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Abstract
This study has been conducted in order to investigate the
effect of salt stress on Qualitative and quantitative traits on
Lemon verbena (Lippia Citriodora) in the north of Iran,
Behshar in 1392 at spring. Experiment was performed in
factorial manner in a completely randomized design with
three repetitions. The treatments consisted of three levels of
salt stress (0, 2.5 and 5 dS/m2 NACL). Variance Analysis
showed that the salinity stress at 0.1 percent had a
significant effect on quantitative and qualitative
characteristics of medicinal shrub of lemon verbena.
Comparison results demonstrated that the effects of salinity
were so that the maximum plant morphological
characteristics (height, number of stems, wet weight of leaf,
wet weight of stem, wet weight of root, dry weight of leaf,
dry weight of stem, dry weight of root) and the lowest one
were observed in control treatment of under salinity and in
the treatment of 5 dS/m2 of salinity. The results of the
comparison of the mean of the qualitative traits showed that
the highest amount of chlorophyll a, carotenoid, soluble
sugar, antioxidant activity and essential oil content were
higher in the control treatment and the chlorophyll b content
was 2.5 dS / m2 and proline at 5 ds/m2 has been more. No
significant difference was found between salinity of 2.5 and
5 dS/m2 in all investigated factors. As a result, it is not
suitable for lemon cultivation in areas with a salinity of 2.5
dS / m2 and above.
Keywords: Lemon verbena, Salt stress, Soil
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چکیده
این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی
) در منطقه شمال کشور انجامLippia citriodora L.( گیاه دارویی به لیمو
ًال تصادفی با سه تکرار در
 آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کام ًال.شد
 در، دسی زیمنس بر متر مربع کلرید سدیم5  و2/5 ،)سطوح شوري صفر (شاهد
 در گلخانه در شهرستان بهشهر استان مازندران انجام شد و صفاتی از92 31 بهار
 وزن تر و خشک برگ و ارتفاع و تعداد شاخههای،قبیل وزن تر و خشک ریشه
0/1  نتایج تجزیه واریانس نشان داد شوری در سطح.جانبی اندازه گیري شدند

 سطوح،درصد معنی دار بوده است و همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد
 تعداد شاخه فرعی و وزن تر،مختلف شوری سبب کاهش چشمگیری بر ارتفاع
 به طوری که،و خشک اندام هوایی و ریشه گیاه دارویی بهلیمو گردیده است
5 بیشترین میزان آنها مربوط به تیمار شاهد و کمترین مربوط به تیمار شوری
 دسی زیمنس م
 بیشترین، نتایج مقایسه میانگین صفات کیفی نشان داد.یباشد

، فعالیت آنتی اکسیدانی و درصد اسانس، میزان قند، کارتنوئید،a میزان کلروفیل
 دسی زیمنس بر متر مربع و2/5  در سطحb در تیمار شاهد بوده و میزان کلروفیل

 در کلیه فاکتورهای. دسی زیمنس بر متر مربع بیشتر بوده است5 پرولین در سطح
 دسی زیمنس بر متر مربع5  و2/5 مورد بررسی تفاوت معنی داری بین شوری
 دسی زیمنس بر2/5  در نتیجه کشت به لیمو در اراضی با شوری.مشاهده نشد
.یباشد
 متر مربع و باالتر از آن مناسب نم
 خاک، تنش شوری، به لیمو:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

دارند که شامل تنظیم میزان  Na+ورودی به اندام

به لیمو با نام علمی ()Lippia citriodora L.

هوایی ،ترشح و دفع نمک در سطح برگ ،تغییر در

درختچهای از خانواه شاهپسند ( )Verbenaceaeاست

اندامهای گیاهی القایی و سنتز برخی پروتئینهاست

و و دارای حداقل  0/5درصد روغن فرار است.

