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های رشد و عملکرد اسانس یترات به آمونیوم بر شاخصن هاینیتروژن و نسبت تأثیر

 در شرایط شور (Origanum vulgare ssp. Gracile)مرزنجوش بخارایی 
 

 3امیر رحیمی، *2ابراهیم سپهر، 1سجاد نعمت زاده
 

 (73/74/7936 تاریخ پذیرش: 93/44/7936 تاریخ دریافت:)

 

 چکیده

 بر و غیرشور شور آمونیوم در شرایط به مختلف نیترات هایسطوح متفاوت نیتروژن و نسبت بررسي تأثیر منظور به

 کاملهای بلوک طرح قالب در فاکتوریل به صورت مرزنجوش بخارایي، آزمایشي های رشد، درصد و عملکرد اسانسشاخص

 مختلف هایموالر(، نسبتمیلي 7۵و  74، ۵سطح ) 9گرفت. نیتروژن مورد استفاده در  تکرار انجام 9تیمار و  96با  تصادفي

سطح )صفر  9( و شوری در 744:  4و  1۵:  9۵، ۵4:  ۵4، 9۵:  1۵، ۵/79:  ۵/۷1، 4:  744سطح ) 6در به آمونیوم نیترات

وان فاکتورهای آزمایش در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در شرایط عدم تنش شوری عنموالر سدیم کلرید( بهمیلي ۵4و 

گرم در گلدان( در سطح میلي 3/7۵۷گرم(، و عملکرد اسانس ) ۷/76خشک ) گرم(، وزن 9/49تر ) مقدار وزن بیشترین

تنش شوری هر سه صفت فوق  در صورت اعمال حاصل گردید.نیترات به آمونیوم  9۵:  1۵موالر و نسبت میلي 7۵نیتروژن 

گرم(، و  ۵6/4خشک ) گرم(، وزن 94/99تر ) که تحت این شرایط حداکثر وزنطوریبهدر تمام تیمارها کاهش یافت، 

نیترات به آمونیوم مشاهده  ۵4:  ۵4موالر نیتروژن و نسبت میلي 7۵گرم در گلدان( در تیمار میلي 9۵/34عملکرد اسانس )

میلي موالر  7۵که از غلظت طوریبه ،داری بر درصد اسانس داشتسه تیمار تاثیر بسیار معنياثرات اصلي هر گردید. 

توان ميبنابراین میلي موالر بیشترین درصد اسانس حاصل شد.  ۵4نیترات به آمونیوم و در شوری  9۵:  1۵نیتروژن، نسبت 

ترتیب در محیط غیر نیترات به آمونیوم به ۵4 : ۵4و  9۵:  1۵های نسبتمیلي موالر نیتروژن و  7۵نتیجه گرفت غلظت 

 باشد.از نظر تغذیه نیتروژني جهت افزایش بیوماس تولیدی مرزنجوش مناسب مي شور و شور

 

 آمونیوم، شوری، مرزنجوش، نیترات، نیتروژن کلیدی:های واژه
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  مقدمه

از خانواده (.Origanum vulgare L) مرزنجوش بخارایي 

نعناعیان از جمله گیاهان دارویي چند ساله و ارزشمند 

دارویي های ویژگيطعم، بو و  ،شمار مي آیدبهایران 

باشد، که از اسانس این گیاه مي حاصل از مرزنجوش

ها تشکیل شده است. بخش ترپنها و سزکوئيمونوترپن

جهان گونه در سراسر های اینهوایي و بخصوص برگ

عنوان یک ادویه بسیار پسندیده و معطر مورد استفاده به

های سنتي، در درمان گیرد و عالوه بر استفادهقرار مي

 های تنفسيهای معده، روده، یبوست، ناراحتيبیماری

کننده کاربرد دهنده و ضدعفونيعنوان التیام)آسم( و به

اینکه  با توجه به (.Kordali et al., 2008) فراواني دارد

ای در رشد و نمو و میزان عوامل محیطي تأثیر عمده

 (Omidbaigi, 1997)ی گیاهان دارویي دارند مواد موثره

شناخت شرایط مطلوب برای رشد بهینه و شناسایي 

گذارند مناسب عواملي که بر عملکرد گیاهان تأثیر مي

 .مي باشد

در تغذیه گیاه، نیتروژن برای رشد گیاه ضروری است و 

های زنظر فراواني چهارمین عنصری است که در بافتا

گیاهي بعد از کربن، اکسیژن و هیدروژن وجود دارد. 

نیتروژن یک عنصر پرمصرف بوده و بخشي از ساختار 

ها است و در فرآیندهای متابولیکي نظیر سنتز و پروتئین

 .(Trejo et al., 2008)کند انتقال انرژی دخالت مي

ها از پایین گیاه کمبود شدید نیتروژن سبب ریزش برگ

شود، درحالیکه زیادی نیتروژن موجب رشد مي

ازحد قسمت هوایي و نسبت باالی قسمت هوایي به بیش

شود و در بیشتر مواقع شروع گلدهي را در ریشه مي

 ,Hopperاندازد محصوالت کشاورزی به تأخیر مي

هم در کاربرد بنابراین یکي از عوامل م (.(1996

های غذایي، کنترل میزان نیتروژن است که به دو محلول

نوبه  عامل غلظت و نوع منبع نیتروژني بستگي دارد و به

تواند عملکرد و کیفیت گیاهان را تحت تأثیر خود مي

 . (Agbaria et al., 1996)قرار دهد 

 ,Sotiropoulou & Karamanos)سوتیروپلو و کارامونس

و  ۷4، 44رسي چهار سطح نیتروژن )صفر، ، با بر(2010

کیلوگرم در هکتار( بیان کردند که با افزایش  794

کوددهي نیتروژن عملکرد رویشي و عملکرد اسانس گیاه 

نیز افزایش پیدا   (.Origanum vulgare L)مرزنجوش 

 کرد.

