(. Greenway & Munns, 1980) به وجود آيد اي ياخته

را کاهش داده و جذب  پيش ماده يل آبيپتانس يشور

ند ک ياه را محدود ميتوسط گ ييآب و مواد غذا

(Fatima et al., 2000 .)ياريهمانند بس يتنش شور 

 ياه را محدود ميگر، رشد گيد يستير زيغ يها از تنش

بر کاهش کل  افزوناهان ياز گ ياريدر بس يکند. شور

ز ياه، سبب کاهش سطح برگ نيخشک و ارتفاع گ ةماد

 (. گسترش سطح برگ وNekozad, 2009شود )يم

مشخصه )پارامتر( ديگرتر از عيسر يلياه خيارتفاع گ

ابد، ي يکاهش م ساختار ظاهري )مورفولوژيکي( يها

زان يم ناشي ازاه، يخشک توسط گ ةرا تجمع ماديز

کننده است  نورساختخالص و سطح  نورساخت

(Hammatranjan, 1998 .)ن يا گوياي ها گزارش بيشتر

خشک  ةماد ديسبب کاهش رشد و تول ياست که شور

 ;Postini & Zehtab Salmani, 1995شود ) ياهان ميگ

Munns & Termaat, 1986; Munns &. 

Schachtman, 1993; Pessarakli, 1991.) 

شه، وزن تر و يساقه و ر طول مانندرشد  يهامؤلفه

کل در  تودة مادة خشک زيستشه، يخشک ساقه و ر

 يارد يبه طور معن يش شورياهدانه با افزاياه سيگ
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(. غلظت Safarnejhad et al., 2007افتند )يکاهش 

و  يزن ( جوانهNaCl) خوراکيموالر نمک  يليم 944

قرار داد  تأثيررا تحت  يکنگر فرنگ يياه دارويرشد گ

(Sarani, 2007 .)يرو يتنش شور اثرگذاري 

اه ينعناع نشان داد که در هر دو گ يا مرزنجوش و گونه

کاهش  يدار يطور معناه و سطح برگ به يارتفاع گ

ن در ي(. همچنEl-Keltawi & Croteau, 1987) افتي

 موجبم ياز کلرورسد يناش يگر شوريد يگزارش

شد   Echinacea angustifoliaاه يکاهش رشد در گ

(Montanari et al., 2008کاهش م .)زان اسانس در ي

، (Ashraf et al., 2004) انهيدر راز يتنش شور تأثير

 ,Hassani) حانيو ر (Ashraf & Akhtar, 2004) انيزن

 هاي بررسي رغم به .ز گزارش شده استين (2002

 رشد بر يطيمح يها تنش تأثير مورد در که يا گسترده

 در اطالعات شده است، انجام يزراع اهانيگ عملکرد و

 اريبس هاتنش نيا به ييدارو اهانيگ يهاواکنش مورد

مربوط به  يهايژگين شناخت ويبنابرا. است اندک

ه در رابطه با تنش ياه بادرنجبويرشد و عملکرد گ

تواند در گسترش سطح کشت و يم يو خشک يشور

داشته باشد.  يمهم هاي اثرگذاريش عملکرد آن يافزا

سطوح مختلف  تأثير يبررس پژوهش،ن يهدف از ا

و اسانس  يرشد يها بر شاخص يو خشک يتنش شور

 .بوده است هيبادرنجبو يياه دارويگ

 

 هامواد و روش

در  ياط گلخانهيدر شرا 4934ق در سال ين تحقيا

ش يدانشگاه زابل به صورت دو آزما يکشاورز ةدانشکد

انجام  يکامل تصادف يهاجداگانه در قالب طرح بلوک

اعمال شده  هاي ماريت يها داراشيک از آزمايشد. هر 

 با سه تکرار بود.

 

 يتنش شورآزمایش 

)بدون  4 يکيت الکتريزان هدايبا م ياريآب يهاماريت

منس بر متر به عنوان يز يدس 6و  9، 9، 4تنش(، 

در نظر گرفته شد. بافت خاک  يتنش شور يهاماريت

 بذر. بود يلوم ياز نوع شن ،ها مورد استفاده در گلدان

 و هيته اصفهان بذر پاکان شرکت از نظر مورد اهيگ

 يهاگلدان) هاگلدان از کدام هر درون بذر ده شمار

( متر سانتي 2/99 ارتفاع و 62 ةدهان قطر با يکيپالست

 يمعمول آب با يکاررميه صورت به کاشت .شد کشت

 يمتر يسانت 4آذرماه( در عمق  94ز )ييدر اواخر پا

 کشت يبرا گلدان پانزده مجموع در. گرفت صورت

 چند يط در ها بوته شدن، سبز از پس. شد استفاده

گلدان سه  هر درون تينها در و ندشد تنک مرحله

 به ها بوته تا سبز شدن ها . گلدانشد ينگهدار بوته

، شدند ياريآبيکسان با آب غير شور )معمولي(  ميزان

ليتر آب،  4ها دچار تنش آبي نشوند ) که بوته به صورتي

دوبار در هفته(. در مرحلة شش تا هشت برگي شدن 

اراي غلظت با آب د يشور يمارهايت ها، اعمال بوته

مورد نظر کلرو سديم، آغاز شدند. تيمارهاي شوري از 

زيمنس بر متر( آغاز شده و  دسي 4کمترين ميزان )

 4هاي بيشتر به تدريج در طي چند روز )هر روز  غلظت

ها افزوده شد. آبياري با  زيمنس بر متر( به گلدان دسي

آب بود، تا نمک درون خاک  آب شور به صورت زه

ليتر، دو روز در ميان(، همچنين دو  4تجمع نيابد )

ليتر آب معمولي )بدون شوري(  4هفته يک بار با 

يافتة احتمالي از  ها آبياري شدند تا نمک تجمع گلدان

 تنش يهاماريت آغاز از پسها بيرون رود.  گلدان

 ةمرحل در هابوته درصد 24نزديک به  که هنگامي)

