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 یببر ترکهای مختلف نیترات به آمونیوم تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و نسبت

شور یرغشیمیایی و درصد اسانس آویشن دنایی در شرایط شور و   

 3امیر رحیمی، *2ابراهیم سپهر، 1سیمین شهوری
 

 (02/12/1396: رشیپذ خیتار 26/06/1396: افتیدر خیتار)

  

 چکیده

، سبزینهغلظت  بر شور یرغو  شور آمونیوم در شرایط به مختلف نیترات هایسطوح مختلف نیتروژن و نسبت بررسي منظوربه

 قالب در فاکتوریل صورتبه (، آزمایشيThymus daenensis subsp. daenensis Celak)عناصر غذایي و اسانس آویشن دنایي 

 هایموالر(، نسبتمیلي 15و 10، 5های نیتروژن در سه سطح )با عامل تکرار. 3تیمار و  30با  تصادفي های کاملبلوک طرح

موالر میلي 50و 0( و شوری در دو سطح )0:100, 25:75, 50:50, 75:25, 100:0سطح ) پنج در به آمونیوم نیترات مختلف

، سبزینهگرفت. نتایج نشان داد با افزایش سطوح نیتروژن غلظت عناصر غذایي، غلظت  سدیم کلرید( در شرایط گلخانه انجام

های مختلف نیترات به آمونیوم نشان داد که با افزایش نیترات در درصد و عملکرد اسانس افزایش یافت. همچنین تأثیر نسبت

ش آمونیوم در محلول غذایي غلظت نیتروژن، در گیاه افزایش، و با افزایسبزینه محلول غذایي غلظت پتاسیم، سدیم و غلظت 

و درصد سبزینه فسفر، آهن، مس و روی در بافت گیاهي افزایش یافت. شوری باعث کاهش غلظت عناصر غذایي، غلظت 

و  25:75از نسبت  شور یرغاسانس و افزایش غلظت سدیم در بافت گیاهي شد. بیشترین درصد و عملکرد اسانس در شرایط 

برای دستیابي به بیشترین درصد و عملکرد اسانس از سطح  آمد. به دستنیترات به آمونیوم  50:50ز نسبت در شرایط شور ا

نیترات به  50:50نیترات به آمونیوم و در شرایط شور از نسبت  25:75از نسبت  شور یرغموالر و در شرایط میلي 15نیتروژن 

 آمونیوم استفاده شود.

 

 شوری، نیترات، نیتروژنآمونیوم،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 نوشیدني، عنوانبهنعناییان و  از خانواده (Thymus)آویشن 

 میان در رود.مي به کار داروی گیاهي و غذایي دهندهطعم

 بیشترT.daenensis  ایران، گونه در یافتهرویش هایگونه

 سرفه ضد اسپاسم، ضد غذا، کنندههضم ،ضد نفخ عنوانبه

شوند مي مصرف سرماخوردگي درمان آور درخلط و

(Stahl-Biskup & Saez, 2002). 

 همه از بیشتر گیاهان که است معدني عنصری نیتروژن

 عنصر تریندلیل مهم همین به نیاز دارند، آن به عناصر

 عنصری. آیدشمار ميبه گیاهان عملکرد محدودکننده

 ها،هشاخسار ها،برگ های گیاه،بخش بیشتر برای اساسي

 خشک وزن درصد 5 تا 2 حدود است. نیتروژن ... و ریشه

 آمینه، اسیدهای سنتز شود و درشامل مي را گیاه

 اسیدهای ،سبزینه شدنساخته در ثانویه، 1هایدگرگشت

 اصلي اثر نقش دارد، آنزیمي هایفعالیت و نوکلئوتیک

 عناصر جذب در تغییر و فرایندها اغلب تسریع نیتروژن

 يبررس در (.Marschener, 1995است ) در گیاه غذایي

تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اسانس 

 یشباعث افزاکه نیتروژن سبز گزارش شده است  یرهز

 یزانم یشبه علت افزا یشافزا ینو ا یدگرددرصد اسانس 

 یتروژنبه علت تأثیر ن ینو همچن یاهگ یشيرو یکررشد و پ

 & Aziziشده است )بیان سسنتز اسان یرهایسمدر 

Aminidehnaghi, 2008.) میسرا و راجیو (Rajiv & 

Misra, 2011روی بر نیتروژن میزان ( بیان کردند افزایش 

 گذاشته و تأثیر فسفر و پتاسیم مانند سایر عناصر جذب

شي  .شودمي عناصر بعضي جذب باعث تشدید مواردی در

 که کاربرد کود (، بیان کردندShi et al., 2010و همکاران )

 یشو مس دانه گندم را افزا یآهن، رو یمحتو نیتروژن

 .داد

 که هستند نیتروژن مهم هایشکل آمونیوم و نیترات

 نوع(. Marschener, 1995شوند )مي جذب گیاهان توسط

در  غذایي عناصر غلظت شیمیایي و بر ترکیب نیتروژن

 طوربه یيعناصر غذا جذب با زیرا گذاردتأثیر مي گیاه

 تغییر کهیطوربه. دارد برهمکنش غیرمستقیم یا مستقیم

 جذب کنترل برای مناسب روش آمونیوم به نیترات نسبت

 ,Assimakopoulou) است هاکاتیون ها وآنیون نسبي

در سیتوپالسم  H+جذب آمونیوم باعث تجمع یون  .(2006

شود که و همچنین تراوش آن در اطراف ریشه گیاه مي

                                                           
1. Methabolism 

منطقه ریزوسفر شده و به جذب عناصر  pHباعث کاهش 

کند. جذب نیترات باعث غذایي توسط ریشه کمک مي

آزاد شدن  یجهدرنت مصرف پروتون در داخل سیتوپالسم و

های هیدروکسیل در اطراف ریشه شده و باعث افزایش یون

pH مؤثرشود که به این طریق در جذب عناصر غذایي مي 

 به نسبت نیترات . تأثیر(Marschener, 1995)است 

 گیاهان پتاسیم و سدیم در جذب عناصر بر آمونیوم

افزایش  با هندوانه و فرنگيگوجه در. است متفاوت مختلف

 Rothstein)یابد مي پتاسیم افزایش غلظت نسبت نیترات،

& Cregg, 2005.) ( دلشاد و همکارانDelshad et al., 

 به بیان کردند علت کاهش غلظت پتاسیم مربوط (2000

است و با  آمونیوم و پتاسیم میان رابطه آنتاگونیستي

افزایش آمونیوم در محلول غذایي غلظت نیتروژن در 

  فرنگي افزایش یافت.گوجه

نسبت نیترات به آمونیوم  یرتأثدهد که ها نشان ميبررسي

در  مصرفکممحلول غذایي بر جذب و غلظت عناصر 

گیاهان مختلف و در شرایط مختلف آزمایش متفاوت است 

(Rothstein & Cregg, 2005) . بني جمال و بیات

(Banijamal & Bayat, 2014 بیان کردند که با افزایش )

روی و مس در  ،غلظت آهنآمونیوم در محلول غذایي 

 افزایش یافت.  رزبخش هوایي 

 تولید که است یستيز یرغهای تنش ترینمهم از شوری

 & Ikeda) دهدمي کاهش را کشاورزی محصوالت

Osawa, 1983شوری باعث ایجاد مشکالت زیادی  .) 

