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 چکیده

واسکهه در متابولیسکب بکدن    مغربی از جمله گیاهان دارویی است که دارای پتانسیل باالیی برای تولید اسیدگامالینولنیک است که به عنوان یکک  گل
 گیکا   بر روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک یاریو سهوح مختلف آب یشور یرتأث یابیبه منظور ارزباشد. میها ضروری  انسان و سنتز پروستاگالندی

 یهواشناسک  یسکتاا  ا یطدر محک  1397در بهکار سکا     تصادفی با چهار تککرار  ی، آزمایشی گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالًمغربگل ییدارو
 یکت ظرف درصکد  55و  70، 85، 100)  سکه   4در  یاریآب یمارهایشامل ت یشآزما یانجام شد. فاکتورها مشهد یدانشاا  فردوسی کشاورز ی دانشکد 

مغربی توانست تا قبل از گلدهی در  ژوهش، گیا  گلبر اساس نتایج این پ. ندبر متر( بود زیمنس یدس 8 و 4، 23/1) سه  3در  یشور یمارهای( و تیزراع
زیمنس را تحمل کند، و دسی 8و  4آبیاری را تحمل کند. ولی در مرحله گلدهی نتوانست تنش شوری در دو سه   های شوری و کبتمامی سهوح، تنش

ر از تیمار شاهد شد، در حالی که طو  و عرض بکر  نسکبت بکه    ها، کمتهای جانبی در اثر متقابل تنشاز بین رفت. ارتفاع گیا ، قهر ساقه و تعداد شاخه
دار بکود.  معنکی  05/0و کارتنوییکد در سکه     b، و بکر کلروفیکل   01/0آبیاری بر نشت الکترولیکت در سکه    تیمار شاهد افزایش نشان دادند. اثر ساد  کب

 د.آبیاری باعث افزایش تمامی پارامترهای فیزیولوژیکی نسبت به تیمار شاهد ش کب

 
 مغربی. دهی، گلمحیهی، خشکی، گل : تنشهای کلیدیواژه

 

 4 3 2 1 مقدمه

تر از نیاز آبی  آبیاری، به معنی کاربرد آب،کبمدیریت کب استراتژی
تکر از آن   محصو  به منظور به حداکثر رساندن عملککرد گیکا  و مهکب   

 رسیدن به سکود حکداکثر بکا توجکه بکه میکزان آب دردسکترس اسکت        
(Rudnick et al., 2017 .) هکای جکایازین از جملکه     استفاد  از گونکه

تواند امکان استفاد  بهینکه   گیاهان دارویی متحمل به تنش خشکی می
حمکدی و همککاران،   )جکامی اال  از منابع محدود آبکی را فکراهب سکازد   

که بیشترین ، Onagraceaeمغربی گیاهی است از خانواد  گل (.1383
باشککد مککی Oenothera biennis ی تعککداد آن مربککو  بککه گونککه  

(Timoszuk et al., 2018.) مغربی از جمله گیاهان دارویی اسکت  گل
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( است GLA) 5که دارای پتانسیل باالیی برای تولید اسیدگامالینولنیک
کککه بککه عنککوان یککک واسککهه در متابولیسککب بککدن انسککان و سککنتز    

(، و این امکر  Anonymous., 2009) ضروری است 6ها پروستاگالندی
های اخیر از یک گیا  زینتی به یکک محصکو     که در سا باعث شد  

های  دانه (.Zahoor and Lapinkase., 1998) کشاورزی تبدیل شود
دهند  رسید  و خشک شد ، بخش دارویی این گیا  را تشکیل می کامالً

بکو و بکا طعکب     هکای نکامنظب، بکی    ای تیر  با شکل ها قهو  که رنگ آن
در روغککن ایکن گیکا     (. Ghasemnezhad., 2007) روغنی تلخ است
هکای پوسکتی ماننککد اگزمککای حساسککیتی، سکندرم     درمکان بیمکاری

 Deng et) ککاربرد دارد هکای ویروسککی  قبکل از قاعکدگی و عفونکت

al., 2001؛Ghasemnezhad., 2007 .) هکایی  در این راستا پکژوهش
و شکود. گیمیکدیل    ها اشار  مکی صورت گرفته است که به برخی از آن

زنی گیکا  دارویکی    ی تنش شوری بر جوانه ( با مهالعه1390) همکاران
زیمکنس بکر   دسی 8، 4، 2)صفر،  گل مغربی با اعما  سه سه  شوری

ککه شکوری در گیکا  مک کور بکه طکور       متر(، به ایکن نتیجکه رسکیدند:    

                                                           
5- Gamma linolenic acid  

6- Prostaglandin 
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 د  اسکت و شک زنی ب ور داری باعث کاهش سرعت و درصد جوانه معنی
ری بکر طکو  گیاه که دارای اخکتال      ثیر سکهوح مختلکف شکو   أنیز ت
ولی وزن گیاه که در گیکا  مکورد مهالعکه در سکهوح       .داری بود معنی

 گلکدانی و کشکمیری   .نبکود داری  اختال  معنکی  دارای مختلف شوری
( در پژوهشی به منظور ارزیابی سهوح مقاومکت بکه شکوری در    1394)

قش و ن موالرمیلی 120و  60، 30)آب شهری مشهد(،  پنج سه  صفر
موالر در کاهش اثرات شوری میلی 02/15پتاسیب در دو سه  صفر و 

ان میز به ریشو سه  باالتریندر  فتوسنتز انمیز گزارش کردنکد ککه  
درصد نسبت به شاهد کاهش یافته اسکت و ککاربرد پتاسکیب تکأثیر      12

افکزایش  ( 1393) و همککاران  یرجبمثبتی بر تحمل به شوری داشت. 
ی را در اثکر  دانیاکسک  یآنتک  یها بیمحلو  و آنز یقندها ن،یپرول میزان