 بوته، ارتفاع از جمله هايي ويژگي( بودند کامل يگلده

 ،يجانب ةشاخ شمار ،بوته تر و خشک وزن ساقه، قطر

ي و درصد مادة اصل ةشير طول شه،ير خشک وزن

. شد يريگ اندازه گلدان هر يبرا خشک نسبت به گياه

 يهاسرشاخه اسانس، يريگ اندازه و استخراج يبرا

 و شدند برداشت کامل يگلده ةمرحل در هاگلدار بوته

 هيسا در و( سلسيوس ةدرج 92 دحدو) اتاق يدما در

و کمک  آب با ريتقط روش به سپس ند.شد خشک

 ليتحل و هيتجز. شدند يريگ اسانسدستگاه کلونجر 

 روش به نيانگيم ةسيمقا و انسيوار يةتجز) هاداده

 درصد 4دانکن در سطح احتمال  يا چنددامنهآزمون 

 ميترس و SASافزار  نرم 9/3 ةنسخ از استفاده با

 .شد انجام Excel افزار نرم از استفاده با انموداره

 

 یتنش خشکآزمایش 

، ياعمال تنش آب برايمورد استفاده  ياريآب يهاماريت

 24و  2/49، 72،  2/87درصد )بدون تنش(،  444
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در نظر گرفته شد. بافت خاک  ظرفيت زراعيدرصد 

و درصد  يلوم يها از نوع شنمورد استفاده در گلدان

 2/98معادل  يت زراعيدر حد ظرفآن  يرطوبت حجم

اه مورد نظر از شرکت پاکان ين شد. بذر گييدرصد تع

هر کدام از  درونبذر  ده شماره و يبذر اصفهان ته

 و 62 ةدهان قطر با يکيپالست يهاها )گلدانگلدان

. کاشت به صورت شد( کشت متر سانتي 2/99 ارتفاع

( در عمق ز )آذرماهيي، اواخر پايبا آب معمول يکار رميه

 پانزدهصورت گرفت. در مجموع  يمتر يسانت 2/4-4

از سبز شدن،  پسکشت استفاده شد.  يگلدان برا

ت ينهاند و در شدتنک  ،چند مرحله يها در طبوته

روز پس  94شد. تا  يهر گلدان سه بوته نگهدار درون

 هاگلدانها(،  شدن بوته يبرگ 4تا  6 ةاز کاشت )مرحل

، بعدن مرحله به يند و از اشد ياريآب يکسان ميزانبه 

انجام  P3پروب TDRبا کمک دستگاه  ياريآب يهاماريت

ها  به طور روزانه رطوبت هرکدام از گلدان شد.

گيري و هنگامي که درصد حجمي رطوبت خاک  اندازه

رسيد، آبياري در هر تيمار انجام  به درصد مورد نظر مي

 ياعت زريظرف 444رطوبت در  يدرصد حجم شد. مي

 ياريدرصد بود. آب 2/49 يپژمردگ ةدرصد و نقط 2/98

 2/98) يت زراعيدر ظرف (نرمالعادي) طيشرا يبرا

 2/87ب در يط تنش به ترتيشرا ي( و برايدرصد حجم

 72(، يدرصد حجم 39/96) يت زراعيدرصد ظرف

 2/49( يدرصد حجم 97/94) يت زراعيدرصد ظرف

 24( و يدرصد حجم 84/47) يت زراعيدرصد ظرف

( صورت يدرصد حجم 92/46) يت زراعيدرصد ظرف

 24که  هنگاميتنش ) يهاماريت آغازگرفت. پس از 

کامل بودند(  يگلده ةدر مرحل ها بوته درصد

 وزن ساقه، قطر بوته، ارتفاع از جمله هايي ويژگي

 خشک وزن ،يجانب ةشاخ شمار ،بوته تر و خشک

ه ي و درصد مادة خشک نسبت باصل ةشير طول شه،ير

استخراج و  يبرا. شد يريگ اندازه گلدان هر يبرا گياه

ها در گلدار بوته يهااسانس، سرشاخه يريگ اندازه

اتاق  يکامل برداشت شد و در دما يگلده ةمرحل

ند و شده خشک ي( و در ساسلسيوس ةدرج 92)حدود 

ر با آب و کمک دستگاه کلونجر يسپس به روش تقط

 يةها )تجزل دادهيه و تحليشدند. تجز يريگ اسانس

 يا دامنهن به روش چنديانگيم ةسيانس و مقايوار

 ةدرصد( با استفاده از نسخ 2دانکن در سطح احتمال 

ها با استفاده از م نموداريو ترس SAS افزار نرم 9/3

 انجام شد. Excel افزار نرم

 

 جينتا
 ارتفاع بوته
 تأثیر شوري

 تأثيرارتفاع بوته  يرو يسطوح مختلف تنش شور

 ةن اندازيشتري(. ب4داشت )جدول  (P≤44/4) دار يمعن

آن  ةن اندازي( و کمترمتر سانتي 42/27ارتفاع بوته )

مار تنش يب مربوط به تي( به ترتمتر سانتي 97/93)

(. 9منس بر متر بود )جدول يز يدس 6و  4 يشور

هستند  ييهاشاخص نخستيناه و سطح برگ يارتفاع گ

 ةرا تجمع ماديابند، زييکاهش م يشور تأثيرکه در 

 ةکنند نورساختخالص و سطح  نورساخت ناشيخشک 

شوري (. El-Keltawi & Croteau, 1986) است ياهيگ

هاي  خاک موجب کاهش رشد ساقة گياه و در غلظت

شود. به  زياد نمک، به توقف آشکار رشد منجر مي

احتمال دليل اين امر کاهش پتانسيل آب موجود در 

ي ناشي از وجود نمک در خاک خاک يا تأثير اسمز

کند  است، که جذب آب توسط ريشه را محدود مي

(Levitt, 1980 .)بررسي تأثيرکه در مورد  يشيدر آزما 

 طولاه، ياه بابونه انجام شد، ارتفاع گيگ يرو يشور

 Heydariافت )ياه کاهش يشه، وزن تر و خشک گير

Sharifabad, 2001 .) زان يم يگر شوريد سوياز

ش يرا افزا ياخته يعيط طبيحفظ شرا يالزم برا يانرژ

 يهاازين يبرا يکمتر يانرژ ميزانجه يدهد و در نت يم

ط شور ياهان در شراين گيماند. بنابرا يم يرشد باق

اهان ينسبت به گ يکوچکتر يها تر بوده و برگ فيضع

ش فشار ي، با افزايط شوريدارند. در شرا يمعمول

ابد. در ي ياهان کاهش ميگ يشيط، رشد رويمح ياسمز

 هاي نشانهگونه  چياهان بدون آنکه هيرشد گ تنها آغاز

ن يشود، بنابرا يمتوقف م ،مشاهده شود آنهادر  بيروني

ه ب ياست ول دشوارن مرحله ينمک در ا تأثيرص يتشخ

شود  يها م ر در ساختمان برگييج سبب تغيتدر

(Heydari Sharifabad, 2000همچن .)ن کاهش ي

 يونيت يو سم يش تنش شوريم با افزايپتاس نميزا

 يم محتوايم به پتاسيم با اختالل در نسبت سديسد
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 تواند يکي از داليل کاهش رشد باشد.  يمبافت نيز 

  به احتمالکاهش رشد در شرايط کمبود پتاسيم 

ها و تواند به نقش مثبت پتاسيم در پايداري آنزيم يم

سميت سديم مربوط  هاي ها و کاهش اثرگذاري ينپروتئ

 باشد.

