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 چکیده
 زيطعم دادن به غذاها و ن یبرا هیادو عنوان بهنعناع است که  تيرهچندساله و متعلق به  ،یعلف یاهيگ (.Origanum vulgare Lمرزنجوش )

گيرد. جهت  بخش، اشتهاآور، مدر، ضدسرفه و ضدروماتيسم مورد استفاده قرار می آور، آرام ، معرق، خلطضدنفخ عنوان به یاهداف طب یبرا

یولوژیک، مقدار اسانس و جذب عناصر غذایی در دو زیرگونه از گياه مرزنجوش، یک فيز و صفات رشدیبرخی ارزیابی تأثير تنش شوری بر 

زیرگونه دو فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل  صورت بهآزمایشی گلدانی 

( بودند. نتایج نشان داد که NaClاز  موالر ميلی 011و  51، 25، 1و تنش شوری در چهار سطح ) (ssp. vulgareو  ssp. gracileمرزنجوش )

های رشدی )ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد  داشته است. با افزایش ميزان شوری، ویژگی گيری اندازهی بر صفات مورد دار معنیتنش شوری تأثير 

عملکرد اسانس، غلظت عناصر نيتروژن، فسفر،  ، درصد و(SPAD) برگ و عملکرد ماده خشک(، محتوی نسبی آب برگ، شاخص کلروفيل

العمل  که مقادیر سدیم و کلر برگ و ریشه هر دو زیرگونه افزایش یافت. عکس نسبت پتاسيم به سدیم در برگ و ریشه کاهش، در حالی، پتاسيم

 ها ریشهنسبت به  ها برگدر  K/Naو باالتر بودن نسبت  ها ریشهتجمع بيشتر سدیم در دو زیرگونه به سطوح مختلف تنش شوری متفاوت بود. 

ی ها یافته. در مجموع باشد می آنهای هوایی ها اندامدر  +Naی ها یونی مرزنجوش در محدود کردن انتقال و تجمع ها گونهتوانایی زیر دهنده نشان

کاهش کمتر در شاخص و  K/Naر، دارا بودن نسبت باالتر ی سدیم و کلها یونواسطه تجمع کمتر  به vulgareاین تحقيق نشان داد که زیرگونه 

 برخوردار است. gracileاز ميزان تحمل بيشتری در برابر تنش شوری نسبت به زیرگونه  ماده خشککلروفيل و عملکرد 

 

 برگ.سدیم، عناصر غذایی، کلروفيل، محتوی نسبی آب  کلریداسانس، ، .Origanum vulgare L ی:کلید های واژه

 

 مقدمه
 زنده غير یها تنش مهمترین از یکی آب و خاک شوری

 در را یکشاورز محصوالت ديتول و اهانيگ رشد که است

 کرده مواجه یجد تیمحدود با جهان مناطق از یاريبس
دليل  به نيز ایران کشور (.Parida & Das, 2005) است

معرض در همواره خشک نيمه و خشک اقليم از برخورداری
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 و خشکی ویژه به مختلف محيطی یها تنش جدی تهدید
 از یناش اهيگ رشد بری شور بار زیانی اثرها .باشد میی شور

 قابليت علت به اهانيگ توسط آب جذب ندیافر در اختالل
 يتسمّ (،فيزیولوژیکی خشکی) خاک محلول نیيپای اسمز
 های بافت در کلر و میسد مانند یامالح تجمع از ناشی یونی

 عوامل نیا مجموعه ای ویی غذا عناصر تعادل عدم ،یاهيگ
 & Ashraf؛ Heidari Sharif Abad, 2001) باشد می

McNeilly, 2004.)  
 هیثانو های بيترک انباشت و ديتول ن،امحقق گفته طبق
 مانندی مختلف عوامل ريتأث تحت ،ها اسانسمانند  گياهی

 غيرزیستی(، یها تنش بروز ویژه )به محيطی طیشرا ک،يژنت
 از پس وزمان  یندهایافر وی کشاورز اتيعمل گياه، سن

 در (.Figueiredo et al., 2008) رديگ یم قرار برداشت
 یها ویژگی بر یشور تنش سوء ريتأث یمتعدد قاتيتحق
 مانند مختلف ییدارو اهانيگ اسانس زانيم و یرشد
 ,.Ben Taarit et al) (Salvia officinalis) گلی میمر

 Khorsandi) (Agastache foeniculum) آگاستاکه (،2009

2010 .,al et،) ترخون (dracunculus isiaArtem) 
(Lamian et al., 2015،) یفلفل نعناع (Mentha piperita) 
(Çoban & Baydar, 2016) یشمعدان و (Pelargonium 

graveolens) (Hassanvand et al., 2019) شده گزارش 
 بومادران در (2103) همکاران و Salimi حال این با است.

(Achillea millefolium)، Farsaraei (2121) همکاران و 
 و Esmaielpour و (Ocimum basilicum) ریحان در

 Dracocephalum) وبادرشب در (2121) همکاران

moldavica)، افزایش اثر در را اسانس یامحتو افزایش 
 اند. نموده گزارش شوری تنش شدت

 ثانویه های متابوليت از باارزشی منبع دارویی گياهان
 گيرند. می قرار استفاده مورد مختلف صنایع در که هستند

 مربوط مباحث و سو یک از طبيعی مواد برای زیاد تقاضای
 به عالقه افزایش باعث دیگر سوی از کاشت الگوی تغيير به

 از بسياری با زراعی تناوب در معطر و دارویی گياهان کشت
 .است شده کشاورزی محصوالت

 و علفی ،چندساله گياه یک (.Origanum sp) مرزنجوش

 یها گونه يرندهدربرگ جنس این .باشد می نعناع تيره به متعلق
 ینواح در وحشی صورت به معموالً که است بسياری

 يمياییش و یکمورفولوژ تنوع از و روید می یا نهایترمد
  .(Kokkini, 1997)است  برخوردار يادن در ییباال

O. vulgare L. است جنس این یها گونه مهمترین از یکی 
 سایر در بلکه مدیترانه منطقه در تنها نه فراوانی گسترش که

 گونه این دارد. تورانی -ایرانو ناحيه ازجمله دنيا مناطق
 & Spada) باشد می جهان سراسر در رگونهیز شش یدارا

Perrino, 1996) رگونهیز سه تنها رانیا در که viride، 
vulgare و gracile شمال، در که است شده  ییشناسا 

 (.Moradi et al., 2021) دارند پراکنش غرب و غربی شمال
 بودن غالب )با اسانس حاوی گياه این رویشی پيکر

 مواد فالونوئيدها، کارواکرول(، ویژه به فنلی های مونوترپن
 مختلف یها گونه است. موسيالژی های ترکيب و تلخ

 پرطرفدار ادویه یک عنوان به جهان سراسر در مرزنجوش
 سنتی، طب در استفاده بر عالوه .دنگير می قرار استفاده مورد

 آور، خلط عنوان به سرفه، درمان برای گياه این ثرهؤم مواد از
  بخش آرام و معده مقوی ،مدر اشتهاآور، ضدنفخ،
 از بودن غنیدليل  به گياه این اسانس .شود می استفاده
  ضدباکتریایی، خواص دارای فنولی های ترکيب

؛ Omidbaigi, 1997) است قوی اکسيدانی آنتی و ضدقارچی
Leyva- López et al., 2017 ؛Moradi et al., 2021.) 

