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 ;تقدیم هب پدر و ماردمان

کار نصیبمان ساخته ات رد ساهی ردخت رپ بار وجودشان      بیا سامیی و از  ی را بسی شاکریم هک از روی کرم پدر و ماردی فدا و خدا

  ریشه آنها شاخ و ربگ گیریم و از ساهی وجودشان رد راه کسب علم و دانش تالش نمائیم.

 

افتخاری است رب سرمان و انمشان دلیلی است رب بودنمان چرا هک این دو وجود پس از رپوردگار ماهی والدین هک بودنشان اتج 

 هستی مان بوده اند، دستمان را گردنتف و راه رفتن را رد این وادی زندگی رپ از فراز و نشیب آموختند.
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ری(  ;تقدری و تشکر )سپاسگذا

کار و رب  گار و رب کشت اهی ما جز باران رحمت الهی رد دل اهی ما جز تخم محبت م جان اهی ما جز الطاف  و مرحمت خود من

 .مبار، هب لطف، ما را دست گیر و هب کرم اه پاس دار

اند تشکر و قدر دانی کنیم. اساتید این گفتار فرصتی است ات از کسانی هک رد هب انجام رساندن این پایان انهم ما را یاری نموده

کاریان هک رد سعهو جناب آاقی دکتر راهنمای ارجمند، جناب آاقی دکتر مهدی رباردان فیروزآبادی  ی صدر و حسن م

 انهم را هب پایان ربسانیم.ایم این پایانشان صبر و شکیبائیشان و رد ساهی رهنمودشان توانستهزبرگوار راهنمایی

حسن قربانی قوژدی و جناب آاقی دکتر منوچهر قلی پور، اساتید مشاور، هک مرا مرهون نظرات و  جناب آاقی مهندس

 اهی دقیق خود نمودند.راهنمایی

 اهی  این زعزیان توفیق دهد.امیدوارم روزگار ما را هب جبران زحمت

 

 ژنادوحید علی
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دانشگاه زی زراعت دانشکده کشاور-رشته مهندسی کشاورزی کارشناسی ارشددانشجوی دوره نژاد اينجانب وحید علی

تأثیر پیش تیمار بذری و محلول پاشی عصاره آويشن کوهی بر برخی خصوصیات نويسنده پايان نامه صنعتی شاهرود 

 متعهد می شوم.دکتر مهدی برادران فیروزآبادی  راهنمائیتحت  رشد و فیزيولوژيک لوبیا چشم بلبلی

 صحت و اصالت برخوردار است. توسط اينجانب انجام شده است و از تحقیقات در اين پايان نامه 

 های محققان ديگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.در استفاده از نتايج پژوهش 

 تاکنون توسط خود يا فرد ديگری برای دريافت هیچ نوع مدرک يا امتیازی در هیچ جا ارائه  مطالب مندرج در پايان نامه

 نشده است.

   دانشگاه صنعتی »دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقاالت مستخرج با نام کلیه حقوق معنوی اين اثر متعلق به

 به چاپ خواهد رسید.« Shahrood  University  of  Technology» و يا« شاهرود

 پايان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقاالت مستخرج از ن نتايح اصلی پايان نامهحقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمد 

 عايت می گردد.ر

 ( استفاده شده است ضوابط و اصول  در کلیه مراحل انجام اين پايان نامه ، در مواردی که از موجود زنده ) يا بافتهای آنها

 اخالقی رعايت شده است.

 در کلیه مراحل انجام اين پايان نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی يافته يا استفاده شده است 

    اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعايت شده است .

 92/6/29خ: تاری

 امضای دانشجو                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالکیت نتایج و حق نشر
 ه ای، نرم افزار ها و کلیه حقوق معنوی اين اثر و محصوالت آن )مقاالت مستخرج، کتاب، برنامه های رايان

در تجهیزات ساخته شده است ( متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. اين مطلب بايد به نحو مقتضی 

 تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.

 بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد استفاده از اطالعات و نتايج موجود در پايان نامه. 

 

 تعهد نامه
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 چكیده
 

اين گونه استنباط می شود مواد موجود در آويشن کوهی خاصیت آنتی اکسیدانی با توجه به        

 و نمو رشدزنی و جوانهبر  تیتأثیر مثب زراعی روی گیاهان عصاره اين گیاه شايد بتوان با اعمالکه 

لوبیا چشم بلبلی در دانشکده کشاورزی روی گیاه آزمايشی به همین منظور  به دست آورد. آنها

اجرا شد. تیمارهای آزمايش شامل پیش تیمار بذری با عصاره  9312رود در سال دانشگاه شاه

درصد آويشن به  91پیش تیمار بذر با عصاره  ،عدم پیش تیمار بذرآويشن کوهی در پنج سطح )

به ( ساعت 21و  91 مدتدرصد آويشن به  21پیش تیمار بذر با عصاره  وساعت  21و  91 مدت

محلول پاشی با آب پاشی با عصاره آويشن کوهی در سه سطح ) و محلولعنوان فاکتور اول 

به  درصد آويشن کوهی( 21درصد و محلول پاشی با عصاره  91محلول پاشی با عصاره ، خالص

های کامل تصادفی در بودند که در قالب آزمايش فاکتوريل با طرح پايه بلوکعنوان فاکتور دوم 

 31محلول پاشی در يک مرحله و حدوداً  قبل از کاشت و پیش تیمار بذرها. قرار گرفتندسه تکرار 

پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهی موجب افزايش نتايج نشان داد روز پس از کاشت انجام شد. 

اکثر صفات مورفولوژيک و فیزيولوژيک از جمله وزن خشک برگ، دمبرگ، ساقه، قطر ساقه، 

 .برگ و درصد پروتئین دانه گرديدآب سبی نشاخص سطح برگ، تعداد غالف در بوته، محتوای 

افزايش در صفات مورد بررسی  سبببه طور معمول  پیش تیمارافزايش در مدت زمان همچنین 

ساعت و همچنین  91ساعت خیس خوردگی بذر نسبت به  21به طوری که مدت زمان  .گرديد

محلول  گیری شده ايجاد کرد.صفات اندازه بسیاری از عدم پیش تیمار بذر باالترين میزان را در 

از قبیل وزن خشک در اغلب صفات مورد بررسی موجب افزايش نیز پاشی با عصاره آويشن کوهی 

غالف، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، تعداد شاخه فرعی فرعی، شاخص سطح برگ، پايداری غشای 

ش تیمار بذر و محلول پیدر بین ترکیبات تیماری حاصل از گرديد.  پالسمايی برگ و پروتئین دانه

پیش تیمار همراه با آويشن کوهی درصد  91عصاره  محلول پاشی ،پاشی با عصاره آويشن کوهی

توانست تأثیرگذارترين ترکیب تیماری در جهت  ساعت 21مدت درصد به  21و  91بذر در عصاره 

 باشد.گیری شده صفات اندازه بسیاری ازافزايش 

 

 
 پیش تیمار بذر، لوبیا چشم بلبلی، محلول پاشی.آويشن کوهی، كلمات كلیدي: 

  



 ح

 

 لیست مقاالت مستخرج از پایان نامه
 

 

اثر محلول  .3131پور، م. نژاد، و.، برادران فیروزآبادي، م.، مكاریان، ح.، قربانی قوژدي، ح. و قلیعلی .3

کنگره علوم زراعت و پاشی با عصاره آويشن کوهی بر تجمع ماده خشک و عملکرد لوبیا چشم بلبلی. سیزدهمین 

 شهريور. 4-6. کرج آزاددانشگاه  .اصالح نباتات ايران

 

اثر پیش تیمار  .3131پور، م. نژاد، و.، برادران فیروزآبادي، م.، مكاریان، ح.، قربانی قوژدي، ح. و قلیعلی .2

لوبیا چشم بلبلی. سومین همايش علوم و و عملکرد بذر با عصاره گیاه دارويی آويشن کوهی بر تجمع ماده خشک 

