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  چکیده
یکی از سـازوکارهاي   وشود هاي فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاهان میآبی سبب طیف وسیعی از واکنشکم سابقه و هدف:

امـروزه شـیوه   . گیـرد، تنظـیم اسـمزي اسـت    کار میآبی، براي حفظ آماس سلولی بهبا کم روبرو شدنکارآمدي که گیاه به هنگام 
کـه عصـاره   باشـد، از آنجـایی  هاي محیطی میدر مقابله با تنش ثرؤاي مهاي خاکی شیوهعنوان مکمل روشپاشی برگی بهمحلول

رسد این ترکیبات جهت کاهش شدت تـنش مفیـد   نظر میبه ،باشندکوهی داراي ترکیبات ضد اکسیدانی می مرزنجوش و آویشن
کوهی بر خصوصـیات کمـی و کیفـی    پاشی عصاره مرزنجوش و آویشنمنظور بررسی اثر محلولاین پژوهش به ،روباشند، از این

 آمد.  گرگان به اجرا در کنجد رقم ناز تحت شرایط تنش کم آبی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه
  

هاي کامل تصادفی در سـه  صورت اسپلیت پالت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوكاین آزمایش طی دو سال به: هاروش مواد و
پاشی سطح محلول 3بار، روز یک 25و هر  بارروز یک 15رژیم مختلف آبیاري؛ هر  2تکرار انجام شد. تیمارهاي آزمایشی شامل 

درصد حجمی بود. سطوح رژیم  20و  10کوهی صفر، پاشی آویشنسطح محلول 3درصد حجمی و  60و  40فر، مرزنجوش ص
ها عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. در نهایت تمامی دادهکوهی بهعنوان فاکتور اصلی و سطوح مرزنجوش و آویشنآبیاري به

 آنالیز شدند. SAS 9.2 برنامه با استفاده از
  

داري سـبب کـاهش صـفات مورفولوژیـک     طـور معنـی  بهآبی کمدست آمده مشخص گردید که تنش با توجه به نتایج به: هایافته
میزان کلروفیل میوه، ارتفاع بوته، ، وزن خشک ساقهوزن خشک ، گگیري شده از قبیل شاخص سطح برگ، وزن خشک براندازه

a میزان کلروفیل ،b فالونوئیـد، کلسـیم و   میـزان  تنوئیـد،  وکار نافزایش میزا د که تنش کم آبی سببنتایج نشان دا ،شد. همچنین
گرم در متر مربع)،  88/57)، وزن خشک برگ (93/2و  76/3نتایج نشان داد که بیشترین میزان شاخص سطح برگ (پتاسیم شد. 
گرم در گرم وزن تر) مربوط میلی 61/20( bگرم در گرم وزن تر) و کلروفیل میلی 7/21( aمتر)، کلروفیل سانتی 159ارتفاع بوته (

گرم میلی 58/18( نوئیدکاروتکوهی بود. بیشترین میزان درصد آویشن 20درصد مرزنجوش و  60به شرایط آبیاري مناسب و تیمار 
مربوط به شرایط کم درصد) 97/2درصد) و پتاسیم ( 57/0( )، کلسیمگرم بر گرم وزن ترمیلی 003/0در گرم وزن تر)، فالونوئید (

نتایح نشان داد که با افزایش میزان مصرف عصاره  ،طورکلیبه کوهی بود.درصد آویشن 20درصد مرزنجوش و  60آبیاري و تیمار 

                                                             
  :مسئول مکاتبهnsar1442@yahoo.coma 
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بیشـترین   فت.و عدم تنش افزایش یاکم آبی گیري شده تحت هر دو شرایط تنش هاي اندازهشاخصکوهی مرزنجوش و آویشن 
درصـد   60پاشی گیري شده تحت هر دو شرایط تنش کم آبی و عدم تنش مربوط به تیمار محلولهاي اندازهاثر بر میزان شاخص

 60پاشـی  درصد حجمی عصاره آویشن کوهی بود، ولی در برخی از صفات بـا تیمـار محلـول    20حجمی عصاره مرزنجوش و 
درصد حجمی عصاره مرزنجوش  40پاشی می عصاره آویشن کوهی و محلولدرصد حج 10درصد حجمی عصاره مرزنجوش و 

داري نداشت. استفاده از عصاره گیاهی در هر دو شرایط آبیاري اثر گذار درصد حجمی عصاره آویشن کوهی اختالف معنی 20و 
  بود ولی اثرگذاري آن در شرایط تنش بیشتر بود.

  

توانـد سـبب القـاي    آبی استفاده از عصاره آویشن و مرزنجوش میداشت که در شرایط کمتوان اظهار طورکلی، میبه: گیرينتیجه
توان جهـت افـزایش   می ،باشندآبی روبرو میدر مناطقی که با شرایط کم ،بنابراین آبی شود.ه در مقابله با شرایط کمتحمل در گیا

  کوهی و مرزنجوش را پیشنهاد داد. عملکرد استفاده از عصاره آویشن
  

  آبی، وزن خشک.پتاسیم، عصاره گیاهان دارویی، کلروفیل، کلسیم، کم: کلیدي هايواژه
 

  مقدمه
 یکی از .Sesamum indicum Lکنجد با نام علمی 

منابع تولید روغن است. با توجه به این کـه هـر سـاله    
ــه کشــور   ــالغ زیــادي ارز صــرف واردات روغــن ب مب

هـاي روغنـی و افـزایش تولیـد     گردد، توجه به دانهمی
رسد. این گیاه محصول خاص نظر میضروري بهها آن

بـا   گرمسیري است و معموال مناطق گرمسیري و نیمه
تـنش   شـود. و میرتنش خشکی در فصل زراعی روبه

ترین عوامـل مـؤثر بـر عملکـرد و     آبی یکی از مهمکم
باشد که این اجزاي عملکرد گیاهان زراعی مختلف می
پـذیرد  مـی  اثر عمدتاً از طریق افت فتوسـنتز صـورت  

هاي محیطـی اسـت   ترین تنشاز متداولآبی ). کم32(
که تولیدات کشاورزي را از طریـق ایجـاد اخـتالل در    

شناختی و فیزیولوژیک با محدودیت فرآیندهاي ریخت
کنـد و بـازده عملکـردي گیـاه را کـاهش      رو مـی روبه
آبـی یکـی از   گزارش شده است که کـم  ).20دهد (می

هــاي محصــول و ویژگــیتــرین عوامــل کــاهش مهــم
شناسی (ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هـوایی،  ریخت

باشـد  تعداد برگ و سطح برگ) در گیاهان مختلف می
)6 ،19.(  

آبــی بــا گــزارش شــده اســت کــه کــم ،همچنــین
طـور مسـتقیم بـر عملکـرد     اثرگذاري بـر فتوسـنتز بـه   

ــت.  ــذار اس ــل،  اثرگ ــه در کلروفی ــل توج ــاهش قاب ک
آبی نیـز بـر   ها تحت تنش کمدانهتنوئید و کل رنگوکار

دلیل آسیب بـه کلروپالسـت   به اثر کمبود آب و عمدتاً
). 3دهـد ( هـاي اکسـیژن فعـال روي مـی    توسط گونـه 

هاي فعال کاروتنوئیدها توانایی واکنش مستقیم با گونه
ها از اثرات منفی اکسیژن را داشته و با احیاي کامل آن

کنـد  ت مـی هاي مختلف سـلول ممانعـ  ها بر بخشآن
هـاي  سبب طیف وسیعی از واکنشآبی تنش کم ).24(

یکـی از سـازوکارهاي    وشـود  در گیاهان می مختلف
آبی، براي با کم روبرو شدنکارآمدي که گیاه به هنگام 

ـ گیرکار مـی حفظ آماس سلولی به د، تنظـیم اسـمزي   ن
طور عمده شامل برخـی از  ). مواد اسمزي به39است (

هـا  سدیم و کلسیم) و برخی متابولیتعناصر (پتاسیم، 
نظیر قندها، اسیدهاي آمینه (پرولین) و اسـیدهاي آلـی   

