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 چکیده
جور )اکوتیپ(  شیر، معرفی بومی شور و کمبود اراضی زراعی مطلوب و اهمیت گیاه دارویی دماراض ۀبا توجه به روند افزایشی توسع

ی ها بلوکفاکتوریل در قالب طرح  صورت به این آزمایش برای بررسی تحمل شوری گیاه دم شیر. داهمیت زیادی دار ،مقاوم به شوری

جور طالقان، خوانسار، سراب و  چهار بوم بر زیمنس دسی 12و  8، 4)شاهد(،  0 یسطوح شورکامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. 

ی هوایی و ریشه، طول ساقه، سطح برگ، طول ریشه، سبزینه )کلروفیل( و کاروتنوئیدها، ها اندامیری وزن خشک گ اندازهکرمان برای 

از  ها آن، سطوح مختلف شوری و اثر متقابل هاجور بومبین  داری یمعنتفاوت  ،نتایج نشان دادمال شد. پرولین، فنل کل و عنصرها اع

جور کرمان در مقایسه با  بوم .رگ با افزایش شوری کاهش یافتسطح ب و هوایی های اندامخشک  وزن دارد.بیشتر صفات وجود  لحاظ

ها جور را داشت. در همۀ بوم (g43/33های هوایی ) ۀ تیمارها و وزن خشک اندامریشه در هم خشک ها بیشترین میزان وزن جور دیگر بوم

 یشترینب و کرمان طالقان هایجور بوم. با افزایش شوری، میزان سدیم روند افزایشی و میزان پتاسیم و کلسیم روند کاهشی نشان دادند

جور کرمان  در بوم (mg/g-1 dw 75/7) ییهای هوا اندام میزان کلسیم یشترین. برا داشتند یمارهات مۀدر ه ییهوا های اندام یمپتاس میزان

  .شناخته شد جور بوم برترین کرمان جور بوم یطورکل به بود.
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ABSTRACT 
Due to decreasing of suitable land for agriculture and increasing of the saline lands and also the importance of 

Leonurus Cardiaca, Identification of tolerant medicinal plants to salinity is most important. The experiment was run 

as factorial experiment based on randomized complete block design with three replications. Four salinity levels were 

applied by irrigation with solutions containing NaCl that made EC of 0 (control), 4, 8 and 12 ds/m treated on four 

ecotypes of Taleghan, Khansar, Sarab and Kerman to measure dry weight of shoot and root, shoot length, leaf area, 

root length, chlorophyll, carotenoids, prolin, total phenol and elements. Results showed that effect of population and 

their salinity and interaction effects were significant in most of the measured attributes. Dry weight of shoot and leaf 

area decreased with increasing salinity level. Kerman ecotype had the highest amount of root dry weight than other 

ecotypes in all treatments, and had a highest amount of shoot dry weight (33.43 g) as well. Amount of sodium 

increased with increasing salinity levels, while the amount of potassium, and Calcium decreased. In all treatments, 

Taleghan and Kerman ecotypes had the highest amount of potassium in shoot. The highest level of shoot calcium 

(7.75 mg/g-1 dw) was in Kerman ecotype. Kerman ecotype was superior in most of traits. 
 

Keywords: Elements, Leonurus cardiaca, morphological and physiological traits, salinity. 
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 مقدمه

ة ری( از تL. Leonurus cardiaca) ریدم ش ییدارو اهیگ

Lamiaceae تنها  گیاهی علفی و چندساله و( انیی)نعنا

است  رانیدر ا Leonurusموجود از جنس  ۀگون

(Mozafarian, 1995.)  استفاده از این گیاه به

نسبت داده شده است.  گذشته و دوربسیار  یها زمان

کوئرستین،کوئرسترین،  مانندفالونوئیدهایی 

 ایه ترکیبترین  هیپرروسید، روتین و کامفرول از مهم

این گیاه هستند که برای درمان و پیشگیری 

 شود یمقلبی و عروقی استفاده  های یماریب

(Trumbeckaite, 2006.) مواد مؤثره آن را  ینتر مهم

 یلتشک یدازجمله لئونور یریدوئیدیا های ترکیب

تانن،  یدرین،و استاچ ینلئونور یدهای. آلکالوئدهد یم

 2/0تا  03/0 میزاناسانس )به  ینمواد تلخ و همچن

 یشیرو ةیکرموجود در پ های یبترک یگردرصد( از د

 در یمتفاوت یمیاییش های مواد و ترکیباست.  یردم ش

شده است که   مشاهده یردم ش های پ(یتاکو) جور بوم

 که یاسانس هستند، درحال یاتانن  بدونها  از آن یبرخ

 یرممکن است مقاد یگرد یمیاییش های مواد و ترکیب

 یاهگ ینا ةباشند. مواد مؤثر شتهنن و اسانس داتا یادیز

آور و مدر بوده و سبب کاهش  بخش، خواب آرام

. در شود یم یقلب های یماریفشارخون و درمان ب

 یاهگ یناز ا یمختلف یداروها یغرب یاز کشورها بعضی

شربت  یاساخته و به شکل قطره، قرص، کپسول و 

 یشورتنش  (.(Omidbaigi, 2013 دشو یاستفاده م

 یرشد برا ةمحدودکنند های عامل ینتر از مهم یکی

مهم  یها از تنش یکی یاست. شور یاهانگ یشترب

و  یتنامطلوب بر کم تأثیرکه  آید به شمار می یطیمح

 ,Khoshkholgh & Askari) دارد یاهانگ یفیتک

یکی از  ،های مقاوم به شوری صالح رقما .(1999

 شور آبخاك و از  یبردار بهره یها روش ینتر مهم

 آید شمار میبهافزایش عملکرد  منظور به

(Mirmohammady Meibody & Ghareyazie, 

های متحمل بــه تیپ(ژنونژادگان )انتخاب  (.2002

و  (عملکرد یریگ اندازه)تنش به دو روش مستقیم 

شناختی یا  ریختفات ص یریگ اندازه) یرمستقیمغ

 Dadashi) شود یانجام م (کیمورفولوژیک و فیزیولوژ

et al., 2007) .تحمل به  یبنابراین شناخت سازوکارها

های منفی  گذاریاثر. رسد یمشوری ضروری به نظر 

شوری بر رشد گیاه، بـه علت پتانسیل اسمزی پـایین 

یونی  ةهای ویژ گذاری، اثر(تنش اسمزی)محلول خاك 

غذایی یا  یعنصرهاتعادل  نبود (،تنش شوری)

 ,.Khan et al) شودیجاد میا ها عاملاین  ۀمجموع

کند، گیاه در شرایط شور رشد می که یهنگام (.2009

آن کاهش یافته و در  ی(فتوسنتز) نورساختی فعالیـت

سبزینه رشد، سـطح برگ و محتوای  از لحاظنتیجه 

 یابد میافزایش  سبزینهکاهش و فلورسانس  (کلروفیل)

