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دارویی بابونه  ثره گیاهؤخصوصیات فیزیولوژیک و م بررسی تاثیر سطوح شوري بر
  هیدروپونیکمحیط در  )(.Matricaria chamomilla Lآلمانی 

   2حشمت امیدي ،*2سفیدي، حسین ترابی گل 1لیال لطف الهی

  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم خاك دانشگاه شاهد تهران - 1

  htorabi@shahed.ac.ir   دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه شاهد گروه خاکشناسی استادیار - 2

  دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه شاهد زراعتگروه   استادیار - 3

  چکیده  

العمل گیاه در سطوح مختلف شوري و ق عکسالزمه گسترش سطح زیر کشت گیاهان دارویی، شناخت دقی

و  (RWC)تاثیر تنش شوري بر محتواي ترکیبات محلول، رطوبت نسبی برگ . تعیین آستانه تحمل آنهاست

. بررسی قرار گرفتمورد  )(.Matricaria chamomilla Lهاي بیوشیمیایی گیاه بابونه آلمانی شاخص

از محیط کشت هیدروپونیک براي انجام این تحقیق استفاده شده بدلیل کنترل دشوار سطح شوري در خاك 

گلخانه دانشکده کشاورزي هاي کامالً تصادفی و با سه تکرار در این مطالعه در قالب طرح پایه بلوك. است

شاهد، چون محلول ( 2سطوح شوري شامل؛  (EC)قابلیت هدایت الکتریکی. دانشگاه شاهد انجام گردید

ر متر و با استفاده از نمک زیمنس بدسی 16و  12، 8، 4، )است 2حدود  ECهوگلند داراي  50%غذایی 

درصد و به صورت  a ،9/29تواي کلروفیل نتایج نشان داد که با افزایش شوري، مح .سدیم انجام شدکلرور

دار درصد کاهش معنی 2/30مقدار کلروفیل کل نیز با افزایش شوري . یافت (P≤0.01)دار کاهش معنی

(P≤0.05) با افزایش شوري، محتواي کلروفیل. داشته استb 7/39، کارتنوئیدها و آنتوسیانین به ترتیب ،

محتواي نسبی و گیري مقدار پرولین اندازه. را نشان داد (P≤0.05)داري درصد کاهش معنی 1/11، 7/22
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 1/20 و 5/79به میزان به ترتیب آن با افزایش شوري  (P≤0.01)دار ي افزایش معنینشان دهندهبرگ آب 

 .استدرصد 

 .کلروفیل، کارتنوئید، آنتوسیانین، پرولین، رطوبت نسبی برگ :کلمات کلیدي

 مقدمه

هاي اکسیداتیو خشکی، شوري، درجه حرارت باال، سمیت مواد شیمیایی و تنشهاي غیرزیستی مانند تنش

در میان سایر  )NaCl( تنش شوري. باشدزیست میبراي کشاورزي و وضعیت طبیعی محیطتهدیدي جدي 

ی وضعیت امروزه چندین شاخص تنش براي ارزیاب. فرایندهاي کلیدي فیزیولوژیک تاثیرگذارترست

 هاي فتوسنتزي وپرولین، رنگدانه محتویات ؛گیري شده است که عبارتند ازازهفیزیولوژي گیاهان اند

   .شدنمحصوالت متابولیک حاصل از اکسید

  هامواد و روش

دارویی  گیاهمحتواي نسبی آب برگ فتوسنتزي و هاي بررسی تاثیر تنش شوري بر پرولین، رنگدانهمنظور به

در تکرار  سه با شوري ومختلف  سطوحبا  آزمایشی )(.Matricaria chamomilla Lآلمانی بابونه 

گلخانه . انجام گردید در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهد هاي کامالً تصادفیقالب طرح پایه بلوك

 16ساعت و دماي  8ساعت، تاریکی  16هاي کنترل دما و نور بوده و طول دوره روشنایی مجهز به سیستم