نیتروژن توسط ریشه گیاهان به دو شکل نیترات و 

های گیاهي گونه گرچه بیشتر ،شودآمونیوم جذب مي

ولي  توانند در هر یک از این دو فرم رشد کنند،مي

شده است که تغذیه گیاهان با مخلوطي از نیترات گزارش

ها و و آمونیوم اغلب نتایج بهتری را در رشد سبزی

های وری عناصر نسبت به هریک از این فرمافزایش بهره

مطالعات  .(Trejo et al., 2008) دهندجداگانه نشان مي

تواند نشان داده که استفاده از منابع مختلف نیتروژني مي

باعث تغییر در رشد، عملکرد، کیفیت و ترکیبات مواد 

 .(Tabatabaei et al., 2006) شیمیایي گیاهان شود

شوری یکي از فاکتورهای بسیار مهمي است که عملکرد 

خشک و کیفیت گیاهان را در مناطق خشک و نیمه

 ,Ikeda & Osawa)دهد ثیر قرار ميجهان تحت تأ

زیست ایالت متحده . طبق برآورد سازمان محیط(1983

های کشاورزی جهان درصد از زمین 94آمریکا حدود 

 .(Bybordi, 2012)تحت تأثیر تنش شوری هست 

طورکلي گیاهان در محیط شور با سه مشکل عمده به

 کلاثر نخست و غالب شوری مربوط به. شوندروبرو مي

امالح محلول در خاک است که کاهش پتانسیل اسمزی 

های گیاهي برای اجتناب از سلول. را به دنبال دارد

هایي مانند گالیسین بتائین، پرولین، متابولیتخشکي 

کنند. اثر دوم مانیتول و فروکتان را در سلول تجمع مي

های خاص نظیر کلر، سدیم و بر در مربوط به وجود یون

تواند موجب بروز سمیت در تنهایي ميخاک است که به

گیاه شده و در سازوکارهای جذب گیاه اختالل ایجاد 

ی اثر دوم است که کند. اثر سوم در حقیقت زائیده

شود ای ميموجب بروز عدم تعادل تغذیه
(Heidarishariaba, 2002). 

بیشتر مطالعاتي که بر روی اثر متقابل شوری و نیتروژن 

ها در این شرایط دارای ردند که خاکشده بیان کانجام

بنابراین کاربرد کودهای نیتروژنه  د،کمبود نیتروژن هستن

 Greve)ارزن و برنج  رشد و یا عملکرد گندم، ذرت، پنبه،

& Grratan, 1999) در مطالعات اثر را بهبود مي بخشد .

متقابل شوری و نیتروژن بر روی یکدیگر، فرم نیتروژني 

تر شود نیز مهم است. بیشن ميکه کود از آن تأمی

دهند که افزایش نیترات در محلول تحقیقات نشان مي

دهد و باعث تجمع این غذایي جذب کلراید را کاهش مي

 ,Martinez & Cerda گرددمي آنیون در محلول غذایي

1989).) 
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های مختلف گیاهي نسبت به که پاسخ گونهاز آنجایي

در شرایط شور و  غلظت و منبع تأمین کود نیتروژني

باشد و با توجه به اینکه مطالعات غیرشور متفاوت مي

محدودی در زمینه تغذیه گیاه دارویي و معطر مرزنجوش 

بخارایي صورت گرفته است، در این پژوهش تأثیر غلظت 

های مختلف نیترات به های مختلف نیتروژن و نسبت

یاه، عنوان فاکتورهای موثر عمده بر رشد این گآمونیوم به

 تحت شرایط شور و غیرشور مورد بررسي قرار گرفت.

 هامواد و روش

آزمایش به صورت فاکتوریل سه عاملي در قالب طرح  این

های کامل تصادفي در گلخانه تحقیقاتي دانشگاه بلوک

سطح  9های مختلف نیتروژن در ارومیه انجام شد. غلظت

 ، به عنوان(N5, N10, N15)میلي موالر  7۵و  74، ۵

 6های مختلف نیترات به آمونیوم با فاکتور اول و نسبت

:  9۵، ۵4:  ۵4، 9۵:  1۵، 79۷۵:  ۷1۷۵، 4: 744سطح )

عنوان فاکتور دوم و سطوح شوری در به( 744:  4و  1۵

 (S0,S50) میلي موالر سدیم کلراید ۵4سطح صفر و  9

عنوان فاکتور سوم بر روی مرزنجوش بخارایي اجرا شد. به

های کشت کاشته شد و پس ذر گیاهان در سینيابتدا ب

از اینکه اندازه گیاهچه ها به ده سانتي متر رسید، به 

ماسه و پرلیت انتقال یافت.  7:  7هایي با بستر گلدان

محلول غذایي هوگلند و آرنون تغییر یافته، مطابق با 

بار  9الي  9ی رشد گیاه هفته ای برحسب دوره 7جدول 

الي  9ه گردید. در اوایل و به مدت به محیط کشت اضاف

هفته گیاهان با محلول غذایي نیم هوگلند تغذیه  9

شدند و بعد از عادت کردن گیاهان به شرایط رشد جدید 

محلول غذایي تمام هوگلند در اختیار گیاهان قرار 

های مختلف گرفت. غلظت نیتروژن بر حسب نسبت

نیتروژن نیترات به آمونیوم و تغییر در منابع تأمین 

محاسبه و برای تغذیه گیاهان مورد استفاده قرار گرفت. 

