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 ( .Mellissa officinallis Lاثر شوری آب بر کمیّت و کیفیت ترکیبات بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرنجوبیه )
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 چکیده

یاه دارويی گثرات سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی صفات فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی اين پژوهش با هدف بررسی ا

ای در قالب طرح بلوک تصادفی در سه تکرار ( انجام شد. برای اين منظور يک آزمايش مزرعه.Melissa officinallis Lبادرنجبويه )

با استفاده از آب زيمنس بر متر بودند که دسی 7و  4، 1تیمارهای شوری در اين تحقیق در سه سطح  در ارسنجان اجرا شد.

های هوايی، مقادير سديم، پتاسیم و پرولین در اوايل گلدهی وزن خشک اندام .ندشدهای کشاورزی با شوری طبیعی اعمال چاه

ای در ند لذا دادهزيمنس بر متر خشک شددسی 7گیری و سنجش مواد موثره انجام گرديد. تمامی نشاءها در شوری گیاه اندازه

زيمنس دسی 1درصد نشان داد که در تیمار شوری  5ها در سطح احتمال اين سطح شوری حاصل نشد. نتايج تجزيه و تحلیل داده

زيمنس بر متر از مقدار اين دو شاخص کاسته شد. دسی 4برمتر میزان وزن خشک و پرولین باالتر بود ولی با رسیدن شوری به 

صوص ترکیبات شوری میزان سديم افزايش ولی مقدار پتاسیم و نسبت پتاسیم به سديم کاهش پیدا کرد. درخهمچنین با افزايش 

ی در تیمار شاهد موجود در اسانس گیاه نیز با افزايش تنش شوری برخی از اين ترکیبات افزايش و برخی کاهش پیدا کردند. برخ

ر تیمار شاهد دزيمنس بر متر تولید شدند. برخی ديگر از ترکیبات دسی 4وجود نداشتند ولی با افزايش تنش شوری در تیمار 

 7وری شکه گیاه در ها قطع شد. از آنحايیزيمنس بر متر تولید آندسی 4تولید شدند ولی با افزايش تنش شوری در تیمار 

گام یسم دفاعی را به هنهايی که نقش مکانر متر نیز شاخصزيمنس بدسی  4زيمنس بر متر کامالً خشک شد و در شوری دسی

توان نتیجه گرفت که اين گیاه حساس به شوری است و کشت بروز تنش شوری در گیاه برعهده دارند کاهش يافتند، بنابراين می

 شود.زيمنس بر متر توصیه نمیدسی 1آن در مناطق شور يا آبیاری آن با آب شور بیش از 

 

 . GC/MSسبت پتاسیم به سديم، اسانس، پرولین، تنش شوری، ن :های کلیدیواژه

 

 

                                                             
 مربی گروه منابع طبیعی و محیط زيست، دانشگاه پیام نور، ايران -1

 و منابع طبیعی، ساریدانشیار گروه علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی  - 2
 Z.jafarian@sanru.ac.ir* نويسنده مسئول: 

 استاديار مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، شیراز -3

 موزش و ترويج کشاورزی، يزداستاديار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات آ - 4
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 مقدمه
 Melissa officinalis) علمی ). نام با بادرنجبويه گیاه

Lخانواده ها، ازگلیلب راسته ها، پايا و علفی،ایدولپه در رده 

 مناطق بومی گیاه، اين دارد. قرار (Lamiaceae)نعناعیان 

ز باشد. اآسیا و جنوب غرب صربستان می ، غرب ایمديترانه

بر، ضدنفخ، توان به خاصیت مسکن، تبخواص اين گیاه می

 (. اسانس14ضدويروسی و قارچی آن اشاره نمود )