و با  ماسپیتدر محیط  بابونهدر ابتدا، بذر . ر اساس نیاز گیاه تنظیم گردیدگراد بدرجه سانتی 22الی 

ها پالت. مستقل هیدروپونیک منتقل شد هايپالتهوگلند کشت و پس از رشد اولیه به  50% محلول غذایی
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ه لیتر محلول غذایی بود 5متر به ترتیب ارتفاع، طول و عرض داراي گنجایش سانتی15و  20، 20با ابعاد 

 3به دلیل کاهش خطا . هاي با دیواره مات انتخاب گردیدبه منظور جلوگیري از ورود نور، پالت .است

با استفاده از یک الیه ابر به عنوان نگهدارنده ها گیاهچه. داخل یک پالت قرار گرفت تکرار یک تیمار، در

پمپ به درون محلول غذایی از  به منظور تسهیل هوادهی. ندهاي تعبیه شده، قرار داده شدبر روي سوراخ

در طول دوره رشد . هوگلند استفاده گردید 50%جهت تهیه محلول غذایی از فرمول . شد استفادههوا 

در هر بار تعویض محلول غذایی، تمامی ظروف، سنگ . بار تعویض شدهاي غذایی هر دو هفته یکمحلول

خشک شدن، مجدداً مورد استفاده قرار و هواویض و پس از شستشو با الکل هوا، لوله رابط پمپ هوا تع

شاهد، چون محلول غذایی هوگلند داراي هدایت ( 2هدایت الکتریکی سطوح شوري شامل  .گرفتمی

سدیم در سه تکرار ر متر و با استفاده از نمک کلرورزیمنس بدسی 16و  12، 8، 4، )است 2الکتریکی حدود 

از آنجایی که با مصرف آب توسط گیاه، . بار انجام گرفتکساعت ی 24هر  ECکنترل و تنظیم . انجام شد

یابد، در صورت افزایش هدایت الکتریکی محلول غذایی در طی محلول غذایی اغلب افزایش می شوري

برداي آلمانی پس از یک ماه نمونهبابونه  از تیمار. ت تنظیم آن استفاده شدمقطر جهانجام آزمایش از آب 

براي آنتوسیانین از روش سیمز و گامون  ،و کل از روش پورا bو  aي محتواي کلروفیل گیرراي اندازهب .شد

گیري محتواي پرولین برگ از منظور اندازهبه. استفاده شد تالر و ولبورنکارتنوئید از روش لیختن براي و

ب حسازیر  از رابطه (Relative Water Content) محتواي نسبی آب برگ. تفاده شداس روش بیتس

ها به کمک مقایسه میانگین استفاده و EXCEL و SASافزارهاي آماري جهت تجزیه و تحلیل از نرم .شد

 .دشدرصد انجام  5دانکن در سطح احتمال  ايآزمون چند دامنه
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 )=وزن برگ تازه –وزن برگ خشک شده )/ (وزن برگ آماس شده –وزن برگ خشک شده *(100 

RWC 

  و بحث نتایج

-معنیافزایش درصد  085/20میزان به با افزایش شوري محتواي نسبی آب برگز این است که نتایج حاکی ا

ست که گیاه براي مقابله با شوري در پیش دلیل مکانیزمیبه احتماالً .)1جدول (داشت  (P≤0.01)  يدار

ها به خارج هاي نمکی موجود در برگبا افزایش سطح شوري، گیاه امالح اضافی را از طریق غده .گیردمی

محتواي نسبی آب برگ  ریزي نمک، فشار اسمزي افزایش، و متعاقباًدلیل برونبهدهد، از گیاه انتقال می

ظ کرده و رشد آن چنانچه محتواي نسبی آب برگ باال باشد گیاه تورم سلولی خود را حف .یابدافزایش می

 .)2(شد ارقام انگور  RWCافزایش سطح شوري منجر به افزایش قابل توجهی در  ).4(یابد تداوم می

