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  چکیده

 ارندگذ میفیزیولوژیکی گیاهان اثر  هاي جنبهمحیطی غیرزنده هستند که روي رشد و  هاي تنش ترین مهمخشکی و شوري جزء 
در مقاومت به تنش و استفاده از ارقام مقـاوم   مؤثر. با شناسایی عوامل شوند میکشاورزي  باعث آسیب به تولید محصوالت هرسالهو 

مورفولـوژیکی   هـاي  ویژگیمحیطی کاست. براي مطالعه اثر تنش شوري و خشکی بر برخی  هاي تنش هاي آسیبتا حدي از  توان می
طـرح   صـورت  بهبا تیمارهاي تنش خشکی و شوري بر روي گیاه نعناع فلفلی انجام شد. این آزمایش و خصوصیات رویشی، آزمایشی 

تکـرار انجـام شـد. در ایـن      4 (دو سطح) و تنش شوري + خشـکی) در  تیمار (شاهد، تنش خشکی، تنش شوري 6کامل تصادفی با 
که تنش خشکی و شوري باعـث کـاهش معنـی در    پژوهش برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی بررسی شدند. نتایج نشان داد 

بـا  آمد که شوري و خشکی  به دست. بیشترین کاهش زمانی گردد میوزن ریشه وزن اندام هوایی و  ارتفاع اندام هوایی، ارتفاع ریشه،
بر یافت.  وري و خشکی با همدیگر کاهشدر اثر تیمارهاي خشکی و تنش ش تولیدشدهبود. تعداد برگهاي جدید  شده اعمال دیگرهم

این نتایج به نظر میرسد که نعناع فلفلی بیش از شوري به خشکی حساسـیت داشـته و در اثـر تیمارهـاي خشـکی و شـوري        اساس
  .اند قرارگرفته تأثیرهوایی گیاه بیشتر از سیستم ریشه تحت  هاي قسمت

  خصوصیات مورفولوژي خشکی،،تنش تنش شوري  ،نعناع فلفلی :کلیدي هاي واژه
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  دمهمق

 درآرایشـی و بهداشـتی و همچنـین بـه لحـاظ اهمیـت آن        غذایی، به مصارف متعدد نعناع فلفلی در صنایع داروسازي، توجه با
 ترین و هندوستان بزرگکشورهاي ایالت متحده امریکا  رشد و نمو نعناع فلفلی ضروري است. در جامعه بررسی عوامل مؤثرسالمت 

تـن بـوده    8500حـدود   2003-2002 هـاي  سـال ادرات اسانس نعناع در کشور هندوستان در تولیدکننده نعناع هستند و میزان ص
انسان را به مقابله  تولیدات گیاهی، محدودکنندهعوامل  ترین مهمعنوان  همحیطی ب هاي تنش Arabaci and Bayram, 2004است (
زیسـتی و برخـی    هـاي  تـنش از مواد شیمیایی علیـه  استفاده  مختلف مجبور کرده است. هاي مدیریتاز طریق اعمال  ها تنشبا این 

محیطی و تفرق  هاي آلودگیپیامدهاي ناگواري مانند  درازمدتی مانند خشکی و شوري در های تنشاقدامات اصالحی براي مقابله با 
 تر مهمو  شور  بآشوري خاك به علت آبیاري با  .گردد میکشاورزي  هاي سیستمژنتیکی به همراه داشته و باعث کاهش پایداري در 

و اسـتفاده از گیاهـان    هـا  خـاك دو راهکار اصالح  .شود میایجاد  ها خاكاز همه زهکشی نامناسب و انباشتگی سطوح باالي نمک در 
رهیافـت   عنوان  بهدر چند دهه اخیر محققان براي راهکار دوم،  .)Epstein 1985( است شده  توصیهمتحمل براي حل مشکل شوري 

در طول زمان از طریـق تکامـل    گونه یک ارقام يها گونهدر طبیعت تفاوت در تحمل به شوري بین  .اند داشتهیشتري ب تأکید ،زیستی
براي گزینش و بهبود تحمل به شوري در گیاهان زراعی مهـم اسـتفاده    اي گونه دروناز تنوع ژنتیکی بین و  توان می .آید میبه وجود 