 

  یخشک تأثیر

 تأثيرارتفاع بوته  يرو يسطوح مختلف تنش خشک

 يخشک يهاماريت ةسي(. مقا9داشت )جدول  دار يمعن

 ةانداز نيشتريبنشان داد که  يدرصد آمار 4در سطح 

آن  ةن اندازي( و کمترمتر سانتي 42/27ارتفاع بوته )

و  444مار يتب مربوط به يبه ترت( متر سانتي 36/64)

 (. 6بود )جدول  يت زراعيدرصد ظرف 24

به احتمال علت کاهش ارتفاع بوته در شرايط تنش 

خشکي، کاهش فشار آماس )تورژسانس( و درپي آن 

اي نسبت به شرايط  کاهش تقسيم و بزرگ شدن ياخته

بدون تنش است. با افزايش تنش آب و کاهش فشار 

کاهش  ها روزنهي محافظ روزنه، هدايت ها ياختهآماس 

هاي  يافته و در نتيجة آن سرعت رشد، نورساخت و ويژگي

تودة گياه  ساختار ظاهري و در نهايت ارتفاع و زيست

(. Blum, 2005; Goyal et al., 1998يابد ) کاهش مي

تنش آبي در نعناع  سببکوتاه شدن گياه به  تأثير

(Alkire et al., 1993 و )Cymbopgon winteriannius 

(Fatima et al., 2000 )گزارش شده است.  

 اهیوزن تر و خشک گ
 تأثیر شوري

درصد  4سطوح مختلف تنش شوري در سطح احتمال 

(. 4دار بر وزن تر و خشک بوته داشت )جدول يمعنتأثير 

( نشان داد که با 9ها )جدول  يانگينمهمچنين مقايسة 

افزايش سطوح تنش شوري، وزن تر و خشک گياه کاهش 

گرم در بوته(  86/86است. بيشترين ميزان وزن تر )يافته 

گرم در بوته( از تيمار شاهد )بدون  99/43و خشک بوته )

گرم در بوته( و خشک  98/94شوري( و کمترين وزن تر )

زيمنس  دسي 6گرم در بوته( از تيمار تنش  86/6بوته )

 (. 9دست آمد )جدول  بر متر به

است  کاهش وزن خشک در اثر تنش شوري ممکن

به دليل کاهش جذب آب و بازدارندگي مواد نورساختي و 

(. کاهش Homaei, 2002باشد ) ها  ترکيب و ساخت قند

وزن خشک در اثر تنش شوري ممکن است به دليل 

کاهش جذب آب و بازدارندگي مواد نورساختي و ساخت 

(. کاهش آب قابل Homaei, 2002باشد ) ها  يدراتکربوه

ي به همراه ايجاد اثر سميت يوني دسترس در شرايط شور

برخي عناصر )از جمله سديم و کلر( و نداشتن تعادل 

 ,Munnsشود ) غذايي، موجب کاهش عملکرد گياه مي

گرفته روي گياه  همچنين در تحقيق صورت (.2002

 72آگاستاکه مشخص شد که با افزايش سطوح شوري تا )

يابد  مول در ليتر( وزن خشک گياه کاهش مي ميلي

(Khorsandi et al., 2008.)  
 

 هاي رشدي و ميزان اسانس گياه دارويي بادرنجبويهتجزية واريانس تأثير شوري بر شاخص. 4جدول 
منبع 
 تغييرات

درجة 
 آزادي

 ميانگين مربعات

fy dy dm ph nb rl sd rwd eo 

 ns48/4 ns44/4 ns44/4 ns47/4 ns63/4 ns44/4 ns44/4 ns43/4 ns444447/4 9 تکرار
 44479/4** 26/99** 69/4** 38/934** 36/4** 29/474** 34/4** 86/89** 44/4437** 6 تيمار
 444442/4 44/4 44/4 24/4 46/4 64/4 44/4 46/4 79/4 8 خطا

 83/9 89/9 84/4 94/4 24/9 94/4 46/4 26/4 69/4 ضريب تغييرات
ns درصد.  4و  2داري در سطح  ترتيب معني دار، * و ** به غير معنيfy،)وزن تر، گرم در بوته( ؛dy ،)وزن خشک، گرم در بوته( ؛dm ،)؛ )درصد مادة خشکph ؛

 ؛ )درصد اسانس(.eo؛ )وزن خشک ريشه، گرم(، rwdمتر(،  ؛ )قطر ساقه، ميليsdمتر(،  ؛ )طول ريشه، سانتيrl؛ )شمار شاخه(، nbمتر(،  )ارتفاع گياه، سانتي
 

 هاي رشدي و ميزان اسانس گياه دارويي بادرنجبويه أثير سطوح تنش شوري بر شاخص. مقايسة ميانگين ت9جدول 
 Fy dy dm ph nb rl sd rwd eo تيمار

 a86/86 a99/43 a42/99 a42/27 a74/44 a98/74 a24/8 a94/44 c44/4 شاهد )بدون شوري(
 b72/48 b39/46 a67/99 a79/24 a94/44 b33/24 b86/7 ab47/44 a42/4 زيمنس بر متر( دسي 4)
 c79/44 c94/46 b74/94 b44/29 a33/42 c44/22 c24/7 b62/44 b46/4 زيمنس بر متر( دسي 9)
 c94/44 d44/49 b74/94 c99/67 b43/42 d44/68 d49/7 c37/4 b46/4 زيمنس بر متر( دسي 9)
 d98/94 e86/6 c44/94 d97/93 c83/49 e44/93 e74/4 d84/6 c49/4 زيمنس بر متر( دسي 6)