(Viera Santos, 2004.)  بودن غلظت سدیم پایین

نسـبت پتاسیم به سدیم  باال بودنیتوزولی و س

(K+/Na+)  تحمل شوری  یها جنبه ینتر مهماز

در (. Summart et al., 2010) شود یناخته مش

از تنش شوری روی رشد و  تأثیر یا گلخانهآزمایشی 

 Carum) زنیاندر گیاه دارویی  ها یونانباشت  لحاظ

capticum) ش سطح بررسی شد. نتایج نشان داد، افزای

در وزن تر و خشک  داری یمعنشوری باعث کاهش 

 از لحاظریشه و ساقه، کلسیم و پتاسیم و افزایش 

نمونه  شد.هوایی و ریشه  های اندامسدیم در 

 )بشرویه، های بانک ژنی طبیعی مختلف (اکسشن)

 -Ferula assaو طبس( گیاه دارویی آنغوزه ) کاشمر

foetida )100و  50، 0سطوح مختلف شوری ) با 

ی در دار یمعنموالر کلرید سدیم( تفاوت  میلی

از و خشک و  تر وزنی طول ساقه و ریشه و ها شاخص

ه و ریشه نسبت به هم و شاهد تجمع پرولین ساق لحاظ

 دانه اهیسدر گیاه  .(Shiri et al., 2008) نشان دادند

(Nigella sativa با افزایش سطوح شوری طول ریشه )

 های اندامه و ریشه، نسبت و ساقه، وزن خشک ساق

 طور به (بیوماس) توده زیست هوایی به ریشه و

یر تأث (.Safarnejad, 2006)ی کاهش یافت دار یمعن

شوری بر اجزای عملکرد و روغن بذر دو رقم ماریتیغال 

(Silybum marianum)  با  یسهمقانشان داده است، در

 زیمنس دسی 9 یشاهد، هر دو رقم تا شور یاهانگ

 شمار مانند یاما صفات رشد ،رشد کردند یوبخ به

و  یاصل ۀساق طبققطر  یاه،در هر گ (یتولکاپطبق )

 9باالتر از  های یشورعملکرد در  یعملکرد بذر و اجزا

 .(Qavami et al., 2010) یافتکاهش  زیمنس دسی

 های یتو متابول سبزینه از لحاظبر رشد،  یشور تأثیر
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 یدهای( آلکالوئCatharanthus roseus) یوشپر ۀیثانو

نشان داد.  یشموالر افزا یلیم 100 یدر شور یاهگ ینا

 از لحاظدر  یزیکاهش ناچ یینپا یدر سطح شور

کاهش  ینمشاهده شد. در سطوح باالتر ا سبزینه

با توجه به (. Abdoljalil et al., 2007بود ) دار یمعن

گسترش روزافزون  اهمیت دارویی گیاه دم شیر و

منظور  بهاین تحقیق هدف اصلی  ،خشک اراضی شور و

های این  جور بررسی تحمل به شوری در برخی از بوم

 تر به شوری اجرا شد.جور متحمل گیاه برای معرفی بوم

فیزیولوژیک و  شناختی، ریختاز صفات  بررسیدر این 

ارزیابی  برایهای تحمل به شوری (پارامترفراسنجه )

این هدف، در این شد. افزون بر استفاده  ها جور بوم

توده و  توان تأثیر تنش شوری را بر زیستتحقیق می

 مواد مؤثرة این گیاه بررسی کرد.

 

 ها روشمواد و 

چهار  ی درمنظور بررسی پاسخ به شور به یقتحق ینا

 قان،طالشده از نقاط مختلف ایران ) یگردآور جور بوم

در  ( از گیاه دارویی دم شیرسراب، خوانسار و کرمان

نۀ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران در گلخا

صورت  به شیآزما. (1)جدول  اجرا شدشهر کرج 

با سه  یکامل تصادف یها در قالب طرح بلوك لیفاکتور

)شاهد(،  0 چهار سطح یسطوح شور .تکرار اجرا شد

 ریدم ش یها جور بومو  زیمنس دسی 12و  8، 4

پس از  ته شد.در نظر گرف شیهای آزما عنوان عامل به

ی بذرها و رشد اولیه، نشاها به گلدان )ماسه و زن جوانه

به نسبت یکسان( در محیط آزاد انتقال داده  برگ خاك

با نمک  برگی 12 ۀدر مرحل یشور ماریاعمال ت شدند.

NaCl چهار هفته پس از اعمال انجام گرفت خالص .

 یریگ اندازه یها براشهیو ر ییهای هوا اندامتنش، 

طول  شه،یهای هوایی و ر وزن خشک اندام صفات

سطح برگ، سبزینه و  شه،یهای هوایی و ر اندام

کاروتنوئیدها، پرولین، فنل کل، فعالیت پاداکسندگی 

اکسیدانی( و عنصرهای سدیم، پتاسیم و کلسیم  )آنتی

های  در آغاز طول اندام طور کامل برداشت شد. به

قسمتی از . یری شدگ اندازههوایی و ریشه و سطح برگ 

یری پرولین، سبزینه و گ اندازههای هوایی برای  اندام

درجۀ سلسیوس فریز  -180کاروتنوئیدها در دمای 

 ها در هوای آزاد یشهرهای هوایی و  شد. آنگاه اندام

 سطح برگ از دستگاه یریگ اندازه خشک شدند. برای

(Leaf Area Meter–ΔT–ENGLAND) .استفاده شد 

یری شد. در گ اندازه Bates et al. (1973)پرولین از روش 

 یداس لیتر یلیم 10تر با  گرم برگ  2/0عصارة  این روش

 یقهدق 20به مدت  4000در دور  یلیکسولفوسالس

ها  جداشده و به همۀ لوله ییشدند. محلول رو یفوژسانتر

 یداس لیتر یلیم 2و  یدرینه ینن یدمعرف اس لیتر یلیم 2

 لیتر یلیم 4هر لوله  س بهسپ شد. خالص افزوده یکاست

سنج نوری  طیفتولوئن اضافه شد. با استفاده از 

موج  ها در طول همۀ نمونه یجذب نور (اسپکتروفتومتر)

تولوئن خالص خوانده  یعنینانومتر در مقابل شاهد  520

 یناستاندارد پرول یبا استفاده از منحن ینغلظت پرول. شد

مول بر  یکروصورت م به یتتر محاسبه و درنها بر پایۀ وزن

سبزینه و کارتنوئیدها با روش . شد یابیتر ارز گرم وزن

یری شد. در این روش به گ اندازه( Arnon, 1967آرنون )

درصد  80لیتر استون  یلیم 20گرم مادة تر گیاهی  5/0

 یها موج طور جداگانه در طول به پس از آنو  اضافه شد.

 b ۀسبزین یر برانانومت a ،645 ۀسبزین ینانومتر برا 663

سنج نوری خوانده  توسط طیف یدهاکاروتنوئ یبرا 470و 

از  یترل یکروم 100به گیری فنل کل برای اندازه شد.