  Afshar and McNeilly 200)4( کرد
El-Keltawi, N.E. and R. Croteau. (1987)  از نعناع مالحظه نمودند اي گونهضمن بررسی اثر تنش شوري روي مرزنجوش و 

در سـطح   توان میروي گیاهان را  باالشوري  آور زیانکاهش یافت. اثر  داري معنی طور بهکه در هر دو گیاه ارتفاع گیاه و سطح برگ 
  .kumar and Bandho, 2005)( ول مشاهده نمودیاه و یا کاهش محصکل گیاه، مثل مرگ گ

جودي  .)Montanatri et al., 2008( شود می Echinacea amgustifolia باعث کاهش رشد در گیاه سدیم کلریدشوري ناشی از 
 ،بـذور  یزنـ  جوانـه نشان دادند که درصد  یآب کمتنش  تأثیرتحت  pimpinella ansumبذور انیسون  یزن جوانهو همکاران در بررسی 

  .)1383(جودي و همکاران،  تنش کاهش یافتند تأثیرو بنیه بذر تحت  چه یشهرطول ساقه چه و 
رفتار گیاهان دارویی تحـت   متأسفانهاست اما  گرفته انجاماثر تنش آبی و شوري بر محصوالت زراعی در زمینه تحقیقات وسیعی 

بررسی تنش خشکی و شوري روي گیـاه نعنـاع فلفلـی     ز این تحقیقا هدفلذا  .نشده است خوبی مطالعه هو شوري ب آبی کمشرایط 
  .باشد می

  
  ها روشمواد و 

یک آزمایش گلـدانی در بهـار و تابسـتان در سـال      ،عملکرد و اسانس گیاه جهت بررسی اثر تنش شوري و خشکی بر روي رشد،
گـروه خاکشناسـی در دانشـگاه لرسـتان اجـرا      تکرار در محـل تحقیقـاتی    4تیمار و  6در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با  ،1394
دو سـطح تـنش    کلریـد سـدیم  از  بـر متـر  دسی زیمنس  6 و 3در این آزمایش عبارت صفر،  استفاده موردتیمارهاي شوري  گردید.

خـالی، در کـف گلـدان بـه      هاي گلداناز  هرکدامپس از توزین  گلدان بود. 6 هر واحد آزمایشی متشکل از بودند. Fc%80خشکی و 
(داخل هـر گلـدان    پر شدند شده تهیهبا خاك  ها گلدانجهت انجام زهکشی) ریخته شد و بعد ( گرم شن درشت 250قدار مساوي م
   کیلوگرم خاك). 5

با آب معمولی انجام گرفت به صورتی کـه دچـار تـنش     آبیاري در ابتداسانت کاشته شدند. 10عدد نشاء در هر گلدان با عمق 2
 هـاي  غلظـت (چهار هفته بعد از کشت) اعمال تیمارهاي شوري بـا آب حـاوي    تا هشت برگی شدن گیاه در مرحله شش ند.نشو آبی

بـراي جلـوگیري از شـوك ناگهـانی ناشـی از      تنش خشکی در برخی از تیمارها  نظر گرفتنبا در  .کلرورسدیم شروع شدند موردنظر
ترتیـب بـه    بـه  روزترتیـب در طـی چنـد     هظت بیشتر بو غل شده شروعدسی زیمنس)  2از کمترین مقدار (نمک  آبیاريشوري آب 

طـول   هـا  گلـدان ) و هر یک از شوريتنش ت هفته پس از شروع تیمارهاي حدود هش( در مرحله گلدهی کامل افزوده شد. ها گلدان
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ـ بـا اسـتفاده    آمـده  دست بهنتایج  .شدگیري  اندازه، وزن خشک اندام هوایی ریشه خشکطول ریشه، وزن  اندام هوایی،  SAS افـزار  رمن
  دانکن استفاده شد. اي دامنهاز آزمون چند  ها میانگینگردید و براي مقایسه  تحلیل و  تجزیه

  نتایج

  اثر تنش شوري و خشکی بر روي پارامترهاي رشدي

  ارتفاع اندام هوایی

(جـدول   هـا  میانگینه همچنین مقایس .بر ارتفاع گیاه داشت )p≤1%( داري معنیشوري اثر  )2تجزیه واریانس (جدول بر اساس
در تیمار شـاهد  بیشترین ارتفاع  که طوري بهاست  یافته کاهشارتفاع گیاه  آبیاريکه با افزایش غلظت نمک در آب  دهد می) نشان 3

