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ABSTRACT 

In order to investigate the effect of different levels of nitrogen and nitrate: ammonium ratios on yield and oil 

percentage of Thyme daenensis in saline and non-saline conditions, a factorial experiment was conducted in a 

randomized complete block design (RCBD) with 30 treatments and three replicates in perlite and sand 

medium. Nitrogen at three levels (5, 10 and 15 mM), nitrate: ammonium ratio at five levels (100:0, 75:25, 

50:50, 25:75, 0:100) and salinity at two levels (0 and 50 mM sodium chloride) were applied. Results showed 

that the highest fresh and dry weight, percentage and yield of crop oil were obtained at 15 mM nitrogen and 

75:25 nitrates: ammonium ratio in the non-saline conditions. In the saline condition the fresh and dry weight, 

percentage and yield of crop oil were reduced in all treatments and the highest yield was obtained in 15 mM 

nitrogen and 50:50 nitrates: ammonium ratio. Generally, it was concluded that the ratio of 75:25 nitrate: 

ammonium in non-saline condition and the ratio of 50:50 nitrate: ammonium in saline condition were the 

optimum ratios at 15 mM nitrogen level for obtaining the highest yield and oil percentages. 
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های عملکرد و درصد اسانس آويشن های نيترات به آمونيوم بر شاخصتأثير سطوح مختلف نيتروژن و نسبت

 غيرشور دنايی در شرايط شور و

 سيمين شهوری
 3امير رحيمی ،*2ابراهيم سپهر ،1

 ، ارومیه، ایرانارومیه دانشگاه کشاورزي، دانشکدهخاکشناسی،  ارشد، گروه کارشناسی دانشجوي .1

 ، ارومیه، ایرانارومیه دانشگاه کشاورزي، دانشکده خاکشناسی، گروه دانشیار .2

 ، ارومیه، ایرانارومیه دانشگاه کشاورزي، دانشکده ،زراعت گروه استادیار. 3

 (27/4/1397تاریخ تصویب:  -19/4/1397تاریخ بازنگري:  -1396/ 8/ 25)تاریخ دریافت:  

 چکيده

هاي شاخص بر و غیرشور شور آمونیوم در شرایط به مختلف نیترات يها نسبتسطوح مختلف نیتروژن و  بررسی منظور به

 در فاکتوریل به صورت ، آزمایشی(Thymus daenensis subsp. daenensis Celak)آویشن دنایی  عملکرد و درصد اسانس

که طوريبه گرفت؛ تکرار در محیط کشت پرالیت و ماسه انجام 3تیمار و  30با  تصادفی هاي کاملبلوک طرح قالب

, 75:25, 100:0طح )س پنج در به آمونیوم نیترات مختلف هايموالر(، نسبتمیلی 15 و 10، 5نیتروژن در سه سطح )

موالر سدیم کلرید( اعمال گردید. نتایج نشان داد در شرایط میلی 50و  0) ( و شوري در دو سطح0:100, 25:75, 50:50

موالر و نسبت میلی 15خشك گیاه، درصد و عملکرد اسانس در سطح نیتروژن  و تر مقدار وزن عدم تنش شوري بیشترین

آمد و در صورت اعمال تنش شوري مقدار وزن تر و خشك، درصد و عملکرد اسانس در  دستنیترات به آمونیوم به 25:75

نیترات به  50:50موالر نیتروژن و نسبت میلی 15که بیشترین عملکرد در تیمار طوريتمام تیمارها کاهش یافت، به

و  25:75نسبت و رایط غیرشور موالر در شمیلی 15توان گفت که در سطح نیتروژن  طور کلی میدست آمد. بهآمونیوم به

 .باشد یمبهینه براي نیل به بیشترین عملکرد کمی و اسانس  يها نسبتنیترات به آمونیوم،  50:50نسبت در محیط شور 

 آویشن، شور، غیرشور، نسبت نیترات به آمونیوم، نیتروژن: یکليد های واژه

 

 *مقدمه
 215 که شامل است نعناعیان خانواده مهم هاياز گونه آویشن

 در نواحی مختلف مختلف از آن گونه 14 جهان است و در گونه

به  دنایی (. آویشنMozaffarian, 1997) کندرشد می ایران کشور
 و سرفه ضد ،اسپاسم ضد غذا، کنندهنفخ، هضم ضد عنوان

عناصر  (. از میانNikavar et al., 2004) شودمصرف می آور خلط

شرکت در ساختمان  لیبه دلبراي رشد گیاه، نیتروژن  ازیموردن

ها و اسیدهاي نوکلئیك از ها، اسیدهاي آمینه، کوآنزیمپروتئین

فاکتورهاي اصلی درگیر در رشد، توسعه و باروري گیاه محسوب 

(. نیتروژن تأثیر زیادي بر Jackson and Dubbs, 1987شود )می

رشد گیاهان دارد و کمبود نیتروژن به سرعت رشد گیاه، کیفیت 

 Ehsanipour(. Ashraf, 1999دهد )و عملکرد آن را کاهش می

et al. (2012)  بیان کردند با مصرف نیتروژن، وزن برگ و

 یابد. تأثیر سطوح مختلفهاي درمنه شیرین افزایش میسرشاخه

کیلوگرم بر هکتار( بر روي  250، 200، 150، 100)نیتروژن 

که پارامترهاي رشد، ارتفاع،  دادرشد و عملکرد محصول نشان 

                                                                                             
 e.sepehr@urmia.ac.ir مسئول:نویسنده   *

هاي هر گیاه با افزایش میزان نیتروژن افزایش پهنا و تعداد برگ

 Sharafzadeh et (.Choudhary and Choudhary, 2005) یافت

al. (2010)  بر رشد و اسانس آویشن گزارش کردند که نیتروژن

 گذارد.اثر می

نیترات و آمونیوم دو منبع نیتروژنی مهم براي رشد 

گیاهان هستند. پاسخ گیاهان نسبت به منابع نیتروژن متفاوت 

ها در جذب و تثبیت نیتروژن بستگی دارد است و به توانایی آن

(Botella et al., 1994 گیاهان هر دو نوع منبع نیتروژنی را .)

