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آید. شوری در آب یا در خاک، یکی از شمار میترین عوامل محدودکننده رشد و تولید محصول در سراسر دنیا بهتنش شوری یکی از مهم

 اه داروییبررسی اثر شوری آب آبیاری بر گیژوهش حاضر با هدف خصوص در نواحی خشک و نیمه خشک است. بنابراین پهای مهم بهتنش

مال تکرار درروستای ج سهای و در قالب طرح بلوک  کامال تصادفی با در یک آزمایش مزرعه  (،.Thymus vulgaris Lآویشن باغی )

 4زیمنس بر متر )شاهد(، دسی 1ارهای منظور تیمبدین  .گردیداجرا  1395کیلومتری شیراز در سال  120آباد از توابع ارسنجان در 

گیری وزن اندازه های کشاورزی اعمال گردید.هصورت طبیعی و با استفاده از آب چازیمنس بر متر شوری بهدسی 7زیمنس بر متر و دسی

نتایج نشان داد با افزایش . ند تحلیل شد تجزیه و SASافزار ها در نرمپرولین در اوایل گلدهی گیاه انجام شد. داده و های هواییخشک اندام

دسی  7ح های هوایی و میزان پرولین افزایش یافت. درحالیکه افزایش شوری تا سطوزن خشک اندامزیمنس بر متر، دسی 4شوری تا سطح 

ن باغی با گیاه آویشی ه  به منظور آبیارجه به این موارد می توان  چنین نتیجه گرفت کوبا تها گردید. زیمنس بر متر باعث کاهش این شاخص

 دسی زیمنس بر متر به دست می آید.   4آب شور، بهترین نتیجه از نظر بازده محصول در شوری 

 باغی آویشن کلمات کلیدی: پرولین، تنش شوری، وزن خشک، 
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 مقدمه

در بین  باشند.جنس می 220ت که متعلق به ونه گیاهی اسگ 4000های صورت گرفته دارای تیر نعناع طبق بررسی

 گیرند. ها مورد استفاده قرار میهای دارویی وجود دارند که در درمان بیماریگیاهان تیره نعناع گونه

 از کیی بوده که (Lamiaceaeنعناعیان ) تیره مهم گیاهان از( .Thymus vulgaris L)باغی  آویشندر این میان 

 نواحی گیاه این منشأ. باشدمی ساله چند و خشبی یاهیگ باغی آویشن .است ایادویه و دارویی گیاهان ترینقدیمی

 مستقیم ساقه دارای و داشته ایبوته ساختار گیاه این. رویدمی وسیعی سطوح در اروپا جنوب در و شده گزارش مدیترانه

 مواددارد.  بستگی ویشر محل اقلیمی شرایط به که باشدمی متفاوت ارتفاع با چهارگوش پرشاخه، و چوبی یا علفی و

 تهیه الکلی هایعصاره و تنتور از. گیردمی قرار استفاده مورد سرفه معالجه برای و بوده آور خلط باغی آویشن مؤثره

 آویشن مؤثره مواد. ودشمی فراوان استفاده آسم و برونشیت گلودرد، سرفه، معالجه برای گیاه این رویشی پیکر از شده

 ایعدرصن غذایی مواد ندهنگهدار بعنوان آن کارواکرول و تیمول از. دارد کاربرد فراوان مقادیر به غذایی درصنایع باغی

 این مؤثره مواد از. رددا قارچی ضد و باکتریایی ضد شدید خاصیت همچنین باغی آویشن اسانس. شودمی استفاده غذایی

زرگری، شود )می استفاده پماد و اهشویه دهان ها،لوسیون عطرها، ها،کرم تهیه در و بهداشتی و آرایشی صنایع در گیاه

1390.) 