 آب عمده مصرف و سو کی از رانیا در آب منابع کمبود
 ضرورت بر روز به روز گر،ید یسو از یکشاورز بخش در

 .افزاید می شور( )آب پایين کيفيت دارای های آب از استفاده
 مشکل رفع یبرا که ییراهکارها از یکی مبنا همين بر

 ینیگزیجا است گرفته قرار توجه مورد آب و خاک شوری
 به مقاوم و بر آب کم اهانيگ با حساس یتجار اهانيگ کشت
 در .باشد می ییدارو اهانيگ مانند یطيمح یها تنش انواع

 به مرزنجوش گياه نسبی مقاومت ،نویسندگان قبلی مطالعات
 بررسی برای و است گرفته قرار تأیيد مورد آبی کم شرایط
 شوری و خشکی از متأثر مناطق در گياه این کشت امکان
 قرار ارزیابی مورد نيز شوری شرایط در آن رفتار است الزم
 تنش هایاثر بررسی هدف با تحقيقاین  ،راینببنا گيرد.
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 اسانس ميزان و یونی و آبی روابط عملکرد، رشد، بر شوری
 .شد انجام مرزنجوش از زیرگونه ود

 
 ها روش و مواد
 و بهار یط در یگلدان شیآزما کی صورت به قيتحق نیا

 کشاورزی دانشکده یقاتيتحق گلخانه در 0736 سال تابستان
 کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به ه،ياروم دانشگاه
 دو شامل آزمایشی فاکتورهای .شد انجام تکرار سه با تصادفی
  و Origanum vulgare ssp. gracile) مرزنجوش زیرگونه

O. vulgare ssp. vulgare) کلرور از ناشی شوری تنش و 
 .ندبود (موالر ميلی 011 و 51 ،25 )صفر، سطح چهار در سدیم
 قطر با پالستيکی نوع از تحقيق این در استفاده مورد یها گلدان
 قسمت 7 با که بودند متر سانتی 25 ارتفاع و متر سانتی 27 دهانه
 خصوصيات برخی شدند. پر ماسه قسمت 2 و مزرعه خاک

 شده آورده 0 جدول در استفاده مورد خاک شيميایی و فيزیکی

 ازیک  هر از بذر تعدادی ،ها گلدان سازی آماده از پس است.
 از پس و شد کاشته جداگانه یها گلدان داخل در ها گونهزیر

 مرحله چند طی در ها گياهچه ،بذرها سبزشدن و زنی جوانه
 نگهداری بوته هفت گلدان هر داخل در نهایت در وشده  تنک

 از پس ماه یک )حدود ها بوته کامل استقرار زمان تا گردید.
 با ها گلدان (،ها بوته شدن برگی هشت مرحله در وبذرها  کاشت

 یمارهايت بعد، به مرحله نیا از و شده یاريآب معمولی آب
 یها غلظت حاوی آب با ها گلدان یارآبي صورت به یشور
 ازی ريجلوگ برای .شد شروع میسد کلرور نمک نظر مورد
 یط تدریج بهی شور سطوح نمک، ادیز غلظت ازی ناش شوک

 مدت طول در .ديرس یینها یها غلظت به یاريآب بار سه
 و 21±2 متوسط طور به گلخانه نهيشيب و نهيکم یدما ش،یآزما

 ییروشنا و %51-41 ینسب رطوبت وس،سلسي درجه 2±26
 .شد می نيتأم آفتاب یعيطب نور با زين اهانيگ ازين مورد

 

 شیآزما در استفاده مورد خاک ییایمیش و یکیزیف یها ویژگی یبرخ -1 جدول

 pH خاک بافت
EC 

(dS m-1) 

 آلی مواد

)%( 

N 

)%( 

P 

(mg kg-1) 

K 

(mg kg-1) 

 033 45/3 02/1 42/1 23/0 12/6 لومی شنی

 

  رشدی صفات گیری اندازه

 یها ویژگی از برخی بر شوری تنش اثر بررسی منظور به
 هر از گلدهی( مرحله )در آزمایش پایان در گياهان، شدیر

 و شد انتخاب تصادفی طور به بوته سهی شیآزما واحد
 قطر ،(کش خط توسط) بوته ارتفاع برگ، تعداد مانند صفاتی
 ساقه و برگ خشک وزن و (دیجيتال کوليس توسط) ساقه
 برگ یها نمونه خشک وزن تعيين برای .گردید گيری اندازه

  دمای با) آون در ساعت 32 مدت به را آنها ،ساقه و
 نمودن خارج از پس و داده قرار (سلسيوس درجه 31

 دیجيتالی ترازوی کمک به آنها خشک وزن آون، از ها نمونه
 شد. تعيين گرم( 110/1 دقت )با

  فیزیولوژیک صفات گیری اندازه

: SPAD) سبزینگی شاخص مانندی صفات بخش نیا در
Soil Plant Analysis Development) ینسب یامحتو و 

 برای گرفتند. قرار گيری اندازه مورد ها برگ (RWC) آب
 متر کلروفيل دستگاه از برگ، سبزینگی شاخص ارزیابی

(Minolta SPAD-502 Chlorophyll Meter) شد استفاده. 
 و وسط پایين، های قسمت از برگ عدد 21 منظور، این برای
 شاخص و انتخاب بوته هر مختلف جهات از و ساقه باالی

 تعيين برای شد. گيری اندازه آنها در (SPAD) کلروفيل
RWC، قطر به دیسک عدد 01 یافته توسعه یها برگ از  

 به را آنها ،ها دیسک توزین از پس و نموده تهيه متر ميلی 6
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 و کرده منتقل مقطر آب حاوی دار درب های دیش پتری
 تاریکی در (سلسيوس درجه 4) یخچال در ساعت 4 مدت به

 و مقطر آب از ها سکید کردن خارج از پس ند.شد نگهداری
 آنها آماس وزن ها، سکید سطح یاضاف رطوبت حذف
 یبرگ یها سکید آماس، وزن نييتع از پس .شد گيری اندازه

 از پس و کرده منتقل (وسسلسي درجه 31) آون به را
 سرانجام و دیگرد نييتع آنها خشک وزن ساعت 46 گذشت

 محاسبه ها برگ آب نسبی یامحتو زیر فرمول از استفاده با
 (.Turner, 1981)شد 

 

 (%) برگ آب نسبی یامحتو = تر([ وزن-خشک آماس(/)وزن وزن-خشک وزن×])011

 