دسی زیمـنس   Nacl )6درتیمار  متر سانتی 260/34 با میانگین و کمترین ارتفاع cm25 /41با میانگین (صفر دسی زیمنس بر متر) 
انـدام   ارتفـاع بیشترین مقدار اي که  به گونه شتدا ٪1در سطح  داري شد. اثرخشکی بر ارتفاع اندام هوایی اثر معنی مشاهده بر متر)
 بـه دسـت   cm725 /4 و cm65 /39 با میانگین در تیمار عدم تنش خشکی و کمترین مقدار آن در تیمار تحت تنش خشکیهوایی 

  .)3جدول( داري نداشته است هوایی اثر معنی فاع انداماثر متقابل شوري و تنش خشکی بر ارتآمد. 
  ارتفاع ریشه  

ریشـه در تیمـار    و بیشترین ارتفاع داري داشت اثر معنی ٪5شوري درسطح احتمال  ،)2تجزیه واریانس (جدول جدول بر اساس
دسی زیمـنس بـر متـر)    6(متر  سانتی 500/21، با میانگین  Naclو کمترین طول ریشه در تیمار  متر سانتی 625/24با میانگین  شاهد

  .)4(جدول  دیده شد

در ریشـه   ارتفاعبیشترین  اي که به گونه )2(جدول  دارد ٪1 احتمال در سطح داري همچنین اثرخشکی بر ارتفاع ریشه اثر معنی
بـه   نتی متـر سـا  55/17 متـر و  سـانتی  10/25 با میانگین تیمار عدم تنش خشکی و کمترین مقدار آن در تیمار تحت تنش خشکی

  .)5(جدول داري نداشته است اثر متقابل شوري و تنش خشکی بر ارتفاع اندام هوایی اثر معنی .)4(جدولآمد  دست

  ریشه  وزن خشک

) بیشـترین مقـدار   2دارد (جـدول  ٪5داري در سطح احتمـال   نتایج نشان داد که اثر شوري بر وزن خشک نعناع فلفلی اثر معنی
دسـی   6 گـرم در تیمـار   105/5بـا میـانگین    و کمتـرین وزن خشـک  گـرم   563/5بامیـانگین  شـاهد  در تیمـار  ریشـه    وزن خشک

تیمـار عـدم تـنش و کمتـرین      بـود کـه در  گرم  638/5نیز  ریشه بیشترین مقدار وزن خشک .)3(جدول  مشاهده شد  Naclزیمنس
    .)4(جدول  در تیمار تحت تنش خشکی حاصل شد گرم725/4با میانگین مقدار آن 

 دارد ٪1داري در سـطح احتمـال    بر وزن خشک انـدام هـوایی اثـر معنـی     Naclسی نتایج شوري نشان داد که افزایش نمک برر
 دسی زیمـنس  6 تیمار درگرم  562/5با میانگین و کمترین مقدار  تیمار شاهدگرم در 660/6با میانگینبیشترین مقدار  .)2(جدول 

داشـته اسـت    ٪1داري در سطح احتمـال   کی بر وزن خشک اندام هوایی اثر معنیاثر تنش خش ).3مشاهده شد (جدول Nacl بر متر
در تیمـار تحـت   گرم در تیمار عدم تنش و کمترین مقدار آن  347/6با میانگین  شترین مقدار وزن خشک اندام هواییبی .) 2(جدول

داري نداشته  اندام هوایی اثر معنی رويمتقابل تنش شوري و خشکی  اثر .)4(جدول گرم حاصل شد096/5با میانگین تنش خشکی 
  ).5(جدول  است
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  ـ نتایج آزمایش تجزیه خاك1جدول

هدایت 
  )Ecالکتریکی(

  (دسی زیمنس بر متر)

واکنش گل 
  )٪ازت کل(  )٪ماده آلی (  )pHاشباع(

دسترس  فسفر قابل
گرم در  (میلی

  کیلوگرم)

پتاسیم 
دسترس  قابل

گرم در  (میلی
  کیلوگرم)

ل ظرفیت تباد  بافت خاك
 )ِ(CECکاتیونی

Cmol(+)kg-1 

  12/26  رسی  182/324  7/5  065/0  01/1  34/7  49/0

  

