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 دهیچک

 Melissa officinalisکشت، ماده آلی و شوری بر میزان اسانس و مواد موثره بادرنجبویه ) ثیر نوع بسترأتمنظور بررسی به

L. )تکرار انجام شد. فاکتور اول بستر کشت در سه  3صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با آزمایشی به

پوست + خاک زراعی و کمکمپوست + خاک زراعی و کمپوست + ورمیسطح ترکیب کمپوست + خاک زراعی، ورمی

در هزار( و  5)هر دو به نسبت  EM)های موثر )( و میکروارگانیسمHAآلی در دو سطح اسیدهیومیک )فاکتور دوم ماده

کروماتوگرافی در بررسی اسانس به روش  موالر کلریدسدیم( بود.میلی 80 و 40سطح )شاهد،  3فاکتور سوم شوری در 

کاروئول، کارواکرول استات، -ترانس های اسانس از قبیلترین ترکیبعمده .ترکیب مشخص شد 34وجود  (GCگازی )

ترین و بیشکمپوست ورمی+ کمپوست زراعی + در محیط کشت ترکیبی خاک  کارن-3-ایزوپولگل و گاما ایزوبورنئول،

ست مشاهده گردید. کمپو +ترپینن در محیط کشت ترکیبی خاک زراعی -، سیترونلول و گاماپارامنتاتری ان-8،3،1میزان 

-3-گاماافزایش و  سیترونلول، ایزوبورنئول، ترپینن-، گاماکارواکرول استات، کاروئول-ترانس با افزایش شوری میزان

در محیط کشت ترکیبی  موالرمیلی 80داری یافتند. در شوری کاهش معنی انپارامنتاتری-8،3،1و  ایزوپولگل، کارن

(، 90/12) ایزوبورنئول ،(85/21) کاروئول-ترانس ت باالترین درصد ترکیباتکمپوسورمی+  کمپوست+ خاک زراعی 

 ترپینن-گاماو  (12/11) سیترونلولدر محیط کشت کمپوست باالترین درصد ترکیبات (، 78/11) کارواکرول استات

 انرامنتاتریپا-8،3،1باالترین درصد ترکیبات  کمپوست+ خاک زراعی در محیط کشت ترکیبی  (، در تیمار شاهد87/9)

( و 98/8) ایزوپولگلکمپوست باالترین درصد ورمی+  کمپوست +و در محیط کشت ترکیبی خاک زراعی ( 93/9)

 .توانست ترکیبات اصلی در بادرنجبویه را افزایش دهداسید کاربرد هیومیکمشاهده شد. ( 47/8) کارن-3-گاما
 

 کیبات اسانسکمپوست، کلریدسدیم، ترکمپوست، ورمی :کلیدی هایواژه
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 مقدمه
 ندهست اقتصادی مهم گیاهان از دارویی گیاهان امروزه

  و سنتی طب در شدهفرآوری یا خام صورت به که

 قرار برداریبهره استفاده و مورد مدرن صنعتی

مواد فعال و اسانس دارای گیرند. این گیاهان می

که  توانند به انواع داروها تبدیل شوندهستند که می

آنها نجات دهنده زندگی هستند. با این  برخی از

حال، شروع کشت گسترده این گیاهان دشوار است 

ی طور غالب براهای قابل کشت بهتر زمینزیرا بیش

شود رشد محصوالت غذایی ضروری استفاده می
(Banerjee & Roychoudhury, 2018.) 

اده متعلق به خانودر بین گیاهان دارویی بادرنجبویه 

Lamiaceae  و یک گیاه دارویی باارزش است که

تر خواص بیش .بومی جنوب اروپا و غرب آسیا است

دهنده اسانس آن نسبت دارویی آن به عناصر تشکیل

های مختلف مقدار اسانس در گونه. داده شده است

اسانس این . درصد است 5/0تا  2/0متفاوت و بین 

 بهداشتی-گیاه در صنایع داروسازی، غذایی و آرایشی

در  .(Menezes et al., 2015) کاربرد زیادی دارد

 از هثانوی هایمتابولیت تولیدگیاهان دارویی و معطر، 

 تحتها با اجزای تشکیل دهنده آن هااسانس جمله

 بویژه عوامل محیطی ولی است، ژنتیکی عوامل کنترل

 و کیفیت کمیت در را ایعمده نقش زا،تنش شرایط

 افزایش بر زیادی شواهد .دارند عهده به مواد این

 هایتنش ثانویه تحت هایمتابولیت برابری چند

می نیز نشان تحقیقات برخی اما دارد، وجود محیطی

 میزان کاهش حتی و نبوده همیشگی تأثیر این که دهد

 محیطی هایتنش شرایط تحت ثانویه هایمتابولیت

 (. Akula & Ravishankar, 2011) شوددیده می

 فیزیولوژیکی عملکرد در اختالل ایجاد با شوری تنش

-بهره نمو، رشد، در ایعمده هایمحدودیت گیاهان،

 جهان مناطق از بسیاری در محصول کیفیت و وری

)در مقایسه با  ثانویه متابولیت کند. اما تولیدمی ایجاد

 تحریک است ممکن گیاهان گیاهان بدون تنش( در

 گیاهان زمینه، این شود. در انباشته حد از بیش و شده

 بالقوه منابع عنوان به است ممکن تنش در معرض

 اقتصادی مصارف برای ثانویه هایمتابولیت

(Valifard et al., 2018) این  شوند؛ اما ارزیابی

 دارد. به شوری بستگی گیاهان موضوع به حساسیت

 اسانس شوری، سطح افزایش با ،قبلی هایگزارش در

نجبویه با نام علمی بادر در آن اصلی ترکیبات و
Melissa officinalis L.  (Ahmed et al., 2017; 

Khalid & Cai, 2011، ) ریحان با نام علمی 
Ocimum basilicum L.  (Bahcesular et al., 

 Petroselinum crispum جعفری با نام علمی، (2020

Mill (Álvaro et al., 2016، ) اروپایی با  مرزنجوش

 Origanum majorana L.  (Baâtour et نام علمی

al., 2011 پونه با نام علمی( و Mentha pulegium L.  

(Aziz et al., 2008 ) یافت افزایش . 