تیمارهای شوری نیز بعد از استقرار کامل گیاه در 

 .ها اعمال شدگلدان

دهي و رشد کافي گیاهان و شروع گلدهي پس از محلول

تر و خشک گیری وزنگیاهان برداشت شدند. برای اندازه

دید. ارتفاع گیاهان از ترازوی دیجیتال استفاده گر

گیری شد. برای کش اندازهگیاهان با استفاده از خط

گیری ابتدا گیاهان در دمای اتاق هواخشک شدند اسانس

و بعد از آسیاب کردن، توسط دستگاه کلونجر و به روش 

گیری انجام ساعت اسانس 9تقطیر با آب مقطر به مدت 

 23افزار  نرم از استفاده با هاداده واریانس تجزیه .شد

SPSS افزار ، رسم شکل با نرمExcel 2013 مقایسه و 

 در دانکن ایدامنه چند از آزمون استفاده با هامیانگین

 شد. انجام  ۵۵احتمال  سطح

 جدول هوگلند و آرنون اصالح شده - 1 جدول
Table 1. Hoagland and Arnon modified table 

)1-l gConcentration (m Source Nutrients 
70- 140- 210 Ca(NO3)2 .4 H2O -NH4NO3-NH4Cl-KNO3 N 

77.5 KH2PO4 P 
234 K- K2SO4 K 
48 MgSO4. 7H2O Mg 

230 CaCl2 Ca 
0.5 ZnSO4 Zn 
10 Fe-EDDTA Fe 

0.05 H24Mo7N6O24. 4H2O Mo 
0.1 CuSO4.  5H2O Cu 
2 MnSO4. 1H2O Mn 

0.5 H3BO3 B 

 

 نتایج و بحث

 عملکرد وزن تر

های مختلف نیترات به آمونیوم در اثر متقابل نسبت

های محیط شور و غیرشور و همچنین اثر اصلي غلظت

درصد بر میزان  7متفاوت نیتروژن در سطح احتمال 

دار گردید )جدول مرزنجوش بخارایي معنيتر گیاه وزن

تر در نتایج بیانگر این بود که  حداکثر میزان وزن (.9

و  9۵:  1۵های ترتیب از نسبتمحیط شور و غیر شور به

(. 7نیترات به آمونیوم بدست آمده است )شکل  ۵4:  ۵4

تر گیاهان نسبت به با اعمال تنش شوری به گیاهان، وزن
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هش پیدا کرد. تحت این شرایط شور کاشرایط غیر

های برابر نیترات به آمونیوم مقاومت بیشتری در نسبت

رسد یون آمونیوم نظر مياند. بهبرابر تنش شوری داشته

های اکسیدازی و از یک طرف با افزایش فعالیت آنزیم

ها مانند یون نیترات با ایجاد آثار متقابل بر برخي یون

گرفتن گیاه در محیط شور کلر از صدمات ناشي از قرار 

محققان عنوان نمودند در  .(Bybordi, 2011)اند کاسته

گیرد بایستي از صورتي که گیاه تحت تنش شوری قرار

دو شکل نیتروژن با نسبت مساوی استفاده نمود تا مانع 

فتوسنتزی و کاهش  از اثرات منفي بر کاهش تولید مواد 

 (.Wang et al., 1998)تولید زیست توده در گیاه گردد

تواند به واسطه کاهش میزان کاهش وزن تر گیاهان مي

آب بافت گیاهان باشد که با نتایج شارما و همکاران 

(Sharma et al., 2004)، تر گیاهان درمورد کاهش وزن

به واسطه کاهش میزان آب بافت گیاهچه تحت تنش 

میلي موس بر سانتي متر، مطابقت  94شوری از صفر به 

تر گیاهان تحت تنش شوری یک امر کاهش وزنداشت. 

طبیعي بوده و نتایج سایر پژوهشگران نیز این امر را ثابت 

 . (Ehsanfar et al., 2006)کرده است

 

 
موالر( و میلی  05تأثیر نسبت های مختلف نیترات: آمونیوم بر وزن تر گیاه مرزنجوش بخارایی تحت شرایط شور ) -1شکل 

 غیر شور )صفر میلی موالر(
Figure 1. Effect of different ratios of NO3

- : NH4
+ on fresh weight (F.W) of Origanum vulgare L. under saline 

(50 mM) and non-saline (0 mM) conditions 
Values with the same letters are not significantly different (P ≤ 0.05) 

 

بیانگر این است که با افزایش غلظت نیتروژن در  9شکل 

تر گیاه نیز افزایش پیدا کرد. حداکثر محلول غذایي وزن

 7۵تر تحت این شرایط با اعمال تیمار کودی میزان وزن

 ۵میلي موالر و حداقل مقدار آن نیز از در تیمار کودی 

  میلي موالر بدست آمده است.

دهد از آنجاییکه نیتروژن رشد رویشي را افزایش مي

طبیعي است که بر وزن تر بوته اثر داشته و آن را 

کود نیتروژن تأثیر  .(Marschner, 1986افزایش دهد )

زایي و جوانه زني گیاه دارد و زایي، برگای در ساقهعمده

کند که بطور کل رشد رویشي گیاه را تسریع مي

تر بوته نیز افزایش مي رشد بوته، وزندرنتیجه تسریع 

عالوه براین با توجه به نقشي که نیتروژن در ، یابد

ساختمان کلروفیل گیاه دارد، حضور نیتروژن در غلظت 

های باال باعث افزایش میزان فتوسنتز گیاه مي گردد که 

این عمل منجر به توسعه سطح برگ و تعداد شاخه های 

ر و خشک گیاهان با فرعي مي شود، درنتیجه وزن ت

افزایش غلظت این عنصر در محلول غذایي افزایش مي 

 ,.Abbaszadeh et al)یابد. عباس زاده و همکاران 

بیان کردند که با افزایش غلظت نیتروژن، صفات ، (2005

رویشي گیاه بادرنجبویه از جمله وزن تر و خشک گیاه 

  افزایش پیدا کرد.
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 تأثیر غلظت نیتروژن بر وزن تر -2شکل 

Figure 2. Effect of different concentration of nitrogen on fresh weight 
 

 عملکرد وزن خشک

های مختلف نیترات اثر متقابل غلطت نیتروژن و نسبت

خشک گیاه مرزنجوش بخارایي به آمونیوم بر میزان وزن

درصد  7شور در سطح احتمال شور و غیر تحت شرایط

 (.9دار گردید )جدول معني

( بیان کرد که 9 ها )جدولمقایسه میانگین ردیفي داده

در شرایط غیر شور با افزایش غلظت نیتروژن بر میزان 

خشک گیاه مرزنجوش بخارایي افزوده شد؛ تحت این وزن

شرایط بیشترین میزان وزن خشک از اعمال تیمار کودی 

میلي موالر نیتروژن با نسبت نیترات به  7۵با غلظت 

گرم(. استفاده از  76/۷بدست آمد ) 9۵:  1۵آمونیوم 

عنوان تنها منابع منابع کودی نیتراتي و آمونیومي به

خشک بوته ها در تمام غلظت نیتروژن باعث کاهش وزن

رسد با افزایش نیتروژن به نظر مي های نیتروژن گردید.