 8/2%(، 2) یمکربنات سد لیتر یلیم 2 یاه،گ ةعصار

 ینمعرف فول یترلیکروم 100آب مقطر و  لیتر یلیم

ساعت  یم%( اضافه شد. پس از گذشت ن50) یوکالچوس

نانومتر نسبت به شاهد  720موج  ها در طول جذب آن

رسم  یعنوان استاندارد برا به یکگال یدثبت شد. اس

ها  فنل کل عصاره یکار رفت. محتوا هاستاندارد ب منحنی

( بر گرم وزن خشک یکگال ید)معادل اسگرم  یلیبر پایۀ م

گیری . برای اندازه(Meda et al., 2005) گزارش شد یاهگ

 1 یسالگال یکاست یداس لیتر یلیم 10سدیم و پتاسیم 

گرمی درون  1ة شد خشکی ها از نمونه ینرمال رو

 مایشگاهآز یطساعت در مح 24و به مدت  یختهر فالکون

ها به مدت دو  ساعت نمونه 24پس از . شد ینگهدار

سلسیوس  ۀدرج 90تا  70 یبا دما یساعت درون بن مار

و درون فالکون  ها را صاف کرده نمونه آنگاه قرار داده شد.

شد. سپس غلظت عصاره را با  یختهر لیتری یلیم 15

رسم  یبراسیون(کالواسنجی ) یمنحن ودستگاه خوانده 

 رابطه با استفاده از یمنحن ازآمده  دست شد. عدد به
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 & Hamada)آید  یبر گرم به دست م گرم یلیبرحسب م

Elenany, 1994). در  یبه روش کمپلکسومتر یمکلس

 شد. یریگ ورد نظر اندازهم یها بافت

 

 آماری تجزیۀ

 یۀبر پاها  داده وتحلیل یهتجزعادی )نرمال( بودن و 

و نمودارها  SAS 9.1 افزار با نرم مربوطه یشیطرح آزما

 یانگینم ۀیسمقا یبرا .شد رسم Excelافزار  نرم اب

 درصد5در سطح احتمال  LSDصفات از آزمون 

 جور بوماثر متقابل  یبررس منظور بهشده است.   استفاده

اثر متقابل با  یبرا یانسوار ۀیتجز یبرش ده ی،و شور

 .صورت گرفت SAS ۀدر برنام Sliceدستور 
 

 نتایج و بحث
 شناختی ریختصفات 

در  ،شده نشان داد یریگ اندازهواریانس صفات  ۀتجزی 

و سطوح مختلف شوری از  ی مختلفها جور بومبین 

، شهیر  خشک وزن هوایی، های اندام خشک وزن لحاظ

اختالف طول ریشه و سطح برگ  طول ساقه،

وجود داشت. اثر متقابل  درصد1در سطح داری  یمعن

های  جور و شوری از لحاظ صفات وزن خشک اندام بوم

 (.2دار نبود )جدول  یمعنهوایی و طول ریشه 

 

ی مقایسۀ میانگین سطوح شوری نشان داد، طورکل به

های  وزن خشک اندام با افزایش شوری، صفات میزان

های کرمان و  جور یابند. بومهوایی و طول ریشه کاهش می

سراب به ترتیب بیشترین و کمترین میزان وزن خشک 

های سمی به  . انتقال یونرا داشتندهای هوایی  اندام

های هوایی و اختالل در انتقال مواد غذایی الزم باعث  اندام

شود. د میکمبود تولید مادة خشک جدید و کاهش رش

های نورساختی  کاهش وزن خشک به دلیل کاهش رنگیزه

کربن و  اکسید ید، جذب خالص bو  aمانند سبزینۀ 

در نتیجۀ شوری  ها روزنهای و بسته شدن هدایت روزنه

ی کاهش وزن خشک در نتیجۀ تنش طورکل به. است

شوری به دلیل کاهش جذب آب و بازدارندگی محصوالت 

 استها تز( کربوهیدراتنورساختی و ساخت )سن

(Dehqani & Mostageran, 2009 طول ریشه در .)

داری نداشت.  یمعنسطوح مختلف شوری تفاوت 

که تیمار شاهد بیشترین طول ریشه را داشت.  یدرحال

های طالقان، خوانسار و سراب جور طول ریشه بین بوم

جور کرمان  که بوم یدرصورتداری نداشت.  تفاوت معنی

ها  جور دار با دیگر بوم یمعنریشه و اختالف  کمترین طول

 یها بر گونه یاثر شور یبا بررس(. 3داشت )جدول 

های  از اندام یشترب ها یشهرشد ر شده مختلف گزارش

 .گیرد یقرار م یتنش شور یرتحت تأث ییهوا

 یردم ش یها تیمورد بررسی جمع یها شگاهیاطالعات مربوط به رو .1جدول 

Table 1. Accessions of Leonurus cardiaca, used in this study, their species, origin and Collection areas 

Latitude Longitude Altitude(m) Location Province Population no. 

N 36°10’27.80” E 50°45’34.51” 1850 Taleghan Alborz 1 

N 33°15’50.63” E 50°17’57.65” 2210 Khansar Isfahan 2 

N 37°55’59.28” E 47°31’40.24” 1687 Sarab Eastern Azerbaijan 3 

N 29°18’36.71” E 56°50’31.49” 2600 Madun Kerman 4 

 

 یرمختلف دم ش یها جور شده در بوم یریگ شناختی اندازه صفات ریخت یانسوار یۀتجز .2جدول 

Table 2. Analyze of Variance of morphological traits in different ecotypes of Leonurus cardiaca 
Mean of squares 

df S.O.V Leaf area 

(cm2) 

Root length 

(cm) 

Shoot length 

(cm) 

Root dry weight 

(g) 

Shoot dry weight 

(g) 

245798.65ns 1.94ns 106.53* 4.21ns 13.87* 2 Block 

24480703.63** 160.35** 618.40** 2086.88** 1885.09** 3 Ecotype 

2428810.61** 46.63** 161.10** 1007.55** 25.19** 3 Salinity 

1346445.30* 11.68ns 70.41** 284.74** 3.35ns 9 Ecotype × Salinity 

497553.9 9.09 22.32 14.63 3.02 30 Error 

12.40 13.15 10.03 21.59 11.83  C.V. 
ns،* درصد 1درصد و 5در سطح احتمال  دار یمعنو  دار یمعن ریغبه ترتیب  **و 

ns, *, **: are non-significant and significant at 5 and 1% at probability levels, respectively. 
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 یلممکن است به دل یشهاز رشد ر جلوگیری