 شهريور. 4-6دانشگاه آزاد کرج. تکنولوژی بذر ايران. 
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 صفحه عنوان
  فصل اول: مقدمه
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به عنوان منابع اصلی خوراک  هادورانگیاهان رکن اساسی حیات روی زمین هستند و در تمامی        

ی يهای گذشته گیاهان از تقدس بسیار باالاند. همچنین در تمدنو پوشاک مورد استفاده بشر بوده

اند )قاسمی، کردهعوامل سالمت روح و جسم آدمی ياد به عنوان  هاند، آن گونه که از آناهبرخوردار بود

(. بشر همواره از مواد ثانويه موجود در پیکره گیاهان به عنوان مواد دارويی برای تأمین و بهبود 9388

ولی سالمتی خود استفاده کرده است. قدمت خواص دارويی گیاهان شايد بیرون از حافظه تاريخ باشد، 

های مختلف در خصوص استفاده از دار مردم سرزمینيکی از داليل مهم اين قدمت، باورهای ريشه

ی گیاهان برای درمان . ايرانیان باستان معتقد بودند، همه(9371)امید بیگی،  گیاهان دارويی است

ها به کار گرفته می در روزگاران کهن، گیاهان نه تنها برای معالجه بیماریاند. بیماران آفريده شده

و جلوگیری از فساد حفظ اجساد  گیاهی برای مومیايی،اند، بلکه عنصر اصلی تهیه مواد مختلف شده

ضد سم و طبی، عطرها، ترياق، های تهیه روغن یباتی برای زيبايی و آرايش زنان،آنها و همچنین ترک

 (.9375حیدر، )میر اند و مصارف غذايی گیاهان به عنوان ادويه خیلی محدود بوده استنظاير آن بوده

وط به آثار و خواص دارويی گیاهان سینه به سینه منتقل گشته، با آداب و های مربدر طی تاريخ يافته

 های معاصر قرار گرفته است.سنن قومی در آمیخته و سرانجام در اختیار نسل

های قابل توجهی در زمینه خالص سازی و ، محققان به پیشرفت91و اوايل قرن  98در قرن        

تا قبل از قرن نوزدهم شناسايی ترکیبات شیمیای موجود در عصاره گیاهان دارويی دست يافتند. 

شدند، تا اينکه در قرن نوزدهم استخراج مواد مؤثره از گیاهان دارويی به شکل بسیار ابتدايی مصرف می

ون علوم مختلف، به ويژه علم شیمی و دارو سازی، اولین های روزافزبه دلیل پیشرفت گیاهان آغاز شد.

استخراج مواد خالص شیمیايی به منظور کاربردهای دارويی در اين دوران انجام گرفت و در راستای 

ها، درمان بیماران، به نحو چشمگیری اعجاز نمود. بدين وسیله، طیف گسترده ای از داروها، در رنگ

خت اين داروها سبب شد تا وسط متخصصان داروساز پديد آمد. ساهای مختلف تها و اندازهشکل

رکود شود، زيرا پزشکان بدون آگاهی از عوارض سوء  دچارروی گیاهان دارويی، يک باره  تحقیق 

داروهای شیمیايی و با اشتیاق فراوان، آنها را به بیماران خود تجويز می کردند، تا اينکه به تدريج 
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در جوامع علمی شنیده شد.  ی شیمیايییت يافتن مساله اثرهای جانبی داروهاهايی در مورد عینزمزمه

داروهايی با سرانجام، محققان با استفاده از تجربیات علمی، رفته رفته به منافع و مزايای استفاده از 

دارويی جلب شد و تحقیقات  اين نظر پژوهشگران به گیاهانبردند، بنابرمواد موثره طبیعی پی

رشد  ای روی آنها انجام پذيرفت. به طوری که قرن بیستم را قرن گیاهان دارويی نام نهاده اند.گسترده

روز افزون موارد استفاده از گیاهان دارويی و همچنین اثرات جديد شناخته شده حاصل از اين گیاهان 

ف های جديد و کشی پتانسیل باالی گیاهان دارويی برای پژوهشتوسط محققین، نشان دهنده

 تأثیرات نهفته حاصل از مواد مؤثره موجود در عصاره آنها می باشد.

ای است. مصريان و يونانیان باستان از آويشن ترين گیاهان دارويی و ادويهآويشن يکی از قديمی       

مردم  .ای يونانی و به معنی شجاع استکلمه 9تیموسکردند. های خود استفاده میبرای درمان بیماری

اند. اين گیاه در قرون وسطی به عنوان نمادی از دانستهيونان باستان اين گیاه را نماد شجاعت مردم 

آراستند. از می، قبل از جنگ خود را با اين گیاه شد و سربازان آن زمانقدرت و جرأت مطرح می

و خواص درمانی آن بر  های معتبر به عنوان يک گیاه دارويی نام برده شدهآويشن در اکثر دارونامه

    ايفا ای در مومیايی کردن اجساد شمرده شده است. عصاره اين گیاه در مصر باستان نقش عمده

کرد. پزشکان يونانی و مصری اثر قوی و تحريک کننده اين گیاه را شناخته بودند. حتی آشپزهای می

  .(9371)امید بیگی،  آن زمان هم به ارزش گیاه مذکور واقف بودند

-یم (اسانس)پیکر رويشی آويشن از بوی مطبوعی برخوردار است که ناشی از وجود روغن فرار        

قسمت اعظم  .(9112 د )ياماروا و همکاران،وای ساخته و ذخیره می شغده هایاسانس در کرک باشد.

و ترپینن(  اسانس آويشن را فنول ها )تیمول و کارواکرول(، هیدروکربن های مونوترپنی )مثل سیمین

همچنین در  .(9116)لنگ و فوستر،  لینالون( تشکیل می دهندو  و الکل ها )مثل آلفا ترپینن، توجان

د ید، ساپونین و مواد تلخ وجود دارپیکر رويشی آويشن غیر از اسانس ترکیباتی مانند تانن ها، فالونوئ

 . (9115)فوريا و بالنکا، 

                                                 

1- Thymus 
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از جمله ده اسانس معروف  ی که برای انسان داردخواص متعدد عالوه برآويشن کوهی اسانس        

ضد باکتريايی و ضد قارچی، آنتی اکسیدان، نگهدارنده طبیعی غذا و  است که دارای خواص

 .(9376)شاهرخی، است تأخیردهنده پیری 

ده از دلیل عوارض سوء استفاده از مواد شیمیايی و محدوديت استفاه ی اخیر، بشر بدر چند دهه       

تحقیقات نشان داده  .(9118)چاال و راويندرا، آنها به دنبال راهکارهای ديگری در اين راستا بوده است 

-دارنده و يا تحريک کننده رشد علفصورت بازه می تواند ب مواد آزاد شده در محیط توسط يک گیاه

 411111حدود  .(2113د )فوجی و همکاران، ها عمل نمايهای هرز، گیاهان زراعی و میکروارگانیسم

درصد از آنها جداسازی و  3متابولیت ثانوی توسط گیاهان و میکروارگانیزم ها تولید می شود که فقط 

گیاهان، مورد ارزيابی قرار ر تعیین هويت شده اند و از اين تعداد فقط تعداد بسیار کمی از نظر تأثیر ب

  اند.گرفته

-روزه محققان روی گیاهان اعمال میهای علمی که امپژوهشبسیاری از مواد مورد استفاده در        

اسید سالسیلیک( در واقع جزء ترکیباتی هستند که در سالمتی انسان  وبیک راسید آسکومانند ) کنند

ترکیبات و اسانس موجود در عصاره آويشن  نقش مؤثری دارند و در طب نوين از آنها استفاده می شود.

تأثیر گذار هستند و از آنها در طب قديم و  به طور مستقیم يا غیر مستقیمکوهی نیز بر سالمتی انسان 

بنابراين با توجه  (.9381حائزی زاده،  )جهان آرا و همچنین ساخت داروهای جديد استفاده شده است

شايد اين گونه استنباط می شود که ، آن به مواد موجود در آويشن کوهی و خواص آنتی اکسیدانی

به دست  آنها و نمو رشدزنی و جوانهبر  تیتأثیر مثب زراعی روی گیاهان عصاره اين گیاه بتوان با اعمال

هايی که طی فصول گرم سال رشد و گلدهی خود را کامل    چرا که اغلب گیاهان به ويژه آن آورد.

