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فيزیولوژیک و شيميایی گياه آویشن باغی

)Thymus vulgaris L.(

چکيد ه 
آویشن ).Thymus vulgaris L(از مهمترین گياهان دارویی است كه در صنایع دارویی استفاده می شود. تحقيقي با هدف بررسي 
اثر تنش ش�وري كلرور س�دیم بر خصوصيات مورفولوژیکي، فيزیولوژیکي و شيميایی گياه آویش�ن در سال 1385 انجام گرفت. به 
منظور بررسي اثرات شوري كلرورسدیم بر رشد، عملکرد و انباشت متابوليت هاي سازگاري )پرولين( و مواد موثره آویشن )تيمول(، 
آزمایش�ي در ش�رایط كنترل شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با شش تيمار و چهار تکرار انجام گردید. سطوح مختلف شوري 
آب آبياري ش�امل غلظت هاي صفر )ش�اهد(،30 ،60 ،90 ،120و150 ميلي موالر كلرور س�دیم بودند. نتایج تجزیه هاي آماري نش�ان 
داد كه تنش ش�وري اثر معني داري بر پارامترهاي رش�دي، عملکرد اندام رویشي و انباشت ميزان پرولين و درصد تيمول داشت. با 
افزایش س�طوح ش�وری آب آبياري ارتفاع بوته، تعداد ساقه جانبي، وزن خش�ک و تيمول كاهش و حجم ریشه، وزن خشک ریشه، 
طول ریش�ه افزایش یافت. از نظر صفت عملکرد اندام رویش�ی بيش�ترین ميزان از گروه شاهد )شوری صفر(، بيشترین حجم ریشه 
از تيمار ش�وری120ميلی موالر و بيش�ترین ميزان پرولين از تيمار 150 ميلی موالر به دست آمد. بيشترین تيمول در تيمار شاهد و با 

افزایش تنش شوری كاهش یافت.    

كلمات كليد ي: آویشن، پرولين، تيمول، رشد، تنش شوري 

شماره 86، بهار 1389

)پژوهش و سازندگی(



72   )پژوهش وسازند گی(

مقد مه
در کش��اورزي پيشرفتة امروزي، شناخت عوامل مختلف موثر بر رشد 
و عملک��رد گياه��ان و همچنين نح��وة تاثير آنها بر ویژگ��ی های کمي و 
کيفي محصوالت و پيش��گيري یا کاهش اثرات سوء این عوامل شرایط از 
مهمترین عوامل موفقيت به ش��مار مي آیند. تنش هاي گوناگون محيطي 
مهمترین عوامل تأثير گذار مي باشند که توليد محصوالت کشاورزي را به 
طرق مختلف با مشکل مواجه مي سازند )4(. علي رغم اینکه پژوهش های 
زیادی در مورد اثر تنش هاي آبي و شوري بر محصوالت زراعي تحقيقات 
وس��يعي انجام گرفته است و در خصوص عکس العمل هاي مورفولوژیکي، 
فيزیولوژیکي و متابوليکي این گياهان در محيط خش��ك و شور اطالعات 
مفصلي در دسترس است اما متاسفانه رفتار گياهان داروئي و معطر تحت 
تأثير چنين ش��رایطي به خوبي مطالعه نشده است )26(. محيط هاي شور 
با دو خصوصيت اصلي مش��خص مي شوند: پتانسيل اسمزي کم و غلظت 
زیاد امالح که براي گياهان س��مي هس��تند. کلرورسدیم اصلي ترین منبع 
ش��وري و اصطالح شوري در اکثر موارد به حضور بيش از اندازه این نمك 

