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1392 تابستان ،2 شماره ،هشتم سال ،30 پیاپی شماره گیاهی، علوم هاي پژوهش فصلنامه   
 

   رویشی پونه معطرهاي  اندام بر رشدشوري  تنشاثر 
)Mentha pulegium L.(  

  

    

  چکیده

باعث افزایش ، مقاوم به شوريهاي  شور در کشور شناخت و دستیابی به گونههاي  توجه به گسترش خاك با
از روسـتاي   .Mentha pulegium L گیاههاي  در این پژوهش قلمه شود. می میزان عملکرد محصول و توان تولید

 95تـا   20ه اي تحـت تیمارهـاي   چهارده توابع الهیجان به تهران منتقل شدند و در گلدان و شرایط آبیاري قطر
رویشی گیاهان مورد بررسی هاي  شناسی و تکوینی اندام ریختهاي  ویژگی کلرور سدیم قرار گرفتند. موالر میلی

 هـا و کـاهش رشـد    نکـروز بـرگ   افزایش غلظت نمک موجب کلـروز حاشـیه اي،   قرار گرفتند. نتایج نشان داد
به حالت  نوعی سازگاري دیده شد و رشد و نمو تقریباً NaCl موالر میلی 65 تحت تیمارهاي  در نمونه گردد. می

مشاهدات مقایسه اي میکروسکوپی نشان داد در ریشه با افزایش غلظت  بازگشت. مشابه گیاهان شاهد)( طبیعی
تعداد یابد. ساقه با افزایش غلظت نمک زودتر به ساختار پسین رفت و  می نمک، قطر عناصر متاگزیلمی افزایش

 در برگ با افزایش غلظت نمک آثـار آبگیـري ناشـی از    افزایش یافت. سلولی و فعالیت الیه زاینده نیزهاي  الیه
 65 اما در تیمار ،قطر عناصر آوندي در تیمارهاي سنگین کاهش یافت افزایش فشار اسمزي در سلولها دیده شد.

  .قطر عناصر آوندي به حالت عادي نزدیک شد نمک، موالر میلی
  

  پونه معطر،تنش شوري، ساختار تشریحی واژگان کلیدي:
 

  1مقدمه
گیـاهی متعلـق    .Mentha pulegium Lپونه معطر 

 گیاهی علفی و است. پونه، Labiateaeبه تیره نعناعیان 
مرطـوب  هاي  پایا است که به حالت وحشی در دشت

حتی داخل آب، غالبا نواحی  ،آبهاي  و حاشیه جریان
مرکزي، جنوبی و غرب اروپا و جنـوب غربـی آسـیا،    

  .روید می شمال آفریقا، حبشه و جزایر قناري
البرز، شمال و شمال شـرقی  هاي  در ایران در دامنه

و برخی نقاط دیگر انتشار دارد. این گیاه داراي سـاقه  
 15 تـا  10اسـتوانه اي بـه ارتفـاع     اي با ظاهر تقریبـاً 

                                                             
  jafarisayeh@yahoo.com مسئول مکاتبه:*

متر است. پونه معطر داراي ریـزوم وبـن رونـده     سانتی
متـر و   سانتی 7 تا 4بیضوي به درازاي هاي  است. برگ
داراي دمبرگ  متردارد که معموالً سانتی 3تا 2به عرض 

شـکل  کوتاه یا فاقد آن هستند. پهنک در قاعده قلبـی  
است و برگها به صورت متقابـل بـر روي سـاقه قـرار     

فـراهم  هـاي   ده و به صورت دستهگرفته اند. گلها نرما
شـوند   می دیدهها  به رنگ مایل به بنفش در کناره برگ

کاسـه گـل    کننـد.  مـی  و ظاهري سنبله مانند را ایجـاد 
 واقعـی  شهیدي( فندقه است 4استکانی و میوه از نوع 

  ).1364 ،دهنده

  

  3، فائزه شرعی2احمد مجد ،1*سایه جعفري
  ی، تهران، ایرانانشکده علوم زیستد واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسالمی عضو هیات علمی 1

  تهران، ایران دانشکده علوم زیستی، ،واحد تهران شمال استاد، دانشگاه آزاداسالمی، 2
 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، تهران، ایراندانشجوي کارشناسی 3

  