 کنند و کمتر گیاهی است که ازها را تجربه میکنند، در طول دوره رويش خود کمپلکسی از تنشمی

و اين يکی از داليل مهم عدم دستیابی به پتانسیل  های فعال اکسیژن در امان باشدصدمات گونه

 عملکرد و نیز کیفیت باالتر در گیاهان زراعی است.
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 باشد:اهداف در نظر گرفته شده براي این پژوهش به شرح زیر می

غلظت های مختلف در بررسی پیش تیمار بذری لوبیا چشم بلبلی با عصاره آويشن کوهی در  -9

 زمان های مختلف.

 

بررسی محلول پاشی با غلظت های مختلف آويشن کوهی از لحاظ تأثیر گذاری بر پارامترهای  -2

 کمی و کیفی لوبیا چشم بلبلی.

 

يافتن مناسب ترين ترکیب تیماری بین غلظت و زمان پیش تیمار و غلظت محلول پاشی از  -3

 یا چشم بلبلی.لحاظ تأثیرگذاری بر رشد و عملکرد لوب
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 حبوبات -2-3

روند. دانه حبوبات از منابع مهم غذايی سرشار از پروتئین برای تغذيه انسام و دام به شمار می       

غذايی انسان  حیوانی در رژيمهای درصد پروتئین در مقايسه با پروتئین 23تا  98حبوبات با دارا بودن 

اهمیت بسیار دارند. اهمیت بیولوژيکی حبوبات به سبب دارا بودن بسیاری از اسیدهای آمینه ضروری 

باالست. دانه حبوبات از لحاظ عناصر معدنی مانند آهن و کلسیم غنی هستند و مقادير کمی از 

ويتامین ث( و مقدار کاروتئین، ريبوفالوين )پیش ماده ويتامین آ(، اسید آسکوربیک )های ويتامین

متوسطی نیاسین و تیامین نیز دارند که در سالمتی و برطرف کردن ضعف جسمانی و سالمتی اعصاب 

های ها در ثبات تولید اکوسیستمهای مهم اين گیاهان، به نقش آنموثر هستند. از ديگر ويژگی

توان اشاره کرد. حبوبات با کشاورزی از طريق تناوب با ساير گیاهان زراعی و تثبیت نیتروژن جوی می

منابع با ارزش و قابلیت دستیابی به  کنندمیداشتن ريشه عمیق خود به شخم بیولوژيکی خاک کمک 

رطوبت خاک را نسبت به ساير گیاهان زراعی دارا هستند. همچنین به عنوان کود سبز برای تقويت و 

 (.9387حسینی، مجنون گیرند )توانند مورد استفاده قرار بهبود وضع فیزيکی زمین نیز می

 

 لوبیا چشم بلبلی -2-2

خانواده  زايایکه عالوه بر دارا بودن همه م است يکی از حبوبات ارزشمندی 9م بلبلیلوبیا چش       

زای کمتر نسبت به عوامل نفخ از نظر غذايی نیز به واسطه دارا بودن اسید فولیک فراوان وحبوبات 

های مختلف از لحاظ دامنه سازگاری با اقلیم باشد. همچنین لوبیا چشم بلبلیساير حبوبات متمايز می

با يک مديريت مناسب قابل  هاانواع خاک هوايی و در اکثر نواحی آب و و دارددرجايگاه مطلوبی قرار 

کشت آن از حاشیه مزارع تا مخلوط با  ايران سابقه طوالنی دارد و کار آن در کشت و باشد.کشت می

 در سبز تازه خوری و ،دانهصورت ه اين محصول ب معموالً .يا کشت اصلی رواج داشته است ن وسايري

                                                 

1- Vigna sinensis L.  
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و  شودمیاستفاده  ،حاصلخیزی خاک کود سبز درهمچنین  )قصیل( تغذيه دام و علوفه تغذيه انسان و

در کشورهای در حال توسعه مردم اساساً از محصوالت پر  (.9368)کوچکی و بنايان،  اهمیت دارد

غذيه می کنند. اين محصوالت از نظر تکاساوا نشاسته مثل برنج، گندم، ذرت، سورگوم، سیب زمینی و 

هايی که در ها نفر از مردم خصوصاً آنپروتئین غنی نیستند، حال آنکه يکی از مشکالت فعلی میلیون

از نظر پروتئین غنی می باشد و  لوبیا چشم بلبلی بود پروتئین است.مناطق گرم زندگی می کنند کم

   توازن بین مصرف پروتئین و در بسیاری از کشورها مصرف می شود. کمبود پروتئین يا عدم 

ها در مناطق گرمسیری است. مطالعات حاکی از آن کربن از مشخصات رژيم غذايی انسانهای هیدرات

پروتئین گیاهی می تواند سوء تغذيه و کمبود پروتئین را مرتفع سازد و است که ترکیب مناسبی از 

درصد وزن  21-31ی مصرف حبوبات جبران نمود. قسمتی از کمبود پروتئین را می توان به وسیله

برابر غالت  2-3را پروتئین تشکیل می دهد که اين میزان لوبیا چشم بلبلی های حبوبات از جمله دانه

مورد کشت در ايران مهمترين ارقام لوبیا چشم بلبلی . ای استیشتر از گیاهان غدهرابر بب 91-21 و

  21115و لوبیا چشم بلبلی واريته  عبارتند از لوبیا چشم بلبلی کامران، لوبیا چشم بلبلی واريته مشهد

ريته ها واريته مشهد دارای بذر سفید رنگ و زودپز است. رنگ ناف بذر اين واکه در بین اين واريته

تن در هکتار است. از ارقام  5/9های گرگان، مرکزی و خراسان حدود سیاه و عملکرد آن در استان

، رنیا را نام برد )کوچکی و بنايانو کالیف Yard Long ،New eraتوان ارقام ديررسخارجی آن می

9373.) 

 

 گیاه شناسی  -2-2-3

دار است. ای، نیمه باالرونده يا پیچک کم، بوتهی علفی، يکساله، با رشد لوبیا چشم بلبلی گیاه       

های توسعه يافته دارد. گرهکهای جانبی کامال سانتی متر و ريشه 81تا  61ريشه مستقیم به طول

)مجنون گیرند روی ريشه آن بزرگ و کروی است که معموال به صورت گروهی روی ريشه قرار می

متر بسته به رقم و سانتی 911تا  31ی متر و به طول سانت 5/9تا  5/1(. ساقه به قطر 9387حسینی، 



11 

  

های آن سه برگچه ای با ای است. برگهای زرد، سبز روشن يا قهوهشرايط محیطی کشت، به رنگ

های د. گل آذين به صورت خوشه جانبی، به طور متناوب از محل گرهنباشدمبرگ بلند و متناوب می

ها پهن يا استوانه ای و شوند. غالفد، زرد يا بنفش ديده میها به رنگ سفیشود و گلساقه تشکیل می

که به سادگی شکفته هستند سانتی متر با نوکی پهن به طرف پايین  31تا  91نسبتا طويل به طول 

ای تغییر می يابند. در هر های رسیده به رنگ زرد يا قهوههای نارس سبز رنگ، و غالفشوند. غالفمی

وزن هزار  .باشندها از نظر شکل، اندازه و رنگ متفاوت میدانه تشکیل می شود. غالف 51ته تا حدود بو

. جوانه زنی لوبیا چشم بلبلی نیز به (9387م متغیر است )مجنون حسینی، گر 311تا  61دانه از 

 (. 9387جیل است )پارسا و باقری، صورت اپی

 

 سازگاري -2-2-2

سازگاری خوبی به دمای باال و خشکی دارد. ها در مقايسه با ساير لگوملوبیا چشم بلبلی        

گراد است و چنانچه دمای خاک کمتر درجه سانتی 91ترين دمای خاک برای رشد اولیه آن مناسب