سیون آمونیاک باعث افزایش وزن خشک مصرفي، آسمیال

گیاه مي شود. اساساً بین تأمین نیتروژن و افزایش تولید 

خشک گیاهي رابطه نزدیکي وجود دارد ماده

(Malakooti & Nafisi, 1995). 

 
لف نیتروژن، نسبت های متفاوت نیترات تجزیه واریانس شاخص های رشد، درصد و عملکرد اسانس تحت تأثیر سطوح مخت -2جدول 

 به آمونیوم و شوری
Table 2. Analysis of the variance of the growth indices, oil percentage and yield the influence of different 

levels of nitrogen, different ratios of nitrate to ammonium and salinity 

    Mean uares    

Sources of 

variation 
Df 

Fresh weight 

(g) 

Dry 

weight 

(g) 

Height 

(cm) 

Number of 

branches 

Oil content 

(mg pot-1) 

Oil concentration 

(mg g-1) 

Replication 2 13.66 ns 0.127 ns 20.287 ns 26.259 ns 143.9 ns 0.127 ns 

N.C (a) 2 302.72 ** 18.221 ** 517.954 ** 2931.565 ** 33133.93 ** 7.116 ** 

NO3
- :NH4

+ (b) 5 468.007 ** 5.31 ** 205.17 ** 224.415 ** 2946.209 ** 0.151 ** 

Salinity (c) 1 1081.73 ** 31.256 ** 4826.7 ** 3840.148 ** 6577.586 ** 0.373 ** 

a × b 10 10.122 ns 0.392 * 3.343 ns 11.365 ** 369.064 ** 0.021 ns 

a × c 2 7.272 ns 5.861 ** 24.509 ns 124.454 ** 1760.17 ** 0.072 ns 

b × c 5 53.489 ** 0.881 ** 52.415 ** 2.57 ns 835.68 ** 0.061 ns 

a × b × c 10 6.973 ** 0.459 ** 4.184 ns 14.809 ns 459.82 ** 0.024 ns 

Error 70 7.034 ns 0.165 ns 13.278 ns 23.907 ns 160.71 ns 0.031 ns 

 

 & Asar)نتایج تحقیقات آسار و اسکاریسبریک 

Scarisbrick, 1995)باشد کننده این نکته مي، نیز بیان

که با افزایش غلظت نیتروژن عملکرد ماده خشک کلزا 

میلي موالر از  ۵4با اعمال تنش شوری  یابد.افزایش مي

میزان وزن خشک گیاهان نسبت به گیاهاني که تحت 

تنش شوری قرار نگرفته بودندکاسته شد. در شرایط شور 

های برابر با افزایش غلظت نیتروژن و استفاده از نسبت

نیترات به آمونیوم بر وزن خشک گیاهان تحت تنش 

ر شرایط تحت خشک دافزوده شد. حداکثر میزان وزن

میلي موالر  7۵تنش شوری در گیاهاني که با غلظت 

نیترات به آمونیوم تغذیه  ۵4:  ۵4های نیتروژن و نسبت

ها از نیترات شده بوند مشاهده شد. تیمارهایي که در آن
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عنوان تنها منبع کودی نیتروژن استفاده هیا آمونیوم ب

 شده بود دارای کمترین میزان وزن خشک بودند. عدم

ای در گیاهان تحت تنش شوری قبال توسط تغذیهتعادل 

 .(Khan et al., 1994) محققان زیادی گزارش شده است

، گزارش کردند (Shaviv et al., 1990)شاویو و همکاران 

های رشد کرده در محیط شور زماني که با که گندم

عنوان منابع کودی بههای برابر نیترات و آمونیوم نسبت

ار شده بودند دارای حداکثر وزن خشک نیتروژن تیم

بودند و در برابر اثرات مضر شوری مقاومت بیشتری 

 نشان دادند.

 ارتفاع بوته

های مختلف نیترات به اثر متقابل سطوح شوری و نسبت

آمونیوم و همچنین اثر اصلي سطوح مختلف نیتروژن بر 

درصد  7ارتفاع گیاه مرزنجوش بخارایي در سطح احتمال 

غیر شور ارتفاع  در شرایط (.9دار گردید )جدول معني

بوته ها با افزایش نسبت نیترات در محلول غذای افزایش 

پیدا کرد. با افزایش نسبت آمونیوم درمحلول غذایي از 

. تیمار (9)شکل  های مرزنجوش کاسته شدارتفاع بوته

شوری به عنوان یک تنش محیطي بر ارتفاع گیاهان 

. تحت کاهش ارتفاع گیاه شد و باعث تأثیر گذاشته

های مختلف نیترات به آموینیوم تأثیر شرایط شور نسبت

-ها نداشت و فقط در حضور نسبتزیادی بر ارتفاع بوته

ها نیترات به آمونیوم کاهش ارتفاع بوته 744:  4های 

 های نیترات به آمونیوم بود.بیش تر از سایر نسبت

های در بوته متر(سانتي 43حداکثر میزان ارتفاع )