در خاك اطالق مي شود )3(.
کاهش رش��د و عملکرد گياه در اثر تنش شوري مي تواند در اثر تغيير 
در تخصيص موادي نظير مواد پرورده فتوسنتزي به ریشه ها، کاهش رشد 
بخش هوایي به ویژه رش��د برگ ها و یا به دليل بسته شدن جزئي یا کلي 
روزنه ها یا به علت تأثير مس��تقيم نمك بر روي سيس��تم فتوس��نتزي و 
یا اثر بر توازن یوني باش��د )3(. تنش ش��وري نظير بس��ياري از تنش هاي 
غير زیستي، رشد گياه را محدود مي کند کاهش رشد یك روش سازگاري 
براي زنده ماندن گياه تحت شرایط تنش است )37(. شوري ميزان انرژي 
الزم براي حفظ ش��رایط طبيعي س��لول را افزایش داده و در نتيجه مقدار 

انرژي کمتري براي نيازهاي رش��د باقي مي گذارد. در تنش ش��وري ابتدا 
فقط رش��د ریشه گياه بدون آنکه هيچ گونه عالیم خارجي در آن مشاهده 
ش��ود متوقف مي ش��ود بنابراین تش��خيص اثر نمك در این مرحله دشوار 
ولي بتدریج آثار تغيير در س��اختمان برگ ه��ا ظاهر مي گردد )3(. در پي 
کاهش س��طح برگ، جذب نورکاهش یافته و ظرفيت کل فتوسنتزي گياه 
کاه��ش مي یابد ک��ه باعث کاهش تأمي��ن فرآورده هاي فتوس��نتزي الزم 
ب��راي رش��د مي گردد )3(. محققان گ��زارش کرده اند ک��ه علي رغم این 
که ریش��ه ها مس��تقيماً در معرض ش��وري خاك قرار داش��ته اما کمتر از 
اندام هاي هوایي تحت تأثير ش��وري قرار مي گيرد. به عبارت دیگر ریش��ه 
گياهان بسيار متحمل تر از بخش هوایي در برابر شوري است و با افزایش 
ش��وري در محيط رشد نسبت ریشه به اندام هاي هوایي افزایش می یابد. 
ای��ن امر به احتمال زیاد یك فرآیند س��ازگاري در محيط هاي ش��ور مي 
باش��د )34،5(. عملکرد اندام های رویش��ي گونه هاي مختلف نعناع در اثر 
تيمارهاي ش��وري کاهش مي یابد )29(. شوري خاك، ارتفاع گياه، سطح 
وی��ژه برگ وزن1 متوس��ط غالف، تعداد غالف هاي گي��اه و عملکرد بذر را 
در لوبيا کاهش داد ولي وزن مخصوص برگ  بر اثر ش��وري افزایش یافت 
)26(. انتقال نمك از سيتوپالس��م به داخل واکوئول، یك ش��يب  اسمزي 
قوي را در عرض غش��اء واکوئول ایجاد مي کند. انباشت ترکيبات اسمزي 
فعال در سيتوس��ول، پتانسيل اس��مزي را افزایش مي دهد تا توازني بين 
محلول آپوپالس��ت و درون واکوئول برقرار س��ازد )6(. اسيدهاي آمينه )به 
خصوص پرولين(، قندها، پلياولها )قندهاي الکلي(، پلي آمين ها، ترکيبات 
آمونيوم و سولفونيوم چهارتایي، اسيدهاي آلي و برخي یون ها نظير سدیم 
و پتاس��يم در تنظيم اس��مزي نقش دارند )3، 6، 9، 38(. تجمع پرولين 
یکي از روش هاي مهم متابوليکي اس��ت که به عنوان ماده تنظيم کننده 
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Thyme (Thymus vulgaris L.) is an important medicinal plant in perfume and medicine industry. In this research, we 

assessed effects of salinity stress on morphologic, physiologic, and chemical characteristics of (Thymus vulgaris L.). In 

this research we used complete randomized blocks with 6 treatments and 4 replications. Irrigational levels of water sa-

linity levels were (0, 60, 90, 120, 150 mMolL-1) sodium Chloride The results showed that salinity stress had significant 

effects on growth parameters, prolin content and thymol percent. With increasing irrigational levels of water salinity, 

plant height, number stem side, dry weight of plant, thymol percent decreased and root mass, dry weights of root, length 

and prolin concentration increased. Highest levels of topsoil parts of plant, root and prolin content were produced con-

sequently without salinity stress, high salinity stress(120 mMolL-1) and very high salinity stress(150mMolL-1). Highest 

levels thymol percent in control and with increase salinity decreased.  