 های آن،برگ و خشک يا تازه هایشاخه و گل از بادرنجبويه

 که شودمی تهیه شیمیايی استخراج يا بخارآب تقطیر با

 باشد.می رنگکم زرد رنگ و لیمو تازه بوی آن هایازويژگی

 متنوع کاربردهای دهی،طعم و عطر نظر از گیاه اين اسانس

 عطرها، و آرايشی مانند صنايع بسیاری در و زيادی

 غذايی محصوالت و سازیشیرينی سازی،بستنی آشامیدنی،

 خوابیدرمان بی در گیاه اين از (. همچنین13دارد ) و غیره

 های عصبی،بیماری افسردگی، اضطراب، خواب، اختالالت و

اشتهايی،  کم معده، عصبی ناراحتی تهوع، حالت میگرن،

 عصبی هایلرزش و درد دندان سرفه، ،)قولنج(کولیک 

 (. 4) شودمی استفاده

بنابراين با توجه به اهمیت و پتانسیل فوق العاده باالی 

درمانی اين گونه بومی و حفظ پايداری تولید هرچند با 

و از طرفی کاهش عملکرد کم و نقش مهم آن در درآمدزايی 

هايی که فشار بر منابع طبیعی و حفظ اين گونه در رويشگاه

در معرض خطر انقراض هستند، اين گونه در ايران بیشتر 

 (.35گیرد )تحت کشت قرار می

 در داروئی گیاهان و کشت توسعه مهم موانع از يکی

 هایخاک در غیريکنواخت آن و ضعیف استقرار کشور،

 محیطی هایتحت تنش شرايط رد خصوصاً خشک مناطق

 شوری ( تنش23و  18شوری است ) تنش جمله از غیرزنده

 و زراعی محصوالت تولید های محیطیتنش مهمترين از

 موانع از خشکی تنش از بعد شوری (. تنش33است ) داروئی

 ويژهبه مناطق از بسیاری دارويی در گیاهان در تولید اصلی

 از يکی آب و خاک یشور امروزه باشد.مناطق خشک می

 بهینه تولید در منابع اين از استفاده هایو محدوديت موانع

 به حساسیت حد است. بیشترين محصوالت کشاورزی

 در و زنیجوانه هنگام به گیاهان چرخه زندگی در شوری

 با (. تنش شوری18گردد )می بذر مشاهده رشد ابتدای

 گیاه یازن مورد غذايی هایآب، کاهش يون پتانسیل کاهش

 هایيون پتاسیم، همچنین افزايش سمیت و کلسیم مانند

 تأثیر بذرها رشد و زنیبرجوانه و کلر سديم قبیل خاص از

بر اختالل و کاهش قابلیت شوری عالوه (. 26گذارد )می

ای و ها، گیاهان را نیز از نظر تغذيهجذب آب توسط ريشه

تنش (. 15نمايد )فرآيندهای متابولیکی دچار مشکل می

اسمزی و سمیّت يون به عنوان علل احتمالی مسمومیت 

شوری شناخته شده است. تنش اسمزی با عدم الحاق ديواره 

سلولی و گسترش سلول همراه است که منجر به توقف رشد 

گردد. همچنین با ايجاد اختالل در تعادل مواد مغذی، می

های ضروری داخل گیاه، باعث کاهش نرخ حمل و نقل يون

فتوسنتز خالص و تاثیر سمیّت تنش شوری، تاثیر ترکیبات 

تنش (. 25شود )ديده می اسمزی قوی در گیاهان آسیب

تولید ، شدی رهابر کاهش شاخصوه عالری شو

يی ن داروگیاهادر هم را سانسها و اثانويه ی هامتابولیت

ن گیاهادر ثانويه ت هد. تولید ترکیبادمیار تأثیر قرتحت

دی مل متعداعود و نمیگیررت صوان یزهمیشه به يک م

ثیر تاتحتت را ين ترکیباانند تولید اتوند که مید دارجوو

 (.36هند )ار دقر

های مختلف بر میزان و درصد ترکیبات نتايج آزمايش

های دهد تحريک تولید روغنها نشان میويژه اسانس

ضروری تحت درجات ماليم شوری به دلیل تراکم زياد 

تنش  باشد.ها میو افزايش تعداد مطلق غده های روغنیغده

طور غیرمستقیم ها، بهشوری ممکن است بر تجمع اسانس

از طريق تاثیر بر اسیمیالسیون خالص و يا تسهیم 

(. بنابراين افزايش در 31ها نقش داشته باشد )اسمولیت

تواند به ها در گیاهان تحت تنش شوری میمحتوای اسانس

های اولیه در نتیجه اثر شوری باشد دلیل کاهش متابولیت

شود ترکیبات حدواسط به مصرف سنتز که موجب می

های های ثانويه برسند. کاهش در محتوای روغنمتابولیت

تواند به دلیل کاهش آنابولیسم گیاه باشد ضروری نیز می

(28 .) 