 گیاهي شده هایدر سلول کلر سدیم و باعث تجمع ازجمله

 یا و متقابل رقابتي اثر طریق از غذایي عناصر جذب بر و

 باعث گذارد کهمي غشا اثر در هایون انتخابي نفوذپذیری

(. نفاتي و Bybordi, 2011) شودمي گیاه رشد کاهش

(، در بررسي تأثیر Neffati & Marzouk, 2008مارزوک )

موالر( بر روی گشنیز بیان میلي 75و  50، 25، 0شوری )

 اسانس کاهش یافت.کردند با افزایش شوری عملکرد 

(، Jahanbazi et al., 2015گوجاني و همکاران ) جهانبازی

تحت تنش شوری ناشي  بادامهای نهالدر آزمایشي روی 

های مختلف کلرید با غلظت از آبیاری با محلول سدیم

که  بیان کردندمول میلي 100و  50،75، 25شامل شاهد، 

-، رنگیزهرویشي با افزایش غلظت نمک مقادیر فاکتورهای

توده گیاه کاهش یافت. افزایش تنش های گیاهي و زیست

شوری موجب کاهش جذب مس، روی، آهن، منگنز و 
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و نقش  با توجه به اهمیت کودهای نیتروژنه پتاسیم گردید.

و تأثیر آن  متابولیکي گیاهان فرآیندهای بهبودها در آن

و نبود و یا کمي سبزینه غلظت  وبر جذب عناصر غذایي 

اطالعات در این زمینه بر روی گیاه آویشن، در این مطالعه 

های مختلف نیترات تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و نسبت

، سبزینهغلظت  به آمونیوم در شرایط شور و غیر شور بر

غلظت عناصر غذایي، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویي 

 آویشن دنایي مطالعه شده است.

 

 هامواد و روش

های بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورتبهاین آزمایش 

تکرار شامل نیتروژن در سه  3تیمار و  30با  تصادفي کامل

 نیترات مختلف هایموالر(، نسبتمیلي 15و 10، 5سطح )

, 25:75, 50:50, 75:25, 100:0سطح ) پنج در به آمونیوم

موالر سدیم میلي 50و 0( و شوری در دو سطح  )0:100

 Thymus daenensisدنایي ) آویشن رویبر ( کلرید

subsp. daenensis Celak اجرا آبکشت ( در محیط کشت

متری سانتي 7های گیاهان آویشن دنایي در اندازه  شد.

های حجمي های حاوی ماسه و پرلیت به نسبتبه گلدان

انتقال داده شدند و   (Nikrazm et al., 2011)1:1مساوی 

های غذایي بر پایه محلول غذایي هوگلند و آرنون محلول

( در اختیار گیاهان قرار 1( )جدول 1950) ییریافتهتغ

 .گرفتند

pH 5/6 یرو یککلر یدبا استفاده از اس یيمحلول غذا 

 یلهوسبهبه مدت دو هفته  یاهانشد. در ابتدا گ یمتنظ

شدند و بعد از عادت  یهمحلول غذایي نیمه هوگلند تغذ

 و اعمال اصلي غذایي هایمحلول جدید، دهي به شرایط

در محیط کشت و بعد از گذشت  گیاهان استقرار از بعد

 12-11دو هفته از رشد گیاهان و رسیدن به ارتفاع 

متری و اطمینان از استقرار کامل گیاهان و سازگار سانتي

 25لظت ی ابتدا دو بار در غشور یمارتشدن با محیط، 

 اعمال شد.موالر میلي 50 موالر و سپس در غلظتمیلي

منتقل  یشگاهها پس از برداشت بالفاصله به آزمانمونه

سپس دو بار با آب مقطر شسته  يشدند. ابتدا با آب معمول

 منظوربه یکتار یشدند. پس از هوا خشک شدن در فضا

 2/0شده و از الک  یابآس یکنواخت طوربهنمونه  یهته

 در شده آسیاب هایشدند، نمونه داده  عبور متریليم

سلسیوس در کوره تبدیل به خاکستر  درجه 550 دمای

نرمال هضم شدند. غلظت  2شده و با اسید کلریدریک 

مس با استفاده از دستگاه جذب  ی،آهن، رو -1عناصر 

و با دستگاه  سنجيبا روش شعله یمو سد یمپتاس -2 ياتم

با دستگاه  سنجيفسفر به روش رنگ -3فتومتر  یمفل

با دستگاه کجلدال  نیتروژنو غلظت  ییناسپکتوفتومتر تع

 .شد یریگاندازه

گرم از وزن تر اندام  1سبزینه غلظت  یریگاندازهبرای  

درصد در هاون  80لیتر استون میلي 10هوایي به همراه 

با  دقیقه 10چیني سائیده شده و عصاره حاصله به مدت 

ها سانتریفیوژ گردید. جذب فاز باالیي نمونه 3000دور 

سبزینه  اسپکتوفتومتری قرائت شد و سپس میزانتوسط 

گرم بر گرم وزن تر گیاه محاسبه و بیان میلي برحسب

گیری با استفاده از سیستم تقطیر با آب با شد.اسانس

-دستگاه کلونجر انجام گرفت، و عملکرد اسانس از حاصل

 دست آمد. تجزیهوزن خشک به× اسانس  ضرب درصد

، رسم شکل با SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده واریانس

 از آزمون استفاده با هامیانگین مقایسه و Excelافزار نرم

 .شد انجام  %5احتمال  سطح در دانکن ایدامنه چند

 

 

 نتایج و بحث

های مختلف نیترات مختلف نیتروژن، نسبت سطوح یرتأث

 به آمونیوم و شوری بر میزان عناصر غذایی

 نیتروژن

اثر متقابل سطوح مختلف نتایج تجزیه واریانس نشان داد  

 %1نیتروژن و شوری بر درصد نیتروژن گیاه در سطح 

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

Concentration 

(mM) 
Source of supply Nutrients 

5-10-15 

 