 8/4/92: پذیرش تاریخ      21/12/91: دریافت تاریخ
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پونه معطر خواص درمانی زیادي دارد از جمله اثر 
آور و ضدعفونی کننده بادشکن، محلل، صفرابر، خلط 

است. در طب گیاهی از آن براي رفع سیاه سرفه، آسم، 
 عنـوان قاعـده آور اسـتفاده    هیستري، نفخ، نقرس و بـه 

 گسـترش  ).1364 ،دهنـده  واقعـی  شـهیدي ( شـود  می
منـاطق  هـاي   شور و کویري شدن سـرزمین هاي  زمین

خشک جهان امري جدي است و برخی عوامل طبیعی 
 و هوایی در این گسترش دخیل از جمله تغییرات آب

باشند. عالوه بر این، انسان نیـز بـه طـرق مختلـف      می
موجب افزایش نمک در خاك و ایجاد پدیده شـوري  

گردد، کـه جـاي بسـی تامـل و توجـه دارد.       می ثانوي
گـذارد و   مـی  شوري خاك بر رشد و کیفیت گیاه تاثیر

گردد در نتیجه مـواد آلـی    می باعث فشرده شدن خاك
 زه آب پیـدا شـکل  یابـد و خـاك م   مـی  اهشخاك کـ 

ل نفـوذ بـودن   بقاکند. رشد ریشه گیاهان در اثر غیر می
شـود. شـوري زیـاد باعـث      می شور محدودهاي  خاك

بنــابراین  .شــود مــی کــاهش جــذب آب توســط گیــاه
 متابولیسم و جذب عناصر غـذایی تحـت تـاثیر قـرار    

گیاهی مقاوم بـه  هاي  گیرد از این رو شناسایی گونه می
  باشد. می شوري حائز اهمیت

  
  ها مواد و روش

از  15/01/1389مورد بررسی در تاریخ هاي  نمونه
روستاي چهارده از توابـع الهیجـان جمـع آوري و بـا     
اســتفاده از فلورهــاي معتبــر شناســایی شــدند. خــاك 
مناسب با رویش گیاه را که تحت عنـوان گـل چـرب    

در خـاك  هـا   ریخته و قلمهها  شود در گلدان می نامیده
قرار گرفتند. به منظور جلوگیري از تـنش محیطـی بـه    

تیمار  6مدت دو هفته آبیاري با آب شهر انجام گرفت. 
مختلــف کلــرور ســدیم در هــاي  مختلــف از غلظــت

بـه   مـوالر  میلی 95 و 65،80 ،50، 35 ،20هاي  غلظت
داده شد. به منظـور  ها  آبیاري قطره اي به گلدانشکل 

یري از افـزایش غلظـت   کاهش سطح تبخیـر و جلـوگ  

نمک ناشی از تبخیر آب، دقت در آزمـایش و آبیـاري   
اي  هـا بـا اسـتفاده از سیسـتم قطـره      یکنواخت، گلدان

اي  آبیاري قطرهشکل آبیاري شدند. تیمارهاي نمکی به 
مـدت   با تیمارهاي مورد نظر به 01/02/1389 از تاریخ

  شانزده هفته انجام شد.
رویشـی  هـاي   اندامبراي بررسی ساختار تشریحی 

نظیر ریشه، ساقه، ریزوم، برگ و دمبرگ بعد از تثبیت 
اتانول به مدت یک هفته، از  - در فیکساتور گلیسیرین

آنها برش گیري دستی شد و برشـها بـا رنـگ آمیـزي     
مضاعف کارمن زاجی و سبز متیل رنگ آمیزي شدند. 

رویشـی  هـاي   در بخش دیگري از این پژوهش بخش
، درصد 37 فرمالدئید( FAAیت کننده برداشت و در تثب

و استیک اسید  لیتر میلی 17، درصد 96 ، اتانوللیتر میلی2
ساعت قرار گرفتند.  14به مدت  )لیتر میلی 7/0خالص 

در آب جـاري، آبگیـري بـا    ها  پس از شستشوي نمونه
شـفاف سـازي در    رو به افـزایش اتـانول،  هاي  درصد

پارافین قالب گیري در ها  تولوئن انجام شد سپس نمونه
میکروسکوپی از میکروتوم هاي  شدند. براي تهیه برش