( .)munns, 2005تنش شوری موجب تعییرات

مادهی اصلی برگ گیاه به لیمو را اسانس لوژیر به
یدهد .اسانس آن
میزان  0/9تا  1/5درصد تشکیل م 

شیمیایی ،فیزیولوژیک و مورفولوژیک متعددی در
گیاهان میشود .این تنش رشد ،فتوسنتز ،سنتز

سبکتر از آب ،رنگ آن زرد مایل به سبز روشن است

پروتئین ،متابولیسم لیپیدها ،تنفس و تولید انرژی را

و بویی مشابه لیمو دارد (رضایی و جایمند.) 80 31 ،

تحت تأثیر قرار میدهد (.)Parida and Das, 2005

از به لیمو در درمان سوء هاضمه ،نفخ ،دردهای

غلظت زیاد سدیم در اندامهایی هوای دامنهای از

عصبی ،سردردهای یک طرفه ،سرگیجه و عالیم

مشکالت اسمزی و متابولیک گیاه را موجب شده و

یگردد .همچنین به عنوان
سرماخوردگی استفاده م 

سمیت احتمالی ناشی از تجمع بیش از حد این یون

ادویه در مصارف خانگی برای خوشبو و معطر

در اندامهای گیاهی و کاهش ماده خشک گیاه را به

ساختن گوشت ،ماهی ،انواع مربا ،پوره و  ....به کار

دنبال داشت (.)Tester and Davenport, 2003

یرود .اسانس به لیمو ،دارای خواص باکتری کشی و
م

یها نشان داد که ،افزایش سطح شوری باعث
بررس 

حشره کشی است (کریمی .)1831 ،چای به لیمو فوق

کاهش معنی داری در وزن تر و خشک ریشه ،ساقه و

العاده آرام بخش و تسکین دهنده اعصاب است

میزان کلسیم ،پتاسیم و افزایش میزان سدیم در اندام

( Argyropoulou And et al, 2007, Valentao,

هوایی و ریشه گیاه زنیان گردید ( Ashraf et al.,

 .)2002این گیاه یکی از محصوالت نوین در عرصه

 .)2004در گیاه ریحان افزایش شوری باعث کاهش

کشاورزی است که مصرف آن به میزان فزایندهای در

طول ریشه و ساقه ،وزن خشک و تر اندامهای هوایی

کشور در حال افزایش است .امروزه شوري خاك و
تهای استفاده از اين
آب يكي از موانع و محدودی 

گها شد (.)Bernstein et al., 2009
و سطح بر 
همچنین افزایش شوری در گیاه مرزه سبب کاهش

منابع در توليد بهينه محصوالت كشاورزي است .تنش

سرعت فتوسنتز شد ( .)Najafi et al., 2010در شوید

شوري همانند بسياري از تنشهاي غيرزيستي ديگر،

( )Anethum graveolens L.با افزایش درجه شوری،

يكند .رشد گياهان توسط
رشد گياه را محدود م 
شرايط مختلف نامساعد محيطي محدود ميشود که در
اين ميان ،تنش شوري به عنوان يکي از مهمترين
مشکالت کشاورزي در جهان مطرح ميشود .شوري
زياد باعث برهم خوردن تعادل يونها در سلولهاي
گياهي ،ايجاد تنش اکسيداتيو و کاهش رشد گياه مي

مقدار کلروفیل برگها ،وزن خشک گیاه و سطح برگ
کاهش معنیداری پیدا کرده است ،ولی در مقابل
میزان کل قندهای محلول افزایش یافت .همچنین با
افزایش درجه شوری ،پتاسیم برگها بطور معنیداری
کاهش يافت و مقادیر سدیم و کلر برگها بهصورت
معنیدار افزایش یافت که باعث مسمومیت یونی به

گردد ( .)Li etal., 1988در مجموع ،گیاهان مکانیسم-

ویژه در سطوح باالی شوری گردید (نورانیآزاد،

های متفاوتی برای مقاومت در برابر تنش شوری

 .) 87 31در تحقيقی ديگر به منظور بررسي اثر شوري

مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری7 ...

بر

رشد،

عملكرد

و

ميزان

اسانس

گياه

شد .نتایج آنالیز خاک در (جدول  )1ارائه شده است.