-O 24 H2 .)3Ca(NO

-Cl4NH-3NO4NH

3KNO 
N 

2.5 4PO2KH P 
3.5 4SO2K -K K 
2 O27H4. MgSO Mg 

5.75 2CaCl Ca 
0.0077 ZnSO4 Zn 
0.187 Fe-EDDTA Fe 

0.00053 24 O6N7Mo24H

O24H 
Mo 

0.0016 O2. 5H4CuSO Cu 
0.037 

4MnSO.O2H1  Mn 

0.045 3BO3H B 
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های مختلف نیترات به دار شد ولي اثر متقابل نسبتمعني

آمونیوم و شوری و اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن و 

های مختلف نیترات به آمونیوم بر درصد نیتروژن نسبت

با  آمدهدستبهبا توجه به نتایج  (.2دار نشد )جدول معني

های افزایش نیتروژن مصرفي غلظت نیتروژن در اندام

هوایي گیاه افزایش یافت و با افزایش شوری غلظت 

یتروژن در گیاه نسبت به شرایط غیر شور کاهش یافت. ن

 15که بیشترین درصد نیتروژن گیاه در تیمار طوریبه

و کمترین از تیمار  شور یرغموالر نیتروژن و شرایط میلي

دست آمد )شکل موالر نیتروژن و شرایط شور بهمیلي 5

1.) 

 یو شور یومبه آمون یتراتمختلف ن هاینسبت یتروژن،عناصر تحت تأثیر سطوح مختلف ن غلظتتجزیه واریانس  -2جدول 
Table 2. Analysis of the variance of the elements under the influence of different levels of nitrogen, different 

ratios of nitrate to ammonium and salinity 

 

 
 تأثیر برهمکنش بین نیتروژن و شوری روی درصد نیتروژنمقایسه میانگین  -1شکل 

Figure 1. Comparison of means of the effect of interaction between nitrogen and salinity on the percentage 

nitrogen 
 

ا افزایش غلظت نیتروژن در محیط کشت غلظت نیتروژن ب 

 یافت، افزایش دنایي های هوایي گیاه آویشندر اندام

 مصرف میزان با مستقیم رابطه گیاه در نیتروژن تجمع

 کشت محیط در  یتروژنن یشافزا با و داشته نیتروژن

 نیتروژن غلظت کاهش با و یابدمي افزایش نیتروژن میزان

 زرد موجب که یابدمي کاهش هابافت در نیتروژن درصد

 نیتروژن جذبافزایش  ،شودمي پاییني هایبرگ شدن

 افزایش دلیل به نیتروژن کاربرد افزایش با گیاهان توسط

 بهتر جذب یجهدرنت و محیط در نیتروژن دسترسي قابلیت

 افزایش با (.Marschener, 1995) است گیاهان توسط آن

 گرممیلي 310 به 238 از غذایي محلول در نیتروژن میزان

در بافت خشک خیار از  لیتر میزان نیتروژندر  یتروژنن

درصد افزایش یافت و با افزایش غلظت  71/5به  14/5

نیتروژن در محیط کشت غلظت نیتروژن در خیار افزایش 

e
f

b

d

a

c

0

1

2

3

4

S0 S50

N
 (

%
)

N5 N10 N15

Oil 

Conc. 

Oil cont. 

(mg pot-1) 

Chl Cu Zn Fe Na K P N 

Df 

Source 

of 

variation 
mg g- mg kg-1 % 

0.0ns 269.5ns 0.4ns 13.2ns 1.9ns 3.8ns 0.0* 0.05ns 0.0* 0.01ns 2 Blook 

13.3** 787328.7** 104.0** 245.5** 101.3** 2397.1** 3.3** 1.56** 0.0** 20.8** 2 
Nitrogen 

(a) 

2.1** 300844.5** 25.1** 121.5** 165.8** 2472.1** 0.2** 1.2** 0.0** 1.55** 4 
NO/NH 

(b) 

23.1** 2047351.3** 21.8** 313.3** 264.6** 6398.0** 36.5** 18.32** 0.1** 14.7** 1 
Salinity 

(c) 

0.2** 209472.8** 0.8ns 5.6ns 3.8ns 89.1ns 0.0ns 0.04ns 0.0ns 0.03ns 8 a × b 

1.3** 133732.6** 2.1ns 20.0ns 10.9* 185.9ns 2.5** 0.22** 0.0ns 1.64** 2 a × c 

0.7** 109129.2** 1.0ns 3.9ns 3.9ns 97.6ns 0.1** 0.39** 0.0ns 0.05ns 4 b × c 

0.2** 12678.0** 0.4ns 5.4ns 5.5ns 76.2ns 0.0ns 0.01ns 0.0ns 0.05ns 8 a× b ×c 

0.0 1468.8 1.1 6.6 2.6 58.3 0.0 0.02 0.0 0.05 58 Error 

* P ≤ 0.05, ** P ≤ 0.01, ns: nonsignificant 

Chl: Chlorophyl, Oil cont: Oil content, Oil conc: Oil concentration 
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 & Khalajادریسي ) و (. خلجBeigi et al., 2011یافت )

Edrisi, 2013غذایي عناصر جذب بر نیتروژن اثر مورد ( در 

مریم  گل رنیتروژن د مصرف افزایش که با دادند نشان

 افزایش یافت.  گیاه در داریمعني طوربه نیتروژن غلظت

 یرغدر شرایط شور میزان جذب نیتروژن نسبت به محیط 

داری داشت، شوری باعث کاهش میزان تفاوت معني شور

 در تداخل شوری اثر (. از1نیتروژن در گیاه شد )شکل 

 جذب است. کلر مانع نیتروژن یژهوبه غذایي، عناصر جذب

 شوری تنش نیترات و سدیم مانع جذب آمونیوم در شرایط

 با نیتروژن مرتبط بسیاری از فرآیندهای روینازا .شودمي

 عملکرد و از رشد یتدرنها و شده اختالل دچار گیاهان در

همچنین  .(Irshad et al., 2002شود )مي کاسته گیاهان

در شرایط شور،  نیتروژن توسط گیاه جذب از دالیل کاهش

 کاهش خاک، شوری تنش تحت گیاه خشک کاهش وزن

شدن  معدني کاهش آن دنبال به گیاه و ریشه تراوایي

 هایفرآیند نیتریفیکاسیون و رقابت یون و آلي ترکیبات

محسوب  جذب هنگام به نیترات و آمونیوم با کلر و سدیم

 Chen et(. چن و همکاران )Malakooti, 2000شود )مي

al., 2010 کل شوری جذب افزایش کردند با( بیان 

 هم آن را بر دلیل که یافت، کاهش پنبه گیاه در نیتروژن

زیاد  شوری سطوح در غذایي عناصر بین تعادل خوردن

 کاهش درصد نیتروژن تحت تنش شوری نیز دردانستند. 