استفاده شد.بعد از  mod 4060/Bicutبا دسته چرخان  
عرضـی و طـولی بـه    هـاي   از آنها برش تنظیم دستگاه

پـس از پـارافین    میکرومتر تهیه شد. 12 تا 8 ضخامت
آمیـزي   ائـوزین رنـگ  ـ با هماتوکسیلینها  زدایی، نمونه

و عکسـبرداري از   میکروسـکوپی هـاي   شدند. بررسی
  انجام شد. Nikonبا فتومیکروسکوپ ها  نمونه
  

  
گیاهان شاهد و تحت تیمارهاي نمکی با سیستم  .1شکل 

  آبیاري قطره اي
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  نتایج
طـول و  ( مشخصات ظاهري گیاه شامل ابعاد ساقه

قطر)، تعداد و سطح برگ، طول دمبـرگ تحـت تـاثیر    
سدیم قرار گرفت. گیاه پونه معطـر  تیمار نمکی کلرور 

متفاوتی هاي  نسبت به تیمارهاي مختلف نمک واکنش
 مـوالر  میلـی  20 نشان داد. گیاه پونـه معطـر در تیمـار   

کلرید سدیم از نظر طول ساقه، سـطح بـرگ تفـاوت    
). در حالی که a,b2شکل ( محسوسی با شاهد نداشت

کلرید سـدیم، گیـاه    موالر میلی 50و  35در تیمارهاي 
کاهش قابل مالحظه اي از نظر ابعاد ساقه، سطح برگ 

 65). در تیمـار  a,b,d2 شـکل ( نسبت به شاهد داشت
ــاه در حقیقــت نــوعی مــوالر کلریــد  میلــی ســدیم گی

غلظت زیاد نمک) پیدا کرد ( سازگاري با شرایط تنش
کلرید  موالر میلی 50 و 35( و نسبت به تیمارهاي قبلی

سدیم) از نظر ابعاد ساقه، تعداد و سطح برگ افـزایش  
 اندازه و بازگشـتی شـبیه گیاهـان شـاهد را نشـان داد     

مـوالر   میلـی  95و  80در تیمارهاي  ).a,b,c,d2 شکل(
سدیم گیاهان کاهش شـدیدي را از نظـر ابعـاد    کلرید 

شـاهد و  هـاي   ساقه و سطح بـرگ نسـبت بـه نمونـه    
  .)a,b2 شکل( تیمارهاي قبلی نشان داد
  تشریحیهاي  نتایج حاصل از بررسی

هـاي   تشریحی ریشه نشان داد، نمونـه هاي  بررسی
کلرید سدیم، شـوري اثـر مخربـی     موالر میلی 20تیمار

شـاهد تغییـر   هـاي   نداشتند و گیاهان نسبت به نمونـه 
) و قطر عناصـر  P.P( اما ناحیه پوست ،اساسی نداشت

شاهد کاهش نشان داد متاگزیلمی در مقایسه با گیاهان 
ولی تعداد عناصر متاگزیلمی و قطر چـوب پسـین در   

 شـکل ( شـاهد افـزایش داشـت   هـاي   مقایسه با نمونه
a,b3کلرید سـدیم وضـعیت   موالر  میلی 35). در تیمار

). b3شکل ( کلرید سدیم بود موالر میلی20مشابه تیمار
کلرید سدیم قطر کلـی ریشـه    موالر میلی 65 در تیمار

در مقایسه یا گیاهان شاهد کاهش یافته است و تعـداد  
عناصر متاگزیلمی در مقایسه با گیاهان شاهد افـزایش  

) در مقایسه با گیاهان P.P( نشان داد، قطر کلی پوست
 95). در تیمــار c3شــکل ( شــاهد کــاهش یافــت  

 سدیم تعداد و قطر عناصر متاگزیلمیکلرید  موالر میلی
)Mxyکــاهش نشــان داد قطــر کلــی چــوب ( )xy(  و

) در مقایسه با گیاهان شـاهد بسـیار   ph( آبکش پسین
) در مقایسه بـا  P.P( کاهش یافت ولی وسعت پوست

). در d3شـکل  ( گیاهان شاهد افزایش زیادي نشان داد
هیچ یک از تیمارها آثار چروکیدگی سلولی ناشـی از،  

فشـار اســمزي  از دسـت دادن آب در نتیجـه افــزایش   
  مشاهده نشد.