Key words: Canola (Brassica napus L.), Drought stress, Nitrogen, Yield and Yield components
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اسمزي در گياهان، تحت ش��رایط خشکي، شوري، دماهاي پائين و سایر 
عواملي که باعث کاهش پتانس��يل آب س��لول مي ش��وند توليد مي گردد. 
گزارشات متعددي مبني بر وجود همبستگي مثبت بين انباشت پرولين و 
سازش به شرایط تنش اسمزي در گياهان وجود دارد )9، 23( پرولين در 
سيتوپالسم تجمع یافته و ممکن است به علت حجم کوچك سيتوپالسم، 
حتي در مقادیر پایين سلولي نيز، یك ترکيب اسمزي مهم باشد)15( براي 
انباشت پرولين در گياهان آستانه اي از شوري وجود دارد. به عبارت دیگر 
تا زماني که غلظت نمك در محيط و به طبع آن کاتيون هاي یك ظرفيتي 
 به ویژه س��دیم در بافت به حد مش��خصي نرس��د، انباش��ت پرولين انجام 
نمي گيرد )3(. تعدادی از محققين ضمن بررس��ي اثر ش��وري آب آبياري 
بر گياه برنج نتيجه گرفتند که مقدار پرولين برگ ها در فاز زایش��ي در اثر 
ش��وري افزایش مي یابد و افزایش معن��ي دار پرولين در برگ ها و دانه هاي 
تحت تيمار ش��وري داللت بر تنظيم اسمزي تحت این شرایط دارد )36(. 
آنها همچنين پرولين را به عنوان شاخصي براي تحمل تنش شوري اعالم 
 Phragmites australis نمودند. در بررس��ی اثر سطوح شوری بر گياه
مشاهده شد که با افزایش سطح شوري مقدار کل اسيدهاي آمينه آزاد در 
ریزوم ها و برگ هاي این گياه، افزایش یافت و افزایش مقدار اسيدهاي آمينه 
آزاد، عمدتاً از انباش��ت پرولين و گلوتامين ناش��ي مي ش��د )18(. سطوح 
مختلف ش��وري )صفر، 2/5، 5 و10 گرم در ليتر کلرورس��دیم( بر کدوي 
تخمه کاغذي نش��ان داد که تنش شوري اثر معني داري بر عملکرد اسانس 
دانه ها و مقدار بتاسيتوسترول3 در اسانس دارد )2(. به طوري که بيشترین 
عملک��رد روغن و باالترین محتوي بتاسيتوس��ترول موج��ود در روغن در 
تيمار 2/5 گرم در ليتر به دس��ت آمد. افزایش EC محلول غذایي، غلظت 
کل اسانس در گياه شبت کاهش یافت ولي در آویشن غلظت کل اسانس 

و عملکرد آن افزایش نشان داد )33(. 
روی  ش��وری  تغيي��رات  بررس��ی  در   )7( هم��کاران  و  اش��رف 
داروی��ی  گي��اه  پتانس��يل  در  رش��د  و  فتوس��نتزی  ه��ای   فعالي��ت 
).Ammi majus L( افزایش ش��وری تأثير معنی داری در کاهش وزن 
تر و ماده خش��ك را هم در ریشه و هم در ساقه گزارش داد. بيشترین اثر 
تنش شوری روی عملکرد بذر به نسبت بخش رویشی گياه بود. همچنين 
با افزایش ش��وری ميزان پرولين اندام هوایی افزایش یافت و ش��وری روی 