مرزنجوش زماني مشاهده گردید که گیاه تحت تنش 

نیترات به  4:  744شوری قرار نگرفته و با نسبت 

 77/9۷)است. کمترین میزان ارتفاع آمونیوم تیمار شده 

نیز در گیاهاني مشاهده شد که تحت تنش  سانتي متر(

نیترات به آمونیوم  744:  4شوری قرار گرفته و با نسبت 

 شده بودند که از نظر آماری تفاوتي با گیاهان تیمار

نیترات به آمونیوم نداشتند  1۵:  9۵تیمار شده با نسبت 

 (.9)شکل 

 

 
 میلی موالر( و غیر شور )صفر میلی موالر( 05تأثیر نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم بر ارتفاع گیاه تحت شرایط شور )-3شکل 

saline (0 mM) conditions-on height of plant in saline (50 mM) and non +
4: NH -3Figure 3. Effect of different ratio of NO 

  درصد غیر معنی دار هستند 0اعداد با حروف مشابه از نظر آماری در سطح احتمال 

Values with the same letters are not significantly different (P ≤ 0.05) 

 

کاهش ارتفاع گیاهان تحت تنش شوری را مي توان به 

اثر تنش اسمزی در کاهش جذب آب و عناصر الزم برای 

.  (Homaei 2002)رشد از جمله نیتروژن نسبت داد 

افزایش فشار اسمزی در محلول غذایي در حضور شوری 

تقسیم سلولي، باعث آماس سلولي و درنهایت کاهش 

شود که منجر به کاهش طویل شدن و تمایز سلولي مي

 ,.Shamsodin-Saied et al)گردد ارتفاع گیاهان مي

. کاهش ارتفاع بوته گیاهان در اثر تنش شوری در (2007

 ,Rahnama)های اخیر نیز گزارش شده است پژوهش

نیترات نقش مهمي در ساخته شدن سایتوکینین  .(2013

رد و در نبود نیترات سطح سایتوکینین گیاه در گیاه دا

یابد از طرفي آمونیوم از طریق کاهش میزان کاهش مي

بساط سلولي سایتوکینین و در نتیجه کاهش تکثیر و ان

 .(Rahayu et al., 2005) کنداز رشد ممانعت مي

های مرزنجوش بخارایي با افزایش افزایش ارتفاع بوته

ستگي مثبتي داشت؛ غلظت نیتروژن فراهم شده هم ب

میلي  ۵بدین صورت که با افزایش غلظت نیتروژن از 

ترتیب از هها نیز بمیلي موالر ارتفاع بوته 7۵موالر به 

متر افزایش یافته است )شکل سانتي  3/47به  67/96
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 تأثیر غلطت های مختلف نیتروژن بر ارتفاع گیاه -4شکل 

Figure 4. Effect of different concentration of nitrogen on height of plant 
Values with the same letters are not significantly different (P ≤ 0.05) 

 

ها نیتروژن به خاطر شرکت داشتن در ساختار پروتئین

-گیاهاان ماي  هاا در  باعث افزایش رشد و طول میانگره

بخشاد و  شود و از این طریق رشد گیااه را بهباود ماي   

گردد. فاار  از موضاوع   باعث افزایش ارتفاع گیاهان مي

مربوط به تاثیر مثبت متفاوت منابع مختلاف نیتروژناه   

کنناده رشاد، نیتاروژن    هاای تحریاک  بر تولید هورمون

بیش ترین اثر را بر رشد و تولید سیتوکنین در ریشه و 

ن به شااخه هاا دارد. سایتوکنین بارای حفا       انتقال آ

سرعت زیاد رشد نوک شاخه و بارگ هاای جاوان کاه     

مرکز اصلي سنتز جیبرلین هستند ضاروری اسات کاه    

بدین وسیله نیتروژن باعث افزایش هورماون جیبارلین   

توان نتیجه گرفت کاه تغییار   شود. از این رو مينیز مي

طاارز هااا بااه ویااژه بااا نیتااروژن، بااه  در تغذیااه ریشااه

چشمگیری ناه فقاط ساطوح هورماوني، بلکاه تاوازن       

های گیاهي را کنترل مي کند و محدودساازی  هورمون

تغذیه نیتروژن، کاهش سطح این دو هورمون گیاهي را 

سبب شده و باعث کااهش ارتفااع و رشاد رویشاي در     

. افزایش ارتفااع  (Marschner, 1986)گردد گیاهان مي

در گیاهاان کلاازا  بوتاه گیاهاان باا کااوددهي نیتاروژن     

(Ahmad et al., 2006)    در مطالعات قبلي ثابات شاده

 است. 

 تعداد شاخه

های مختلف نیتروژن در محیط شاور  اثر متقابل غلطت

های مختلف نیتارات  و غیر و همچنین اثر اصلي نسبت

های مرزنجاوش بخاارایي در   به آمونیوم بر تعداد شاخه

 (.9 )جدولدار گردید درصد معني 7سطح احتمال 

های گیاه با اعمال تیمار شوری به محایط  تعداد شاخه 

(. تحات شارایط شاور    ۵کشت کااهش یافات )شاکل    

تواند از اثرات مضر شوری های باالی نیتروژن ميغلظت

را کاسته و باعث مقاومت گیاه در برابر تنش  بر گیاهان

غلظات  شوری گردند. در محایط غیرشاور باا افازایش     

نیتروژن کل تعداد شاخه های گیاه نیاز هام راساتا باا     

(. ۵افزایش غلظت نیتروژن افزایش پیادا کارد )شاکل    

عدد( در گیاهاني مشااهده   ۵۷ترین تعداد شاخه )بیش

میلي موالر نیتروژن تیمار شاده و   7۵شد که با غلظت 

تحت تنش شوری قرار نگرفته بودناد. کمتارین تعاداد    

ر شرایط شور و از اعماال تیماار   عدد( نیز د 91شاخه )

میلي ماوالر نیتاروژن حصاول شاد.     ۵کودی با غلظت 

 
 تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن و سطوح شوری )صفر و پنجاه میلی موالر( بر تعداد شاخه های گیاه مرزنجوش بخارایی -.0شکل 