 .گزارش شده است( Rostami Hir et al., 2004) سویا

محلول غذایي ( با افزایش آمونیوم در 4طبق جدول )

که بیشترین طوریمیزان نیتروژن در گیاه افزایش یافت به

 0:100و کمترین از  100:0میزان نیتروژن از نسبت 

 نیتروژن، دست آمد. دلیل افزایشنیترات به آمونیوم به

کمتر  مصرف با نیترات با مقایسه در آمونیوم ترسریع جذب

(. Rothstein & Cregg, 2005است ) گیاه وسیلهبه انرژی

مول  20 -21نیترات بین  1تبدیلبرای  یازن انرژی مورد

ATP هر مول آمونیوم نیاز  1تبدیلبرای  کهياست درصورت

 (. احتماالMarschener, 1995ًباشد )ميATP مول  5به 

 آمونیوم شکل دو هر فراهمي صورت در که رسدمي نظر به

نتایج دارد.  نیترات برتری بر آمونیوم جذب نیترات، و

( Delshad et al., 2000توسط دلشاد و همکاران )مشابهي 

 گل رز وژن گلبرگاست. نیتر گزارش شد فرنگيگوجهدر 

دار با افزایش نسـبت آمونیـوم بـه نیتـرات افـزایش معني

توانـد بـه دلیل مـيرز افزایش نیتروژن گلبـرگ  داشت و

با مصرف کمتر  تر آمونیوم در مقایسه با نیتراتجذب سریع

 (Banijamal & Bayat, 2014) وسیله گیاه باشدانرژی به

بیان  نیز (Valentine et al., 2002والنتین و همکاران ).

های خیار بیشترین غلظت نیتروژن کـل برگ کردند که

 شد.در محلول غذایي با آمونیوم خـالص مـشاهده 

 فسفر

های مختلف نتایج نشان داد اثر متقابل نیتروژن، نسبت

دار نشد نیترات به آمونیوم و شوری بر درصد فسفر معني

ولي اثر اصلي نیتروژن، نسبت نیترات به آمونیوم و شوری 

دار شد )جدول % معني 1بر درصد فسفر در سطح احتمال 

 (. در مقایسه بین سطوح مختلف نیتروژن روی غلظت2

ت فسفر، نتایج نشان داد با افزایش نیتروژن مصرفي غلظ

 بیشترین درصد کهطوریفسفر در گیاه افزایش یافت، به

موالر نیتروژن و کمترین از میلي 15فسفر از سطح  

 افزایش(. 3دست آمد )جدول موالر بهمیلي 5سطح

جذب فسفر توسط گیاه را از طریق افزایش رشد  ،نیتروژن

های هوایي و ریشه، همچنین تغییر متابولیسم گیاه اندام

 دهداستفاده و حاللیت فسفر افزایش مي بلیتو افزایش قا

(Khamadi et al., 2015عنصر .) بر روی تواندمي نیتروژن 

 جذب تشدید باعث مواردی در و گذاشته فسفر تأثیر جذب

 (. با افزایشAlizadeh et al., 2008) عناصر گردد بعضي

افزایش یافت  بروکلي کلم در فسفر غلظت نیتروژن، مصرف

(Yoldas et al., 2008). 150 افزایش کود نیتروژن از 

گندم  کیلوگرم در هکتار باعث افزایش فسفر دانه 360تا

 (. Khamadi et al., 2015) شد

 یلکلروف یو محتوا ییغلظت عناصر غذا  یبر رو یومبه آمون یتراتن هاینسبت یرتاث یانگینم یسهمقا -3جدول 
Table 3. Comparison of means of the effect of nitrate to ammonium ratios on the concentration of nutrients 

and chlorophyll content 

                                                           

1. Assimilation  

Chl Cu Zn Fe Na K P N N 
1-mg g 1-mg kg % 

a9.4 c25.9 c33.1 c157 a1.2 c2.5 c0.34 c1.5 5 mM 
b11.6 b29.2 b40.5 b163.3 b1 b2.7 b0.38 b2.8 10 mM 
c13.1 a31.6 a44.6 a174.6 c0.5 a2.9 a0.4 a3 15 mM 
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Chl: Chlorophyl, 

 

های مختلف نیترات به آمونیوم بر در مقایسه بین نسبت

غلظت فسفر در گیاه آویشن دنایي، نتایج نشان داد با 

افزایش آمونیوم در محلول غذایي غلظت فسفر افزایش 

 %100که بیشترین درصد فسفر از نسبت طورییافت، به

دست آمد نیترات به %100آمونیوم و کمترین از نسبت 

فسفات در خـاک و یـا کـشت  یریپذحل(، 4)جدول 

وسیله های خالص پروتون بهتراوش براثربـدون خاک 

شـود، با نیتروژن آمونیومي تغذیـه مـي کهيوقتریشه گیاه 

سیماکوپولو (. اMarschener, 1995یابد )افزایش مي

(Assimakopoulou, 2006گزارش کرد )  بـا افـزایش

وسیله اسفناج محلـول غذایي جذب فسفر بهدر آمونیـوم 

 0/5بـه  5/2افزایش غلظت آمونیوم از . یابـدافـزایش مـي

 دار جـذب فسـفر بـرگموالر موجب افـزایش معنـيمیلي

در مقایسه  (.Banijamal & Bayat, 2014) شـد گل رز

بین سطوح شوری روی غلظت فسفر نتایج نشان داد 

کاهش غلظت فسفر در گیاه شد، بیشترین شوری باعث 

درصد فسفر در شرایط غیر شور و کمترین در شرایط شور 

 فسفر توسط جذب (. شوری مانع5دست آمد )جدول به

دوباره   جابجایي و شاخساره به ریشه از آن انتقال ریشه،

 بهاحتماالً  که شود،مي جوان به پیر یهابرگ از فسفر

 است هاواکوئل در شدهیرهذخ فسفر حرکت کاهش دلیل

(Martinez et al., 1996با افزایش .) محلول در شوری 

فسفر در زیتون  و پتاسیم نیتروژن، عناصر جذب غذایي

 (.Behbahani et al., 2015کاهش یافت )