  ).29و  28باشند (می
هـا  هـاي آن بعضی از گیاهـان دارویـی و فـرآورده   

داراي اثرهــاي طبیعـــی همچــون ضـــد قـــارچی و   
ــی ــتند ( آنت ). گیاهــان دارویــی و  21اکســیدانی هس

ون ارزش بـاالي  دلیل عـواملی چـ  ها بههاي آنفرآورده
ها، نداشتن اثرهاي اقتصادي و کم هزینه بودن تولید آن

تخریبی بر محیط زیست، کم عوارض بودن در مقایسه 
هـاي اخیـر از ارزش و   با کودهاي شـیمیایی در سـال  
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هاي گیـاهی  اسانس اند.اي برخوردار شدهجایگاه ویژه
مخلوطی پیچیده از ترکیبـات هسـتند کـه بـر اسـاس      

ماتیک مواد گیاهی که از آن اسـتخراج  خصوصیات آرو
هـاي  شوند. از جملـه خـانواده  گذاري میشوند، ناممی

اي مهم گیاهی که در برگیرنده مقـادیر قابـل مالحظـه   
توان به نعنانیان و چتریـان اشـاره   باشند، میاسانس می

از    Thymus vulgarisکــرد. آویشــن بــا نــام علمــی
تـرین گیاهـان   شـده خانواده نعنایـان یکـی از شـناخته   

باشـد و گیـاه   دارویی در طب سنتی ایران و اروپا مـی 
از تیـره   Origanum vulgareمرزنجوش با نام علمـی  

از  .)39( باشـد کـه پـراکنش جهـانی دارد    المیاسه مـی 
مشخص شده  آویشنترین ترکیباتی که در عصاره مهم

درصـد   35هاي فنلی تیمول توان به مونوترپناست می
داراي  ،همچنـین و درصد اشاره کرد  32و کارواکرول 
در بررسـی   ).6(باشـد  اکسیدانی قوي میترکیبات آنتی

خصوص آثار فارمالوژیک مرزنجوش ترکیبات فنلی به
ثر ؤعنـوان عوامـل مـ   اسیدهاي فنلی و فالوونیـدها بـه  

د ثره اصلی موجوؤمواد م). 45(اند احتمالی مطرح شده
رول کـارواک  و شـامل تیمـول   این دو گیـاه در اسانس 

بوده و خواص یـاد   است. این مواد جز ترکیبات فنلی
به ایـن مـواد نسـبت داده شـده      این گیاهانشده براي 

 ).34، 6( است 

عنـوان مکمـل   پاشـی برگـی بـه   امروزه شـیوه محلـول  
کارگیري عناصـر  هاي مؤثر در بشیوه ،هاي خاکیروش

مصـرف و پرمصـرف، اسـیدهاي آمینـه، اسـیدهاي      کم
هاي هاي رشد گیاهی، عصاره جلبکهیومیک، هورمون
باشد. محققان مختلـف  کربن میهايدریایی و هیدرات

پاشی ترکیبات مختلف مـواد آلـی   با استفاده از محلول
آبـی  سبب بهبود رشد گیاهان مختلف تحت شرایط کم

امـا در زمینـه اثـر     )،48، 34، 15، 14، 21، 9(اند شده
هـاي رشـدي   هاي گیاهان دارویی بـر شـاخص  عصاره

نشـده   نـدانی انجـام  چ گیاهان زراعی تاکنون مطالعات
هاي زینتـی و  ها بر رشد گلولی اثر این عصاره ،است

هـا مـورد بررسـی قـرار     اثر بر کنترل باکتري ،همچنین
در ایـن خصـوص سـولگی و همکـاران      .گرفته است

هـاي کـارواکرول و   ) اظهار داشتند که ترکیـب 2009(
عنوان مواد ضد میکروبـی قـادر بـه افـزایش     تیمول به
. )43( هاي بریده ژربـرا شـد  هاي رشد در گلشاخص

کـه   ند) اظهـار داشـت  2015( بنی نعیم و صمصام پـور 
داري طـور معنـی  استفاده از اسانس آویشن و مرزه بـه 

 Narcissusگل نرگس (بب افزایش در وزن تر گیاه س

Tazetta L (   در مقایسه با تیمـار شـاهد شـد )در )10 .
هاي ) ویژگی2009اي دیگر مکادم و همکاران (مطالعه

را مورد بررسی قرار  Menthaگونه از جنس  2اسانس 
گونـه   2هاي حاصل از این دادند و نشان دادند اسانس

ــی و   ــد میکروب ــی ض ــیویژگ ــد و آنت ــیدانی دارن اکس
هـا و مخمرهـا   هـا، قـارچ  توانند از فعالیت بـاکتري می

 . )33( جلوگیري کنند

مناطق خشـک جهـان    وبا توجه به اینکه ایران جز
آبـی بـر   شود و بررسی اثـرات تـنش کـم   محسوب می

باشـد و از آنجـایی کـه    گیاهان مختلف ضـروري مـی  
ي هـا تاکنون اثر عصاره گیاهـان دارویـی بـر شـاخص    

گیاهــان زراعــی مــورد و مورفولوژیــک فیزیولوژیــک 
منظـور  ایـن پـژوهش بـه    ،بررسی قرار نگرفتـه اسـت  

پاشی بـا عصـاره آویشـن کـوهی و     بررسی اثر محلول
شناسـی (شـاخص   ریخـت هاي مرزنجوش بر شاخص

سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن خشـک بـرگ، سـاقه و    
 ید)میوه)، فیزیولوژیک (کلروفیل، کاروتنوئید و فالونوئ

 هاي اسـمزي (کلسـیم و پتاسـیم)   کنندهتنظیمو برخی 
 .آبی انجام گرفتگیاه کنجد تحت شرایط تنش کم

  
  هامواد و روش

این پژوهش در مزرعه تحقیقـاتی دانشـکده علـوم    
زراعی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 

ــه ــدت دو ســال (ب ــت 1396-97و  1395-96م ) جه
ــول  ــر محل ــی اث ــوش و  بررس ــاره مرزنج ــی عص پاش
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کوهی بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد رقـم  آویشن
با کپسول شـکوفا و بـذرهاي بـه رنـگ     ه چندشاخناز 

روزه و  120و طـول دوره رشـد بهـاره    کـرم   سفید تا
 متوسـط بارنـدگی   .به اجرا درآمـد روزه  110تابستانه 

متـر و دامنـه نوسـان دمـاي     میلـی  700تا  600 منطقه
گراد و میانگین دمـاي سـالیانه   درجه سانتی 10سالیانه 

باشد. بافـت خـاك مزرعـه از    گراد میدرجه سانتی 13
و میزان کربن آلی  6/7نوع لوم رس سیلتی با اسیدیته 

. بـود درصـد   1/0درصد و میزان نیتـروژن کـل    04/1
 کیلوگرم فسفر خـالص  46 میزان کود پایه توصیه شده

کیلـوگرم   46 وکیلوگرم سوپر فسـفات تریپـل)   100(
بود که در هکتار  کیلوگرم اوره) 100نیتروژن خالص (

  قبل از کاشت با خاك مخلوط شد.
صـورت اسـپلیت پـالت فاکتوریـل در     آزمایش به

هاي کامل تصادفی در سه تکرار قالب طرح پایه بلوك
ختلـف آبیـاري   انجام شد. تیمارهـا شـامل دو رژیـم م   

روز  15شامل آبیاري نرمال (بر اساس عرف منطقه هر 
عنـوان  بـار) بـه  روز یـک  25آبیاري (هر بار) و کمیک

پاشـی مرزنجـوش   فاکتور اصلی، سـه سـطح محلـول   
ــفر،  ــه ســطح     60و  40(ص ــی) و س ــد حجم درص

درصـد   20و  10پاشی آویشن کـوهی (صـفر،   محلول
کاشـت   .عنـوان فاکتورهـاي فرعـی بودنـد    حجمی) به

 20اي و بـا دسـت در تـاریخ    صورت جوي و پشتهبه
انجام گرفت. اولین آبیـاري    96و  95 هايخرداد سال

دومین آبیاري به فاصله هفت روز بعـد   ،قبل از کاشت
هایی کـه داراي  هاي بعدي در کرتاز کاشت و آبیاري
روز  15بر اساس عرف منطقه هر  ،تیمار آبیاري بودند

آبیاري بودند هایی که داراي تیمار کمبار و در کرتیک
بار صـورت گرفـت. بـراي مبـارزه بـا      روز یک 25هر 

 5/2هاي هرز قبل از کاشت از ترفالن بـه میـزان   علف
لیتر در هکتار استفاده شد و زمانی که ارتفاع بوتـه بـه   

کــانیکی بــا متــر رســید، مبــارزه مســانتی 10بــیش از 
گیـري  جهت عصـاره . صورت پذیرفتهاي هرز علف

هاي گیاهان مرزنجوش و آویشـن کـوهی از   ابتدا برگ
ها جدا و سپس خشک و آسیاب شدند و با کمک بوته

هـا  ) عصاره آنG-SX100 Englandدستگاه سوکسله (
کـوهی  کـاربرد مرزنجـوش و آویشـن   استخراج شـد.  