Figure 5. Effect of different concentration of nitrogen and salinity level (0 and 50 mM) on the branch number of 

Origanum Vulgare L 
 درصد غیر معني دار هستند ۵اعداد با حروف مشابه از نظر آماری در سطح احتمال 

Values with the same letters are not significantly different (P ≤ 0.05) 
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دهد که با افزایش مصرف مطالعات مختلف نشان مي

هوایي، ارتفاع گیاه، گستردگي تر بخشنیتروژن، وزن

یابد ها و تعداد شاخه و برگ افزایش ميبرگ

(Moniruzzaman et al., 2007)افزایش تعداد شاخه .-

عرق کننده و های گیاهان باعث افزایش سطوح ت

شود؛ بنابراین در شرایط شور کاهش هدررفت آب مي

ها مکانیسمي برای افزایش مقاومت در تعداد شاخه

 & Kerepesi)شود برابر هدررفت آب محسوب مي

Galiba, 2000)ثری در نمو یاخته. نیتروژن نقش مؤ-

های جدید دارد و باعث افزایش رشد رویشي و تعداد 

شود، گیاهاني که با یاه ميهای فرعي در گشاخساره

شوند، معموال دارای سطوح پایین نیتروژن کوددهي مي

-های زردارتفاع کوتاه، شاخ و برگ کم و دارای برگ

رنگ هستند و پوشش گیاهي نازک و ضعیف دارند که 

گردد در نهایت منجر به کاهش عملکرد در گیاهان مي

(Diepen Brock, 2000)های . کاهش تعداد شاخه

-اهان نخود و نعناع تحت تنش شوری در آزمایشگی

 & Hasani, 2002)های قبلي نیز گزارش شده است 

Omidbaigi). 

داری بر های مختلف نیترات به آمونیوم اثر معنينسبت

ها (. مقایسه میانگین داده6تعداد شاخه داشت )شکل 

راستا با های این گیاه همبیان کرد که تعداد شاخه

آمونیوم در محلول غذایي بیشتر شده افزایش نسبت 

است. در صورتي که آمونیوم به عنوان تنها منبع 

ها زیاد نیتروژن مورد استفاده قرار گیرد تعداد شاخه

ولي ارتفاع گیاهان کاهش مي یابد که مي تواند دلیلي 

های بر کاهش عملکرد تر و خشک گیاه در نسبت

 44) د شاخهباالی آمونیوم باشد. حداکثر و حداقل تعدا

ترتیب در نسبت عدد شاخه در هر گلدان( به 96و 

نیترات به آمونیوم حاصل  4:  744و  744:  4های 

گزارش شده است که تعداد پنجه   .(6گردید )شکل 

زني در گیاه گندم با افزایش نسبت آمونیوم در محلول 

 ,.Silberbush et al)کند غذایي افزایش پیدا مي

1991). 

 
 تأثیر نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم بر تعداد شاخه ها -6شکل 

Figure 6. Effect of different ratios of nitrate: ammonium on number of branches 
 درصد غیر معني دار هستند ۵اعداد با حروف مشابه از نظر آماری در سطح احتمال 

Values with the same letters are not significantly different (P ≤ 0.05) 

 

 درصد وزنی و عملکرد اسانس

هاای مختلاف   اثرات اصالي غلظات نیتاروژن و نسابت    

عناوان یاک   هنیترات به آمونیوم و همچناین شاوری با   

تنش محیطي بر درصد وزني اسانس گیااه مرزنجاوش   

 دار گردیاد، درصاد معناي   7طح احتمال بخارایي در س

عملکرد اسانس گیاه مرزنجوش بخارایي نیاز در ساطح   

درصد تحت تأثیر سطوح نیتاروژن و نسابت    7احتمال 

در محیط شاور و غیار   های مختلف نیترات به آمونیوم 

 7شور قرار گرفت و از نظر آمااری در ساطح احتماال    

ا توجاه باه نتاایج،    ب (.9دار گردید )جدول معنيدرصد 

مالحظه گردید که درصد وزني و عملکرد اسانس گیااه  

مرزنجوش بخارایي با افزایش غلظت نیتروژن، افازایش  

میلي گرم بر  ۷9/7)یافت. حداکثر درصد وزني اسانس 

های مختلف نیتروژن از غلظات  تحت تاثیر غلظتگرم( 

میلااي مااوالر و کمتاارین میاازان درصااد اسااانس    7۵

میلاي ماوالر    ۵رم بر گارم( از غلظات   میلي گ 367/4)

 (.1دست آمد )شکل هنیتروژن ب

نیتروژن یکي از عناصر غذایي ضروری در گیاهان است 

که برای سنتز بسیاری از ترکیبات آلي در گیااه نظیار   

اسایدها  هاا و نوکلئیاک  ها، آنزیمآمینواسیدها، پروتئین

 هاا و کاه آنازیم  گیرد، از آنجاایي مورد استفاده قرار مي

آمینواسیدها نقش مهمي در بیوسنتز اساانس گیاهاان   

c c bc ab ab a
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عناوان یاک فااکتور    بر عهده دارند، حضور نیتروژن باه 

تواند تولید اسانس در گیاهان معطر را تحت کلیدی مي

از طارف   (Koeduka et al., 2006).تااثیر قارار دهاد    

ها ترکیبااتي ترپنوئیادی باوده کاه واحاد      دیگر اسانس

دها( مانناااد ایزوپنتنیااال هاااا )ایزونوئیاااساااازنده آن

پیروفسفات و دی متیل آلیل پیروفسفات، نیاز مبرم به 

ATP  وNADPH     دارند و باتوجه به ایان موضاوع کاه

حضور عناصری نظیر نیتروژن و فسافر بارای تشاکیل    

در نهایاات بهبااود  ،باشاد ترکیباات اخیاار ضاروری مااي  

یتاروژن در گیاهاان   عملکرد اساانس در پاي افازایش ن   

. (Rezvani mogadam et al., 2013) شااد مشاااهده

گاازارش  (Gharib et al., 2008)غریااب و همکاااران 

کردند که با افزایش غلظت نیتروژن کال فاراهم شاده    

 Majorana)درصد وزني اساانس در گیااه مرزنجاوش    

Hortensis L.) کرد دایپ شیافزا. 