تواند تأثیر منفی بر قندهای همچنین تنش شوری می

وای پروتئین داشته باشد. محلول، اسیدهای چرب و محت

 در سلولی غشاء و هاپروتئین ثبات در کلیدی نقش پرولین

(. همچنین پرولین 38های اسمزی دارد )تنش وقوع زمان

هايی از قبیل ايجاد ترکیبات اسمزی، يافته نقشتجمع

های ای ازت، از بین برنده راديکالترکیب ذخیره
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کسیداسیونی های اهیدروکسیل، محافظ، تنظیم پتانسیل

سلولی، کاهش اسیديته، حفظ تورژسانس و حجم سلول را 

ها موجبات سازش و يا تحمل به عهده دارد که نهايتا همه آن

 نمايند.در برابر تنش اسمزی )شوری( را فراهم می

( و راجاکومار و همکاران 2014حکیم و همکاران )

 (  در مطالعات خود بیان داشتند که در اغلب گیاهان2013)

تجمع پرولین تحت شرايط تنش شوری منجر به افزايش 

تحمل گیاهان به تنش شده و افزايش مقدار پرولین در اين 

شرايط به عنوان يکی از فاکتورهای تحمل به تنش در نظر 

 شود.گرفته می

ای که در مورد تاثیر های گستردهرغم بررسیبه

های مختلف کرد گونههای محیطی بر رشد و عملتنش

اهی انجام شده است، در مورد واکنش گیاهان دارويی به گی

های محیطی اطالعات اندکی وجود دارد بنابراين با تنش

توجه به وجود آب و خاک شور زياد در کشور، شناخت 

کردی گیاه بادرنجبويه در ارتباط با تنش های عملويژگی

تواند در گسترش سطح کشت آن اثرگذار داشته شوری می

ين راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی سطوح باشد. در ا

مختلف شوری بر میزان و نوع ترکیبات بیوشیمیايی گیاه 

 ( است..Melissa officinalis Lبادرنجوبیه  )

 

 هامواد و روش 
شهرستان ارسنجان  ای واقع دراين آزمايش در مزرعه

کیلومتری  120کیلومتر مربع در فاصله ی  1469با وسعت 

درجه  53از با طول جغرافیايی ارسنجان شمال شرقی شیر

درجه و  24ثانیه و عرض جغرافیايی آن  30دقیقه و  18و 

آزمايش در قالب  گرديد.اجرا  ،دقیقه و صفر ثانیه است 55

طرح کامال تصادفی با سه تکرار و سه تیمار شوری آب مورد 

به عنوان  1استفاده برای آبیاری )شامل هدايت الکتريکی 

به منظور انجام گرديد.   زيمنس بر متر(دسی 7 و 4شاهد و 

( و جلوگیری 1سازی نوع نمک موجود در آب )جدوليکسان

 10تا  9از تاثیر نوع امالح بر نتايج، آبی با شوری 

وسیله تانکر به زيمنس بر متر از يک چاه کشاورزی بهدسی

زيمنس بر دسی 6/0مزرعه انتقال، سپس با آب با شوری 

 . (32) متر ترکیب شد

زيمنس بر متر( دسی 7و  4، 1های مورد نظر )شوری

آب بوسیله دستگاه هدايت الکتريکی سنج  ECگیری با اندازه

آماده شد.  تايوان، EZDO ساخت کمپانی  CTS-406 مدل

که بعد از شخم و تسطیح مزرعه از چند الزم به ذکر است 

ی انجام بردارنقطه که بر روی قطر مزرعه واقع شده بود نمونه

ها با هم مخلوط شده و نهايتا يک نمونه به شد، نمونه

که الزم به ذکر است  (.2آزمايشگاه ارسال گرديد ) جدول

بعد از شخم و تسطیح مزرعه از چند نقطه که بر روی قطر 

ها با هم برداری انجام شد، نمونهمزرعه واقع شده بود نمونه

ه ارسال گرديد مخلوط شده و نهايتا يک نمونه به آزمايشگا

ها، بذر گیاه در اسفندماه در (.   برای تهیه نشاء2) جدول

هايی با خزانه کشت و در اويل بهار به بستر اصلی در کرت

. زمان اعمال تیمارها متر انتقال داده شدند 5/1×  5/1ابعاد 

ها تا دو ماه درنظر گرفته شد. پس از استقرار کامل بوته

بل از رسیدن به مرحله گلدهی و ها در زمان قبرداشت بوته

های زير در زمان رشد رويشی صورت گرفت. سپس شاخص

 گیری قرار گرفتند.مورد اندازه

ها در نمونه -های هواییگیری وزن خشک انداماندازه

ساعت  24مدت گراد بهدرجه سانتی 75آون در درجه 

وزن  001/0خشک شدند و با استفاده از ترازوی ديجیتالی 

 شدند.