؛ ph؛ )درصد مادة خشک(، dm؛ )وزن خشک، گرم در بوته(، dy؛ )وزن تر، گرم در بوته(،fyدار و در يک گروه قرار دارند.  اختالف معني بدون ندحروف همان
 ؛ )درصد اسانس(.eo، گرم(، ؛ )وزن خشک ريشهrwdمتر(،  ؛ )قطر ساقه، ميليsdمتر(،  ؛ )طول ريشه، سانتيrl؛ )شمار شاخه(، nbمتر(،  )ارتفاع گياه، سانتي
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 هاي کمي و کيفي گياه دارويي بادرنجبويه تجزية واريانس تأثير خشکي بر ويژگي. 9جدول 

منبع 

 تغييرات

درجة 

 آزادي

 ميانگين مربعات

Fy dy dm ph nb rl sd rwd eo 

 ns466/4 ns429/4 **494/4 *679/4 ns946/4 **489/4 ns442/4 972/6** 9 تکرار
ns 

444496/4 

 44446/4** 464/3** 794/4** 883/47** 992/6** 644/44** 896/4** 449/92** 782/269** 6 تيمار

 444494/4 44/4 448/4 944/4 629/4 447/4 447/4 473/4 684/4 8 خطا

 97/9 24/9 496/4 439/4 438/6 678/4 274/4 434/4 324/4 ضريب تغييرات
؛ ph؛ )درصد مادة خشک(، dm؛ )وزن خشک، گرم در بوته(، dy؛ )وزن تر، گرم در بوته(،fyدرصد.  4و  2داري در سطح  ترتيب معني دار، * و ** به غير معني

 ؛ )درصد اسانس(.eo؛ )وزن خشک ريشه، گرم(، rwdمتر(،  ؛ )قطر ساقه، ميليsdمتر(،  ؛ )طول ريشه، سانتيrl؛ )شمار شاخه(، nbمتر(،  )ارتفاع گياه، سانتي

 
 هاي کمي و کيفي گياه دارويي بادرنجبويه يسة ميانگين تأثير سطوح تنش خشکي بر ويژگي. مقا6جدول 
 Fy dy dm ph nb rl sd rwd eo تيمار

 86/86a a99/43 a29/96 a42/27 a97/47 a98/74 a24/8 a39/44 d44/4 درصد ظرفيت زراعي( 444شاهد )

 a42/89 a44/43 b84/99 a24/27 a74/44 a79/43 a94/8 b82/44 c49/4 درصد ظرفيت زراعي( 2/87)

 b92/77 b98/47 b82/99 b62/24 a28/44 a44/43 b47/8 c94/44 cb46/4 درصد ظرفيت زراعي( 72)

 c76/42 c89/46 b84/99 b46/29 b94/42 a49/43 c76/7 d43/8 b46/4 درصد ظرفيت زراعي( 2/49)

 d49/29 d26/49 b42/99 b36/64 b92/46 b49/23 d98/7 d24/7 a42/4 درصد ظرفيت زراعي( 24)
؛ phخشک(،  ة؛ )درصد مادdm؛ )وزن خشک، گرم در بوته(، dy؛ )وزن تر، گرم در بوته(،fyدار و در يک گروه قرار دارند.  اختالف معني بدون ندحروف همان

 ؛ )درصد اسانس(.eo؛ )وزن خشک ريشه، گرم(، rwdمتر(،  ي؛ )قطر ساقه، ميلsdمتر(،  ؛ )طول ريشه، سانتيrl؛ )شمار شاخه(، nbمتر(،  )ارتفاع گياه، سانتي
 

 یخشک تأثیر

سطوح مختلف تنش خشکي بر شاخص وزن خشک 

(. 9( داشت )جدول P≤44/4دار ) يمعنبوته تأثير 

گرم در بوته( و خشک بوته  86/86وزن تر ) بيشترين

درصد ظرفيت  444گرم در بوته( از تيمار  99/43)

گرم در بوته( و  49/29) زراعي و کمترين وزن تر

 24گرم در بوته( از تيمار تنش  26/49خشک بوته )

(. با 6دست آمد )جدول  درصد ظرفيت زراعي به

افزايش تنش خشکي وزن تر و وزن خشک نسبت به 

شاهد کاهش نشان داد. يکي از علل اصلي کاهش در 

وزن تر و خشک اندام هوايي گياه در طول تنش، به 

 ROS (Reactiveعال اکسيژن يا ي فها گونهتوليد 

Oxygen Species  ) مربوط است. افزون بر اين کاهش

تواند تحت تأثير تخصيص بيشتر وزن خشک و تر مي

 Albouchiها )تودة توليدي گياه به سمت ريشه زيست

et al., 2003 ) يا در اثر کاهش ميزان سبزينه يا و

 (. بهViera et al., 1991بازدهي نورساخت باشد )

تواند سبب عبارت ديگر کمبود آب در گياهان مي

هاي فيزيولوژيک، همچون کاهش نورساخت و  اختالل

تنفس شود. از داليل ديگر کاهش وزن تر و خشک 

تواند کاهش سطح برگ گياه باشد. به عبارت گياه مي

ديگر گياه هنگام تنش، سطح برگ خود را کاهش 

ورساختي دهد و اين امر سبب کاهش توليد مواد ن مي

شود. با کاهش مواد نورساختي وزن خشک برگ و  مي

 Taheriيابد ) يميت وزن خشک گياه کاهش در نها

Asghari, 2010 اين نتيجه با نتايج تحقيقات .)