مقدار کلروفیل کل  .اددنشان  (P≤0.01) يدارمعنی )88/29(% کاهشبا افزایش شوري  aمحتواي کلروفیل 

، کارتنوئیدها و bمحتواي کلروفیل . داشت (P≤0.05) يدارمعنی) 149/30(%یش شوري کاهش نیز با افزا

 يدارمعنیکاهش  11/11%و  69/22% ،739/39%میزان  ترتیب به سیانین با افزایش شوري بهآنتو

(P≤0.05) دهد اما تخریب در مقدار گر چه شوري مقدار کلروفیل را کاهش می .)2جدول ( را نشان داد

بدون هاي مقاوم در برابر نمک هاي گیاهی دارد که در گونهکلروفیل کل بستگی به تحمل نمک در گونه

با افزایش ). 5(یابد هاي حساس به نمک کلروفیل کاهش میگونهکاهش در محتویات کلروفیل، اما در 

ش کلیدي پرولین نق .داشت (P≤0.01) يدارافزایش معنی 524/79%بابونه آلمانی در گیاه پرولین  ،شوري

آسیبهاي وارده را دارد ناشی از و آنزیمهاي سیتوپالسمی حفاظت غشاي سلولی  ،در برقراري فشار اسمزي
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کنند که بعضی از نویسندگان استدالل می). 2( نمایدایفا می نقش خود را جذب رادیکالهاي آزادکه از طریق 

باشد، زمانی اي از تنش میسطوح بسیار باالیی از تجمع پرولین احتماال پاسخی از آسیب به برگ و یا نشانه

سطوح باالیی از تجمع پرولین مرتبط با گیاهان . گیرندقرار می که گیاهان در معرض غلظت باالیی از امالح

تجمع پرولین در پاسخ به غلظت کم امالح احتماال تاثیر مثبتی در تحمل حد مجاز . باشدحساس به نمک می

نمک دارد و در حالیکه در غلظتهاي باال در بافت برگ تحت شرایط تیمار شوري احتماال ناشی از آسیب به 

 افزایش شوري میزان پرولین در ساقه بابونه شیرازي افزایش نشان داد بیشترین با). 3(باشد میبافت برگ 

  ).1(مشاهده گردید  شاهد تیمار در آن کمترین و متر بر زیمنسدسی 5/9شوري  تیمار در پرولین میزان

  منابع
 گل، عملکرد بر خاك و آب شوري تاثیر .1391. م ح ،فتوکیان و. ح ،سفیديترابی گل ،.ح ع ،بادي، نقدي.ح ،امیدي ،.ك ،نوري -1

 در آب پژوهش مجله ..Matricaria recutita L)( شیرازي بابونه اسانس و کیفیت شوري عناصر محتوي محلول، ترکیبات

  .367-378. 4 شماره. 26 جلد .کشاورزي

2. Bybordi, A., 2012. Study effect of salinity on some physiologic and morphologic properties of two grape 

cultivars. Life Science Journal, 9(4):1092-1101. 

3. Heidari, A., Toorchi, M., Bandehagh, A., and Shakiba, M. R., 2011. Effect of NaCl stress on growth, water 

relations, organic and inorganic osmolytes accumulation in sunflower (Helianthus annuus L.) lines. Universal 

Journal of Environmental Research and Technology, 1: 351-362. 

4. Rao, M.S.S., and Mendham, N.J., 1991. Soil-plant-water relations of oilseed rape (Brassica napus and 

B.campestris). Agric. Sci. Cam. J. 117: 197-205. 