آگاستاسه( )Agastache foeniculu kuntz.انجام

آب مورد استفاده در آبیاری ،آب شرب بوده که برای

گرديد .نتايج نشان داد كه تنش شوري اثر معنيداري

تیمار شاهد عاری از شوری و برای تیمارهای دیگر

بر صفات مورد بررسی داشت .با افزايش سطح

یباشد .در
دارای مقادیر ذکر شده از شوری ( )Naclم 

شوري ،ارتفاع بوته ،تعداد و طول شاخههاي جانبي،

پایان اردیبهشت ماه و بعد از پایان دوره اعمال

قطر ساقه ،فواصل ميانگرهها ،تعداد و سطح برگ ،وزن

تیمارها ،ارتفاع بوتهها از محل سطح خاک گلدانها تا

یتر و
تر و خشك برگ و ساقه ،عملكرد پ كي ر رویش 

انتهای بوته و تعداد شاخههای جانبی برای هر بوته

خشك در گلدان و ميزان اسانس در گلدان كاهش

جداگانه اندازه گیری و ثبت گردیده است و سپس

يافت (خرسندي و همکاران .) 89 31 ،در تحقيقي

بوتهها را از سطح خاک بریده و برگها سریع ًاًا از

روي گلرنگ مشاهده شد تنش شوري باعث کاهش

بوتهها جدا شده تا وزن تر برگ و ساقه و ریشهها نیز

طول ريشه ،طول ساقه ،وزن تر و خشک ريشه و

گها در
بصورت جداگانه اندازه گیری و بعد از آن بر 

کلروفيل ميشود و شوري باعث افزايش سديم و

سایه خشک و سپس توزین شدند .اسانس گیری

کاهش پتاسيم برگ ميشود (چاوشي و همکاران،

توسط روش تقطیر با بخار آب (دستگاه کلونجر)

 .) 89 31مطالعات نشان داد ،که تنشهای مختلف

انجام پذیرفت .برای اندازه گیری صفات کمی از قبیل

شوری بطور معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد

میزان کلروفیل  b،aو کارتنوئید و میزان قندهای

زیره سبز ( )Cuminum cyminumتأثیر داشتند و

محلول و پرولین و فعالیت آنتی اکسیدان کل در برگ

افزایش تنش شوری موجب کاهش صفات کمی مورد

گیاه از روشهای زیر استفاده گردیده است :جهت

نظر گردید .پديده شوري یکی از مهمترين عوامل

اندازه گیری کلرفیل  b ،aو کارتنوئید از روش آرنون

محيطي محدود كننده رشد گياهان محسوب میشود،

استفاده شده است ( .)Arnon, 1967میزان فعالیت

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف

آنتیاکسیدانی توسط روش  DPPHمورد ارزیابی قرار

یباشد.
شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه به لیمو م 

گرفت ( )Ebrahimzadeh et al., 2008و برای

فرآیند پژوهش

اندازهگیری میزان کل قندهای محلول برگ از روش

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر صفات

( )schlegl, 1986و جهت استخراج پرولین از بافت

مورفولوژیک و تعیین دامنه مقاومت گیاه دارویی به

تر از روش ( )Bates et al., 1973استفاده شده است.

لیمو ( )Lippia citriodora L.به شرایط شور در

جهت تجزیه دادهها از نرم افزار  SASاستفاده شد و

منطقه شمال کشور انجام شد .آزمایش به صورت
ًال تصادفی با سه تکرار در
فاکتوریل در قالب طرح کام ًال
سطوح شوري صفر (شاهد) 2/5 ،و  5دسی زیمنس
بر متر مربع کلرید سدیم ،در بهار  92 31در گلخانه،
در شهرستان بهشهر استان مازندران انجام شد،
نمونهای یکنواخت از خاک گلدان جهت آنالیز گرفته

مقایسه میانگین صفات از طریق آزمون دانکن در
سطح احتمال  0/1درصد تعیین شد.