به  یورود های یوندر کنترل  ای یشهر شبکۀت یقابل

 باشد یشور یطدر شرا ییهوا های ماندا

(Hagibagheri, 1989.) های مختلف رازیانه  در نژادگان

های هوایی به ریشه  با افزایش شوری نسبت اندام

های  اندامدهد،  یمکاهش یافت. این کاهش نشان 

 NaClغلظت  یشدر برابر افزا یشهنسبت به ر ییهوا

 (.Jamil & Rha, 2004)تر است  حساس

از لحاظ  یدر شور جور بوماثر متقابل  یده برشدر 

 صفات وزن خشک ریشه، طول ساقه و سطح برگ،

جز سطح  جور طالقان به در بوم یتأثیر سطوح شور

جور سراب  بود. در بوم دار یدیگر صفات معن دربرگ 

 یمارهایت یرشناختی تحت تأث همۀ صفات ریخت

جور خوانسار طول ساقه و  گرفتند. در بوم رارق یشور

جور  در بوم قرار نگرفتند. یشور یرطح برگ تحت تأثس

 یسطوح مختلف شور یرکرمان طول ساقه تحت تأث

 (.4قرار نگرفت )جدول

 
صفات  یبرا یجور و شور اثر بوم یانگینم یسۀمقا .3جدول 

 یردم ش یاهشناختی در گ ریخت
Table 3. Mean Comparison of interaction effect of 

ecotype and salinity for morphological traits in 

Leonurus cardiaca 
Treatment Shoot dry weight (g) Root length (cm) 

Ecotype   
Taleghan 8.92b 24.98a 

Khansar 9.16b 24.91a 

Sarab 7.20c 24.33a 

Kerman 33.43a 17.45b 

Salinity   

Control 15.86a 25.54a 

4 15.79a 22.27b 

8 14.26b 23.04ab 

12 12.81c 20.83b 

Error 3.02 9.09 

 
یۀ مقایسۀ میانگین اثر متقابل در تیمار شاهد از بر پا

لحاظ میزان وزن خشک ریشه، بیشترین و کمترین 

های جور میزان وزن خشک ریشه به ترتیب در بوم

بود. بین  (g05/12( و طالقان )g75/62کرمان )

داری نبود. در  یمعنجورهای طالقان و سراب تفاوت  بوم

ان وزن خشک از لحاظ میز زیمنس دسی 4شوری 

های طالقان، خوانسار و سراب  جور ریشه، بین بوم

جور کرمان  دار وجود نداشت. بوم یمعناختالف 

دار  یمعنبیشترین میزان وزن خشک ریشه و اختالف 

از  زیمنس دسی 8ها بود. در شوری  جور از دیگر بوم

های  جور لحاظ میزان وزن خشک ریشه، بین بوم

 12دار نبود. در شوری  یعنمطالقان و خوانسار اختالف 

از لحاظ میزان وزن خشک ریشه بین  زیمنس دسی

جور سراب و  جور طالقان و خوانسار و بین بوم بوم

ی در طورکل بهدار وجود نداشت.  یمعنکرمان اختالف 

جور کرمان بیشترین  تیمارهای مختلف شوری، بوم

میزان وزن خشک ریشه را داشت. در تیمار شاهد و 

جور سراب  بوم زیمنس دسی 8و  4سطوح شوری 

(. 5کمترین میزان وزن خشک ریشه را داشت )جدول 

مستقیم با خاك و شوری در ارتباط  طور بهها  یشهر

آب از خاك آن را در اختیار  با جذبهستند و 

دهند. همچنین باال بودن  یمهای های هوایی قرار  اندام

های هوایی به ریشه و سرعت رشد نسبی  نسبت اندام

هایی است که در کاهش تجمع نمک در  باال از عامل

برگ دخالت دارد. به همین دلیل ریشه نقش کلیدی 

 & Jamilکند ) یمدر واکنش گیاه به تنش شوری ایفا 

Rha, 2004 از لحاظ طول ساقه در تیمار شاهد، بین .)

جورهای  جورهای خوانسار و سراب و بین بوم بوم

دار مشاهده نشد. در  یمعنطالقان و خوانسار اختالف 

جورهای  از لحاظ طول ساقه بوم زیمنس دسی 4تیمار

جورهای طالقان و خوانسار اختالف  سراب با بوم

دار نداشت. بیشترین و کمترین طول ساقه در  یمعن

 ( بود.cm36( و کرمان )cm89/ 59جور طالقان ) بوم

 
 یرمختلف دم ش یها جور در بوم یجور در شور اثر متقابل بوم یدهبرش. 4جدول 

Table 4. Slice of interaction effect of ecotype and salinity in different ecotype of Leonurus Cardiaca 
Mean of squares 

df S.O.V 
Leaf area (cm2) Shoot length (cm) Root dry weight (g) 

318519ns 177.03** 124.52** 3 Taleghan 

440578ns 22.26ns 131.68** 3 Khansar 

2144976* 229.02** 48.06* 3 Sarab 
3564073** 44.02ns 1557.51** 3 Kerman 

ns،* درصد. 1و  5در سطح احتمال  دار یمعنو  دار یمعن ریغبه ترتیب  **و                        ns, * and ** are non-significant and significant at 5 and 1% levels, respectively. 
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از لحاظ طول ساقه  زیمنس دسی 8در تیمار