درجه  95تا  92شود جوانه زنی بذر خوب و سريع نخواهد بود. حداقل دمای هوا برای جوانه زدن 

گراد بهترين رشد و نمو را خواهد داشت. اين درجه سانتی 35تا  27ای بین گراد است و در دمسانتی

رود. لوبیا به خشکی هوا مقاوم است ولی خشکی گیاه به سرما حساس است و در يخبندان از بین می

ه گذارد. آبیاری به هنگام گلدهی و تشکیل بذر تاثیر بمطلوب میخاک بر تولید محصول آن اثر نا

 دلیل رد محصول خواهد داشت. عملکرد لوبیا چشم بلبلی در مناطق مرطوب نیز بهسزايی بر عملک

های شنی رسی با زهکشی مناسب محصول خوبی يابد. در خاکها کاهش میخسارت آفات و بیماری

هايی که رطوبت متوسط داشته و غنی از مواد آلی باشند بهترين محیط توان برداشت کرد. خاکمی

کند و در را تحمل می 5 -5/5های اسیدی با اسیديته آيد. خاکل به شمار میکشت برای اين محصو

های آهکی و خنثی با های اسیدی کشت می شود. خاکبرخی مواقع به عنوان اصالح کننده خاک
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برای آن مطلوب است. لوبیا چشم بلبلی گیاهی روز کوتاه است و به راحتی سايه را  5/6 -7اسیديته 

. گیردهمین دلیل در برخی مناطق در سیستم کشت مخلوط مورد استفاده قرار می کند و بهتحمل می

 کشت نیز  در تناوب پنبه موفقیت آمیز است و سورگوم و زراعت آن بصورت کشت مخلوط با ذرت و

 (.9387)مجنون حسینی،  داشت خواهد پنبه برای خوبی نتیجه بلبلی چشم لوبیا از بعد پنبه

و هوا حساس لوبیا چشم بلبلی به تغییرات آب  دانه درعملکرد همچنین سرعت رشد زايشی و      

ای مختلف از اين لحاظ هیپو ژنوت هستندهای تنظیم کننده مهمترين فاکتور ی نوری و دمادوره است.

و محصول  تر شود، تعداد میوه بیشتروالنیی زايشی در گیاه طباشند. هر چه طول دورهمیمتفاوت 

وز، باالی ر دمایکنند شامل شود. شرايط محیطی که اين دوره را کوتاه میبیشتری نیز تولید می

 باشند.ها در غالف میو تنش خشکی در طی پر شدن دانهروز و شب  دما دراختالف زياد 

وسط . متشودديده میدر مناطق مختلف لوبیا چشم بلبلی دانه زيادی در عملکرد  هایتفاوت     

کیلوگرم در هکتار است. علت اين کاهش محصول، کشت درهم  88عملکرد آن در اراضی غرب آفريقا 

بدون آنکه کود مصرف شده باشد و يا آن را از حشرات متعدد محافظت کرده باشند.  استآن با غالت 

  4111تا  9111که به صورت منفرد کشت شود و مديريت خوبی اعمال گردد، حدود هنگامی ولی

 (.9373)کوچکی و بنايان،  گرم در هکتار عملکرد خواهد دادکیلو

 

 مراحل رشد و نمو -2-2-1

های زايشی و مراحل رشد و نمو حبوبات را می توان به سه مرحله رشد رويشی، تمايز اندام       

های جانبی های حقیقی، ساقه و جوانهتشکیل غالف، بذر و رسیدن تقسیم کرد. طی دوره رويشی برگ

انجامد. در دوره روز به طول می 951تا  11رويشی تشکیل می شود. اين دوره در لوبیا چشم بلبلی 

های زاينده های جانبی شاخهشوند، ساقههای حقیقی بیشتری تشکیل میهای زايشی برگتمايز اندام

هفته در ارقام زودرس و  4تا  2ها تشکیل خواهند شد. اين دوره بین کنند و در نهايت گلرا تولید می

ت، رشد رويشی با های رشد محدود حبوباانجامد. در گونهرس به طول میماه در ارقام دير 5/2تا  2
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های رشد نامحدود رشد رويشی در زمان گلدهی و شود در حالی که در گونهآغاز گلدهی متوقف می

ها و ها و دانهها، تشکیل غالفيابد. سومین مرحله رشد با گلدهی و تلقیح گلحتی پس از آن ادامه می

 (. 9387در نهايت رسیدگی توام است )مجنون حسینی، 

 

 بینیاز آ -2-2-4

 رطوبت خاک به آبیاری نیاز دارد. هوا ومای بسته به د روز يکبار 92تا  91لوبیا چشم بلبلی هر       

در مناطق گرمسیری و . کندبندی تولید محصول را تضمین می دانه مرحله گلدهی و بار آبیاری در دو

قادر به  ولیآمیز است نیمه گرمسیری خشک، کاشت لوبیا چشم بلبلی فقط در شرايط فارياب موفقیت

 .(9387)پارسا و باقری،  باشدها نمیزنی و رسیدن بذردر طی جوانه تحمل آب اضافی خصوصاً

 

 نیاز غذایی -2-2-5

به مصرف انواع مختلف چشم بلبلی العمل گیاه لوبیا های متعدد جهت مشاهده عکسبررسی       

کیلوگرم در  951تا  911مصرف انجام شده است. اين گیاه حدود  مصرف و کمپر های شیمیايیکود

ی های تثبیت کنندهی آن توسط باکترینمايد که بخش عمدههکتار نیتروژن از خاک جذب می

کیلوگرم نیتروژن( با  51تا  25کیلوگرم در هکتار اوره ) 911تا  51شود. لذا مقدار نیتروژن تأمین می

اده آلی و نیتروژن آن، جهت تحريک رشد اولیه گیاه الزم است. در مواقعی توجه به نوع خاک و مقدار م

خالص در  نیتروژنکیلوگرم  911که خاک از لحاظ میزان مواد آلی و نیتروژن بسیار فقیر باشد تا 

که اسیديته  7تا  5/6هکتار نیز توصیه شده است. اغلب عناصر غذايی برای گیاه در محدوده اسیديته 

باشند. در بین گیاهان زراعی، لوبیا بیش از سايرين به ت لوبیا است، قابل جذب میمناسب جهت کش

مصرف واکنش نشان می دهد. کمبود عناصری مانند روی، بر، آهن، مولیبدن و مس  مصرف عناصر کم

 (. 9387شود )پارسا و باقری، موجب اختالل در رشد و نمو طبیعی گیاه و سبب کاهش عملکرد آن می
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 برداشت  -2-2-6

روز  4تا  2برداشت جهت تازه خوری هر  .استبرداشت  با اهداف مختلف قابللوبیا چشم بلبلی        

 شوند.های سبز آماده برداشت میروز پس از گلدهی غالف94  تا 92حدود  ،شوديکبار انجام می

اند محصول درو گل دادهدرصد مزرعه  95 تا 91بايستی زمانی که  ،باشدعلوفه هدف برداشت چنانچه 

چنانچه هدف کود سبز باشد بايد مزرعه  صرف دام برسد.ه مسیلو ب صورت تازه يا خشک وه ب و شود

 یمترسانتی 21آهن تا عمق  توسط گاو کافی توسط ديسک خرد و پس از رشد قبل از گلدهی و

-ها انجام میرنگ غالفر یتغی عنوان دانه در زمان خشک شدن وه نهايتاً برداشت ب و داخل خاک شود

 صورت تازه هره ب باشد وتن می 5/2 تا 2 هکتار محصول دانه لوبیا چشم بلبلی در میزان عملکرد شود.

-بیماری آفات و ،روز اختالف شديد دمای شب و دمای باال و .کندتن محصول تولید می 91 تا 6هکتار 

)مجنون حسینی،  باشندشم بلبلی میهای هرز از عوامل کاهنده محصول لوبیا چعلفهمچنین  ها و

9387.) 