 محیطی است تأثیر ژنوتیپ و عواملشان داده است که ساخت مواد مؤثره گیاهان دارویی تحتهای انجام شده نبررسی

رو های محیطی روبهگیاهان در طول رشد خود با درجات متفاوتی از تنش(. 1392، زاده)ستایش مهر و اسماعیل

نین کنند. ولی در شروع عالئم با هم تفاوت داشته و همچهای مشترکی را در گیاهان القاء میپاسخ هاشوند و تنشمی

ها گیاه را قادر به ترمیم آسیب ناشی از تنش کرده یا ها با بیان یکسری از ژنباشند. تنشها متفاوت میهای آنگیرنده

تنش (. 1392 کند )غالمی و همکاران،د حمایت مید آمهای محیطی که در آینده پیش خواهگیاه را در برابر تنش

آید. شوری در آب یا در شمار میترین عوامل محدودکننده رشد و تولید محصول در سراسر دنیا بهشوری یکی از مهم

تنش شوری (. Siringam et al., 2011) خصوص در نواحی خشک و نیمه خشک استهای مهم بهخاک، یکی از تنش

کند کاهش رشد یک نوع سازگاری برای زنده های غیرزیستی دیگر رشد گیاهان را محدود میز تنشهمانند بسیاری ا

توان در سطح کل گیاه، بار شوری باال بر روی گیاهان را میاثر زیان(. Zhu, 2001) ماندن گیاه در شرایط تنش است

 (. Kumar & Bandhu, 2005) مثل  مرگ گیاه و یا کاهش محصول مشاهده نمود
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اق دم الحتنش اسمزی و سمیت یون به عنوان علل احتمالی مسمومیت شوری شناخته شده است. تنش اسمزی با ع

 بر یمنف ریتأث تواندی میتنش شورهمچنین . گردددیواره سلولی و گسترش سلول همراه است که منجر به توقف رشد می

 را نیرولپوصاً مخص دهاینواسیامر، سطح آم نیا ، اماشته باشددا نیپروتئ یچرب و محتو یدهایمحلول، اس یقندها

و  یقو یسمزا باتیترک ریثتأ ،یتنش شور تیسم ریتأث ژهیوبه ییبه عدم تعادل مواد غذا تواندیم دهد کهیم شیافزا

 (.1395 )هراتی و همکاران، داده شود سبتکاهش فتوسنتز ن

های محیطی به ویژه شوری و تنظیم اسمزی، ناشی از تنش با توجه به نقش موثر اسیدآمینه پرولین در تعدیل آثار مخرب

 شرایط در گیاهان از در بسیاری است. شوری تنش به گیاه تشخیص مقاومت برای مهمی معیار پرولین میزان سنجش

 اسمزی پتانسیل کاهش که با نحو این به( Ashraf & Foolad, 2007)  یابد می پرولین افزایش انباشت میزان نامساعد

 درون به آب یافتن باعث جریان آب، جذب کرده و با تسهیل ایفا تنش طی در را اسمزی نقش نگهدارنده وپالسمی،سیت

 در هاآنزیم و ها پروتئین پالسمایی، حفاظت غشای در بر این پرولین عالوه. (Gharsallah et al., 2016)شود می گیاه

 کردن جاروب و کاهش -پتانسیل اکسایش  ئوستازیهوم حفظ ی وسیله به مختلف هایمخرب تنش اثرات برابر

 ی وسیله به را تنش به مقاومت پرولین میزان افزایش دارد. فعال نقش اکسیژن های( و گونهROSآزاد ) های رادیکال

پاک  در همچنین  دهدمی افزایش هاپروتئین اکسیداسیون و لیپیدهای اشباع پراکسیداسیون نوری، مهار از جلوگیری

 شدن انباشته به با توجه حال این با دارد، نقش شوری از ناشی اکسیداتیو در تنش های هیدروکسیلادیکالر سازی

 ,.Islam et al) اساسی دارد توجه به نیاز آن متابولیسم و ماده این شدن نقش انباشته شوری، به مقاوم گیاهان در پرولین

2009.) 

