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 چکیده
 گياه فيتوشيميايي و فيزيولوژيكي خصوصيات برخي و عملكرد رشد، بر خشكي تنش مختلف سطوح اثر بررسي منظور به    

 تكرار پنج و تيمار چهار با تصادفي کامالً طرح قالب در گلداني آزمايشي ،(Origanum vulgare L. ssp. gracile) بخارايي مرزنجوش

 داد نشان نتايج .بودند يزراع تيظرف %41 و %61 ،%11 (،تنش بدون) %811 طحس چهار شامل يخشك تنش یمارهايت گرديد. انجام

فنل کل، فالونوئيد کل،  ،(RWC)عملكرد ماده خشك، محتوی نسبي آب برگ  رشدی، یها مؤلفه بر یدار معني ريتأث خشكي تنش که

داری بين  و کلروفيل کل و درصد و عملكرد اسانس دارد. از نظر مقدار کاروتنوئيد اختالف معني a ،bاکسيداني، کلروفيل  فعاليت آنتي

های جانبي، عملكرد ماده  تعداد و طول شاخه تيمارهای مختلف وجود نداشت. با کاهش مقدار آب خاک، ارتفاع بوته، قطر ساقه،

اکسيداني و  و کلروفيل کل و عملكرد اسانس کاهش و در مقابل ميزان فنل و فالونوئيد کل، فعاليت آنتي a ،b، کلروفيل RWCخشك، 

دار  معني % ظرفيت زراعي41% و 61%، 11درصد اسانس افزايش يافت. عليرغم کاهش عملكرد ماده خشك، اختالف بين تيمارهای 

  کل فنل مقدار بيشترين و زراعي ظرفيت %61 تيمار درليتر در صد گرم ماده خشك(  ميلي 34/8نبود. بيشترين درصد اسانس )

 ياکسيدان آنتي فعاليت و (تر ماده گرم در کوئرستين گرم ميلي 3/1) کل فالونوئيد ،تر( ماده گرم در اسيد گاليك گرم ميلي 28/3)

 شد. مشاهده زراعي ظرفيت %41 تيمار در %(56/77)

 

 .(Origanum) مرزنجوش ،برگ آب نسبي یامحتو عملكرد، اکسيداني، آنتي های ترکيب ،آبي کم تنش کلیدی: های واژه

 

 مقدمه
 نعنااع  خانواده به متعلق (Origanum) مرزنجوش جنس

 صورت به معموالً که است ييها گونه از ياریبس يرندهدربرگ و
 تناوع  از و شاوند  ماي  يافات  ای يتراناه مد ينواح در وحشي

 هساتند  برخاوردار  ياا دن در ييباال يمياييش و يكيمورفولوژ
(Kokkini, 1997.) O. vulgare L. مهمتاارين از يكااي 

 در تنهاا  ناه  فراواناي  گساترش  که است جنس اين یها گونه
 اياران  ناحيه ازجمله دنيا مناطق ساير در بلكه مديترانه منطقه
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 ،hirtum رگونااهيز شااش یدارا گونااه اياان دارد. تااوراني و
vulgare، virens، viride، gracile و glandulosum در 
 در کاه  (Spada & Perrino, 1996) باشاد  مي جهان سراسر

 gracile و viride، vulgare رگونااهيز سااه تنهااا رانيااا
 مازنادران،  گايالن،  هاای  اساتان  در کاه  است شده  ييشناسا

 .(Maroofi, 2005) دارناد  پاراکنش  کردساتان  و آذربايجان
 گيااهي  (O. vulgare ssp. gracile) بخاارايي  مرزنجاوش 
 شار   ايران، افغانستان، بومي و سفيد گلهای دارای چندساله،
 مرکاز  و جناوب  و پاکساتان  غربي شمال عرا ، شمال ترکيه،
 ايران غربي و شمالي های استان در زيرگونه اين است. روسيه
 از .(Maroofi, 2005) دارد رويااش وحشااي صااورت بااه

 و مادرن  و سنتي طب در دارويي يياهگ عنوان به مرزنجوش
 حااوی  گيااه  اين رويشي پيكر .شود مي استفاده ای ادويه نيز

 کاارواکرول(،  وياژه  به فنلي های مونوترپن غالبيت )با اسانس
 مواد از است. موسيالژی های ترکيب و تلخ مواد فالونوئيدها،

 ضدنفخ، آور، خلط عنوان به سرفه، درمان برای گياه اين همؤثر
 گياه اين اسانس .شود مي استفاده بخش آرام و مدر اشتهاآور،

 خاوا   دارای فناولي  هاای  ترکياب  از باودن  غناي دليال   به
؛ Omidbaigi, 1997) اسات  قوی ضدقارچي و ضدباکتريايي

Moradi et al., 2015). 
 در ای عماده  ريتاأث  کاه  است محيطي عوامل از يكي آب
 شارايط  دارد. دارويي گياهان مؤثره مواد ميزان و نمو و رشد
 هاای  پاساخ  تحريك باعث گياه، رشد کاهش بر عالوه آبي کم

 ها، روزنه شدن بستهمانند  متعددی متابوليكي و فيزيولوژيكي
 فتوسانتزی،  هاای  رنگداناه  کااهش  تعر ، و فتوسنتز کاهش
 خاا   های ژن بيان و ها اکسيدان آنتي و محلول مواد انباشت
ميازان   کااهش  .(Bettaieb et al., 2009) گاردد  ماي  تنشي

 شادن  بسته از ناشي عمدتاً خشكي تنش شرايط در فتوسنتز
 هاای  واکانش  ادامه .باشد مي متابوليكي اختالالت و ها روزنه
 کااهش  شارايط در  و خشاكي  تنش طول در فتوسنتز نوری

 هااای ترکيااب انباشاات باعااث ساالولي، درون CO2 غلظاات
 چناين  .گاردد  مي فتوسنتزی الكترون انتقال زنجيره احياءشده
 اکسايژن  مولكول احياء باعث دتوان مي بالقوه طور به وضعيتي

 کاه  گاردد  (ROS) اکسايژن  فعال یها گونه توليد نتيجه در و

 شااد خواهااد فتوساانتزی دسااتگاه شااديد آساايب بااه منجاار
(Lawlor & Cornic, 2002). اغلاب   شارايطي،  چناين  در

 هاا،  تاانن  فالونوئيدها، ها، فالونمانند  فنلي یها بترکي توليد
 و تياروزين  مانناد  حلقاوی  آمينه اسيدهای حتي و ها ليگنين

 دارای يادشااده هااای ترکيااب يابااد. مااي فاازايشا تريپتوفااان
 هاای  نقاش مانند  فيزيولوژيكي و اکولوژيكي متعدد های نقش
 طبق .(Andre et al., 2009) هستند ياکسيدان آنتي و دفاعي
 گياهااان Kleinwächter (2185،) و Selmar نظاار اظهااار
 هاای  ترکياب  گيرناد  ماي  قارار  آبي کم معرض در که هنگامي
 و تولياد  عاادی  آباي  شرايط با مقايسه در را بيشتری ثانويه
  .کنند مي انباشته
 خشاكي  تنش مختلف سطوح اثر جداگانه، تحقيق دو در