عملکرد اسانس اثر منفی نشان داد.
آویش��ن گياهي خشبي، چند ساله با شاخه هاي فراوان )28( شاخه ها 
عم��ودي، باریك و چهارگوش به طول 25 تا 50 س��انتي متر که از قاعده 
رشد کرده و قسمت پائيني چوبي است. شاخه هاي بالغ، قهوه اي کمرنگ با 
کرك هاي سفيد چوبي بسيار کوتاه بوده و سر شاخه ها قرمز ارغواني است 
که به همراه برگ ها توس��ط کرك هاي متراکم ظریفي پوش��يده شده اند 
)20(. برگ ها متقابل، کوچك، نيزه اي4 شکل، بدون نوك، بدون دمبرگ5، 

به طول تحتاني آن ها کمرنگ تر است )19، 28(. 
داروي آویش��ن6 )پيکره رویشي خشك( که از قرن 16 در بسياري از 
فارماکوپه ها آمده است اثرات شدید ضد قارچي و ضد باکتري دارد )20(. 
در اسانس آویشن تيمول، کارواکرول7، لينالول8، کامفن9 و توژان10 داراي 
اثر آنتي اکس��يداني هستند )10(. در این تحقيق به بررسي اثر دو فاکتور 
تنش شوري و خشکي در رشد، نمو، عملکرد، کميت و کيفيت ماده مؤثره 

آویشن پرداخته شد.

مواد و روش ها
 این پژوهش در مرکز تحقيقات آب و خاك شهرستان سنندج با طول 
جغرافيایي46 درجه و59/59 دقيقه ش��رقي، عرض جغرافيایي 35 درجه 
و 17/43دقيقه ش��مالي و با ارتفاع 1525 متر از س��طح دریا در طي بهار 
و تابس��تان س��ال 1385 انجام گرفت. این تحقيق به صورت یك آزمایش 
گلداني در طي بهار و تابستان سال 1385 در قالب طرح بلو ك هاي کامل 
تصادفي، با ش��ش تيمار و چهار تکرار اجرا شد. تيمارهاي شوري عبارتند 