جور  جور طالقان و کرمان و بوم جور خوانسار با بوم بوم

جورهای سراب و خوانسار اختالف  کرمان با بوم

از لحاظ  زیمنس دسی 12دار نداشت. در تیمار یمعن

های طالقان و خوانسار اختالف جور طول ساقه بین بوم

جور طالقان بیشترین  ی بومطورکل بهبود. دار ن یمعن

 4طول ساقه را داشت. از تیمار شاهد تا سطح 

سراب طول ساقه  جز بهها جور در همۀ بوم زیمنس دسی

 زیمنس دسی 8تا  4روند کاهشی نشان داد. و از سطح 

خوانسار طول ساقه کاهش  جز بهها جور در همۀ بوم

نش (. تنش شوری با کاهش افزو5یافت )جدول 

ای و کاهش مدت تجمع مادة خشک موجب  یاخته

شود و ارتفاع بوته را کاهش  یمها  کوتاه شدن میانگره

(. محیط شور میزان Mohamadi et al., 2008دهد ) یم

های زیانبار دارد که یا خود زیانبار  زیادی از یون

وساز )متابولیسم(  هستند یا باعث اختالل در سوخت

طور مثال رقابت  وند. بهش یمدیگر عنصرهای غذایی 

سدیم با پتاسیم و کلر با نیترات باعث اختالل در جذب 

شود. در نتیجه گیاه با صرف  یمعنصرهای غذایی 

انرژی بیشتر برای تولید مواد آلی، انرژی الزم برای 

مقابله با تنش شوری را از دست داده و کارایی ریشه 

ش های هوایی کاه با کاهش مواجه شده و رشد اندام

(. در تیمار Maibodi & Qareyazi, 2002) یابد یم

های جور شاهد از لحاظ از لحاظ سطح برگ بین بوم

های کرمان و سراب  جور طالقان و خوانسار و بین بوم

از  زیمنس دسی 4دار نبود. در شوری  یمعناختالف 

جورهای طالقان و خوانسار  لحاظ سطح برگ بین بوم

از  زیمنس دسی 8شوری دار نداشت. در  یمعناختالف 

جورهای خوانسار و طالقان  لحاظ سطح برگ بوم

 زیمنس دسی 12دار نداشت. در شوری  یمعناختالف 

جور طالقان و خوانسار  از لحاظ سطح برگ بین بوم

ی در همۀ تیمارها طورکل بهدار نداشت.  یمعناختالف 

جور سراب و طالقان به ترتیب بیشترین و کمترین  بوم

ح برگ داشتند. از لحاظ سطح برگ از از لحاظ سط

زیمنس در همۀ دسی 4تیمار شاهد تا سطح 

خوانسار روندی افزایشی داشته است.  جز به ها جمعیت

 جز بهها در همۀ جمعیت زیمنس دسی 8تا  4از سطح 

شوری (. 5خوانسار روندی کاهشی داشته است )جدول 

ها را  انرژی الزم برای حفظ شرایط طبیعی یاخته

ها،  دهد اما برای رشد گیاه و توسعۀ برگ ایش میافز

ماند. کاهش سطح برگ گیاه  انرژی کمتری باقی می

باشد. این  تر کوچکی ها برگتواند به دلیل تولید  یم

های برگ در شرایط  دهد، یاخته یمموضوع نشان 

 رسند.  ینمشوری به بیشترین میزان رشد خود 

 ر برگ سطح برگ شدیدتر از شمایر شوری بر تأث

ای  است. چون تأثیر بازدارندة شوری بر انبساط یاخته

 & Noorani azadای است ) بیش از تقسیم یاخته

Hagibagheri, 2008.) 
 

 یرمختلف دم ش یها جور در بوم یجور در شور بوم شناختی صفات ریخت اثر متقابل یانگینم یسۀمقا .5جدول 

Table 5. Mean comparison of interaction effect of ecotype and salinity of morphological traits in different ecotype on 

Leonurus Cardiaca 

Leaf area 
 (cm2) 

Shoot length  
(cm) 

Root dry weight  
(g) Ecotype Salinity 

4346.2c 
62.33a 

12.05c 
Taleghan 

Control 
5499.6bc 

53.88ab 
19.06b 

Khansar 
7729.7a 

49.33b 
12.55c 

Sarab 
6994.4ab 

38.00c 
62.75a 

Kerman 
5090.0b 

59.89a 
20.75b 

Taleghan 
4 ds/m 3909.0b 

49.55b 
17.23b 

Khansar 
8047.6a 

52.83ab 
10.73bc 

Sarab 
7297.5a 

36.00c 
49.22a 

Kerman 
4529.0c 

53.33a 
8.86b 

Taleghan 
8 ds/m 4525.8c 

50.00ab 
8.17b 

Khansar 
7264.3a 

42.50c 
3.35b 

Sarab 
5383.4b 

44.16bc 
25.05a 

Kerman 
4502.7c 

45.16ab 
5.82b 

Taleghan 

12 ds/m 4746.3bc 
47.33a 

5.61b 
Khansar 

6400.5a 
33.00b 

9.75a 
Sarab 

5082.6b 
36.16ab 

12.45a 
Kerman 
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 یزیولوژیکصفات ف

دیگر  حاظاز لجز فنل کل  مورد بررسی به یها جور بوم

ند. تفاوت داشت داری یاختالف معن یزیولوژیکصفات ف

 ین،از لحاظ صفات پرول یسطوح شور ینب داری یمعن

و  ییهای هوا اندام یمسد یدها،کل، کاروتنوئ ۀسبزین

مشاهده شد. اثر متقابل  ییهای هوا اندام یمو کلس یمپتاس

 جز صفات فنل کل، صفات به ۀدر هم شوریجور و  بوم

 دار یمعن ییهای هوا اندام یمو کلس اداکسندگیپ فعالیت

  ینشاهد از لحاظ میزان پرول یمار. در ت(6)جدول  بود

 سراب، خوانسار و کرمان تفاوت  هایجور بوم ینب

 ینپرول یشترینجور کرمان ب نبود. بوم دار یمعن

(mol/g
-1

 fw02/79از دیگر  دار ی( و اختالف معن

از لحاظ میزان  زیمنس یدس 4 یمار. در تداشتها  جور بوم

طالقان، خوانسار و کرمان  یها جور بوم ینب ینپرول

 ینمیزان پرول ینو کمتر یشتریننبود. ب دار یاختالف معن

mol/g) جور سراب در بوم
-1

fw24/142طالقان ( و 

(mol/g
-1

 fw57/55از  زیمنس دسی 8 یمار( بود. در ت

وانسار و طالقان، خ یها جور بوم ینب ینلحاظ میزان پرول

 یشترینجور سراب ب نبود. بوم دار یکرمان اختالف معن

mol/g) ینپرول
-1

 fw137از دیگر  دار ی( و اختالف معن

از لحاظ  یمنسز یدس 12 یمار. در تداشتها  جور بوم

کرمان و خوانسار  ،طالقان یها جور بوم ینب ینمیزان پرول

 نیپرول یشترینجور سراب ب نبود. بوم دار یاختالف معن

(mol/g
-1

 fw02/99از دیگر  دار ی( و اختالف معن

 آلی های گیاهان اسمولیت (.7جدول . )داشتها  جور بوم

 اسمزی تنش تا کنند یم انباشته را بتائین پرولین، مانند

 اسمزی، سازگاری باها  محلولاین . کنند تحمل را

کنند  یم حمایت را گیاهان فعال اکسیژن ییزدا سم

(Chinosamy et al., 2006.)  تجمع پرولین در شرایط

که  گیرد میاسیدهای آمینه صورت  شوری بیش از دیگر

احتمال حفظ فعالیت  بهدر تنظیم اسمزی و  تواند می

 در (.Ashraf, 2004) آنزیمی گیاه نقش داشته باشد

 160 ات 0سطوح  (.Artemisia annua Lدرمنه ) گیاه

بات، آسکور ین،باعث تجمع پرول NaClموالر  یلیم

 یسموتاز،د یدسوپر اکس یتفعال یشو افزا یونگلوتات

 ردوکتاز و کاتاالز شد یونگلوتات ید،آسکوربات پروکس

(Qurshi et al., 2013)یاهبر گ یشور ی. در بررس 

کردند ( گزارش Matricaria chamomile) یآلمان ۀبابون

 از لحاظبه  دار یمعن طور به ینپرول میزان ریشو یشبا افزا

 ینپرول میزان یشور یش. با افزایافت یشرصد افزاد 5/79

میزان  یشترینو ب یافته یشافزا یرازیش ۀبابون ۀدر ساق

آن  ینبر متر و کمتر زیمنس دسی 9/5 یشوردر  ینپرول

از لحاظ  (.Tori et al., 2013در شاهد مشاهده شد )