 

 گیاهان دارویی -2-1

آغاز استفاده از گیاهان دارويی به صورت جمع آوری از طبیعت يا کشت آنها مشخص نیست.       

-ای جز توسل به گیاهان نداشت. با اين وجود در طول تاريخ در تمدنانسان در تمام دوران تاريخ چاره

ترين عامل مورد استفاده در التیام و درمان دردها مورد دارويی به عنوان اصلی های بزرگ دنیا گیاهان

اند. در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم تحقیقات علمی روی گیاهان دارويی استفاده قرار گرفته

های گیاهی زيادی نتايج اين تحقیقات را منتشر نمودند و گیاهان گسترش يافت و همزمان دارونامه

 . با گذشت زمان بر تعدادارويی به عنوان عوامل مهم دارويی با مبنای علمی مورد استفاده قرار گرفتندد
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تر شد. باالخره در دوره جديد های کاربرد آنها گستردهگیاهان دارويی شناخته شده افزوده و زمینه 

د را ا مجدداً توجه خوههای تحقیقاتی بسیاری از کشورصنايع داروسازی و تحقیقاتی، پزشکان و گروه

با ايجاد مزارع وسیع آزمايشی و طوری که ه به منابع طبیعی و گیاهان دارويی معطوف داشتند. ب

آئینه چی، )ی مهمی در کشاورزی مطرح شده است تولیدی، کشت گیاهان دارويی به عنوان شاخه

9365.) 

در هیچ زمانی توجه به گیاهان دارويی و اثرات کاربرد و طريقه استفاده از آنها کامالً قطع نشده        

قرن گذشته استفاده از داروهای شیمیايی و سنتزی به شدت رواج يافته ولی آثار است. اگرچه در نیم 

مواد موثره  رازي ه است،سبب گرايش مجدد به گیاهان دارويی گرديد زيان بار آنها بر زندگی انسان

گیاهان دارويی به دلیل همراه بودن آنها با مواد ديگر پیوسته از يک حالت تعادل  موجود در عصاره

رو  آورند و از اينو اثرات جانبی به بار نمی شوندمید، لذا در بدن انباشته ننباشبیولوژيک برخوردار می

 (.9382دارند )زمانی، ای نسبت به مواد شیمیايی امتیاز و برتری قابل مالحظه

های متابولیسمی در پیکره ويژگی دارويی بودن گیاهان به واسطه ترکیباتی است که طی واکنش       

ها، لیپیدها و آمینو های اولیه مانند کربوهیدراتيابد. عالوه بر متابولیتآنها تولید شده و تجمع می

ندک به عنوان مختلف با وزن مولکولی ا اسیدها، گیاهان قادر به سنتز دسته عظیمی از ترکیبات

 يند عادی مربوط به رشد، نمو و تولید مثل آها در فرباشند که اين متابولیتهای ثانويه میمتابولیت

-های مذکور بالفاصله موجوديت گیاه را به مخاطره نمیو فقدان متابولیتدارد ها دخالت مستقیم نآن

ها، استروئیدها، آلکالوئیدها و فنل متابولیت ثانويه از قبیل ترپنکنون بیش از يکصد هزار تااندازد. 

پروپانوئیدها در گیاهان شناسايی شده است و هر ساله حدود چهار هزار ترکیب جديد بر اين تعداد 

  .(2111)ورپورته و همکاران،  شودافزوده می
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      آویشن -2-4

های خانواده که يکی از مهمترين جنسدر فارسی معروف به آويشن است  جنس تیموس       

مبدا پیدايش اين جنس . قرار دارد 3در زير خانواده نپتوداسه 2است. متعلق به قبیله منتا 9نعناعیان

طق ااند و به دنبال مندوران سوم زمین شناسی است و در فلور خشک پسند اين دوره، آن را يافته

 و بعد از آن تا به امروز تکامل اين جنس صورت گرفته است 4خصوص در دوره پلويسنه خشک ب

 (.2112)مورالس، 

به معنای عطر گرفته شده است. تفسیر ديگری که در رابطه با  Thyoنام آويشن از کلمه يونانی        

به گروهی از گیاهان  Thymus وبه معنای قوت است  Thymosنام اين جنس وجود دارد کلمه يونانی 

 (. 9388، اند )جم زادت کننده و محرک بودهکه دارای اثر تقوياست شده اطالق می

ای منشاء گرفته است و منطقه آويشن گیاهی چند ساله و معطر است که از مناطق مديترانه       

چوبی،  اين گیاه (.9383مديترانه به عنوان مرکز اين جنس معرفی شده است )نیک آور و همکاران، 

های تیموس ای صاف و بدون دندانه است. گونههايی واجد کنارهای چند ساله با برگکوتاه قد، کپه

 (.9377، شان هستند )جم زادت در تمام سطحهای يکنواخهای پوشیده از کرکايران اکثراً دارای ساقه

 

 هاي دارویی و درمانی آویشنویژگی -2-4-3

ای به عنوان چای گیاهی، مقوی، به طور گسترده های گل و برگ آويشندر طب سنتی از قسمت       

ی معده، ضد جوش سر و صورت و بدن، ضد سرفه، ضد نفخ، ضد اسپاسم، هضم کننده، باد شکن، مقو

                                                 

1- Lamiaceae  

2- Mentheae 

3- Nepetoideae 

4- Polvisen 
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درد، ضد کرم، درمان شب ادراری کودکان )دم کرده برگ( و همچنین به عنوان درمان ضد 

 (.9371امید بیگی، و 9376شاهرخی، )ود شمیسرماخوردگی )در ايران و نیز ساير کشورها( استفاده 

رود. تیمول موجود های انگلی به کار میکرم و همچنین از اسانس آويشن برای درمان سوختگی، اگزما

کند. عصاره آبی درمان کننده تومورهای لوله گوارشی در اسانس آويشن سقط آور و ادرار را سبز می

تومورها و سرطان است. اين گیاه تشنجات را تسکین داده است و افشره به همراه سرکه درمان کننده 

واکرول و فالونوئیدها هستند ر(. ترکیبات اصلی آويشن تیمول، کا9371باشد )زمانی، و ضد بو نیز می

 (.2112باشند )بارنس و همکاران، ريايی، ضد نفخ و ضد کرم میکه اغلب دارای خاصیت ضد باکت

 

 یشنخصوصیات فیتوشیمیایی آو -2-4-2

شود ترين گیاهان دارويی محسوب میيکی از محبوببه دلیل خواص معطر و دارويی آويشن        

-های مختلف آويشن، اسانس می(. ترکیب غالب در پیکره رويشی گونه9383)نیک آور و همکاران، 

و مواد تلخ در پیکره رويشی آويشن وجود  باشد. غیر از اسانس ترکیباتی مانند تانن، ساپونین، فالونوئید

نوئیدها ودو گروه ترکیبات شیمیايی اصلی در آويشن، ترپنوئیدها و فال .(9115)فوريا و بالنکا، دارد 

 کنند. دارويی اين گیاه ايفا می گذاریهستند. اين ترکیبات نقش اصلی در اثر

 %11یدها هستند که معموال حدود ترکیبات ترپنوئیدی شاخص در آويشن اصوال منوترپنوئ       

های فنولی شامل تیمول و کارواکرول، ترکیباتی (. ترپن9377، دهند )جم زاداسانس را تشکیل می

 (.2112موس در درجه اول اهمیت قرار دارند )بازر، هستند که در جنس تی

-منوترپن که جزءباشند دومین گروه ترکیبات مهم در جنس آويشن پاراسیمن و گاماترپینن می       

و پاراسیمن ترکیباتی هستند که در مسیر بیوسنتزی  نهای هیدروکربنی هستند. در واقع گاماترپین
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شوند )جم بعد از تیمول و کارواکرول قرار دارند و در نتیجه همیشه همراه تیمول و کارواکرول ديده می

 . دهدهوايی اين گیاه را نشان میهای ساير ترکیبات موجود در اندام 9-2جدول شماره  (.9377زاده، 