 عوامل از دیگر یکی های خاک زراعیویژگی

 ثانویه هایمتابولیت و کیفیت تولید میزان در تاثیرگذار

 کودهای کاربرد لذا .باشدمی دارویی گیاهان کشت در

خاک  شیمایی فیزیکی و هایویژگی بهبود با آلی

دارویی  گیاهان عملکرد افزایش باعث زراعی،

 شامل کود بیوارگانیک یک کمپوستورمی. گرددمی

 ها،از باکتری فعال بسیار بیولوژیکی مخلوط یک

گیاهی  بقایای ها،آنزیم خاک زراعیی، کرم هایکپسول

 (. درLakhdar et al., 2009) باشدمی حیوانی کود و

 نیاز مورد مغذی مواد حاوی کمپوستورمی حقیقت

 نیترات، نظیر جذب قابل شکل گیاهان در رشد برای

 و محلول پتاسیم تبادل، کلسیم قابل فسفات، منیزیم،

 و باشدمی آلی کودهای با سایر مقایسه در مواد سایر

 و مناسب تماس سطح علت داشتنبه دیگر طرفی از
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 نتیجه در و های میکروبیفعالیت برای ایگسترده

 رشد دوره در طول مغذی، مواد انواع سازیآماده

 باشدمی با شوری مقابله برای مناسب راهکاری گیاه،

(Hosseinzadeh et al., 2016نتایج .) های بررسی

 که داد لیمو، نشانبه دارویی گیاه در مورد پژوهشگران

درصد(  10کمپوست )ورمی مناسب مقادیر کاربرد

د و ترکیبات فنلی گیاهان تحت تنش شوری را رش

 Mohsenzadeh & Zamanpour) بهبود بخشید

Shahmansouri, 2019) همچنین گزارش کردند که .

کود ورمی کمپوست کود بهتری نسبت به کمپوست 

کمپوست را استفاده از ورمی در پژوهشیاست. 

 روشی مناسب در کاهش اثرات منفی سمیت کلرید

کیفی گیاه بادرشبی  صفات کمی و سدیم بر رشد و

در شرایط آبیاری با آب شور و توسعه کشاورزی 

 .(Gohari et al., 2019) پایدار گزارش کردند

 با علمی عنوان به ظهور حال در کشاورزی نوین

 زراعی هایسیستم مجدد طراحی قوی برای پتانسیل

 در میکروبیولوژیکی عوامل نقش افزایش و پایدارتر

 که هاییمیکروارگانیسم جمله است. از خاک زراعی

 به مقرون و محیطی زیست سازگاری کارآیی، نظر از

 محصوالت تولید افزایش به توانندمی بودن صرفه

 موثر هایمیکروارگانیسم کنند، کمک کشاورزی

 حیتلقی هایماده موثر، هایهستند که میکروارگانیسم

 از هشد جدا هایباکتری و هاقارچ توسط شده تشکیل

 محیط در همزیستی به قادر هستند که خاک زراعی

 .(Bonfim et al., 2011)باشند می تخمیر مایع

 جغرافیایی موقعیت و آب و هوا از لحاظ ایران کشور

 بهترین از یکی دارویی گیاهان کار و برای کشت

 از وسیعی سطح اما گرددمی جهان محسوب مناطق

 از ادهدارد. استف قرار تنش شوری تحت کشور

 و شوری منفی اثرات کاهش برای راهکارهای مناسب

می ضروری امری شوری به گیاهان متحمل کشت

 به رو سرعت به کشور در کمپوستورمی تولید .باشد

بر  ماده این مطلوب تأثیر به توجه با لذا افزایش است،

 محصوالت نمو و رشد و خاک زراعی خصوصیات

 گسترش اهمیت گرفتن نظر در با همچنین و زراعی

 تا است شده تالش پژوهش این در کشت گیاهان

 بر کمپوستورمی کودهای کمپوست و اثرات کاربرد

 بادرنجبویه در اسانس گیاه دهندهتشکیل اجزای

 .گردد بررسی شوری تنش شرایط

 

 هامواد و روش

 و ماده شوری، تأثیر نوع بستر کشتمنظور بررسی به

 یهثره گیاه بادرنجبوبر میزان اسانس و مواد مو آلی

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً به یآزمایش

ر د در کشور ایران و استان فارس تکرار 3تصادفی با 

فاکتورهای این انجام شد. گلدان در فضای باز 

کشت  سه نوع بستر -1: (1)جدول آزمایش شامل 

 +کمپوست خاک زراعی، ورمی +)ترکیب کمپوست 

 + کمپوستورمی + پوستخاک زراعی و مخلوط کم

آلی اده م -2 )همگی به نسبت مساوی(، خاک زراعی

های میکروارگانیسم( و HA) اسیدهیومیک)صفر، 

 EMدر هزار(،  5)هر دو به نسبت ( EMموثر )

گونه میکروارگانیسم هوازی و بی  120ترکیبی از 

های گروه اصلی مخمرها، باکتری 3هوازی است که 

ه های اسیدالکتیک تشکیل شدریفتوسنتزکننده و باکت

های خوراکی بکار است که اغلب در تولید فرآورده

 -3باشد و رود و برای سالمتی بسیار مفید میمی

 و 40سطح )تیمار شاهد،  3شوری کلرید سدیم در 

 موالر( بود.میلی 80

 48مدت به نظر مورد ابتدا بذرهایجهت تولید نشاء، 

-سپس بذر در سینی و آب خیسانده شدند ساعت در
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پس از . ندگردیدکشت Cocopeat حاوی های نشاء 

لیتری  5های نشاءهای آماده شده به گلدانرشد، 

و پس از  انتقال داده شدند مورد نظرحاوی بسترهای 

صورت آب آبیاری استقرار گیاهان،  تیمار شوری به

روز  10اعمال شد. پس از اعمال شوری به فاصله هر 

در هزار همراه آب آبیاری  5به غلظت یکبار مواد آلی 

موالر( میلی 80 و 40، 0با هدایت الکتریکی مورد )

به گیاهان تا ظهور اولین گل  نظر به گیاهان داده شد.

 . گیاهان برداشت شدند و سپساجازه رشد داده شد

ها بالفاصله به محل سایه در مکان خشک با نمونه

تهویه )زیر گراد دارای درجه سانتی 26تا  25دمای 

بان در هوای آزاد( منتقل و سپس با استفاده از سایه

 48گراد به مدت درجه سانتی 40-50آون با دمای 

ها در ساعت خشک شدند. بعد از خشک کردن نمونه

-گرم جدا جمع 30های کاغذی در هر پاک پاکت

آوری شده و به وسیله آسیاب به قطعات ریز با الک 

-ر نهایت برای عصارهتبدیل شده و د 200با مش 

و پس گیری و تجزیه آن به آزمایشگاه منتقل شدند. 

میزان و ترکیبات اسانس گیری از آن نسبت به اندازه

 اقدام گردید.