کنند، اما انتخاب منبع نیتروژنی مناسب به گونه گیاه و  میجذب 

(. Darnell and Stutte, 2001شرایط محیطی وابسته است )

 Kurvits and Kirkbyساز واختالل در سوخت لیبه دلآمونیوم 

اثر منفی دارد،  ها در رشد و عملکرد گیاهو جذب کاتیون (1980)

هاي آلی و تجمع در حالی که، نیترات باعث ساخت آنیون

(. مطالعات Mengel and Kirkby, 2001شود )ها میکاتیون

تواند باعث نشان داده که استفاده از منابع مختلف نیتروژنی می

تغییر در رشد، عملکرد، کیفیت و ترکیبات مواد شیمیایی 

(. افزودن مقدار کم Tabatabaei et al., 2006گیاهان شود )

رات، رشد بسیاري از گیاهان را در آمونیوم به محیط داراي نیت

mailto:e.sepehr@urmia.ac.ir
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 Traore andکند )مقایسه با نیترات به تنهایی زیاد می

Maranville 1999.) Najafi et al. (2010a)  در بررسی تأثیرpH 

-نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر ویژگی هاي مختلفنسبتو 

هاي رشد و عملکرد اسفناج بیان کردند که با افزایش آمونیوم در 

 یافتمحلول غذایی وزن تر و خشك اندام هوایی اسفناج کاهش 

به که بیشترین و کمترین وزن تر و خشك اسفناج طوريبه

دست آمد. نیترات به آمونیوم به 100:0و  25:75از نسبت  بیترت

هاي باالي آمونیوم به نیترات دهد نسبتها نشان میگزارش

و زیتون  Delshad et al. (2000)فرنگی باعث کاهش رشد گوجه

(Taheri et al (2009 شود. نیترات بهترین منبع نیتروژن می

هر دو  که یوقتمیزان رشد گیاه  بعضی مطالعاتاست ولی در 

 یابد به کار روند، افزایش می زمان هم طور بهشکل نیتروژن 

(Errebi and Wilcox, 1990.) 

 تولید که است هاي غیرزیستیتنش ترینمهم از شوري

 ,Ikeda and Osawaدهد )می کاهش را کشاورزي محصوالت

 و توسعه رشد از ریشه محیط در نمك افزایش تجمع (.1983

 .کاهدمی حد زیادي تا دارویی و باغی زراعی، گیاهان از بسیاري

 خاک محلول اسمزي کاهش پتانسیل با مرتبط کاهش این دلیل

 توسط ازیموردن امالح و آب جذب که مانع است غذایی محلول یا

 برخی سمیت نیز و غذایی عناصر تعادل . عدمشود یمگیاه  ریشه

رشد  دالیل کاهش از گیاهان در کلر و سدیم مانند هااز یون

مصرف نیتروژن در (. Munns et al., 2006شود )محسوب می

هاي شور ها ضروري است ولی اهمیت آن در خاکتمامی خاک

مصرف متعادل نیتروژن به  (.Flores et al., 2003بیشتر است )

 توجه موردعنوان روشی مفید در کاهش اثرهاي نامناسب شوري 

کاربرد (. Veen and Kleinedorst, 1985قرار گرفته است )

کرده در شرایط شور دارد تروژن تأثیر مثبتی بر گیاهان رشدنی

آن غلظت  به دنبالجذب بیشتر نیتروژن و  لیبه دلکه احتماالً 

 Malakootiباشد )هاي تحت تنش شوري مین در برگبیشتر آ

and Homayi, 2004دهند که ها نشان می(. برخی از پژوهش

شوري جذب و تجمع نیتروژن در بخش هوایی گیاهان را کاهش 

(. در شرایط تنش شوري به علت غلظت Feigin, 1985دهد )می

ن باالي یون کلرید از میزان یون نیترات در بخش هوایی گیاها

-شود، این کاهش را به رابطه آنتاگونیستی بین یونکاسته می

(. Kafkafi et al., 1982دانند )هاي کلرید و نیترات مربوط می

برهمکنش بین شوري و عناصر غذایی بر عملکرد گیاه پیچیده 

است و به عوامل مختلفی نظیر جنس و رقم گیاه، ترکیب و 

بستگی دارد سطوح شوري و غلظت سایر عناصر غذایی 

(Petersen et al., 1998 .)Safarzadeh-Shirazi et al. (2010) ، 

 

فرنگی بیان  در بررسی تأثیر نیتروژن و شوري بر روي گوجه

کردند بـا افزودن نیتروژن به محلول غذایی شور، ارتفاع گیاه 

دهد که در محلول غذایی شور، افزایش یافت. نتایج نشان می

اند سبب کاهش و تعدیل اثرهاي نامطلوب توافزودن نیتروژن می

 شوري بر رشد گیاه شود.

لذا با توجه به اهمیت کودهاي نیتروژنی در توسعه رویشی 

و بهبود فرآیندهاي متابولیکی گیاهان و نبود و یا کمی اطالعات 

هاي مختلف و نسبتدر زمینه تأثیر سطوح مختلف نیتروژن 

لکردي گیاه آویشن در هاي عمنیترات به آمونیوم بر روي شاخص

شرایط شور و غیر شور، در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف 

هاي مختلف نیترات به آمونیوم در شرایط شور نیتروژن و نسبت

و غیر شور بر عملکرد رویشی، درصد و عملکرد اسانس گیاه 

 دارویی آویشن دنایی مطالعه شده است.