 
 درصد اسانس گیاهتأثیر غلظت های نیتروژن بر  -1شکل 

Figure 7. Effect of nitrogen concentrations on essential oil percentage 
درصد غیر معني دار هستند ۵اعداد با حروف مشابه از نظر آماری در سطح احتمال   

Values with the same letters are not significantly different (P ≤ 0.05) 

 

همچنین درصد وزني اسانس مرزنجوش بخارایي تحت 

های مختلف نیترات به آمونیوم قرار گرفت. تأثیر نسبت

گرم بر گرم( میلي 46/7اسانس )ترین درصد وزني بیش

نیترات به آمونیوم و کمترین درصاد   9۵:  1۵از نسبت 

:  4نسبت  گرم بر گرم( نیز ازمیلي 94/7وزني اسانس )

:  744نیترات به آمونیوم حاصل شد که با نسبت  744

)شاکل   نداشتداری نیترات به آمونیوم تفاوت معني 4

رسد مقدار اسانس بدست آمده از گیاهان نظر مي(. به۷

 ی مستقیمي دارد.رابطهتر و خشک بدست آمده با وزن

هاا باعاث افازایش    طورکلي افزایش برگ و سرشااخه به

. با توجاه  (Golez et al., 2006)شود ميس درصد اسان

به اینکه مصرف نیترات نسبت به آمونیوم رشد رویشي 

تر افزایش مي دهد این نتیجه قابل انتظار است. بیشرا 

 ,.Shekofte et alهاای شاکفته و همکااران )   پاژوهش 

( نشااان داد بیشااترین درصااد اسااانس شااوید از  2015

مونیاوم و  درصد نیترات و عادم مصارف آ   744مصرف 

درصد آمونیوم و  744کمترین درصد اسانس از مصرف 

 دست آمد.عدم مصرف نیترات به

 
 اسانس گیاه های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان تأثیر نسبت -8شکل 

Figure 8. Effect of different nitrate: ammonium ratios on essential oil percentage 
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عنوان یک تنش محیطي درصد اسانس گیاه بهشوری 

مرزنجوش بخارایي را تحت تأثیر قرار داد. نتایج حاصل 

از این پژوهش نشان داد که تنش شوری باعث افزایش 

(. 3درصد اسانس گیاه مرزنجوش بخارایي شد )شکل 

بخارایي در حداکثر درصد وزني اسانس گیاه مرزنجوش 

گردید موالر حاصل میلي ۵4شرایط تحت تنش شوری 

هرچند که نقش عمده در میلي گرم بر گرم(.  4/7)

بیان صفات فیزیولوژیک گیاه بیشتر تحت تأثیر ژنوتیپ 

های ثانویه گیاه بسیار باشد، اما تولید متابولیتگیاه مي

های زیستي و تأثیر شرایط محیطي به ویژه تنشتحت

ها افزایش شوری تأثیر ي است که در بین آنغیرزیست

های زیادی در بیوسنتز اسانس گیاهي دارد و ترکیب

دهد مياسانس را در گیاهان مختلف تحت تأثیر قرار 

(Karray-Bouraoui et al., 2009.) 

 

 
 اسانس میزانتأثیر سطوح شوری  -9شکل 

Figure 9. Effect of salinity levels on oil content 
 درصد غیر معني دار هستند ۵اعداد با حروف مشابه از نظر آماری در سطح احتمال 

Values with the same letters are not significantly different (P ≤ 0.05) 

 

در  (Bernstein et al., 2009)برنستین و همکاران 

آزمایشي مشابه روی ریحان دریافتند که با افزایش 

شوری، درصد اسانس در بافت های گیاه افزایش پیدا 

کرد. آنان بیان کردند که یک همبستگي مثبت بین 

ها و درصد اسانس سطح شوری اعمال شده روی سلول

درصد اسانس های گیاهي وجود دارد و افزایش در بافت

ر بیوسنتز اسانس تحت ممکن است به دلیل تغییر د

تواند ها باشد که ميتنش و محدود شدن سطح برگ

تر شدن غدد ترشحي اسانس در مقایسه متراکمدلیل 

 های تحت شرایط غیر تنش باشد.با برگ

ها نشان داد که در مقایسات میانگین ستوني داده

نیترات به آمونیوم  9۵:  1۵های محیط غیر شور نسبت

نیترات به  ۵4:  ۵4های و در محیط شور نسبت

های مختلف نیتروژن آمونیوم در هر سطح از غلظت

اه مرزنجوش دارای حداکثر عملکرد اسانس در گی

(. مقایسه میانگین ردیفي 4بخارایي بودند )جدول 

باشد که با افزایش ها نیز بیانگر این موضوع ميداده

موالر میلي 7۵موالر به میلي ۵غلظت نیتروژن کل از 

ای اسانس گیاه مرزنجوش بخارایي تحت شرایط محتو

کلي بطور کند.ميتنش و عدم تنش افزایش پیدا 

-شوری باعث کاهش عملکرد اسانس در گیاهان مي

گردد. از آنجاییکه نیتروژن بعنوان یک عامل کلیدی در 

فرآیندهای اولیه و ثانویه گیاه نقش دارد و با افزایش 

و خشک گیاهان تر نرخ فتوسنتز باعث افزایش وزن

گردد؛ و باتوجه به اینکه محتوای اسانس مختلف مي

گیرد گیاهان تحت تأثیر وزن خشک گیاهان قرار مي

بیانگر این است که نیتروژن با افزایش وزن خشک 

گیاهان تحت تیمار سبب افزایش محتوای اسانس 

افزایش محتوای اسانس گیاهان تحت  گردد.گیاهان مي

تروژن در مطالعات قبلي و در تأثیر افزایش غلظت نی

 Sifola)شده است  های مختلف گیاهي نیز ثابتگونه

& Babieri, 2006). 
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میلی  05تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن و نسبت های نیترات به آمونیوم بر وزن خشک تحت شرایط شور ) -3جدول 

 موالر( و غیر شور )صفر میلی موالر(
Origanum on dry weight of  +

4: NH -3Table 3. Effect of different concentration of nitrogen and ratios of NO

Vulgare L. under saline (50 mM) and non-saline (0 mM) conditions 
  Non-Saline    Saline  

  N Conc.    N Conc.  