 

 گیری اسانساندازه

 25تیمار مقدار تکرار مربوط به هر از هر 

 وزن1200با مش  شدهاز ماده خشک گیاهی الکگرم 

سپس  و لوط گردیدلیتر آب مخمیلی 300شد. با 

از با استفاده اسانس گیاه به روش تقطیر با آب 

ساعت استخراج گردید.  3دستگاه کلونجر به مدت 

اسانس به دست آمده با استفاده از سولفات سدیم 

گیری توسط پس از آبها اسانس. گیری شدآب

، توسط سرنگ به درون سولفات سدیم بدون آب

رج شدن ان هگزان ای ریخته شد، برای خاویال شیشه

دقیقه  3از اسانس، از هوای خنک سشوار به مدت 

 ایشیشه ر ویالتا زمان آنالیز د استفاده شد. اسانس

ها با پارافیلم پیجیده شد و قرار گرفت، درِ شیشه

و در دمای ها در فویل آلومینیومی پیچیده سپس ویال

 .نگهداری شد گراددرجه سانتی 4

 

 یات ترکیبات اسانسجداسازی و شناسایی محتو

روش کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی 

 ((GC/MSجرمی

   بدین منظور از دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل 

Hewlett-Packard-5890  دارای سیستم تله یونی

 70استفاده گردید که در آن انرژی یونیزاسیون 

گراد درجه سانتی 250الکترون ولت و درجه حرارت 

-ن تنظیم گردید. رقیق کردن نمونهبرای تولید منبع یو

انجام گردید.  100:1ها به روش شکافت با نسبت 

 20/0متر و قطر داخلی  50ستون موئینه به طول 

میکرومترو ذرات از  25متر و ضخامت فیلم میلی

جنس متیل سیلیکون با اتصال عرضی بودند. 

 HP-5970گر جرمی )اشکارساز از نوع انتخاب

mass-selective (detector-USA  بود. برنامه حرارتی

درجه  4گراد با تغییرات درجه سانتی 250تا  100از 

در دقیقه استفاده گردید. از هلیم فوق خالص با 

لیتر در دقیقه به عنوان گاز حامل میلی 1سرعت عبور 

الکترون ولت و  70شد. انرژی یونیزاسیون استفاده 

لید منبع گراد برای تودرجه سانتی 250درجه حرارت 

گردید. شناسایی هر ترکیب بر اساس زمان یون تنظیم 

 ,Davies)بازداری و جرم ثبت شده آنها انجام شد 

1990.) 

 



 49 ......میزانتر کشت، ماده آلی و شوری بر تأثیر نوع بس: رحمانیان و همکاران

 
 

موجود در اسانس با استفاده از ارزیابی مواد موثره  

 GCروش

 بدین منظور از دستگاه گاز کرو ماتوگراف مدل 

Hewlett-Packard 6890 دارای انجکتورsplitless  و

-میلی 25/0متر و قطر داخلی  30 لون موئینه بطوست

 DB-WAX متر مدل میلی 25متر و ضخامت فیلم 

(Agilent/J and W Scientific, Folsom, CA, 

USA)  بود. دتکتور از نوع یونیزآن اشعه با حرارت

گراد بود که در آن گاز هیدروژن و درجه سانتی 210

شد. ر داده میلیتر بر دقیقه عبومیلی 40هوا با سرعت 

دقیقه  2مدت گراد بهدرجه سانتی 80دمای اولیه در 

درجه در دقیقه  10نگه داشته شد و سپس با تغییرات 

 4دقیقه با تغییرات  1درجه رسید و پس از  140به 

دقیقه  2درجه رسید به مدت  190درجه در دقیقه به 

درجه در دقیقه  2نگه داشته شد و سپس با تغییرات 

جه رسید. از هلیم فوق خالص با سرعت در 210به 

لیتر در دقیقه به عنوان گاز حامل استفاده میلی 1عبور 

های خروجی براساس زمان باز داری با شد. پیک

های استاندارد مقایسه و تعیین هویت شد و بر نمونه

اساس سطح زیر منحنی تعیین  غلظت گردید 

(Young-Cheol et al., 2005  .)   

 

 نتایج

 بات اسانسترکی

 ترکیب در 34در این تحقیق،  3براساس نتایج جدول 

ت اسانس گیاه بادرنجبویه شناسایی گردید که ترکیبا

، ایزوبورنئول، روئولکا-ترانس عمده بادرنجبویه 

، ناپارامنتاتری-8،3،1، سیترونلول، کارواکرول استات

ر دبودند و  کارن-3-گاما و ایزوپولگل، ترپینن-گاما

ی صار به اثر محیط کشت، شوری و ماده آلزیر به اخت

 بر روی این ترکیبات پرداخته شد.

 

 کاروئول-ترانس 

 کاروئول-ترانسبراساس نتایج تجزیه واریانس، میزان 

تحت تأثیر اثرات ساده محیط کشت، شوری و ماده 

آلی و همچنین برهمکنش سه فاکتور محیط کشت، 

ردید دار گدرصد معنی 1شوری و ماده آلی در سطح 

 اروئولک-ترانس(. مقایسه میانگین درصد 1)جدول 

 یتحت تاثیر اثر متقابل محیط کشت، شوری و ماده آل

 اروئولک-ترانس ترین میزان نشان داد که بیش

 در محیط کشت حاوی خاک زراعیدرصد(  45/22)

اده آلی با استفاده از مکمپوست ورمی +کمپوست + 

HA  8) آن و کمترینباالترین سطح شوری در 

- + در محیط کشت حاوی خاک زراعی درصد(

اده موالر  با استفاده از ممیلی 40شوری  کمپوست در

 (.2)جدول  شاهده شدم EMآلی 

 حاوی که هستند ثانویه هایها متابولیتاسانس

 از سرشار بادرنجبویه گیاه. هستند مختلفی ترکیبات

 محصوالت در ایگسترده طوربه که است اسانس

 استفاده آرایشی مواد و داروها بهداشتی، و غذایی

 ارزش(.  Mokhtarzadeh et al., 2016) شودمی

 ترکیب و عملکرد به بادرنجبویه گیاهان تجاری

 Bonacina et)دارد  بستگی هااسانس آن شیمیایی

al., .) مطالعات نشان داده که عوامل محیطی و

های شیمیایی زا، همواره ترکیبفاکتورهای تنش

دهد و سبب انس گیاهان را تحت تأثیر قرار میاس

شود های اسانس گیاه میترکیب درصد تغییر در میزان

که این اختالفات تأثیر شرایط فیزیولوژیک گیاه را بر 

کند ها توجیه میمسیرهای بیوسنتزی ترکیب

(Banerjee & Roychoudhury, 2018نتایج این .) 