ها پس از نمونه -گیری میزان سدیم و پتاسیماندازه

گراد به مدت سانتیدرجه 75خشک شدن در آون با دمای 

 درصد 3اسید ساعت، در هاون حاوی سولفوسالیسیلک 24

ساعت در دمای اتاق انکوبه شدند.  24مدت حل گرديده و به

سپس عصاره حاصله با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره 

فتومتر شده و سپس با استفاده از دستگاه فلیم صاف 2

(M410, Corning, Palo Alto, CA,USA میزان سديم و )

  (.10گیری شدند )پتاسیم عصاره اندازه

پرولین با استفاده از روش  -گیری میزان پرولیناندازه

گرم نین  125/0گیری شد. ( اندازه1973و همکاران ) باتس

گالسیال اضافه کرده اسیداستیک لیترمیلی 2هیدرين را به 

لیتر اسید میلی 2شود. بعد از آن سپس محلول گرم می

دست موالر به محلول اضافه نموده و محلول به 6فسفريک 

درجه  4ساعت در يخچال با دمای  24آمده را به مدت 

شود تا معرف به خوبی تثبیت شود. گراد نگهداری میسانتی

لیتر اسید میلی 5 گرم ماده تر را در 05/0بعد 

سايیده و محلول با کاغذ واتمن  درصد 3سولفوسالسیلیک 

لیتر از عصاره صاف میلی 2شود و سپس صاف می 2شماره 
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لیتر میلی 2هیدرين و لیتر محلول اسیدناينمیلی 2شده را با 

مدت نیم ساعت در دمای اسیداستیک مخلوط کرده و به

سپری شدن اين مدت  شود. بعد ازدرجه قرار داده می 100

ها جهت سرد شدن به حمام يخ منتقل و در نهايت زمان لوله

شوند و بعد لیتر تولوئن اضافه میمیلی 6های آزمايش به لوله

گیری پرولین از طول موج از ثابت شدن محلول، برای اندازه

 شود.نانومتر با شاهد تولوئن خالص استفاده می 520

 هایروغن ستخراجا -استخراج و آنالیز اسانس

 روشهای هوايی شامل ساقه و برگ بهاسانسی از اندام

صورت گرفت  کلونجر دستگاه از آب و با استفاده با تقطیر

جداسازی و شناسايی ترکیبات تشکیل دهنده  (.2)

 روش به های هوايی نیزاسانسی از اندام هایروغن استخراج

اس )از نوع شیشه کلونجر دستگاه از آب و با استفاده با تقطیر

جداسازی  )2(صورت پذيرفت  ساخت شرکت گلديس ايران(

دهنده اسانس با استفاده از و شناسايی ترکیبات تشکیل

( و کروماتوگرافی GCهای کروماتوگرافی گازی )دستگاه

 Agilent) (MS- GCگازی متصل به طیف سنج جرمی )

technologies)  ر و مقايسه اين پارامت 950525مدل اچ پی

هاس استاندارد صورت گرفت. مشخصات دستگاه با ترکیب

 25/0متر و قطر  30به طول  HP-5MSعبارت بود از ستون 

 70و انرژی يونیزاسیون  EIمتر، مد يونیزاسیون میلی

درجه  60دقیقه در  3الکترون ولت بود. برنامه حرارتی اون 

درجه سانتی گراد بر دقیقه  210تا  60گراد، سپس سانتی

گراد تنظیم شد گاز درجه سانتی 240د. دمای محل تزرق بو

متر بر دقیقه میلی 999/99حامل هلیوم و سرعت حرکت ان 

  بود.

ها در قالب طرح تجزيه و تحلیل داده : بررسی آماری

بلوک کامال تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار انجام شد. 

و مقايسه  9.1 نسخه SASها با استفاده از نرم افزار آنالیز داده

ای دانکن با ضريب ها با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین

رسم نمودارها  انجام گرفت.  (p≤ 05/0)درصد  95اطمینان 

 انجام شد. Excelافزار نیز با استفاده از نرم

 

 نتایج

آنالیز امالح موجود در آب و خاک مزرعه  2و  1جدول 

 دهند.را نشان می
 

 امالح آب موجود در منطقه مورد آنالیز -1 جدول

 

 

  

 قلیائیت

ppm 

سختی 

 کل

ppm 

نسبت 

جذب 

 سديم

S.A.R 

درصد 

سديم 

 محلول

S.S.P 

مجموع  میلی اکی واالن در لیتر

امالح 

 محلول
T.D.S 

mg/l 

 اسیديته 

pH  
هدايت 

 الکتريکی

EC × 
610 

مجموع 

 کاتیونها

 پتاسیم
+K 

 سديم
+Na 

 منیزيم
+2Mg 

 کلسیم
+2Ca 

مجموع 

 ونهاآنی

 سولفات
-2

4SO 

 کلرايد
-Cl 

 بیکربنات
-H3Co 

 کربنات

Co3
2- 

225 450 65/1 27 55/12 05/0 5/3 3 6 9/11 4/3 4 5/4 0 728 48/7 1000 

225 1000 27/7 53 22/43 22/0 23 8 12 41 5/11 25 5/4 0 2943 63/7 4000 

200 1850 60/10 55 4/83 

4/0 

46 17 20 2/79 

2/27 

48 4 0 5326 77/7 7000 

 آنالیز امالح خاک مزرعه -2 جدول

پتاسیم قابل 

 جذب

K (ava) 