5. Sabir, P., Ashraf, M., Hussain, M., and Jamil, A., 2009. Relationship of photosynthetic pigments and water 

relations with salt tolerance of proso millet (Panicum miliaceum L.) accessions. Pak. J. Bot, 41(6): 2957-2964. 
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  هاي گیاه دارویی بابونه آلمانی تحت تاثیر شوريویژگی تجزیه واریانس -1جدول

درجه   منابع تغییرات
 آزادي

محتوي 
نسبی آب 

 برگ
)RWC(  

محتوي 
  پرولین

محتوي 
کلروفیل 

a  

محتوي 
 کلروفیل

b 

محتوي 
  کارتنوئیدها

محتوي 
  آنتوسیانین

  ns94/151  ns004/0  ns00/00  ns00/00  ns00/00  ns09/2  ns12/1  2  تکرار
4  **19/266  **76/8  **98/27  ns87/31  *94/109  ns43/10  ns44/1  

8  22/27  2/0  14/0  89/20  54/21  36/7  00/00  

  06/33  79/13  44/10  5/24  39/1  28/16  56/6  (%) ضریب تغییرات
 .داردرصد و عدم معنی 1 ،5دار در سطح احتمال ترتیب معنی به nsو  ** و*
  

  گیاه دارویی بابونه آلمانی تحت تاثیر شوريهاي سه میانگین ویژگیمقای -2 جدول
 شوري

)ds/m(   محتوي نسبی آب
  )RWC( برگ

محتوي 
  پرولین

محتوي 
  aکلروفیل 

محتوي 
 b کلروفیل

محتوي 
  کارتنوئیدها

محتوي 
  آنتوسیانین

  b01/73  d12/1  a19/29  a27/22  a78/50   a9/21  a009/0  کنترل
4  b67/74  cd67/1  b11/28  a69/19  ab41/47  a77/20  a008/0  
8  b66/70  c31/2  ab5/28  a56/19  ab16/47  a42/19  a009/0  

12  a9/87  b28/3  c66/23  a19/18  cb31/41  a27/19  a009/0  
16  a36/91  a47/5  d56/22  a42/13  c47/35  a93/16  a008/0  

 .دار ندارنداختالف معنی 5%اي دانکن در سطح چند دامنههاي داراي حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون میانگین
  
  
  

  ـ ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در گیاه دارویی بابونه آلمانی تحت تاثیر شوري3جدول 
  

 محتوي نسبی آب برگ
)RWC(  

محتوي 
  پرولین

محتوي 
  aکلروفیل 

محتوي 
 b کلروفیل

محتوي 
  کارتنوئیدها

محتوي 
  سیانینآنتو

)RWC(  00/1           
            00/1  66/0** پرولین

          a **79/0-  **9/0-  00/1کلروفیل 
        b  ns34/0 -  **67/0 -  *59/0  00/1 کلروفیل

      ns84/0 -  **83/0  **94/0  00/1  -57/0* کلروفیل کل

    ns32/0  *58/0  *55/0  **94/0  **88/0  00/1 کارتنوئیدها
  ns02/0  ns12/0 -  ns08/0  **7/0  *52/0  **74/0  00/1 آنتوسیانین

  .داردرصد و عدم معنی 1 ،5ح احتمال دار در سطبه ترتیب معنی nsو  ** و*
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  دارویی ریحان خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بررسی
(Ocimum basilicum L.)  هیدروپونیکمحیط تنش شوري در  تاثیر تحت  

 
   3حشمت امیدي ،*2سفیديحسین ترابی گل،  1لیال لطف الهی

  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم خاك دانشگاه شاهد تهران - 1

  htorabi@shahed.ac.ir دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه شاهدخاکشناسی استادیار گروه  - 2

  دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه شاهد زراعتگروه  استادیار - 3

   چکیده

 اتتولیدتهدیدي جدي براي  ،شوريمانند  غیرزیستیهاي تنشبا توجه به گستردگی شوري خاك در ایران، 

تحمل شوري و شیب کاهش  شناخت آستانه .گیاهان دارویی استي ثرهعملکرد و مواد مؤ ،کشاورزي

. جهت توصیه و توسعه کاشت آنها داردیابی مناسب آنها سزایی در مکانبه گیاهان دارویی نقش ملکردع