 Omidbaigi توسط ،زراعي( ظرفيت %811 و 13 ،71 ،33)
 و (Ocimum basilicum) ريحااان در (2115) همكاااران و

Hassani (2116) بادرشااااابو در (Dracocephalum 

moldavica) باا  گياه دو هر در که داد نشان نتايج و بررسي 
 درصاد  ي،زراعا  ظرفيات  %71 حاد  تا خشكي تنش تشديد
 تماام  در اساانس  عملكرد حاليكه در ؛يافت افزايش اسانس
 در داد. نشاان  کااهش  شااهد  تيماار  باه  نسبت تنش سطوح
 Ocimum) ريحاان  از ای گوناه  بار  آباي  تانش  اثار  بررسي

gratissimum)  مقاادار گياااه، ارتفاااع کااه گرديااد مشااخ 
 تانش  به پاسخ دررا  برگ آب نسبي یامحتو و کل کلروفيل
 و هااا باارگ در کاال فناال مقااادير حاليكااه در ؛داد کاااهش
 نسابت  %37 و %814 ترتيب به تنش تحت گياهان های ريشه
با وجاود   همچنين .دادند نشان افزايش تنش بدون شرايط به

 گياهاان  باين  اخاتالف  تانش،  اثر در اسانس درصد افزايش
 ,.Hazzoumi et al) نبود دار معني تنش بدون و تنش تحت

 رازيانااه مختلااف یهااا ژنوتياا  واکاانش بررسااي .(2015
(Foeniculum vulgare) باا  کاه  داد نشان خشكي تنش به 

 چتار  تعداد گياه، ارتفاع و خشك ماده مقدار خشكي، تشديد
 آب پتانسايل  هزارداناه،  وزن چتار،  در مياوه  تعداد گياه، در

 و کل و a، b کلروفيل ميزان و برگ آب نسبي یامحتو برگ،
 اساانس  درصد اما کاهش ها ژنوتي  تمام در اسانس عملكرد
 و Tátrai .(Askari & Ehsanzadeh, 2015) يافت افزايش
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 و مورفولاوژيكي  هاای  پاساخ  بررساي  در (2186) همكاران
 به (Thymus citriodorus) آويشن از ای گونه فيزيولوژيكي

 ميزان رويشي، پيكر تر وزن که نمودند گزارش خشكي تنش
 پاسخ در گازی تبادالت و برگ آب نسبي یامحتو کلروفيل،

 در اساانس  درصد حاليكه در ،يافتند کاهش خشكي تنش به
 تانش  بادون  شارايط  به نسبت خشكي تنش متوسط سطوح
 و Mohammadi توسط که ديگری تحقيق در .يافت افزايش
 بابوناه  گيااه  بر آبي کم تنش تأثيرمورد  در (2181) همكاران
 نشاان  نتايجشد،  انجام (Matricaria chamomilla) آلماني
 مقااادير نيااز و گلهااا و شاااخه ريشااه، خشااك وزن کااه داد

 کاروتنوئيادها(  و کل، a، b )کلروفيل فتوسنتزی های رنگدانه
 يافتند. کاهش آبي کم شرايطدر 

 خشاك  مهين و خشك ييايجغراف محدوده در رانيا کشور
 عيتوز و آب منابع تيمحدود با وجود و است قرارگرفته ايدن

 متأساافانه ران،يااا ييايااجغراف پهنااه در آن نامناسااب يمكااان
 اسات  نييپاا  اريبسا  منابع نيا از استفاده ييکارآ و وری بهره
(Kafi et al., 2009). از رانيااا در آب يبحراناا تيوضااع 

 ساوی  از یکشااورز  بخاش  در آب عمده مصرف و سو يك
 ياك  باه  را کشات  ماورد  گياهاان  نوع در دنظريتجد ديگر،

 راساتا  هماين  در اسات. کارده   مبدل ناپذير اجتناب ضرورت
 ينيگزيجاا  و يخشاك  به متحمل اهانيگ يمعرف و ييشناسا
 یدارا اهاان يگ بجای نييپا يآب ازين با و توقع کم اهانيگ اين
 نيااز  کاه  آنجاايي  از .کند مي پيدا بااليي اهميت باال يآب ازين

 محصاوالت  باا  مقايساه  در داروياي  گياهاان  از تعدادی آبي
 رساد  ماي  نظر بهبنابراين  ،باشد مي تر پايين غيردارويي زراعي

 هاای  بخاش  در گياهان قبيل اين کشت زير سطح افزايش که
 زياادی  مزاياای  اياران مانناد   جهاان  خشاك  نيمه و خشك
 .(Askari & Ehsanzadeh, 2015) باشاد  داشاته  هماراه  باه 

 درياچاه  احيااء  باه  مرباو   مباحاث  در موضوع اين اهميت
 از يكاي  عناوان  باه  کاشات  الگوی تغيير از همواره که اروميه

 در کشاااورزی بخااش در آب مصاارف کاااهش راهكارهااای
 دوچنادان  شاود  ماي  بارده  ناام  درياچاه  ايان  نجات راستای

 شارايط  اثار  بررساي  منظاور  به تحقيقاين  بنابراين .گردد مي
 و فيزيولاوژيكي  مورفولاوژيكي،  هاای  پاساخ  بر آبي کم تنش

 گياهان از يكي عنوان به ييبخارا مرزنجوش اهيگ بيوشيميايي
 هادف  باا  اياران  غارب  شامال  در استفاده مورد مهم دارويي
 .شد انجام غربي آذربايجان استان در آن کشت توسعه
 

 ها روش و مواد
 و بهار طي در گلداني آزمايش يك صورت به تحقيق اين
 کشاورزی دانشكده تحقيقاتي گلخانه در 8533 سال تابستان
 تيماار  چهار با تصادفي کامالً طرح قالب در ،اروميه دانشگاه

 بذر .شد انجام بخارايي مرزنجوش گياه روی بر تكرار پنج و
 منطقه در آن يعيطب يشگاهرو از تحقيق، اين در استفاده مورد

 ساانند ( شهرسااتان يغرباا شاامال يلااومتریک 31) سااارال
 يقاات تحق مرکاز  يومهربار در 3421 کد با و شده آوری جمع

 .گاردد  مي ینگهدار کردستان استان يعيطب منابع و یکشاورز
 یکشااورز  دانشاكده  ياي دارو ياهانگ يونکلكس در بذر اين

 يریباذرگ  و کشات  ماورد  ايزوله شرايط در يه،اروم دانشگاه
 اساتفاده  يقااتي تحق یکارهاا  انجام یبرا و گرفته قراردوباره 

 بادون ) %811 سطح چهار شامل خشكي تيمارهای .شود مي
 خشاكي  تانش ) %61 ،(ماليام  خشاكي  تانش ) %11 ،(تنش