ppm 

فسفر قابل 

 جذب

P (ava) 

ppm 

 ازت کل
Total N % 

 کربن آلی
OC% 

درصد مواد 

 خنثی شوينده
TNV% 

 درصد اشباع بافت
S.P 

اسیديته گل 

 اشباع
pH of 

paste 

 هدايت الکتريکی
3EC × 10 

 درصد شن
Sand% 

 تدرصد سیل

Silt% 

 درصد رس
Clay% 

552 26 1/0 1.21 5/32 26 44 30 45 44/7 72/3 
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نتايج تجزيه واريانس وزن خشک ساقه و برگ و ساير 

ارائه شده است. الزم به  3عوامل مورد بررسی در جدول 

زيمنس بر دسی 7های گیاه در شوری يادآوری است که بوته

ين سطح شوری حاصل ای از امتر کامالً خشک شدند و داده

داری در سطح نشد. با توجه به نتايج، تنش شوری اثر معنی

ساقه و مقدار وزن خشک بر  (p≤05/0درصد ) 5احتمال 

برگ، پتاسیم، سديم، نسبت پتاسیم به سديم و مقدار پرولین 

  داشت.در  گیاه 

 

 

 تحت تیمارهای مختلف شوری .Melissa officinalis Lتجزیه واریانس عوامل مورد بررسی در گیاه  -3جدول 
درجه  

 آزادی

 

 میانگین مربعات

 
 گرم((وزن خشک 

+K 

 )میکرومول بر گرم(

+Na 

 )میکرو مول بر گرم(
+/ Na+K 

 مقدار پرولین

 )میکرو مول بر گرم وزن خشک(

 خطای آزمايش
2 

 *22/0 *00/0 
*00/0 *02/0 *00/0 

 ns50/2 *02/0 *20/0 ns 01/0 *00/2 2 بلوک

 36/807* 25/2* 74/1* 01/0* 91/9*  1 یشور

 درصد 5دار در سطح : عدم تفاوت معنیnsدرصد،  5دار در سطح *: تفاوت معنی

 

 و مقدار بر شوری مختلف سطوح اثر به مربوط نتايج

 Melissa  گیاه در اسانس دهندهتشکیل ترکیبات نوع

officinalis L.  هگونهمان نشان داده شده است. 4جدول  در 

 در موجود اسانس در گرددمی مشاهده اين جدول در که

 39دسی زيمنس بر متر،  1تحت تیمار شوری  گیاه برگ

 کل از درصد 61/98ديده شد که  دارويی با مختلف ترکیب

 . دهند می تشکیل را اسانس ترکیبات

 

 Melissa officinalis Lبه منظور شناسایی ترکیبات موجود در اسانس برگ گیاه   HS-GSMSآنالیز  -4جدول 
 داریمعنی (dS m-1)  مختلف شوری تیمارهای در ترکیبات درصدنام ترکیب                    زمان بازداری                ردیف

(t-test) 

  4شوری  1شوری    

1 -Thujene 926 0 005/0 *001/0 

2 -Pinene 933 0 019/0 *000/0 

3 Camphene 
947 

0 003/0 *700/0 

4 1- Octen-3-ol 976 0 198/0 *000/0 

5 6-methyl-5-Hepten-2-one 985 927/0 82/0 *000/0 

6 Myrcene 990 391/0 198/0 *000/0 

7 -Phellandrene 998 156/0 0 ns37/0 

8 -Terpinene 1016 113/0 017/0 *000/0 

9 p-Cymene 1023 168/0 059/0 *000/0 

10 Limonene 1027 21/0 029/0 *000/0 

11 -Phellandrene 1042 05/0 0 *001/0 

12 ((Z)-b-Ocimene 1045 067/0 0 *000/0 

13 Benzene acetaldehyde 1056 088/0 051/0 *000/0 

14 ((E)-b-Ocimene 1087 125/0 022/0 *000/0 

15 g-Terpinene 1096 075/0 106/0 *000/0 

16 Terpinolene 1099 13/0 014/0 *000/0 

17 Unknown 1143 071/0 065/0 *002/0 

18 Linalool 1148 287/0 405/0 *000/0 

19 1,3,8-p-Menthatriene 1151 091/0 0 *000/0 

20 neo-Isopulegol 1163 725/0 827/0 *000/0 

21 Citronellal 1173 163/0 13/0 *005/0 
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22 neo-Menthol 1181 9/0 188/1 *000/0 