( و کاسني Arshi, 2005گرفته در نعناع ) انجام

(Munne et al., 1999.همخواني داشت ) 
 

 گیاه خشک ةدرصد ماد

( P≤44/4دار ) يتأثير معنسطوح مختلف تنش شوري 

(. به 4بر درصد مادة خشک گياه داشت )جدول

درصد(  56/22درصد مادة خشک ) بيشترين که يطور

دست آمد، با اعمال  از تيمار شاهد )بدون شوري( به

زيمنس بر متر اختالف  دسي 4تنش شوري تا سطوح 

داري نسبت به شاهد مشاهده نشد، اما با افزايش معني

رصد مادة خشک روند کاهشي در سطوح شوري د

اي که کمترين درصد مادة خشک  پيش گرفت به گونه

دست  زيمنس بر متر به دسي 6از تيمار تنش شوري 

علت کاهش درصد مادة  به احتمال (.9آمد )جدول
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ي ها اندامهاي سمي به  توان به انتقال يون يمخشک را 

هوايي و اختالل در انتقال مواد غذايي الزم که موجب 

شود، ربط داد.  يمتوليد نشدن مادة خشک جديد 

همچنين از ديگر داليل کاهش تجمع مادة خشک در 

گياه تحت تنش شوري، کاهش غلظت سبزينه و در 

نتيجه کاهش ساخت مواد نورساختي الزم براي رشد 

هاي مهم  . کاهش غلظت سبزينه که از عاملاست

جة ، با افزايش دراستگذار در ظرفيت نورساختي تأثير

در انجام نورساخت و  ها برگآمدي ناکارشوري موجب 

ين شوري بنابراشود.  يمهاي تنش  يبآسشديد شدن 

نه تنها با کاهش شمار برگ سبب کاهش ظرفيت کل 

نورساختي در گياهان شده، بلکه با کاهش ميزان سبزينه 

سبب اختالل در ساخت مواد نورساختي براي  ها برگدر 

 تأثيرسويي وزن خشک گياه تحت  شود. ازرشد گياه مي

تنش شوري همراه با کاهش شمار برگ و ميزان سبزينة 

دار وزن  يمعنيابد. همبستگي مثبت و  يمکاهش  ها برگ

دهد که شاخص  يمخشک با ميزان سبزينه نيز نشان 

. در ندمادة خشک و غلظت سبزينه در ارتباط با يکديگر

اي توليد مادة واقع با کاهش غلظت سبزينه توان گياه بر

 يابد. يمخشک کاهش 

دار  يتأثير معنسطوح مختلف تنش خشکي 

(44/4≥P9 ( بر درصد مادة خشک گياه داشت )جدول .)

مار يدرصد( از ت 29/96خشک ) ةدرصد ماد نيشتريب

، با اعمال دست آمد به يت زراعيدرصد ظرف 444

خشک نسبت به  ةدرصد ماد يسطوح مختلف خشک

ن سطوح يب يدار ياختالف معن اما ،افتيشاهد کاهش 

(. 6شده مشاهده نشد )جدول  اعمال يهامختلف تنش

که آب  يمارياهان، در تيرسد گيم به نظر رو ازاين

( به يت زراعيدرصد ظرف444اند )افت کردهيدر يکاف

 نورساختيسطوح  نيتأمو  ييل رشد بهتر اندام هوايدل

صورت  يخشک به نحو مطلوب ةد ماديکارآمد، تول

ن يب يديخشک تول ةکه ماد يرفته است. به نحوگ

زان يم ةکنند نييه و تعشدع ياه توزيمختلف گ ياعضا

 يبررس اه بادرشبوي. در گاست يعملکرد اقتصاد

د ينشان داد که اعمال تنش شد يت گلدهيوضع

ه و عملکرد شد يکاهش گلده موجب يرطوبت

نسبت به  يتنش رطوبت يهاماريگلدار در ت ةسرشاخ

افت يبدون تنش به شدت کاهش  يهاماريت

(Lebaschi et al., 2003کاهش ماد .)خشک در  ة

با  به احتمالاهان( تحت تنش، ياهان )برگ گيگ

م دارد. کاهش يمستق ةرابط آنهاکاهش نشاسته در 

است،  نورساختز مربوط به کم شدن شدت ينشاسته ن

شود يکاسته م نورساختاز شدت  يرا در اثر خشکيز

(Rabiee, 2003گزارش.) حان در يدر مورد ر همساني

 يخشک در اثر تنش خشک ةرابطه با کاهش درصد ماد

د کن يم دييتأن پژوهش را يج ايکه نتا شده  ارائه

(Hassani & OmidBeighi, 2002کاهش ماد .)ة 

خشک و عملکرد محصول به موازات کاهش سطوح 

 و مرزه ينعناع فلفل يگر رويج محققان ديبا نتا ياريآب

 ,.Baher Nik et alدارد ) همخواني يکيو گل مکز

2004; Mirsa & Strivastava, 2000; Omidbeigi &. 

Sarvestani, 2010ز با ي(. روند کاهش سطح برگ ن

همخواني د کمبود آب يروند کاهش عملکرد در اثر تشد

شود و  يمدارد. کاهش آب منجر به کاهش جذب عناصر 

کاهش يافته، بنابراين با کاهش  ها برگاز اين راه نيز رشد 

يابد و اين سطح برگ سطح تعرق گياه نيز کاهش مي

نخستين سازوکار گياه براي رويارويي با خشکي به حساب 

آيد. کاهش سطح برگ، کاهش سطح جذب نور يم

خورشيد و به دنبال آن سطح نورساختي گياه کاهش و 

يت به کاهش توليد مادة خشک و عملکرد گياه نهادر 

 .(Shao et al., 2004) شود مينجر م

 

 قطر ساقه

 تأثيردرصد تحت  4قطر ساقه در سطح احتمال 

ن يشتريب(. 4بود )جدول يمختلف تنش شور سطوح

 آن ةن اندازيمتر( و کمتر يليم 24/8قطر ساقه ) ةانداز

 4 يتنش شور يهاماريب از تيمتر( به ترت يليم 84/4)

 (.9جدول آمد ) دست بهمنس بر متر يز يدس 6و 

 4در سطح احتمال  يسطوح مختلف تنش خشک

اه داشت يگ ةدار بر قطر ساق يمعن تأثيردرصد 

ها نيانگيم ةسيآمده از مقا دست بهج ينتا(. 9)جدول

متر(  يليم 24/8قطر ساقه ) ةن اندازيشتريب ،نشان داد

 444ب از يترت همتر( ب يليم 98/7) آن ةن اندازيو کمتر

به (. 6آمد )جدول  دست به يت زراعيدرصد ظرف 24و 

بر  يشيرو يهاشاخص يشده برايادل يدال احتمال

 کند.يز داللت ميقطر ساقه ن مشخصة
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 شاخه شمار