Ratio +
4: NH -3NO 5(m M) 10(m M) 15(m M)  5(m M) 10(m M) 15(m M) 

100 : 0 c,BC 3.3 e,B3.6  b,A5.13   c,C2.63  c,BC2.92  d,BC3.33  

87.5 : 12.5 bc,BCD3.7  cd,B4.1  b,A6.36   abc,D3.26  b,CD3.53  bcd,BC3.8  

75 : 25 a,B4.5  a,B4.8  a,A8.16   a,C3.73  ab,C3.91  ab,BC4.32  

50 : 50 ab,B4.2  ab,AB4.5  b,A5.33   a,B3.93  a,B4.23  a,AB4.56  

25 : 75 bc,BCD 3.8 bc,B4.3  b,A5.33   ab,D3.41  b,CD3.61  abc,BC4.1  

0 : 100 c,BC 3.5 de,B3.8  b,A4.91   bc,D2.76  c,CD2.96  cd,BC3.5  

 

 05بر عملکرد اسانس در شرایط شور )تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم  -4جدول 

 میلی موالر( و غیر شور )صفر میلی موالر(
on the essential oil yield of  +

4: NH -3Table 4. Effect of different level of nitrogen and ratios of NO

Origanum Vulgare L. under saline (50 mM) and non-saline (0 mM) conditions 
Non-Saline Saline 

NO3
- : NH4

+ Ratio 
 N Conc.   N Conc.  

5 10 15 5 10 15 

(mM) 

27.13 b,C 41.31 d,BC 92.7 c,A 26.38 c,C 29.9 e,C 50.48 b,B 100 : 0 

34.84 ab,D 61.25 bc,BC 120.28 b,A 33.34 bc,D 47.5 bc,CD 68.1 b,B 87.5 : 12.5 

45.04 a,C 94.31 a,B 158.9 a,A 42.21 b,C 54.93 ab,C 88.31 a,B 75 : 25 

44.04 a,C 74.28 b,B 101.6 c,A 64.2 a,B 62.65 a,B 94.35 a,AB 50 : 50 

44.48 a,BC 52.85 cd,B 92.2 c,A 32.61 bc,C 43.6 cd,BC 77.95 b,AB 25 : 75 

37.76 a,BC 43.54 cd,B 102.4 c,A 25.2 c,C 34.56 de,B 71.8 b,AB 0 : 100 
( بیانگر مقایسه بین غلظت نیتروژن و شوری )مقایسه ردیفي( مي باشد. …ABCدرصد غیر معني دار هستند. حروف بزرگ ) ۵اعداد با حروف مشابه از نظر آماری در سطح احتمال 

 ( بیانگر مقایسه نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم )مقایسه ردیفي( مي باشد.…abcحروف کوچک )
Values with the same letters are not significantly different (P ≤ 0.05) Capital letters (ABC…) show mean comparison among N rates and 

salinity (row comparison) Small letters (abc…) show mean comparison among NO3- : NH4+ ratios (column omparison) 

 

 کلی نتیجه گیری

با توجه به نتایج حاصل، پاسخ گیاه مرزنجوش بخارایي 

های نسبت به مصرف سطوح مختلف نیتروژن و نسبت

مختلف نیترات به آمونیوم در شرایط شور و غیر شور 

از نظر عملکرد اسانس و بیوماس که دارای متفاوت بود. 

میلي موالر  7۵تصادی باالیي هستند، غلظت اهمیت اق

نیتروژن و شرایط غیر شور برای رشد این گیاه مناسب 

:  1۵و در این شرایط نسبت نیترات به آمونیوم  باشدمي

گردد ولي در صورت الزام کشت این گیاه توصیه مي 9۵

تر، اثرات منفي در شرایط شور استفاده از آمونیوم بیش

 7۵کند و در شرایط شور غلظت شوری را تعدیل مي

نیترات به آمونیوم  ۵4:  ۵4نسبت میلي موالر نیتروژن با 

  .گردديم هیتوص
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Abstract 

In order to evaluate effects of different levels of nitrogen and different ratios of nitrate: ammonium 

under saline and non-saline conditions on growth indices, essential oil content and yield of 

Origanum vulgare ssp. Gracile, a factorial experiment was carried out in randomized complete 

block design (RCBD) with third factors including nitrogen levels (5, 10, and 15 mM), nitrate: 

ammonium ratios (100:0, 87.5:12.5, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100), and salinity levels (0 and 50 mM 

NaCl) in three replications. The results showed that under non-saline condition, the highest fresh 

weight (33.34 g), dry weight (8.16 g), and essential oil yield (158.9 mg/pot) were obtained by 15 

mM nitrogen and 75:25 nitrate: ammonium ratio. Under saline condition, all the three above-

mentioned traits were reduced in all treatments however under this condition, the highest fresh 

weight (33.34 g), dry weight (4.56 g) and essential oil yield (94.35 mg/pot) were observed by 15 

mM nitrogen and 50:50 nitrate: ammonium ratio. The main effects of all treatments on essential oil 

content were significant (p ≤ 0.01); so that the highest essential oil content obtained by 15 mM 

nitrogen, 75:25 nitrate: ammonium ratio, and 50 mM salinity. In conclusion, 15 mM nitrogen with 

75:25 and 50:50 nitrate: ammonium are recommended for non-saline and saline conditions, 

respectively. 
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