 

 

 (9111گرم پیکر رويشی آويشن )پراکش،  911ترکیبات موجود در  -9-2جدول 

 مقدار تركیبات

 آب

 انرژی

 پروتئین

 چربی

 کربوهیدراتها

 پنتوزان

 فیبر

 خاکستر

 کلسیم

 آهن

 منیزيم

 فسفر

 پتاسیم

 سديم

 روی

 نیاسین

 ) به صورت بتاکاروتن ( Aويتامین

 گرم 8/7

 کیلوکالری 351تا  257

 گرم 9/1تا  8/6

 گرم 4/7تا  6/4

 گرم 1/63تا  48

 گرم 96تا  92

 گرم 24تا  91

 گرم 2/93تا  7/99

 میلی گرم9811

 میلی گرم 924

 میلی گرم 221

 میلی گرم 219

 میلی گرم 4/8

 میلی گرم 55

 میلی گرم 6

 میلی گرم 5

 واحد 3811
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باشند. اسید کافئیک های غنی از اسیدهای فنلی آزاد میخانواده نعناعیان در برگیرنده انواع گونه       

يک استر  9باشند. اسید رزمارينیکدهای فنلی آزاد در اين خانواده مییترين اسو استرهای آن فراوان

باشد که حضور شده می کامالً شناختهو نقش فیزيولوژيکی های دارويی خاص کافئول مهم با ويژگی

ترين استرهای های گیاهی گزارش شده است. اين ترکیب يکی از عمومیآن در تعداد زيادی از گونه

و به عنوان نشانگر شیمیايی زير خانواده ساتوروئیده  استاسید کافئیک موجود در خانواده نعناعیان 

نزوئیک نیز معموال همراه اسید مطرح است. مشتقات هیدروکسی سینامیک ) کافئیک اسید( و اسید ب

 (.2119اينیک در اين خانواده حضور دارند )زگورکا و گلونیکا، رزم

های اخیر نشان داد که بازده و ترکیبات اسانس موجود در گیاهان دارويی به ژنتیک، آب و يافته       

وابسته است )جم زاده،  هوا، عوامل خاکی، ارتفاع، توپوگرافی، شرايط رشد و اثر متقابل محیط و ژنوتیپ

9377.) 

 

 هاي ثانویه گیاهیمتابولیت -2-5

کنند که اغلب بر اساس خصوصیات گیاهان طیف وسیعی از ترکیبات طبیعی را تولید می       

های های ثانوی در طی يک سری واکنشگردند. متابولیتبندی میشیمیايی و مسیر بیوسنتزی طبقه

گردند. های اولیه مشتق میشود، از متابولیتنامیده می "ثانوی متابولیسم"آنزيمی پیچیده که 

های ثانوی وابسته به ساختار شیمیايی منحصر به فرد مطالعات نشان داده است که اثر دارويی متابولیت

های دارويی قادر به تولید و تجمع يک چنین ترکیباتی با آنها است. بر خالف ساير گیاهان، گونه

 (. 2119يک خاص خود هستند )بوگارد و همکاران، فعالیت فیزيولوژ

                                                 

1- Rosmarinic acid 
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ها( بر خالف ونوئیدها و کینونها، فالئیدها، گلوکوزيدها، ترپنهای ثانويه )آلکالومتابولیت       

های ساده( هیچ نقش های اولیه )کلروفیل، اسیدهای آمینه، نوکلئوتیدها يا کربوهیدراتمتابولیت

تنفس، انتقال و تمايز ندارند. وظیفه اصلی آنها حفاظت گیاه در برابر مشخصی در مراحل آسمیالسیون، 

های غیر زنده محیطی مثل خشکی و ها و گیاهخواران و برخی برای سازگاری با تنشحمله پاتوژن

 (.9371شوری است )کافی و همکاران، 

مختلف غذايی، دارويی، ها در صنايع م کاربرد گسترده و اهمیت اقتصادی اين متابولیتغرعلی       

آرايشی و بهداشتی، عطر سازی، رنگ سازی و تهیه سموم بیولوژيک، روابط فیزيولوژيک اغلب 

 های ثانويه در گیاهان مشخص نشده است.متابولیت

های مختلف محیط و پديده شرايطهای ثانوی را به عنوان ابزار سازگاری با گیاهان متابولیت       

 شرايطنمايند. به همین دلیل زمانی که گیاه در اصل و نسل خود تولید می زيست برای حفاظت از

 شرايطگیرد کمیت و کیفیت مواد ثانوی خود را در جهت سازگاری به اين اکولوژيکی مختلف قرار می

 (.2112دهد )برنس، تغییر می

 

 تركیبات فنولی -2-5-3

ترين گروه ترين و گستردههستند که يکی از متداولهای ثانويه گیاهی ترکیبات فنولی، متابولیت      

بیان ( 9118)همان طور که توسط هاربرن  (.9188)هاربورن،  دهنداز مواد را در گیاهان تشکیل می

ای تعريف شود تواند از لحاظ شیمیايی دقیقا به عنوان ماده، اصطالح فنولی يا پلی فنول میاست شده

و اين حلقه دارای يک )فنول( يا بیشتر )پلی فنول( هیدروکسیل  استکه دارای يک حلقه آروماتیک 

 است.
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   ی ثانويه طبیعی بر اهبه عنوان يک قانون کلی اصطالح فنولی و پلی فنول به همه متابولیت       

فالونوئید هستند که طی آن -فنیل پروپانوئید-گردد که از نظر بیولوژيکی ناشی از مسیر شیکیماتمی

ها تعداد دو يا بیشتر گروه د. اغلب فنولنشوها تولید میمر و همچنین پلی فنولمر و منویهای پلفنول

 هیدروکسیل دارند.

های ديگر ها و بسیاری از فعالیتگیاهان جهت رنگ گیری، رشد و تولید مثل، مقاومت به پاتوژن       

-حیوان و گیاه-ها در روابط گیاهر مشارکت آناهای گیاهی در کننیازمندند. فنولبه ترکیبات فنولی 

و کالت  هاقرمز، آبی و ارغوانی، آنتی اکسیدان هایرنگیزه بیشترمیکروارگانیسم، نقش کلیدی در 

های فلزی داشته و به عنوان عوامل سیگنالی در هر دو بخش باال و زير زمین بین گیاه و بقیه کننده

 (.2119)هاربورن،  فعالیت دارند، UVها و همچنین به عنوان ضد اشعه ارگانیسم

بعضی از  طی انتخاب طبیعی داشته باشند.را ا توانند ارزش سازگاری کافی برای بقها میفنول       

های مهم استراتژيک، جايی که آنها نقش ها اغلب در مکانکه فنول اندمحققان به اين نکته اشاره کرده

ها معموال شوند. فنولکنند، ذخیره میگیاه بازی می سیگنالی و اغلب نقش مستقیم در سیستم دفاعی

های زير اپیدرمی در برگ و های اپیدرمی به عالوه سلولهای نگهبان و سلولدر واکوئل مرکزی سلول

  (.9117)نواک و همکاران،  شوندشاخه انباشته می

 

   فالونوئیدها -2-5-3-3

و  هستندد. در طبیعت بسیار پراکنده نوجود دار اين مواد رنگی در شیر سلولی بیشتر گیاهان       

ها از . هستـه ساختمـانی آناندها تاکنون شناسايی و مشخص شدهنوع( از آن 811صدها نوع )حدود 

بنزوپیرن تشکـیل شـده اسـت. اساسـاً در ساختمان آن ها اسکلت فالويلیوم وجود دارد و بر حسب 

ها و فالوانون هاها، فالونولهـا، فالونهـای آنتوسیانینگروه اکسیداسیون حلقه مـرکـزی بهاختالف در 
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تقسیـم می شوند. در محدودۀ طیف مرئی در ابتدا رنگ زرد را نشان می دهند سپس رنگ های 