8

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره دوازدهم ،شماره دوم6931 ،
جدول  :1آنالیز خاک

هدایت الکتریکی

Table 1: Analyze of Soil

PH

کربن آلی ()%

7/6

0/ 41

)(EC×103

نیتروژن کل

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

()%

()ppm

()ppm

0/ 13

30

032

بافت خاک ()%
رس سیلت شن

0/ 47

نتایج و بحث

29

71 54

یدهد و در نتيجه مقدار
طبيعي سلول را افزايش م 

نتایج تجزیه واریانس اثر تنش شوری بر ارتفاع بوته،

یماند .
انرژي كمتري براي نيازهاي رشد باقي م 

تعداد شاخه و وزن تر و خشک گیاه به لیمو در سطح

فتر
بنابراين گياهان در شرايط شور به طور عام ضعی 

 0/1درصد معنی دار شد .مقایسه میانگین سطوح

بوده و برگهاي کوچکتری نسبت به گياهان معمولي

مختلف شوری نشان داد بیشترین ارتفاع بوته ،تعداد

دارند .در شرايط شوري ،با افزايش فشار اسمزي

شاخه و وزن تر و خشک گیاه مربوط به تیمار شاهد

ییابد .در ابتدا
محيط ،رشد رويشي گياهان كاهش م 

و کمترین آنها مربوط به تیمار  5دسی زیمنس بر متر

فقط رشد گياه بدون آن كه هيچ گونه عالئم خارجي

مربع تنش شوری شد (جدول  .)2نتایج مقایسه
میانگین سطوح مختلف شوری نشان داد ،بیشترین

یشود ،بنابراين تشخيص
در آن مشاهده شود متوقف م 
اثر نمك در اين مرحله دشوار است ولي بتدريج آثار

میزان کلروفیل  aو کاروتنوئید در نمونه شاهد و

يشود (حيدري
تغ يي ر در ساختمان برگها ظاهر م 

کمترین آن در تیمار  5دسی زیمنس بر متر مربع

شريف آباد .) 80 31،كاهش ارتفاع گياه در اثر تنش

حاصل شد .بیشترین میزان کلروفیل  bدر سطح
شوری  2/5دسی زیمنس بر متر مربع و کمترین آن
در سطح  5دسی زیمنس بر متر مربع بود ،بیشترین
میزان قند در تیمار شاهد و کمترین میزان آن در تیمار

شوري كه در اين تحقيق مشاهده شد با نتايج تحقيقات
در گیاه ریحان (حسنی ،) 82 31 ،مرزنجوش و
El-Keltawi and Croteau, (Mentha spicata
 ،(1987حسن یوسف و مریم گلی ( Ibrahim and

 2دسی زیمنس بر متر مربع حاصل شد .پرولین در

 )Collins, 1991مطابقت دارد .در شرايط شوري،

سطح شوری  5دسی زیمنس بر متر مربع بیشترین

پتانسيل اسمزي محلول خاك مشابه حالتي است كه از

میزان و کمترین آن در تیمار شاهد حاصل شد و
فعالیت آنتی اکسیدانی و درصد اسانس هر دو در

یشود .به عبارت ديگر با افزايش
عمل خش يك نتيجه م 
شوري خاك ،پتانسيل اسمزي و در نتيجه انرژي آزاد