 هامواد و روش
در گلخانه پژوهشی  1395ل آزمایش در بهار و تابستان سا

دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه به صورت فاکتوریل در قالب 

تکرار انجام گرفت  3تیمار و  30هاي کامل تصادفی با طرح بلوک

میلی موالر بر  15 و 10و  5سطح ) 3که نیتروژن در طوريبه

سطح  5هاي مختلف نیترات به آمونیوم در  لیتر( و نسبت

 50( در شرایط شور )100:0، 75:25، 50:50، 25:75، 0:100)

موالر( و غیرشور بر روي آویشن دنایی اجرا شد. گیاهان میلی

-متري به گلدانسانتی 7-6هاي یکسان آویشن دنایی در اندازه

 1:1هاي حجمی مساوي هاي حاوي ماسه و پرالیت به نسبت

ذایی هاي غذایی بر پایه محلول غانتقال داده شدند و اثر محلول

هاي مختلف ( و نسبت1هوگلند و آرنون تغییر یافته )جدول 

( در اختیار گیاهان قرار 4، 3، 2نیترات به آمونیوم )جداول 

 گرفتند.

 
 ,Hoagland and Arnon) محلول غذايی تغيير يافته هوگلند و آرنون -1جدول 

1950) 

 ر(موالغلظت )میلی تأمین منبع عناصر غذایی

 KH2PO4 5/2 فسفر

 MgSO4. 7H2O 2 منیزیم

 ZnSO4 0077/0 روي

 Fe-EDDTA 187/0 آهن

 H24Mo7N6O24. 4H2O 00053/0 مولیبدن

 CuSO4. 5H2O 0016/0 مس

 MnSO4. H2O 037/0 منگنز

 H3BO3 045/0 بور
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 موالر نيتروژنميلی 5غلظت های مختلف نيترات به آمونيوم در محلول غذايی با نسبت -2جدول 

0:100 25:75 50:50 75:25 100:0  

- - - mL25/1 mL 5/2 Ca(NO3)2.4 H2O 

- mL 
25/1 

mL 5/2 mL 25/1 - NH4NO3 

mL 5 mL 5/2 - - - NH4Cl 

- - - - - KNO3 

mL 5/3 mL 5/3 mL 5/3 mL 5/3 mL 5/3 KCl- K2SO4 

mL 75/5 mL 

75/5 
mL 

75/5 
mL 5/4 mL 25/3 CaCl2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 موالر نيتروژنميلی 15های مختلف نيترات به آمونيوم در محلول غذايی با غلظت نسبت -4جدول 

0:100 25:75 50:50 75:25 100:0  

- - - 
mL 75/3 mL 75/5 Ca(NO3)2.4 H2O 

- 
mL 75/3 mL 5/7 mL 75/3 - NH4NO3 

mL 15 mL 5/7 - - - NH4Cl 

- - - - 
mL 5/3 KNO3 

mL 5/3 mL 5/3 mL 5/3 mL 5/3 - KCl- K2SO4 

mL 75/5 mL 75/5 mL 75/5 mL 2 - CaCl2 

 

pH محلول غذایی با استفاده از اسید کلریك در محدوده-

 ابتدا گیاهان به . در(Tyson et al., 2007) تنظیم شد 5/6ي 

 شدند تغذیه هوگلند نیمه غذاییل وسیله محلو هفته به دو مدت

 اصلی غذایی هايمحلول، جدید شرایط به دهیاز عادت بعد و

در  دو بار(. محلول غذایی Najafi et al., 2010bشدند ) اعمال

و بعد از گذشت اي که زیرگلدانی پر شود اعمال هفته و به اندازه

ماه از کشت گیاهان و اطمینان از استقرار کامل گیاهان و  1

 وري از منبع سدیم کلرید تهیه وش سازگار شدن با محیط،

تیمارهاي تحت تنش  شده در اختیار یهتهعناصر غذایی با همراه 

-میلی 25تیمار شوري ابتدا دو بار در غلظت  قرار گرفت.شوري 

شوري محلول  شد.موالر اعمال میلی 50موالر و سپس در غلظت

زیمنس بر دسی 8/1هوگلند در شرایط غیرشور )شاهد( کمتر از 

براي زیمنس بر متر بود. دسی 8/5متر و در شرایط شور کمتر از 

ها هر ماه دو بار گلدان ،کنترل شوري و عدم تجمع آن در بستر

 شدند.آبشویی می

پژوهش و بعد از گذشت سه ماه از شروع آزمایش  پایان در

گیاهان به مرحله گلدهی رسیدند در اواسط گلدهی ارتفاع  وقتی

 هاي و تعداد شاخهریگ اندازهکش با استفاده از خطگیاهان 

شمارش و گیاهان برداشت شدند و بعد از برداشت گیاهان وزن 

توزین و سپس  1/0تر گیاه با استفاده از ترازوي دیجیتالی 

ستفاده از آب مقطر با ا دو بارگیاهان یك بار با آب معمولی و 

هوا  سلسیوسدرجه  25شستشو و در محل تاریك در دماي 

میزان وزن خشك  کردن خشكخشك شدند. بعد از هوا 

گیري با استفاده از سیستم تقطیر با آب با ي و اسانسریگ اندازه

 موالر نيتروژنميلی 10های مختلف نيترات به آمونيوم در محلول غذايی با غلظت نسبت -3جدول 

0:100 25:75 50:50 75:25 100:0  

- - - mL 5/2 mL 5 Ca(NO3)2.4 H2O 

- mL 5/2 mL 5 mL 5/2 - NH4NO3 

mL 10 mL 5 - - - NH4Cl 

- - - - - KNO3 

mL 5/3 mL 5/3 mL 5/3 mL 5/3 mL 5/3 KCl- K2SO4 

mL 75/5 mL 75/5 mL 75/5 mL 25/3 mL 75/0 CaCl2 
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 از استفاده با ها داده واریانس دستگاه کلونجر انجام گرفت. تجزیه