 ریشه و برگ در غذایی عناصر گیری اندازه

 و برگ عناصر گيری اندازهبرای  گياهی عصاره استخراج
 ميزان .انجام شد خشک سوزاندن روش به هضم با ریشه

 دياس ک،یسولفور دياس توسط هضم روش به تروژنين
 کجدال دستگاه از استفاده با و ژنهياکس آب و ليکيسيسال

 زانيم .(Mulvaney, 1996) گرفت قرار گيری اندازه مورد
 بداتيمول زرد )رنگی سنج رنگ روش از استفاده با فسفر

 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با و وانادات(
 ریمقاد (.Cotteni, 1980) شد گيری اندازه نانومتر 431
 ميفل دستگاه کمک با و ای شعله نشر روش به میسد و ميپتاس

 ونيتراسيت روش به کلر مقدار و (Emami, 1996) فتومتر
(Johnson & Ulrich, 1975) شد. گيری اندازه  
 

 اسانس یامحتو گیری اندازه و استخراج

 در گياهان ،اسانس یکمّ گيری اندازه و استخراجبرای 
 در و اتاق دمای در و شده برداشت کامل یگلده مرحله

 با و آب با ريتقط روش به بعد و شدند خشک هیسا طیشرا
 شد. انجام اسانس استخراج عمل کلونجر، دستگاه از استفاده
 خشک ماده گرم 011 در ليتر لیيم برحسب اسانس یامحتو

 و بوته تک کخش وزن براساس زين اسانس عملکرد و
 .دیگرد گزارش و محاسبه بوته در رتيل یليم برحسب

 

  استفاده موردی افزارها نرم و ها دادهی آمار هیتجز

 ص  فاتی ه  ا مي  انگين هس  یمقا و انسی  وار هی  تجز

 انج ام  برای .شد انجام SAS افزار  نرم توسط شده گيری اندازه
  دانک ن ی ا دامن ه  چن د  آزم ون  روش از ه ا  ميانگين هسیمقا
 اف زار  نرم از نيز هانمودار رسم برای و %(5 احتمال سطح )در

Excel شد. استفاده 

 

  نتایج

 رشدی صفات

 نوع اثر ،(2 )جدول واریانس تجزیه جینتا اساسبر
 در بوته ارتفاع بر آنها متقابل اثر و شوری تنش زیرگونه،

 مقایسه نتایج .است بوده دار معنی %5 احتمال سطح
 باعث یدار معنی طور به شوری تنش که داد نشان ها ميانگين
 نتایج طبق .شد زیرگونه دو هر در بوته ارتفاع کاهش

 بدون شرایط در (متر سانتی 76/73) بوته ارتفاع بيشترین
  بوته ارتفاع کمترین و ولگار زیرگونه در و تنش

 و شوری تنش موالر ميلی 011 تيمار در (متر سانتی 77/24)
 ولگار زیرگونه با که شد مشاهده گراسيل زیرگونه در

 در بوته ارتفاع کاهش درصد نداشت. یدار معنی اختالف
 شاهد، به نسبت موالر ميلی 011 و 51 ،25ی شور حوسط
 در و %3/72 و 73/24 ،34/02 ترتيب به ولگار زیرگونه در

 بود %30/23 و 26/22 ،73/01 ترتيب به گراسيل زیرگونه
  (.7 جدول)

 ساقه قطر (،2 )جدول واریانس تجزیه نتایج طبق
 نوع ثيرأت تحت (%5 احتمال سطح )در یدار معنی طور به

 قرار آنها متقابل اثر همچنين و شوری تنش زیرگونه،
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 شیافزا با ساقه قطر ،آمده بدست جینتا براساس .گرفت
 که افتی کاهش گونه زیر دو هر دری شور تنش شدت
 51 شوری سطح تا گراسيل زیرگونه در کاهش این البته
 و 51 ،25 تيمارهای در همچنين نبود. دار معنی موالر ميلی
 بين یدار معنی اختالف ساقه قطر نظر از ،موالر ميلی 011
 (.7 جدول) نشد مشاهده زیرگونه دو

 نوع متقابل اثر و شوری تيمار اثر فقط برگ، تعداد نظر از
 بود. (%5 احتمال سطح در) دار معنی شوری تنش و زیرگونه

 سطوح افزایش با که داد نشان ها ميانگين مقایسه نتایج
 است یافته کاهش زیرگونه دو هر در ها برگ تعداد شوری،

 بين یدار معنی اختالف شوری، موالر ميلی 011 تيمار در اما
  .(7 جدول) نشد مشاهده گراسيل و ولگار زیرگونه

 ثيرأت (،2 )جدول واریانس تجزیه نتایج براساس همچنين
 بر زیرگونه نوع و شوری تنش متقابل اثر و شوری تنش

 دار معنی %5 احتمال سطح در خشک رویشی پيکر عملکرد
 شدت افزایش با که داد نشان ها ميانگين مقایسه نتایج بود.

 دو هر در خشک رویشی پيکر عملکرد ميزان شوری
 زیرگونه در کاهش این البته که یافت کاهش زیرگونه
 در عملکرد کاهش درصد که یطور به ،بود بيشتر گراسيل

 شاهد، به نسبت موالر ميلی 011 و 51 ،25ی شور حوسط
 35/51 و 34/76 ،27/04 ترتيب به ولگار زیرگونه در

 و 44/40 ،45/23 ترتيب به گراسيل زیرگونه در و درصد
 (.7 )جدول بود درصد 35/42

 

 یشور تنش ریتأث تحت مرزنجوش زیرگونه دو ییایمیتوشیف و کیولوژیزیف ،رشدی یها ویژگی انسیوار هیتجز -2 جدول

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

 ارتفاع

 بوته

 قطر

 ساقه

 تعداد

 برگ

عملکرد ماده 

 خشک

 در گلدان

ی امحتو

  نسبی

 آب برگ

 شاخص

 سبزینگی

 درصد

 اسانس

 عملکرد

 اسانس

 ns14/01 ns433/1 *77/015 **346/07 **013/1 ns11112/1 713/1* 542/71* 0 زیرگونه

 1110/1* 246/1* 07/43* 00/247* 513/03* 2/0443* 713/1* 34/075* 7 شوری

 ns0/07 **640/3 ns122/1 *11114/1 524/0* 64/40* 216/1* 273/2* 7 شوری ×زیرگونه

 11110/1 104/1 634/0 32/3 242/1 737/4 113/1 277/1 04 آزمایش خطای

 تغییرات ضریب

)%( 
 47/4 40/4 44/7 43/02 30/5 44/7 53/3 53/21 

ns، * 0 و %5 سطح در یدار معنی ی،دار معنی عدم ترتيب به **: و% 

 

  (RWC) برگ آب نسبی یامحتو

 یامحتو (،2 )جدول واریانس تجزیه نتایج به توجه با
 (%5 احتمال سطح )در یدار معنی طور به برگ آب ینسب

 گرفت. قرار زیرگونه نوع و شوری سطوح تأثير تحت
 آبياری، آب در نمک غلظت افزایش باکه  نحوی به