تیمار شاهد بیشترین و در سطح شوری  5دسی

آب كاهش يافته و گياه براي جذب آب با مشكل

زیمنس بر متر مربع کمترین میزان بود .طول ریشه و

یشود (اثر اسمزي) .به همين دليل تنش
مواجه م 

ساقه مهمترین صفات ارزیابی تنش شوری میباشند،

شوری را نوعي خش يك

يدانند
م

زیرا ریشه در تماس مستقیم با خاک است و آب را

(حيدري شريف آباد .) 80 31 ،شاخه دهي زياد در

جذب میکند و ساقه آن را به سایر قسمتها می-

شرايط خش يك

یآید،
صفت نامطلوب به حساب م 

رساند .کاهش رشد ریشه و ساقه میتواند ناشی از اثر

زيرا باعث افزايش سطح تعرق كننده و اتالف آب

سمی سدیم و کلر و یا عدم تعادل در جذب عناصر

یگردد بنابراين كاهش تعداد و طول شاخههای
م

غذایی به وسیله گیاه باشد ( Apse and Blumwald,

جانبي ممكن است كي

نوع سازوكار سازگاري باشد

 .)2002شوري ميزان انرژي الزم براي حفظ شرايط

یکند اتالف آب را كاهش
كه به وسيلة آن گياه تالش م 

كي

فيزيولوژ يكي

مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری9 ...