-میانگین مقایسه و Excelافزار با نرم ، رسم شکل SPSS افزار نرم

  %5احتمال  سطح در دانکن ايدامنه چند از آزمون استفاده با ها

 .شد انجام

 نتايج و بحث

عملکرد وزن خشک گياه تحت تأثير سطوح مختلف نيتروژن و 

 شوری

اثر متقابل نیتروژن و شوري و  آمده دست بهبا توجه به نتایج 

هاي مختلف نیترات به آمونیوم و همچنین اثر متقابل نسبت

(. نتایج حاصل از 5دار شد )جدول شوري بر وزن خشك معنی

-میلی 15این پژوهش نشان داد بیشترین وزن خشك در تیمار 

 5موالر نیتروژن و عدم تنش شوري و کمترین آن در تیمار 

(. با 1دست آمد )شکل موالر نیتروژن و شرایط شور بهمیلی

داري طور معنیتروژن، وزن خشك گیاه بهافزایش میزان نی

که نقش نیتروژن بیشتر مشارکت افزایش یافت. با توجه به این

ها است به ها و شاخسارههاي رویشی مثل برگدر ساخت اندام

این دلیل مصرف زیاد آن باعث تحریك رشد رویشی، افزایش 

شود ها و به تعویق افتادن تشکیل گل و میوه میسبزینگی برگ

(Basirat, 2011 .)دلیل  مصرف کود نیتروژن بهکلی  طور به

تحریك رشد ریشه و اندام هوایی سبب افزایش رشد گیاهان 

 Nielsen and Halvorson, 1991( .)Marschnerشود )می

 ،هاي مختلفبیان کرد یکی از دالیل اختالف رویش گونه 1995)

روژن در است. با تغییر غلظت نیتتغییر در میزان نیتروژن کل 

کند که مربوط به اثرات هاي رشد گیاه تغییر میمحیط، شاخص

هاي مختلف نیتروژن بر مقدار ازت در گیاه و جذب سایر غلظت

بیان کردند با افزایش  Tandisebana et al. (2016). ها استیون

 یابد.سطح کود نیتروژن مصرفی وزن خشك خردل افزایش می

Abdelgadir et al. (2005)  خشك  وزن دارمعنی افزایش

 نیتروژن لمو میلی 14 و 7 کاربرد اثر بر را فرنگی گوجه شاخساره

 .کردند گزارش لیتر در

 

 يیدنا شنيعملکرد، درصد اسانس و عملکرد اسانس آو هایشاخص انسيوار هيتجز جينتا -5جدول 

 میانگین مربعات

 درصد اسانس عملکرد اسانس ارتفاع تعداد شاخه وزن خشك آزادي درجه منابع تغییر

 9/1ns 8/1ns 8/3ns 5/269ns 01/0ns 2 بلوک

 **3/13 **7/787328 **8/674 **4/502 **5/88 2 نیتروژن

 **1/2 **5/300844 **3/154 **8/313 **9/124 4 نیترات/آمونیوم

 **0/23 **3/2047351 **8/702 **9/184 **3/514 1 شوري

 **8/2ns 9/3ns 61/0ns 3/20947** 2/0 8 نیترات/آمونیوم×نیتروژن

 **3/1 **6/133732 *6/15 *3/9 *9/6 2 شوري×نیتروژن

 **7/0 **2/109129 **3/28 **3/13 **9/16 4 شوري×نیترات/آمونیوم

 **6/2ns 5/1ns 9/0ns 0/12678** 21/0 8 شوري×نیترات/آمونیوم×نیتروژن

 01/0 8/1468 6/4 2/2 6/1 58 اشتباه آزمایشی

 4/4 9/8 2/4 2/9 2/7  ضریب تغییرات )%(

*, **, ns  درصد 5درصد و  1دار در سطح احتمال ، معنیدار یمعن یرغبه ترتیب 

 

ر سطوح مختلف شوري باعث کاهش وزن خشك گیاه د

 ،محیط ریشه(. افزایش تجمع نمك در 1)شکل شد  نیتروژن

. کاهش دادتا حد زیادي  را رشد و توسعه بسیاري از گیاهان

دلیل این کاهش این است که کاهش پتانسیل اسمزي محلول 

-گیاه میتوسط ریشه  ازیموردنغذایی مانع جذب آب و امالح 

ها تعادل عناصر غذایی و نیز سمیت برخی از یونشود. عدم 

دالیل کاهش رشد در این مانند سدیم و کلر در گیاهان از دیگر 

(. کاهش جذب نیتروژن در Munns et al., 2006) استشرایط 

توان به کاهش وزن خشك گیاه، شرایط تنش شوري را می

کاهش تراوایی ریشه گیاه، کاهش فعالیت میکروبی خاک و به 

دنبال آن کاهش معدنی شدن ترکیبات آلی و فرآیند 

هاي سدیم و ، رقابت یون(Kafkafi et al., 1982نیتریفیکاسیون )

کلر با آمونیوم و نیترات به هنگام جذب توسط گیاه نسبت داد 

(Malakooti, 2000 .)Cerda and Martinez (1988)  بیان کردند

شور، وزن خشك افزودن کود نیتروژن به محلول غذایی 

را نسبت به محیط بدون کود  یفرنگ گوجهشاخساره و ریشه 

توان گفت که نیتروژن تا حدودي باعث نیتروژن افزایش داد. می

 .Zahedifar et alکاهش اثرات منفی شوري بر گیاه شده است. 

درصد( نیتروژن و  3و  5/1، 0در بررسی اثر سطوح ) (2010)

فرنگی موالر بر روي گوجهمیلی 60و  30، 0شوري در سطوح 
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میوه افزایش یافت ولی تر بیان کردند که با کاربرد نیتروژن، وزن 

تیمـار شـوري آن را کاهش داد. بیشترین وزن تر میوه با کاربرد 

 .Sobhani et al بدون افزودن شوري مشاهده شد.نیتروژن و  3%

 لوگرمیک 240 و 120، 60، 0) تروژنین ریتأث یبررس در  (2014)