 مصرف و است کار رفته به نیتروژن آن ساختمان در که است آلی یبپرولین یک ترک، Marschner  (1995) نظر براساس

 Heuer باشد. مطالعات رمؤث آن سنتز افزایش در تواندمی آمونیوم و نیترات یا ترکیب و نیترات صورت به نیتروژن

 افزوده اهانگی هایاندام در تمام پرولین همانند آلی ترکیبات تجمع میزان بر شوری، بروز طی در نشان داد ،(1994)

 و آبدوست هایقسمت آن شامل هایمولکول و بوده سلول سیتوپالسم در شده آمینه ذخیره اسید پرولین شود.می

 محیط از آب جذب ادامه رایالزم ب شرایط حدی تا تواندمی  تنش تحت گیاهان هایدر بافت پرولین تجمع .آبگریزند

  .فراهم آورد گیاهان برای ریشه

های مختلف گیاهی انجام شده های محیطی بر رشد و عملکرد گونهای که در مورد تاثیر تنشهای گستردهرغم بررسیبه

های ن شناخت ویژگیشود بنابرایهای محیطی اطالعات اندکی یافت میاست، در مورد واکنش گیاهان دارویی به تنش

های ها اثرگذاریو افزایش عملکرد آندر ارتباط با تنش شوری در گسترش سطح کشت  عملکردی گیاه آویشن باغی
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مهمی داشته باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی سطوح مختلف شوری بر میزان وزن خشک و پرولین گیاه 

 آویشن باغی بوده است.
 

 هامواد و روش

ایش زمیک آ (.Thymus vulgaris L) جهت بررسی اثر تنش شوری بر روی فاکتورهای مورد نظر در گیاه دارویی

 120جان در در روستای جمال آباد از توابع شهرستان ارسن تکرار سهای در قالب طرح بلوک کامال تصادفی با مزرعه

 1های رت از  غلظتتیمارهای شوری مورد استفاده در این آزمایش عبا. گردیداجرا  1395کیلومتری  شیراز در سال 

ال طبیعی اعم های کشاورزی با شوریربودند که با استفاده از آب چاهزیمنس بر متدسی 7و  4)تیمار کنترل یا شاهد(، 

وری ش، آب با تحقیق گردید. به منظور یکسان سازی نوع نمک موجود در آب و جلوگیری از تاثیر نوع امالح  بر نتایج

ی دس6/0وری شب با وسیله تانکر به مزرعه انتقال داده شده سپس با آدسی زیمنس بر متر از چاه کشاورزی، به 10تا  9

ستگاه هدایت آب بوسیله د ECو با اندازه گیری ( 1392، زاده بهابادیمهر و اسماعیلترکیب شده )ستایش زیمنس بر متر

دسی زیمنس بر متر(  7و  4، 1های مورد نظر )شوری، تایوان EZDO ساخت کمپانی CTS-406 مدلالکتریکی سنج 

ه بر کند نقطه رعه از چمخلوط کردن کود دامی با خاک مزرعه و شخم و تسطیح مزکه بعد از آماده شد. الزم به ذکر است 

ایشگاه ه به آزمک نمونروی قطر مزرعه واقع شده بود نمونه برداری انجام شد، نمونه ها با هم مخلوط شده و نهایتا ی

 .ارسال گردید

ید و در نتقل گردماصلی  اوایل بهار به بستر برای تهیه نشاءها بذر گیاه در اسفندماه در  خزانه کشت شد. نشاءها در 

ها و ایجاد یک تراکم یکنواخت در متر کشت شدند. جهت جلوگیری از تنش آبی بوته 5/1×  5/1های با ابعاد کرت

ن قبل از ا )درزماهبوته برداشت مزرعه، زمان اعمال تیمارهای شوری پس از استقرار کامل بوته دو ماه در نظر گرفته شد.