 نظر در زراعي ظرفيت (شديد خشكي تنش) %41 و (متوسط
 ناوع  از هاا  گلادان  در استفاده مورد خاک بافت .شدند گرفته
 زراعي ظرفيت حد در آن وزني رطوبت درصد و لومي شني
 ناوع  از اساتفاده  ماورد  یهاا  گلدان شد. تعيين %2/83برابر 

 متر سانتي 23 ارتفاع و متر سانتي 25 دهانه قطر با پالستيكي
 ماورد  خاک با ها گلدان پرکردن و سازی آماده از پس بودند.
 و هشاد  کاشته ها گلدان ازيك  هر داخل در بذر تعدادی ،نظر
 و گرديده تنك مرحله چند طي در ها بوته شدن، سبز از پس
 .گردياد  یرنگهادا  بوتاه  3 گلادان  هار  داخال  در نهايت در
 برگاي  6 تاا  4 )مرحله کاشت از پس روز 21 تاکه  طوری به

 از و گرديدند آبياری مساوی مقدار به ها گلدان (،ها بوته شدن
 روزاناه  تاوزين  باا  خشاكي  تيمارهاای  بعاد،  به مرحله اين

  تعار  و تبخيار  اثار  بر مصرفي آب نمودن اضافه و ها گلدان
 مادت  طول در شد. اعمال (ها گلدان ازيك  هر وزن )کاهش
  متوساط  طاور  باه  گلخاناه  کميناه  و بيشاينه  دماای  آزمايش

 نسابي  رطوبات  مياانگين  و سلسيوس درجه 5/81 و 8/51
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 طبيعاي  تاابش  با نيز گياهان نياز مورد روشنايي و بود 31%
 تيمارهاای  شروع از پس هفته 1 حدود .شد مي تأمين آفتاب
 بودند( کامل گلدهي مرحله در ها بوتهبيشتر  که )زماني تنشي
 ماورد  بيوشايميايي  و فيزيولاوژيكي  ،یرشاد  مختلف صفات
 گرفت. قرار گيری اندازه
 

 مورفولوژیکی صفات

 و انتخااب  تصاادف  باه  بوتاه  پنج آزمايشي واحد هر از
 یها شاخه طول و تعداد ساقه، قطر بوته، ارتفاعمانند  صفاتي
 .گرديد گيری اندازه گلدان در خشك ماده عملكرد و جانبي

 

 ها برگ آب نسبی یامحتو

 بارگ  تعادادی  آزمايشاي،  واحاد  هر از منظور اين برای
 باه  ييهاا  ديسك و نموده برداشت يافته توسعه کامالً و سالم
 گردياد  تهياه  آنها پهنك مياني قسمت از متر ميلي هشت قطر
 از بعاد  بالفاصاله  برگي(. ديسك 81 آزمايشي واحد هر )از
 درون باه بعاد   و شد گيری اندازه آنها تر وزن ،ها ديسك تهيه
 مادت  به و افتندي انتقال مقطر آب یامحتو آزمايش یها لوله
 سلسيوس( درجه چهار دمای) يخچال داخل در ساعت چهار

 هاا  ديساك  سااعت  چهاار  گذشات  از پس .شدند نگهداری
 از پس .شد گيری اندازه آنها آماس وزن و شده نيوزت دوباره
 دماای  با) آون داخل در برگي یها ديسك آماس، وزن تعيين
 و گردياده  خشاك  ساعت 41 مدت به سلسيوس( درجه 73

 از هاا  برگ آب نسبي یامحتو نهايت در و شدند وزن دوباره
 .(Turner, 1981) گرديد محاسبه زير رابطه

 

    
     

     
     

:RWC ها برگ آب نسبي یامحتو 

:FW ها برگ تر وزن 

:DW ها برگ خشك وزن 

:TW ها برگ آماس وزن 

 کل فنل میزان

 فعالياات و کاال فالونوئيااد و فناال گيااری اناادازه باارای
 گردياد.  ها برگ از الكلي عصاره تهيه به اقدام ،ياکسيدان آنتي
  داخاال گياااه تاار بافاات از گاارم يااك منظااور، اياان باارای
 ساائيده  تادريج  باه  چيني هاون در %11 متانول ليتر ميلي 81
 دساتگاه  در سااعت  نايم  مادت  باه  هاا  نموناه  ادامه در شد.

 گرفتناد.  قارار  سلسايوس  درجاه  51 دمای با اولتراسونيك
 تااريكي(  شارايط  )در يخچاال  درون شاده  تهيه های عصاره

 شدند. نگهداری
 سايوکالتو  فاولين  روش باا  فنلاي  هاای  ترکياب  کل ميزان
 متانولي عصاره از ميكروليتر 81 روش اين در شد. گيری اندازه
 فاولين  معارف  ميكروليتار  211 و مقطار  آب ليتار  ميلي 6/8 با

  دقيقاه  1 تاا  8 گذشات  از بعاد  شاد.  مخلاو  % 81 سيوکالتو
 و شاد  افزوده آنها به %7 سديم کربنات محلول ميكروليتر 211
 از پاس  شاد.  رساانده  ليتار  ميلاي  3 حجم به يونيزه دی آب با

 ناانومتر  761 مو  طول در آنها جذب ميزان دقيقه 51 گذشت
 Halo DB-20 مادل  Dynamica) اساپكتروفتومتر  دستگاه با

 عناوان  باه  گالياك  اسايد  شاد.  قرائات  ژاپان(  کشاور  ساخت
 ميازان  و استفاده شاد  کاليبراسيون منحني رسم برای استاندارد
 تار  نمونه گرم يك در گاليك اسيدبرابر  گياه فنلي های ترکيب
 .(Ebrahimzadeh et al., 2008) گرديد گيری اندازه گياه
 

 کل فالونوئید میزان

 آلومينياوم  يازی آم رنگ روش از استفاده با کل فالونوئيد
  بااا عصاااره ليتاار ميلااي يااك شااد. گيااری اناادازه کلريااد
  از بعاد  شاد.  مخلاو   %3 نيتارات  سديم از يكروگرمم 831
 %81 کلرياد  ينياوم آلوم هيدرات هگزا از ليتر ميلي 5 دقيقه 3

 باه  موالر يك NaOH ليتر ميلي 8 دقيقه 3 از بعد شد. اضافه
 حجم به يونيزه دی مقطر آب از استفاده با و شد اضافه مخلو 

 در داشاتن  نگاه  دقيقاه  51 از بعاد  شاد.  رساانده  ليتر ميلي 3
  ماو   طاول  در آنهاا  جاذب  ميازان  اتاا ،  دمای و تاريكي
 منحناي  رسم برای شد. قرائت وفتومترراسپكت با نانومتر 483

 مياازان و شااد اسااتفاده کوئرسااتين از فالونوئيااد اسااتاندارد
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 تار  نمونه گرم يك در کوئرستينبرابر  گياه فنولي های ترکيب
 .(Agbo et al., 2015) گرديد گيری اندازه
 