مرحله انجام پاشی روي برگ طی سه صورت محلولبه
پاشی یک ماه بعد از کاشت و تقریباً شد. اولین محلول

دو هفته بعد از اعمال رژیم آبیـاري صـورت گرفـت.    
روز بعـد از   12پاشی دوم و سـوم بـه فاصـله    محلول
صورت گرفت. روش کار بـدین صـورت   قبل مرحله 

ــد     ــوش و دو روز بع ــاره مرزنج ــدا عص ــه ابت ــود ک ب
  کوهی اعمال شد. آویشن

 10یان آزمایش از هر کرت آزمایشـی تعـداد   در پا
منظور تعیـین صـفاتی از   بوته با حذف اثر حاشیه و به

وزن خشک برگ، وزن خشک میوه، وزن خشک قبیل 
ــه   ــاع بوت ــاقه و ارتف ــهس ــرينمون ــدند گی ــت ش . جه

 Areaسنج برگگیري سطح برگ از دستگاه سطحاندازه

Meter AM 300 (ADC Bioscientific Ltd)   اسـتفاده
گیـري شـاخص سـطح    برداري جهت اندازهشد، نمونه

  کاشت انجام شد. از بعد روز 60برگ 
 ،کلســیم و پتاســیم عناصــر گیــريانــدازه بــراي

 بعد از اعمـال کلیـه تیمارهـا   روز  14 برگی هاينمونه
درصـد گلـدهی و اوایـل مرحلـه غـالف       80بعـد از  (

 و شستشـو  از پس و انتخاب تصادفی صورت به) بندي
گراد براي مـدت  درجه سانتی 70 آون در کردن خشک
 عصـارة  شدند. پودر آسیاب وسیلۀ به ،ساعت 48زمان 
 و خشـک  سـوزاندن  روش بـه  هضـم  توسـط  هانمونه

 ،)50، 17( گردیـد  تهیـه یک کلریـدر  اسـید  بـا  ترکیب
 به شده تهیه عصارة در موجود پتاسیم مقدار گیريهانداز

 فتـومتر  فلـیم  دسـتگاه  کمـک  بـا  و ياشعله نشر روش
)JEAY PFP7( روش بـه  کلسـیم  مقادیر. گرفت انجام 

 اتمـی  جـذب  دستگاه کمک به و ايشعله اتمی جذب
)Shimadzu 1- 670( گیريهانداز ) 50شد .(  
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ــل  ــه روش آر  a، bکلروفی ــدها ب ــون و کارتنوئی ن
براي محاسـبه فالونوئیـد   و گیري شدند اندازه) 1967(

ــد   ــوم کلریـ ــد از روش آلومینیـ ــتفاده شـ  ).16( اسـ
از فالونوئیـد  و کارتنوئیدها ، a، bکلروفیل گیري اندازه
هاي برگ جوان و کامال توسعه یافته در مراحـل  نمونه

در نهایـت بـا اسـتفاده از    آخر گلدهی صورت گرفت. 
و کارتنوئیـدها  بـر    a، bمعادالت زیر میزان کلروفیـل  

   :گرم بر گرم وزن تر نمونه محاسبه شدحسب میلی
Chlorophyll a= (19.3×A663-

0.86×A645)V/100W 

Chlorophyll b= (19.3×A645-3.6×A663)V/100W 
Carotenoides= 100(A470)-3.27 (mg chl.a)-
140(mg chl.b)/227 

: حجم محلول صاف شـده (محلـول   V، در این روابط
: جـذب  Aلیتـر)،  فوقانی حاصل از سانتریفیوژ) (میلی

  باشد.تر نمونه (گرم) می: وزن Wنور (نانومتر) و 
در ابتدا آزمـون بارتلـت   ها، آوري دادهپس از جمع
دار شـدن، همگنـی   دلیـل عـدم معنـی   انجام شـد و بـه  

تجزیـه  شد و در ادامـه  تأیید واریانس اشتباه آزمایشی 
گیري شده بـه کمـک نـرم افـزار     صفات اندازه مرکب
SAS ها با آزمون انجام شد و میانگینLSD   در سـطح

 Excelدرصد مورد مقایسه قرار گرفتند. از نرم افزار  5
از آنجایی که اثر  ها استفاده شد.نیز براي ترسیم شکل

  ال دوم ــدار نبود آنالیز صفات کیفی براي سسال معنی
  انجام شد.

  
  ج و بحثنتای

) نشـان داد کـه   1نتایج تجزیه واریـانس (جـدول   
برهمکنش سال و تنش بـر وزن خشـک بـرگ و وزن    

دار نبود، ولی بـر سـایر صـفات در    خشک ساقه معنی
دار بود. اثر مرزنجـوش  سطح احتمال یک درصد معنی

دار بود و اثـر آویشـن کـوهی بـر     بر کلیه صفات معنی
اقه گیري شده به جز وزن خشک سهاي اندازهشاخص

دار بود. بـرهمکنش  در سطح احتمال یک درصد معنی
ــفات      ــامی ص ــر تم ــوش ب ــاره مرزنج ــنش و عص ت

گیري شده به جـز وزن خشـک میـوه در سـطح     اندازه
دار بود. برهمکنش سال، تنش احتمال یک درصد معنی

و عصاره مرزنجوش بـر وزن خشـک میـوه در سـطح     
دار بـود و بـر سـایر صـفات     احتمال یک درصد معنی

دار نبود. برهمکنش تـنش و آویشـن کـوهی بـر     معنی
ارتفاع بوته و وزن خشک برگ در سطح احتمال یـک  

دار بود. برهمکنش مرزنجـوش و آویشـن   درصد معنی
بر سطح برگ در سطح احتمال یک درصد و بـر وزن  

دار بود. خشک ساقه در سطح احتمال پنج درصد معنی
برهمکنش تنش، مرزنجوش و آویشن بر سطح بـرگ،  

تفاع، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه در سطح ار
  ).1دار بود (جدول احتمال پنج درصد معنی

مقایسه میانگین شاخص سطح بـرگ تحـت تـأثیر    
کـوهی  مرزنجـوش و آویشـن   ،کنش تیمار آبیاريبرهم

نشــان داد کــه افــزایش در عصــاره مرزنجــوش و     
 اريآبیشرایط کم هر دو کوهی مورد استفاده درآویشن

داري سبب افزایش سطح طور معنیبه مناسب آبیاريو 
میانگین شـاخص سـطح    که طوريبه ،برگ کنجد شد

 60برگ کنجـد در شـرایط آبیـاري مناسـب و تیمـار      
و  76/3کـوهی  درصد آویشن 20درصد مرزنجوش و 

درصد مرزنجـوش و   60آبیاري و تیمار کمدر شرایط 
که در هر دو مـورد   بود 93/2کوهی درصد آویشن 20
درصد را نسبت بـه شـاهد در پـی     18زایشی حدود اف

اگرچـه شـاخص سـطح بـرگ در     ). 1(شـکل   داشت
شرایط تنش توسط تیمارهاي مذکور بهبود یافت ولـی  