تشریحی ساقه نشـان داد، بـا افـزایش    هاي  بررسی
هـاي   غلظت نمک درمقایسه با گیاهـان شـاهد، سـلول   

پوست، در نتیجه فشار ناشی از گسترش چوب پسـین  
 .شدندشکل منظم خود را از دست داد و بیضی شکل 

بین سلولی نیـز کـاهش یافتنـد. بـا افـزایش      هاي  مه آ
عناصر متاگزیلمی کـاهش و قطـر   غلظت نمک تعداد 

 20). در تیمـار a,b4 شـکل ( افـزایش یافـت   دهانه آنها
سـدیم ضـخامت چـوب پسـین در     موالر کلریـد   میلی

). در تیمار b4شکل ( مقایسه با سایر تیمارها بیشتر بود
سدیم وضـعیت سیسـتم آونـدي    موالر کلرید  میلی 65

 80امـا در تیمـار    ،)d4شکل ( مشابه گیاهان شاهد بود
سدیم قطر چوب پسین، تعـداد  موالر کلرید  میلی 95و

و قطردهانه عناصر متاگزیلمی به یکباره کاهش نشـان  
داد که این نشان دهنده عدم سازگاري این تیمارها بـه  

هـاي   ). سلولe,f4 شکل( سنگین نمک بودهاي  غلظت
الیـه در   6تـا   5الیه در شاهد به  3الی 2الیه زاینده از 

). در c4شکل ( سدیم رسیدکلرید  موالر میلی 50 تیمار
سـدیم الیـه زاینـده ماننـد     موالر کلرید  میلی 65تیمار 

شکل ( الیه تشکیل شده است 3الی  2گیاهان شاهد از 
d4 ســدیم تعــداد کلریــد  مــوالر میلــی 80). در تیمــار

شـکل  ( الیه افزایش یافـت  7الی  6 زاینده بههاي  الیه
e4سـدیم کـاهش   مـوالر کلریـد    میلـی  95 ). در تیمار

 و 80). در تیمار f4شکل ( زاینده مشاهده شدهاي  الیه
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آثـار آبگیـري را   ها  سدیم، سلولموالر کلرید  میلی 95
بـه  هـا   ساقه در حاشیه برششکل نشان دادند و تغییر 
سدیم مشهود کلرید  موالر میلی 95خصوص در تیمار 

  ).e,f4شکل ( بود
نشـان داد، بـرگ پونـه    تشریحی برگ هاي  بررسی

داراي ساختاري مانند ساختار متداول برگ دولپه  معطر
ایها است و اپیدرم زیرین و زبرین برگ کوتینی شده و 

. بافت مزوفیل شامل یـک  )a5شکل ( داراي روزنه بود
) و در زیـر آن بافـت   P.Pa( ردیف پارانشیم نـرده اي 

به پارانشیمی هاي  ) بود. سلولS.P( پارانشیم حفره اي
) را احاطه xy( ) و چوبph( صورت حلقه اي آبکش
) را ساخته اند و اپیدرم B.S( کرده اند و غالف آوندي

پوشـاند کـوتین،    مـی  زیرین که بخش زیرین پهنک را
ــت   ــرك داش ــه و ک ــکل ( روزن ــار ).a5ش  20در تیم

کلرید سدیم برگ وضـعیتی شـبیه گیاهـان     موالر میلی
ش پارانشـیم  شاهد داشت. فضاهاي بین سلولی در بخ

). در برگهـاي تیمـار   b5شکل ( نردبانی افزایش داشت
کلریـد سـدیم فضـاهاي     موالر میلی 35شده با غلظت 

در مقایسـه  هـا   بین سلولی کاهش یافت و اندازه سلول
آثـار  هـا   با تیمار قبلـی کـاهش نشـان داد و در سـلول    

هـاي تیمـار    ). در بـرگ c5شکل ( آبگیري مشاهده شد
سـدیم انـدازه   مـوالر کلریـد    میلـی  50شده با غلظـت  

در مقایسه با گیاهان شاهد شاهد کاهش یافت ها  سلول
اي  پارانشیم نرده .رسید می و بافت برگ همگن به نظر

دلیـل افـزایش    بودنـد و بـه  شکل هم  اي تقریباً و حفره
ها بـه   فشار اسمزي آثار چین خوردگی در حاشیه برگ