 یاکسیدان آنتی فعالیت

 هاای  نموناه  کال  ياکسايدان  آنتي ظرفيت ارزيابي منظور به
 دليال  باه  هاا  عصااره  دهي يدروژنه ييتوانا از ،مطالعه مورد
 يال فن ید رناگ  يارغاوان  يمتاانول  محلاول  نماودن  رنگ بي
  منظاور  ايان  بارای  .شد استفاده (DPPH) يدرازيله يكريلپ

 ريخته آزمايش یها لوله در متانولي عصاره از ميكروليتر 83
 DPPH %114/1 متاانولي  محلاول  ليتار  ميلاي  2 باا  و شده

  و DPPH ليتار  ميلاي  2 شاامل  شاهد محلول گرديد. مخلو 
 در دقيقاه  51 مادت  به ها نمونه بود. %11 متانول ليتر ميلي 2

 ناانومتر  387 ماو   طاول  دربعد  و شدند داده قرار تاريكي
 شد. قرائت اسپكتروفتومتر دستگاه وسيله به آنها جذب ميزان
 درصاد  باه  زير رابطه توسط نمونه جذب از شده قرائت اعداد
 .(Burits & Bucar, 2000) شد تبديل مهار

(Acontrol - Asample) /Acontrol × 100 = مهار درصد 

Acontrol: نانومتر 387 در بالنك محلول جذب  

Asample: نانومتر 387 در نمونه جذب  

 

 فتوسنتزی های رنگدانه

 گارم  3/1 مقدار ،تنوئيدوکار و کلروفيل گيری اندازهبرای 
 %11اساتون  باا  چيناي  هااون  در مرزنجوش گياه تر برگ از
 فالكون لوله به حاصل عصاره .شد سائيده تدريجي صورت هب

 ليتار  ميلاي  81 باه  %11استون با آن حجم و شده داده انتقال
 عصاره جذب ميزان و شده سانتريفيوژ حاصل محلول رسيد.
 باا  ناانومتر  471 و 643 ،665 هاای  ماو   طاول  در فوقاني
 از اساتفاده  با نهايت در .گرديد قرائت اسپكتروفتومتر دستگاه
 و کل کلروفيل ،b کلروفيل ،a کلروفيل ميزان زير های فرمول
 شاد  محاسابه  تار  وزن گرم بر گرم ميلي برحسب تنوئيدوکار
(Arnon, 1967).  

 

کلروفيل    
(           )  (           )

     
   

 

  کلروفيل  
(           )  (           )

     
   

 

کلروفيل کل  
(           )  (           )

     
   

 

کاروتنوئيد  
   (    )      (        )     (        )

   
 

V= شده صاف محلول حجم  

A= نانومتر 471 و 643 ،665 های مو  طول در نور جذب 

W= گرم برحسب نمونه تر وزن 
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 اسانس یکمّ گیری اندازه و استخراج

 برداشت کامل گلدهي مرحله در ها بوته منظور، اين برای
 در و سلسايوس(  درجاه  23 )حادود  اتاا   دمای در و شده

 و آب باا  تقطير روش بهبعد  و گرديدند خشك سايه شرايط
 انجاام  اساانس  استخرا  عمل کلونجر، دستگاه از استفاده با
 مااده  گارم  811 در ليتار  ميلي برحسب اسانس یامحتو .شد

 خشاك  وزن مجماوع  براساس نيز اسانس عملكرد و خشك
 ليتار  ميلي برحسب و گلدان( در خشك ماده )عملكرد بوته 3
 گرديد. گزارش و محاسبه گلدان در

 ماورد  SAS افازار  نارم  از استفاده با آمده بدست های داده
 باا  نياز  هاا  داده مياانگين  مقايسه گرفتند. قرار آماری تجزيه
 .شد انجام دانكن ای دامنه چند آزمون روش از استفاده

 

 نتایج
 ساطوح  که ددا نشان (8 )جدول واريانس تجزيه نتايج
 قطار  بوتاه،  ارتفاع بر یدار معني اثر خشكي تنش مختلف
 مااده  عملكارد  جاانبي،  یهاا  شااخه  طول و تعداد ساقه،

 و فناال باارگ، آب نساابي یامحتااو گلاادان، در خشااك
 ،کل و a، b کلروفيل ي،اکسيدان آنتي فعاليت ،کل فالونوئيد
 ولاي  اسات  داشاته  %8 سطح در اسانس عملكرد و درصد
  نبود. یدار معني تنوئيدوکار ميزان بر آن تأثير

 قطار  بوته، ارتفاع شامل شده گيری اندازه رويشي صفات
 تانش  تاأثير  تحات  جاانبي  یهاا  شاخه طول و تعداد ساقه،

 و بيشاترين  کاه  یطاور  باه  ،گرديدناد  کااهش  دچار خشكي
 ترتياب  باه  شده ذکر رويشي صفات از يك هر مقدار کمترين

 گردياد  مشااهده  زراعي ظرفيت %41 و %811 تيمارهای در
 در خشاك  مااده  عملكرد ميزان اگرچه همچنين (.2 )جدول
 فقاط  اماا  يافات  کااهش  خشاكي  تانش  تاأثير  تحت گلدان
 تيمارها ساير با (زراعي ظرفيت %811) شاهد تيمار اختالف
 در خشاك  مااده  عملكارد  ميازان که  طوری به بود. دار معني
 زراعااي ظرفياات %41 و %61 ،%11 تيمارهااای در نگلاادا

 %811 تيمار به نسبت %47/66 و 11/48 ،33/41 ترتيب به

   .(2 )جدول است داشته کاهش زراعي ظرفيت
 (RWC) هاا  بارگ  آب ينسب یامحتو نيانگيم سهيمقا
 RWC ميازان  خشاكي  تانش  تشاديد  با که دهد مي نشان
 RWC ميازان  بيشاترين  کاه  طاوری  به ،است يافته کاهش

 و )شاااهد( يزراعاا تيااظرف %811 ماااريت در %(1/12)
 تيا ظرف %41 ماار يت در RWC (55/61%) ميزان کمترين
  .(2 )جدول گرديد مشاهده شديد( خشكي )تنش يزراع

 و فنال  مقاادير  هاا،  مياانگين  مقايساه  نتاايج  براساس
 طااور بااه ياکساايدان آنتااي فعالياات نيااز و کاال فالونوئيااد

 قارار  يخشاك  تنش مختلف سطوح ريتأث تحت یدار معني
 يافت. افزايش آنها مقادير خشكي تنش تشديد با و گرفته

 ايان  افزايشبا وجود  که گرديد مالحظه کل فنلدر مورد 
 تيمارهاای  بين اختالف ،خشكي تشديد تأثير تحت صفت
  (.2 )جدول نبود دار معني زراعي ظرفيت %11 و 61 ،41

 کلروفيال  ،a کلروفيل ميزان خشكي، سطوح افزايش با
b اسات.  گرفتاه  خاود  باه  کاهشاي  روناد  کل کلروفيل و 