مهم  و اصلی هایترکیب میزان که داد نشان پژوهش

کاروئول، -ترانس: از قبیل اسانس شده شناسایی

-گاماو  کارواکرول استات ،سیترونلول، ایزوبورنئول
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 بادرنجبویه افزایش گیاه در شوری تنش تحت ترپینن

 Khadem Al-Husseini   et) نتایج است که با داشته

al., 2018)  در مورد بادرنجبویه مطابقت دارد. آنان نیز

استات، اکسید، ژرانیل-بات کاریوفیلنافزایش ترکی

را با افزایش تنش شوری منتول -ژرانیول و نئو

گیاه  به ارزیابیگزارش کردند. در پژوهشی 

و گزارش  ه شدبادرنجبویه، تحت تنش شوری پرداخت

دادند که عملکرد اسانس کاهش یافت اما تعداد 

ترکیبات در تمام تیمارهای شوری افزایش یافت. 

و  150، 100استات در استات و گرانیللترکیبات نری

موالر شوری تشخیص داده شدند که نشان میلی 200

دهد تحت تنش شوری، گیاهان بادرنجبویه می

مسیرهای متابولیکی برای تولید ترپنوئیدها را فعال و 

کنند. شوری بیشتر در نتیجه مونوترپن تولید می

ه را پارامترهای ارزیابی شده در گیاهان بادرنجبوی

نشان داد که گیاهان  آنها تحت تأثیر قرار داد. نتایج

 50های کم شوری )تا بادرنجبویه نسبت به غلظت

 .(Bonacina et al., 2017) مول( تحمل کردندمیلی

زارش کردند که شوری آب آبیاری در پژوهشی، گ

تجمع محتوای اسانس بادرنجبویه و اجزای اصلی آن 

استات( را افزایش رانیل)سیترونالل، سیتررونالل و ژ

 (. Khalid & Cai, 2011د )دا

می راگیاه بادرنجبویه در این تحقیق  اتترکیب افزایش

 اینکه به ا توجه. بنمود توجیه صورت این به توان

ها، روزنه شدن بسته قبیل از نتایجی شوری تنش

 گیاهان، در غذایی مواد انتقال سرعت در کاهش

 کاهش گیاهی، ایه بافت در پتانسیل آب کاهش

 اسید تجمع در رشد، افزایش از بازدارندگی فتوسنتز،

 تنش و آزاد هایتشکیل رادیکال پرولین، و آبسیزیک

 گیاهان این کهلذا هنگامی دارد، همراه به را اکسیداتیو

 تولید از طریق گیرندمی قرار محیطی تنش شرایط در

 این برابر در خود از مختلف ثانویه هایمتابولیت

 ,Akula & Ravishankar کنندمی شرایط محافظت

 اسانس تولید بر شوری تنش متضاد اثرات(. (2011

 هایگونه برای موجود گزارشات اساس بر تاکنون

 گرفته قرار بحث مورد دارویی مهم گیاهی مختلف

پیشنهاد شده است که افزایش تراکم همچنین . است

ز تولید تری اغده روغن، همراه با تعداد بسیار بیش

تواند دالیل تجمع اسانس در غده در هنگام تنش، می

توانند سایر عوامل می .های گیاهی باشدبرخی از گونه

ساخت مواد فتوسنتزی یا توزیع مواد فتوسنتزی در 

بین روندهای رشد و تمایز باشند. گاهی اوقات، 

تواند کاهش متابولیسم اولیه گیاهان در هنگام تنش می

 ای شودبرخی از محصوالت واسطهمنجر به تجمع 

های ثانویه مانند اسانس بروز که به شکل متابولیت

 (.Said-Al Ahl et al., 2016)کنند می

سمت  به دارویی گیاهان تولید در جهانی رویکرد

باشد. بهمی پایدار کشاورزی هاینظام از استفاده

 و کمپوست جمله از زیستی کارگیری کودهای

 کشاورزی در یژاسترات یک نوانعبه کمپوستورمی

 دارویی، گیاهان تولید بر افزایش عالوه تواندمی پایدار

 Monaنیز شود ) مؤثره آنها ماده میزان افزایش سبب

et al., 2008). براساس نتایج این تحقیق، مصرف 

 مصرف به نسبت کمپوستورمی کمپوست و همزمان

 بادرنجبویه کیفی صفات بهبود در هاآن جداگانه

ت اصلی باالترین میزان ترکیبا که طوریبهد؛ بو مؤثرتر

کاروئول، کارواکرول استات، -ترانساسانس 

کارن در محیط -3-گاما و ایزوپولگل، ایزوبورنئول

-ورمی +کمپوست  + خاک زراعی حاوی کشت

 مورد آلی کودهای کمپوست مشاهده شد. بنابراین

این کنند. نتایج می تکمیل را یکدیگر اثر مطالعه،

 در مورد (Asghari et al., 2015) تحقیق با مطالعه
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لیمو مطابقت دارد. آنان نیز مصرف همزمان به

کمپوست نسبت به مصرف جداگانه ورمی کمپوست و

لیمو موثرتر بود. آنها در بهبود صفات کمی و کیفی به

شده بر بادرنجبویه نشان داد که ات انجامتحقیق نتایج

کمپوست تواست رمیتن در هکتار و 10مصرف 

داری دهد عملکرد اسانس بادرنجبویه را افزایش معنی

(Mirzajani et al., 2019 .)دیگر تحقیقی در 

 فراهمی و آلی کودهای که مصرف شد مشخص

 گیاه در اسانس تولید افزایش غذایی، باعث عناصر

افزایش عملکرد  .(Fallah et al., 2018) شد بادرشبی

ودهای آلی توسط محققین اسانس با استفاده از ک

 ,.Khoramivafa et al)دیگری نیز گزارش شده است 

2018) . 

ات توانست ترکیباسید هیومیکدر این تحقیق، کاربرد 

، رپیننت-گاما ئول،کارو-ترانس اصلی از جمله

در  کارواکرول استاتو  سیترونلول ، ایزوبورنئول

 به نتیجه این توجیه دربادرنجبویه را افزایش دهد. 