جورهای طالقان،  سبزینۀ کل در تیمار شاهد بین بوم

 4دار نبود. در تیمار  یمعنالف سراب و خوانسار اخت

از لحاظ میزان سبزینۀ کل، بین  زیمنس دسی

های سراب و جور های کرمان و طالقان و بین بوم جور بوم

 زیمنس دسی 8دار نبود. در تیمار  یمعنخوانسار اختالف 

های کرمان و  جور از لحاظ میزان سبزینۀ کل بین بوم

های جور ومدار وجود نداشت. ب یمعنطالقان اختالف 

کرمان و خوانسار به ترتیب بیشترین و کمترین میزان 

از لحاظ  زیمنس دسی 12سبزینۀ کل را دارند. در تیمار 

های سراب و خوانسار جور میزان سبزینۀ کل بین بوم

و کمترین میزان  دار مشاهده نشد. بیشترین یمعناختالف 

های طالقان و جور سبزینۀ کل به ترتیب متعلق به بوم

(. میزان سبزینۀ کل با افزایش سطح 7سراب بود )جدول 

 یداریپاناساختار سبزینه و  بیسبب تخر یشور

سبزینه کاهش  میزانو  شود یم نپروتئی ۀزیکمپلکس رنگ

ساز  شیپ بیگلوتامات که ترک یشور شی. با افزاابدی یم

ساخت سبزینه  ریاست کمتر در مس نیسبزینه و پرول

و  دهایکارتنوئ ،سبزینه میزان یطورکل . بهکند یشرکت م

 ,Marandi) ابدی یکاهش م یشور نتیجۀدر  نیانیآنتوس

در بررسی شوری بر گیاه بابونۀ آلمانی  (.2009

(Matricaria chamomile گزارش شد، با افزایش شوری )

داری  یمعن طور بهدرصد و  a ،29/9محتوای سبزینۀ 

 ،bکاهش یافت. با افزایش شوری محتوای سبزینۀ 

 11/1و  22/7، 39/7کاروتنوئیدها و آنتوسیانین به ترتیب 

 ,.Lotfollahi et alداری را نشان داد ) یمعندرصد کاهش 

 از لحاظ زیمنس دسی 4 یشاهد و شور یماردر ت (.2013

مختلف اختالف  یهاجور بوم ینب یدهاکاروتنوئ میزان

میزان  از لحاظ زیمنس دسی 8 یمارنبود. در ت دار یمعن

سراب و کرمان اختالف  هایجور بوم ینب یدهاتنوئکارو

میزان از لحاظ  زیمنس دسی 12 یمارنبود. در ت دار یمعن

جور کرمان، طالقان و خوانسار  بوم ینب یدهاکاروتنوئ

 8 یجور کرمان درمجموع شور نبود. بوم دار یاختالف معن

ت را داش یدهامیزان کاروتنوئ یشترینب زیمنس دسی 12و 
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کلزا گزارش  یاهبر دو رقم گ یشور یبررس در .(7)جدول 

تواند یم 308 یوالدر رقم ه یدهاکاروتنوئ یشافزا ،کردند

 & Chaparzadehد )باش یرقم به شور ینعلت مقاومت ا

Zarandi, 2010).  
 

Naعنصرهای 
+
 Ca

2+
 K

+ 

از لحاظ میزان  زیمنس دسی 4در تیمار شاهد و شوری 

های مختلف تفاوت ورج های هوایی، بین بوم سدیم اندام

از لحاظ میزان  زیمنس دسی 8داری نبود. در شوری  یمعن

های کرمان و طالقان جور های هوایی بین بوم سدیم اندام

از  زیمنس دسی 12دار نبود. در شوری  یمعناختالف 

های جور های هوایی بین بوم لحاظ میزان سدیم اندام

(. 7ل داری نبود )جدو یمعنسراب و خوانسار اختالف 

افزایش میزان سدیم در یاخته در حد سمی سبب ایجاد 

شود. های گیاهی می وسازی در یاخته اختالل سوخت

سدیم افزون بر ایجاد مشکل در روند جذب آب و اختالل 

وسازی، تعادل یونی عنصرهای مورد نیاز گیاه را  سوخت

هایی که  (. رقمAgraval et al., 2004زند )نیز بر هم می

های هوایی تجمع داده بودند،  شتری را در اندامسدیم بی

. محققان اند داشتهکاهش بیشتری در رشد و عملکرد 

های خود، کاهش عنصرهای  مختلف در نتایج بررسی

غذایی در نتیجۀ افزایش شوری خاك و وجود رابطۀ 

های سدیم و پتاسیم را  ناهمسازی )آنتاگونیستی( بین یون

و  جور بوم تأثیر(. Tiwari et al., 1997اند )کرده گزارش

در  ییهوا های اندام یماز نظر کلس یشور همچنین

 ینب یبود. از لحاظ سطوح شور دار یدرصد معن 1سطح 

 یشترینب مشاهده شد. دار یمختلف تفاوت معن یمارهایت

(mg/g
-1

 dw 56/8ین( و کمتر (mg/g
-1

 dw 38/4) 

 شاهد و یماردر ت یببه ترت ییهوا های اندام یمکلس

 

 ینب جور بومبود. از لحاظ  زیمنس دسی 12 یشور

 یشترینبود. ب دار یمعنمختلف اختالف  یها جور بوم

(mg/g
-1

 dw 75/7ین( و کمتر (mg/g
-1

 dw 85/4 )

کرمان  یها جور بوم یبرا به ترت ییهوا های اندام یمکلس

از  ییرها یبرا یماز کلس یاهانگ .و طالقان داشتند

سطح  یشور هنگام. در یرندگیبهره م یتنش شور

تنش  تأثیر حالت ینشود که ایم یادز یاخته یمکلس

در  یمدهد. کلسیکاهش م یاهرشد گ یرا رو یشور

شود یباعث م یهثانو یکپ یک عنوان به یطیشرا ینچن

و ورودش به  یمانتقال سد یم،ناقل سد های ینپروتئکه 

در (. Sharp & Linobel, 2002واکوئل را سبب شود )

 یپنج سطح شور یله،شنبل یاهگ ةسه تود یرو ییقتحق

( اعمال شد. با والرم یلیم 160و  120، 80، 40، 0)