بودند از:
S 1: صفر ميلي مول در ليتر کلریدسدیم)ش��اهد یا بدون تنش ش��وري( با 

EC=0/63 ds/m
S 2: ش��رایط 30 ميلي مول در ليتر کلریدسدیم)تنش شوري خيلي کم( با 

 EC=1/76 ds/m
S 3: ش��رایط 60 ميلي م��ول در ليتر کلریدس��دیم )تنش ش��وري کم ( با 

EC=4/08  ds/m
S 4: ش��رایط 90 ميلي مول در ليتر کلریدسدیم )تنش شوري متوسط( با  

EC = 7/44 ds/m
S 5: ش��رایط 120 ميلي مول در ليتر کلریدسدیم )تنش شوري شدید( با 

EC = 13/96 ds/m
S 6: ش��رایط 150 ميلي مول در ليتر کلریدس��دیم )تنش ش��وري خيلي 

EC = 17/17  ds/m شدید( با
نش��اءها آویش��ن از بخ��ش گياهان داروی��ی مرکز تحقيق��ات جهاد 
دانش��گاهی تهيه شد هر واحد آزمایش��ي متشکل از شش گلدان بوده که 
در هر گلدان 4 نشاءکاش��ته ش��د. براي داشتن تعداد بيشتري بوته در هر 
تيمار، دو گلدان براي هر تيمار در هر تکرار در نظر گرفته ش��د. بنابراین 
در هر بلوك آزمایش��ي12 گلدان موجود بود. گلدان هاي مورد استفاده از 
نوع پالس��تيکي با قطر دهانة 30 سانتي متر و ارتفاع 25 سانتي متر بودند. 
خ��اك گلدان ها به نس��بت 3 ب��ه 1 از خاك زراعي مزرع��ه )خاك مزرعه 
منطقة آزمای��ش( و کود دامي پُر گردید. پس از نش��اءکاري، گلدان ها به 
ميزان یکس��ان تا هنگامي که نشاءها در محل جدید مستقر شوند آبياري 
گردیدند. زمان اعمال تيمار شوري پس از استقرار نشاءها )دو هفته پس از 
کش��ت نشاکاري( تا زمان تشکيل گل بود. تيمارهاي شوري به وسيلة آب 
آبياري که حاوي غلظت هاي کلریدسدیم مورد نظر بود اعمال گردید. براي 
جلوگيري از ش��وك ناگهاني ناش��ي از تنش شوري آب آبياري، تيمارهاي 
ش��وري از کمترین مقدار)30 ميلي مول در ليتر( شروع شده و غلظت هاي 
بيش��تر به تدری��ج در طي چند روز )ه��ر روز 30 ميلي م��ول در ليتر( به 
گلدان ها اضافه شد. بعد از پایان آزمایش، صفات مورفولوژیك نظير ارتفاع 
بوته، تعداد س��اقه هاي جانبي، خش��ك اندام رویش��ي اندازه گيري  شدند. 
در پای��ان مرحله گلدهي کامل بوته ها به منظور اس��تخراج و اندازه گيري 
اسانس برداشت  ش��دند. بوته هاي برداشت شده در دماي اتاق )25 درجه 
س��انتي گراد( و در س��ایه به مدت چهار هفته خش��ك ش��دند و سپس به 
روش تقطير با آب و با اس��تفاده از دس��تگاه اس��انس گير کلونجر11 عمل 
اس��تخراج اسانس انجام گرفت. براي اسانس گيري از اندام رویشي خشك 
شده آویش��ن )شامل برگ ها، سرشاخه ها و گل ها( استفاده شد. همچنين 
ریش��ه گياه بعد از قطع قس��مت هوایي از گلدان ها بيرون آورده و پس از 
شستشو وزن خش��ك و طول و حجم آن اندازه گيري شد. اسانس حاصله 
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براي انجام آناليزهاي کيفي، جمع آوري و نگهداري گردید و ميزان تيمول 
اس��انس با دستگاه )GC )UNICAM 610 Series اندازه گيری شد. 
از آنجایي که ميزان اس��انس بر حس��ب ميلي ليتر در ماده خشك گياهي 
محاس��به مي شود بنابراین قبل از انجام اس��انس گيري، ميزان رطوبت هر 
نمونه با قراردادن آن در آون )105 درجه سانتي گراد( به مدت سه ساعت 
اندازه گيري ش��د. از پيکره رویشي تازه آویشن براي بدست آوردن پرولين 
اس��تفاده گردید. آناليز و تجزی��ه و تحليل دادها حاصل از نمونه برداري و 
اندازه گيري صفات ذکر ش��ده، توس��ط نرم افزارSAS 9 انجام شد )31(. 
مقایسه ميانگين نيز به روش آزمون چند  دامنه اي دانکن صورت گرفت. 

نمودارها توسط نرم افزار Excel رسم شدند.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نش��ان مي دهد که ش��وري اث��ر معني داري بر 
ارتفاع گياه داش��ته اس��ت )P >0/01()ج��دول-1(. همچنين مقایس��ه 
ميانگين ها نش��ان داد ک��ه با افزایش غلظت نم��ك در آب آبياري، ارتفاع 
گياه کاهش یافته، به طوري که بيش��ترین ارتفاع )28/75 سانتي متر( در 
تيمار ش��اهد )mMolL-1صفر( و کمترین ارتفاع )13/50 سانتي متر( در 
تيمار mMolL-1 150 دیده ش��د )جدول2 و نمودار2(. که کاهش رشد 
گياهان در اثر شوري معموالً به دليل تأثير شوري بر فتوسنتز و فرآیندهاي 
جانبي آن مي باشد که بر حسب رقم و شرایط محيطي متفاوت است )8(. 
به نظر مي رسد کاهش طول ساقه در اثر شوري به دليل کاهش فتوسنتز 
 ،)24( Leatchamo ،)38(  Zhu ،)3( باشد. همچنين نتایج را حيدری

AL-Harbi )5( و Asraf )7( گزارش دادند.