 افزایش بااسید هیومیککه  تفگ توانمی آمده دست

 فعالیت افزایش سبب Rabiscoآنزیم  فعالیت

 نتیجه در و (Delfine et al., 2005) گیاه فتوسنتنزی

-اسانس چون و شودمی فتوسنتزی هایفرآورده تولید

 هک دلیل این به و بوده هاترپن شیمیایی گروه از ها

هب و اسانس سنتز در اسبمن ماده پیش عنوانبه گلوکز

تولید  و فتوسنتز هست، مطرح هامنوترپن ویژه

 تولید با مستقیمی ارتباط فتوسنتزی هایفرآورده

 که گزارش کردند نیز زیادی دارد. تحقیقات اسانس

 اسانسدرصد  افزایش باعث آلی کودهای از ادهفاست

  (Kapoor et al., 2004).شوند می دارویی در گیاهان

 

 رول استاتکارواک

کارواکرول براساس نتایج تجزیه واریانس، میزان 

تحت تأثیر اثرات ساده محیط کشت، شوری و  استات

دار گردید و درصد معنی 1ماده آلی در سطح 

(. نوع 1دار نگردید )جدول برهمکنش تیمارها معنی

-تأثیر معنی  کارواکرول استاتمحیط کشت بر میزان 

یط کشت ترکیبی خاک طوری که در محدار داشت؛ به

 5/10کمپوست به میزان ورمی +کمپوست  +زراعی 

ترین مقدار بود. در مجموع افزودن توام درصد بیش

کمپوست و کمپوست به خاک زراعی موثرتر از ورمی

تنهایی به خاک زراعی بود هر یک از این دو ماده به

کارواکرول الف(. با افزایش شوری میزان -1)شکل 

  کهطوریداری افزایش یافت. بهمعنیطور به استات

 40درصد و در شوری  01/7در تیمار شاهد 

 65/9و  33/8موالر به ترتیب میلی 80موالر و میلی

الف(. براساس نتایجف استفاده -2درصد بود )شکل 

 کارواکرول استاتدار منجر به افزایش معنی HAاز 

 الف(. -3شد )شکل  درصد( 82/8)

 و شوری جمله از محیطی عوامل سطحی از هر

 گیاه سازگاری در دارمعنی باعث تفاوت که خشکی

 ترینمهم شود. تنش شوری ازمحسوب می تنش گردد

-متابولیت تولید و گیاه رشد در تغییر مؤثر فاکتورهای

(. Nikolova & Ivancheva, 2005است ) ثانویه های

 گزارش (Hosseini et al., 2015) رابطه همین در

 صفات مورفولوژیک بر شوری تنش هک نمودند

افزایش سطح  با و داشت دارمعنی تاثیر آویشن باغی

 اما .یافتند افزایش کارواکرول تیمول و میزان شوری

 میزان تغییرات که دادند در تحقیق دیگر نشان

 در شده ترکیب شناخته مهمترین عنوان )به کارواکرول

 منظم روندهای از رشینگری( مرزه گیاه اسانس

 ترینکه بیش طوریبه نکرد؛ تبعیت کاهشی یا افزایشی

 تیمار در آن مقدار کمترین و شاهد تیمار در آن مقدار
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 & Amiriشد ) شوری مشاهده موالرمیلی 30

Ghasemi Ramazanabad, 2018 پیشنهاد شده .)

است که افزایش تراکم غده روغن، همراه با تعداد 

تواند م تنش، میتری از تولید غده در هنگابسیار بیش

های گیاهی دالیل تجمع اسانس در برخی از گونه

توانند ساخت مواد فتوسنتزی یا سایر عوامل می .باشد

توزیع مواد فتوسنتزی در بین روندهای رشد و تمایز 

باشند. گاهی اوقات، کاهش متابولیسم اولیه گیاهان در 

تواند منجر به تجمع برخی از هنگام تنش می

های ای شود، که به شکل متابولیتطهمحصوالت واس

 Said-Al Ahl etکنند )ثانویه مانند اسانس بروز می

al., 2016.) 

اثر  در اسانس میزان بهبود از حاصل نتیجه تفسیر در

 توانمی کمپوست، ورمی و کمپوست کودهای مصرف

 ترپنوئیدی هاییترکیب هااسانس که  اظهار داشت

 و  ATPبه مبرم نیاز آنها سازنده و واحدهای بوده

NADPH حضور موضوع این به توجه با دارند و ، 

ترکیب تشکیل برای فسفر و  نیتروژن نظیر عناصری

 کمپوست باشند. افزایش مقادیرمی ضروری اخیر های

 جذب بیشتر نمودن فراهم طریق از کمپوستورمی و

 اسانس دهنده تشکیل اجزای در که نیتروژن و فسفر

 اسانس پیکر افزایش میزان موجب حضور دارند

 (.Anwar et al., 2005شد ) رویشی
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 GCMASS و GC گیری شده توسط دو روشتجزیه واریانس داده ها در رابطه با ترکیبات اندازه -1جدول 

 منبع تغییر
S.V 

درجه 

 آزادی
D.F 

 (M.Sمیانگین مربعات )

-ترانس 

 کاروئول

کارواکرول 

 استات

8،3،1-

 انپارامنتاتری
 ایزوبورنئول ایزوپولگل کارن-3-گاما رپیننت-گاما یترونلولس

 2 **4/483 **53/234 **512/181 **287/197 **44/114 **0/131 **44/114 **7/174 (Aمحیط کشت )

 2 **7/171 **41/94 **252/73 **437/87 **47/84 **5/40 **47/84 **5/73 (Bشوری )

 2 **8/36 **91/12 **202/6 **274/9 **31/8 **5/4 **31/8 **0/17 (Cماده آلی )

 AB 4 **3/17 ns59/0 ns303/0 ns536/0 **58/1 **4/3 **58/1 **4/13اثرمتقابل 

 AC 4 **6/22 ns04/0 ns328/0 ns032/0 ns07/0 ns1/0 ns07/0 ns5/0اثرمتقابل 

 BC 4 **9/17 ns08/0 ns368/0 ns047/0 ns26/0 ns1/0 ns26/0 ns1/0اثرمتقابل 

 ABC 8 **7/13 ns06/0 ns125/0 ns221/0 ns04/0 ns2/0 ns04/0 ns2/0رمتقابل اث

 7/0 21/0 1/0 21/0 306/0 215/0 27/0 0/1 108 خطا

 7/0 2/6 5/5 7/6 0/7 8/6 2/6 0/6 درصد C.Vضریب تغییرات 
ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح دار و معنیبه ترتیب غیرمعنی **و 
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 نجبویهبادرمنتاترین -پی-8، 1،3ترکیبات کارواکرول استات )الف(، سیترونلول )ب( و  محیط کشت بر ثیرأت -1شکل 

SC( 1:1: خاک + کمپوست) ،SV(1:1کمپوست ): خاک +ورمی ،SCV(1:1:1کمپوست ): خاک + کمپوست + ورمی 