  نعناع فلفلی هاي گیاهی بر برخی شاخص اثر تنش شوري و آبی مربعات میانگین واریانس نتایج تجزیه -2جدول

  

  دانکن) اي دامنه چند آزمون (به روش گیاهی پارامترهاي برخی بر شوري تنش اثر میانگین مقایسه -3جدول

وزن خشک اندام هوایی  ارتفاع اندام هوایی ارتفاع ریشه  مقدار اسانس
)g/pot( 

  تیمار  )g/potریشه( وزن خشک

500/26 a 625/24 a 125/41 a 660/6 a a  563/5  S1 

33/25 a 375/23 ab 625/37 ab 813/5 b a 338/5 S2  
 

83/23 b 500/21 ab 260/34 cb 562/5 bc b 105/5 S3  
 

 اختالف آماري ** ** ** **  **

: S1) تیمار شاهد شوري آب گلخانهdS m-1  6/0 EC =         ( S2)کلرید سدیم:dS m-1 3  EC      (S3) کلرید سدیم : dS m-1  6 EC =(  

  

  دانکن) اي دامنه چند آزمون (به روش نش آبی بر برخی پارامترهاي گیاهیت میانگین اثر مقایسه -4جدول

  مقدار اسانس
  تیمار  (g/pot)ریشه وزن خشک )g/potوزن خشک اندام هوایی ( ارتفاع اندام هوایی ارتفاع ریشه

26/26 a 10/25 a 650/39 a 347/6 a a 638/5 I1  
 

40/21 b 500/17 b 350/30 b 096/5 b b 572/4 I2  
 

  
** ** ** ** 

  
  اختالف آماري

 

 منابع تغییرات درجه آزادي ارتفاع اندام هوایی ارتفاع ریشه ریشه وزن خشک وزن خشک اندام هوایی  مقدار اسانس
**58/29  

  
**616/2 **623/0 **65  **172  4 A  

  تنش شوري
 

**63/177  **625/15 *33/8 *02/570 864** 1 B  
  تنش آبی

 
ns05/0  ns291/0 **01/1 ns83/4 775/31 ns 4 AB  

  اثر متقابل
 

285/1  261/0  580/2 184/20 637/29 27 Error  
  خطا
  

 CV درصد    55/15  08/21  95/8  92/8  75/4
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: رطوبت خاك  I1ندارند       ه دار معنی تفاوت هستند، مشترك حرف یک حداقل داراي که هاییمیانگین .باشندمی تکرار چهار متوسط ها داده
  (تحت تنش آبی ) FCدرصد 80: رطوبت خاك در  I2(عدم تنش آبی)             FCها درحد گلدان

      

  ندانک اي دامنه چند آزمون (به روش انگین اثر متقابل تنش شوري و تنش آبی بر برخی پارامترهاي گیاهیمقایسه می -5جدول 

وزن خشک اندام   مقدار اسانس
 (g/pot)هوایی

 ریشه وزن خشک
(g/pot) 

  ارتفاع اندام هوایی
 

 تیمارها  ارتفاع ریشه
 

29a 6/7 a 152/6 a 5/48 a a5/29  S1I1 
 

24ed 72/5 dbc 975/4 de 25/34 dcb cde 57/19  S1I2 
 

66/27 ab 3/6 b 809/5 ab 41ab ab 5/27  S2I1 
 

23ef 32/5 dec 925/4 de 75/33 dcb cde 25/19  S2I2 
 

3/26 cb 02/6 bc 810/5 cab 5/38 cd abc 25/25  S3I1 
 

21gf 1/5 def 675/4 de 75/30 dce de 57/17  S3I2 
 

 اختالف آماري **  **  **  **  

  

  بحث 

  هاي رشد بر عاملاثر تنش شوري و خشکی 

 و خشـک  در منـاطق  بخصـوص  کشـاورزي،  تولیـدات  و گیـاه  رشـد  محدودکننـده  عوامـل  تـرین  مهـم  از یکـی  عنوان  به شوري
 هـا  محـیط  این در اي تغذیه تعادل عدم و سمی هاي یون فراوانی اسمزي، پتانسیل کاهش آن علت که گردد می محسوب ،خشک نیمه
 تـنش  به نسبت گیاهان تحمل دادن نشان براي شاخصی نسبت که است شده عنوان چنین یرکلطو به ).Pessarakli, 1999( باشد می