درصکد ظرفیکت زراعکی     100و  75، 50تنش خشککی در سکه سکه     
 موسوی و همکاران با اعما  شوری در پنج سه  صفر .گزارش کردند
زیمنس بر متر به این نتیجه رسیدند که:  دسی 8و  6، 4، 2)آب مقهر(، 

زنکی و   عت جوانکه داری طو  و وزن گیاه ه، سکر  شوری به طور معنی
. (Moosavi et al., 2012) دهکد  درصد پایداری دانکه را ککاهش مکی   

سیکها و همکاران با بررسی اثر شکوری بکر رشکد گیاه که گیکا  گکل       
موالر( بیکان   میلی 100و  75، 50، 25) سه  شوری 4مغربی با اعما  

زنکی   مکوالر باعکث بهبکود جوانکه     میلی 50کردند که افزایش شوری تا 
زنکی و افکزایش   های بیشکتر رابهکه بکین جوانکه     اما در غلظتشود،  می

مکوالر   میلکی  100مغربکی تکا غلظکت    گکل   شوری منفی است. گیاه ه
بکه   . سیکها آزمایشکی (Sikha et al., 2014) کندشوری را تحمل می

 -07/0و  -05/0،-03/0، -01/0) یکاری آب اثرات تنش کب ینمنظور تع
 یکا  گ یبکر رو  مکوالر(  میلی 100و  75، 50، 25) یو شور مااپاسکا (

 یو شکور  خشکینشان داد که تنش  یقتحق یناداد. انجام  یگل مغرب

( و یشکور  یدتکنش شکد   یط)بکه جکز در شکرا    یزن جوانه یشسبب افزا
شکاخ  قکدرت    یکا ، و ساقه و وزن تر و خشکک گ  یشهطو  ر اهشک

 یکل کلروف یکزان و م ییآب، شکاخ  ثبکات غشکا    ینسکب  یب ر، محتوا
لیو و همکاران با بررسی اثر ژرمکانیوم آلکی    .(Sikha., 2015) شود یم

132 (Ge-132) اکسیدو ژرمانیوم دی (GeO2  در پنج سکه )   ،صکفر(
ی گیکا    زنی و رشد گیاه ه میکروموالر( بر روی جوانه 30، 20، 10، 5

)آب مقهر(  مغربی در شرایط تنش شوری در دو سه  صفردارویی گل
 GeO2 بهتر از Ge-132 نتیجه رسیدند که: میلی موالر، به این 50و 

 Liu et) شکود  باعث افزایش مقاومت به شوری در گیا  گل مغربی می

al., 2016) 40) آبکی  و همکاران با بررسی اثر تنش کبحا  . آ  احل ،
 4/0)صکفر،   و کودپتاسیب درصد رطوبت قابل دسترس خاک( 80و  60
ل بکه ایکن نتیجکه    در هر گلدان( روی گل مغربی طکی دو فصک   8/0و 

رسیدند که: با افزایش خشکی عملکرد دانه و عملکرد روغکن ککاهش   
 . (Al ahl hal ea al., 2016) یابدمی

 

 هامواد و روش

 یشیمحل انجام طرح آزما

در  1397پژوهش حاضر بر مبنای کشکت گلکدانی در بهکار سکا      
سایت هواشناسی دانشککد  کشکاورزی دانشکاا  فردوسکی مشکهد بکا       

شکمالی و طکو     3618′22″جغرافیایی؛ عرض جغرافیکایی  مختصات 
میاناین حکداقل   1در جدو  شرقی انجام شد.  5931′75″جغرافیایی 

و حداکثر دما، رطوبت نسبی، سرعت بکاد و میکزان بارنکدگی ایسکتاا      
 هواشناسی آورد  شد  است.

 

 قل دما، رطوبت نسبی، سرعت باد و بارندگیمیانگین حداکثر دما، حدا -1جدول 

 ماه (℃) حداکثر دما (℃) حداقل دما (%) رطوبت نسبی (m/s) سرعت باد (mm) بارندگی

 فرورین 56/14 04/7 07/31 49/1 00/2

 اردیبهشت 88/22 27/13 07/67 21/3 90/5

 خرداد 89/22 88/18 98/36 36/3 10/4

 تیر  82/34 97/22 259/28 52/3 00/0

 مرداد 53/32 86/21 19/33 40/3 00/0

 

 بستر کشت
های مورد استفاد  از نوع پالستیکی به رنگ سکیا  بکا قهکر     گلدان

متربودنکد. ولکی بکه منظکور بکه       سانتی 50متر و عمق  سانتی 30دهانه 
هکا بکا    گلکدان ها ابتدا تمکامی   حداقل رساندن اثر نور خورشید بر گلدان

ها به مقدار مساوی  آمیزی شدند. در کف گلدان رنگ روغن سفید رنگ
ها با بستر  )جهت تسهیل زهکشی( ریخته شد و سپس گلدان سناریز 

 بککر  پوسککید  پرگردیدنککدخککاک و خککاک 1:1مناسککب یعنککی نسککبت 
کند با ایکن حکا    ی در انواع بسترها رشد میمغربگل(. 1395)سهرابی، 

 ,.Hall et al) دارد بیشتری رشد ییتوانا یا و ماسه یشن یها در خاک

برای تعیکین بافکت خکاک از روش     (.Dietrich et al., 1997؛ 1988
هیدرومتری استفاد  شد. که با توجه به نتایج، بافت خکاک لکوم رسکی    

 شنی می باشد.