 اثر ش��وري برروي تع��داد س��اقه هاي جانبي اثر معني داري داش��ت 
)P ≤0/01()جدول-1(. مقایسه ميانگين ها نشان داد که با افزایش غلظت 
نمك، تعداد س��اقه هاي جانبي کاهش مي یابد )جدول 2(. بيشترین تعداد 

در ش��وری صفر و کمترین در ش��وری 150 مش��اهده شد بين تيمارهاي 
ش��وري 30 و60 همچني��ن 90 و 120 از لحاظ تعداد س��اقه هاي جانبي 
اختالف معني دار مشاهده نش��د. کاهش معني دار در طول و تعداد شاخه 
در اثر ش��وري در خيار نيز گزارش ش��ده است)21(. تحت شرایط شوري، 
پتانس��يل اسمزي محلول خاك مشابه حالتي است که تيمار هاي خشکي 
رخ مي دهد، به عبارت دیگر با افزایش ش��وري خاك، پتانسيل اسمزي و 
در نتيج��ه انرژي آزاد آب کاهش یافته و گياه براي جذب آب با مش��کل 

مواجه مي گردد )پتانسيل اسمزي آب خاك پایين 
مي آید(. به همين دليل تنش شوري را نوعي خشکي فيزیولوژیك نيز 
مي دانند )3(. شاخه دهي زیاد تحت شرایط خشکي یك صفت نامطلوب 
 به حس��اب مي آید. زیرا باعث افزایش س��طح تعرق کنن��ده و اتالف آب 
مي گردد )22(. بنابراین کاهش تعداد و طول ش��اخه هاي جانبي ممکن 
است یك مکانيسم سازگاري باشد که به وسيلة آن گياه آویشن تالش مي 
کند اتالف آب را کاهش دهد. شوري تأثير معني داري بر وزن خشك اندام 
رویشي آویشن داشته اس��ت )P ≤0/01()جدول-2(. مقایسه ميانگين ها 
نشان داد که با افزایش سطح شوري وزن خشك اندام رویشي گياه کاهش 
یافته به طوري که بيش��ترین و کمترین مقادیر وزن خشك اندام رویشي 
 150 mMolL-1  صفر وmMolL-1 گياه به ترتيب در تيمارهاي ش��اهد
مشاهده گردید. کاهش وزن خشك برگ، ساقه و ریشه گياه آویشن تحت 
ش��رایط شوري، که در این تحقيق مش��اهده شد با نتایج تحقيقات آرویی 
 روی ک��دوي تخم��ه کاغذي )2(، آروی��ن در پي��از )1( و Asraf )7( در 
).Ammi majus L( مطابقت دارد. به نظر مي رسد کاهش وزن خشك 
اندام رویش��ي در اثر شوري به دليل کاهش فتوسنتز باشد. افزایش شوري 
در محيط آب و خاك سبب کاهش شدید رشد در اندام هاي هوایي و ساقه 
گياهان مي ش��ود و این امر منجر به کم ش��دن وزن خشك اندام رویشي 

مي گردد )27(. 