مشاهده شـد  شکل خوبی مشهود بود. همانطور که در 
ضخامت کلی برگ در مقایسه با گیاهان شاهد کاهش 

 موالر میلی 65که در تیمار  ). در حالیd5شکل ( یافت
هـاي   وضعیتی مشـابه نمونـه   کلرید سدیم برگ تقریباً

اي از پارانشـیم حفـره اي    شاهد داشتند. پارانشیم نرده

افزایش اندازه نشان ها  قابل تشخیص بود. سلول کامالً
که این نشان دهنده سازگاري گیاه به این غلظت دادند 

). در گیاهان تحـت تیمـار بـا    e5شکل ( از نمک است
سنگین نمک از ضخامت برگ در مقایسـه  هاي  غلظت

ولی اندازه سلولها چه در ناحیـه   ،با شاهد کاسته نشده
اپیدرم و چه در ناحیه مزوفیل کاهش پیدا کرد و آثـار  
 آبگیري سـلولها در نتیجـه افـزایش فشـار اسـمزي را     

). بـه  f,g4شکل ( توان به طور واضح مشاهده نمود می
سـدیم  مـوالر کلریـد    میلـی  80 رسد در تیمـار  می نظر

زنه در تعداد و حجم فضاهاي مربوط به اتاقک زیر رو
شـکل  ( مقایسه با تیمارهاي قبلی افزایش یافتـه اسـت  

f5هاي  هاي شاهد و نمونه ). مقایسه برش عرضی برگ
تحــت تیمــار نشــان داد در محــل رگبــرگ میــانی در 

هاي  لرید سدیم تعداد ردیف ك موالر میلی20تیمارهاي
آوندي، تعداد عناصر آوندي و در مجموع قطـر دسـته   

و عناصر آونـدي بـه طـور    آوندي افزایش یافته است 
 مـوالر  میلـی  35 ) تیمـار b6شکل ( کلی فراختر شدند

کلریـد   مـوالر  میلی 20 مشابه تیمار سدیم تقریباًکلرید 
). تعداد عناصر آونـدي و حجـم   c5شکل ( سدیم بود

کلریـد سـدیم    مـوالر  میلـی  50دسته آوندي در تیمـار 
نسبت به تیمارهاي قبلی کاهش محسوسی دارد و آثار 

شـکل  ( ها به طور واضح دیـده شـد   آبگیري در سلول
d6کلرید سدیم  موالر میلی 65که در تیمار  ) در حالی

تعداد عناصر آونـدي و قطـر دسـته آونـدي بـه دلیـل       
سازگاري که گیاه نسبت بـه ایـن غلظـت نمکـی دارد     

 80). در تیمارهـاي  e6شکل ( داددوباره افزایش نشان 
هـاي   کلرید سدیم تعداد و قطر دسـته  موالر میلی 95 و

آوندي و حجم دسـته آونـدي کـاهش محسوسـی در     
شاهد و دیگـر تیمارهـاي نمکـی    هاي  مقایسه با نمونه

  ).f,g6شکل ( نشان داد
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 )a(  

 
)b(  

  
)c(  

  
)d(  

   بر سدیم کلرید نمک مختلف هاي غلظت اثر .2شکل 
 تعداد و) c( برگ طول ،)b( ساقه طول ،)a( برگ سطح

  معطر پونه گیاه) d( برگ
 )mM20 ،3( mM35 ،4( mM50 ،5( mM65 ،6 )2، شاهد )1

mM80  ،7( mM95  

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

×) 4ابژکتیف( برش عرضی ریشه پونه معطر .3شکل 
  رنگ آمیزي با سبز متیل و کارمن زاجی

a :؛نمونه شاهد b،c،d:  تحت تیمارهاي  نمونهبه ترتیب 
NaCl موالر میلی 95، 65، 20هاي  با غلظت،  

Rh :،ریزودرم P.P :،پارانشیم پوستی End : ،آندودرمPe : الیه
  بافت چوب.: xyکامبیوم، : Caبافت آبکش، : phریشه زا، 
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
f 

 
e 

آوندي در برش عرضی ساقه پونه هاي  مقایسه دسته .4شکل 
  رنگ آمیزي با سبز متیل و کارمن زاجی×) 10ابژکتیف( معطر

a :؛نمونه شاهد b،c ،d، e، f:  تحـت  هـاي   به ترتیب نمونـه
  موالر میلی 95و  80 ،65 ،50، 20هاي  با غلظت NaClتیمار 