هاي و شاخص (RWC) شوري بر محتواي ترکیبات محلول، رطوبت نسبی برگ تاثیر سطوح مختلف

رح این مطالعه در قالب ط. بررسی قرار گرفتمورد   (.Ocimum basilicum L)ریحانبیوشیمیایی گیاه 

. با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهد انجام گردید، هاي کامالً تصادفیپایه بلوك

هوگلند داراي  50%شاهد، چون محلول غذایی ( 2؛ سطوح شوري شامل (EC)هدایت الکتریکیقابلیت 

EC  نتایج  .انجام شد سدیمر متر و با استفاده از نمک کلرورزیمنس بدسی 16و  12، 8، 4، )است 2حدود

با  bمقدار کلروفیل  .شد درصدي رطوبت نسبی برگ 8/38افزایش سطح شوري باعث کاهش  نشان داد که

، کلروفیل کل، aمقدار کلروفیل با افزایش شوري . (P≤0.05)داشت کاهشدرصد  7/69افزایش شوري 

دار یافته که البته مقدار آن معنی کاهشدرصد  4/4و  9/42، 1/35، 8/14به ترتیب کارتنوئیدها و آنتوسیانین 
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درصد  3/57با افزایش شوري گیري پرولین نشان داد که مقدار آن همچنین اندازه. (P≤0.05)نبوده است

  .(P≤0.01)داشته است  داريمعنیافزایش 

 .کلروفیل، کارتنوئید، آنتوسیانین، پرولین، رطوبت نسبی برگ :کلمات کلیدي

 مقدمه

). 5(محیطی و محدودیت اصلی براي تولید محصول است یاري یک مشکل زیستشوري در خاك و آب آب

از  30%هاي زراعی اثرات مخرب جهانی داشته باشد و در نتیجه رود که افزایش شوري زمینانتظار می

شوري اثرات مخرب . قابل استفاده شوندغیر 2050سال تا  50%سال بعد و تا  25هاي کشاورزي در زمین

اثر یون خاص  اي وعدم تعادل تغذیه، اسمزي پایین در محلول خاك پتانسیل گیاه همراه با؛بر روي رشد 

   ).2(یا ترکیبی از این فاکتورهاست ) ريتنش شو(

  هاد و روشموا

برگ گیاه دارویی آب نسبی  محتواي هاي فتوسنتزي وثیر تنش شوري بر پرولین، رنگدانهمنظور بررسی تأبه

در قالب طرح پایه تکرار  آزمایشی با سطوح مختلف شوري و با سه  (.Ocimum basilicum L)ریحان 

گلخانه مجهز به . هاي کامالً تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهد انجام گردیدبلوك

 22الی  16ساعت و دماي  8ساعت، تاریکی 16هاي کنترل دما و نور بوده و طول دوره روشنایی سیستم

ماس و با محلول در ابتدا، بذر گیاه ریحان در محیط پیت. گراد بر اساس نیاز گیاه تنظیم گردیدیدرجه سانت

ها با ابعاد پالت. هاي مستقل هیدروپونیک منتقل شدهوگلند کشت و پس از رشد اولیه به پالت 50%غذایی 
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-به. ل غذایی بوده استولیتر محل 5متر به ترتیب ارتفاع، طول و عرض داراي گنجایش سانتی15و  20، 20

تکرار یک  3دلیل کاهش خطا به. با دیواره مات انتخاب گردید هايمنظور جلوگیري از ورود نور، پالت

ها با استفاده از یک الیه ابر به عنوان نگهدارنده بر روي گیاهچه. تیمار، در داخل یک پالت قرار گرفت

تسهیل هوادهی به درون محلول غذایی از پمپ هوا استفاده به منظور . ندهاي تعبیه شده، قرار داده شدسوراخ

هاي غذایی در طول دوره رشد محلول. هوگلند استفاده گردید 50%جهت تهیه محلول غذایی از فرمول . شد