و  یمکلس های یون از لحاظ که یدرصورت یشور یشافزا

به  یمو پتاس یمبه سد یمکلس یها و نسبت یمپتاس

کاهش نشان دادند  ییهوا های اندامدر  یمسد

(Archangi, 2011.) های اندام میپتاس میزان از لحاظ 

طالقان و  هایجور بوم ینشاهد ب یماردر ت ییهوا

 4 یمارمشاهده نشد. در ت داری یمعناختالف  ،کرمان

مختلف اختالف  یهاجور بوم ینب زیمنس دسی

طالقان و سراب به  جور بومشد.  همشاهد دار یمعن

mg/g) یشترینب یبترت
-1

 dw 57/1ین( و کمتر 

(mg/g
-1

 dw 11/0 )را  ییهوا های اندام میپتاس میزان

 ینب یمنسز یدس 12و  8 یداشتند. در شور

 نبود دار یمعنخوانسار و سراب اختالف  یهاجور بوم

کنترل  های یمآنز یساز فعالدر  یم. پتاس(7)جدول 

به  یاهمقاومت گ یش، افزاها روزنه یقاز طر یاهتعرق گ

امالح  دیگردن کرو قابل جذب  یطیمح یها تنش

 .Flowers et al., 1997)) ندکیم یفاا ینقش مهم

 های مختلف دم شیر جور شده در بوم گیری . تجزیۀ واریانس صفات فیزیولوژیک اندازه6جدول 
Table 6. Analyze of Variance of physiological traits in different ecotypes of Leonurus cardiaca 

Ca(shoot) 
(mg/g-1 dw) 

K(shoot) 
(mg/g-1 dw) 

Na(shoot) 
(mg/g-1 dw) 

Total phenol 
(mg/g1 dw) 

Carotenoids 
(mg/g-1fw) 

Total chlorophyl 
(mg/g-1fw) 

Prolin 
(mol/g-1 fw) 

df S.O.V 

0.6ns 0.02ns 0.026ns 17.81ns 0.18ns 5.97ns 85.23ns 2 Block 

18.4** 3.53** 0.43** 38.41ns 0.40** 582.5** 11113.79** 3 Ecotype 

38.55** 0.58** 1.07** 55.67ns 0.44** 819.04** 1688.06** 3 Salinity 

0.9ns 0.23** 0.31** 63.87ns 0.29** 48.07** 1096.75** 9 Ecotype × Salinity 

0.43 0.027 0.016 38.24 0.087 12.67 124.74 30 Error 

10.11 19.68 30.15 28.03 22.46 11.66 16.54  C.V 

ns ، * درصد.1و  5در سطح احتمال  دار یمعنو  دار یمعن ریغب به ترتی **و 
ns, *, **: are non-significant and significant at 5 and 1% levels, respectively 
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Table 7. Mean comparison of interaction effect of physiological traits in study of different ecotypes of Leonurus Cardiaca 

K (Shoot) 

(mg/g-1 dw) 

Na (Shoot) 

(mg/g-1 dw) 

Cartenoids 

(mg/g-1fw) 
Total Chlorophyll 

(mg/g-1fw) 
Proline 

(mol/g-1 fw) Ecotype Salinity 

1.75a 0.17a 1.74a 41.11ab 35.01b 
Taleghan 

Control 

 

0.9b 
0.18a 1.31a 34.91b 

53.3ab 
Khansar 

0.38c 0.11a 1.37a 32.31b 
72.93a Sarab 

1.62a 0.15a 1.84a 49.93a 79.02a Kerman 
1.57a 0.13a 1.6a 39.28a 57.55b 

Taleghan 

4 ds/m 0.66c 0.28a 1.33a 30.28b 
65.9b 

Khansar 
0.11d 

0.35a 1.2 a 29.78b 
142.24a Sarab 

0.82b 
0.29a 1.32a 38.67a 66.74b 

Kerman 
1.6a 0.49ab 

1.14b 
32.05a 53.1b 

Taleghan 
8 ds/m 

 
0.12c 0.1c 0.53c 13.73c 50.08b 

Khansar 
0.3c 0.41b 

1.7a 27.12b 
137a Sarab 

0.91b 
0.7a 1.42ab 

36.27a 40.38b 
Kerman 

1.11a 1.53a 1.43a 29.05a 42.64b 
Taleghan 

12 ds/m 0.09d 
0.28c 1.17ab 

15.05c 48.03b 
Khansar 

0.63c 0.34c 0.73b 
13.42c 99.02a Sarab 

0.84b 
1.2b 

1.2ab 
25.23b 

37.21b 
Kerman 

 

 گیری کلینتیجه

 ینب شناختی ریختصفات  بیشتردر  ،نشان داد یجنتا

 داری یمعنتفاوت  زیمنس دسی 4 یشاهد و شور یمارت

ها از لحاظ صفات مورد  جور بوم یانگینم ۀیسنبود. مقا

وزن  یزانکرمان از لحاظ م جور بوم ،نشان داد بررسی

 دیگرنسبت به  یشهو ر ییهوا های اندامخشک 

گفت وزن  توانیم مجموع درداشت.  یبرتر هاجور بوم

 کاهشیروند  یشور یشبا افزا های هوایی اندامخشک 

 یمنس،ز یدس 4 یشاهد تا شور یمارداشته است. از ت

 جز به هاجور بوم ۀدر هم یشهوزن خشک ر یزانم

از  یسراب در بعض جور بومطالقان، کاهش نشان داد. 

وزن خشک  یزانمانند م شناختی ریختصفات 

را داشت.  یزانم ینکمتر یشهو ر ییهوا های اندام

از  یشهو ر ییهوا های انداموزن خشک  یزانم

 یاهانگ یتحمل به شور یینمهم در تع یارهایمع

 ییهوا های انداموزن خشک  یزانکه م یجور بوم. ستا

 ۀهم در. است ترداشته باشد مقاوم یشتریب ۀیشو ر

شاهد تا  یمارکرمان، از ت جور بوم جز به هاجور بوم

 یافزایش یروند ینپرول یزانم یمنس،ز یدس 4 یشور

 4 یاز شور ها،جور بوم ۀدر هم که یدرحالداشته است. 

 یداپ کاهشیروند  ینپرول یزانبه باال م یمنسز یدس

 یشتربسراب  جور بومدر  ین،پرول یزانم یش. افزاکندیم

 .Poustini et alنظر  یۀبود. بر پا هاجور بوم دیگراز 

مالك  تواندینم ییتنها بهاسمزی  یم، تنظ(2007)

آنان در نتایج برای تحمل به شوری باشـد.  یمناسب

 تواند ینم ینپـرول ،دگرفتن یجهنتهای خود  بررسی

در مقابل تنش شوری داشته باشد و  ینقـش حفاظت

اسمزی را  یمدر تنظ یمم و پتاسیسد های یوننقش 

 یزانم یشتریندانستند. ب یناز پرول مؤثرتر مراتب به

و  زیمنس دسی 8 یشاهد و شور یمارکل در ت ۀسبزین

شاهد در  یماردر ت هایدکاروتنوئ یزانم یشترینب

 یشتریب یدهایکه کاروتنوئ ایرمان بود. گونهک جور بوم

 یزاناست. م یتنش شور به ترداشته باشد، متحمل

 یسطح شور یشبا افزا کاهشی یکل روند ۀسبزین

 یم،سد یزاناز لحاظ م یشور یشداشته است. با افزا

روند  یم،و کلس یمپتاس یزانو از لحاظ م یشیروند افزا

 یزانار و سراب مخوانس هایجور نشان داد. بوم یکاهش

در خود تجمع داده  یشور یشرا با افزا یمسد یکمتر

 یزانم یشترینطالقان و کرمان ب هایجور . بومودندب

 ای ند. گونهداشت یمارهات ۀدر هم ییهای هوا اندام یمپتاس

 شوری به ترداشته باشد، متحمل یشتریب یمکه پتاس

جور  مدر بو ییهای هوا اندام یمکلس یزانم یشتریناست. ب

با  رویاروییدر  یشتریب یمکه کلس ایکرمان بود. گونه

نشان  یبه شور یشتریکند، تحمل ب یدتول یشور

با توجه به چندساله بودن  بنابراین ضرورت دارد،. دهد یم

سال دوم و  یاهاندر گ یبررسی پاسخ به شور یاه،گ ینا

 یشتریب یها جور بوم یرد، ضمن اینکهصورت گنیز سوم 

 د.نشو یبررس یمقاومت به شور ابیارزی یبرا
 

 