دهد .كاهش معني دار طول شاخههای جانبي تحت

خفيف در برگهاي انتها يي و غنچههای گل ،نكروز و

تنش شوري در ريحان نيز گزارش شده است (حسنی

سوختگي نوك و حاشیههای غنچههای گل و نيز

 .) 82 31كاهش رشد برگ اولين واكنش گياهان

جوانههای بسيار جوان جانبي و در نهايت ازبين رفتن

گل كي وفيت در برابر شوري است ( & Munns

كل گياه مشاهده شد .در حقيقت قسمتي از كاهش

 .)Termaat, 1986اين كاهش ممكن است نتيجه اثر

یهای
مشاهده شده در تعداد و سطح برگها (در شور 

مستقيم نمك بر سرعت تقسيم سلولي و يا نتيجة

باالي  25ميلي موالر) از مرگ و ريزش برگهاي مسن

كاهش طول مدت توسعه سلولي باشد .همچنين به

و پا يي ني گياه در اثر شوري ناشي شده است .بديهي

یرسد كه در گل كي وفيت ها ،عدم توانا يي برگها
نظر م 

است كه با كاهش سطح برگ ،گياه آب كمتري را از

براي جادهي و مورد استفاده قراردادن نمك انتقال

یدهد ،بنابراين محدود شدن
طريق تعرق از دست م 

يافته از ريشه در سرعتي متناسب با دريافت آن ،باعث

سطح برگ را شايد بتوان به عنوان يكي

كند شدن آهنگ رشد برگ و در نهايت مرگ برگ

مکانیسمهای دفاعي براي اجتناب از شوري در نظر

شود ( (Volkmar et al., 1988در پي كاهش سطح

گرفت .كاهش تعداد و سطح برگها در شرايط شوري

برگ ،جذب نور كاهش يافته و ظرفيت كل فتوسنتزي

در ریحان (حسنی و همکاران ،) 82 31 ،حسن یوسف

گياه يا تاج پوشش كاهش مییابد كه باعث كاهش

( ،)Ibrahim and Collins, 1991مريم گلي

یگردد
تأمين فرآوردههای فتوسنتزي الزم براي رشد م 

 ،(Alberico and Cramer, (1993خیار و گوجه

(حيدري شریف آباد .) 80 31 ،كاهش رشد در شرايط

فرنگی ( )Al-Harbi, 1995چغندر قند ( Ghoulam

شوري از كاهش سطح فتوسنتزكننده يا ميزان فتوسنتز

 )etal., 2002گزارش شده است ،نتايج اين تحقيق را

یشود .به عالوه پيرشدن سريع
در واحد سطح ناشي م 

یدهند .با اين حال در مرزنجوش و
مورد تأ يي د قرار م 

برگها در اثر تنش شوري منجر به كاهش دوام سطح

 ،Mentha spicataگزارش كردند كه سطح برگ در اثر

یگردد .) (Zekri and Parsons, 1990رشد
برگ م 

شوري كاهش معني داري يافت ،در حالي كه تعداد

برگهاي جديد به وسيلة انتقال كربن از برگهاي بالغ

برگها در تأثير شوري قرار نگرفت ( El-Keltawi and

نتر
یشود .هنگامي كه توانا يي برگها ي مس 
پشتيباني م 

 .)Croteau, 1987كاهش وزن تر و خشك برگ و

ییابد (در اثر
براي حمايت رشد برگي جديد كاهش م 

ساقة گياه كه در شرايط شوري كه در اين تحقيق

نكروز برگي ناشي از نمك زياد) توليد و رشد برگهاي

مشاهده شد با نتايج تحقيقات در كدوي تخمه كاغذي

یگردد (حيدري شريف آباد،
جديد با مشكل مواجه م 

(آرویی ،) 1379 ،پیاز (آروين و كاظمي پور،) 80 31 ،

 ) 80 31عالوه بر كاهش رشد (كاهش ارتفاع ،تعداد و

(خدادادي ،)1831 ،ریحان (حسنی،) 82 31 ،

طول شاخههای جانبي ،قطر ساقه ،تعداد و سطح

مرزنجوش و El-Keltawi and ( ،Mentha spicata

برگها) ،عالئم ظاهري ناشي از تنش شوري به صورت

 ،)Croteau, 1987در حسن يوسف و مريم گلي

زردي (كلروز) شديد برگهاي پا يي ني و مسن گياه (به

( ،)Ibrahim and Collins, 1991ذرت ( Alberico

خصوص در تیمار  50و  75میلی موالر) پيچش

 ،)and Cramer, 1993گل انگشتانه ( Morales et al.,

برگهاي پا يي ني و نهايت ًاًا مرگ و ريزش آنها ،زردي

 )1993و در رازيانه ()Graifenberg et al., 1996

از
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لهای ذكر شده
مطابقت دارد ،كه اين كاهش در عام 