در سطح  يجانب يهاشاخه شماربر  يشور تنش

 ةشاخ شمارن يشتريدار بود. ب يمعندرصد  4احتمال 

منس بر متر يز يدس 4مار يشاخه( از ت 74/44) يجانب

 9اعمال تنش تا  يه شد، ول)شاهد( مشاهد

 4 ،ن شاهديب يدار يمنس بر متر اختالف معنيز يدس

ش سطوح يمنس بر متر نشان نداد، اما افزايز يدس 9و 

شاخه  شمارسبب کاهش  ميزانن يشتر از ايب يشور

 يجانب ةشاخ شمارن يکه کمتر اي گونهبه  شد،

منس بر متر يز يدس 6مار يشاخه( از ت 83/49)

رسد ي، به نظر ميط تنش شورير شرامشاهده شد. د

د، يآ يم شمارک صفت نامطلوب به ياد يز يدهشاخه

آب  هدررفتکننده و  ش سطح تعرقيافزا موجبرا يز

 يها شاخه طولو  شمارن کاهش ي. بنابراشود مي

ک نوع سازوکار سازگار باشد که يممکن است  يجانب

آب را  هدررفتکند  يه تالش مياه بادرنجبويآن گ با

 يجانب يها شاخه طولدار  يمعنکاهش دهد. کاهش 

ز گزارش شده يحان نيدر ر يتوسط حسن يشور در اثر

 (.Hassani & Omidbaigi, 2002است )

آمده، تأثير سطوح مختلف تنش  دست بر پاية نتايج به

 (P≤44/4)دار  يمعنخشکي بر شمار شاخه )ساقة جانبي( 

ظرفيت  درصد 24هاي شديد ) (. تنش9بود )جدول 

هاي درصد ظرفيت زراعي( شمار شاخه 2/49زراعي و 

، 444ها )جانبي را کاهش دادند ولي تأثير ديگر تنش

دار نبودند و از  درصد ظرفيت زراعي( معني 72و  2/87

دهندة تحمل  اين نظر در يک گروه قرار داشتند که نشان

 (.6گياه تا اين حد از تنش است )جدول 

 

 شهیر طول
 تأثیر شوري

دار  يمعنه اثر يدر بادرنجبو ياعمال تنش شور

(44/4≥Pرو )ةسي(. مقا4شه داشت )جدولير طول ي 

ش سطوح ينشان داد که با افزا يشور يمارهايت

ن يشتريابد. بييشه کاهش مير طول، رشد يشور

 4( از متر سانتي 98/74شه )ير طول ةانداز

 44/93) آن ةن اندازيمنس بر متر و کمتريز يدس

 .دست آمد بهمنس بر متر يز يدس 6( از متر سانتي

 ةگر رابطيکديبا  يشه و سطوح شورير طول 

 همانندشه يدر ر گزينشيجذب  يژگيمعکوس دارند. و

و نسبت  کرده ها را کنترلونيعبور  پااليشگر،ک ي

 يها تيفعال يم را برايم و پتاسيسد يها ونيمطلوب 

(. هر گونه Kafi et al., 1999سازد ) يمفراهم  ياخته

مواد که در اثر  گزينشيجذب و انتقال  نظاماختالل در 

جاد يط خاک ايمح ييايميط شينامناسب بودن شرا

م ين نسبت نامطلوب سدکردفراهم  باتواند  يشود، م يم

 تأثيراه يک گيولوژيزيف يهافرايند يم رويبه پتاس

ت کند يجاد مسموميو به اصطالح ا بگذارد يمنف

(Ibrahim et al., 1991در صورت .)اه بخواهد از يکه گ ي

رون يها به ب ونياز جمله تراوش  گريز يهاسازوکار

، يآوند چوب يميپارانش يهاياختهشه، جذب توسط ير

ن يب يونيب يع شين آوند آبکش و توزيب همبادل سامانة

نمک  يدبا ،ره استفاده کنديدر حال رشد و غ يها بخش

ن نگه دارد ييحد پا توپالسم خود را دريموجود در س

شه و ير نيافتن توسعه موجبن عمل ممکن است يکه ا

آن  طولت کاهش يشدن آن و در نها يا پنبهچوب 

 افزونشه ي(. رشد کم رBaghalian et al., 2008شود )

اثر  يينکه ممکن است در انتقال آب و مواد غذايبر ا

 يها، رشد قسمتها هورمونبر توازن  تأثير بابگذارد، 

ن به علت يدهد. همچن يقرار م تأثيرز تحت يرا ن ييهوا

است، رشد کم  نورساختيمواد  يةشه منبع تخلينکه ريا

مصرف مواد  ين اندام برايا يي نداشتنتوانا ةآن به منزل

 ةبازدارند نظامجاد يبوده که منجر به ا نورساختي

شود و  ي( مFeed back inhibitionخورد ) پس

 يهاجه رشد قسمتينتدر  ابد،ي يکاهش م نورساخت

 ز کاهش خواهد داشت. ياه نيگ ييهوا
 

  یخشک تأثیر

دار  يمعنه اثر يدر بادرنجبو ياعمال تنش خشک

(44/4≥Pرو )(. با 9شه داشت )جدول ير طول ي

شه ير طولرشد  يش سطوح مختلف تنش خشکيافزا

ن يها نشان داد ب نيانگيم ةسي. مقادادکاهش نشان 

درصد  24( و تنش يت زراعيدرصد ظرف 444شاهد )

ن يب يدار وجود داشت، ول ياختالف معن يت زراعيظرف

و  72، 2/87(، يت زراعيدرصد ظرف444تنش شاهد )

شه ير طولشاخص  ي، برايت زراعيدرصد ظرف 2/49

 نظر به (.6مشاهده نشد )جدول  يدار ياختالف معن
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 نورساختي يها فراورده تنش طيشرا در که رسد يم