در هر بار تعویض محلول غذایی، تمامی ظروف، سنگ هوا، لوله رابط پمپ . بار تعویض شدهر دو هفته یک

هدایت . گرفتتشو با الکل و هوا خشک شدن، مجدداً مورد استفاده قرار میهوا تعویض و پس از شس

 2شاهد، چون محلول غذایی هوگلند داراي هدایت الکتریکی حدود ( 2الکتریکی سطوح شوري شامل 

کنترل و . سدیم در سه تکرار انجام شدر متر و با استفاده از نمک کلرورزیمنس بدسی 16و  12، 8، 4، )است

محلول غذایی  که با مصرف آب توسط گیاه، شورياز آنجایی. بار انجام گرفتساعت یک 24هر  ECتنظیم 

- یابد، در صورت افزایش هدایت الکتریکی محلول غذایی در طی انجام آزمایش از آب اغلب افزایش می

گیري محتواي اندازه .برداي شداز تیمارهاي ریحان پس از دو هفته نمونه. مقطر جهت تنظیم آن استفاده شد

تالر ، آنتوسیانین از روش سیمز و گامون و براي کارتنوئید از روش لیختنو کل از روش پورا bو  aکلروفیل 

محتواي نسبی  .گیري محتواي پرولین برگ از روش بیتس استفاده شدمنظور اندازهبه. استفاده شد و ولبورن

افزارهاي جهت تجزیه و تحلیل از نرم. شد از رابطه زیر حساب (Relative Water Content) آب برگ

اي دانکن در سطح احتمال ها به کمک آزمون چند دامنهاستفاده و مقایسه میانگین EXCEL و SASآماري 

  .درصد انجام شد 5
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 )=وزن برگ تازه –وزن برگ خشک شده )/ (وزن برگ آماس شده –وزن برگ خشک شده *(100

RWC 

  و بحث نتایج

 83/38%این است که با افزایش شوري در گیاه ریحان محتواي نسبی آب برگ به میزان نتایج حاکی از  

به دلیل وضعیت استوماتها و افزایش  احتماالً و )1جدول (باشد نمی (P≤0.05)دار معنی که یافت کاهش

شود پتانسیل اسمزي وسیله تنش شوري ایجاد میکه محدودیت آب بهزمانی. هاستسرعت تعرق برگ

با افزایش شوري کاهش  bمقدار کلروفیل  .شودها میبرگ RWC یابد و این باعث کاهشش میکاه

وسیانین با کل، کارتنوئیدها و آنت کلروفیل ،aمقدار کلروفیل . داشت (P≤0.05)داري معنی) 74/69(%

ر داکاهش یافت که معنی 368/4%و  876/42%، 041/35%، 79/14%به میزان  ترتیبافزایش شوري به

(P≤0.05) مقدار کلروفیل .)2جدول ( باشدنمی b  در مقایسه با کلروفیلa تنش . داري داشتکاهش معنی

تغییر  aرا بیشتر از  bشود و کلروفیل می bو  aشوري منجر به کاهش قابل توجهی در محتویات کلروفیل 

نشان  a/bافزایش نسبت کلروفیل این نتایج در . تر استنسبت به تنش حساس bکلروفیل  دهد که ظاهراًمی

آزمایشی دیگر تنش  در ).3(یابد کاهش می aدر سرعتی باالتر از کلروفیل b دهنده این است که کلروفیل 

هاي رنگدانه کاهش ).4(شد  درصدي کلروفیل 84/23رقم چغندرقند منجر به کاهش  4وارد شده به 

این کاهش احتماال ناشی از . گزارش شده است هاي گیاهیفتوسنتزي در اثر شوري در بسیاري از گونه

- افزایش نمک و تاثیر بر فعالیت تخریب آنزیمهاي کلروفیل، کلروفیالز و یا انهدام ساختار کلروپالست و بی