Tri : ،ــرك ــدرم، : Epiک ــول، : Cuاپی ــیم،: Coکوتیک :  P.Pکالنش
کـامبیوم  : Caآبکش پسین، : Sphآندودرم، :  Endپارانشیم پوست،
  : بافت مغز ساقه Pچوب پسین،: Sxyاستوانه مرکزي، 
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a 

 
b 

 
c 

  
d  

 
e 

 
f 

 
g 

رنگ  ×)20ابژکتیف( برش عرضی برگ پونه معطر .5شکل 
  آمیزي با هماتوکسیلین و ائوزین،

a :،نمونه شاهد b، c ،d، e، f، g :هاي تحت  ترتیب نمونه به
 95و  80 ،65، 50 ،35 ،20هاي  با غلظت NaCl تیمار

  موالر میلی
Epi :،اپیدرم P.Pa :،پارانشیم نرده اي S.P :،پارانشیم اسفنجی 

C.C :،سلول همراه G.Cسلول محافظ :  
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

 
g 

برش عرضی برگ پونه معطر در محل رگبرگ  .6شکل 
 - رنگ آمیزي با هماتوکسیلین ×)20 ابژکتیف( میانی

  ائوزین
a: نمونه شاهد :b، c، d، e، f، g :هاي تحت  به ترتیب نمونه

 95و  80 ،65  ،50 ،35 ،20هاي  با غلظت NaCl تیمار
  موالر میلی

b.ep : ،اپیدرم زیرینB.S: ،غالف آونديXY :،بافت چوب ph :
 بافت آبکش.
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  بحث
هـاي   تواند با برهم زدن تعادل یون می تنش شوري

سلولی سمیت سـلولی و فشـار اسـمزي ایجـاد کنـد.      
ریخت شناسی، فرایندهاي رشد و هاي  بنابراین ویژگی

نمو و بقاي جانداران از جمله گیاهان را تحـت تـاثیر   
در  .)AlEman and Craker, 2009( دهــد مــی قـرار 

و هـا   بـرگ ( هواییهاي  بر اندام NaCl پژوهش حاضر
گیـاه پونـه معطـر تـاثیر     هـاي   ساقه ها) بیشتر از ریشه

در سال  Bartoszهاي  زارشگذاشته بود. این نتایج با گ
همسویی داشت. پونه معطر در مرحله رویشـی   2009

باشـد. بـه طـوري کـه آثـار       می به نمک بسیار حساس
زردي،نکروزه و سوختگی در برگها حتی در سبکترین 

) در گیاه موالر میلی20( تیمار نمکی به کار گرفته شده
در Bartosz مشهود است که از این نظر بـا مطالعـات   

همخوانی داشت. میزان کلروز و سوختگی  2009سال 
ــرگ ــا شــدت بیشــتر  ب ــا در تیمارهــاي ب  95 و 80( ه
قابل مالحظه است. کاهش رشـد در   ) کامالًموالر میلی

هـا   تیمارهاي نمکی بـا غلظـت بـاالتر در همـه انـدام     
  مشاهده شد.

کلروز و نکروز مشاهده شـده در حاشـیه و نـوك    
با مطالعات  ،ر سدیمبرگها به دلیل آسیب ناشی از کلرو

Lyndon )1990 ،(و مجد جعفري )و شهبازي1375 ( 
) همخوانی دارد. کاهش رشد در مرحله 1371(مجد و 

رویشی و بـه طـور کلـی صـدمات ناشـی از افـزایش       
غلظت نمک در گیاه پونـه معطـر در مرحلـه رویشـی     

طـور کلـی در گیـاه     کامال قابل مالحظه است، ولی بـه 
ارتفـاع گیـاه، وسـعت بـرگ و     پونه معطر رشد گیـاه،  

اندازه کلی گیاه با افزایش غلظت نمک در مقایسـه بـا   
یابد. کاهش رشد به دلیل اثرات تنش  می شاهد کاهش