-یدس 5/6و  5/4، 5/2، 5/0) ياز منبع اوره( و شور هکتار در

 نیبه ا یفرنگ گوجه ي( رودیکلر میبر متر از منبع سد منسیز

از سطح  ییوزن خشك اندام هوا نیشتریب دند،یرس جهینت

 وبر متر  منسیزیدس 5/0 يو شور لوگرمیک 240 تروژنین

-یدس 5/6 يو شور لوگرمیصفر ک تروژنیاز سطح نآن  نیکمتر

 در کردند انیب آنان نیآمد. همچن دستبهبر متر  منسیز

 و کاهش سبب تواندیم تروژنین متعادل مصرف شور يهاطیمح

 رشد يهاشاخص و عملکرد بر يشور نامطلوب اثرات لیتعد

 .شود یفرنگگوجه

 

 
 

سطوح مختلف  يانگين وزن خشک تحت تأثير شوری ومقايسه م -1شکل 

 نيتروژن

های مختلف نيترات عملکرد وزن خشک گياه تحت تأثير نسبت

 به آمونيوم و شوری

دهد بیشترین وزن خشك از تیمار نشان میها  مقایسه میانگین

دست آمد. نتایج نیترات به آمونیوم و عدم تنش شوري به 25:75

 100همچنین نشان داد در شرایط عدم حضور نیترات و استفاده 

درصدي از آمونیوم و وجود شوري، عملکرد خشك به کمترین 

 (.2شکل مقدار خود رسید )

پژوهش با افزایش مصرف با توجه به نتایج حاصل از این 

داري نیترات و کاهش مصرف آمونیوم وزن خشك افزایش معنی

یی، بر رشد گیاه اثر تنها بهنشان داد، بنابراین مصرف آمونیوم 

هاي سمی در گیاهانی که با آمونیوم منفی دارد. تجمع یون

ها اند ممکن است منجر به کاهش فعالیت آنزیمتغذیه شده

مین سنتتاز )آنزیم تثبیت آمونیوم در آنزیم گلوتا خصوص به

(. آمونیوم جذب Shima, 1999هاي کربنی گیاه( شود )اسکلت

ها توسط گیاه را محدود کرده و کربوکسیالسیون در کاتیون

دهد و در نتیجه رشد اندام هوایی کاهش ها را کاهش میبرگ

 .Marschner, 1995)) یابدمی

 .Hohjo et al حاضر مطابق با تحقیقات نتایج پژوهش

 که بیان کردند کاربرداست  Najafi et al. (2010a)و  (1995)

 75 و آمونیوم درصد 25 نسبت با ویژه به آمونیوم نیترات و توأم

و  رز نظیر ايگلخانه گیاهان رشد افزایش نیترات موجب درصد

 وزن بیشترین .شد تنهایی به یك هر با کاربرد مقایسه دراسفناج 

 و آمونیوم درصد 25 و نیترات درصد 75مصرف  از شوید خشك

 درصد 100 مصرف و نیترات عدم مصرف خشك از وزن کمترین

 .Estaji et al. (Shekofte et al., 2015)دست آمد به آمونیوم

بیان کردند بیشترین میزان عملکرد وزن خشك گیاه  (2017)

دست )نیترات به آمونیوم( به 1به  3کاربرد نسبت  با انیب نیریش

 در Delshad et al. (2000نتایج مشابهی توسط )آمد. 

 زیتون گزارش شد. Taheri et al. (2009)و  یفرنگ گوجه

همچنین در شرایط تنش شوري میزان وزن خشك گیاه 

هاي کاهش یافت و بیشترین میزان وزن خشك گیاه از نسبت

 Bybordi(. )2دست آمد )شکل مساوي نیترات به آمونیوم به

-بیان کرد آمونیوم از یك طرف با افزایش فعالیت آنزیم 2011)

ها یون نیترات با ایجاد اثر متقابل بر برخی یونهاي اکسیدازي و 

مانند کلر صدمات ناشی از قرار گرفتن گیاه در شرایط شور را 

. در صورتی که گیاه تحت تنش شوري قرار گیرد دهدمیکاهش 

ي استفاده کرد تا این باید از دو شکل نیتروژن به نسبت مساو

شدید بر کاهش تولید مواد فتوسنتزي و عمل مانع از اثرات 

. در Wang et al., 1998)کاهش تولید بیوماس در گیاه شود )

با آمونیوم تحت تنش شوري، عدم تثبیت  شده هیتغذگیاهان 

تواند منجر به تجمع آمونیوم و اسیدآمینه می صورت بهآمونیوم 

ار شوري با سمیت آمونیاکی ناشی از اختالل بتشدید اثرات زیان

از طرف  انتقال الکترون غشاهاي زیستی شود.هاي در زنجیره

با عمل فتوسنتز در  شده ساختههاي کربنی دیگر مصرف اسکلت

با آمونیوم براي جلوگیري از انباشتگی  شده هیتغذگیاهان 

به دنبال دارد  راف مسیر کربن فتوسنتزي راآمونیوم، انح

(Marschner, 1995 در صورت اعمال تنش شوري و در .)

باالترین سطح شوري، منبع نیتروژنی آمونیوم + نیترات از 

است و باعث افزایش وزن بخش هوایی  برخوردارکارآیی بیشتري 

 .Bourgeais-Chaillou et al .(Heydari et al., 2011شد )

 نسبت به یا آمونیوم و نیترات از یان کردند استفادهب (1992)

 تنش تحت سویا گیاه تولید بیوماس در از کاهش مانع متفاوت

هاي گزارش کردند که گندم Shaviv et al. (1990)شد.  شوري

هاي برابر نیترات و رشد کرده در محیط شور زمانی که با نسبت

آمونیوم به عنوان منابع کودي نیتروژن تیمار شده بودند داراي 
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برابر اثرات مضر شوري مقاومت  حداکثر وزن خشك بودند و در

 بیشتري نشان دادند.