 که یطور به ،یافت کاهش برگ آب نسبی یامحتو

 RWC ميزان (%57/47) کمترین و (%6/36) بيشترین
 موالر ميلی 011 و تنش( )بدون شاهد گياهان در ترتيب به

 گراسيل زیرگونه دیگر، سوی از .شد مشاهده شوری تنش
 باالتری RWC مقدار از ولگار زیرگونه با مقایسه در

 (.4 جدول) بود برخوردار



 996   4، شماره 73دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

  (SPAD) سبزینگی شاخص

 تنش زیرگونه، نوع اثر واریانس، تجزیه نتایج براساس
 دار معنی سبزینگی شاخص بر آنها متقابل اثر و شوری
 با اگرچه ،ها ميانگين مقایسه نتایج طبق (.2 )جدول گردید

 هر در کلروفيل ميزان آبياری آب در نمک غلظت افزایش
 زیرگونه در کاهش این ميزان اما یافت کاهش زیرگونه دو

 درصد که یطور به بود، ولگار زیرگونه از بيشتر گراسيل
 و 51 ،25ی شور حوسط در کلروفيل شاخص کاهش
 ولگار زیرگونه در شاهد، به نسبت موالر ميلی 011

 زیرگونه در و درصد 42/05 و 30/3 ،03/3 ترتيب به
 بود درصد 17/03 و 32/04 ،74/7 ترتيب به گراسيل
 (.7 )جدول

 

 شده گیری اندازه صفات بر شوری تنش و زیرگونه نوع متقابل هایاثر به مربوط یها میانگین مقایسه -3 جدول

 تیمار

 صفات

 ارتفاع بوته

 متر( )سانتی

 قطر ساقه

 متر( )میلی

 تعداد

 برگ

 ماده عملکرد

 در خشک

 گلدان )گرم(

 شاخص سبزینگی

(SPAD) 

 عملکرد اسانس

 لیتر در گیاه( )میلی

 زیرگونه 

vulgare  

 a 76/73 a 41/2 b 66/35 b 74/5 b 27/42 ab 121/1 شاهد

 c 40/72 b 52/0 c 22/43 b 56/4 c 02/73 bc 104/1 موالر میلی 22

 e 23/26 b44/0 d 44/57 c 23/7 c 33/76 bc 105/1 موالر میلی 25

 g 16/25 c 23/0 e 5/44 cd 47/2 d47/ 75 cd 102/1 موالر میلی 155

 زیرگونه 

gracile 

 b 44/77 b 62/0 a 77/61 a 36/4 a 32/44 ab 121/1 شاهد

 d 04/71 b 46/0 b 44/32 b 15/5 ab 40/47 a 124/1 موالر میلی 22

 f 04/24 b 44/0 e 22/43 cd 43/2 cd 72/73 abc 103/1 موالر میلی 25

 g 77/24 c 06/0 e 44 d 41/2 d 73/74 d 113/1 موالر میلی 155

 دانکن(. )آزمونباشد  می %5 احتمال سطح در تيمارها بيندار  معنی اختالف وجود دهنده نشان ستون هر درها  ميانگين مقابل در متفاوت حروف

 

 اسانس درصد و برگ آب نسبی یامحتو بر زیرگونه نوع و شوری تنش اثر میانگین مقایسه -4 جدول

  زیرگونه

 تیمار

 موالر( شوری )میلی صفات

gracile vulgare  155 25 22 شاهد 

a 71/37 b 03/43  b 57/47 b 26/46 a 54/34 a 6/36 آب برگ ی نسبیامحتو )%( 

a 44/0 b 52/0  c 77/0 c 53/0 a 64/0 b 47/0  اسانسدرصد 

 باشد )آزمون دانکن(. می %5احتمال دار بين تيمارها در سطح  اختالف معنیوجود دهنده  نشان ردیفها در هر  حروف متفاوت در مقابل ميانگين
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 اسانس عملکرد و درصد

 نوع تأثير فقط (،2 )جدول واریانس تجزیه نتایج طبق
 گردید. دار معنی اسانس درصد بر شوری تنش و زیرگونه
  پ ایين  ش وری  س طح  ک ه  داد نش ان  ه ا  مي انگين  مقایسه

 ب ه  نسبت اسانس یامحتو افزایش باعث (موالر ميلی 25)
 011 و 51 سطوح در که حالی در .شد تنش بدون گياهان
 یاف ت.  کاهش شاهد به نسبت اسانس یامحتو موالر ميلی

 یامحت و  از گراسيل زیرگونه ،ها گونهزیر بين در همچنين
  (.4 )جدول بود برخوردار بيشتری اسانس
 فق ط  ک ه  گردید مشاهده نيز اسانس عملکرد مورد در

 ن وع  و ش وری  ت نش  متقاب ل  اث ر  و ش وری  تنش ثيرأت
 (.2 )ج دول  گردید دار معنی %5 احتمال سطح در زیرگونه
 ب ا  ولگ ار  زیرگون ه  در ،ها ميانگين مقایسه نتایج براساس
 ام ا  یاف ت  ک اهش  اسانس عملکرد شوری شدت افزایش

 م والر  ميلی 51 و 25 صفر، سطوح بين اختالف حال بااین
 ش دت  اف زایش  ب ا  گراس يل  زیرگون ه  در نب ود.  دار معنی

 اف زایش  اس انس  عملک رد  ،موالر ميلی 25 حد تا شوری
 نش ان  ک اهش  شوری سطح افزایش با آن از پس و یافت
 25 صفر، سطوح بين اختالف نيز گراسيل زیرگونه در .داد
 نب ود  دار معن ی  اس انس  عملکرد نظر از موالر ميلی 51 و

 (.7 )جدول
 

  ریشه و برگ غذایی عناصر

  سدیم

 ب رگ  در سدیم غلظت ،واریانس تجزیه نتایج براساس
 زیرگونه شوری، تأثير تحت %5 احتمال سطح در ریشه و
 نت ایج  (.4 و 5 ه ای  ول)جد گرفت قرار آنها متقابل اثر و

 ط ور  ب ه ی شوری مارهايت که داد نشان ها ميانگين مقایسه
 در ریش ه  و برگ میسد یامحتو شیافزا باعثی دار معنی
 زاني  م شوری سطوح تمام در البته ،شدند زیرگونه دو هر

 همچن ين  .بود بيشتر برگ به نسبت  شهیر در میسد تجمع
 ش وری  سطوح تمام در ولگار زیرگونه که گردید مشخص

 در بيشتری ریشه سدیم ميزان و کمتر برگ میسد زانيم از
  (.الف -0 شکل) بود برخوردار گراسيل زیرگونه با مقایسه

 

 کلر

 ط ور  ب ه  ب رگ  کلر ميزان واریانس، تجزیه نتایج طبق
 و شوری تنش متقابل اثر و شوری ثيرأت تحت یدار معنی
 یدار معن ی  ط ور  ب ه  ني ز  ریشه کلر ميزان و زیرگونه نوع