)Thymus vulgaris L(نمودار1- اثر سطوح تنش  شوري بر ارتفاع آویشن
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)Thymus vulgaris L( نمودار2 - اثر سطوح تنش  شوري بر وزن خشک اندام رویشي آویشن

منابع تغييرات

ميانگين مربعات

درجه 
وزن خشک ساقةجانبيارتفاع بوتهآزادی

وزن خشک طول ریشهحجم ریشهاندام رویشي
ریشه

ميزان 
پرولين

درصد 
تيمول

ns0/777 ns0/009 ns0/006 ns0/333 ns0/0005 ns0/001 ns0/692 ns 31/042بلوك

**379/1**0/52*0/0112**19/6**0/107**3/017**355/400**5123/075تيمار

151/2753/3780/0080/0080/5440/00030/0020/83اشتباه آزمایشي

7/4757/2075/4757/4304/8051/024/9712/896ضریب تغييرات

)Thymus vulgaris L.(جدول 1- جدول تجزیه واریانس صفات آویشن

 به طور کلي حجم ریشه با افزایش سطوح تنش شوری افزایش نشان 
داد. به جز در مرحلة تنش شدید mMolL-1 150 که حجم ریشه در این 

سطح شوري به شدت کاهش یافته است )جدول2(.
 120 mMolL-1 ام��ا افزای��ش پتانس��يل محلول بي��ش از س��طح 
طول ریش��ه را کاهش داد. طول ریش��ه در محلول هايmMolL-1 30 و 
mMolL-1 60  تف��اوت معني داري با یکدیگر نداش��ت. احتماالً افزایش 

طول ریش��ه با افزایش پتانس��يل محلول خاك، نوعي سازگاري است که 
گياه در هنگام تنش ش��وري براي دسترس��ي به آب بيشتر از خود نشان 
مي دهد و طول ریش��ه را گياه براي افزایش س��طح تماس ریش��ه با خاك 

و دسترس��ي به منابع آب زیاد طول ریش��ه را افزایش می دهد. نتایج این 
تحقي��ق با تحقيقات س��ایر محققين )11( در کاه��و مطابقت دارد. نتایج 
تجزیة واریانس نش��ان داد که شوري اثر معني داري بر وزن خشك ریشه 
داشت )P≥ 0/01( )جدول-1(. همانطور که در جدول مقایسه ميانگين ها 
مش��اهده مي ش��ود با افزایش ش��وري، وزن خشك ریش��ه افزایش و بين 
 90 mMolL-1 150 و 120 و نيز بين تيمارهاي mMolL-1تيماره��اي
و 120  و همچني��ن بينmMolL-1 30 و 60 اختالف معني داري وجود 
ندارد)جدول 2، نمودار 3(. که نتایج حاصل با نتایج به دست آمده توسط 

Pessaraikli )27( مطابقت دارد.
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)Thymus vulgaris L(نمودار3- اثر سطوح تنش شوری بر وزن خشک ریشة آویشن

وزن خشکتعداد ساقة جانبيارتفاع بوته )cm(سطوح تنش شوري
)g( اندام رویشي

حجم
)3cm(ریشه

طول ریشه 
)cm(

وزن خشک
)g( ریشه

a41/25 a2/97 a0/95 d12/50 e1/71 d 28/75 )بدون تنش شوري(

mMolL-1:S 224/75 b29/50 b2/28 b1/13 c13/00 d1/80 e 30 کلرور سدیم

mMolL-1:S 321/25 c27/25 b1/98 c1/20 bc15/25 d1/81 e 60 کلرور سدیم

mMolL-1:S 419/00 d21/25  1/17 d1/30 ab16/75 c1/83 bc 90  کلرور سدیم

mMolL-1:S 516/50 e18/75 c0/e961/33 a18/50 a1/84 ab 120 کلرور سدیم

mMolL-1:S 613/50 f14/75 d0/f741/13 c17/00 b1/87 a 150 کلرور سدیم

)Thymus vulgaris L.(جدول 2- مقایسه ميانگين صفات آویشن

 پرولين 
همانطوري که در جدول 2 مش��اهده مي شود شوري تاثير معني داري 

 .)0/01 ≤P(روي ميزان پرولين برگ هاي آویشن داشته است
به ط��وري که با افزایش غلظت نمك، ميزان انباش��ت پرولين نيز در 
برگ ها افزایش یافت. مقایس��ة ميانگين ها  نشان داد که ميانگين عملکرد 
 mMolL-1 150 پرولي��ن در تيماره��اي صف��ر ، 30، 90 ، 60، 120 و
ميلي مول به ترتي��ب 0/35 77،/0 ، 0/89 ، 0/98  ، 1/03و 1/49 مي باش��د 