 

 
 

های مقايسه ميانگين وزن خشک تحت تأثير شوری و نسبت -2شکل 

 مختلف نيترات به آمونيوم
 

تعداد شاخه و ارتفاع بوته تحت تأثير سطوح مختلف نيتروژن و 

 شوری

نتایج تجزیه واریانس بیانگر این است که اثر متقابل نیتروژن و  

هاي مختلف نیترات به شوري و همچنین اثر متقابل نسبت

دار است آمونیوم و شوري بر تعداد شاخه و ارتفاع بوته معنی

 (.5)جدول 

ها نشان داد که در برهمکنش شوري و  مقایسه میانگین

موالر میلی 15نیتروژن بیشترین تعداد شاخه و ارتفاع از تیمار 

افزایش  (.4و  3)شکل  دست آمدنیتروژن و عدم تنش شوري به

سطح سبز فتوسنتزکننده در نتیجه مصرف نیتروژن باعث زیاد 

هاي شدن تولید و انتقال مواد فتوسنتزي و هورمون

هاي انتهایی و جانبی شد و در کننده رشد به مریستم یكتحر

باعث افزایش تحریك مریستم انتهایی نتیجه مجموعه این عوامل 

هاي فرعی در سطوح باالتر شاخهو جانبی و افزایش تولید 

(. دسترسی گیاه به Hasanimalayeri et al., 2004) شدنیتروژن 

بر روي  یرتأثعناصر غذایی کافی، به خصوص نیتروژن از طریق 

 مؤثربسیار  بوتهها در افزایش ارتفاع تقسیم و بزرگ شدن سلول

به خاطر  تروژنین(. Sharifi and Amiryousefi, 2017) بود

-ها باعث افزایش رشد و طول میاندر ساختمان پروتئین شرکت

 افتها در گیاهان شد و از این راه رشد گیاه افزایش یگره

(Saeedigharaghani et al., 2014.) 

 غلظت افزایش با داد نشان پژوهش اینحاصل از  نتایج

 یشافزا ییدنا یشنارتفاع بوته آو موالریلیم 15به  5از  نیتروژن

 کهمطابق است Gulser (2005)  هايیافتهبا  که (3)شکل  یافت

 تا صفر سطح از (یوم)سولفات آمون نیتروژن افزایش با کرد یانب

 افزایش داريمعنی طوربه اسفناج ارتفاع هکتار، در کیلوگرم 150

 سطوح اثر بررسی درTorbatinezhad et al. (2002) . یافت

 مقدار افزایش با که کردند بیان سورگوم در نیتروژن کود مختلف

 همچنین .یافت افزایش داريمعنی طوربه نیز گیاه ارتفاع نیتروژن

 کیلوگرم در هکتار، 200به  100مصرف نیتروژن از  افزایش با

یافت  برگ کلم بروکلی افزایشارتفاع و تعداد شاخ و 

(Moniruzzaman et al., 2007 .)Rahmani et al. (2009)  بیان

کیلوگرم در هکتار تعداد  90صفر به کردند با افزایش نیتروژن از 

بهار افزایش یافت.  یشههمشاخه در گیاه دارویی 

Hasanimalayeri et al. (2004)  بر  نیتروژن کود تأثیردر بررسی

-تعداد شاخه تاناستوم بیان کردند دارویی گیاه نمو و رشد روي

یافت. مصرف کود  نیتروژن افزایش کود افزایش با جانبی هاي

نیتروژن در مراحل مختلف رشد گیاه بادرشبو سبب افزایش 

 (.Safikhani, 2007هاي جانبی شد )تعداد شاخه

نتایج نشان داد در شرایط شور ارتفاع بوته و تعداد شاخه 

کاهش یافت. رشد و ارتفاع گیاهان به شرایط محیطی که گیاه 

رد. یکی از این شرایط، وجود آب کند بستگی دادر آن رشد می

یاز گیاه، موردنکافی براي گیاه است. در صورت ناکافی بودن آب 

ها، یابد و با اثر بر طول سلولها کاهش میسلولفشار تورژسانس 

یابد. تنش اسمزي حاصل از تنش شوري ارتفاع کاهش می

شود و طویل شدن ها میموجب کاهش محتوي آب سلول

 (.Munns et al., 2006گردد )مواجه می ها با مشکلسلول

(Salami et al. (2006  بیان کردند که کاهش ارتفاع بر اثر

حل مناسب براي مقابله با شوري باشد. تواند یك راهشوري می

رشد کم و  یلبه دلدر اثر کاهش ارتفاع، میزان مصرف آب 

رسد کاهش مییابد. به نظر تعرق کمتر کاهش می ینچن هم

یل کاهش فتوسنتز باشد. در به دلساقه در اثر شوري  طول

افتد، افزایش شرایط کمبود آب که در تنش شوري اتفاق می

ها باعث افزایش سطوح تعرق کننده و هدررفت آب تعداد شاخه

یسم مقاوم و مکانیك  شود بنابراین، کاهش تعداد شاخهمی

 Kerepesi andشود. جلوگیري از هدررفت آب محسوب می

Galiba, 2000).) 

(Bybordi (2011 با افزایش طرف یك از بیان کرد آمونیوم 

 با ایجاد اثر متقابل با نیترات یون و اکسیدازي هايآنزیم فعالیت

 در گرفتن گیاه قرار از ناشی صدمات کلر مانند هایون برخی

عث کاهش تعداد شاخه در شوري با شور را کاهش داد. محیط

 Khorsandi et al., 2010 Zaremehrjardi etگیاهان آگاستاکه )

al., 2011;،) ( نخود و ریحانHasani and Omidbeygi, 2002) 

 Hajerشد.  Aziza et al., 2008)و کاهش ارتفاع سه گونه نعنا )

et al. (2006) افزایش با فرنگیگوجه ارتفاع که داشتند اظهار 

ر دSobhani et al., (2014) یافت.  کاهششاهد  نسبت بهشوري 
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کیلوگرم بر هکتار( و  240، 120، 60، 0بررسی تأثیر نیتروژن )

فرنگی زیمنس بر متر( بر گوجهدسی 5/6، 5/4، 5/2، 5/0شوري )