23 Rosefuran epoxide 1189 21/0 156/0 *001/0 

24 iso-Menthol 1193 057/2 156/0 *000/0 

25 -Terpineol 1217 065/0 04/0 *013/0 

26 Methyl salicylate 1227 111/0 102/0 *000/0 

27 trans-Carveol 1239 084/0 05/0 *004/0 

28 Nerol 1254 23/0 472/0 *000/0 

29 Neral 1269 011/34 226/32 *000/0 

27 Geraniol 1291 91/0 522/1 *000/0 

28 Geranial 1298 82/44 64/41 *000/0 

29 Thymol 1323 059/0 234/0 *000/0 

30 Carvacrol 1363 011/0 018/0 *001/0 

31 Methyl geranate 1382 458/0 533/0 *000/0 

32 Neryl acetate 1417 042/0 059/0 *000/0 

33 Geranyl acetate 1451 044/9 65/12 *000/0 

34 ((E)-Caryophyllene 1458 289/2 102/2 *000/0 

35 -Humulene 1484 107/0 106/0 ns28/0 

36 allo-Aromadendrene 1549 008/0 03/0 *019/0 

37 ((E)-b-Ionone 1579 011/0 018/0 *001/0 

38 Elemol 1605 045/0 021/0 *000/0 

39 Caryophyllene oxide 1669 507/0 399/1 *000/0 

40 14-hydroxy-9-epi-(E) -

caryophyllene 
 061/0 108/0 *000/0 

41 Humulene epoxide II  0 038/0 *000/0 

42 trans-Verbenol  0 323/0 *000/0 

43 2,4- Heptadienal  0 035/0 *000/0 

  99/99 61/98  مجموع ترکیبات 

عمده ترکیبات مهم و بازاری شناسايی شده در اسانس 

 NeralدرصدGeranial (82/44  ،)شاهد به ترتیب شامل 

-(E)درصدGeranyl acetate (44/9  ،)درصد(،  011/34)

Caryophyllene (289/2  و )درصدiso-Menthol (05/2 

زيمنس بر متر  عمده اين دسی 4درصد( و در تیمار شوری 

 Neral درصدGeranial (64/41  ،)ترکیبات به ترتیب شامل 

-(E) درصدGeranyl acetate (65/12  ،) درصد(،  23/32)

Caryophyllene(102/2  ،)درصدGeraniol (522/1  ،)درصد

Caryophyllene oxide (399/1 و )درصدneo-Menthol 

درصد( بودند. مقدار ترکیبات مختلف در دو سطح  188/1)

-و  -Phellandreneشوری با استثنای دو ترکیب 

Humulene  درصد داشتند. 5دار در سطح با هم تفاوت معنی 

در واقع با افزايش شوری میزان وزن خشک گیاه و ترکیبات 

مهم آن کاهش يافته که خود نشان دهنده زيان اقتصادی به 

 اين محصول در اثر آبیاری با آب شور است.

 

 

 گیریبحث و نتیجه
دست آمده از تجزيه واريانس مشاهدات نشان نتايج به

داد که با افزايش تنش شوری مقدار وزن خشک گیاه 

( 1کرد )جدولداری کاهش پیدا طور معنیادرنجبويه بهب

 1گرم در تیمار شوری  88/6که مقدار آن از طوریبه

 4گرم در تیمار شوری  31/4زيمنس بر متر به  دسی

داری با شاهد زيمنس بر متر رسید که تفاوت معنیدسی

ها در دلیل کاهش آماس سلولکاهش وزن خشک به داشت.

ر از فرايندهای اسمزی و کاهش جذب آب شرايط شور، متاث

کرد و عناصر غذايی است. از علل ديگر کاهش رشد و عمل

گیاه در اثر شوری باال رفتن مصرف انرژی در گیاه برای 

های سديم مهاجم که در محیط به مقدار وفور خروج يون

وجود دارند و در نتیجه مصرف مقدار زيادی از انرژی سلولی 

 ستايش مهر(. 7ه با تنش شوری است )برای سازش و مقابل

( نشان 2005)  (؛ سوفو2005(؛ مونس )2013و همکاران )

دادند که به هم خوردن تنظیم اسمزی، کاهش آب قابل 
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های کلر و دسترس، عدم تعادل عناصر غذايی، سمیّت يون