 (.9117)پترسن،  دی، قرمز و بنفش را نمايان می کنننارنج

زيادی در تحقیقات عالی اين ترکیبات در سم شناسی گیاهان مفید هستند و به اندازۀ        

در غذاها به مقیاس وسیع مشاهده  ها، فالونوئید اءثر می باشند. به جز تعدادی استثنبیوشیمیايی مؤ

های تجزيه کمی و روش های قابل استفاده و مناسب در نمی گردند. ممکن است فراهم آوردن روش

يا  نانومتر 411-311 محدودۀمورد آنها مشکل باشد. برای مثال روش اختصاصی بر اساس جذب در 

 .فلورسانس با کلريد آلومینیوم جهت جداسازی و اندازه گیری آنها وجود دارد

تحقیقات متعددی اثرات سالمتی بخش فالونوئیدها را به اثبات رسانده است. اين رنگدانه ها در        

همتـرين اين مواد می انواع مختلف سبزی و میوه و محصـوالت حاصل از آن ها وجود دارند که از م

يا بیوفالونوئید در فعالیت سیزژيستی با  فالونوئیدها رد.های تیره اشاره ک، چای و شکالتتوان به انگور

نوئیدها در استحکام ممکن است اثر فالو گردند.ها میوربیک موجب کاهش پارگی مويرگاسید آسک

اثر فیزيولوژيکی آن در افراد مورد ها خوب باشد ولی کوچک و کم است و در نتیجه ديوارۀ مويرگ

ردن و ک بو شوهمچنین تالش فراوانی شده تا از فالونوئیدها جهت حذف بو، خ. توجه قرار نگرفته است

ضد سرطان،  ت.موفقیت آمیز آن در پرده ابهام اسها استفاده شود. لکن کاربرد ضدعفونی کردن اتاق

 از ويژگی های فالونوئیدهاست جهش بودن  ضد و (ويروس ضد-ضد آلرژی، ضد میکروبی )ضد باکتری

 (.2115)فلتچر، 

 

 اسانس -2-5-2

-دست آمده از تقطیر مواد گیاهی معطر به عنوان اسانس شناخته شده است. اسانسه معطر ب ايعم     

باشند. گیاهانی که قادر به ثانويه هستند که ترکیباتی فرار و معطر میهای ها گروه عظیمی از متابولیت
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تولید و ذخیره اسانس هستند متعلق به گروه تاکسونومیکی خاصی نیستند، بلکه در سراسر عالم 

درصد  31درصد وزن خشک( حدود  91تا  19/1گیاهان گسترش دارند، اما گیاهان غنی از اسانس )

ر تولید اسانس دارای ظهای گیاهی که از نشوند. از جمله خانوادههای گیاهی را شامل میخانواده

 (9111اشاره کرد )ساموالسون،  3مورد و 2نعناعیان، 9توان به چترياناهمیت اقتصادی هستند، می

های ترشحی سطح برگ، ساقه و های خاصی از اين گیاهان از جمله کرکساخت اسانس در اندام       

اعمال ها در گیاهان مولد دارای گیرد. اسانسهای منفرد صورت میگل، مجاری ترشحی و سلول

دفاع در برار  توان بهکنند. از جمله میبیولوژيک متعددی هستند که به حفاظت و بقای گیاه کمک می

ها، جذب خوارها، مکانیزم دفاعی بر علیه حشرات ناقل بیماری و ديگر پاتوژن حشرات خاص و علف

)فیگواريدو و های محیطی اشاره کرد های خاص و مقاومت به تنشها، فعالیت باکتریگرده افشان

 (.2118همکاران، 

( به و... بریاکثر گیاهان اسانس دار )زيره، رازيانه، آويشن، آنیسون، مرزنگوش، پونه، سوسن       

ها از نظر ساختار ی اسانسگیرند. ترکیبات تشکیل دهندهعنوان گیاهان معطر مورد استفاده قرار می

دهند. اسانس را ترکیبات ترپنوئیدی تشکیل میجزء غالب موجود در  ولیشیمیايی همگن نیستند، 

ها و مشتقات بنزنی هم در اسانس گیاهان به میزان زيادی وجود دارند )ترکیبات معطر( و به فنول

ها و ها، آلدئیدها، کتونها مثل الکلهای خطی و مشتقات اکسیژنه آنمیزان کمتری نیز هیدروکربن

 (.2118ان، )فیگواريدو و همکار شوندغیره ديده می

 

 

                                                 

1- Apiaceae 

2- Lamiaceae 

3- Myrtaceae 
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 اسانس آویشن -2-5-2-3

اسانس آويشن که به  (.9365 چی،آئینه و 9361 )زرگری، باشداسانس، ماده مؤثر آويشن می       

ای مايل به قرمز تیره با بوی مطبوع قوی و طعم تند و مايعی است زرد يا قهوه ،اسانس تم موسوم است

های گلدار استخراج می شود و ترکیبی از مواد سرشاخهها و ار و خنک کننده، که از تقطیر برگپايد

درصد(  9درصد )معموالً  6/2تا  8/1 دارایآويشن  (.9371 ی،شاهرخ )مؤمنی و شیمیايی مختلف است

-pمثل های مونوترپنی )(، هیدروکربندرصد 81تا  21ها )سانس است که قسمت اعظم آن را فنلا

cymene  وy-terpinenدرصد )يا بیشتر( از  81دام از اين ترکیبات تا گاهی هر ک دهد که( تشکیل می

به طور طبیعی تیمول جزء اصلی فنلی در آويشن است و  دهند.ترکیبات اسانس را تشکیل می

 اهمیت داردآنچه که  .(9116)لنگ و فوستر،  آيدبه حساب می در آن کارواکرول نیز يک جزء فرعی

در مناطق مختلف از نظر رنگ، طعم،  رشد يافتهيشن آوحاصل از )اسانس( روغن  ،کهاست اين 

 (.9117)مورتون.  ويسکوزيته و ترکیبات شیمیايی متفاوت می باشد

، در عین حال دارداسانس آويشن فرآورده های ضد اسپاسم، ضد نفخ و اثر ضدعفونی کننده قوی        

 زياد نسبتاً مقدار به اسانس در کهکمی سمی است. اين سمیت مربوط به ماده مؤثره آن، تیمول است 

 هایاسهال ها،هضم سوء بعضی رفع در گاهی الکلی، هایمحلول صورت به اسانس اين از. دارد وجود

های هايی به صورت حمامهای جلدی گاهی از آن محلولدر بیماری .شود می استفاده کرم دفع و ساده

های جلدی می گردد، پوست و رفع ناراحتی تقويتکار بردن آن موجب ه موضعی تهیه می شود که ب

پوست بدن دارد و می بر که حمام اسانس مذکور اثر قرمز کننده است زيرا تجارب مکرر نشان داده 

های مزمن و آب، برای رفع عوارض رماتیسم یقدارگرم مخلوط در م 2تا  9توان آن را به مقدار 

های رقیق آن اثر تحريک کننده بر مخاط چشم خصوص که محلوله ب .برد سیاتیک های مقاوم به کار

 .(9376)شاهرخی،  و پوست صورت ندارد
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  3تیمول -2-5-2-2

 Naumanمیالدی توسط  9725است که سال  O14H11C تیمول يا اسید تیمیک، فنلی به فرمول       

شکل و های نسبتاً درشت، منشوری تیمول به صورت بلور .موسوم شد 2کشف و به نام کافور آويشن

. در الکل، اتر، کلروفرم، اتردوپترول، سولفور دو (9-2)شکل  آيددست میه رنگ از اسانس تیم ببی

 .(9116)لنگ و فوستر،  کربن و اسید استیک به مقدار زياد حل می شود

 

             

(اسید تیمیک) تیمول تصوير مولکول -9-2شکل   
 

  در درمان  باشد. همچنینی فشار خون میاز نظر خاصیت دارويی کاهش دهنده تیمول        

رود. و دارای کار میه درماتیت همراه ترکیبات فنلی بهای پوستی مانند آکنه، پسوريازيس و بیماری