 گرف ت  قرار آنها متقابل اثر و زیرگونه شوری، تأثير تحت
 داد نش ان  ه ا  مي انگين  مقایسه جینتا (.4 و 5 های ول)جد

 ه ر  ریشه و برگ در کلر زانيم ،یشور شیافزا با اگرچه
 ش وری،  س طوح  تم ام  در ام ا  افتی شیافزا زیرگونه دو

 ریش ه  ب ا  مقایس ه  در بيش تری  کلر ميزان حاوی ها برگ
 شوری، سطوح تمام در که گردید مشاهده همچنين بودند.
 از کمت ر  ولگار زیرگونه ریشه و برگ در کلر تجمع ميزان

 ب(. -0 )شکل بود گراسيل زیرگونه
 

  پتاسیم

 ثيرأت   ک ه  دهد می نشان ها داده واریانس تجزیه نتایج
 و برگ پتاسيم ميزان بر آنها متقابل اثر و زیرگونه شوری،
 براس اس  (.4 و 5 ه ای  ول)ج د  است هبود دار معنی ریشه
 ش ه یر و برگ در ميپتاس غلظت ،ها ميانگين مقایسه نتایج

 در .یاف ت  کاهش شوری شدت افزایش با زیرگونه دو هر
 بيش تر  ها برگ در پتاسيم تجمع ميزان شوری سطوح تمام

 س طوح  تم ام  در ولگ ار  زیرگون ه  همچنين بود. ریشه از
 مي زان  از ریش ه(  در موالر ميلی 011 شوری )بجز شوری
 گراس يل  زیرگون ه  به نسبت بيشتری ریشه و برگ پتاسيم

 .الف( -2 )شکل بود برخوردار
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 شوری تنش تأثیر تحت مرزنجوش زیرگونه دو برگ در غذایی عناصر واریانس تجزیه -2 جدول

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

 فسفر نیتروژن K/Na پتاسیم کلر سدیم

 ns106/1 *334/0 *03/034 *705/1 *1113/1 071/1* 0 زیرگونه

 1104/1* 572/1* 16/746* 431/1* 767/1* 774/2* 7 شوری

 1110/1* 146/1* 47/45** 132/1** 230/1* 174/1* 7 شوری ×زیرگونه

 11117/1 114/1 44/01 124/1 102/1 114/1 04 آزمایش خطای

 37/7 04/4 64/24 44/6 72/5 76/02  )%( تغییرات ضریب

ns، * 0 و %5 سطح در یدار معنی ی،دار معنی عدم ترتيب به **: و% 

 

 شوری تنش تأثیر تحت مرزنجوش زیرگونه دو ریشه در غذایی عناصر واریانس تجزیه -6 جدول

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

 فسفر نیتروژن K/Na پتاسیم کلر سدیم

 1110/1* 1105/1* 223/0* 173/1* 123/1* 136/1* 0 زیرگونه

 112/1* 102/1* 742/57* 242/0* 436/1* 263/7* 7 شوری

 1114/1* 1117/1* 437/0* 14/1* 114/1* 163/1* 7 شوری ×زیرگونه

 11110/1 11116/1 103/1 113/1 110/1 114/1 04 آزمایش خطای

 04/7 14/01 74/4 77/3 13/7 43/5  )%( تغییرات ضریب

ns 5 سطح در یدار معنی و یدار معنی عدم ترتيب به *: و% 

 

  سدیم به پتاسیم نسبت

 برگ در سدیم به پتاسيم نسبت واریانس، تجزیه نتایج طبق
 اثر و زیرگونه شوری، تأثير تحت یدار معنی طور به ریشه و

 مقایسه نتایج (.4و 5 های )جدول گرفت قرار آنها متقابل
 در K/Na نسبت شوری سطح افزایش با که داد نشان ها ميانگين

 تمام در است. یافته کاهش زیرگونه دو هر در ریشه و برگ
 ها ریشه به نسبت باالتری K/Na نسبت ها برگ شوری، سطوح
 هر در و شوری سطوح تمام در ولگار زیرگونه همچنين داشتند.

 به نسبت باالتری K/Na نسبت از ریشه و برگ اندام دو
  ب(. -2 )شکل بود برخوردار گراسيل زیرگونه

 نیتروژن

براساس نتایج تجزیه واریانس، اثر تنش شوری، نوع 
زیرگونه و نيز اثرهای متقابل شوری و زیرگونه بر ميزان 

دار بود  % معنی5نيتروژن برگ و ریشه در سطح احتمال 
دهد که  ها نشان می (. بررسی مقایسه ميانگين4و  5های  )جدول

افزایش غلظت نمک در آب آبياری، ميزان نيتروژن برگ و با 
ریشه در هر دو زیرگونه کاهش یافت. در تمام سطوح شوری 

ها بودند.  ها دارای ميزان نيتروژن بيشتری نسبت به ریشه برگ
همچنين زیرگونه گراسيل از ميزان نيتروژن برگ بيشتری در 

 الف(. -7مقایسه با زیرگونه ولگار برخوردار بود )شکل 
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 شهیر و برگ )ب( کلر و )الف( سدیم زانیم بر گونهریز نوع و یشور تنش متقابل اثر یها میانگین سهیمقا -1 شکل

 .دانکن( )آزمون باشد می %5 احتمال سطح در مارهايت نيب دار معنی اختالف عدم دهنده نشان ها ميانگين در مشابه حروف
 

 

 فسفر

 نوع شوری، تنش اثر واریانس، تجزیه نتایج طبق
 و برگ فسفر ميزان بر عامل دو این متقابل اثر و زیرگونه

 و 5های  ول)جد گردیددار  % معنی5 احتمال سطح در ریشه
 شدت افزایش با که داد نشانها  ميانگين مقایسه بررسی (.4

 کاهش زیرگونه دو هر در ریشه و برگ فسفر ميزان شوری

 از بيشترها  برگ فسفر ميزان شوری سطوح تمام در یافت.
 ولگار زیرگونه در برگ فسفر ميزان همچنين بود.ها  ریشه
 ميزانها  ریشه در که  حالی در، بود گراسيل زیرگونه از بيشتر
 (موالر ميلی 011 شوری در )بجز گراسيل زیرگونه فسفر
 ب(. -7 )شکل بود ولگار زیرگونه از بيشتر
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 شهیر و برگ )ب( K/Na نسبت و )الف( پتاسیم زانیم بر گونهریز نوع و یشور تنش متقابل اثر یها میانگین سهیمقا -2 شکل

 .دانکن( )آزمون باشد می %5 احتمال سطح در مارهايت نيب دار معنی اختالف عدم دهنده نشان ها ميانگين در مشابه حروف
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 شهیر و برگ )ب( فسفر و )الف( نیتروژن زانیم بر گونهریز نوع و یشور تنش متقابل اثر یها میانگین سهیمقا -3 شکل