 توسـعه  کـاهش  بـرگ،  سـطح  گسترش توقف برگ، آب پتانسیل کاهش باعث خشکی تنش .Alian et al., 2000)( باشد می شوري
 و خشـک  منـاطق  در زراعی گیاهان ولیدت محدودکننده عوامل ترین مهم از یکی آبی کم .شود می ریشه توسعه کاهش و ریشه سلولی

) 1382( حسنی تحقیقات نتایج با شد مشاهده تحقیق این در که شوري تنش اثر در گیاه ارتفاع کاهش .باشد یم جهان خشک نیمه
 و یوسـف  حسـن  در spitasa Mentha، (Ibrahim et al., 1991) و مرزنجـوش  در El-keltawi, 1987) and (Ctoteau ریحـان  در

 مطابقت و خوانی هم بادمجان در Loupassaki and) (Chartzoulakis., 1987 و لوبیا در Barbieri) Pascal, 1987) and ،لیگ مریم
 تـالش  کـه  آگاسـیا  گیـاه  آن وسـیله  به که باشد سازگاري سازوکار نوع یک است ممکن جانبی هاي شاخه طول و تعداد کاهش .دارد
 نیـز  ریحـان  در) 1382 حسـنی ( توسـط  شـوري  اثـر  در جـانبی  هاي شاخه طول دار نیمع کاهش .دهد کاهش را آب اتالف کند می

 و شوري تنش از ناشی ظاهري عالئم )جانبی هاي شاخه طول و تعداد وزن، کاهش ارتفاع، کاهش( رشد کاهش بر عالوه .شد گزارش
 و در )Nacl بـر متـر   زیمـنس  دسـی  6 تیمارهـاي  در خصوص به( گیاه مسن و پایینی هاي برگ شدید کلروز زردي صورت به خشکی
 اثر در گیاه پایینی و مسن هاي برگ ریزش و مرگ از باال شوري در ها برگ سطح و تعداد در شده مشاهده کاهش از قسمتی حقیقت
 دهـد  مـی  دسـت  از تعـرق  طریـق  از کمتري آب گیاه برگ، سطح کاهش با که است بدیهی ).1382 حسنی( است شده ناشی شوري

 در شـوري  از اجتنـاب  بـراي  فلفلـی  نعناع گیاه دفاعی هاي مکانیسم از یکی عنوان به بتوان شاید را برگ سطح شدن ودمحد بنابراین
 نتـایج  بـا  شد مشاهده تحقیق این در که شوري شرایط در فلفلی نعناع گیاه ریشه و هوایی اندام تر و خشک وزن کاهش .گرفت نظر

 ریحـان،  در) 1382 حسـنی ( پیـاز،  در) 1381 خداداي( ،) 1380 پور کاظمی و وینآر( کاغذي، تخمه کدوي در که ،)1379 آرویی(
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El- El-keltawi, 1987) and (Ctoteau و مرزنجوش در spitasa Mentha، (Ibrahim et al., 1991) گلـی  مـریم  و یوسف حسن در 
Albrico., 1993) and (Cramer ذرت، در (Morales et al., 1993) و انگشـتانه  گـل  در (Graifenberg et al., 1996) رازیانـه  در 

. شـود  می شوري شرایط در عملکرد میزان نیز و خشک و تر  ماده تولید کاهش باعث ذکرشده هاي عامل در کاهش این .دارد مطابقت
 نعنـاع  اهگیـ  رشـد  کـه  است واقعیت این مؤید فلفلی نعناع گیاه رشد هاي عامل بر خشکی و شوري تنش اثر مورد در شده ارائه نتایج
 شـوري  با برخورد و متر بر زیمنس دسی صفر غلظت از گذر محض به زیرا است حساس خشکی و آبیاري آب شوري به نسبت فلفلی

 خشـک  و تر وزن جانبی، هاي شاخه طول و تعداد ارتفاع، کاهش( رشد دار معنی کاهش. است داده نشان را توجهی قابل منفی واکنش
   د.ش مشاهده هم شوري پایین هاي غلظت در حتی که) ریشه برگ، هوایی، اندام
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