 

 



 ... ییدارو گیاه جورهای بوم برخی بر شوری تنش تأثیرزمانی و همکاران:  56

 
 

 

 

REFERENCES  
1. AbdulJaleel, C., Sankar, B., Sridharan, R. & Panneerselvam, R. (2007). Soil salinity alters growth, 

chlorophyll content, and secondary metabolite accumulation in Catharanthus roseus. Turkish 
Journal of boilogy, 32(2), 79-83. 

2. Agarwal, V. & Pandey, V. (2004). Antioxidant enzyme responses to NaCl stress in Cassia 
angustifolia. Biologia Plantarum, 48(4), 555-560. 

3. Archangi, A., Khodambashi, M. & Mohamad khani, M. (2011). The effects of salinity on 
orphological traits and content of sodium, potassium and calcium Fenugreek (Trigonella foenum-
gracum) under hydroponic conditions. Science and Technology of Greenhouse Cultures, A.3 (10), 
33-41. (in Farsi) 

4. Arnon, A. N. (1967). Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy Journal, 23,112-121 
5. Azari, A., Sanavi, S., Askari, H., Qanati, F., Naji, A. & Alizadeh, B. (2012). Effect of salinity stress 

on morphological and physiological traits of two species of rape (Brassica napus). Journal of New 
Agricultural Science, 14(2), 121-135. (in Farsi) 

6. Bates, L. S., Waldern, R. P. & Tear, I. D. (1973). Rapid determination of free prolin for water stress 
studies. Plant Soil, 39(1), 205-207. 

7. Chaparzadeh, N. & Zarandi, L. (2010). The effect of salinity on growth and pigment content of two 
cultivars of Brassica napus. Plant Biology, 3(9), 13-26. (in Farsi) 

8. Chinnusamy, V., Zhu, J. & Zhu, J. K. (2006). Salt stress signaling and mechanisms of plant salt 
tolerance. In Genetic engineering (pp. 141-177). Springer, Boston, MA.  

9. Dehghani, A. & Mostajeran, A. (2009). The effect of salinity on growth and activities of antioxidant 
enzymes in plant defense (Zingibir officinale Roscoe). Plant Medicines, 1(1), 1-10. (in Farsi) 

10. Flowers, T. J., Hajibagheri, M .A. & Clipson, N. J. W. (1986). Halophytes. Quarterly Review of 
Biology, 1, 313-337. 

11. Hajibagheri, M. A. (1989). Salinity resistance in Zea mays: fluxes of potassium, sodium and 
chloride, cytoplasmic concentrations and microsomal membrane lipids. Plant, Cell and 
Environment, 12(7), 753-757. 

12. Hamada, A. M. & EL-Enany, A. E. (1994). Effect of NaCl salinity on growth, pigment and mineral 
element contents, and gas exchange of broad bean and pea plants. Biologia Plantarum, 36(1), 75-81 

13. Jamil, M. & Eui-Shik, R. (2004). The Effect of Salinity (NaCI) on the Germination and Seedling of 
Sugar Beet (Beta vulgaris L.) and Cabbage (Brassica oleracea L.). Plant Resources, 7(3), 226-232. 

14. Khoshkholghsima, N.A. & Askari, H. (2000). Different mechanisms of salt tolerance. School of 
Agriculture. Ferdowsi University of Mashhad. (in Farsi) 

15. Lotfollahi, L., Torabi, H. & Omidi, H. (2013). The Effect of Salinity on Proline, photosynthetic 
pigments and relative humidity in German chamomile (Matricaria chamomilla L.) in hydroponic 
culture. Journal of Plants Productions, 22(1), 89-103. (in Farsi) 

16. Marandi, J. (2009). Environmental stress physiology and resistance mechanisms in Horticultural 
plants, Vol 1. University of Urmia. 635 p. (in Farsi) 

17. Meda, A., Lamien, C. E., Romito, M., Millogo, J. & Nacoulma, O. G. (2005) Determination of the 
total phenolic, flavonoid and prolin contents in Burkina Fasan honey, as well as their scavenging 
activity. Food Chemistry, 91(3), 571-577. 

18. Mozaffarian, V. (1996). Dictionary of Plant Names. Contemporary vocabulary Press. (in Farsi) 
19. Norani Azad, H. & Hajibagheri, M. (2008). Effect of salinity on some physiological characteristics 

on dill plant (Anethum graveolens L). Journal of New Agricultural Science, 4(12), 93-100. (in Farsi) 
20. Omidbeigi, R. (2010). Production and processing of medicinal plants. Publication of Astan Quds 

Razavi. (in Farsi) 
21. Qavami, N., Naghdi, H. & Ramin, A. (2010). Impact of salinity on yield and seed oil in Milk thistle 

(Silybum marianum). Journal of Plants Medicines, 2(2), 89-93. (in Farsi) 
22. Qureshi, M., Zainul Abdin, M., Ahmad, J. & Iqbal, M. (2013). Effect of long-term salinity on 

cellular antioxidants, compatible solute and fatty acid profile of Sweet Annie (Artemisia annua L.). 
Phytochemistry, 95, 215-223. 

23. Safarnejad, A., Alisadr, S. & Hamidi, H. (2006). Effect of salinity stress on morphological traits in Nigella 
sativa. Genetics and Breeding Researches in Pasture and Forest Plants of Iran, 15(1), 75-84. (in Farsi) 

24. Sharp, R. E. & Lebnoble, M. E. (2002). ABA, etylene and the control of shoot and root growth 
under water stress. Journal of Experimental Botany, 53, 33-37. 

25. Shiri, A., Safarnejad, A. & Hamidi, H. (2008). Study of Morphological and biochemical in Ferula 
assa-foetida to salinity stress. Journal of Genetic and Breeding Research in Pasture and Forest 
Plant, 17(1), 38-49. (in Farsi) 

26. Trumbeckaite, S. (2006). The effect of flavonoids on rat heart mitochondrial function. Biomedicine 
and Pharmacotherapy, 60(5), 245-248. 