 کال  کلروفيال  و b کلروفيال  ،a فيال وکلر ميزان بيشترين
 گارم  ميلي 315/1 و 831/1 ،543/1 ميانگين با ترتيب به
 و )شااهد(  يزراع تيظرف %811 ماريت در تر وزن گرم بر

 و 162/1 ،857/1 مياانگين  باا  ترتياب  باه  آنهاا  کمترين
 تيا ظرف %41 تيماار  در تر وزن گرم بر گرم ميلي 833/1
 .(2 )جدول گرديد مشاهده شديد( خشكي )تنش يزراع

 تشاديد  باا  (،2 )جادول  ها ميانگين مقايسه نتايج طبق
 اساانس  درصد زراعي، ظرفيت %61 حد تا خشكي تنش

 در ليتار  ميلاي  34/8) بيشترين طوری که به يافت؛ افزايش
 در ليتار  ميلاي  86/8) کمتارين  و (خشاك  ماده گرم 811
 در ترتيااب بااه اسااانس درصااد (خشااك ماااده گاارم 811

 در آماد.  بدسات  زراعي ظرفيت %811 و %61 تيمارهای
 تشاديد  باا  کاه  گردياد  مشاهده نيز اسانس عملكردمورد 
 کاه  هرچند يابد؛ مي کاهش صفت اين مقدار خشكي تنش

 زراعااي ظرفياات %61 و %811 تيمارهااای بااين اخااتالف
 نبود. دار معني



 

 های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه مرزنجوش بخارایی تحت تأثیر تنش خشکی نتایج تجزیه واریانس ویژگی -1جدول 

 تغییرمنابع 
 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

 ارتفاع

 بوته

 قطر

 ساقه

تعداد 

های  شاخه

 جانبی

طول 

های  شاخه

 جانبی

عملکرد ماده 

 خشک

 در گلدان

ی امحتو

نسبی آب 

 برگ )%(

 فنل کل
 فالونوئید

 کل

 فعالیت

اکسیدا آنتی

 نی

 کلروفیل
a 

 کلروفیل
b 

 کلروفیل

 کل
 کاروتنوئید

 درصد

 اسانس

 عملکرد

 اسانس

 ns115/1 **82/1 **183/1 117/1** 111/1** 14/1** 1/33** 123/1** 63/8** 51/838** 13/852** 3/28336** 83/861** 883/1** 545** 5 خشکیتنش 

اشتباه 

 آزمایشی
86 35/8 118/1 31/6 7/484 56/8 85/7 57/1 1111/1 26/8 1111/1 1118/1 1183/1 116/1 126/1 1117/1 

ضریب 

 تغییرات )%(
 88/4 46/5 66/81 18/84 37/3 33/5 42/85 7/6 35/8 7/6 28/3 37/82 18/84 56/82 26/81 

 دار % و غير معني8دار در سطح احتمال  ترتيب معني : بهnsو **

 

 های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه مرزنجوش بخارایی تحت تأثیر تنش خشکی های ویژگی مقایسه میانگین -2جدول 

 صفات

 

 تنش خشکی

ارتفاع 

بوته 

متر( )سانتی  

 قطر ساقه

 متر( )میلی

تعداد 

های  شاخه

 جانبی

طول 

های  شاخه

جانبی 

متر( )سانتی  

عملکرد ماده 

خشک در 

 )گرم( گلدان

ی امحتو

نسبی آب 

 برگ )%(

 فنل کل

گرم گالیک  )میلی

اسید در گرم ماده 

 تر(

 فالونوئید کل

گرم  میلی)

 در نیتکوئرس

 ماده تر(گرم 

 فعالیت

 اکسیدانی آنتی

)%( 

 aکلروفیل 

 در گرم میلی)

 ماده تر(گرم 

 bکلروفیل 

 در گرم میلی)

 ماده تر(گرم 

 کلروفیل کل

 در گرم میلی)

 ماده تر(گرم 

درصد 

 اسانس

عملکرد 

اسانس 

لیتر در  )میلی

 گلدان(

111%  FC 68/45 a 65/2 a 73/23 a 35/244 a 67/81 a 1/12 a 38/5 b 55/1 c 47/63 d 543/1 a 831/1 a 315/1 a 86/8 b 28/1 a 

01%  FC 74/51 b 84/2 b 35/24 b 14/853 b 13/88 b 1/74 b 24/4 ab 41/1 b 12/72 c 274/1 b 823/1 b 533/1 b 21/8 ab 84/1 b 

01%   FC 21/23 c 17/2 b 65/23 b 44/851 b 13/81 b 7/78 bc 71/4 ab 44/1 b 11/73 b 836/1 c 113/1 c 213/1 c 34/8 a 86/1 ab 

41%  FC 36/25 d 62/8 c 31/84 c 61/66 c 26/6 b 55/61 c 28/3 a 31/1 a 56/77 a 857/1 d 162/1 d 833/1 c 52/8 ab 11/1 c 

 .(دانكنآنهاست )آزمون  ني% ب8در سطح  دار معني اختالف وجود عدم دهنده در هر ستون نشان ها نيانگيحروف مشابه در مقابل م
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 بحث
 یها مؤلفه بر خشكي تنش که داد نشان تحقيق اين نتايج

 داشاته  اثار  بخارايي مرزنجوش گياه عملكرد ميزان و یرشد
 ارتفااع  خااک،  رطوبات  ميازان  کاهش با که طوری به است،
 عملكارد  و جاانبي  یها شاخه طول و تعداد ،ساقه قطر بوته،
 تانش  اثار  در که هايي نشانه اولين از يكي .يافت کاهش گياه

 در اسات.  رشاد  در کيفي و يکمّ تغيير آيد مي بوجود خشكي
 توساعه  و رشد جهنتي در و سلولي تورژسانس ،آب کمبود اثر

 باه  .گاردد  ماي  کاهش دچار ها برگ و ساقه در ژهيو به سلول
 انادازه  از تاوان  مي را آبي کم محسوس اثر نياول ل،يدل نيهم

 دنباال  باه  داد.  يتشاخ  اهاان يگ ارتفاع اي ها برگ کوچكتر
 کال  تيظرف و افتهي کاهش زين نور جذب برگ، سطح کاهش
 محادود  باا  کاه  است يهيبد و ابدي يم کاهش اهيگ یفتوسنتز
در  و اهيا گ رشد ،شرايط اين در یفتوسنتز یها فرآورده شدن

 & Ashraf) شاود  ماي  نقصاان  دچاار  آن عملكارد  نهايات 

Foolad, 2007). بار  تاأثير  باا  را گيااه  رشاد  آباي  کم تنش 
 فتوسنتز،مانند  بيوشيميايي و فيزيولوژيكي مختلففرايندهای 

 متابوليسام  و هاا  کربوهيادرات  ها، يون انتقال و جذب تنفس،
 ,.Jaleel et al) دهاد  مي کاهش رشد های افزاينده و عناصر

 تولياد  کااهش  مسائول  تغييارات  ترين عمده از يكي .(2009
 گيااه  فتوسنتز قابليت آمدن پايين ،آبي کم شرايط در محصول
 کااهش  باعاث  است ممكن آبي تنش راستا، همين در است.