 شوند.سديم سبب کاهش وزن خشک گیاهان می

تنش شوری دار نتايج اين تحقیق حاکی از تاثیر معنی

که طوریبر سديم، پتاسیم و نسبت پتاسیم به سديم بود به

 8/0زيمنی بر متر مقدار سديم از از دسی 1در تیمار 

 4مول بر گرم در تیمار میلی 88/1به  مول بر گرممیلی

زيمنس بر متر رسید اما میزان پتاسیم و نسبت پتاسیم دسی

اسیم در تیمار که میزان پتطوریبه سديم کاهش پیدا کرد به

 59/1مول بر گرم به میلی 65/1زيمنس بر متر از دسی 1

زيمنس برمتر و نسبت دسی 4مول بر گرم در تیمار میلی

 07/2زيمنس بر متر از دسی 1پتاسیم به سديم در تیمار 

مول بر گرم رسید که روند نزولی را میلی 08/0مول به میلی

 گیاه توسعه و رشد برای ضروری يون يک نشان داد. پتاسیم

است. با توجه به اينکه پتاسیم در تنظیم فشار اسمزی سلول 

گیاهی، افزايش مقاومت گیاه به خشکی، بهبود وضعیت 

نفوذپذيری غشاء سلول و بهبود روابط آب سلولی ريشه نقش 

بار يون سديم دارد، با افزايش جذب اين کاتیون اثرهای زيان

(. 12يابد )ش میکاهش و تحمل گیاه به شوری افزاي

غلظت زياد سديم در اندام هوايی تأثیر تنش شوری، تحت

اسمزی و متابولیک گیاه را موجب شده  ای از مشکالتدامنه

از تجمع بیش از حد اين يون در  ت احتمالی ناشیو سمیّ

خشک گیاه را به دنبال  اندام گیاهی و کاهش تولید ماده

ت سوئی که  تنش ترين اثرايکی از مهم (.3خواهد داشت )

یاهان داشته باشد، تجمع برخی تواند بر رشد گشوری می

های گیاهی است. ويژه سديم در بافتهای سمّی بهيون

طورکلی در شرايط شور قابلیت محققین بیان کردند که به

واسطه غلظت زياد جذب عناصر غذايی در محلول خاک به

ل در امر های کلريدسديم کاهش يافته و منجر به اختاليون

های محققین اين نسبت (. براساس يافته5) شودتغذيه می
+/ Na +K عنوان شاخصی برای تعیین تحمل به در گیاه به

 از بسیاری موفق (. رشد16شوری در گیاهان عالی است )

K+  /باالتر  نسبت حفظ دلیلبه شور هایمحیط در گیاهان

+Na هایانیسممک میان در. باشدمی گیاهان ساير به نسبت 

 رغم به k+ انتخابی برداشت نگهداری، و تعمیر اين در درگیر

بدين  .(11دارد ) مهمی نقش ،Na+ يون توجه قابل رقابت

 ترتیب زمانی که اين گیاهان يون سديم را برای تنظیم

 انتخاب يون پتاسیم را توانايی بايد کنند،اسمزی مصرف می

زمان اشند و همبا غالبیت يون سديم داشته ب مخلوط يک از

 تنظیم برای سديم هایمقدار کافی از يون آوریجمع به قادر

  (.17اسمزی نیز باشند )

پرولین در اين  مقدار سنجش از آمده دستبه نتايج

داد که با افزايش تنش شوری میزان پرولین  نشان پژوهش

 1که مقدار آن در تیمار طوریيابد بهکاهش می

میکرومول برگرم وزن خشک  33/33زيمنس بر متر از دسی

 4میکرومول بر گرم وزن خشک در تیمار شوری  30/10به  

زيمنس بر متر رسید. در اکثر موارد  مکانیسم افزايش دسی

پرولین در گیاهان به هنگام تنش، نوعی سازوکار دفاعی 

است که  پرولین با چندين سازوکار مانند تنظیم اسمزی، 

ظ و سنتز پروتئین مقاومت جلوگیری از تخريب آنزيم، حف

 (. 19دهند )ها افزايش میگیاه را در برابر تنش

 شراپو   وودرج(؛ 1995و همکاران )کاوی کیشور 

(؛ در مطالعات خود تغییر محتوای پرولین را يکی از 1991)

های وسیله تنشاند که بهها گزارش کردهترين پديدهغالب

لب پذيرفته شده شود و اغشوی و آب در گیاهان القاء می

باشد و است که در سازوکارهای بردباری به تنش دخیل می

در بیشتر گیاهان تجمع پرولین تحت شرايط تنش شوری 

شود لذا منجر به افزايش توان تحمل گیاه به تنش می

عنوان يکی از افزايش مقدار پرولین در اين شرايط به

اين شود. با فاکتورهای تحمل به تنش در نظر گرفته می

های ديگر نشان دادند که تجمع وجود برخی از پژوهش

پرولین در گیاهان حساس به شوری بیشتر از گیاهان مقاوم 

 عنوان(. بنابراين نقش دقیق پرولین به1به شوری است )