  کاهش رخ داده توسط تنش جبران نشد.
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 .کنجد اهیگ يرشد يهاشاخص یبرخ بر اثر سال، آبیاري، عصاره مرزنجوش و آویشن کوهی مرکب (میانگین مربعات)تجزیه  -1جدول  
Table 1- Combined analysis (Mean squares) of the effect of year, irrigation levels and Origanum vulgare and Thymus 

vulgaris extract spraying on some growth traits of sesame. 
  میوه خشک وزن

)Fruit dry 
weight( 

 ساقه خشک وزن
)Stem dry 

weight( 

  برگ خشک وزن
)Leaf dry 

weight( 

 بوته ارتفاع
)Length 

plant( 

  شاخص سطح برگ
)Leaf area 

index( 

درجه 
آزادي 

)df( 

  رمنابع تغیی
S.O.V 

**64.134 ns28.68699 **54.48 **08.850 **49.9027 1 
  (a)  سال

Year (a) 

2.09 18843.51 22.25 283.36 6972.94 4 
(سال) تکرار   

Rep (Year) 
**5.1387 ns08.4481 **65.755 **33.87381 **53.547074 1 

  (b)  آبیاري
Irrigation (b)  

**41.106 ns58772 ns49.4 **33.280 **37.4071 1 a×b 

23.02 1559.22ns 2.66 49 1730.77 4 
  اشتباه اصلی
Error 1 

**09.115 *75.85319 **07.84 **25.2154 **49.30900 2 
  )Cمرزنجوش(

Origanum vulgare 
(c) 

ns3.51 ns55109.32 ns0.77 ns30.08 ns183.09 2 a×c  
ns2.79 **52214.33 **13.36 **10.08 **4173.8 2 b×c  
**7.36 ns54208.03 ns1.27 ns26.33 ns646.93 2 a×b×c 

**51.277 ns5.56808 **14.187 **94.1972 **36.22831 2 
  (d) کوهیآویشن

Thymus vulgaris 
(d) 

ns32.1 ns33.54452 ns18.2 ns02.28 ns45.149 2 a×d 
ns02.1 ns75.58860 **94.5 **89.85 ns9.145 2 b×d 

ns19.0 *67.60999 ns05.0 ns25.31 **93.733 4 c×d 
ns16.5 ns43.61107 ns36.1 ns65.24 ns43.758 2 a×b×d 

ns76.1 ns11.23452 ns53.0 ns23.12 ns98.151 4 a×c×d 
ns69.0 *78.59818 *41.3 *21.39 *39.351 4 b×c×d 

ns77.2 ns97.2194 ns32.2 ns27.20 ns64.95 8 a×b×c×d 

1.74 19856.44 1.17 14.87 193.8 64 
  اشتباه فرعی
Error 2 

4.69 6.84 2.09 3.23 2.56 - 
  ضریب تغییرات درصد

CV(%) 
 داري می باشد.درصد و عدم معنی 1و  5داري در سطح ترتیب نشان داده معنیبه nsو  **،*

*,** and ns indicates significant difference at 5%, 1% probability levels and not significantly respectively.  

  
ــف   ــان مختل ــن  در گیاه ــد و آویش ــل کنج از قبی

، شاخص سطح اريآبیمشخص شده است که تنش کم
هاي جدید و دلیل کاهش اندازه و تولید برگبرگ را به

ــزش آن ــزایش ری ــی اف ــاهش م ــا ک ــین ه ــد و چن ده
گیري شده است که تولید و گسـترش بـرگ بـه    نتیجه

ایـن کـاهش   البتـه   اسـت. آبی خیلی حساس تنش کم
عنوان یک مکانیسم سازگاري در جهـت کـم کـردن    به
). ایوبی زاده و 46، 39( شده استزان تعرق معرفی می

طـور  که تنش خشکی به ند) بیان داشت1396همکاران (
داري شاخص سطح برگ ارقام مختلف کنجد را معنی
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پاشـی برگـی بـا اسـتفاده از     کـاهش داد ولـی محلـول   
 ،در شـرایط تـنش  فولیک) اسید (آهن و ترکیبات آلی 

 داري افـزایش داد طور معنـی شاخص سطح برگ را به
اسـت کـه اسـانس مرزنجـوش و      گـزارش شـده  . )8(

کوهی داراي خاصیت آنتی اکسیدانی هسـتند و  آویشن
ــایی و ضــد   محققــان بیشــترین عملکــرد ضــد باکتری
اکسیدانی اسانس این گیاهان را به ترکیبات فنلی مثـل  

 ،طـور کلـی  به). 6اند (تیمول و کارواکرول نسبت داده
افـزایش  سـبب  کـوهی  اسانس مرزنجـوش و آویشـن  

هـاي فعـال   مهـار گونـه  اکسـیدانی و  هاي آنتـی فعالیت
ریزش برگ تحت شرایط تـنش  خواهد شد و  اکسیژن

را و در نتیجه شاخص سـطح بـرگ   دهد میکاهش را 
رسـد کـاربرد   نظر میبه ،بنابراین. )6( دهندمیافزایش 

توأم اسانس مرزنجوش و آویشـن کـوهی بـا قابلیـت     
افزایش ظرفیت فتوسنتزي گیاه، تأخیر پیري و کـاهش  

باعث افزایش شاخص سطح برگ گردیده  ریزش برگ
  است.  

  

  
پاشی عصاره حلولحاصل از رژیم آبیاري و ممقایسه میانگین شاخص سطح برگ کنجد تحت تأثیر ترکیبات تیماري  -1شکل 

 .مرزنجوش و آویشن
Figure 1- Mean comparison for leaf area index affected by irrigation levels, Origanum vulgare and Thymus vulgaris 

extract spraying in sesame.  
  

مقایسه میانگین اثر آبیاري و مصرف عصـاره   جنتای
مرزنجوش و آویشن کوهی بر وزن خشک برگ نشان 

داري سبب کاهش طور معنیبهآبیاري  کمکه تنش داد 
بیشـترین وزن خشـک   کنجد شد و  برگ وزن خشک

مربـوط بـه   در مترمربـع  گـرم   88/57گ با میانگین رب
درصـد   60درصد حجمی آویشن و  20تیمار مصرف 

 وزن خشک برگ در حالی که بود مرزنجوش حجمی
 در شــرایط عــدم اســتفاده از عصــاره گیــاهی و تــنش

ر د ،طـور کلـی  به. دست آمدبهگرم در مترمربع  51/45
شرایط آبیاري مناسب استفاده از تیمار ترکیبی عصـاره  

یشن نسـبت  درصدي آو 20درصدي مرزنجوش و  60

درصـدي و در شـرایط    81/10به تیمار شاهد افزایش 
درصدي را نشان داد کـه نشـان    55/15زایشی فاتنش 

هــا در شــرایط هدهنــده اثرگــذاري بیشــتر ایــن عصــار
. در شــرایط تـنش اســتفاده همزمــان از  نامسـاعد بــود 
ــز  20درصــد و آویشــن  40مرزنجــوش  درصــد و نی

درصد  10درصد و آویشن  60کاربرد توأم مرزنجوش 
برگ را به حد گیاهـان   با جبران آثار تنش ماده خشک

پاشـی ایـن دو مـاده بـا     . در اثـر محلـول  شاهد رساند
آبیـاري ایـن صـفت بـه     باالترین غلظت در شرایط کم

 ).2(شـکل   داري بهتر از گیاهان شاهد شـد طور معنی
ـ      ،طور کلـی به و  اريدر هـر دو شـرایط تـنش کـم آبی
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آبیاري مناسب در تمامی سطوح مرزنجوش با افزایش 
وزن خشــک بــرگ  نیــز آویشــن کــوهیدز مصــرفی 

ــت ــزایش یاف ــه   .اف ــک در نتیج ــزایش در وزن خش اف
توان بـه  استفاده همزمان از مرزنجوش و آویشن را می

و اقـزایش شـاخص   تاثیر این مواد بـر افـزایش رشـد    
برگ دنبال آن وزن خشک نسبت داد که بهسطح برگ 

گـزارش شـده اسـت کـه افـزایش      بیشتر خواهد شد. 
هـاي  محلولیاهان تیمار شده با شاخص سطح برگ گ

یکی از علل افزایش عملکرد بـرگ (وزن خشـک    آلی
). احتماال یکی دیگر 6 ،20باشد (برگ) در گیاهان می

از دالیل باال بودن وزن خشک برگ در غلظـت بـاالي   
به تعویق افتادن پیـري و ریـزش    آویشن و مرزنجوش

برگ است. در همین رابطه گـزارش شـده اسـت کـه     
توانـد از  مـی  پاشی برگی توسط ترکیبـات آلـی  محلول

ها را به طریق اثر روي سرعت تولید اتیلن، پیري برگ
  ). 50تعویق اندازد (

  
  پاشی مقایسه میانگین وزن خشک برگ کنجد تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از رژیم آبیاري و محلول -2شکل 

 وش و آویشن.عصاره مرزنج
Figure 2- Mean comparison for leaf dry weight affected by irrigation levels, Origanum vulgare and Thymus vulgaris 

extract spraying in sesame. 
  