 آنازيم  ساطح  و ATP مقدار ،ها برگ در CO2 آسيميالسيون
 در b و a کلروفياال مقااادير گااردد. فساافات باايس ريبولااوز
 بار طاور مساتقيم    هب اين و يابد مي کاهش تنش تحت گياهان
 در .(Silva et al., 2010) گاذارد  ماي  اثر گياه بيوماس توليد
 کااهش  (2113) همكااران  و Said-Al Ahl مشابهي، تحقيق
 باه  آباي  تانش  اثار  در را مرزنجاوش  رويشي پيكر عملكرد
 کااهش  نيهمچن دادند. نسبت فتوسنتز و پوشش تا  کاهش
 از يناشا  دتوانا  ماي  تانش  طيشارا  تحات  اهيگ خشك  وزن
 در هاا  شاه ير سامت  به اهيگ یديتول وماسيب شتريب  يتخص

 نظر اظهار طبق .(Albouchi et al., 2003) باشد طيشرا نيا
Singh شاارايط در گياهااان از برخااي (،8337) همكاااران و 

 محادودکردن  طرياق  از ريزوسفر، ناحيه در آب کمبود تداوم
 و Tátrai مشابه، طور به يابند. مي سازش آبي کم به خود رشد

 بهای به آويشن گياه که نمودند گزارش نيز (2186) همكاران
 شكيخ تنش شرايط در درازمدت بقای شانس رشد، کاهش

 باا  کاه  گرديد مشاهده همچنين تحقيق اين در کند. مي پيدا را
 کااهش  جانبي یها شاخه طول و تعداد خشكي تنش تشديد
 همكاران و Babaee و بادرشبو در Hassani (2116) يافت.

 را دهاي  شااخه  ميازان  کااهش  نيز باغي آويشن در (2181)
 دهي شاخهالبته  اند. نموده گزارش خشكي تنش شرايط تحت
 حسااب  باه  ناامطلوب  صفت يك شكيخ شرايط تحت زياد
 آن اتاالف  و خاک رطوبت بيهوده مصرف باعث زيرا ،آيد مي
 خشاكي  شرايط در دهي شاخه محدودشدن بنابراين .گردد مي
 گيااه  بارای  ساازگاری ساازوکار   ياك  عناوان  به توان مي را

 گرفت. نظر در مرزنجوش
 RWC ميازان  دار معناي  کااهش  بيانگر تحقيقاين  نتايج

 خشاكي  تانش  باه  پاساخ  در بخارايي مرزنجوش یها برگ
 وضاعيت  ارزيابي روش ترين مناسب احتماالً RWC .باشد مي
 آب کمباود  فيزيولاوژيكي  پيامادهای  با ارتبا  در گياه آبي

 دست از دهنده نشان آب، نسبي یامحتو کاهش است. سلولي
 قابال  آب شادن  محادود  به منجر که است تورژسانس رفتن

 و رشد کاهش نتيجه در و سلولي توسعهفرايند  برای دسترس
 آب نسبي یامحتو .(Tátrai et al., 2016) شود مي گياه نمو
بارای   مناسابي  فيزيولاوژيكي  شااخ   عنوان به اغلب ،برگ

 .باشاد  ماي  مدنظر گياهان در خشكي به تحمل ميزان ارزيابي
 محادوديت  شارايط  در که هايي بافت که شود مي اظهار چنين

 حفا   باه  قادر آب،قابليت  کاهش وجود با و خاک رطوبت
 ترناد.  مقاوم دهيدراسيون به هستند RWC از باالتری مقادير
 آبتاوان   فات اُ شارايط  در RWC داشاتن  نگه یباال قابليت
 های ديواره بيشتر استحكام کننده منعكس است ممكن ها بافت
 هاای  آسايب  و هاا  تخريب تحمل برای آنها توانايي و سلولي

 Irigoyen et) باشاد  هاا  بافات  آب تلفات از ناشي مكانيكي

al., 1992). ميزان کاهش تحقيق،اين  نتايج مشابه RWC در 
  در (2183) همكاران و Hazzoumi توسط خشكي تنش اثر
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 و رازياناااه در Ehsanzadeh (2183) و Askari ريحاااان،
Tátrai شاده   گازارش  نياز  آويشان  در (2186) همكاران و
 است.
 تانش  ثيرأتا  تحات  گيااهي  هاای  رنگيازه  تحقيقاين  در
 کلروفيل ،a کلروفيل ميزان که طوری به ؛گرفتند قرار خشكي

b کااهش  تانش،  ساطح  افازايش  ماوازات  به کل کلروفيل و 
 تغيير تنوئيدوکار ميزان مورد در که هرچند ،يافتند یدار معني
در  کلروفيال  یامحتاو  کااهش  نگردياد.  مشاهده یدار معني
 اکسيداسايون  از مشاخ   نشاانه  ياك  خشكي تنش شرايط
 ,.Anjum et al) باشاد  مي کلروفيل زوال و ها رنگدانه نوری

 از ناشاي  دتوانا  ماي  بارگ  کلروفيل یامحتو کاهش .(2011
 کلروفيال  تخريب نتيجه در و کلروفيالز آنزيم فعاليت افزايش

 سوی از فتوسنتزی های رنگيزه توليد از ممانعت و سو يك از
 تولياد  تحرياك  .(Singh & Dubey, 1995) باشاد  ديگار 
 و پراکسايد  هاای  راديكاال مانناد  ) اکسايژن  فعاال  یها گونه

 داليل از ديگر يكي خشكي، تنش اثر در هيدروژن( پراکسيد
 .(Tátrai et al., 2016) باشاد  مي کلروفيل کاهش و تخريب
 خشاكي  تانش  اثار  در فتوسانتزی  های رنگيزه ميزان کاهش

 و شاده  فتوسنتز قابليت کاهش باعث دتوان مي مستقيم طور به
 تخرياب  .(Dashti et al., 2015) سازد محدود را گياه رشد

 کلروفيل محاف  های رنگيزه ميزان که شود مي باعث کلروفيل
 ,Chalker-Scott) يابنااد افاازايش هاتنوئياادوکار ازجملااه

  طول اديز یانرژ قادرند طيشرا نيا در دهايتنوئوکار (.2002
 تاايي  ساه  باه  را ييكتاا ي ژنياکس و گرفته را کوتاه یها و م

 نقش شده ديتول ژنياکس های كاليراد گرفتن با و کنند ليتبد
 ,Inze & Montagu) ناد ينما ءفاا يا را خاود  ياکسايدان  آنتي

 دفاااع سيساتم  در اساساي  نقااش کاه  کاروتنوئيادها  (.2000
 عناوان  باه  کنناد  مي بازی تنشي شرايطدر  گياه ياکسيدان آنتي