 در و داده صيتخص هاشاخه به نسبت هاشهير به شتريب

 ها،روزنه شدن بسته با شود، اديز يآب تنش که يصورت

 رشد شيافزا و يشيرو کريپ رشد کاهش موجب

 با ،يآب تنش با ييارويرو يبرا اهيگ. شوديم ها شهير

 کمبود با يحدود تا شاخه به شهير وزن نسبت شيافزا

 ديتشد) آب کاهش اب تينها در يول ،کند يم مقابله آب

( هاشهير و ييهوا اندام) اهيگ يشيرو رشد( يآب تنش

به  (.Hassani & Omidbaigi, 2006) ابدي يم کاهش

دن رطوبت يل رسيش کمبود آب به دليبا افزا احتمال

شه کاهش ي، سرعت رشد ريپژمردگ ةخاک به نقط

ن امر يد، که ادهيم رخشه يزودرس در ر يريافته و پي

 يشود، ول يشه در خاک ميعمق نفوذ رکاهش  موجب

 ةبالقو يةاز ناح ي، تنها قسمت کميط فراهميدر شرا

کم عمق  يها هيشه در اليشه مرطوب شده و نفوذ رير

 Simon et al., 1992; Solinasشود ) يخاک محدود م

& Deiana, 1996قات نشان داده ين تحقي(. همچن

آب در  سويها به  شهيط کمبود آب ريدر شرا ،است

 آنها تا ةکنند، به شرط آنکه فاصل يخاک رشد م

ن امر يرسد ا يآب کم باشد. به نظر م دسترسي به

آب شده،  يجستجو يشتر برايب يصرف انرژ موجب

ابد ي يشه کاهش ميسطح ر ةجه توسعيدر نت

(Gregory, 2006شاخص .) بومادران تحت  يرشد يها

شه ير طولدر  يدار يز کاهش معنين يتنش خشک

 ياريط آبيشه در شراير طولکه  ينشان داد، به طور

افت يط تنش در گلدان کاهش يش و در شرايافزا

(Lebaschi et al., 2003.) 

 

 شهیوزن خشک ر
 تأثیر شوري

( P≤44/4)دار  يمعن تأثير يشورسطوح مختلف تنش 

ش سطوح يافزا(. 4شه داشت )جدوليبر وزن خشک ر

ن يشتريب. شه شديسبب کاهش وزن خشک ر يشور

گرم در بوته(  94/44) شاهدمار يشه از تيوزن خشک ر

 6گرم در بوته( از  84/6) ميزانن يو کمتر

ت يسم (.9)جدولدست آمد  به منس بر متريز يدس

م ي، به هم خوردن تنظيي، عدم تعادل عناصر غذايوني

بر وزن خشک  يتنش شور هاي اثرگذارياز  ياسمز

است که  ياندامشه ي(. رMunns, 2005شه است )ير

و آب را به عهده دارد و تنش  ييجذب مواد غذا ةفيوظ

شود.  ياه وارد ميشه به گير يةاز ناح بيشتر يشور

 ياست که با تنش شور ياندام نخستينشه ين ريبنابرا

و  يم اسمزيشود و با توجه به تنظ يم رو روبه

دهد،  يم يکاهش اثر شور که براي گريز يهاسازوکار

رشد  براي ييهوا يها اندامکه از  ياز انرژ ياديز ميزان

کند، صرف مقابله با تنش شوري  خود دريافت مي

(. اين عمل موجب Baghalian et al., 2008نمايد ) مي

ين عناصر غذايي و آب براي تأمکاهش کارايي ريشه در 

ها ممکن است  شود و مجموع اين عامل مي ها اندامديگر 

 دنبال داشته باشند. کاهش وزن خشک ريشه را به 

 يتحمل به نمک سع يهافراينداه با استفاده از يگ

نکه يبا توجه به ا يدارد ول ياتيح يها اندامدر حفظ 

ن به ي، بنابراشدشه يسبب کاهش وزن خشک ر يشور

سبب وارد  يشور ها تالشن يرغم ا بهرسد  يم نظر

ب ياه و تخريم به درون گياد سديار زيشدن حجم بس

 ةجه رشد و توسعيه و در نتشد اي ياخته درون يهانظام

د يشد يها کاهشن يدهد. بنابرا يمرا کاهش  اي ياخته

 توان دانست. يمم يت سديل سميدل را بهشه يدر وزن ر
 

 یخشک تأثیر

در  يدار ياختالف معن يسطوح مختلف تنش خشک

شه داشت يبر وزن خشک ر درصد 4احتمال سطح 

 444مار يشه از تير ن وزن خشکيشتري(. ب9)جدول

 دست به گرم در بوته( 39/44) يت زراعيظرف درصد

وزن خشک  کاهشيروند  يش سطوح خشکيآمد، افزا

 ميزانن يکمتر که اي گونهبه  ،شه را به دنبال داشتير

 43/8) يت زراعيظرف درصد 24از  شهيوزن خشک ر

ط ياه در شرايگ (.6)جدولدست آمد  بهگرم در بوته( 

 يمناسب اي ياختهت آماس يوضع يبدون تنش خشک

 يالزم برا يل فشاريط، پتانسين شرايکه در ا دارد

ط ين شراي. لذا ااستم آن فراهم يو تقس ياخته ةتوسع

و رشد و سرعت  وسازي سوختت يش فعاليافزا موجب

شه جذب يکه با رشد ر يطوره ، بشود ميشه ير ةتوسع

 يها د انداميشود و با تول يشتر ميب ييغذا يها وني

ز ين نورساختق يموجود از طر يادتر، انرژيز ييهوا

 يط تنش خشکيدر شرا يابد. ولييش ميافزا
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کاهش جذب فسفر،  باکه  يا هيتغذ يها تيمحدود

شود، رشد و سرعت يجاد ميم ايترات و کلسيم، نيپتاس

د يآن تول در نتيجةو  دهد ميشه را کاهش ير ةتوسع

 نورساخت باموجود  يکمتر و انرژ ييهوا يها اندام

نشان  باال(. مطالب Gregory, 2006ابد )ييکاهش م

ت نامناسب آماس يط تنش و وضعيدهد که در شرا يم

شه نسبت به يبه ر يي، اختصاص مواد غذااي ياخته

اه قادر نخواهد بود يافته و گيش يساقه افزا

رشد را فراهم کند.  ةادام ياز برايدرات مورد نيکربوه

گزارش  يياهان دارويبر گ يا تنش خشکدر ارتباط ب

کاهش  موجب يحان، تنش خشکيشده که در ر

شود يچه مچه و ساقهشهيدار وزن تر و خشک ر يمعن

(Hasani, 2005ب .)آتروپا در  ةشين عملکرد ريشتري

 ,.Baricevic et alدست آمد ) ط مطلوب آب بهيشرا

از شتر ي، بيارياهان با آبيگ ةشي(. در گندم وزن ر1999

بود  يتنش خشک تأثيرافته تحت ياهان رشديگ

(Chaudhuri et al., 1990). ين تنش خشکيهمچن 

( را Kentuck bluegrass) ي کنتاکيبوآوزن خشک ريشة 

 (.Jiang & Huang, 2000داري کاهش داد ) به طور معني

 