نتایج مقایسه میانگین اثر رژیـم آبیـاري و عصـاره    
سـال زراعـی نشـان داد کـه تـنش       2مرزنجوش طـی  

داري وزن طـور معنـی  در طـی دو سـال بـه    اريآبیکم
خشک میوه را کاهش داد و بیشترین وزن خشک میوه 

گـرم در بوتـه مربـوط بـه تیمـار       55/33با میـانگین   
 دردرصـد و   60با غلظـت  مصرف عصاره مرزنجوش 

که بـا  بود و مربوط به سال دوم شرایط آبیاري مناسب 
گـرم در   33/32تیمار مشابه در سال اول و با میانگین 

نتایج نشان  ).3(شکل داري نداشت بوته اختالف معنی
داد که بـین سـطوح مختلـف مرزنجـوش در شـرایط      

داري آبیاري مناسب در سال اول و دوم اختالف معنـی 
آبیـاري وزن خشـک    وجود نداشت و در شـرایط کـم  

در  در سال دوم نسبت بـه سـال اول بیشـتر بـود.    میوه 
ــم ــرایط ک ــاريش ــوم   آبی ــطح س ــال، س ــر دو س در ه
درصـد) از نظـر اثرگـذاري بـر مـاده       60مرزنجوش (

 ).3خشک میوه بـه لحـاظ آمـاري برتـر بـود (شـکل       
تـوان بـه   کاهش وزن خشک میوه در نتیجه تنش را می

کاهش شاخص سـطح بـرگ و بـه دنبـال آن کـاهش      
هـاي زایشـی   و انتقال مواد فتوسنتزي به اندامفتوسنتز 

هاي گیاهی سبب افزایش نسبت داد. استفاده از محلول
شـاخص ســطح بــرگ و در نتیجـه افــزایش فتوســنتز   

فـزایش  دنبـال آن وزن خشـک میـوه ا   خواهد شد و به
  خواهد یافت. 

de bc b d bc b cd b a

g f e
g f de ef d c

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0 10% 20% 0 10% 20% 0 10% 20%

0 40% 60%

رگ
ک ب

خش
زن 

و
)

ربع
ر م

 مت
 در

گرم
(

0)2
Le

af
 d

ry
 w

ei
gh

t (
g/

m

تیمار
Treatment

Normal irrigationآبیاري مناسب   Limited irrigationکم آبیاري 

T. vulgaris
O. vulgare



 و همکاران انصار زهره 

101 

 
  پاشی مقایسه میانگین وزن خشک میوه کنجد تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از سال، رژیم آبیاري و محلول -3شکل 

  عصاره مرزنجوش.
Figure 3- Mean comparison of fruit dry weight affected by year, irrigation levels and Origanum vulgare extract 

spraying in sesame.  
  

  
پاشی عصاره مقایسه میانگین ارتفاع بوته و وزن خشک ساقه کنجد تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل رژیم آبیاري و محلول -4شکل 

 مرزنجوش و آویشن.

Figure 4- Mean comparison of length plant and stem dry weight affected by irrigation levels, Origanum vulgare and 
Thymus vulgaris extract spraying in sesame.  
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ـ نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تنش کم  اريآبی
. داري وزن خشـک سـاقه را کـاهش داد   طور معنـی به

 سطوح مختلف استفاده از آبیاريشرایط کم اگرچه در
عصاره مرزنجوش و آویشـن سـبب افـزایش در وزن    

 10، ولی تنها توأم شدن دو سـطح  خشک ساقه گردید
درصـد در ایـن    60درصد آویشن با مرزنجوش  20و 

شرایط توانست مقدار این صـفت را بـه حـد گیاهـان     
 4شاهد در شرایط عدم تـنش نزدیـک نمایـد (شـکل     

ر شرایط آبیاري مناسب تیمار ترکیبی عصـاره  د الف).
درصـد حجمـی    20درصد حجمی مرزنجـوش و   60

نسبت به تیمـار شـاهد   درصدي را  17آویشن افزایش 
درصـد   40ترکیبی عصاره که همراه با تیمار نشان داد 

درصــد حجمــی آویشــن  20حجمــی مرزنجــوش و 
 باالترین مقادیر ثبـت شـده بـراي ایـن صـفت بودنـد      

. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته )الف 4(شکل 
متـر  سـانتی  25/154و  156، 159ترتیب با میانگین به

مربوط به شرایط آبیاري مناسب و اسـتفاده از عصـاره   
ــوش و   60 ــی مرزنج ــد  20و  10درصــد حجم درص

درصــد حجمـــی   40عصــاره  و حجمــی آویشــن   
 4(شـکل  بود  درصد حجمی آویشن 20مرزنجوش و 

 ). ب

مختلف حـاکی از آن اسـت کـه تـنش     گزارشات 
داري وزن خشک بـرگ، سـاقه و   طور معنیخشکی به

، 26دهـد ( را کـاهش مـی  ارتفاع بوته  ،و همچنینمیوه 
در خـوانی دارد.  )، که با نتـایج ایـن پـژوهش هـم    46

شرایط عدم تنش بـه دلیـل رطوبـت کـافی در خـاك      
عناصر موجود در خاك نسبت به شـرایط تـنش قابـل    

براي گیاه است. در نتیجه با افزایش جذب تر دسترس
این مواد توسط ریشه، وزن خشک اندام هوایی نسبت 

مختلف  هايبه شرایط تنش بیشتر خواهد بود. بررسی
 تحـت تـأثیر   گیـاه  رشـد  که داده است ) نشان36 ،18(

 از قبیل بیوشیمیایی و مختلف فیزیولوژیکی فرایندهاي
 متابولیسـم  و یـون  جـذب  مواد، فتوسنتز، تنفس، انتقال

 مستقیم فرایندها رابطه این گیرد کهمی مواد غذایی قرار
نظـر   بـه  .آن دارد تـداوم  و دسـترس  قابل میزان آب با

 گیـاه  آب پتانسیل آب خاك، پتانسیل کاهش با رسدمی
 و توسعه سـلول  براي الزم فشاري پتانسیل آن و به تبع

 ورشد  سرعت که طوري به باشدفراهم نمی آن تقسیم
دهـد.  می قرار را تحت تأثیر گیاه سلولی تقسیم سرعت

) گزارش نمودند که وجود 2010ر و همکاران (لسینک
عوامل محدودکننده فتوسـنتز در طـی دوره رشـدي و    
گلدهی باعث کاهش تعداد برگ و تعداد اندام زایشـی  
و کوچک شدن برگ و اندام زایشی و در نتیجه کاهش 

هـاي آلـی در   . کـاربرد محلـول  )42( شودوزن آنها می
اکسـیدانی گیـاه   غلظت مناسب با افـزایش تـوان آنتـی   

هـاي رشـدي گیـاه و در نتیجـه     سبب بهبود شـاخص 
، 22شـود ( مـی هاي مختلف اندامافزایش وزن خشک 

ــات  23 ). عصــاره آویشــن و مرزنجــوش داراي ترکیب
از هســتند و  ی از قبیــل کــارواکرول و تیمــولمختلفــ