 
 تیمارهای آزمایشی و طرح آزمایشی

 طکرح ککامالً  این طرح بصورت یک آزمایش فاکتوریکل در قالکب   
تصادفی با سه تیمار شوری، چهار تیمکار آبیکاری و چهکار تککرار اجکرا      
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(، Al ahl hal ea al., 2016) گردید. تراکب بوته در هر گلدان دو عدد
در نظر گرفته شد. تیمارهای شکوری در سکه سکه  آب شکرب شکهر      

 4زیمنس بکر متکر و تیمارهکای آبیکاری در      دسی 8و  4(، 23/1) مشهد
درصد ظرفیت زراعی اعما  شکد. تیمکار بکا     55و  70، 85، 100سه  

 100زیمنس بر متر و آب آبیکاری بکه میکزان     دسی 23/1سه  شوری 
درصد ظرفیت زراعی به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفتکه شکد. بکرای    
تعیین درصد ظرفیت زراعکی بکدین روش عمکل شکد ککه در انتهکای       

آوری شکود.   جمکع  ها شیلنگ و بهری تعبیه شد تکا آب زهککش   گلدان
ساعت میزان آب  24ها به حالت اشباع رساند  شد. بعد از  خاک گلدان

گیری شد. اختال  آب وردی و خروجی میکزان آب الزم   خروجی انداز 
ها به حد ظرفیت زراعی شد. سایر سکهوح شکوری    برای رسیدن گلدان

گلککدانی و ) بدسککت آمککد 1از رابهککه  NaClبککا اضککافه کککردن نمککک 
؛(. خصوصیات نمکک و  1397گلستانیان و همکاران، ؛ 1394کشمیری، 

آمکد  اسکت. تیمکار     3و  2آب شرب مورد استفاد  به ترتیب در جداو  

آبیاری بصورت همزمان بعداز اسکتقرار کامکل گیکا  یعنکی      شوری و کب
 مغربی اعما  شدند. یک ما  پس از کشت نشای یکساله گل

(1                     )                            
cECTDS *640   

 
 یاریآب تیریمد

 یکاری انجکام شکد. دور آب   یاریبراساس دور آب یاریانتخاب زمان آب
تکا   1شرایط آب و هوایی در ابتدا، یعنی از  با توجه به  یمغرب گل یبرا
 ، تا پایکان 1397تیر ما   1روز و از تاریخ  5، 1397خرداد ما  سا   31

 7. در تکاریخ  روز در نظر گرفته شکد  3 (،1397مرداد ما   4) دور  رشد
هکا   مغربی خریکداری و بکه گلکدان    نشاهای یکساله گل 1397فروردین 

فروردین مکا    7از نشاء کشت شد. عدد منتقل شدند. در هر گلدان دو 
، مراحککل کاشککت، داشککت و 1397مککرداد مککا  سککا   4لغایککت،  1397

هکای هکرز بصکورت دسکتی      کنتر  علکف  .شدبرداشت محصو  انجام 
 .صورت گرفت

 
 نمک مورد استفاده به منظور شور کردن آب یاتخصوص -2جدول 

 خصوصیات جرم مولکولی خلوص منیزیم و سایر فلزات قلیایی اسیدیته یا قلیاییت فلزات سنگین

ppm ml % % g/mol واحد 
≤5  ≤0.5 ≤ 01/0  99 44/58  مقدار 

 
 یهواشناس یستگاها یاریآب آب یاتخصوص -3جدول 

 ترکیبات شیمیایی

PH EC 𝑺𝑶𝟒 𝑯𝑪𝑶𝟑 Mg Ca K Na Cl SAR کمیت 

 -  (ds/m) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L)  -  واحد 
2/8  23/1  7 7/0  8/2  4/4  48/0  27/0  1 71/2  مقدار 
 

 گیری پارامترهااندازه

متکری از  سکانتی  10گیری قهر ساقه بکا ککولیس در ارتفکاع    انداز 
های جانبی بصکورت  سه  بستر کشت انجام شد، شمارش تعداد شاخه

جداگانه برای هر بوته صورت گرفت. ارتفاع، طو  و عرض بکر  نیکز   
هفته بعد از اعمکا    6یری شد. گکش بصورت هفتای انداز توسط خط

ای و عکدد اسکپد کلروفیکل بکه ترتیکب بکا       تیمارها میزان هدایت روزنه
هکا در  گیری شد. جک ب نمونکه  سنج انداز استفاد  از پرومتر و کلروفیل

نکانومتر بکرای    a ،645نکانومتر بکرای کلروفیکل     663هکای  طو  موج
اا  اسپکتوفتومتر نانومتر برای کارتنویید توسط دست 470و  bکلروفیل 

و کلروفیکل ککل بکه ترتیکب از      a  ،bت شکدند. میکزان کلروفیکل    ئقرا
 (.Patricio et al., 2018) محاسبه شد 4و  3، 2های  معادله

645663 59.27.12 AACa   (2)                                   

663645 7.49.22 AACb      (3)                                   

645663 7.42.8 AACt      (4)                                     

: میزان کلرفیل ذکر شد  بر حسب میلی گرم در گرم C :که در آن

 باشد.: ج ب نوری عصار  در طو  موج ذکر شد  میAبر  و 
 میککزان کارتنوییککد بککا اسککتفاد  از معادلککه زیککر محاسککبه شککد     

(Lichtenthaler et al., 1987). 

198/)02.858.11000( 470 bat CCAC   (5         )  

 6از معادلککه  (RWCبککرای محاسککبه محتککوی نسککبی آب بککر ) 
 (.Larkunthod et al., 2018) استفاد  شد

     100*/(%) DWTWDWFWRWC  (6) 

: وزن DW: وزن آماس شد  بر  بر حسب گرم، TW :که در آن
 : وزن تر بر  است بر حسب گرم.FWخشک بر  بر حسب گرم، 

)بروجردنیکا و   به دست آمد 7نشت الکترولیت توسط معادله میزان 
 (.1395همکاران، 

  100*/(%) 21 ECECEL                                   (7)  

هکککدایت الکتریککککی قبکککل قکککرار دادن در    :𝐸𝐶1 :ککککه در آن
 : هدایت الکتریکی بعد از قرار دادن در اتوکالو.𝐸𝐶2اتوکالو،