  پتاسیم

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر متقابل سطوح 

های مختلف مختلف نیتروژن و شوری و اثر متقابل نسبت

 .دار شدنیترات به آمونیوم و شوری بر جذب پتاسیم معني

(. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بیشترین 2)جدول 

موالر و میلي 15میزان عنصر پتاسیم در سطح نیتروژن 

موالر میلي 5شرایط غیر شور و کمترین از سطح نیتروژن 

با افزایش سطح  کهیطوربهدست آمد و شرایط شور به

پتاسیم گیاه افزایش یافت نیتروژن و کاهش شوری میزان 

  .(2)شکل 

 
یمبر درصد پتاس یو شور یتروژنن ینبرهمکنش ب یرتأث یانگینم یسهمقا -2شکل   

Figure 2. Comparison of means of the effect of interaction between nitrogen and salinity on the percentage 

potassium 
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 های نیترات به آمونیوم بر روی  غلظت عناصر غذایی و غلظت کلروفیلمقایسه میانگین تأثیر نسبت  -4جدول 
Table 4. Comparison of means  of the effect of nitrate to ammonium ratios  on the concentration of 

nutrients  and chlorophyll content 
Chl  Cu  Zn  Fe  Na  K  P  N 4/NH3NO 

1-mg g 1-mg kg %  
a12.4 d25.4 e35.6 e151.4 a1.1 a2.9 e0.32 d2.0 100.0 
a12.4 c27.4 d37.3 d156.4 b1.0 a2.9 d0.36 c2.3 75.25 
a11.8 b29.2 c39.6 c164.8 c0.9 b2.8 c0.38 c2.4 50.50 
b10.7 ab30.9 b41.4 b171.3 c0.8 c2.6 b0.40 b2.7 25.75 

c9.7 a31.8 a43.2 a180.3 c0.8 d2.3 a0.41 a2.8 0.100 

 مقایسه میانگین تأثیر شوری روی غلظت عناصرغذایی و غلظت کلروفیل  -5جدول 
Table 5. Comparison of means of the effect of salinity on the concentration of nutrients and 

chlorophyll content 
Chl  Cu  Zn  Fe  Na  K P N  Salinity 

1-mg g 1-mg kg %  
a11.9 a30.8 a41.1 a173.4 b0.3 a3.2 a0.4 a2.9 0 mM 
b10.9 b27.1 b37.3 b156.5 a1.6 b2.3 b0.3 b2.1 50 mM 
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فزایش جذب پتاسیم رابطه مستقیمي با افزایش رشد ا

ای گیاه دارد که خود وابسته به جذب نیتروژن در سبزینه

با افزایش میزان  .(Khamadi et al., 2015)  گیاه است

گرم میلي 310به  238نیتروژن در محلول غذایي از 

نیتروژن در لیتر غلظت پتاسیم در میوه خیار افزایش یافت 

(Beigi et al., 2011). همکاران ) علیزاده وAlizadeh et 

al., 2008بر روی تواندمي نیتروژن عنصر کردند ( بیان 

 را تحقیق این از حاصل نتایج و پتاسیم تأثیر گذارد جذب

 درصد نیتروژن کود مصرف افزایش با که کندتأیید مي نیز

یافت. نتایج نشان داد با افزایش نیترات در  افزایش پتاسیم

یابد، بیشترین محیط کشت غلظت پتاسیم افزایش مي

درصد نیترات و شرایط غیر  100درصد پتاسیم در تیمار 

درصد آمونیوم و شرایط شور  100شور و کمترین از تیمار 

 (.3دست آمد )شکل به

 

 
 های مختلف نیترات به آمونیوم و شوری بر درصد پتاسیممقایسه میانگین تأثیر برهمکنش بین نسبت -3شکل 

Figure 3. Comparison of means of the effect of interaction between different ratios of nitrate to ammonium 

and salinity on the percentage potassium 
 

 بین آمونیوم و پتاسیم هیدراته یون بودناندازه هم علتبه

 صورت یکساني هایمکان از ریشه در که این دو یون جذب

افزایش  با کهطوریبه شودمي ایجاد منفي رقابت گیردمي

 ,Marschenerیابد )مي کاهش پتاسیم مقدار آمونیوم

( بیان Najafi et al., 2010(. نجفي و همکاران )1995

کردند با افزایش آمونیوم در محلول غذایي غلظت پتاسیم 

 با یابد. تغذیههای هوایي اسفناج کاهش ميدر اندام

 غلظت پتاسیم کاهش سبب نیترات با مقایسه در آمونیوم

-(. بنيRoosta, 2010) شد کاهو و اسفناج هوایي هایاندام

(، در گل رز Banijamal & Bayat, 2014و بیات )جمال 

به این نتیجه رسیدند که با افزایش آمونیوم در محلول 

 بازدارنده آمونیوم غذایي غلظت پتاسیم کاهش یافت. اثر

( Rothstein & Cregg, 2005) گزارش در پتاسیم جذب بر

کاهش  باعث غذایي محلول در شوری افزایش. است آمده

شود مي فسفر و پتاسیم ژن،نیترو عناصر جذب

(Behbahani et al., 2015بای .)و همکاران  بوردی

(Bybordi et al., 2011با ،) میزان از شوری افزایش 

 با همچنین .شد کاسته داریطور معنيبه برگ پتاسیم

 پتاسیم میزان نیتروژن فرم آمونیومي از استفاده افزایش

 تواندمي کاهش این نشان داد. را داریکاهش معني برگ

باشد  پتاسیم و بین آمونیوم منفي برهمکنش علت به

(Rothstein & Cregg, 2005.) 

 سدیم

اثر متقابل نیتروژن و شوری  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

و اثر متقابل نسبت نیترات به آمونیوم و شوری بر درصد 

نیتروژن و  (. اثر متقابل2دار شد )جدول سدیم معني

با افزایش نیتروژن در محیط کشت  کهشوری نشان داد 

که بیشترین درصد طورییابد میزان سدیم کاهش مي

موالر نیتروژن و شرایط شور و میلي 5سدیم از تیمار 

موالر نیتروژن و شرایط غیر شور میلي 15کمترین از تیمار 

 (.4دست آمد )شکل به 

شود کاهش غلظت سدیم ميافزایش میزان نیتروژن باعث 

علت افزایش در دسترس بودن نیتروژن که ممکن است به

 Gomez(. گومز و همکاران )Ashraf et al., 2008باشد )

et al., 1996 بیان کردند که مصرف نیتروژن باعث کاهش )

شوری باعث  شود.غلظت سدیم در فلفل شیرین مي

ط ویژه سدیم در محیهای سمي بهافزایش غلظت یون
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جذب سدیم توسط گیاه  افزایش باعثشود که ریشه مي

 افزایش خسارت به باعث باالی نمک غلظتشود، مي

یي که پیامد آن کاهش کارا شودميغشای سلولي 

کننده ورود و خروج یون به سلول های کنترلمکانیسم

در محیط با توجه به غلظت باالی سدیم  یجهو درنت است

 گیاه با شدت بیشتری صورتانتقال سدیم به درون  کشت

 در شوری (. افزایشMarschener, 1995) پذیردمي

 پتاسیم نیتروژن، عناصر کاهش جذب باعث غذایي محلول

 افزایش و سدیم به پتاسیم نسبت نیز کاهش و فسفر و

 ,.Behbahani et alدر زیتون شد ) جذب عنصر سدیم

2015.)   