 

  

  

 
 بادرنجبویهمنتاترین -یپ-8، 1،3ل )ب( و ترکیبات کارواکرول استات )الف(، سیترونلو برشوری تاثیر  -2شکل 
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 نجبویهبادرمنتاترین -پی-8، 1،3ترکیبات کارواکرول استات )الف(، سیترونلول )ب( و تاثیر مواد آلی بر  -3شکل 

Cشاهد : ،EMهای موثر: میکروارگانیسم ،HA( 5: هیومیک اسید )گرم بر لیتر 

 

 سیترونلول

 سیترونلولاریانس، میزان براساس نتایج تجزیه و

تحت تأثیر اثرات ساده محیط کشت، شوری و ماده 

دار و برهمکنش تیمارها درصد معنی 1آلی در سطح 

(. مقایسه میانگین اثر انفرادی 1دار نبود )جدول معنی

نشان داد که  سیترونلولنوع محیط کشت بر میزان 

میزان این ترکیب در محیط کشت ترکیبی خاک 

 13/6کمپوست به میزان ورمی +پوست کم +زراعی 

ترین و در محیط کشت داری کمطور معنیدرصد به

طور درصد به 93/9کمپوست به میزان  +خاک زراعی 

ب(. با -1ترین مقدار بود )شکل داری بیشمعنی

داری طور معنیافزایش شوری میزان این ترکیب به

در تیمار  سیترونلولکه میزان طوریافزایش یافت. به

 80موالر و میلی 40درصد و در شوری  65/6شاهد 

درصد بود )شکل  19/9و  88/7موالر به ترتیب میلی

دار منجر به افزایش معنی HAب(. استفاده از -2

  ب(.-3درصد( شد )شکل  33/8) سیترونلول

 عوامل ترینمهم از یکی که داده نشان مطالعات

 در موجود انویهث هایمتابولیت میزان تأثیرگذار در

است.  هاآن بر شده اعمال های محیطیتنش گیاهان،

 متعددی گیاهان وظایف در ثانویه هایمتابولیت

با اهمیت تنش شرایط در آنها محافظتی نقش دارند،

کمک  گیاهان به ترکیبات هاست. این نقش این ترین

 خارجی مزاحم عوامل مقابل در بتوانند تا کنندمی

 نامساعد شرایط زا( ووامل بیماریع آفات و )مانند

خاک(  نامساعد یا شرایط و شوری )مانند محیطی

 ادامه دهند. شواهد خود حیات به و کنند مقاومت

ثانویه  هایمتابولیت برابری چند افزایش بر زیادی
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 برخی اما دارد، وجود محیطی هایتنش تحت

 همیشگی تأثیر این که دهدمی نیز نشان تحقیقات

 ثانویه هایمیزان متابولیت کاهش یحت و نیست

شود دیده می محیطی هایتنش شرایط تحت
((Akula & Ravishankar, 2011. 

 

 تاتری انپارامن-8،3،1

-8،3،1براساس نتایج تجزیه واریانس، میزان 

 تحت تأثیر اثرات ساده محیط کشت، انپارامنتاتری

دار گردید درصد معنی 1شوری و ماده آلی در سطح 

(. 1دار نگردید )جدول مکنش تیمارها معنیو بره

 زانمقایسه میانگین اثر انفرادی نوع محیط کشت بر می

نشان داد که میزان این ترکیب  ناپارامنتاتری-8،3،1

 +کمپوست  +در محیط کشت ترکیبی خاک زراعی 

طور درصد به 16/5کمپوست به میزان ورمی

 + ترین و در محیط کشت خاک زراعیداری کممعنی

داری طور معنیدرصد به 80/8کمپوست به میزان 

ش شوری ج(. با افزای-1ترین مقدار بود )شکل بیش

داری کاهش یافت. طور معنیمیزان این ترکیب به

در تیمار شاهد  ناپارامنتاتری-8،3،1که میزان طوریبه

 80موالر و میلی 40درصد و در شوری  05/8

درصد بود )شکل  72/5و  81/6موالر به ترتیب میلی

دار ز ماده آلی منجر به کاهش معنیاج(. استفاده -2

ترین بیش طوری کهشد، به تاتری انپارامن-8،3،1

 17/7در تیمار شاهد ) انتاتریپارامن-8،3،1میزان 

 ج(. -3)شکل درصد( مشاهده شد 

-8،3،1ترکیبات  براساس نتایج این تحقیق، میزان

تیمول،  ،، ایزوپولگلکارن-3-گاما ان،پارامنتاتری

با افزایش  توجن-سابینن و بتا-لینالول، لیمونن، سیس

-Khadem al) نتایج که با فتندشوری کاهش یا

Husseini et al., 2018)   بر روی بادرنجبویه مطابقت

در  منتاترین گزارش کردند که ترکیب هاایندارد؛ 

 با ولی شدند تولید متر بر زیمنسدسی 1 شوری تیمار

 متر بر زیمنسدسی 4 تیمار در تنش شوری یشافزا

 وOzturk  های. در پژوهششد قطع آنها تولید

 Ashraf  و یهبادرنجو گیاه در مورد( 2004همکاران )

& Akhtar (2004 )مشخص شد ریحان گیاه در مورد 

 پیدا کاهش این گیاهان اسانس تنش شوری تحت که

 نداهش ترکیبات اصلی اسانس ریحان مانک کند.می

گزارش را تحت تنش شوری  ائوژنولائوژنول و متیل

کاهش قابل  .(Bahcesular et al., 2020) کردند

-پاراتوجهی در ترکیبات اسانس مانند کارواکرول، 

 Origanum) سیمن و ترپینن در مرزنجوش

vulgare ) شد شاهده مدر معرض تنش شوری

(Said-Al Ahl & Hussein, 2010)اثرات کاهشی . 