ها هداشت بوتی،  برن به مرحله گلدهی و در زمان رشد رویشی( به منظور اندازه گیری وزن خشک اندام های هوایرسید

و  استخراج ورولین پبه منظور اندازه گیری وزن خشک اندام های هوایی، اندازه گیری میزان عناصر سدیم و پتاسیم، 

 ل از گلدهی انجام شد.گیری مواد موثره در مرحله پایان رشد رویشی و قباندازه

ساعت  48تا  24گراد به مدت درجه سانتی 75ها در آون در درجه های هوایی: نمونهگیری وزن خشک انداماندازه

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

 گیری شد.این صورت اندازه( به 1973و همکاران ) Batesپرولین با استفاده از روش  گیری میزان پرولین:اندازه
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 2کنیم. بعد از آن لیتر اسید استیک گالسیال اضافه کرده سپس محلول را رگم میمیلی 2گرم نین هیدرین را به  125/0

ساعت در یخچال با دمای  24دست آمده را به مدت موالر به محلول اضافه نموده و محلول به 6لیتر اسید فسفریک میلی

 5ر را در گرم ماده ت 05/0کنیم تا معرف به خوبی تثبیت شود. بعد از این مرحله نگهداری میگراد درجه سانتی 4

لیتر از میلی 2صاف نمودهو سپس  2من شماره ساییده و محلول را با کاغذ وات %3لیتر اسید سولفوسالسیلیک میلی

به مدت نیم  وید استیک مخلوط نموده لیتر اسمیلی 2ین هیدرین و لیتر محلول اسیدنمیلی 2عصاره صاف شده را با 

ها را جهت سرد شدن به حمام یخ دهیم.بعد از سپری شدن این مدت زمان لولهدرجه قرار می 100ساعت در دمای 

لیتر تولوئن اضافه اضافه نموده و بعد از ثابت شدن محلول برای میلی 6های آزمایش کنیم در نهایت به لولهمنتقل می

 .کنیمنانومتر با شاهد تولوئن خالص استفاده می 520ین از طول موج گیری پرولاندازه

نالیز آجام شد. تیمار ان ها در قالب طرح بلوک کامال تصادفی با سه تکرار برای هرتجزیه و تحلیل داده بررسی آماری: 

 95ینان ای دانکن با ضریب اطمهستفاده از آزمون چند دامنها با او مقایسه میانگین SASها با استفاده از نرم افزار داده

 .انجام شد Excelرسم نمودارها نیز با استفاده از نرم افزار  انجام گرفت.  (P≤ 05/0)درصد 

 

 نتایج

ارائه  1پرولین در جدول  نتایج تجزیه واریانس وزن خشک ساقه و برگ و مقدارهای رشد: اثر تنش شوری بر شاخص

ار وزن خشک مقدبر  (P≤ 01/0) درصد 1ی اثر معنی داری در سطح احتمال شده است. با توجه به نتایج، تنش شور

ظر نختلف شوری از ها ، بین تیمارهای مبر اساس مقایسه میانگین داده .داشته است Thymus vulgaeis ساقه و برگ گیاه

به  (.1د )شکلمتفاوت بوهای مختلف نمک بر مقدار وزن خشک اثر غلظتدار وجود داشت و وزن خشک اختالف معنی

بیشترین مقدار  دسی زیمنس بر متر به 1گرم( در تیمار شوری  68/10طوری که با افزایش شوری، مقدار وزن خشک )

قدار ی به کمترین مدسی زیمنس بر متر افزایش یافت، سپس با ادامه روند افزایش شور 4گرم( در تیمار  57/13خود )

 .ر متر رسیددسی زیمنس ب 7گرم( در تیمار 39/5وزن خشک )
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 جزیه واریانس اثر شوری بر شاخص رشد و میزان پرولین در آویشن باغی ت -1جدول  

 

 میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 مقدار پرولین )gr(وزن خشک   

(µmol g-1 

FW)  

 

 000/0 577/0** 2 خطای آزمایش

 91/1082** 650/37** 2 شوری

 ns928/1 **000/3 6 بلوک
 درصد  1احتمال  معنی دار در سطح  **

nsداری در سطح یک درصد: عدم معنی 

 

 
 