 DPPHگیری ظرفیت آنتی اکسیدان از روش رادیکا   برای انداز 
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بکه   DPPHاستفاد  شد. اساس این روش بر مبنای احیاء رادیکا  آزاد 
باشد  های آزاد در محیط می اکسیدان در غیاب سایر رادیکا وسیله آنتی

شود که شدت آن  که نتیجه این عمل باعث ایجاد رنای در محیط می
 ,.Prevec et al) گیکری اسکت   جی قابکل انکداز   با دستاا  طیف سکن 

نانومتر با استفاد  از دستاا   517ها در طو  موج ج ب نمونه .(2013
از   DPPHاسپکتوفتومتر خواند  شد. درصد مهار رادیککا  هکای آزاد   

 محاسبه شد. 8معادله 

 (8) =   100*/ 517517517 BlankSampleBlank AAA                

 های آزاددرصد مهار رادیکا                              
 

 هاتجزیه و تحلیل آماری داده
تجزیکه و تحلیکل    SAS 9.4ها با استفاد  از نرم افزار آمکاری  داد 

رسب شدند. مقایسه میکاناین   Excelشدند و نمودارها توسط نرم افزار 
 انجام شد. 01/0و  05/0در سه  احتما   LSDها توسط آزمون داد 

 

 نتایج و بحث

 های مورفولوژیکشاخص
 ( تمامی تیمارهکای مکورد اسکتفاد    4طبق جدو  تجزیه واریانس )

 (≥01/0p) داری ها تأثیر معنکی  آبیاری(، و اثر متقابل آن )شوری و کب

مغربی داشته و باعث کاهش ارتفاع گیا   بر ارتفاع بوته گیا  دارویی گل
 بکا  نسبت به شاهد شدند. تیمکار شکاهد، بیشکترین ارتفکاع بوتکه برابکر      

متر( را داشکت و بکا تمکامی سکهوح مختلکف شکوری و        سانتی 44/51)
( روی 1396) دار داشت. که با نتیجه حضوری آبیاری اختال  معنی کب

 8مغربی مهابقت دارد. اثکر متقابکل شکوری در سکه      گیا  دارویی گل
درصد ظرفیکت زراعکی،    85زیمنس بر متر و آب آبیاری به میزان  دسی

متر( را دارا بکود. ایکن تیمکار     سانتی 06/38) برابر با کمترین ارتفاع بوته
 دار داشکت  نیز با تمامی سهوح مختلف شوری و آبیاری، اختال  معنی

(. نتایج نشان داد که دریافت آب شور بیشکتر باعکث ککاهش    5)جدو  
تکرین  گزارش کرد ککب ( 1390) یمیدیلگ بیشتر ارتفاع گیا  شد  است.

زیمنس بر متر بدست آمکد   دسی 8 مغربی در شوریطو  گیاه ه گل
هکای تخفیکف   است. کاهش طو  ساقه قادر است از طریق مکانیسکب 

تنش خشکی و ککاهش تلفکات آب، گیکا  را در برابکر خسکارت تکنش       
 .(Mohammadi and Haghparast., 2011) محافظت کند

داری در سکه    نتایج بدست آمکد  نشکان داد ککه اخکتال  معنکی     
(، بین اثرات ساد  تنش شوری و متقابل ≥01/0p) احتما  یک درصد

(. اثر متقابل دو 4تیمارهای مختلف روی طو  بر  وجود دارد )جدو  
زیمنس بر متر و آب آبیکاری بکه میکزان     دسی 8عامل شوری در سه  

 82/11) درصد ظرفیکت زراعکی، بیشکترین طکو  بکر  برابکر بکا        85
زیمنس بر  دسی 23/1متر( را داشت. اثر متقابل شوری در سه   سانتی

درصد ظرفیت زراعکی، کمتکرین طکو      55متر و آب آبیاری به میزان 

(. بر اساس جکدو   5)جدو   متر( را دارا بود سانتی 95/9) بر  برابر با
زیمنس بر متر با افزایش تنش خشککی طکو    دسی 23/1در شوری  5

 8و  4هککای بککر  کککاهش یافتککه اسککت، در صککورتی کککه در شککوری
، کاهش میزان آب باعث کاهش طو  بر  نشکد   زیمنس بر متر دسی
 است.

 داری ( فقط تیمار شوری تأثیر معنی4) طبق جدو  تجزیه واریانس
(01/0p≤)   مغربکی داشکته و باعکث     بر عرض بر  گیا  دارویکی گکل

افزایش عرض بر  گیا  نسبت به تیمار شاهد شد  است. بکر اسکاس   
بکه اثکر سکاد      متر( مربو  سانتی 16/3) ، کمترین عرض بر 1شکل 

زیمنس بر متکر و بیشکترین عکرض بکر       دسی 23/1شوری در سه  
زیمکنس   دسی 4متر( مربو  به اثر ساد  شوری در سه   سانتی 74/3)

دار داشکت، ولکی بکا تیمکار      بر متر بود که با تیمار شاهد اختال  معنکی 
دار نداشت. مهابق  زیمنس بر متراختال  معنی دسی 8شوری در سه  

افزایش شوری عرض بر  نسبت به تیمار شاهد افزایش  این شکل با
 داشته است.