به این نتیجه رسیدند که در کلیه سطوح شوري، با افزایش مقدار 

-فرنگی افزایش یافت. بهنیتروژن مصرفی، ارتفاع گیاه گوجه

ز شوري، حداکثر ارتفاع گیاه از مصرف که در هر سطحی اطوري

-دست آمد. این امر نشان میکیلوگرم نیتروژن در هکتار به 240

دهد که مصرف متعادل نیتروژن براي کاهش اثر سو شوري بر 

رشد و نمو گیاهان الزم است. بیشترین ارتفاع گیاه از مصرف 

کیلوگرم در  240زیمنس بر متر و نیتروژن دسی 5/0شوري 

-دسی 5/6فرنگی از مصرف شوري و کمترین ارتفاع گوجههکتار 

 دست آمد.زیمنس بر متر و عدم مصرف نیتروژن به

 

 

  
 

مقايسه ميانگين ارتفاع بوته تحت تأثير شوری و سطوح -3شکل 

 مختلف نيتروژن

 

مقايسه ميانگين تعداد شاخه تحت تأثير شوری و سطوح - 4شکل 

 مختلف نيتروژن

 

های عملکرد ارتفاع بوته و تعداد شاخه تحت تأثير نسبت

 مختلف نيترات به آمونيوم و شوری

هاي مختلف ها نشان داد در برهمکنش نسبت مقایسه میانگین

 100بیشترین تعداد شاخه از نسبت نیترات به آمونیوم و شوري 

درصد نیترات و  100درصد آمونیوم و بیشترین ارتفاع بوته از 

 (.6و  5دست آمد )شکل عدم تنش شوري به

هاي مختلف نیترات به آمونیوم، ارتفاع گیاه با در نسبت

و تعداد  افزایش نیترات افزایش و با افزایش آمونیوم کاهش یافت

نیترات نقش مهمی در . م افزایش یافتشاخه با افزایش آمونیو

سایتوکینین در گیاه دارد و در نبود نیترات سطح  شدن ساخته

یابد. از طرفی آمونیوم از طریق سایتوکینین گیاه کاهش می

کاهش میزان سایتوکینین و در نتیجه کاهش تکثیر و انبساط 

(. استفاده Rahayu et al., 2005کند )سلولی از رشد ممانعت می

نیتروژن تأثیر مستقلی بر تولید سایتوکینین در  اد از کودزی

انتقال سایتوکینین موجود در ریشه، سبب  احتماالً ریشه دارد و

شود هاي جوان میها و برگافزایش رشد انتهایی شاخساره

(Talayi, 1998 .)Borgognone et al. (2013)  در بررسی تأثیر

بیان کردند که ارتفاع گیاه هاي مختلف نیترات به آمونیوم نسبت

شدت کاهش یافت. تغذیه زمانی که آمونیوم منبع نیتروژن بود به

با آمونیوم در مقایسه با نیترات باعث کاهش ارتفاع ساقه در گیاه 

هاي اثر منفی نسبت .(Woodson and Boodley, 1982) شدورد 

هایی هاي غذایی بر ویژگیباالي آمونیوم به نیترات در محلول

مثل طول ساقه، قطر ساقه و عمر گل جایی ممکن است مربوط 

 Mengel andسوخت و ساز )بر  بار نیتروژن آمونیومیبه اثر زیان

Kirkby (2001 ها باشد )و کاهش جذب کاتیونKurvits and 

Kirkby, 1980 تعداد پنجه در گندم با افزایش نسبت آمونیوم .)

 Lobit et(. Silberbush et al., 1991به نیترات افزایش یافت )

al. (2006) هاي مختلف نیترات به در بررسی تأثیر نسبت

آمونیوم در آووکادو بیان کردند ارتفاع گیاه تحت تغذیه آمونیوم 

 کاهش و تعداد شاخه افزایش یافت.

کلر از  یون باالي غلظت دلیل به شوري تنش شرایط در 

 کاهش را این شد.میزان نیترات در بخش هوایی گیاهان کاسته 

د دانستنبین کلر و نیترات  آنتاگونیسمی اثرات به مربوط

(Kafkafi et al., 1982 .)Archangi et al. (2012)  بیان کردند

 منجر و برگ به ریشه از مواد انتقال و جذب باعث کاهش شوري

بیان کردند  . همچنینشنبلیله شد گیاه ارتفاع و کاهش رشد به

 کاهش دلیل به شوري تنش شرایط در گیاهان ارتفاع کاهش

 بود. فتوسنتز
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های مختلف نيترات به مقايسه ميانگين ارتفاع بوته تحت تأثير شوری و نسبت -5شکل 

 آمونيوم

 

مقايسه ميانگين تعداد شاخه تحت تأثير شوری و  -6شکل 

 های مختلف نيترات به آمونيوم نسبت

 

های درصد و عملکرد اسانس تحت تأثير سطوح نيتروژن، نسبت

 مختلف نيترات به آمونيوم و شوری

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد تأثیر برهمکنش سطوح 

هاي مختلف نیترات به آمونیوم و شوري مختلف نیتروژن، نسبت

 (.5بود )جدول دار بر درصد و عملکرد اسانس معنی

در شرایط عدم تنش شوري بیشترین درصد و عملکرد 

موالر از نسبت میلی 15و  10، 5اسانس در سطح نیتروژن 

نیترات به  100:0نسبت نیترات به آمونیوم و کمترین از  25:75

با افزایش مصرف نیترات و کاهش مصرف . دست آمدبهآمونیوم 

 .داري داشتعنیآمونیوم درصد و عملکرد اسانس افزایش م

همچنین با افزایش سطوح نیتروژن درصد و عملکرد اسانس 

هاي سلول (. نیتروژن در توسعه و تقسیم6)جدول  افزایش یافت

جدید حاوي اسانس و بیوسنتز اسانس و مواد موثره در گیاهان 

. (Heydari and Jahantighi, 2012) دارویی نقش مهمی دارد

طح برگ و فراهم نمودن زمینه نیتروژن با افزایش تعداد و س

نورانی خورشید و نیز شرکت در دریافت انرژي  برايمناسب 

هاي درگیر در متابولیسم کربن ساختمان کلروفیل و آنزیم

فتوسنتزي، موجب افزایش بازده فتوسنتزي شده و نقش کلیدي 

(. دلیل Niakan et al., 2004در افزایش میزان اسانس دارد )