اي خاصیت آنتی اکسیدانی یبات داراین ترکآنجایی که 
ممکن است این ترکیبات میزان فتوسـنتز را  ، باشندمی

اي هـ در گیاه افزایش و منجـر بـه افـزایش وزن انـدام    
واســطه پاشــی بــه. محلــول)6( دنشــده باشــ فمختلــ

گسترش سطح برگ و افزایش پتانسیل فتوسنتزي گیاه، 
تر شدن سـاختارهاي رویشـی، افـزایش    موجب بزرگ

هـــا و در نتیحـــه افـــزایش وزن و قطـــر ســـاقه وزن
 ،طــورکلی). بــه11شــود (هــاي مختلــف مــیقســمت

پاشـی  گزارشات مختلف حاکی از آن است که محلول
ــزایش   ــق اف ــات مختلــف از طری ــا اســتفاده از ترکیب ب
فتوسنتز گیاه سبب انتقال بیشتر مواد پرورده گیاهی بـه  

انـدام   هاي زایشی و به دنبال آن افزایش بـاروري اندام
زایشی تحت شرایط تـنش و در نهایـت افـزایش وزن    

 پیامـدهاي  ترینمهم از ).50، 21شود (اندام زایشی می
 و هـوایی  انـدام  رشـد  کـاهش  گیاهـان  در آبیکم تنش

 ترشـح  کـاهش  آن اصـلی  دلیـل  کـه  اسـت  گیاه ارتفاع
 افـزایش  وهـا)  ها و اکسین(جیبرلین رشد هايهورمون
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 گـزارش (اسید آبسیزیک و اتیلن)  رشد بازدارنده مواد
 بیشـتر  تخصـیص  سـلول،  آماس ،)37، 12است ( شده
 دورة شـدن  کوتاه تنش، با مقابله جهت شده سنتز مواد

 همگـی،  تـنش،  از گریـز  سـازوکارهاي  و گیـاه  رشـد 
 نتیجـه،  در و هـا سـلول  عـادي  توسعۀ از مانع توانندمی

   ).43( شوند گیاه ارتفاع کاهش
ــه واریــانس    ــایج تجزی ــه صــفات   نت ــوط ب مرب

ــک ــاده   فیزیولوژی ــر س ــه اث ــمنشــان داد ک ــاريک  ،آبی
مرزنجوش و آویشن کوهی و برهمکنش سه گانـه بـر   

درصـد   یکگیري شده در سطخ احتمال صفات اندازه
دار بــود. بــرهمکنش آبیــاري و مرزنجــوش بــر معنــی

گیري شده بـه جـز فالونوئیـد در سـطح     صفات اندازه
دار بود. برهمکنش آبیـاري و  درصد معنی کیاحتمال 

و کلسـیم و پتاسـیم    bو  aکلروفیل آویشن کوهی بر 
. بـود دار درصـد معنـی   یـک در سـطح احتمـال   بـرگ  

و برهمکنش آبیاري و  برهمکنش مرزنجوش و آویشن
 در ســطح تمــامی صــفات بــر مرزنجــوش و آویشــن

  ).2دار بود (جدول درصد معنیاحتمال یک 
  

 .کنجد اهیگ کیولوژیزیف  يهاشاخص یبرخ براثر آبیاري، عصاره مرزنجوش و آویشن کوهی  (میانگین مربعات) تجزیه واریانس  - 2جدول 
Table 2- Analysis variance (Mean squares) of irrigation levels, Origanum vulgare and Thymus vulgaris extract 

spraying effects on some physiological traits of sesame. 

 پتاسیم
(K)  

 کلسیم
(Ca)  

 کارتنوئید
(Carotenoid) 

 فالونوئید
(Flavonoid) 

 b کلروفیل
(Chlorophyll b) 

 a کلروفیل
(Chlorophyll 

a) 

 درجه

 آزادي
(df) 

  تغییرات منابع
(S.O.V) 

ns0.0001 ns0.01 ns0.05 **0.000001 ns0.07 ns0.01 2 
  تکرار
Rep 

**05.0 **07.0 **47.452 **00001.0 **99.549 **07.492 1 
  (a)  آبیاري

Irrigation (a) 

0.0002 0.01 0.09 0.000000001 0.05 0.01 2 
  1 خطاي آزمایش
Error 1 

**03.0 **06.0 **58.27 **000001.0 **17.70 **38.64 2 
  )b( مرزنجوش

Origanum 
vulgare (b)  

**0.03 **0.09 **10.17 ns0.00000002 **26.91 **25.48 2 a×b  

**03.0 **07.0 **93.6 **0000005.0 **31.6 **64.14 2 
  )c( کوهیآویشن

Thymus vulgaris 
(c)  

**06.0 **08.0 ns65.0 ns00000003.0 **36.6 **8.3 2 a×c 
**02.0 0.11** **32.1 **00000007.0 **02.2 **31.0 4 b×c 

**02.0 **12.0 **07.1 **00000003.0 **32.0 **52.0 4 a×b×c 

0.001 0.02 0.21 0.00000001 0.12 0.07 32 
  2 خطاي آزمایش
Error 2 

14.76 12.03 3.71 4.74 2.61 2.27 - 
 درصد ضریب تغییرات

CV (%) 
 .باشد یم يداریمعن عدم و درصد 1 و 5 سطح در يداریمعن داده نشان بیترتبه ns و **،*

*,** and ns indicates significant difference at 5%, 1% probability levels and not significantly respectively.  
  

 ،رژیـم آبیـاري   سه جانبه نتایج مقایسه میانگین اثر
و  aعصاره مرزنجوش و آویشن بر تغییرات کلروفیـل  

b  تنش و ثیر أتکلروفیل تحت نوع نشان داد که هر دو

طوري که بـا اعمـال تـنش    به ،دنباشمی گیاهیعصاره 
 ،کاهش یافـت  داريطور معنیبه یلفکلرو دومیزان هر 

ولی استفاده از دزهاي مختلف عصـاره مرزنجـوش و   
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داد ش را افـزای  آویشن کوهی میزان هـر دو کلروفیـل  
 7/21تــا  36/9از  aمقــدار کلروفیــل   .)3(جــدول 

 بیشـترین  متغیـر بـود.  گرم بر گرم وزن تر بـرگ  میلی
دست آمد که گیاهـان  در شرایطی به aکلروفیل  مقادیر

آب کافی دریافت کردنـد و توسـط بـاالترین غلظـت     
پاشـی شـدند. تفـاوت    درصد) محلول 60مرزنجوش (

هاي آویشن در این سطح وجود داري بین غلظتمعنی
داري بــین تــنش اخــتالف معنــینداشــت. در شــرایط 

ترکیبات تیمـاري مـورد مطالعـه مشـاهده نشـد، ولـی       
زمان با هر سـه  درصد هم 60 کاربرد برگی مرزنجوش

یشن با جبران تـنش ایـن صـفت را بـه حـد      سطح آو
نیـز تقریبـا نتیجـه     bدر کلروفیل  گیاهان شاهد رساند.