هر عدد میانگین سه تکرار . Thymus vulgarisهای مختلف نمک بر مقدار وزن خشک ساقه و برگ گیاه اثر  غلظت -1شکل 

± SE  می باشد. حروف متفاوت قرار گرفته در باالی هر ستون بر اساس آزمون آماری ANOVA 1 و تست آماری دانکن در

 معنی دارمی باشند. P≤ 01/0سطح 
 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش شوری اثر معنی داری در سطح تأثیر تنش شوری بر پارامترهای بیوشیمیایی: 

ی دس 1(. با افزایش میزان شوری از 1( بر میزان اسید آمینه پرولین داشته است )جدول P≤ 01/0)احتمال یک درصد 

میکرومول بر  2/67میکرومول بر گرم ماده تر گیاهی به  8/39زیمنس بر متر، مقدار پرولین از دسی 4زیمنس بر متر به 

                                                           
1 - Analyze of Variance 
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دسی  7گرم ماده تر گیاهی افزایش می یابد. با ادامه روند افزایش شوری، مقدار پرولین کاهش یافته و در تیمار شوری 

 (.2ل بر گرم ماده تر گیاهی می رسد )شکل میکرو مو 7/30زیمنس بر متر، این مقدار به 

 
 

 
 ±کرار هر عدد میانگین سه ت. Thymus vulgaeisثر غلضت های مختلف نمک بر میزان اسید آمینه پرولین درگیاه ا -2شکل 

SE می باشد. حروف متفاوت قرار گرفته در باالی هر ستون بر اساس آزمون آماریANOVA  نکن در سطح و تست آماری دا

01/0 ≥P معنی دارمی باشند. 

 

 بحث
 

ت تنش در گیاه آویشن باغی تح روند تغییر وزن خشک اندام های هواییهای رشد رویشی: اثر تنش شوری بر شاخص

دسی زیمنس بر متر، وزن خشک  4زیمنس بر متر به مقدار دسی 1به طوری که با افزایش شوری از شوری متفاوت بود. 

منس بر متر رسید. با دسی زی 7وند افزایش شوری، به کمترین مقدار وزن خشک در تیمار افزایش یافته سپس با ادامه ر

(، 1393اران،و همک توجه به این که وزن خشک معیار مناسبی از عملکرد فتوسنتزی و رشد در گیاهان می باشد )آقایی

زان فتوسنتز و رشد در گیاه زیمنس بر متر به بعد، حاکی از کاهش میدسی 4مشاهده روند کاهش این صفت از تیمار

  آویشن باغی در این شرایط می باشد.

توان به کاهش عملکرد فتوسنتز، تخریب غشاهای سلولی، کاهش روند این صفت با افزایش میزان تنش شوری را می

 عدمو های سدیم و کلر اثرات سمی یون(، Sharifi et al., 2006) کاهش آب قابل دسترس برای گیاه و تجمع یون سدیم
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به تبع آن عدم تعادل در جذب سایر ترکیبات متابولیکی رشد گیاه و  و بیوفیزیکی های موثر بر اعمالیون یونی تعادل

(؛ 1392) نتیجه این پژوهش با نتایج ستایش مهر و همکاران(.Jamil et al., 2006)عناصر غذایی به وسیله گیاه دانست

Abdul ،(؛ 2007) و همکارنTabatabaie  وNazari  (2007 ).مطابقت داشت 

 اثر تنش شوری بر میزان پرولین:

هـای محیطی را حذف و از های آزاد تولیـد شـده در طـول تـنشاست که اکسیژن پرولین اسمولیت سازگاری

عنوان محافظی تحت شرایط اتجمـع پرولین در بسیاری از گیاهان، غیرسمی و به.حفاظت مـی نمایـد های بزرگمولکول

هـای آنزیمـی در شـرایط باشد. عـالوه بر این امالح سازگاری مانند پرولین ظرفیت حفظ فعالیـتشوری می تنش