 ضااروری فتوساانتز عملكاارد فاا ح باارای کمكااي رنگدانااه
 بتوانند که گياهاني نتيجه در .(Silva et al., 2010) باشند مي
 تانش  و خشاكي  شارايط  باشاند  داشاته  بيشتری تنوئيدوکار

 Foyer et) کرد خواهند تحمل بهتر را آن از ناشي اکسيداتيو

al., 1998). اثار  در فتوسانتزی  های رنگدانه یامحتو کاهش 
 نتاايج  باا  گردياد  مشااهده  تحقياق اين  در که خشكي تنش

 Askari ريحان، در (2183) همكاران و Hazzoumi تحقيق
 همكاااران و Tátrai رازيانااه، در Ehsanzadeh (2183) و
 (2181) همكاااران و Mohammadi و آويشاان در (2186)
 دارد. مطابقت آلماني بابونه در

 خااک  رطوبات  یامحتو کاهش با تحقيق، اين نتايج طبق
 گياه ياکسيدان آنتي فعاليت نيز و کل فالونوئيد و فنل یامحتو

 نشان مطالعات از بسياری يافت. افزايش بخارايي مرزنجوش
 در گياهاان  ثانوياه  هاای  متابوليات  کلاي  یامحتو که اند داده

 گيااه  در مثال عنوان به يابند. مي افزايش خشكي تنش شرايط
Lamisia pumila در کال  فالونوئيادهای  و هاا  فنال  مقادير 

 وجاود دليال   باه  و يافتناد  افازايش  خشاكي  تانش  به پاسخ
 آالنين فنيل آنزيم فعاليت ميزان افزايش بين خوب همبستگي
 نتيجه نامحقق اين ها، فنل غلظت افزايش و (PAL) آمونيالياز
 تحت گياهان در يادشده های ترکيب بيوسنتز ميزان که گرفتند
بشدت  شده آبياری خوب گياهان با مقايسه در يخشك تنش

 فعاليات  افازايش  .(Jaafar et al., 2012)ياباد   ماي  افزايش
 شاروع  عناوان  باه  اسات  ممكن تنش شرايط در PAL آنزيم

 گاردد  قلمداد آبي تنش برابر در ها سلول سازشيفرايندهای 
(Hazzoumi et al., 2015). کااهو  در (Lactuca sativa) 
 باه  مرباو   ژن دتوانا  مي آبي تنش که است شده گزارش نيز

 فالونوئيدها و مختلف های فنل بيوسنتز در که را PAL آنزيم
 شادن  بساته  .(Oh et al., 2009) نماياد  فعال دارد مشارکت
 اکسايد  دی جاذب  کااهش  باعاث  آبي کم شرايط در ها روزنه
 هاای  واالن اکاي  مصارف  توجه قابل کاهش نتيجه در و کربن

 طريااق از CO2 تثبياات باارای (+NADPH+H) احياءکننااده
 مقدار عرضه به منجر شرايطي چنين .گردد مي کالوين چرخه
فراينادهای   مساير  تغييار  نتيجه در و +NADPH+H زيادی

 شاده  احيااء  شادت  باه  های ترکيب توليد سمت به متابوليكي
 Selmar) گردد مي آلكالوئيدها و ها فنل ايزوپرنوئيدها،مانند 

& Kleinwächter, 2013). نظار  طبق Bryant همكااران  و 
 يااك هسااتند تاانش تحاات گياهااان کااه هنگااامي (،8315)

 تشاكيل  ياا  بيومااس  توليد برای کربن مصرف بين جابجايي
 ثانوياه  هاای  ترکياب  افتد. مي اتفا  دفاعي ثانويه های ترکيب
 های فنلمانند  محيطي های تنش شرايطدر  شده توليد گياهي
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 و هااا تااانن فالونوئياادها، پروپانوئياد،  فنياال از شااده مشاتق 
 فعاال  یها گونه زدودن توانايي استرها، سينامات هيدروکسي
 و توليااد .(Dixion & Paiva, 1995) دارنااد را اکساايژن
 باعاث  شاده،  احيااء  شادت  باه  ثانويه های متابوليت انباشت
 در و اکسايژن  هاای  راديكاال  حاد  از بايش  توليد از ممانعت
 گياهاان  در سلولي اجزاء ساير و کلروپالست به آسيب نتيجه
 .(Radacsi et al., 2010) شاوند  مي آبي تنش تحت دارويي
 منجر شرايط اين و شده اکسيداتيو تنش باعثاغلب  خشكي

 گياهان در فنوليك اسيدهای و فالونوئيدها مقادير افزايش به
 تانش  طاول  در فالونوئيادها  حفاظتي عملكردهای .گردد مي

 & Ramakrishna) اساات گرديااده گاازارش خشااكي

Ravishankar, 2011). هاای  ترکيب مهمترين از فالونوئيدها 
 از را اکسايژن  آزاد های راديكال هم که هستند ياکسيدان آنتي
 ممانعات  گيااه  در آنهاا  بيشاتر  تولياد  از هام  و برناد  مي بين
 تحقياق  ياك  در .(Nasibi & Kalantari, 2005) نمايند مي

 و فنلاي  پلاي  هاای  ترکياب  بيوسنتز که است گرديده گزارش
 فعاال  یهاا  گوناه  کردن جاروب قابليتدليل  به کاروتنوئيدها

 متحمال  یها ژنوتي  در خشكي به تحمل با (ROS) اکسيژن
 Yildiz-Aktas) باود  مرتبط (Gossypium hirsutum) پنبه

et al., 2009). از ای گوناه  در فنلي های ترکيب کلي یامحتو 
 تحات  گياهان در نيز (Hypericum brasiliense) راعي گل

  بااود شاااهد گياهااان از بيشااتر مراتااب بااه خشااكي تاانش
(De Abreu & Mazzafera, 2005). مشااابه تحقيااق در 

 ريحااان از ای گونااه باار آبااي تاانش اثاار بررسااي ديگااری،
(Ocimum gratissimum) در کال  فنل مقادير که داد نشان 

 و %814 ترتياب  باه  تانش  تحت گياهان های ريشه و ها برگ
 Hazzoumi) يافت افزايش تنش بدون شرايط به نسبت 37%

et al., 2015). Manukyan (2188) تاأثير  که کرد گزارش 
 Melissa) بادرنجبويه در ها فنل پلي یامحتو بر شكيخ تنش

officinalis) گلااي مااريم و (Salvia officinalis) طااور بااه 
 مختلاف  ساطوح  تأثير بررسي همچنين بود. مثبت یدار معني
 زراعاي(  ظرفيات  درصد 811 و 73 ،31 ،23) خشكي تنش
 ساطح  کاه  داد نشان (.Achillea ssp) بومادران یها گونه بر

 ظرفيات  %31 فالونوئيد، و کل فنل توليد برای مطلوب تنشي

 شد گفته آنچه براساس .(Gharibi et al., 2016) بود زراعي
 و فالونوئيادها  و هاا  فنال  انباشات  کاه  گرفت نتيجه توان مي