 درصد اسانس
 تأثیر شوري

 تأثيربر درصد اسانس  يسطوح مختلف تنش شور

ن درصد يشتري(. ب4داشت )جدول (P≤44/4)دار  يمعن

منس يز يدس 4مار يدرصد( متعلق به ت 42/4اسانس )

منس بر متر يز يدس 4بر متر بود. با اعمال تنش تا 

از آن با  پسم اما يزان اسانس بوديش ميشاهد افزا

 کاهشي روند ،زان اسانسيم يش سطوح شوريافزا

 (.9نشان داد )جدول

رد اسانس را در رسد که شوري عملکبه نظر مي

 به احتمال مسئلهدهد و اين  خانوادة نعناع کاهش مي

ها به  دليل محدود شدن عرضة سيتوکنين از ريشه

و در نتيجه تغيير نسبت بين سيتوکنين و اسيد  ها شاخه

آبسيزيک برگ باشد. آبياري گياه نعناع قمي سبز 

(Mentha spicata)  با يک محلول شور رشد گياه را

سازد  يمو تشکيل اسانس را متوقف  کاهش داده

(Barret-Lennard, 2003 در بررسي اثر شوري آب .)

اي نعناع دريافت شد که  آبياري بر مرزنگوش و گونه

درصدي عملکرد اسانس  94شوري موجب کاهش 

(. با افزايش اسيديتة محلول Bates et al., 1973شود ) مي

افت کل اسانس در گياه شويد کاهش ي غلظتغذايي، 

ولي در آويشن غلظت کل و عملکرد اسانس افزايش نشان 

(. افزايش ميزان شوري با کاهش Nekozad, 2009داد )

(. Kian, 2009است ) همراهدر ميزان اسانس بادرنجبويه 

همچنين تنش شوري موجب کاهش ميزان اسانس در 

 (.Ashraf et al., 2004گياه رازيانه شد )
 

  یخشک تأثیر

 تأثيربر درصد اسانس  يخشک سطوح مختلف تنش

ن درصد يشتري(. ب9داشت )جدول  (P≤44/4)دار  يمعن

 44/4ن درصد اسانس )يدرصد( و کمتر 42/4اسانس )

ت يدرصد ظرف 24مار يب مربوط به تيترت هدرصد( ب

(. 6بود )جدول  يت زراعيدرصد ظرف 444و  يزراع

عکس  ةرابط ،آب قابل استفاده عرضةدرصد اسانس با 

با  ياهيگ يها اندام ةب که در همين ترتيد، بدنشان دا

آب در دسترس درصد اسانس کاهش  ميزانش يافزا

قرار  يکه تحت تنش خشک ييهاماريافت و در تي

ن درصد اسانس مشاهده شد. ينگرفته بودند، کمتر

واکنش  چگونگيبر  يمبن يا شده ل اثباتيدال

به تنش  يياهان دارويگ يةثانو يهاوسازگر سوخت

 تأثير ةه در مورد نحويندارد. تنها دو فرض وجود يشکخ

ن يا يةثانو يهاوسازگر سوختبر  يطيط محيشرا

 ةاول با عنوان موازن يةافته است. فرضين ياهان تکويگ

 يکربن برا ةنيزان هزي(، مCNB) ييعناصر غذا -کربن

ن يه را به عنوان موازنه بيثانو يهاوسازگر سوختد يتول

 ,.Bryant et al) دهديح ميضو رشد تو نورساخت

1983; Gershenzon, 1984; Jiang & Huang, 2000 .)

در  ييکه عناصر غذا يه هنگامين فرضيا پايةبر 

رشد اختصاص  يکربن را برا ،اهيدسترس باشند گ

ش از يرشد را ب ييعناصر غذادهد. کمبود  يم

 يها دراتيل هيکند و به تشکيمحدود م نورساخت

دار  کربن يةثانو وسازگر سوختود که شيمنجر م يکربن

ز يتما -رشد ةا موازنيدوم  يةکنند. فرضيد ميرا تول

ط اجازه رشد و يکه شرا هنگاميکند تا يعنوان م

شود. با  يکربن صرف رشد م ،را بدهد اي ياختهم يتقس

ز يها تما ياختهرشد متوقف شده،  يتنش کم آب رخداد
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ل يه را تشکيثانو يهاوسازگر سوخت هاي افته و مخزني

 ييدارو ةد مواد مؤثريکربن را به تول ،اهيگ دهند. يم

که  ي(. هر کمبودLorio, 1986دهد ) ياختصاص م

د يمحدود کند، تول نورساختش از يرشد را ب

 Hermsدهد ) يش ميه را افزايثانو يهاوسازگر سوخت

& Mattson, 1992اهان يش درصد اسانس گي(. افزا

(، مرزنگوش Simon et al., 1992نعناع ) ييدارو

(Rhizopoulous & Diamatoglon, 1991آو ،)شن ي

(Letchamo & Gosselin, 1996تحت تنش آب )ز ين ي

 .است باالمطالب  ةدکنندييتأ
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ABSTRACT 
In order to evaluate the effects of drought and salinity stresses on growth parameters and essential oil of 

lemon balm, two experiments with three replications in a randomized complete block design were 

applied. Five levels of salinity including zero, one, two, three and four dS/m of sodium chloride solution, 

and five drought stress treatments including 50, 62.5, 75, 87.5 and 100% as available water for plants 

were used. Parameters including morphological, dry matter, and essential oil percentage were measured 

in each experiment separately. Drought and salinity stress, with the exception of essential oil percentage, 

decreased all measured parameters and the effect of salinity stress was higher. The highest and lowest 

growth characteristics were achieved from the 100 and 50% available water treatments, and the maximum 

and minimum essential oil was achieved from 50 and 100% available water, respectively. In salinity 

experiment, growth parameters declined with increasing salinity. The level of salinity from zero to one 

dS/m increased the essential oil percentage. However, compared to control, treated plants showed higher 

essential oil percentages. Salinity and drought stresses reduced the growth parameters and essential oil 

percentage was somewhat increased. 

 

Keywords: drought, essential oil, growth characteristics, lemon balm, salinity. 
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