 

 مقایسه میانگین تأثیر برهمکنش بین نیتروژن و شوری بر درصد سدیم -4شکل 
Figure 4. Comparison of means of the effect of interaction between nitrogen and salinity on the percentage 

sodium 
 

با افزایش آمونیوم غلظت سدیم کاهش نتایج نشان داد که 

درصد  100یابد، بیشترین درصد سدیم از تیمار مي

 100و  75نیترات و شرایط شور و کمترین از تیمارهای 

 (.5دست آمد )شکل به شور یرغدرصد آمونیوم و محیط 

 

 
 مختلف نیترات به آمونیوم و شوری بر درصد سدیمهای مقایسه میانگین تأثیر برهمکنش بین نسبت -5شکل 

Figure 5. Comparison of means of the effect of interaction between different ratios of nitrate to ammonium 

and salinity on the percentage sodium 
 ناشي امر این شود،سدیم کم مي غلظت آمونیوم افزایش با

باشد سدیم مي و آمونیوم بین منفي برهمکنش از

(2010., et alBybordi اثر .) سدیم و بین آمونیوم 1ضدیت 

 تغذیه با .است شده گزارش (Bybordi et al., 2011کلزا )

ها و آمونیوم نسبت به نیترات غلظت سدیم را در ریشه

 ,Roostaکاهش داد ) اسفناج و کاهوهوایي  هایاندام

 کاهش باعث غذایي محلول در شوری . افزایش(2010

-مي جذب عنصر سدیم افزایش و سدیم به پتاسیم نسبت

 (.Behbahani et al., 2015شود )

 

                                                           
1. Antagonism 

 عناصر آهن، مس و روی

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فقط اثر متقابل  

نیتروژن و شوری بر میزان روی و اثر اصلي سطوح 

نیترات به آمونیوم و شوری بر میزان آهن، نیتروژن، نسبت 

(. نتایج حاصل از 2دار شد )جدول روی و مس معني

پژوهش نشان داد که با افزایش نیتروژن مصرفي غلظت 

یابد که بیشترین غلظت روی در بافت گیاهي افزایش مي

 شور و موالر نیتروژن و شرایط غیرمیلي 15روی از تیمار 

موالر نیتروژن و شرایط شوری میلي 5کمترین از تیمار 

 (.6دست آمد )شکل به
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 قابلیت استفاده تواندمي نیتروژن که دهدمي نشان نتایج

 تشکیل افزایش با پذیر سازد،امکان راه دو از را روی

 به منجر تواندمي که نیتروژن کود افزودن از پروتئین بعد

-روی کمپلکسصورت به هادر ریشه روی نگهداری

بر  پژوهشگران از برخي .شود گیاه در انتقال و پروتئین

 هاکاتیون جذب افزایش افزایش نیتروژن اثر از این باورند

 افزایش یک گیاه نیتروژن توسط جذب بنابراین باشد،مي

 وجود به گیاه غذایي در عناصر سایر جذب میزان در نسبي

 کاربرد اثر تحقیقي (. درMarschener, 1995آورد )مي

کیلوگرم  300، 130، 0غلظت نیتروژن )سطوح مختلف 

 کردند بررسي عنصر روی جذب و غلظت بر را در هکتار(

غلظت عنصر  کود نیتروژن با افزایش که کردند عنوان و

(. Shi et al., 2010یابد )مي افزایش را گندم دانه روی

گزارش (، Yoldas et al., 2008یولداس و همکاران )

 برگ روینمودند که افزایش سطوح نیتروژن باعث افزایش 

کرد   گزارش (Anjum, 2008گردید. انجوم ) بروکلي کلم

 برگ و در مس روی و آهن،مصرف کم عناصر غلظت که

 )موالر میلي 80) شوری سطوح افزایش با مرکبات ریشه

مقایسات میانگین نشان داد با افزایش  .یابدمي کاهش

نیتروژن مصرفي غلظت عناصر آهن و مس افزایش یافت، 

موالر نیتروژن میلي 15بیشترین میزان آهن و مس در 

توان توجیه کرد گونه مي( که این3دست آمد )جدول به

دهنده انتقال هایآنزیم سطح کاهش میزان نیتروژن اثر در

 انتقال در که آمیدنیکوتین مثل يهایکالت و عناصر میکرو

پیدا  کاهش نقش دارند گیاهآهن و سایر عناصر میکرو در 

 کاربرد اثر تحقیقي (. درMarschener, 1995کند )مي

کیلوگرم در  300، 130، 0نیتروژن ) مختلف سطوح

مس  )آهن، عناصر ریزمغذی جذب و غلظت بر را هکتار(

کود  کاربرد که کردند عنوان و کردند بررسي و روی(

 افزایش را گندم دانه آهن، مس و روی نیتروژن میزان

(. همچنین با افزایش آمونیوم Shi et al., 2010دهد )مي

در محیط کشت غلظت عناصر آهن، مس و روی افزایش 

مصرف کمعناصر  جذب ینکهباوجودا(. 4یابد )جدول مي

 ولي باشد،کاتیون مي صورتبه مس و روی آهن، مانند

 هایاز کاتیون متفاوت گیاه توسطها آن جذب الگوی

 بوده و منیزیم و کلسیم پتاسیم، مانند پرمصرف عناصر

 pH کاهش علتبه نیترات به آمونیوم نسبت افزایش

جذب  افزایش موجب تواندمي ریشه اطراف غذایي محلول

 ,Assimakopoulou)  شود گیاه توسطمصرف کم عناصر

 Naهای هوایي خربزه )در اندامغلظت آهن، مس (. 2006

et al., 2014 با افزایش آمونیوم افزایش یافت. همچنین )

( بیان کردند که با Najafi et al., 2010نجفي و همکاران )