شوری در گیاهچه برنج موجب افزایش میزان پرولین

باعث كاهش توليد مادهی تر و خشك و نيز ميزان

نسبت به شاهد میشود .تحت تنش شوری ارقام

یشود .نتايج بيشتر
عملكرد در شرايط شوري م 

گهای
لتر مقادیر باالتری از پرولین را در بر 
متحم 

تحقيقات انجام گرفته ،حكايت از كاهش مقدار و

یدهند .پرولین باعث محافظت غشاء
خود تجمع م 

عملكرد اسانس گياهان در اثر شوري دارد .در گياهان

سلولی در مقابل تنش زیستی و غیرزیستی میشود

خانوادة نعناع شوری سبب كاهش عملکرد اسانس

( .)Miri, 2009قندها یکی دیگر از اسمولیتها هستند

یشود و اين احتماًالًال به دليل محدود شدن عرضة
م

که باعث منفیتر کردن پتاسیل اسمزی در سیتوپالسم

سيتو يك نين از ریشهها به شاخهها و در نتيجه تغ يي ر

شده ،به جداسازی  Na+در واکوئل کمک کرده و

نسبت بين سيتو يك نين و اسيد آبسيس كي

برگ باشد

موجب تنظیم اسمزی میشوند .کربوهیدراتی مانند

( .)Dow et al., 1981افزايش سطوح تنش شوري

قندها (گلوکز ،فروکتوز ،ساکارز ،فروکتان) و نشاسته

یدهد كه
ميزان اسانس گياه ريحان را تحت تأثير قرار م 

در تنش شوری تجمع مییابد .عامل مهم آنها

ینماید .همچنين كاهش
با نتيجة تحقيقات ما مطابقت م 

محافظت اسمزی ،فشار اسمزی ،ذخیره کربن و

عملكرد اسانس در نتيجة تنش شوري ممكن است

جاروکردن رادیکالهاست .تنش شوری باعث تغییر

ناشي از اثر زيان آور تنش بر رشد و عمل كرد پ كي ر

ساختار قندهایی مانند گلوکز ،فروکتوز ،ساکارز،

رويشي گياه باشد ،به عبارت ديگر با كاهش عملكرد

فروکتانها در تعدادی از گیاهان میشود .در پژوهشی

پ كي ر رويشي گياه كه در شرايط شوري ،عملكرد

تنش شوری مقدار قندهای احیاء برگ افزایش پیدا

ییابد (حسنی .) 82 31 ،گیاه برای
اسانس نيز كاهش م 

کرده است که میتواند به علت تولید قندهای محلول

یسازد که
حفظ تورژسانس در تنش شوری موادی م 

برای مقابله با تنش شوری باشد .البته چون ریشه

یتر شدن پتاسیل آبی درون سلولها شده به
باعث منف 

نسبت به بخشهای هوایی بیشتر در معرض تنش قرار

یدهد .این مواد که
گیاه اجازه حفظ تورگر را م 

گرفته است ،مقدار قند آن کاهش بیشتری داشته و

(اسمولیت) نام دارند ،اسمولیت ها ترکیباتی هستند که

شاید علت آن هزینه کربوهیدرات که گیاه برای

یشوند .این ترکیبات
توسط همه موجودات ساخته م 

ساخت پرولین باشد ( .)Singh and Usha, 2003در

خاصیت انحالل پذیری بسیار باالیی دارند ،با این

تحقیقی که بر روی گیاه کلزا تحت تنش شوری انجام

حال وزن ملکولی آنها کم است و معموًالًال در

شده بود میزان قند در نمونه شاهد بیشتر بود که با

غلظتهای باال برای سلول سمیت و اختاللی در

نتایج این تحقیق مطابقت داشت (شمس الدین سعید

یکنند ( Ashraf and
شهای طبیعی سلول ایجاد م 
واکن 

و فرح بخش .) 87 31 ،کاهش رشد رویشی و به

 .)Foolad, 2007یکی دیگر از اسمولیت های مهم

عبارتی کاهش وزن خشک در اثر تیمار شوری در

یباشد ،که بسیاری از گیاهان آن را بعنوان
پرولین م 

اندامهای برگ ،ساقه ،ریشه به دلیل کاهش سطح

اسمولیت محافظ غیرسمی در شرایط شور سنتز

فتوسنتز و همچنین کاهش رنگریزه های فتوسنتزی

یکنند پرولین از اسیدهای آمینهای است که در تنظیم
م

نظیر کلروفیل  aو  ،bجذب خالص  co2و هدایت

فشار اسمزی درون گیاه نقش بسزایی دارد ،تنش

روزنهای و بسته شدن روزنهها در اثر تنش شوری

مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری11 ...

یشود ( )Netondo etal., 2004عامل محتمل
م

باشد) . (Sairam et al., 2002تحت تنش شوري،

یگردد اثر بازدارنده
دیگری که سبب کاهش فتوسنتز م 

مقدار رنگيزه هاي كلروفيل و كارتنوئيدهاي گياه

تنش شوری بر روی فرآیند جذب و انتقال مواد

هويج كاهش پيدا كرده است ( Eraslan et al.,

یباشد ( .)Demiral et al., 2005کاهش
فتوسنتزی م 

 .)2007همچنين گزارش شده كه ميزان كلروفيل  aو

کلروفیل  aو  bدر گیاه زنجیل با نتایج تحقیق فوق

ییابد (El-
 bدرگياه جو با بكارگيري  NaClكاهش م 

مطابقت داشته است (دهقانی و مستاجران.) 89 31 ،

 .)Tayeb et al., 2005نتایج این تحقیق بر گیاه

یکی از عالئم تنش شوری در گیاهان کاهش رنگدانه-

دارویی درمنه کوهی با نتایج این تحقیق مطابقت

های فتوستزی همانند کلروفیل و کاروتنوئید است

داشته است و گویای کاهش رنگدانههای فتوسنتزی

کاهش کلروفیل گیاه میتواند به علت فعال شدن

یباشد (رضایتمند و
تحت شرایط تنش شوری م 

مسیر کاتابولیسمی کلروفیل و یا عدم سنتز کلروفیل

همکاران.) 92 31 ،

جدول  :2مقایسه میانگین سطوح مختلف شوری بر صفات مورد بررسی گیاه به لیمو

Table 2: Comparison of the mean different levels of salinity on trait of lemon verbena
تیمار سدیم (میلی