 .دانکن( )آزمون باشد می %5 احتمال سطح در مارهايت نيب دار معنی اختالف عدم دهنده نشان ها ميانگين در مشابه حروف

 

 بحث
 دو هر در عملکرد و رشدی های شاخص پژوهش این در

 کاهش شوری تنش اثر در مطالعه مورد مرزنجوش زیرگونه
 عملکرد و رشد کاهش ق،يتحق نیا یها یافته با مطابق یافت.
 مانند ییدارو اهانيگ ریسا در یشور تنش ريتأث تحت

 آگاستاکه (،Ben Taarit et al., 2009) گلی میمر
(Khorsandi et al., 2010،) ترخون (Lamian et al., 

 یشمعدان ،(Çoban & Baydar, 2016) یفلفل نعناع (،2015
(Hassanvand et al., 2019)، ریحان (Farsaraei et al., 

 نيز (Esmaielpour et al., 2020) بادرشبو و (2020
 Huang (2104،) و Gupta گزارش طبق است. شده گزارش
 هایاثر علت به تواند می شوری اثر در گياه رشد کاهش
 محدود نتيجه در و خاک در نمک انباشت از ناشی اسمزی
 شور، امالح يتسمّ ،گياه توسط آب جذب ميزان شدن

 افزایش و سيتوکينينمانند  رشد های محرک توليد کاهش
 با یشور اثر در اهيگ رشد مهار باشد. رشد های بازدارنده
 از یناش یشور تنش .باشد می همراه فتوسنتز زانيم کاهش

 کاهش جهيدرنت و ها سلول تورژسانس کاهش با میسد دیکلر
ی داریپا کاهش برگ، در میسد ونی تجمع ،ها برگ توسعه
 کاهش ،یفتوسنتزی ها میآنز تيفعال کاهش ،یسلول غشاء

 کاهش به منجر ها روزنه شدن بسته و یفتوسنتز های رنگدانه

 گردد یم اهانيگ عملکرد و رشد تدرنهای و فتوسنتز
(Ashraf, 2004.) مناسبی معيار خشک وزن که آنجایی از 
 گياه رشدی وضعيت و فتوسنتزی سيستم عملکرد از

 در خشک رویشی پيکر عملکرد کاهشبنابراین  ،باشد می
 در فتوسنتز کاهش دهنده نشان تواند می نيز مرزنجوش گياه
 ماده توليد ميزان از مختلف، تحقيقات در باشد. گياه این

 ميزان ارزیابی برای معياری عنوان به شور محيط در خشک
 Rawson et) است شده استفاده شوری به ها ژنوتيپ تحمل

al., 1988). دو هر در شوری تنش اگرچه مبنا، همين بر 
 شده خشک ماده عملکرد کاهش باعث مطالعه مورد زیرگونه

 زیرگونه در خشک ماده عملکرد کاهش ميزان چون اما است
 توان میبنابراین  ،است بوده گراسيل زیرگونه از کمتر ولگار

 به نسبت بيشتری نسبی تحمل از ولگار زیرگونه کهبيان کرد 
 است. برخوردار شوری برابر در گراسيل زیرگونه
 آب نسبی یامحتو که داد نشان تحقيق این نتایج

 افزایش به پاسخ در مرزنجوش زیرگونه دو هر یها برگ
 اه،يگ آب ینسب یامحتو .یافت کاهش شوری تنش شدت

 در است. اهيگ یآب تيوضع یبررس برای یمناسب اريمع
 که کند یم دايپ کاهش اهيگ یمصرف آب مقدار یشور طیشرا

 کاهش و شهیر طيمح آب قابليت کاهش به مربوط تواند یم
انیجر ريمس در مقاومت شیافزا آب، جذب در اهيگ توان
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 کاهش و ای هروزن مقاومت شیافزا ای و اهيگ داخل در آب
 نتایج مشابه (.Heidari Sharif Abad, 2001) باشد تعرق
 در شوری اثر در گياه آب نسبی یامحتو کاهش تحقيق، این

  دنایی آویشن و (Thymus vulgaris) باغی آویشن
(T. daenensis) (Emami-Bistgani et al., 2019،) 

 بادرشبو و (Hassanvand et al., 2019) شمعدانی
(Esmaielpour et al., 2020) است. شده گزارش نيز 

 ی،فتوسنتز دستگاه مهم یاجزا از یکی عنوان به ليکلروف
 محسوب نمک به تحمل کیولوژیزيف مهم یها شاخص از

 تنش به پاسخ در مرزنجوش زیرگونه دو هر اگرچه گردد. می
 کاهش درصد اما کردند تجربه را کلروفيل کاهش شوری

 011 و 51 شوری سطوح در (SPAD) کلروفيل شاخص
 بود. گراسيل زیرگونه از کمتر ولگار زیرگونه در ،موالر ميلی

Rahemi یشور اثر یبررس ضمن زين (2103) همکاران و 
 نمودند مالحظه (Olea europaea) تونیز مختلف ارقام بر
 را یشور به تحمل از یمتفاوت درجات مطالعه مورد ارقام که

 بيشتر حساس ارقام در کلروفيل کاهش ميزان و دادند نشان
 ممکن شوری شرایط تحت کلروفيل یامحتو کاهش بود.
 دياس کينيلوول نويآم آنزیم فعاليت کاهش از ناشی است
 بيوسنتزی مسير در مهم های آنزیم از یکی عنوان به) سنتاز

 بيشتر فعاليت اثر در تخریب (،Santos, 2004) کلروفيل(
 هیجزت (،Emami-Bistgani et al., 2019) کلروفيالز آنزیم
 یها گونه توليد از ناشی اکسيداتيو بيآس لدلي به آنها

 جذب در اختالل و (Heidari, 2012) اکسيژن واکنشگر
 و آهنمانند ) کلروفيل ساختار در کننده شرکت عناصر

 و Hernández براین، عالوه باشد. (Munns, 2002) منيزیوم(
 یها رنگدانه کاهش که ندداشت اظهار (2110) همکاران

 در تغيير دليل به کلریدسدیم به حساس گياهان در فتوسنتزی
 ثباتی بی نشاسته، یامحتو ها، کلروپالست اندازه و تعداد

 اتفاق تيالکوئيدها و گرانا رفتن دست از کلروپالست، غشای
 توسط شوری تنش اثر در کلروفيل ميزان کاهش افتد. می

Lamian ترخون، در (2105) همکاران و Emami-

Bistgani دنایی، و باغی آویشن در (2103) همکاران و 
Farsaraei و ریحان در (2121) همکاران و Esmaielpour 

 که استشده  گزارش نيز بادرشبو در (2121) همکاران و
 دهند. می قرار تأیيد مورد را تحقيقاین  نتایج

  حد تای شور سطح شیافزا با ،تحقيق این جینتا طبق
 افت.ی کاهش بعد و شیافزا اسانس درصد موالر ميلی 25

 به نسبت بيشتری اسانس درصد از گراسيل زیرگونه همچنين
 مشابهی، تحقيق در بود. برخوردار ولگار زیرگونه