-هاي گندم رشد کرده تحت شرایط نرمال به طور معنینهال .باشدهاي پروتئینی میثباتی ترکیبات رنگدانه
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با افزایش  ).1(هاي فتوسنتزي در مقایسه با گیاهان تحت تنش نمک دارد گدانهغلظت باالتري از رنداري 

در میان امالح سازگار مختلف، پرولین  .داشت (P≤0.01)داري معنی )344/57%( پرولین افزایش، شوري

ش ست که توانایی حفاظت از گیاهان در مقابل رادیکالها و اکسیژنهاي آزادي، که در نتیجه تنتنها مولکولی

پرولین تحت شرایط تنش شوري از طریق تعادل قدرت  تجمع). 3(شوند را دارد باعث صدمه به گیاه می

پرولین همچنین باعث پایداري ساختار . کنداسمزي سیتوزول با واکوئل و آپوپالست از سلول محافظت می

می در حفاظت رسد افزایش سطح پرولین نقش مهبه نظر می. و عملکرد ماکرومولکولهاي مختلف است

 مقدار. داردهاي شوري را اکسیدانی، در مقابل تاثیرات مضر ناشی از تنشآنزیمهاي دخیل در سیستمهاي آنتی

افزایش در مقدار پرولین تحت شرایط . افزایش یافت Naclپرولین در گیاه نخود فرنگی با افزایش غلظت 

کلرید ). 5(یا و ذرت نیز مشاهده شده است سوتنش در گیاهان دیگري از قبیل برنج، گندم، اسفناج، جو، 

مقدار پرولین برگ فلفل پس از قرار ). 4(در پرولین گیاه چغندرقند شد  95/22%سدیم منجر به افزایش 

  ).3(داري افزایش یافت گرفتن در معرض تنش شوري به طور معنی
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  گیاه دارویی ریحان تحت تاثیر شوريهاي مقایسه میانگین ویژگی –2جدول

دسی (شوري
محتوي   )زیمنس بر متر

نسبی آب 
  برگ

محتوي 
  پرولین

وي محت
  aکلروفیل 

محتوي 
 bکلروفیل 

محتوي 
  کارتنوئیدها

محتوي 
  آنتوسیانین

  a81/89  b575/0  a29/27  a63/15  a305/42  a331/17  a006567/0  کنترل
4  a34/89  b607/0  a583/20  ab697/7  a825/27  ab924/10  a002667/0  
8  a78/86  b745/0  a843/22  ab767/7  a11/30  b454/10  a0035/0  
12  a26/86  b837/0  a902/23  ab3/15  a659/38  ab871/15  a0046/0  
16  a93/54  a348/1  a253/23  b73/4 a481/27  b907/9  a006867/0  

  .دار ندارنداختالف معنی 5%اي دانکن در سطح هاي داراي حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنهمیانگین

  

  ورد مطالعه در گیاه دارویی ریحان تحت تاثیر شوريـ ضرایب همبستگی بین صفات م3جدول 

  منابع تغییرات
محتوي نسبی 

 آب برگ
)RWC(  

ي امحتو
  پرولین

ي امحتو
  aکلروفیل 

ي امحتو
 bکلروفیل 

ي امحتو
  کارتنوئیدها

ي امحتو
  آنتوسیانین

)RWC(  00/1           
            00/1  -790/0** پرولین
          a ns220/0 -  ns119/0  00/1کلروفیل 
        b ns314/0  ns427/0 -  ns396/0  00/1کلروفیل

      ns071/0  ns199/0 -  **817/0  **853/0  00/1 کلروفیل کل
    ns136/0  ns285/0 -  *633/0  **943/0  **952/0  00/1 کارتنوئیدها
  ns262/0 -  ns295/0  *605/0  ns387/0  *587/0  ns509/0  00/1 آنتوسیانین

  .داردرصد و عدم معنی 1 ،5دار در سطح احتمال یبه ترتیب معن ns و ** و*
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