داری تحکت اثکر    مغربکی بهکور معنکی    قهر ساقه گیا  دارویی گکل  
آبیاری قرار گرفت. نتکایج بدسکت آمکد      های شوری و کب متقابل تنش

 داری در سککه  احتمککا  یککک درصککد نشککان داد کککه اخککتال  معنککی
(01/0p≤بین اثرات ساد   تنش شوری ،) و متقابل تیمارهای مختلف 

آبیکاری روی قهکر    آبیاری( وجود داشت. ولی اثر تنش کب )شوری و کب
 4(. اثر متقابل دو عامل شوری در سکه   4)جدو   ساقه بی معنی بود

درصد ظرفیت زراعی،  100زیمنس بر متر و آب آبیاری به میزان  دسی
هم نکین اثکر    متر( را داشکت.  سانتی 78/0بیشترین قهر ساقه برابر با )

زیمنس بکر متکر و آب آبیکاری بکه      دسی 23/1متقابل شوری در سه  
 65/0) درصد ظرفیت زراعی، کمترین قهکر سکاقه برابکر بکا     55میزان 
هکای کمبکود آب،    (. یکی از اولین نشانه5)جدو   متر( را دارا بود سانتی

 ها خصوصکاً  کاهش تورژسانس و در نتیجه کاهش رشد و توسعه سلو 
  (.Ashraf and Foolad., 2007) هاست و بر  در ساقه

داری در سکه    ( اختال  معنی4) بر اساس جدو  تجزیه واریانس
( بین اثر ساد  تنش شکوری، و اخکتال    ≥05/0p) احتما  پنج درصد

(، بین اثرات متقابل ≥01/0p) داری در سه  احتما  یک درصد معنی
های جانبی گیا   شاخهآبیاری( بر تعداد  )شوری و کب تیمارهای مختلف

آبیکاری روی تعکداد    مغربی وجود داشت. ولی اثر تکنش ککب   دارویی گل
های جانبی بی معنی بود. اثر متقابل دو عامل شکوری در سکه    شاخه

درصکد ظرفیکت    100زیمنس بر متر و آب آبیاری به میزان  دسی 23/1
داشکت.  عدد( را  07/8جانبی برابر با )  های زراعی، بیشترین تعداد شاخه

زیمکنس بکر متکر و آب     دسکی  8هم نین اثر متقابل شوری در سکه   
هکای    درصد ظرفیت زراعی، کمترین تعداد شاخه 100آبیاری به میزان 
عدد( را دارا بکود. اثکر سکاد  شکوری روی تعکداد       54/3جانبی برابر با )

 23/1که بکا افکزایش شکوری از     دار بود بهوری های جانبی معنی شاخه
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تعکداد   یدرصکد  24زیمکنس باعکث ککاهش    دسکی  8 زیمنس به دسی
زیمنس بکر   دسی 4های جانبی شد  است. ولی افزایش شوری از  شاخه

هکای   داری روی تعکداد شکاخه   زیمنس بر متر اثکر معنکی   دسی 8متر به 
هکای   (. مانس و تسکتر بکا مکرور مککانیزم    2)شکل  اشته استدجانبی ن

تکنش مالیکب    تحمل به شوری در گیاهان گزارش کردنکد ککه اعمکا    
های جانبی را موجب  شوری در طی چند هفته، ممانعت از توسعه شاخه

 شود که این تغییرات مرتبط بکا اثکر اسکمزی تکنش شکوری اسکت       می
(Munns and Tester., 2008)   هناامی که غلظت نمکک در ریشکه .

شکود و   ها کاهش یافته یا متوقف مکی  شود، سرعت ظهور بر  زیاد می
 .(Salehi et al., 2009) گیرند ری نیز شکل میهای جانبی کمت شاخه

آذیکن و   تنش شوری هم نین سبب کاهش ارتفاع و ظهور سریعتر گل
 ,.Khan et al) گکردد  هکای جکانبی مکی    در نتیجه تولید کمتکر شکاخه  

1995.) 
 

 های فیزیولوژیک شاخص
آبیکاری تکأثیر    ( اثر ساد  ککب 6نتایج بدست آمد  نشان داد )جدو  

 aای، عکدد اسکپد کلروفیکل، کلروفیکل      هکدایت روزنکه   بکر  داری معنکی 
در  bمغربی نداشکته ولکی بکر کلروفیکل      وکلروفیل کل گیا  دارویی گل

داشته است. بر اسکاس نتکایج مقایسکه     داری درصد تأثیر معنی 5سه  
درصکد ظرفیکت    85(، در سه  آب آبیاری به میزان 7میاناین )جدو  

(،  mmol/𝑚2𝑠 93/8ای ) روزنکه زراعی، بیشترین مقادیر برای هدایت 
، کلروفیکل  a ( mg/g27/9)عدد اسپد(، کلروفیل  2/48) کلروفیل بر 

b ( mg/g12/5وکلروفیل کل ) ( mg/g5/14)    بدست آمد. و تیمکار بکا
درصد ظرفیت زراعی یعنی تیمکار شکاهد، کمتکرین     100سه  آبیاری 

 کمتککرین( را دارا بککود. mmol/𝑚2𝑠 06/7ای ) میککزان هککدایت روزنککه
، در (mg/g6/11 )و کلروفیکل ککل   a ( mg/g67/7 )کلروفیکل   یزانم

هم نکین   .ی بدست آمدزراع یتظرفدرصد  55 یزانبه م یاریسه  آب
 کمتکرین  ی،زراعک  یکت ظرفدرصکد   70 یکزان به م یاریبا سه  آب یمارت
عدد اسکپد(   76/38و کلروفیل بر  ) b ( mg/g45/3)کلروفیل  یزانم

روبکرو  ی و شکور  یبا تکنش خشکک   یاهانکه گ یزمان اصوالً را داشت.
 یجکه و در نت یافتکه ککاهش   یشکه جک ب آب توسکط ر   یکزان م شود، یم
از  یداسک  یک. آبسکز یابکد  یمک  یشها افکزا  در آن یداس یکآبسز یوسنتزب

بسکته شکدن    یتکاً منتقکل و نها  یا گ ییبه بخش هوا یآوند چوب یقطر
 (.Lafitte., 2002) رددگ یها را سبب م روزنه

 

 یمغرب گل یکصفات مورفولوژ یبر برخ یاریآب و کم یشور یمارهایاثرات ساده و متقابل ت یانسوار یهمربعات حاصل از تجز یانگینم -4جدول 