بر فرآیندهاي متابولیسمی است و نتایج به دست آمده 
و Boussaid )2002 ،( Ashraf  و Fadhelبا مطالعات 
ــاران ــاران Azizو  AlEman)، 2006( همکــ  همکــ

)2004،( Karray-Bouraoui ــاران و ) در 2009( همک

مورد اثر شوري بر گیـاه پونـه معطـر همخـوانی دارد.     
تمام این پژوهشگران ثابت کردند که افـزایش غلظـت   

  شود. می سبب کاهش رشد در پونه معطر ،نمک
Karray-Bourai )2009 کاهش رشد را در نتیجه (
این اعالم کرده اند.طبق گزارش ها  کاهش آب در اندام

محققان یکی از دالیل تنش شـوري کـاهش آب بـین    
سلولی اسـت، ممانعـت از کـاهش آب بـین سـلولی،      

کند. کاهش رشـد در   می سلولی را حفظهاي  پروتنئین
 Azizنتیجه افزایش غلظت نمک در پونه معطر توسط 

  گزارش شده است. 2004و همکارانش در سال 
Bartosz  ه گزارش کرد که، گیاه پون 2009در سال

معطر با افـزایش غلظـت نمـک سـدیم کـاهش قابـل       
در مقایسـه بـا ریشـه    هـا   و برگها  توجهی را در ساقه

باال میزان قابل تـوجهی از  هاي  در غلظت.دهد می نشان
هوایی منتقل شده و ایـن در حـالی   هاي  سدیم به اندام

کاسته شـده بـود.   ها  است که از میزان سدیم در ریشه
را بـه   +Naتواند  می پونه معطردهد  می این نتایج نشان

هوایی منتقل کنـد.در پـژوهش حاضـر نیـز     هاي  بخش
هوایی بیشـتر  هاي  در اندام NaClتغییرات ناشی از اثر 

  باشد. می از ریشه قابل توجه
 .یابـد  می با افزایش میزان نمک سطح برگ کاهش

 موالر میلی 95که در باال ترین غلظت نمکی  به طوري
سطح برگ به طـور محسوسـی در مقایسـه بـا شـاهد      

یابـد. کوچـک شـدن سـطح بـرگ در اثـر        می کاهش
در  Tahranو  Candanافزایش غلظت نمک طبق نظر 

به علـت کـاهش فعالیـت پرکسـیدازي در      2003سال 
حالـت  هـا   بـرگ  مـوالر  میلی 65 برگها است. در تیمار

 گوشتی پیدا کرده که از تغییرات ساختاري گیاه بـراي 
 و فهیمیهاي  طبق گزارش باشد. می سازگاري به نمک

) افزایش غلظت نمک بـر تعـداد بـرگ    1377( واالنی
تاثیري ندارد که از این نظر با تحقیـق حاضـر همسـو    

کاهش سطح و  موالر میلی 95و 80نمی باشد. در تیمار 
). بـا  a,c2شـکل  ( شود می تعداد برگ به وضوح دیده
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کاسته شـده و  ها  کركافزایش غلظت شوري از تعداد 
یابد و این کاهش عطر گیاه را  می طول آنها نیز کاهش

  کند. می در تیمارهاي باالتر توجیه
  شوري در تغییرات تشریحی اثر

شوري در بسیاري از جنبه ها، متابولیسم گیاهان را 
دهد و موجب تغییرات تشریحی و  می تحت تاثیر قرار

گردد. این تغییرات  می مورفولوژیکی) در آنها( ریختی
اغلب به صورت سازش هایی است که شانس گیاه را 

). نتایج Najou, 2009( دهد می در برابر تنش افزایش
دهد در ریشه گیاه پونه معطر  می پژوهش حاضر نشان

با افزایش غلظت نمک تعداد و قطر عناصر متاگزیلمی 
شود. این  می افزایش یافته و دهانه آوند فراختر

مبنی بر  2006در سال  Goffnerا مشاهدات تغییرات ب
اثرات تنش شوري بر روند تکوین آوندها مطابقت 

تعداد عناصر  موالر میلی 95ولی در تیمار  ،دارد
متاگزیلمی و قطر چوب در مقایسه با شاهد کاهش 
قابل مالحظه اي دارد. ساقه در گیاه پونه معطر با 

رود و  می ازدیاد غلظت نمک زودتر به ساختار پسین
قطر چوب پسین با سنگین تر شدن غلظت نمک 