تنش شوری در بادرنجبویه،  رکیبات اسانسدرصد ت

 & Said-Al Ahl).بابونه و ریحان شدیدتر بود 

Omer, 2011) گیاه اسانس عملکرد شوری 

 این و دهدمی کاهش نعناع خانواده در را ویهببادرنج

 عرضه شدن محدود دلیل به زیاد احتمال مسئله به

 تغییر نتیجه در و هاشاخه به هااز ریشه سیتوکنین

 باشد برگ اسیدآبسیزیک سیتوکنین و بین سبتن

(Gorgini Shabankareh et al., 2014)به توجه . با 

 میزان تغییر خصوص در و نقیضی ضد نتایج اینکه

 گردد،می ارائه شوری برابر تنش در گیاهان اسانس

 ثانویه ترکیبات تولید گرفت که نتیجه توانمی بنابراین

 و گیردنمی صورتمیزان  یک به همیشه گیاهان در

 این توانند تولیدمی که دارند وجود متعددی عوامل

مطالعات  طبق دهند. بر قرار تحت تأثیر را ترکیبات

 رشد مرحله گیاه، جنس یا گونه نوع قبلی شده انجام

 مواد به دسترسی میزان خاص، فصلی شرایط و نمو،

 مطابق و (Verpoorte et al., 2002) غذایی معدنی
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 عوامل جمله این از تنشی شرایط رحاض مطالعه

 .هستند

 ایزوبورنئول

 ایزوبورنئولبراساس نتایج تجزیه واریانس، میزان 

تحت تأثیر اثرات ساده محیط کشت، شوری و ماده 

درصد  1آلی و برهمکنش محیط کشت در سطح 

ید دار نگردها معنیدار گردید و سایر برهمکنشمعنی

 ابل محیط کشت ومقایسه میانگین اثرمتق (.1)جدول 

 ترین میزان ایزوبورنئولشوری نشان داد که بیش

 در محیط کشت حاوی خاک زراعی درصد( 90/12)

 80کمپوست در شرایط شوری ورمی +کمپوست  +

در محیط  (درصد 70/6) کمترین آنو موالر میلی

کمپوست در ورمی +کشت حاوی خاک زراعی 

در محیط  موالر تیمار شاهده شد.میلی 40های شوری

کمپوست و همچنین ورمی +خاک زراعی  کشت

کمپوست با افزایش ورمی +کمپوست  + خاک زراعی

داری افزایش طور معنیبه این ترکیبشوری میزان 

  (. 2یافت )جدول 

 

 ترپینن-گاما

 ترپینن-گامابراساس نتایج تجزیه واریانس، میزان 

تحت تأثیر اثرات ساده محیط کشت، شوری و ماده 

درصد  1ی و برهمکنش محیط کشت در سطح آل

دار نگردید ها معنیدار گردید و سایر برهمکنشمعنی

مقایسه میانگین اثرمتقابل محیط کشت و  (.1)جدول 

 ترپینن-گاماترین میزان شوری نشان داد که بیش

 +در محیط کشت حاوی خاک زراعی درصد(  87/9)

 موالر و کمترین آنمیلی 80 کمپوست در شوری

 +در محیط کشت حاوی خاک زراعی  درصد( 27/4)

شاهده م کمپوست در تیمار شاهدورمی+  کمپوست

شد. در هر سه محیط کشت با افزایش شوری میزان 

داری افزایش یافت )جدول طور معنیبه ترپینن-گاما

2 .) 

 

 ایزوپولگل

 ایزوپولگلبراساس نتایج تجزیه واریانس، میزان 

یط کشت، شوری و ماده تحت تأثیر اثرات ساده مح

درصد  1آلی و برهمکنش محیط کشت در سطح 

ید دار نگردها معنیدار گردید و سایر برهمکنشمعنی

 ومتقابل محیط کشت  مقایسه میانگین اثر (.1)جدول 

 98/8) وپولگلایزترین میزان شوری نشان داد که بیش

+  در محیط کشت حاوی خاک زراعی درصد(

و کمترین شاهد تیمار  در کمپوستورمی +کمپوست 

در محیط کشت حاوی خاک زراعی  درصد( 15/3)آن

د. در شاهده شمموالر میلی 80 کمپوست در شوری +

این با افزایش شوری میزان  هر سه محیط کشت

 (. 2داری کاهش یافت )جدول طور معنیبهترکیب 

 

 رنکا-3-گاما

 کارن-3-گاما براساس نتایج تجزیه واریانس، میزان

حت تأثیر اثرات ساده محیط کشت، شوری و ماده ت

درصد  1آلی و برهمکنش محیط کشت در سطح 

 دار نگردید.ها معنیدار گردید و سایر برهمکنشمعنی

مقایسه میانگین اثرمتقابل محیط کشت و  شوری 

 98/8) کارن-3-گاما ترین میزاننشان داد که بیش

+  در محیط کشت حاوی خاک زراعیدرصد( 

و کمترین  کمپوست در تیمار شاهدورمی +ت کمپوس

در محیط کشت حاوی خاک  درصد( 15/3) آن

موالر میلی 80کمپوست در شرایط شوری  +زراعی 

مشاهده شد. در هر سه محیط کشت با افزایش 

داری کاهش طور معنیبه کارن-3-گاماشوری میزان 

 (.2یافت )جدول 
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 ت اندازه گیری شده تحت تاثیر اثرمتقابل محیط کشت و شوریامقایسه میانگین درصد ترکیب -2جدول 

 

 ردیف

 

 ترکیب

 خاک+کمپوست+ورمی کمپوست خاک+ورمی کمپوست خاک+کمپوست

0 40 80 0 40 80 0 40 80 

 موالر کلریدسدیم(شوری )میلی

 e95/12 e56/12 d42/16 d80/15 cd32/17 bc58/18 cd48/17 ab52/20 a85/21 اروئولک-ترانس 1