حساس هنوز به صورت يک  از مقاوم گونه تشخیص فاکتور

 (.1موضوع بحث برانگیز باقی مانده است )

ه اسانس گیاه بادرنجوبیه نشان داد بررسی نتايج تجزي

و  39ريمنس برمتر( دسی 1که در تیمار شاهد )شوری با 

ترکیب شناسايی شدند  42زيمنس بر متر دسی 4در تیمار 

-Geranial ،Neral ،((E) ی اين ترکیبات، مانندکه عمده

Caryophyllene  وiso-Menthol  با افزايش تنش شوری

 که عمده ترکیباتی مانندالیها کاهش يافت درحمقدار آن

Geranyl acetate ،Geraniol ،Caryophyllene oxide ،

neo-Menthol مقدارشان افزايش پیدا کرد. از طرف ديگر 

، Octen-3-ol ،Humulene epoxide II -1 ترکیباتی مانند

trans-Verbenol،2,4- Heptadienal ،-Thujene ،-
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Pinene  ر متر وجود زيمنس بدسی 1در تیمار شوری

زيمنس بر متر يافت دسی 4نداشتند ولی در تیمار شوری 

--Phellandrene ،1,3,8-p شدند. ترکیباتی ديگر مانند

Menthatriene ،((Z)-b-Ocimene ،-Phellandrene  در

زيمنس بر متر تولید شدند ولی با افزايش تنش دسی 1تیمار 

قطع شد.  هازيمنس برمتر تولید آندسی 4شوری در تیمار 

علت دقیق افزايش برخی از ترکیبات و کاهش برخی ديگر 

در اين گیاه مشخص نیست. نتايج برخی از مطالعات حاکی 

و  8) باشدهای ثاونیه میاز افزايش چند برابری متابولیت

( در 2004و همکاران ) (. اين در حالی است که ازترک21

اشرف و  مطالعات خود نشان دادند که گیاه بادرنجوبیه و

( بیان کردند که گیاه ريحان نتحت تنش 2004همکاران )

همکاران  کندگرگینی وشوری اسانسشان کاهش پیدا می

گیاه  کرد اسانسکه شوری عمل( گزارش دادند 2015)

دهد و اين مسئله نعناع کاهش می هخانواد را در بادرنجوبیه

سیتوکنین از  هدلیل محدود شدن عرضزياد به  به احتمال

ها و در نتیجه تغییر نسبت بین سیتوکنین شاخه ها بهشهري

. با توجه به اينکه نتايج ضد و دو اسیدآبسیزيک برگ باش

نقیضی در خصوص تغییر میزان اسانس گیاهان در برابر 

توان نتیجه گرفت بنابراين می گردد،تنش شوری ارائه می

 انمیز يک به همیشه نگیاهادر  ثانويه تترکیباکه تولید 

 ننداتومی که نددار دجوو دیمتعد ملاعوو  دنمیگیر رتصو

بر طبق مطالعات . هندد ارقر ثیرتأتحترا  تترکیبا ينا تولید

و  شدر مرحله ،گیاهی جنس يا گونه عنوانجام شده قبلی 

 يیاغذ ادمو به سترسید انمیز ص،خا فصلی يطاشر ،نمو

 جملهاز  تنشی يطاشرمطابق مطالعه حاضر و  (37معدنی )

 هستند. ملاعو ينا

گیاه بادرنجبويه در  نتايج نشان داد کهطور کلی به

زيمنس بر متر کامالً خشک شد و در شوری دسی 7شوری 

دسیزيمنس بر متر  1زيمنس بر متر نسبت به شوری دسی 4

که شاهد در نظر گرفته شده، هم مقدار و هم نوع ترکیبات 

ه هنگام تنش بیوشیمیايی و اسانس تغییر کرد همچنین که ب

هايی که نقش مکانیسم دفاعی را در گیاه بازی شاخص

توان کردند لذا میداری کاهش پیدا میطورمعنیکنند بهمی

گفت که بادرنجوبیه جزء گیاهان حساس به تنش شوری 

است. پس کشت اين گیاه در مناطق شور يا آبیاری آن با آبی 

شود. یدسی زيمنس بر متر توصیه نم 1با شوری بیش از 

 چون در اينصورت زيان اقتصادی را به دنبال دارد.
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