یابد که علت این امر پیري گیاه در نتیجه  می افزایش
افزایش غلظت نمک است. با افزایش غلظت نمک 

یابد اما، در  می قطر منطقه چوب پسین افزایش
 در مقایسه با تیمار قبلی موالر میلی 95 و 80تیمارهاي 

آثار آبگیري فقط در یابد  می ) کاهشموالر میلی 65(
شود. بر اساس مطالعات  می تیمارهاي سنگین مشاهده

) 2006( و همکاران Aloniجمله  محققین مختلف از
اندازه نهایی یک مجراي آوندي با شدت تمایز یاخته 

هاي  تحت تاثیر غلظت اکسین در جوانه راسی و برگ
شود. افزیش غلظت اکسین  می تعیینها  ریشه جوان و
آوند چوبی را القا کرده و غلظت پایین اکسین تمایز 

کند. از آنجایی که بزرگ  می تمایز آوند آبکش را القا
یابد، تمایز  می شدن سلول با تشکیل دیواره پسین پایان

سریع به تشکیل عناصر آوندي باریک سوق یافته در 

 حالی که تمایز کند امکان انبساط بیشتر یاخته را فراهم
). در هر حال افزایش 1382 ،مجدو  جعفري( کند می

تواند به انتقال شیره خام و هدایت  می قطر آوند
 جعفري( هیدرولیکی در سیستم آوندي سرعت بخشد

  ).1375 ،و مجد
در نتایج حاصل از اثر شوري بر ساختار تشریحی 

 95برگ مالحظه شد با افزایش غلظت نمک در تیمـار 
کوچکتر شده بافت مزوفیل برگ هاي  سلول موالر میلی

در نتیجه افزایش فشار اسمزي ها  و آثار آبگیري سلول
طویل شـدن   موالر میلی 65شود. در تیمار  می مشاهده

پارانشیم نرده اي، سبب افـزایش قطـر بـرگ و سـبب     
رسـد ایـن    مـی  شود که به نظـر  می گوشتی شدن برگ

تغییرات یک نـوع پاسـخ سازشـی در گیـاه اسـت بـه       
مک و صدمات ناشی از طوریکه با جذب آب غلظت ن

یابد. در گیاه پونه معطر  می تجمع یونهاي سمی کاهش
شود کـه   می در برش عرضی و رگبرگ اصلی مشاهده

آوندي و در مجمـوع قطـر   هاي  تعداد عناصر و ردیف
به طـور   موالر میلی 35و 20دسته آوندي در دو غلظت

یابد. علت افزایش تعداد عناصر و  می مشخص افزایش
مربـوط بـه    مـوالر  میلـی 20آوندي در تیمارهاي  ردیف

منطقه الیه زاینده است و این هاي  فعالیت بیشتر سلول
 1375جعفـري در سـال  –مجـد  هـاي   نتیجه با گزارش

همسویی دارد.تعـداد عناصـر آونـدي و حجـم دسـته      
نسـبت بـه تیمـار قبلـی      مـوالر  میلی50آوندي در تیمار

یه کاهش محسوسی دارد که ناشی از کاهش فعالیت ال
  زاینده است.

  
  گیري نهایی نتیجه

این که گیاهان چون توانایی گریـز از  نتیجه نهایی 
کنند نسبت به ایـن   می شریط نامطلوب را ندارند سعی

شر ایط سازش حاصل کنند. این سازگاري با تغییراتی 
در ساختار تشریحی گیاه همراه است. گیاه پونه معطـر  
در تیمارهاي پر غلظت کلرید سدیم کاهش شدیدي را 
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هـاي   از نظر ابعاد ساقه و سطح برگ نسبت بـه نمونـه  
شاهد و تیمارهاي قبلی نشـان داد ولـی در تیمارهـاي    

وت محسوسی با شاهد نداشتند. افزایش قطر سبک تفا
چوب پسین و افزایش قطـر دهانـه متـاگزایلم نـوعی     

شوري سـبب   سازگاري با تنش ناشی از شوري است.
هـاي   نکروزه شدن و کـاهش انـدازه بـرگ در غلظـت    

شود. بافت مزوفیل در بـرگ در تیمارهـاي    می سنگین
  شود. می پر غلظت همگن
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