ارتفاع بوته

تعداد

وزن تر برگ

وزن تر ساقه

وزن تر ریشه

گرم در لیتر)

(سانتی متر)

شاخه

(گرم)

(گرم)

(گرم)

Na1

89 / 79 a

4/ 98 a

175 /3a

194 /4a

96 /11a

Na2

69 / 69 b

3/ 74 b

111 / 4 b

3 / 71 c

94 /33c

Na3

65 / 67 c

021 b
95 / 56 c

وزن خشک برگ (گرم)

وزن خشک

وزن خشک ریشه

ساقه (گرم)

(گرم)

63 / 89 a

9 3 / 4 4a

52 / 78 a
34 /44 b

78 / 89 b
68 /33c

83/ 89 b

29 /22c

27 /22b
23 / 89 c

3 3 / 1 1c

* :حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنی دار است.

* 0 =Na1 :دسی زیمنس بر متر مربع 2/5 =Na2 ،دسی زیمنس بر متر مربع 5 =Na3 ،دسی زیمنس بر متر مربع
جدول  :3مقایسه میانگین سطوح مختلف شوری بر صفات مورد بررسی گیاه به لیمو

Table 3: Comparison of the mean different levels of salinity on trait of lemon verbena
تیمار سدیم

کلروفیل a

(میلی گرم در لیتر)

کلروفیل
b

کاروتنوئید

Na1

0 / 510 a

0 / 310 b

0/ 566 a

Na2

0 / 210 b

0 / 410 a

0/ 043c

Na3

0 / 010 c

0 / 010 c

0/ 47 b

قند
0/ 740 a
0/ 610c
0/ 340b

پرولین
30 / 31 c

فعالیت آنتی

درصد

اکسیدان

اسانس

60 / 72 a

67 / 59 b
222/ 16a

56 / 76 b
46 / 53 c

1 / 1 1a
0/ 98 b
0/ 84 c

* :حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنی دار است.
* 0 =Na1 :دسی زیمنس بر متر مربع 2/5 =Na2 ،دسی زیمنس بر متر مربع 5 =Na3 ،دسی زیمنس بر متر مربع
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مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ،تهران199 ،

صفحه.

 .7خدادادي ،م .1831 .بررسي اثرهاي تنش شوري و آماد ه
ارقام پياز خورا يك

و فيزيولوژ يكي

ايران .پايان نامه دكتري .رشته علوم

باغباني .دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس.
 .8خرسندي ،ا .حسني ،ع .سفيدكن ،ف .شيرزاد ،ح.
خرسندي ،ع . 89 31 .اثر تنش شوري ناشي از كلرورسديم

بر رشد ،عملكرد ،ميزان و تر يك بات اسانس Agastache
 .foeniculum kuntzاروميه .فصلنامة علمي -پژوهشي

تحقيقات گياهان دارو يي و معطر ايران.834-154: ) 26 (3.

 .9دهقانی ،ا .مستاجران ،ا . 89 31 .اثر تنش شوری بر رشد
رویشی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی و دفاعی در

گیاه زنجبیل ( .)Zingiber officinale Roscoe.پیش
شماره  ،1صفحه .8-1
 . 10رضایتمند ،ز .خاوری نژاد ،ر .اصغری ،غ . 92 31 .اثر
ساليسيل كي
بيوشيميا يي

اسید بر برخي شاخصهای فيزيولوژ يكي

و

گياه درمنه كوهي ( Artemisia aucheri

) Boiss.تحت تنش شوري .زیست شناسی گیاهی .سال
پنجم .شماره شانزدهم. 70 - 57 ،

 . 13کریمی ،ه .1831 .فرهنگ رستنیهای ایران .انتشارات
پرچم .چاپ اول .صفحه . 460
 . 14نورانی آزاد ،ح . 87 31 .مجله دانش نوین کشاورزي .سال
چهارم .شماره .پاییز . 87 31

و فيزيولوژ يكي باغباني ،دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت
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