افزایش آمونیوم در محلول غذایي غلظت آهن، روی و مس 

یابد. بیشترین های هوایي اسفناج افزایش ميدر اندام

دست آمد و غیر شور به غلظت آهن و مس در شرایط

شوری باعث شد میزان عناصر آهن و مس کاهش یابد 

 شرایط در مصرفکمعناصر  جذب کاهش (. علت5)جدول 

 سدیم، مانند عناصری جذب بیشتر از ناشي تواندمي شور

 و (. ملکوتيMirnia et al., 2001باشد ) کلسیم و منیزیم

 اثر که دادند گزارش ((Malakooti et al., 2003 همکاران

 گیاه نوع به بسته بخش هوایي آهن غلظت بر شوری

 غلظت شوری، سطح با افزایش کهیطوربه بود متفاوت

 و لوبیا کدو، سویا، فرنگي،نخود، گوجه هوایي بخش آهن

 ذرت، جو، هوایي بخش آهن ولي غلظت افزایش برنج

( (Anjum, 2008انجوم  .یافت خیار کاهش و زمینيبادام

 مس و روی آهن، مصرفکم عناصر غلظت کرد که گزارش

 80) شوری سطوح افزایش با مرکبات ریشه برگ و در

 یافت.  کاهش) موالرمیلي

 

 
مقایسه میانگین تأثیر برهمکنش بین نیتروژن و شوری بر درصد روی -6شکل   

Figure 6. Comparison of means of the effect of interaction between nitrogen and salinity on the zinc 
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های مختلف تأثیرسطوح مختلف نیتروژن و نسبت

نیترات به آمونیوم بر غلظت کلروفیل، درصد و عملکرد 

 اسانس

 کلروفیل 
نتایج نشان داد اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن،  

مختلف نیترات به آمونیوم و شوری بر غلظت های نسبت

دار ولي اثر اصلي سطوح نیتروژن، کلروفیل غیر معني

های مختلف نیترات به آمونیوم و شوری بر غلظت نسبت

مقایسات میانگین نشان . (2دار شد )جدول کلروفیل معني

داد با افزایش سطح نیتروژن مصرفي غلظت کلروفیل کل 

که بیشترین میزان غلظت طوریدر گیاه افزایش یافت به

-میلي 5موالر نیتروژن و کمترین در میلي 15کلروفیل در 

 در ساختمان کلروفیل(. 3جدول دست آمد )موالر به

هر مولکول کلروفیل دارای  کهیطوربه ،کاررفتهبه نیتروژن

. بنابراین با افزایش مصرف استنیتروژن  چهار اتم

، کلروفیل یابده افزایش ميکلروفیل در گیا نیتروژن، میزان

به  قادر آن، کمبود یا نیتروژن حضور بدون 1سبزدیسه در

-يممتوقف  کلروفیل و فتوسنتز هایفعالیت و نبوده سنتز

که طوریبه است یتروژناز عالئم کمبود ن ینو ا گردد

 دهدافزودن نیتروژن میزان کلروفیل را افزایش مي

(Marschener, 1995 بیگي و .)( همکارانBeigi et al., 

 310به  238( بیان کردند با افزایش نیتروژن از 2011

نتایج  گرم در لیتر کلروفیل در خیار افزایش یافت.میلي

حاصل از پژوهش نشان داد با افزایش نیترات در محلول 

یابد بیشترین غلظت غذایي غلظت کلروفیل افزایش مي

نیترات به آمونیوم  25:75و  0:100های کلروفیل از نسبت

نیترات  50:50داری با نسبت به دست آمد که تفاوت معني

 Zhu etهمکاران ) و (. ژو4به آمونیوم نشان نداد )جدول 

al., 2014 ،)های مختلف نیترات یشي تأثیر نسبتدر آزما

در شرایط پدروپونیک  باغي پرونال به آمونیوم را بر روی در

(Prunella vulgaris) کردند انجام داده و گزارش 

 به نیترات 25:75 نسبت از کلروفیل مقدار بیشترین

 به نیترات 100:0 نسبت از کمترین مقدار و آمونیوم

 .آمد دستبه آمونیوم

مقایسات میانگین در شرایط شور و غیر شور نشان داد که 

شوری باعث کاهش غلظت کلروفیل شد و بیشترین غلظت 

(. 5دست آمد )جدول شرایط غیر شور بهکلروفیل در 

 عوامل ازجمله گیاه هایبافت در سدیم زیاد مقادیر تجمع

و  برگ نکروز فتوسنتزی، هایرنگدانه تخریب در مؤثر

 & Tester).است  شده گزارش فتوسنتز کاهش

Davenport, 2003) و همکاران عزیزپور (Azizpour et 

al., 2010 )ژنوتیپ گندم دو بر شوری تأثیر مطالعه با نیز 

میزان کلروفیل با افزایش شوری  گزارش کردند بهاره

  کاهش یافت.

( نشان داد که 7صفات )جدول  ینب يهمبستگ يبررس

غلظت کلروفیل و  ینب داریيو معن مثبت رابطه یک

عناصر نیتروژن، پتاسیم، فسفر و روی  و رابطه  غلظت

وجود داری بین غلظت کلروفیل و سدیم منفي و معني

بیشترین همبستگي بین غلظت کلروفیل با پتاسیم . رددا

 بین بسیار معناداری و مثبت وجود داشت. همبستگي

برگ  به سدیم پتاسیم نسبت و کلروفیل و فتوسنتز

 (.Behbahani et al., 2015شد ) مشاهده

 

 ضریب همبستگی بین صفات اندازگیری شده  -7 جدول

 Table 7. The correlation coefficient between measured traits 

Chl: Chlorophyl, Oil cont: Oil content, Oil conc: Oil concentration 

                                                           
1. Chloroplasts 

 
Oil Conc. 