Khorasaninejad اثر بررسی ضمن (2104) همکاران و 
 011 و 35 ،51 ،25 )صفر، شوری مختلف سطوح
 Lavandula) اسطوخودوس گياه بر (موالر ميلی

angustifolia) شوری سطح تا اسانس درصد که نمودند بيان 
 شوری سطح افزایش با آن از پس و افزایش موالر ميلی 25

 تنش اثر در اسانس ميزان کاهشالبته  گردید. کاهش دچار
 Ben Taarit) گلی میمر مانند دارویی گياهان سایر در یشور

et al., 2009،) آگاستاکه (Khorsandi et al., 2010،) 
 & Çoban) یفلفل نعناع (،Lamian et al., 2015) ترخون

Baydar, 2016) یشمعدان و (Hassanvand et al., 2019) 
 و Salimi که حاليست در این است. شده مشاهده نيز

 همکاران و Farsaraei بومادران، در (2103) همکاران
 در (2121) همکاران و Esmaielpour و ریحان در (2121)

 شدت افزایش اثر در را اسانس یامحتو افزایش و،بادرشب
 ،Heidari (2102)گفته  طبق اند. نموده گزارش شوری تنش
 آسيميالسيون بر تأثير با و غيرمستقيم طور به شوری تنش

 و رشد یندهایافر بين ها آسيميالت توزیع نيز و خالص
 و Ozturk دهد. می قرار تأثير تحت را اسانس توليد تمایز،

 یامحتو کاهش که نمودند گزارش نيز (2114) همکاران
 از ناشی تواند می شوری شدید تا متوسط سطوح در اسانس
 انرژی حد از بيش مصرف و کننده فتوسنتز سطح کاهش
 از جلوگيری منظور به اسمزی و یونی تعادل برقراری برای
 باشد شوری شرایط در سلولی آماس تأمين و یونی يتسمّ
 ازجمله ثانویه های متابوليت توليد کاهش به درنهایت که

 در اسانس یامحتو افزایش دیگر سوی از انجامد. می اسانس
 تراکم افزایش از ناشی است ممکن مالیم شوری سطوح

 (.Heidari, 2012) باشد ها برگ در اسانس حاوی های غده
 شوری سطح افزایش با اگرچه نيز اسانس عملکرددر مورد 
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 سطح تا کاهش این مقدار اما یافت کاهش صفت این مقدار
 از متأثر اسانس عملکرد نبود. دار معنی موالر ميلی 51 شوری

 گياه رویشی پيکر عملکرد و اسانس درصد لفهؤم دو
 نیا در که یشور جهينت در اسانس عملکرد کاهش .باشد می
 تنش آور انیز اثر از یناش است ممکن دیگرد مشاهده قيتحق
 باشد. اهيگ یشیرو کريپ عملکرد و رشد و اسانس درصد بر
 تحت اهيگ یشیرو کريپ عملکرد کاهش با گرید عبارت به

  .یافت کاهش زين اسانس عملکرد یشور طیشرا
El-Keltawi و Croteau (0363) محدود که کردند انيب 

 و ها شاخساره به ها ریشه توسط نينيتوکيس عرضه شدن
 برگ کیزيآبس دياس به نينيتوکيس نسبت رتغيي آن بدنبال
 طیشرا تحت اسانس عملکرد کاهش عامل است ممکن
 و Davazdahemami مشابهی، تحقيق در باشد. یشور

 یها اندام در اسانس عملکرد کاهش نيز (2121) همکاران
 با را (graveolens Anethum) شوید گياه بذر و هوایی

  اند. کرده گزارش شوری غلظت افزایش

 در نمک غلظت افزایش که داد نشان تحقيق این نتایج
 کاهش و کلر و سدیم مقادیر افزایش باعث آبياری آب

 در سدیم به پتاسيم نسبت و فسفر نيتروژن، پتاسيم، یامحتو
 جینتا مشابه .شد مرزنجوش زیرگونه دو هر ریشه و برگ

 و ميپتاس کاهش و کلر و میسد غلظت شیافزا ق،يتحق نیا
 (vulgare Foeniculum) انهیراز در میسد به ميپتاس نسبت

(Ashraf & Akhtar, 2004،) شنیآو (Emami Bistgani 

et al., 2019)، شمعدانی (Hassanvand et al., 2019) و 
 و فسفر کاهش نيز و (Farsaraei et al., 2020) ریحان

 کنجد و (Khalvandi et al., 2017) یفلفل نعناع در نيتروژن
(Khademian et al., 2019) یشور تنش طیشرا تحت 

 در نمک غلظت شیافزا طیشرا در است. شده گزارش
 تواند یم اهانيگ لهوسي به ییغذا عناصر جذب خاک، محلول

 شیافزا اثر در ای و ها یون نيب ميمستق رقابت دليل به ای
 ای توده انیجر کاهش باعث که خاک محلول یاسمز قابليت
 Grattan) ابدی کاهش گردد یم شهیر سطح به یمعدن عناصر

& Grieve, 1999.) زدن برهم باعث میسد غلظت شیافزا 
 و غشاها عملکرد در اختالل ،یسلول درون یونی یهموستاز

 Hassanvand et) گردد یم یکيمتابول های تيفعال فيتضع

al., 2019.) بر عالوه توسوليس در میسد یها یون تجمع 
 میآنز تيفعال مهار قیطر از ،یفتوسنتز های رنگدانه کاهش

 اثر فتوسنتز ندیافر بر زين نیکالو چرخه طول در سکويروب
 در خشک ماده تجمع کاهش باعث تینها در و گذارد یم
 با مطالعه،این  در (.Parida & Das, 2005) شود می اهيگ

 و برگ در -Cl و +Na یها یون تجمع شوری غلظت افزایش
 .افتی شیافزا مرزنجوش مطالعه مورد گونهریز دو هر شهیر

 ها برگ از بيشتر ها ریشه در میسد تجمع زیرگونه، دو هر در
 به بتنس ولگار گونهریز که داد نشان جینتا عالوه به .بود
 بيشتری +Na و برگ در یکمتر +Na یحاو ليگراس گونهریز

 یدارا ولگار گونهریز است مکنمالبته  بود. ها ریشه در
 یها اندام از سدیم یها یون حذف یبرا زیمتما سازوکار

 ای شهیر واکوئل در آن بندی تقسيم با احتماالً که باشد ییهوا
 Sabra et) باشد همراه ها شاخه به آن انتقال کردن محدود

al., 2012.) ریشه چوبی آوندهای از سدیم یون دفع عالوه به 
 شوری تحملسازوکارهای  از یکی نيز HKT نناقال توسط

 انباشت کاهش حدودی تا تواند می که است گياهان در
 ,.Horie et al) نماید توجيه ها برگ دررا  سدیم یها یون

 یها برگ در کلر تجمع ميزان سدیم، یون برخالف (.2008
 سدیم، مشابه البته که بود ها ریشه از بيشتر زیرگونه دو هر