ری از طریق تعادل قدرت اسـمزی وتجمع پرولین تحت شرایط تنش ش(. Ozturk et al., 2012) شـوری را دارنـد

ن باعث پایداری سـاختار و عملکرد سیتوزول با واکوئل و آپوپالست از سلول محافظت میکند. پرولین همچنی

 شود.میهای مختلف ماکرومولکول
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 یتوپالسمیس هــایمیو آنــز یدر برقــراری فشــار اسـمزی، حفاظــت غشــای ســلول ــدیینقــش کل نیپـرول

 ,.Bybordi et al) دینمایم  فـایآزاد نقش خـود را ا هایکالیجذب راد قیوارده را دارد که از طر هایبیاز آس یناش

آن  شدر محیطدر  نمک یباال غلظتاز  ناشی ندامیتو که دگیر ارقر پایین بیآ پتانسیلدر  هگیا که قتیو همچنین(. 2012

  (.Iqbal & Ashraf, 2006) رودمی رکا به وژننیترو  ژینرا هخیرذ یک انعنو به لینوپر ،باشد

 متر بر زیمنس دسی 4 سطح تا شوری تنش دهدمی نشان ژوهشدر این پ پرولین مقدار سنجش از آمده دستبه نتایج 

 بر زیمنسدسی 7 شوری تنش جودو این با گردد.گیاه آویشن باغی می هایبافت در پرولین دارمعنی افزایش به منجر

مخرب  لین در تعدیل آثاربا توجه به نقش مؤثر اسید آمینه پرو .است شده پرولین مقدار دارمعنی کاهش به منجر متر

 رسد تجمع زیادهای محیطی به ویژه شوری و تنظیم اسمزی، این افزایش قابل توجیه است. به نظر میناشی از تنش

مزی شود سازد تنش اسمزی ناشی از شوری را تاحدی برطرف نموده و منجر به تعادل اسپرولین، گیاه را قادر می

(Çelik & Ünsal, 2013.) زیمنس بر متر، کاهش شدید توان سنتزی دسی 7ر تیمار شاید علت کاهش میزان پرولین د

 رد پرولین مهم نقش رغمعلی شودناشی از کاهش شدید فتوسنتز در گیاه باشد که برای این گونه تنش شدید محسوب می

 طور به تواندنمی تنش طول در اسید آمینو این تجمع مقدار شوری، تنش در اسمزی تعادل برقراری و سلول حفاظت

ی موارد جمع بند (.Parvaiz & Satyawati, 2008) شود تلقی حساس از مقاوم گونه تشخیص فاکتور عنوان به یقطع

وری شحصول در ازده مبفوق حاکی از آن است که به منظور آبیاری گیاه آویشن باغی با آب شور، بهترین نتیجه از نظر 

 دسی زیمنس بر متر به دست می آید.   4
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Effect of three levels of salinity on proline content and dry weight in Thymus vulgaris L. 
 

3, Leila Zandi*2Zainab Jafarian, 1Husseini-hadem AlK Zainab 

 

Salinity stress is one of the most important factors limiting the growth and production of crops 

throughout the world. Salinity in water or in soil is one of the important stresses especially in dry and 

semi-arid regions. Therfore the aim of this study was to investigate the effect of Thymus vulgaris L.on 

irrigation with saline water. A field experiment was conducted in a completely randomized block 

design with three replications. Salinity treatments used in this experiment were 1, 4 and 7 DS/m 

which were applied well water with natural salt for agriculture. Measurements of dry weight of stem 

and Proline were done in the stage before flowering. Data were analyzed in SAS software and the 

results showed that with the increase of salinity up to level 4 DS/m; the dry weight of stem and leaves 

and amount of proline were increased. While the increase of salinity up to level 7 DS/m reduces this 

index. With an increase in salinity. Such can be concluded in order to irrigate the plant thyme garden 

with salty water, the best results in terms of product yields in 4 DS/m is obtained.  

 

Key words : Proline, salinity stress, T. vulgaris 