Oil cont.  Chl   N  P  K Na Fe Zn Cu  

 1-mg pot 1-mg g  % 1-mg kg 

Oil Conc. 1           

)1-Oil Cont.(mg pot **965. 1          

)1-Chl (mg g **694. **667. 1         

N % **749. **648. **485.  1       

P% **589. **511. *212.  **808. 1      

K % **790. **802. **616.  **502. **467. 1     

Na % **661.- **613.- **400.-  **612.- **746.- **720.- 1    

)1-Fe (mg kg **416. **319. .116  **674. **787. *255. **677.- 1   

)1-Zn (mg kg **601. **481. **416.  **882. **740. **293. **585.- **729. 1  

)1-Cu (mg kg **468. **375. .200  **713. **727. *254. **642.- **740. **765. 1 
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 درصد و عملکرد اسانس

حاصل از این پژوهش نشان داد تأثیر برهمکنش نتایج  

های مختلف نیترات به سطوح مختلف نیتروژن، نسبت

دار بود. آمونیوم و شوری بر درصد و عملکرد اسانس معني

در شرایط عدم تنش شوری بیشترین درصد و عملکرد 

دست آمد موالر بهمیلي 15اسانس از سطح نیتروژن 

 دیجد یهاسلول میدر توسعه و تقس تروژنین(. 6)جدول 

 اهانیو مواد مؤثره در گ اسانس وسنتزیاسانس و ب یحاو

 ,Heydari & Jahantighi)دارد ) اساسينقش  یيدارو

سانس ا درصد میزان ونیتروژن  با افزایش مصرف. 2012

گشنیز،  انیسون،(، Jabari et al., 2011یشن باغي )آو

افزایش  Habibi et al., 2007)آویشن باغي ) بادرنجبویه و

بر  یتروژنهتأثیر سطوح مختلف کود ن يبررس یافت. در

سبز گزارش شده است که عملکرد  یرهعملکرد و اسانس ز

 یداريطور معنعملکرد دانه و درصد اسانس به اجزاو 

ذکرشده  یپارامترها یشتحت تأثیر قرار گرفت و باعث افزا

 یکررشد و پ یزانم یشبه علت افزا یشافزا ینو ا یدگرد

در  یتروژنبه علت تأثیر ن ینو همچن یاهگ یشيرو

 ,.Azizi et alاست ) شدهیانب سسنتز اسان یرهایسم

2008.) 

موالر بیشترین درصد میلي 15و  10، 5در سطح نیتروژن 

نیترات به آمونیوم  25:75و عملکرد اسانس گیاه از نسبت 

نتایج  (.6 دست آمد )جدولبه 100:0کمترین از نسبت  و 

مصرف نیترات و  حاکي از این مطلب است که با افزایش

 اسانس افزایش و عملکرد کاهش مصرف آمونیوم درصد

همچنین با افزایش سطوح نیتروژن  داری داشتمعني

درصد و عملکرد اسانس افزایش یافت. دلیل افزایش 

های باالی نیترات به این دلیل است که اسانس در نسبت

 نسبت به آمونیوم رشد رویشي را بیشترمصرف نیترات 

ها طورکلي افزایش برگ و سرشاخهبهد. دهافزایش مي

 ,.Golcz et al) شودافزایش درصد اسانس مي باعث

 ,.Shekofte et alهای شکفته و همکاران )(. پژوهش2006

از مصرف  شوید درصد اسانس بیشترین( نشان داد 2015

آمونیوم و کمترین مصرف  درصد نیترات و عدم 100

مصرف  درصد آمونیوم و عدم 100درصد اسانس از مصرف 

 دست آمد.بهنیترات 

در شرایط تنش شوری بیشترین درصد و عملکرد اسانس 

موالر و در سطوح مختلف میلي 15از سطح نیتروژن 

نیتروژن بیشترین درصد و عملکرد اسانس از نسبت 

(. در 6ول دست آمد )جدنیترات به آمونیوم به 50:50

شرایط تنش شوری میزان اسانس و عملکرد اسانس نسبت 

 کاهش یافت. شوری باعث محدود شور یرغبه شرایط 

 یجهدرنت و هابه شاخه هاریشه از سیتوکینینعرضه  شدن

-مي برگ آبسیزیک اسید و سیتوکینین بین نسبت تغییر

باشد این دلیل کاهش عملکرد اسانس مي احتماالًشود 

(Dow et al., 1981 کاهش درصد و عملکرد اسانس بر .)

در  Neffati & Marzouk, 2008)اثر شوری توسط )

( در سه گونه نعناع، نیز Aziza et al., 2008گشنیز و )

صفات )جدول  ینب يهمبستگ يبررس .گزارش شده است

درصد  ینب داریيو معن مثبت رابطه یک( نشان داد که 7

نیتروژن، پتاسیم، فسفر، عناصر  غلظتو عملکرد اسانس و 

داری بین درصد آهن، مس و روی و رابطه منفي و معني

بیشترین  وجود داشت.و عملکرد اسانس و سدیم 

با عناصر نیتروژن  همبستگي بین درصد و عملکرد اسانس

 و پتاسیم بود.

 

 گیری کلییجهنت

ــدهاعمال ي در رابطه با تیمارهای     طورکلبه  ، با افزایش  شـ

غلظت عناصــر غذایي، غلظت ســبزینه، مصــرف نیتروژن 

درصــد و عملکرد اســانس در گیاه آویشــن دنایي افزایش 

های مختلف نیترات به آمونیم، نســبت یافت. در نســبت

سبت      برای 100:0 صر غذایي و ن شتر عنا  25:75جذب بی

سانس      صد و عملکرد ا نیترات به آمونیوم برای افزایش در

صد و عملکرد  مناسب بود. شوری جذب عناصر غذایي، در   

دهد و بدین لحاظ شــرایط شــوری يماســانس را کاهش 

گیری کرد توان نتیجهبرای این گیاه مناســب نیســت. مي

ــبت های مختلف نیترات به آمونیم و میزان نیتروژن و نس

ــوری فاکتور   ــر غذایي و     تأث شـ یرگذار برای غلظت عناصـ

شت این گیاه در        صیه در کا ست. لذا تو سانس ا عملکرد ا

شرایط    لخانهشرایط گ  سطوح باالی نیتروژن و   یرغای از 

 استفاده گردد. شور
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Abstract 

In order to study the different levels of nitrogen and different nitrate: ammonium ratios in saline and 

non-saline conditions on the content of chlorophyll, the amount of nutrients and essential oil of denaii 

thyme, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with 30 

treatments and 3 replications. Nitrogen in three levels (5, 10 and 15 mM), nitrate: ammonium ratios 

in five levels (100: 0, 75:25, 50:50, 25:75, 0: 100) and salinity in two levels (0 and 50 mM Sodium 

Chloride) were treated. Results showed that the concentration of nutrients, chlorophyll content and 

essential oil yield were increased by increasing in nitrogen amount. In terms of different nitrate: 

ammonium ratios, the concentration of potassium, sodium and chlorophyll content in plant were 

increased by increasing nitrate ratio, whereas the concentration of nitrogen, phosphorus, iron, copper 

and zinc in plant tissues were increased by increasing ammonium ratio. Salinity reduced the 

concentration of nutrients, chlorophyll content and essential oil percentage and increased sodium 

concentration in plant tissues. The highest percentage and yield of essential oil were obtained from 

the 75:25 ratio in non- saline conditions and from 50:50 ratio in saline conditions. 
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