هاي باالي نیترات به این دلیل است که سبتافزایش اسانس در ن

مصرف نیترات نسبت به آمونیوم رشد رویشی را بیشتر افزایش 

ها باعث افزایش درصد سرشاخهطورکلی افزایش برگ و . بهداد

بیان  Azizi et al. (2008)(. Golcz et al., 2006اسانس شد )

و کردند با افزایش نیتروژن مصرفی درصد اسانس افزایش یافت 

و  یاهگ یشیرو یکررشد و پ یزانم یشبه علت افزا یشافزا ینا

 سسنتز اسان یرهايسمدر  یتروژنبه علت تأثیر ن ینهمچن

 افزایش بیان کردند Smith et al. (1996) ت.شده اس بیان

 گیاه رشد افزایش باعث لیتر در گرممیلی 300میزان  به نیتروژن

 میزان ونیتروژن  زایش مصرفبا اف .گرددمی اسانس عملکرد و

آویشن باغی  گشنیز، بادرنجبویه و سانس انیسون،ا درصد

(Habibi et al., 2007 .افزایش یافت )هاي پژوهشShekofte et 

al. (2015) شوید از مصرف بیشترین درصد اسانس  نشان داد

مصرف آمونیوم و کمترین درصد  درصد نیترات و عدم 100

-درصد آمونیوم و عدم مصرف نیترات به 100اسانس از مصرف 

 دست آمد.

در شرایط تنش شوري بیشترین درصد و عملکرد اسانس 

موالر نیتروژن و در سطوح مختلف نیتروژن میلی 15از سطح 

نیترات به  50:50بیشترین درصد و عملکرد اسانس از نسبت 

(. در شرایط تنش شوري میزان 6مد )جدول دست آآمونیوم به

اسانس و عملکرد اسانس نسبت به شرایط غیر شور کاهش یافت. 

ها به وکینین از ریشهشوري باعث محدود شدن عرضة سیت

اسید  ها و در نتیجه تغییر نسبت بین سیتوکینین وشاخه

کاهش عملکرد اسانس احتماالً این دلیل  .شودآبسیزیك برگ می

هاي ثانویه در گیاه (. تولید متابولیتDow et al., 1981) است

هاي زیستی و ویژه استرسبسیار تحت تأثیر شرایط محیطی به

ها افزایش شوري تأثیر گیرد که در میان آنغیرزیستی قرار می

هاي شود ترکیبباعث میزیادي در بیوسنتز اسانس دارد و 

 (.Karray-Bouraoui et al., 2009) گیردتحت تأثیر قرار  اسانس

Aziza et al. (2008) ( و  3، 5/1، 0در بررسی تأثیر شوري

گرم بر لیتر سدیم کلرید( بر عملکرد اسانس سه گونه نعناع  5/4

بیان کردند با افزایش شوري عملکرد اسانس سه گونه نعناع 

شوري در  اثر برکاهش یافت. کاهش درصد و عملکرد اسانس 

در گشنیز توسط  و( Ozturk et al., 2004) توسط بادرنجبویه

(Neffati and Marzouk, 2008گزارش شده است  ). 
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های مختلف نيترات به آمونيوم در شرايط شور و غيرشور بر درصد و عملکرد سطوح مختلف نيتروژن و نسبت  مقايسه ميانگين –6جدول 

 *اسانس آويشن دنايی

 نیتروژن

mM 

بت نیترات به نس

 آمونیوم
 (mg/potعملکرد اسانس ) )%( اسانس

 شوري شاهد  
  50شوري 

 موالرمیلی
 شوري شاهد

  50شوري 

 موالرمیلی

 

 

5 

0:100 8/1b 3/1b 325b 172c 

25:75 2/2a 3/1b 459a 196b 

50:50 9/1ab 7/1a 365b 289a 

75:25 9/1b 1/1c 318b 147c 

100:0 4/1c 1/1c 216c 107d 

      

 

 

10 

0:100 5/2d 7/1c 478d 239b 

25:75 0/4a 9/1ab 1040a 342a 

50:50 5/3b 0/2a 687b 378a 

75:25 2/3c 8/1bc 574c 274b 

100:0 9/1e 5/1d 312e 180c 

      

 

 

15 

0:100 4/3bc 1/2c 750b 314c 

25:75 4/4a 3/2b 1170a 427b 

50:50 5/3b 6/2a 804b 513a 

75:25 2/3bc 3/2b 702b 348c 

100:0 1/3d 0/2d 520c 267d 
 درصد ندارند 5داری در سطح احتمال ختالف معنیهايی که حداقل يک حرف التين مشترک دارند، از لحاظ آماری ا* ميانگين

 

 کلی یريگ جهينت
نشان داد که پاسخ گیاه آویشن دنایی نسبت به  آمده دست بهنتایج 

ي مختلف نیترات به ها نسبتمصرف سطوح مختلف نیتروژن و 

موالر میلی 15طح نیتروژن درسآمونیوم متفاوت بود. عملکرد گیاه 

 نسبت به دو سطح دیگر بیشتر بود. در شرایط غیرشور نسبت

ك، درصد نیترات به آمونیوم بیشترین عملکرد وزن تر، خش 25:75

و عملکرد اسانس را داشت و در شرایط شور حداکثر عملکرد وزن 

نیترات به  50:50تر، خشك، درصد و عملکرد اسانس در نسبت 

توان گفت آمده میدست آمد. با توجه به نتایج بدستآمونیوم به

-میلی 15براي افزایش عملکرد گیاه آویشن دنایی از سطح نیتروژن 

نیتراتی و در ي ها شکلشور بهتر است از موالر و در شرایط غیر 

 هاي برابر نیترات به آمونیوم استفاده گردد.شرایط شور از نسبت
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