 تعداد شاخه های جانبی قطر ساقه عرض برگ طول برگ ارتفاع گیاه درجه آزادی منابع تغییر

42/45** 3 کب آبیاری  35/0 ns 12/0 ns 001/0 ns 20/1 ns 

36/4 77/25** 2 شوری  ** **02/1  **007/0  
*04/5  

07/27** 6 شوری * کب آبیاری  69/0 ** 09/0 ns **004/0  
**38/5  

48/3 24 خها  18/0  07/0     0012/0  28/1  

22/4   ضریب تغییرات  8/3  6/7  8/4  11/23  

ns** ،* ،← دار % بسیار معنی1%،، در سه  5دار نیست، در سه   به ترتیب یعنی، اختال  معنی 
 

 یمغرب گل یکصفات مورفولوژ یبر برخ یاریآب و کم یشور یمارهایاثرات ساده و متقابل ت یانگینم یسهمقا -5جدول 

های جانبی تعداد شاخه قطر ساقه عرض برگ طول برگ ارتفاع گیاه تیمارها  
23/1  ds/m* %100  FC 443/51 a 16/11 abcd 25/3 cde 73/0 abc 07/8 a 

4 ds/m*100% FC 67/46 b 74/11 ab 45/3 bcde 78/0 a 00/4 cd 

8 ds/m*100% FC 83/43 bcd 00/11 cd 37/3 bcde 68/0 cde 54/3 d 

23/1  ds/m*85% FC 00/46 b 47/10 de 22/3 cde 72/0 cde 14/4 cd 

4 ds/m*85% FC 84/41 d 55/11 abc 78/3 ab 73/0 abc 59/4 bcd 

8 ds/m*85% FC 06/38 e 82/11 a 73/3 ab 72/0 cde 66/4 bcd 

23/1  ds/m*70% FC 59/42 cd 12/10 e 17/3 cde 67/0 de 14/6 b 

4 ds/m*70% FC 50/44 bcd 06/11 bcd 09/4 a 75/0 ab 00/5 bcd 

8 ds/m*70% FC 33/45 bc 74/11 ab 49/3 cde 71/0 bcde 44/4 bcd 

23/1  ds/m*55% FC 55/43 bcd 95/9 e 01/3 e 65/0 e 22/4 cd 

4 ds/m*55% FC 72/41 d 02/11 bcd 65/3 abc 71/0 bcd 44/4 bcd 

8 ds/m*55% FC 27/45 bc 11/11 abcd 55/3 bcd 75/0 ab 50/5 bc 

ns** ،* ،← دار % بسیار معنی1%،، در سه  5دار نیست، در سه   به ترتیب یعنی، اختال  معنی 
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 یمغرب گل ییدارو یاهدرگبر عرض برگ  یاثر ساده تنش شور -1شکل 

 

 
 یمغرب گل ییدارو یاهدرگهای جانبی بر تعداد شاخه یاثر ساده تنش شور -2شکل 

 
شاهد،  یمارپژوهش نسبت به ت یندر ا یا روزنه یتهدا یشاما افزا

 یشترب ییغ ا یر ذخ یدو تول یفتوسنتز یتفعال یشبه علت افزا احتماالً
 تکنش بکود  اسکت.    یطالزم جهت تحمل شکرا  نرژیا ینبه منظور تأم

هم نین، در تنش خشکی مالیب ممکن است این موضکوع بکه دلیکل    
ای در  بازتر شدن منف  روزنه در این شرایط و ککاهش مقاومکت روزنکه   

 سککهیمقا (.1395زاد  و همکککاران،  )کککریب مقابککل خککروج آب باشککد 
و  a ، b یکل کلروف یکزان م یشترینکه ب (7)جدو   نشان داد هایاناینم

و بعد از آن با  رخ داد  است. یزراع یتظرف% 85 یاریکل در سه  آب
. است یافتهبر  کاهش  یلکلروف یمحتو یزانم یاریآب یزانکاهش م

فعکا  در کلروپالسکت، بکه علکت  ککاهش       یژناکس یها گونه یلتشک
و مهکار سکنتز    یسککو روب یبآنکز  یکت ، کاهش فعالII یستبفتوس یتفعال

ATPبکا   یکل کلروف یکب تخر رسکد  ی. لک ا بکه نظکر مک    یابد یم یش، افزا
 یطدر شکرا  یکل کلروف یفعا ، باعث ککاهش محتکو   یژناکس یها گونه

 (.Lawlor., 2002) تنش شد  است
 یکاری با سه  آب یمارت (،6)جدو   یاناینم یسهمقا یجبر اساس نتا

 برابکر بکا  کارتنویید  یزانم یشترینب ی،زراع یتظرفدرصد  70 یزانبه م
(mg/g63/2 )یکزان بکه م  یکاری با سه  آب یمارت. در حالی که داشت را 

 mg/g ) برابکر بکا   کارتنویید یزانم کمترین ی،زراع یتظرف درصد 100
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بر اساس نتایج میزان کارتنویید در تیمارهای با سه   ( را داشت.67/1
درصد ظرفیت زراعی بیشتر از میزان شاهد است،  55و  70، 85آبیاری 

مغربی مهابقت دارد. ( روی گیا  دارویی گل2015) که با نتیجه سیکها
باشککند کککه بککه عنککوان حککامی  کارتنوییککدها ترکیبککات تتراترپنککی مککی

تواننکد   اند که مکی  فتوسنتزی شناخته شد های فتوسنتزی و غیر  رنایز 
های کوتا  را بایرند و اکسیژن یک تایی را به  انرژی اضافی طو  موج

های اکسیژن تولیکد   اکسیژن سه تایی تبدیل کرد  و با گرفتن رادیکا 
 ,.Inze and Montagu) اکسیدانی از خود بروز دهنکد  شد  نقش آنتی