مشابهی حاصل شد. مقدار این صفت در برگ گیاهان 
 61/20درصد افـزایش بـه    78بود که با  58/11شاهد 

 20درصد و آویشن  60در ترکیب تیماري مرزنجوش 
 يتیمـار ترکیـب  . درصد در شرایط عدم تـنش رسـید  

و  مذکور در شرایط تنش نیـز بسـیار مفیـد واقـع شـد     
وجود آمده در اثر تنش براي ایـن صـفت را   کاهش به

   ).3(جدول  جبران نمود
 توسـط اثرات تنش خشـکی بـر میـزان کلروفیـل     

) مـورد مطالعـه قـرار    1391منصوري فر و همکاران (
بیان داشتند که بـا افـزایش شـدت     . ایشانگرفته است

 یابـد داري کاهش میطور معنیتنش میزان کلروفیل به
هـا  ي کلروفیـل ارسد کاهش در محتـو نظر می. به)29(

ــه دلیــل افــزایش کاتابولیســم تمــی ــد ب و تخریــب وان
هاي فتوسنتزي باشد که این فرآینـد نیـز خـود    رنگدانه

ي فراهم نبودن عوامل الزم جهت سنتز کلروفیل نتیجه
). 13باشد (می شتنو تخریب ساختمان آن در شرایط 

) کـاهش قابـل توجـه در    2000آگاستین و همکاران (
تحت شـرایط   اهکلروفیل و کارتنوئیدها و کل رنگدانه

به دلیل آسیب به کلروپالسـت   تاًتنش خشکی را عمد
  . )3( انددانستههاي اکسیژن فعال توسط گونه

آویشن و هاي گیاهی عصارهگزارش شده است که 
هـاي  اکسـیدان از طریق افزایش توان آنتـی  مرزنجوش

ــروتئین  ــنتز پ ــلولی و س ــتگاه  س ــد از دس ــاي جدی ه
دلیـل  بـه  این ترکیبات. )6( دنکنمی حفاظتفتوسنتزي 

اکسیدانی سـبب جـاروب کـردن    آنتیداشتن خاصیت 
د نشـو هاي اکسیژن تولید شده توسط تنش میرادیکال

ـ دهو در نتیجه میزان کلروفیل در گیاه را افزایش می د ن
ــین9، 5( ــدادي از محقق ــز ). تع ــه   نی ــد ک ــان دادن نش

پاشی برگی با استفاده از ترکیبات آلی مختلـف  محلول
کنندگی و جذب عناصر التکرت قداز طریق افزایش 

ي اتواند سبب افزایش در محتـو غذایی توسط گیاه می
  ).38، 13کلروفیل گردد (
ـ که تنش کـم  شودمالحظه می 3در جدول  اري آبی

ان کارتنوئیـد برگـی   سبب افزایش قابل توجـه در میـز  
اي که مقدار این صفت در گیاهانی کـه  گردید به گونه

در  36/8بودنـد از  هیچ تیمار برگـی دریافـت نکـرده    
گرم در گرم وزن تـر در  میلی 41/12آبیاري مناسب به 
نیز هاي گیاهی عصاره کاربرد برگی شرایط تنش رسید.

کـه در  طور نسبی این صفت را بهبود بخشید، طوريبه
تـا   35/17 نوئید با میانگینکارت باالترین مقادیر نهایت

 60 گرم در گرم وزن تر در ترکیب تیماريمیلی 58/18
و هر سه سطح آویشـن در  درصد حجمی مرزنجوش 

  .)3شرایط تنش ثبت شد (جدول 
تنوئیـدها بـا افـزایش    ورسد افـزایش کار نظر میبه

ها در شـرایط  شدت تنش بیان کننده نقش حفاظتی آن
خشکی باشد و با پیشرفت تنش بـه دالیلـی از جملـه    

هـا توسـط عوامـل    پیري تسـریع شـده و تخریـب آن   
اکسیژن فعال) از سرعت افزایش آنها  مخرب (از جمله

افزایش میزان کاروتنوئید در ایـن  ). 36شود (کاسته می
هـا  تواند ناشی از نقش حفاظتی این رنگیـزه شرایط می

هاي پذیر با رادیکالباشد. کاروتنوئیدها از راه برگشت
آزاد اکســیژن و تشــکیل زانتوفیــل مــانع تخریــب     

). گزارشـات مختلـف   21، 36( شـوند ها مـی کلروفیل
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حاکی از آن است کـه اسـتفاده از تیمارهـاي محلـول     
سبب افزایش در میـزان   داريطور معنیپاشی برگی به

ن بیـان داشـتند   یتنوئیدها خواهد شد و این محققوکار
ــی از   ــی برگ ــول پاش ــه محل ــت  ک ــرات مثب ــق اث طری

ملــه افــزایش متابولیســم در درون فیزیولــوژیکی از ج
بـاال بـردن میـزان کلروفیـل در      ،هـا و همچنـین  سلول
تنوئید و در نتیجه ماندگاري وها سبب افزایش کاربرگ

 .)36، 12( شودها میبیشتر برگ

ـ نتایج مقایسه میانیگن نشان داد که تنش کم  اريآبی
و همچنین اسـتفاده از عصـاره مرزنجـوش و آویشـن     

داري سـبب افـزایش در میـزان    طـور معنـی  کوهی بـه 
ــرگ ــد ب ــزان )3(جــدول  شــد فالونوئی . بیشــترین می

گرم بر گرم وزن تـر  میلی 003/0با میانگین  فالونوئید
درصـد حجمـی    60مربوط به شرایط تنش و عصـاره  

آویشن بود که نسـبت بـه   در هر سه سطح  مرزنجوش
البتـه   .درصدي را نشـان داد  100تیمار شاهد افزایشی 

درصـد   20درصد توأم با آویشن  40تیمار مرزنجوش 
(جـدول  در شرایط تنش نیز وضعیت مشابهی داشـت  

3.(  
تحقیقات مختلف حاکی از آن است که تنش سبب 

 جمله از )28، 13، 2شود (میزان فالونوئید میکاهش 

 تـنش  تحـت  گیاهـان  اکسـیدانی آنتـی  هـاي مکانیسـم 

 که چرا است، فنلی ترکیبات سطوح افزایش خشکی،

 هـاي گونـه  هـاي پاالینـده  عنوانبه ترکیبات گونه این

 سـبب  نتیجـه  در و کننـد مـی  عمل اکسیژن گر واکنش
 لیپیدها پراکسیداسیون از مانع و سلولی غشاهاي ثبات

 عنوانبه برگ در موجود فالونوئیدهاي). 15د (نشومی

 در را گیاهان و کنندیم عمل آزاد هايرادیکال گیرنده

 همچنـین،  .کنندمی محافظت اکسیداتیو هايتنش برابر
 در شـدن  وارد بـا  مسـتقیم  طـور بـه  هـا فالونوئیـد 

 وسـیله  به مستقیم غیر طوربه یا و احیایی هايواکنش

). 50( شوندمی اکسیداتیو تنش مانع آهن، کردن کالت
از آنجــایی کــه عصــاره آویشــن و مرزنجــوش داراي 

ــیخاصــیت  ــی و اکســیدانی و داراي آنت ــات فنل ترکیب
میزان از این طریق افزایش د نتوانمی ،دنباشمی یمتانول

 پراکسیداسیون و سلولی غشاهاياز تخریب فالونوئید 
گزارش شده است که ترکیبات  .لیپیدها جلوگیري کنند

داري سبب تحمـل گیـاه در برابـر    طور معنیمتانولی به
). 34شـود ( تنش خشکی در مقایسه با تیمار شاهد می

پاشی ) گزارش کردند که محلول2017(بهشتی و تدین 
با استفاده از ترکیبات آلی سـبب افـزایش در    لوبیاگیاه 

  .)12( شد کم آبیتحت شرایط تنش میزان فالونوئید 
نشـان داد کـه تحـت هـر دو      بررسی پتاسیم برگ

شرایط عدم تنش و تنش بیشـترین میـزان پتاسـیم بـا     
ــانیگن  ــه اســتفاده از  97/2و  3/2می درصــد مربــوط ب

درصـد   20درصـد حجمـی مرزنجـوش و     60عصاره 
ولـی در شـرایط تـنش بـا تیمـار       ،حجمی آویشن بود

درصـد   20درصـد حجمـی مرزنجـوش و     40عصاره 
نداشـت   وجـود  دارياخـتالف معنـی  حجمی آویشن 

پاشی با عصاره آویشن در شـرایط  محلول. )3(جدول 
در در ایـن شـرایط   کـه  اي تنش مؤثرتر بود بـه گونـه  

اسـتفاده از بـاالترین   تمامی سطوح عصاره مرزنجوش 
داري در ایـن  درصد) افزایش معنی 20(آویشن  غلظت

  ).3صفت ایجاد نمود (جدول 
درصـد در گیاهـان    24/0از  درصد کلسـیم بـرگ  

 اســتفادهدرصــد در شــرایط تــنش و  57/0شــاهد تــا 
 20درصد حجمی مرزنجوش و  60از عصاره  زمانهم