)نمودار- 4(.
"Asraf و هم��کاران )7( نق��ش پرولي��ن را در تحم��ل ب��ه ش��وری 

).Ammi majus L( در بخ��ش های مختلف گياه نش��ان داد و س��ایر 
محققي��ن این اثر را تایيد نمودند)13، 16، 30( همچنين پرولين س��بب 
کاهش خس��ارت به اندامك های س��لولی ش��د )25(. افزایش پرولين در 
گياه��ان دارویی تحت تنش ش��وری در زی��ره س��ياه )17( بادیان رومی 

انيسون گشنيز )38( گزارش شد.
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تيمول
 نتایج تجزیه واریانس نش��ان مي دهد که تنش شوري بر روي تيمول 
اثر معني داري )P≥ 0/01( داش��ته است )جدول-2(. مقایسه ميانگين ها 
نشان داد که ميزان تيمول با افزایش پتانسيل محلول خاك کاهش یافته 
اس��ت بدین معني که ميزان تيمول در تيمار ش��اهد )بدون تنش شوري( 
بيشترین و در محلول شوري mMolL-1 150 کمترین ميزان را دارا بود 
)نمودار 5(. باتوجه  به اینکه تيمول جزء متابوليت هاي ثانویه گياه اس��ت 
که س��اخته مي شود و در تنش شوري بيش��تر انرژي گياه صرف مقابله با 

اثرات سوء تنش شوري و سميت آن مي گردد لذا این روند کاهش تيمول 
با افزایش س��طح شوري مشاهده شده در مقایس��ه ميانگين ها منطقي به 
نظر مي رس��د سميت کلرور س��دیم اثر منفي بر فعاليت های رشد آویشن 
و ميزان تيمول گذاش��ته و با افزایش غلظت کلرور سدیم در محلول و در 
نتيجه افزایش س��ميت آن براي گياه، مي��زان توليد تيمول کاهش یافته. 
Neffati و Marzouk )31( گ��زارش دادند که با افزایش ش��وری روی 

گش��نيز ).Coriandrum sativum L( ترکيب��ات موثره کاهش و یا 
تحت تنش شدید در ترکيبات اسانس مشاهده نشدند. 

)Thymus vulgaris L.( نمودار4- اثر سطوح تنش  شوري بر ميزان پرولين آویشن

)Thymus vulgaris L.(نمودار5-اثر سطوح تنش شوری بر ميزان تيمول آویشن
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نتيجه گيری
گياهان در ش��رایط محيط��ی و زراعی اغلب با تنش مواجه هس��تند 
و به ندرت ش��رایط ایده آل برای رش��د گياه فراهم می ش��ود، لذا برخی 
گياه��ان در طی زمان برای زنده ماندن س��ازگاری هایی را در فرآیندهای 
خود ایجاد می کنند تا حداقل بتوانند چرخه رش��د خود را کامل نمایند. 
گياهان دارویی نيز از این قاعده مستثنی نيستند به طوری که تحت تأثير 
تنش شوری فرآیند رشد کند شده و بر روی صفات مورفولوژیك تأثير می 
گذارد و ميزان پرولين را که فرآیند س��ازگاری گياه به این ش��رایط است 
را افزایش می دهد. دليل توليد مواد موثره دارویی هنوز نامش��خص است 
ولی برخی آن را عاملی برای ترميم گياه در زمانی که با خس��ارت مواجه 
می شود، می دانند. تأثير تنش اگرچه سبب افزایش پرولين شد ولی تأثير 
آن بر تيمول به س��بب اثرات س��می ش��وری و بازدارندگی آن با افزایش 

حساسيت کاهش نشان داد.
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