2000.) 
بکر   داری آبیکاری تکأثیر معنکی    ، اثکر سکاد  ککب   6بر اساس جدو   

مغربی نداشته است. مهابق با  محتوی نسبی آب بر  گیا  دارویی گل
درصد ظرفیت زراعی،  70، تیمار با سه  آب آبیاری به میزان 7جدو  

درصکد( را   72/80بیشترین میزان محتوی نسبی آب بکر  برابکر بکا )   
نی تیمکار  درصد ظرفیت زراعی یع 100داشت. و تیمار با سه  آبیاری 

درصد( را داشته  86/66) شاهد، کمترین میزان محتوی نسبی آب بر 
درصد ظرفیت زراعکی بکا تیمکار     70است. محتوی نسبی آب بر  در 

 دار است. شاهد دارای اختال  معنی
با توجه به نتایج بدست آمد  در جدو  تجزیه واریانس اثکر سکاد    

بر میزان نشت الکترولیت بر   (≥01/0p) داری آبیاری تأثیر معنی کب

 مغربی داشته است. بر اساس نتکایج مقایسکه میکاناین    گیا  دارویی گل
درصکد  ظرفیکت زراعکی،     55(، در سه  آبیکاری بکه میکزان    7)جدو  

درصد( را داشت، و سه  آبیاری  73/58بیشترین میزان نشت برابر با )
نشکت  درصد ظرفیت زراعی یعنی تیمار شکاهد، کمتکرین میکزان     100

آب  یزاندر مجموع با کاهش مدرصد( را داشته است.  93/42) برابر با
 .است یافته یشنشت افزا یزانم یاریآب

 داری آبیاری تأثیر معنکی  اثر ساد  کب  طبق جدو  تجزیه واریانس
و مغربکی نداشکته اسکت.     اکسیدان بر  گیا  دارویی گل بر میزان آنتی

مشکاهد  نشکد     داری یمعنک تفکاوت   یزن یاریسهوح مختلف آب یاندرم
بکا سکه  آب    یمار(، ت7)جدو   یاناینم یسهمقا یجبر اساس نتا. است

 یککزانم یشککترینب ی،زراعکک یککتظرفدرصککد  70 یککزانبککه م یککاریآب
بکا سکه  آب    یمکار تو  ( را داشکت درصد 82/97برابر با ) اکسیدان آنتی

 یککزانم کمتککرین ی،زراعکک یککتظرفدرصککد  100 یککزانبککه م یککاریآب
که بکا نتیجکه رجبکی و     ( را داشت.درصد 98/91برابر با ) اکسیدان آنتی

پاسکخ  مغربکی مهابقکت دارد.   ( روی گیا  دارویی گکل 1393) همکاران
در مقابککل  یاهکان محافظککت گ یمهککب بکرا  ینکدی فرآ ،اکسککیدانییآنتک 
 یهکا  از تکنش  یعیوسک  یکف است که در اثکر ط  یداتیویاکس های یبآس
 شکود  یمک  یجادو سرما ا ینزات سنافل ی،خشک ی،شامل شور یهیمح

(Mittler et al., 2004).  
 

 یمغرب گل یزیولوژیکصفات ف یبر برخ یاریآب اثر ساده کم یانسوار یهمربعات حاصل از تجز یانگینم -6جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

هدایت 

ای روزنه  

شاخص 

 کلروفیل

محتوی 

نسبی آب 

 برگ

نشت 

 الکترولیت
کلروفیل 

a 
کلروفیل 

b 

کلروفیل 

 کل
 کارتنویید

درصد آنتی 

 اکسیدان

21/2 3 کب آبیاری ns 98/62 ns 97/122 ns 86/198 ** 94/1 ns 72/1 * 49/4 ns 49/0 * 82/4 ns 

62/1 8 خها  8/45  28/55  71/2  67/1  45/0  77/3  12/0  9/3  

83/15   ضریب تغییرات  37/16  91/9  38/3  37/15  83/15  17/15  49/16  11/2  

ns** ،* ،← دار % بسیار معنی1%،، در سه  5دار نیست، در سه   به ترتیب یعنی، اختال  معنی 

 
 یمغرب گل کیولوژیزیصفات ف یبر برخ یاریآب اثر ساده کم نیانگیم سهیمقا -7جدول 

 تیمارها
هدایت 

 ای روزنه

عدد اسپد 

 کلروفیل

محتوی نسبی 

 آب برگ

نشت 

 الکترولیت
کلروفیل 

a 
کلروفیل 

b 

کلروفیل 

 کل
 کارتنویید

درصد آنتی 

 اکسیدان

100% FC 06/7  13/39  86/66 b 93/42 c 79/7  67/4 ab 5/12  67/1 a 98/91  

85% FC 93/8  2/48  97/75 ab 26/41 c 27/9  12/5 a 5/14  20/2 ab 21/93  

70% FC 56/8  76/38  72/80 a 82/51 b 92/8  45/3 b 5/12  63/2 a 82/97  

55% FC 6/7  23/39  39/77 ab 73/58 a 67/7  84/3 b 6/11  96/1 b 34/94  

 داری با هب ندارند % اختال  معنی5در سه  احتما   LSDحرو  مشترک در هر سهر بر اساس آزمون 

 

 گیرینتیجه

های شکوری  مغربی نتوانست تنشبر اساس نتایج، گیا  دارویی گل
را در هیچ یک از سهوح آبیکاری در مرحلکه    8و  ds/m 4 در دو سه  

آبیکاری بکر   هکای شکوری و ککب   دهی تحمل کند. اثر متقابل تکنش گل
مغربی مانند ارتفکاع، طکو  بکر ، قهکر     خصوصیات مورفولوژیکی گل

داری بود. ولکی بکر عکرض    های جانبی بسیار معنیساقه و تعداد شاخه
های جانبی در و تعداد شاخه دار نبود. ارتفاع گیا ، قهر ساقهبر  معنی
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ها کمتر از تیمار شاهد شد، ولی طو  و عکرض بکر    اثر متقابل تنش
نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد. تنش خشکی باعکث افکزایش   

، b، کلروفیککل aتمککامی پارامترهککای فیزیولککوژیکی یعنککی کلروفیککل   
ای، عدد اسپد، محتکوی نسکبی آب بکر ،    کلروفیل کل، هدایت روزنه

نشت الکترولیت، کارتنویید و درصد آنتی اکسکیدان، نسکبت بکه تیمکار     
 یکن در ا هکای فتوسکنتزی   ی و رنایز ا روزنه یتهدا یشافزاشاهد شد. 