ترکیب تیمـاري یـاد    متغیر بود. درصد حجمی آویشن
شـده در شــرایط آبیــاري مناسـب نیــز افــزایش قابــل   
ــین   ــود. همچن ــاد نم ــرگ ایج ــیم ب ــوجهی در کلس  ،ت

 20پاشی آویشن به ویژه بـا غلظـت   اثرگذاري محلول
درصـد مرزنجـوش در    60درصد در سـطوح صـفر و   

درصــد  60و  40ش و نیــز ســطوح شــرایط عــدم تــن
مرنجوش در شرایط تنش کامال مشهود بـود (جـدول   

3 .(  
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 آبیـاري کـم نتایح نشـان داد کـه تـنش     ،طورکلیبه
 ،کلسیم شد و همچنـین پتاسیم و سبب افزایش درصد 

 ،با افزایش میزان مصرف عصاره مرزنجوش و آویشـن 
نتـایج   ،کلسیم نیز افـزایش یافـت. همچنـین   پتاسیم و 

نشان داد که اثر گذاري تیمارهاي استفاده شـده تحـت   
شرایط تنش بیشتر از شرایط عدم تنش بود و اسـتفاده  

هـاي  از تیمارهاي ترکیبی نسبت به تیمار ساده عصـاره 
کلسـیم  پتاسیم و استفاده شده اثرات بیشتري بر میزان 

  . )3(جدول  برگ داشت
 بـر  خشکی تنش اثر زمینۀ در موجود هايگزارش

 متفـاوت  گیـاهی  هـاي گونـه  در غـذایی  عناصر میزان
 اسـت  ممکـن  باشد مساعد رطوبت که هنگامی. است

 ایـن  و یابـد  کـاهش  گیـاه  هايبافت در پتاسیم درصد
 طـور بهباشد.  آن شدن رقیق علت به تواندمی موضوع

 میـزان  خشـکی  تنش اثر در که است این بر نظر ،کلی
 دلیـل بـه  آن و یابـد مـی  افزایش گیاه در پتاسیم جذب
 کنتـرل  در پتاسـیم  یـون  نقـش  و اسـمزي  فشار تنظیم
 معـدنی  عناصـر  سـهم  )2006( عمر). 8(ت اس روزنه
 قابـل  اسـمزي  تنظیم در را سدیم و کلر پتاسیم، چون
 )2002( همکاران و اشرف. )47( گزارش کردند توجه

 جـذب  میـزان  خشـکی  تنش اثر در که ردندک گزارش
 دلیـل  بـه  آن و یابدمی افزایش گیاه در پتاسیم و سدیم
 کنتـرل  در پتاسـیم  یـون  نقـش  و اسـمزي  فشار تنظیم
   .)7( است روزنه

  
کارتنوئید، فالونوئید، پتاسیم و کلسیم گیاه کنجد تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از  ،bو  aکلروفیل مقایسه میانگین  -3جدول 

 کوهی و مرزنجوش.عصاره آویشن پاشیو محلولرژیم آبیاري 
Table 3- Mean comparison effect of irrigation levels, Origanum vulgare and Thymus vulgaris extract spraying on 

chlorophyll a, b, flavonoid, carotenoid, Ca and K of sesame.  

 کلسیم
(Ca)  

  پتاسیم
(K)  

 فالونوئید
(Flavonoid) 

 کارتنوئید
(Carotenoid) 

 b کلروفیل
(Chlorophyll 

b) 

 a کلروفیل
(Chlorophyll a) آویشن 

Thymus 
vulgaris 

  مرزنجوش
Origanum 

vulgare 

 آبیاري رژیم
Levels of  
irrigation (%)  (%)  میلی گرم در گرم وزن تر  

)Fw1-mg g(  
0.22n 1.19i 0.0015gh 8.36h 11.58ef 12.38cd 0 

0 

 مناسب آبیاري
Normal 

irrigation 

0.26k-n 1.22i 0.0017fg 9.358gh 12.39e 13.39c 10% 

0.27jkl 1.29i 0.0018fg 10.26fg 14.28d 15.2bc 20% 

0.24mn 1.6h 0.0019ef 9.235gh 15.08cd 15.42bc 0 

40% 0.26lmn 1.69h 0.0014h 10.92ef 16.48c 16.68b 10% 

0.28jkl 1.77gh 0.0022d 11.43de 17.2bc 16.52b 20% 

0.28jkl 1.99fg 0.002e 10.35efg 17.39bc 18.62ab 0 

60% 0.29i-l 2f 0.0021de 10.33efg 18.63ab 19.71a 10% 

0.33h 2.3de 0.0023d 12.83d 20.61a 21.7a 20% 

0.32hij 2.01f 0.0023d 12.41d 9.25g 9.45e 0 

0 

 آبیاري کم
Limited 

irrigation 

0.35gh 2.35cde 0.0025cd 14.24c 9.23g 9.53e 10% 

0.4efg 2.37bcd 0.0027bc 15.03bc 9.36g 9.71e 20% 

0.32fgh 2.19ef 0.0026c 15.58b 9.34g 10.5de 0 

40% 0.41def 2.28de 0.0027bc 15.06bc 9.39g 10.46de 10% 

0.44bcd 2.73ab 0.0029ab 16b 11.59ef 9.36e 20% 

0.42cde 2.37b-e 0.003a 17.35a 10.28fg 10.39de 0 

60% 0.46b 2.49b 0.003a 17.52a 10.36fg 11.49cde 10% 

0.57a 2.97a 0.003a 18.58a 12.38e 11.28cde 20% 
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 )2002( همکـاران  و ماتسوماتو اساس گزارش بر
 سیتوپالسمی کلسیم افزایش سبب شدیداسمزي  تنش

 دارد را تـنش  کننـده  درك سیگنال نقش یک و گردید
 از ناشی برگ به زیکیآبس انتقال اسید و سنتز با .)30(

 روزنـه  نگهبان هايسلول کلسیمی در هايکانال تنش،
 افـزایش  بـه  ). میـل 1( شوندبسته می هاروزنه و فعال

 مطالعـه  ایـن  شـرایط  در کـه  تـنش  تحت کلسیم برگ
 و همکـاران  عبدالمجیـد  نتـایج  با شد، همسو مشاهده

افـزایش   کـه  اسـت  )2008( آالز و سردانز و )2007(
 .)40، 1( کردنـد  اعـالم  را خشکی تنش تحت کلسیم

ــین ــت   ،همچنـ ــر حاکیسـ ــات دیگـ ــی گزارشـ برخـ
پاشی با ترکیبات آلـی در شـرایط تـنش سـبب     محلول

   .)13شوند (افزایش جذب عناصر معدنی می
  

  گیري نهایینتیجه
نشان داد کـه بـا افـزایش میـزان      جنتای ،طورکلیبه

کـــوهی مصـــرف عصـــاره مرزنجـــوش و آویشـــن 
گیري شـده تحـت هـر دو شـرایط     هاي اندازهشاخص

(در برخی صـفات تنهـا در شـرایط     تنش و عدم تنش
توان اظهار داشـت کـه   می ،براینبنایافت.  بهبود تنش)

ــم  ــرایط ک ــن و   در ش ــاره آویش ــتفاده از عص ــی اس آب
گیاه در مقابله  افزایش توان تواند سبب مرزنجوش می

آبی شود و از آنجایی که نسبت بـه سـایر   با شرایط کم
بنابراین در مناطقی که  دارد،ها هزینه کمتري نیاز روش

ه از اسـتفاد تـوان  مـی  ،هسـتند آبی روبرو با شرایط کم
جبـران   جهـت کـوهی و مرزنجـوش را   عصاره آویشن

افــزایش  هــاي ناشــی از تــنش و بــه دنبــال آنآســیب
البته با توجه به نتایج مطلوبی که  عملکرد پیشنهاد داد.

ویـژه در  در محدوده این پژوهش براي این ترکیبات به
دسـت آمـد،   هاي باال در شرایط عـدم تـنش بـه   غلظت

ایط آبیاري مناسب نیز قابـل  استفاده از این مواد در شر
  خواهند بود. پیشنهاد
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