 از کمتر ولگار زیرگونه ریشه و برگ در کلر تجمع ميزان
 محدود طریق از نمک غلظت کنترل بود. گراسيل زیرگونه

 هوایی یها اندام در +Na یها یون تجمع و انتقال کردن
 شوری تنش به تحمل بارزسازوکارهای  از یکی عنوان به

 Aparicio؛ Munns & Tester, 2008) است شده شناخته

et al., 2014) نيز مرزنجوش گياه مورد در تواند می که 
 در ميپتاس غلظت اگرچه تحقيق، این نتایج طبق باشد. صادق
 کاهش شوری شدت افزایش با زیرگونه دو هر شهیر و برگ
 ریشه و برگ پتاسيم ميزان از ولگار زیرگونه اما یافت

 ییآنجا از بود. برخوردار گراسيل زیرگونه به نسبت بيشتری
 ییايميش وی کیزيف ساختار ميپتاس و میسد یها یون که

 یانتقال های ستميس قطری از آنها جذب و دارند یمشابه
 با مؤثر جذب یبرا معموالً رو شود، ازاین می انجام یکسانی

https://jispp.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Davazdahemami
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 میسد غلظت باالبودن بنابراین .کنند یم رقابت گریکدی
 است ممکن پالسمایی غشای های لاکان برای رقابت دليل به
 نسبت کاهش به منجر و نموده ممانعت ميپتاس جذب از

 مبنا همين بر (.Zeng et al., 2013) گردد میسد به ميپتاس
 میسد به ميپتاس نسبت باالبودن مختلف، تحقيقات در
 به تحمل یبرا گياهان انتخاب مهم یارهايمع از یکی عنوان به

 طبق (.Ashraf, 2002) است شده گرفته نظر در نمک
 حفظ Khodambashi (2104) و Archangi گزارش
 مهم های لفهؤم از یکی تواند می K/Na باالتر های نسبت
 و Aparicio باشد. ریحان های توده در شوری به تحمل

 که زیتون از ارقامی داشتند اظهار نيز (2104) همکاران
 آن انتقال از ممانعت و ها ریشه در +Na انباشت توان دارای

 نشان K/Na نسبت در را کاهش نیکمتر و بوده ها برگ به
 مشابه طور به بودند. شوری به ارقام نتری متحمل دادند
 شوری سطوح تمام در ولگار زیرگونه چونبيان کرد  توان می
 باالتری K/Na نسبت از ریشه و برگ اندام دو هر در و

 آن تحملبنابراین  ،بود برخوردار گراسيل زیرگونه به نسبت
 سطوح تمام در اینکه همچنين است. بوده بيشتر نيز شوری به

 ها ریشه به نسبت باالتری K/Na نسبت ها برگ شوری،
 مهارکننده سازوکار کی وجود دهنده نشان تواند میکه  داشتند
 کاهش باشد. مرزنجوش گياه در ها برگ به +Na انتقال
 در زیرگونه دو هر ریشه و برگ در فسفر و نيتروژن غلظت
 نتایج دیگر از آبياری آب در نمک غلظت افزایش به پاسخ
 طيمح در اهانيگ توسط نيتروژن جذب مهار بود. تحقيق این

 با نمک یها یون یستيآنتاگون اثر ليدل به احتماالً شور
NO3 یها یون

NH4 و -
 یها یون یريبارگ در اختالل ،+

 ليدل به آب جذب کاهش شه،یر یچوب آوند در نيتروژن
 بيآس تعرق، زانيم کاهش شه،یر منطقه در یاسمز راتييتغ
 ليدل به ترکم نيتروژن یتقاضا ای و شهیر یغشا ساختار در

 (.Ashraf et al., 2018) اشدب اهانيگ رشد زانيم کاهش
 کلر، با فسفر جذب ندیافر بودن مشابه به توجه با همچنين

 میسد کلرور از یناش یشور طیشرا تحت کلر جذب شیافزا
  و گردد فسفر جذب زانيم کاهش باعث تواند یم
 کند یم دايپ کاهش فسفر به اهيگ یدسترس تيقابل بيترت نیبد

(Jindal et al.,1993.) 
 ورکلر از یناش یشور تنش ق،يتحق نیا جینتا براساس

 کاهش ،ییغذا عناصر و آب جذب کاهش قیطر از میسد
 باعث کلر و میسد یها یون انباشت شیافزا و ليکلروف
 زانيم و خشک ماده عملکرد ،یرشد یها ویژگی کاهش
 یون بيشتر تجمع .شد مرزنجوش زیرگونه دو هر در اسانس
 ها برگ در K/Na نسبت بودن باالتر و ها ریشه در سدیم
 طریق از نمک غلظت کنترل دهنده نشان ،ها ریشه به نسبت
 یها اندام در +Na یها یون تجمع و انتقال کردن محدود
 تحمل بارزسازوکار  یک عنوان به تواند می که باشد می هوایی

 گردد.محسوب  مرزنجوش یها گونهزیر در شوری به
 تجمع دليل به ولگار زیرگونه کهبيان کرد  توان می همچنين

 ،K/Na باالتر نسبت بودن دارا کلر، و سدیم یها یون کمتر
 از ،رویشی پيکر عملکرد و کلروفيل شاخص در کمتر کاهش
 به نسبت شوری تنش برابر در بيشتری نسبی تحمل ميزان

 است. برخوردار گراسيل زیرگونه
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Abstract 
Oregano (Origanum vulgare L.) is a perennial herbaceous plant belonging to the fam. 

lamiaceae that is used as a spice for flavoring foods and also for medicinal purposes as 

carminative, diaphoretic, expectorant, sedative, stomachic, diuretic, antitussive, and 

antirheumatic. To evaluate the effects of salinity stress on some growth and physiological 

parameters, essential oil content, and nutrients absorption in two oregano subspecies, a factorial 

pot experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. The 

experimental factors included two subspecies of oregano (ssp. vulgare and ssp. gracile) and 

salinity stress at four levels (0, 25, 50, and 100 mM of NaCl). The results showed that the 

salinity stress had a significant effect on the measured parameters. With increasing the salinity 

level, the growth characteristics (plant height, stem diameter, number of leaves, and dry matter 

yield), leaf relative water content (RWC), chlorophyll index (SPAD), percentage and essential 

oil yield, N, P, and K content and K/Na ratio in leaves and roots decreased, while Na and Cl 

content in leaves and roots of both subspecies increased. The two subspecies response to the 

different levels of salinity stress was different. The higher Na accumulation in the roots and 

higher K/Na ratio in the leaves compared to the roots indicated the ability of oregano subspecies 

to limit the transfer and accumulation of Na
+
 ions in their shoots. Overall, the findings of this 

study showed that the ssp. vulgare had higher tolerance to the salinity stress than ssp. gracile 

due to the less accumulation of Na and Cl ions, higher K/Na ratio, and lower reduction in 

chlorophyll index and dry matter yield. 
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