 یکت فعال یشبکه علکت افکزا    شکاهد، احتمکاالً   یمکار پژوهش نسبت به ت
الزم  نکرژی ا ینبه منظکور تکأم   یشترب ییغ ا یر ذخ یدو تول یفتوسنتز

هم نکین، در تکنش خشککی     تنش بکود  اسکت.   یطجهت تحمل شرا
مالیب ممکن است این موضوع به دلیل بازتر شدن منف  روزنه در این 

هم نکین   ای در مقابل خروج آب باشد. شرایط و کاهش مقاومت روزنه
تواند داللت بر افزایش ظرفیت گیا  جهکت بکه دام انکداختن نکور و     می

 شد.نوعی خودتنظیمی گیا  در برابر تنش خشکی با

 

 منابع

. 1395همتا، م. ر.، عالمی سکعید، خ. و عبدوسکی، و.    بروجردنیا، م.، بی
های محلو ، نشت  اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، کربوهیدرات

 Phaseolus vulgaris) ها و محتوای آب نسبس لوبیا الکترولیت

L.   .(: 8)29(. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهکان زراعکی
 .41تا  23

. بررسککی 1383می االحمککدی، م.،کککافی، م. و نصککیری محالتککی. جککا
زنی ب ر گیا  جارو در واکنش به سهوح مختلکف   های جوانه ویژگی

های زراعی ایکران،   ی پژوهش  شوری در محیط کنتر  شد . مجله
 .160تا  151: 2(2)

. اثر تنش شوری و خشکی بکر برخکی خصوصکیات    1396حضوری، آ. 
 Oenothera biennis) مغربکی  کی گکل مرفولوژیکی و فیزیولوژی

L.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشاا  گیالن .) 

. بررسی اثر تنش 1393رجبی، م.، قربانی، م. و جعفری مفیدآبادی، ع. 
های آنتی  خشکی بر میزان پرولین،قندهای محلو  و فعالیت آنزیب

ی  (. نشککریه.Oenohera biennis L) اکسککیدانی گیککا  دارویککی
 .215تا  205: 9اکوفیزیولوژی گیاهی ایران. 

های برداشکت   . مهالعه نقش اسید سالیسیلیک، روش1395سهرابی، ا. 
افشکککان بکککر عملککککرد بککک ر و روغکککن      و عوامکککل گکککرد  

(. پایکان نامکه کارشناسکی    .Oenothera biennis Lمغربکی)  گکل 
 ارشد. دانشاا  گرگان.

ی سکهوح مختلکف   . بررسک 1392و آرویکی، ح.   عزیزی، م.، نعمتکی،  . 
ورمی کمپوست و تراکب کاشت بر میکزان و اجکزای روغکن گیکا      

 608(: 4)11های زراعی ایران. ی پژوهش  مغربی. نشریه دارویی گل

 .617تا 

 یبررسکک. 1395زاد ،  .، نظککامی، ا.، کککافی، م. و تککدین، م. ر.   کککریب
و آب بکر    یکاهی انکداز گ  یهسکا  یدمکا  ی،ا روزنه یتهدا ییراتتغ

 یفصکلنامه علمک  آبیکاری.   شکرایط ککب   در یتکی چ یالوب ایه یپژنوت
 .119تا  105(. 8)30ی. زراع یاهانگ یزیولوژیف یپژوهش

. تاثیر یون پتاسیب در مهار شوری گیا  1394گلدانی، م. و کشمیری، ا. 
 .536تا  528( : 3)29ی علوم باغبانی.  مغربی. نشریه دارویی گل

، بررسی تنش شکوری بکر   1390گیمدیل، ر.، عزیزی، م. و سور ، ش. 
(، .Oenohera biennis Lمغربکی) زنکی گیکا  دارویکی گکل    جوانه

ای دانش محوری در مدیریت پایکدار کشکاورزی و    همایش منهقه
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Investigating of Salinity Stress and Irrigation Levels on some Morphological and 

Physiological Parameters of Medicinal Plant (Oenohera biennis L.) 
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Abstract  

Evening Primrose is one of the medicinal plants that have a high potential for Gamma linolenic acid 
production, which is essential as an intermediary in human body metabolism and Prostaglandins synthesis. In 
order to determine the effect of Salinity Stress and irrigation levels on morphologic and physiological 
characteristics of Evening Primrose, a pot experiment was conducted as a factorial based on completely 
randomized design with four replications in spring of 2018 at the Meteorological Station of Faculty of 
Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. The experimental factors consisted of irrigation treatments in 4 
levels (100, 85, 70 and 55% Field Capacity) and salinity treatments at 3 levels (1.23, 4 and 8 ds/m). According 
on the results of this study, Evening Primrose plant could tolerate salinity and deficit irrigation stress before 
flowering at all levels. However, at flowering stage, it could not withstand the salinity levels at 4 and 8 ds/m and 
disappeared. Plant height, stem diameter and number of lateral branches in the interaction of stresses were less 
than Control treatment, while leaf length and width increased compared to control treatment. Simple irrigation 
effect was significant on electrolyte leakage in 0.01 level, chlorophyll b and Carotenoid in 0.05 level. deficit 
irrigation increased all physiological parameters compared to control treatment. 

  
Keywords: Environmental stress, Drought, Flowering, Evening Primrose 
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