 ef47/8 b40/11 cd77/9 g70/6 f87/7 de03/9 c03/10 b43/11 a90/12 ایزوبورنئول 2

کارواکرول  3

 استات
e78/6 d85/7 c58/9 f05/5 e52/6 d58/7 c18/9 b62/10 a78/11 

 c88/8 b78/9 a12/11 e25/6 d77/7 c98/8 f82/4 e08/6 d48/7 سیترونلول 4

5 - -پی-8، 3، 1

 منتاترین
a93/9 b83/8 c63/7 c78/7 d67/6 e43/5 d43/6 f93/4 g10/4 

پیننتر-گاما 6  a23/8 a43/8 a97/8 bc07/6 bc33/6 b80/6 c33/5 c77/5 bc20/6 

 ef48/4 f15/4 f68/3 c12/6 cd55/5 de11/5 a25/8 ab68/7 b25/7 ایزوپولگل 7

کارن-3-گاما 8  c43/4 c20/4 c97/3 b97/5 b63/5 b57/5 a63/7 a23/7 a07/7 

 c32/1 d10/1 f77/0 a10/2 b83/1 c47/1 de98/0 ef82/0 ef80/0 ننسابی-سیس 9

 ab80/1 c37/1 bc55/1 a83/1 bc57/1 ab80/1 d88/0 d95/0 d73/0 لیمونن 10

 bc57/1 bc50/1 cd40/1 a03/2 ab73/1 bc67/1 de08/1 de08/1 e92/0 لینالول 11

 b13/1 b08/1 b02/1 ab13/1 ab12/1 ab10/1 b05/1 c78/0 c78/0 تیمول 12

 cd23/1 cd20/1 de02/1 a82/1 bc45/1 ab73/1 f38/0 e82/0 de97/0 سیترال 13

 cd45/1 bcd48/1 de28/1 bc50/1 a75/1 ab68/1 ef22/1 f02/1 g70/0 الندرنف-آلفا 14

 a53/1 d92/0 d05/1 a60/1 ab50/1 bc32/1 d07/1 cd12/1 e68/0 میرسن 15

 b38/1 bc20/1 c08/1 a93/1 a83/1 a83/1 c98/0 c07/1 c05/1 پینن-آلفا 16

 ab88/0 c63/0 a02/1 ab87/0 a03/1 a03/1 bc75/0 ab88/0 ab92/0 ال=3-،اکتن1 17

 اکتادین 1،3 18
abc97/0 bcd88/0 bcd87/0 abc97/0 a08/1 ab02/1 cd83/0 

abcd93/

0 

d78/0 

-متیل-3 19

-2-)متیل2

 بوتنیل(2

cd90/0 d80/0 cd90/0 a25/1 bc02/1 ab08/1 d83/0 d83/0 bcd97/0 

 a60/1 bc32/1 bc25/1 a57/1 ab47/1 ab45/1 cd12/1 e78/0 de95/0 توجون-بتا 20

 a97/0 a92/0 a08/1 a08/1 a13/1 b57/0 a00/1 b47/0 b57/0 سیترونالل 21

 ab87/0 ab93/0 a08/1 a08/1 a13/1 b57/0 a00/1 b47/0 b57/0 ال-1-تنهپ-5 22

بیسایکولو  23

-( هپتان2.2.1)

 اون-2

ab87/0 ab93/0 c60/0 a07/1 ab02/1 ab95/0 ab95/0 ab95/0 bc82/0 

کتادینویک ا-3،6 24

 اسید
bcd98/0 ab12/1 a27/1 bc03/1 e60/0 cde82/0 cde82/0 bcd92/0 de78/0 
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 a33/1 cd95/0 abc13/1 ab20/1 abc15/1 bcd00/1 bcd05/1 de88/0 e68/0 کارواکرول 25

 a63/1 b18/1 bc10/1 bcd07/1 bcd00/1 cde93/0 b17/1 e77/0 de85/0 کاریوفیلن-بتا 26

 D a55/1 bcd03/1 cd83/0 b17/1 bc07/1 b18/1 b17/1 d82/0 cd87/0-جرماکرن 27

 a35/1 ab18/1 d80/0 bc03/1 bc02/1 b08/1 bcd97/0 cd85/0 e42/0 بیسابولن-بتا 28

 a33/1 e60/0 cde80/0 ab12/1 bc03/1 e62/0 b07/1 bcd88/0 de75/0 کوببین-بتا 29

 de63/0 cd82/0 b12/1 a48/1 b18/1 bc08/1 de73/0 de73/0 e52/0 آیونون-بتا 30

کاریوفیلن  31

 اپوکسید
bcd00/1 d90/0 e57/0 a57/1 b17/1 bc15/1 cd93/0 d85/0 d80/0 

 ab95/0 ab88/0 b85/0 a10/1 ab90/0 ab97/0 b82/0 c43/0 c48/0 ایوگنول 32

 ab98/0 bc80/0 ab97/0 a02/1 d45/0 ab97/0 a02/1 cd63/0 c75/0 مورولن-آلفا 33

 a07/1 a97/0 c62/0 a97/0 a97/0 ab93/0 c53/0 c53/0 bc70/0 هومولن-آلف 34

 اختالف معنی داری با هم ندارند. LSDون درصد آزم 1میانگین های موجود در هر ردیف که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح 

 

 گیرینتیجه

 تریننشان داد که بیشاین پژوهش نتایج حاصل از 

-میزان ترکیبات عمده اسانس از قبیل  ترانس

کاروئول، کارواکرول استات، ایزوبورنئول، 

کارن در محیط کشت خاک -3-ایزوپولگل و گاما

. کمپوست مشاهده گردیدورمی وکمپوست ، زراعی

-مشاهده شد؛ به متفاوتیدر ارتباط با شوری نتایج 

طوری که با افزایش شوری، برخی ترکیبات افزایش 

و برخی کاهش یافتند. برخی ترکیبات عمده از قبیل 

ترپینن، -استات، گاماکاروئول، کاروکرول-ترانس

ایزوبورنئول، سیترونلول با افزایش شوری افزایش 

 اسیدهیومیکرد کاربهمچنین داری یافتند. معنی

.توانست ترکیبات اصلی بادرنجبویه را افزایش دهد
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ABSTRACT 
 

To study the effect of culture medium, organic matter, and salinity on active compounds of 

lemon balm, a factorial experiment was conducted in completely randomized design with 3 

replications. First factor (culture medium at three levels; compost+arable soil, 

vermicompost+arable soil, and compost+vermicompost+arable soil), second factor (organic 

matter; humic acid (HA) and effective microorganisms (EM) both 5 per 1000); and third 

factor (salinity; tap water, 40 and 80mM). Examination of essential oils by the GC method 

revealed the presence of 34 compounds. These compounds were affected by substrate and 

salinity. The major constituents of essential oils including Trans-carveol, Carvacrol acetate, 

Isoborneol, Isopulegol and γ-3-Carene were observed in the combined substrate of arable 

soil+compost+vermicompost, and the highest levels of 1,3,8-P-menthatriene, Citronellol, and 

γ-Terpinene were observed in the combined substrate of arable soil+compost. With increasing 

salinity, amount of Trans-carveol, Carvacrol acetate, γ-Terpinene, Isoborneol, Citronellol 

increased, and γ-3-Carene, Isopulegol and 1,3,8-P-menthatriene decreased significantly. The 

highest percentages of Trans-carveol (21.85), Isoborneol (12.90), Carvacrol acetate (11.78) 

were observed in the salinity of 80mM in combined substrate of arable soil+compost+ 

vermicompost. The highest percentage of Citronellol (11.12) and γ-Terpinene (9.87) were 

recorded under compost substrate. In the control and with a combined substrate of arable 

soil+compost, the highest percentage of compounds, including 1,3,8, P-menthatriene (9.93) 

was observed. Finally, the combined substrate of arable soil+compost+vermicompost caused 

the highest percentages of Isopulegol (8.98) and γ-3-Carene (8.47). Application of HA could 

increase the main constituents, in lemon balm. 
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