 بخاارايي  مرزنجاوش  گياه در ياکسيدان آنتي ظرفيت افزايش
 و اکسايداتيو  تانش  مخارب هاای  اثر تعاديل  راستای در نيز

 است. انجام شده خشكي تنش به گياه اين تحمل افزايش
 ماليام،  ساطوح  در اسانس درصد اگرچه تحقيق،اين  در
 تانش  بادون  شرايط به نسبت خشكي تنش شديد و متوسط
 خشاكي  تانش  در اساانس  درصد باالترين اما يافت افزايش
 نتاايج  مشاابه  گرديد. مشاهده زراعي( ظرفيت %61) متوسط

 ريحاان  گياهاان  در اساانس  درصاد  بااالترين  تحقياق،  اين
(Omidbaigi et al., 2003)،  بادرشابو (Hassani, 2006)، 

 & Levisticum officinale( )Akhzari) رومااي انجاادان

Pessarakli, 2016) آويشان  و (Tátrai et al., 2016) در 
 گياهاان  پاساخ  آماد.  بدسات  متوساط  خشكي تنش شرايط
 بوده متفاوت مختلف یها گونه در خشكي تنش به دار اسانس

 در مثال عنوان به دارد. تنش مدت طول و شدت به بستگي و
 آبيااری  مختلاف  ساطوح  (T. hyemalis) آويشن از ای گونه

 ,.Jordan et al) اسات  نداشاته  اساانس  ميازان  بار  تأثيری

 ،(T. zygis) آويشان  از ديگاری  گونه در حاليكه در ؛(2003
 آمد بدست متوسط آبياری شرايط در اسانس درصد باالترين

(Sotomayor et al., 2004). گاازارش طبااق Singh و 
 آنزيم فعاليت تحريك باعث خشكي تنش (،8337) همكاران

PEP از ای گوناه  در اساانس  تولياد  افازايش  و کربوکسيالز 
آناان   است. گرديده (Cymbopogon flexousus) ليمو علف

 سازگاریسازوکار  يك عنوان به را آنزيم اين فعاليت افزايش
 وضاعيت  حفا   و فتوسنتزی کربن آسيميالسيون تداومبرای 
 نياز  (8332) همكااران  و Simon گرفتناد.  نظر در گياه آبي

 اساانس  مترشاحه  های غده تراکم افزايش که نمودند پيشنهاد
 مقادار  افزايش کننده توجيه دتوان مي برگ سطح کاهش اثر در

 و Turtola نظار  اظهار طبق باشد. خشكي شرايط در اسانس
 کااهش  علات  باه  آبي کم تنش شرايطدر  (،2115) همكاران
 گياه، رشدی نيازهای برای فتوسنتزی های فرآورده تخصي 
 باه  منجار  اين و يافته افزايش ترپني های بترکي توليد ميزان
 .گردد مي ها اسانس توجه قابل انباشت
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 یامحتاو  کااهش  باا  که داد نشان همچنين تحقيق اين نتايج
 طاور  به گرديد. کاهش دچار نيز اسانس عملكرد خاک، رطوبت
در  اساانس  درصاد  افازايش با وجود  نيز رازيانه گياه در مشابه
 خشاكي،  اثر در بذر عملكرد کاهش علت به آب، کمبود شرايط
 & Askari) گردياد  کاهش دچار نيز اسانس عملكرد درنهايت

Ehsanzadeh, 2015). تانش  اثار  در اساانس  عملكرد کاهش 
 بادرشاابو و (Omidbaigi et al., 2003) ريحااان در خشااكي

(Hassani, 2006) اساانس  عملكارد  اسات.  شاده  گازارش  نيز 
ايان   در اگرچاه  بناابراين  اسات؛  گياه عملكرد و درصد از تابعي
 يافات  افازايش  خشاكي  تنش شرايطدر  اسانس درصد تحقيق،

 پيكار  عملكرد و رشد بر آبي کم تنش آور زياناثرهای  دليل به اما
 داد. نشان کاهش نيز اسانس عملكرد مجموع در رويشي،
 توساعه  به شديد نيازبايد گفت که  نهايي گيری نتيجهعنوان  به
 و خشك مناطق در باال آب مصرف کارايي دارای گياهان توليد
 ياك  توسعه حال در آب کمبود با مقابله برای جهان شكخ نيمه

 کاشات،  الگاوی  تغيير هدف با و راستا همين در است. ضرورت
 احيااء  باه  کماك  و کشااورزی  بخاش  در آب مصارف  کاهش
 مرزنجاوش  داروياي  گيااه  کشات  توسعه امكان ،اروميه درياچه
 ايان  نتاايج  گرفات.  قرار مطالعه مورد آبي کم شرايط در بخارايي
 اثار  در گيااه  ايان  عملكارد  کاهشبا وجود  که داد نشان تحقيق
 نظار  ايان  از شاديد  تا ماليم خشكي سطوح بين تفاوت ،آبي کم

 اساانس  درصاد  دار معناي  افزايش ديگر سوی از نبود. دار معني
 وياژه  )به کل فالونوئيد و فنل متوسط(، خشكي تنش در ويژه )به
 ارزش دارای یاها  ترکياب  عناوان  باه  ،شاديد(  خشكي تنش در

 کااهش  دتوان مي خشكي تنش به پاسخ در ،باال دارويي و غذايي
 از داروياي  بارداری  بهاره  ديدگاه از را خشكي از ناشي عملكرد

 ايان  عملكارد  کااهش  جبران اينكه ضمن نمايد. جبران گياه اين
 دتوانا  ماي  آباي  کم شرايط در کاشت تراکم افزايش طريق از گياه

 باشد. آينده تحقيقات موضوع
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Abstract 
    To study the effect of different levels of drought stress on growth, yield and some 

physiological and phytochemical characteristics of oregano (Origanum vulgare L. ssp. gracile), 

a pot experiment, in a randomized complete design with four treatments and five replications, 

was conducted. Drought stress treatments were 100% (non-stress), 80%, 60% and 40% of field 

capacity. The results showed that drought stress had significant effect on growth parameters, dry 

herb yield, leaf relative water content (RWC), total phenol and flavonoid content, antioxidant 

activity, a, b and total chlorophyll content, essential oil content and yield. There was no 

significant difference between drought stress treatments for carotenoids. As the soil water 

content decreased, plant height, stem diameter, number and length of axillary shoots, dry herb 

yield, RWC, a, b and total chlorophyll content and essential oil yield decreased, but total phenol 

and flavonoid content, antioxidant activity and essential oil content increased. Despite the 

decrease in dry herb yield, the difference between 80%, 60% and 40% treatments was not 

significant. The highest essential oil content (1.54 ml/100 g DW) was observed in 60% of field 

capacity and the highest amounts of total phenol (5.21 mg gallic acid/g FW), total flavonoid 

(0.5 mg quercetin/g FW) and antioxidant activity (77.36%) were obtained in 40% of field 

capacity.  

 

Keywords: Water deficit stress, antioxidant compounds, yield, leaf relative water content, 
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