    ارا بودن اثر ضدعفونی کنندگی، تیمول به علت د. باشدمی Aخاصیت ضد ويروسی علیه هپاتیت 

از عفونت روده، های ناشی و يا ضدعفونی کردن آن در مسمويت های رودهدر بیماریتواند می

ولی مصرف آن از اين لحاظ کمتر معمول  داشته باشدديسانتری و وبا )به عنوان پیشگیری( اثر مفید 

ل، کرم کدو، کرمک و های تريکوسفااست، در عوض از آن به علت دارا بودن اثر ضدکرم برای دفع کرم

، از تیمول به عنوان ماده یدر استعمال خارج .شودمی( استفاده صورت تنقیهبه لوستوم )آنکی
                                                 

1- Thymol 

2- Campher de Thym 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Thymol2.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Thymol3D.png
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های غرغره و دهان شويه، ها و محلول. تیمول در فرمول خمیردندانشودياد میونی کننده قوی ضدعف

و های دستگاه تنفسی مانند برونشیت مزمن، سل و سرفه، به صورت استنشاق شود. در بیماریوارد می

کار می رود، زيرا اثر میکروب کشی آن بر فنل ترجیح ه ها بيا به حالت محلول جهت پانسمان زخم

 .(9376)شاهرخی،  دارد

 

 3كارواكرول -2-5-2-1

ايزومر توان به عنوان را می O14H11C فرمول شیمیايیبا ايزوپروپیل فنل(  5-متیل2کارواکرول )       

 .(2-2)شکل  تیمول معرفی کرد

 جوشد و در دمای صفر درجه گراد میدرجه سانتی 257-238 حدود دمای در کارواکرول       

در میان  .و بويی شبیه به تیمول دارد استشود. اين ترکیب به صورت مايع میگراد منجمد سانتی

 .(9116)لنگ و فوستر، ها، کارواکرول خاصیت ضد قارچی و ضد میکروبی بااليی دارد ترپنوئید

 

 
 ايزوپروپیل فنل( 5-متیل2کارواکرول )تصوير مولکول  -2-2شکل 

                                                 

1- Carvacrol 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ontoi6tULZ5NOM&tbnid=O28RWCZPSTxERM:&ved=0CAgQjRw4Cg&url=http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0074-02762003000400027&ei=FHJmU-KgAsKBywPS5oCgCA&psig=AFQjCNHLTMY7pPLygDNslTcUEdNdmBqguA&ust=1399309204104074
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 پیش تیمار بذر -2-6

مهم و حساس در چرخه زندگی گیاه و  ایمرحلهجوانه زنی اولین مرحله نموی در گیاه است، که        

يکی از عوامل دستیابی به  (.2113و همکاران،  سراباشد )باکلیدی در سبز شدن گیاهچه می یيندفرآ

های حاصل از بذور زنی بذرها و استقرار گیاهچهعملکرد باال در واحد سطح، درصد و سرعت جوانه

کشت شده است. به طور طبیعی هرچه سرعت جوانه زنی و درصد بذرهای جوانه زده در مزرعه بیشتر 

اران، عناصر غذايی نیز بهتر خواهد بود )فوتی و همک باشد، استفاده از منابع رشد نظیر نور، آب و

های معیشتی استقرار ضعیف متأسفانه در بسیاری از مناطق دنیا به ويژه در کشاورزیولی  (.2112

 (.9172)هیدکر و همکاران،  شوندای محسوب میگیاهان زراعی مشکل عمده

توان می ،زنی و سرعت جوانه زنی بذرها جوانه دهنده قدرت افزايش تیمارهای مهمترين جمله از       

لیک، یسیاسید سالبه پیش تیمار بذر )پرايمینگ( با مواد مختلف از جمله آب، پلی اتیلن گاليکول، 

)هاردگری،  اشاره نمود و... گلیسرولقندی، کلريد سديم، نیترت پتاسیم،  ، مواداسید آسکوربیک

شود که در تمامی ر اطالق میی بذوهای مختلف بهبود دهندهپرايمینگ به تعدادی از روش (.2112

در پرايمینگ اجازه داده  (.2116)فاروک و همکاران، شود ی بذر اعمال میآبدهی کنترل شدهآنها 

-جوانه زنی انجام شود اما ريشهی شود که بذرها مقداری آب جذب کنند به طوری که مراحل اولیهمی

ی سوم روند اما وارد مرحلهی دوم جذب آب پیش میچه خارج نشود. به عبارت ديگر، بذرها تا مرحله

شوند و همانند بذرهای تیمار نشده ذخیره و کشت می شوندمیبذرها خشک  پس از آنشوند، نمی

 (.2111دونالد، )مک

کوتاه کردن زمان کاشت تا سبز شدن و حفاظت بذرها از عوامل زنده و غیر  پیش تیمار بذر سبب       

شود. همچنین اين تیمارها يکنواختی سبز شدن را گیاهچه میی بحرانی استقرار زنده در مرحله

)باسرا و همکاران، شوند شوند که منجر به استقرار يکنواخت و بهبود عملکرد در محصول میموجب می

2114.) 
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باشند. اسمو های پرايمینگ شامل هیدروپرايمینگ و اسمو پرايمینگ میترين روشرايج       

باشد که از طريق خواباندن بذرها در اده سازی پیش از کاشت بذرها میآم پرايمینگ نوعی خاصی از

های متفاوت نظیر انواع اسیدهای آلی، کودهای هايی با مواد شیمیايی مختلف و با غلظتمحلول

. در روش هیدروپرايمینگ (2115)اشرف و فوالد،  گیردشیمیايی، مواد فنولی، مانیتول و... صورت می

شوند که اين نوع پیش تیمار بسیار لص و بدون استفاده از هیچ ماده شیمیايی تیمار میبذرها با آب خا

در تماس با آب هستند کنترل و مقدار جذب آب از طريق مدت زمانی که بذرها  استساده و ارزان 

 (.2116)جودی و شريف زاده، د شومی

-جديد در خصوص پرايمینگ بذر میهای پیش تیمار بذر با عصاره گیاهان دارويی يکی از روش       

حاصل از بذور تحت  باشد، که به دو جنبه اثرات مثبت و منفی آن بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه

 شود.تأثیر پیش تیمار با عصاره گیاهان دارويی، پرداخته می

های مؤلفههای صورت گرفته که به اثرات منفی عصاره گیاهان دارويی بر جوانه زنی و پژوهش       

گیاهچه حاصل از آنها اشاره دارند، غالباً در خصوص تأثیر عصاره گیاهان دارويی بر جوانه زنی و رشد 

های باال از عصاره ها عمدتاً غلظت. در اين گونه پژوهشاندهرز پرداخته هایاولیه گیاهچه بذور علف

شوند. در هرز اعمال می هایعلف ذوربروی  ار بذر مورد توجه قرار گرفته وگیاهان دارويی در پیش تیم

که با  وجود داردبه باال( معموالً تجمع مواد آللوپاتیک  %31عصاره گیاهان دارويی ) ترهای باالغلظت

 موجب ،های مهم در مراحل جوانه زنیو اختالل در عمل آنزيم هاجوانه زنی بذر برتأثیر منفی خود 

 شوندمیاهش صفات در گیاهچه حاصل از اين بذور کاهش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و ک

در پژوهشی که به بررسی عصاره آبی گیاه دارويی ، (9381) و همکارانصادقی  .(2114)الخطیب، 

مامی صفات اندازه گیری شده بابونه بر خصوصیات جوانه زنی علف هرز بابا آدم پرداختند، بیان کردند ت

تأثیر چه و وزن تر گیاهچه( تحت چه، طول ساقهيکنواختی جوانه زنی، طول ريشه )درصد، سرعت و

طوری که کمترين میزان ه . بنددرصد( قرار گرفت 911و  75، 51، 25های مختلف عصاره بابونه )غلظت
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دست آمده نشان داد که غلظت ه درصد عصاره آبی بابونه حاصل شد و نتايج ب 911اين صفات از تیمار 

های هرز بیشترين اثر بازدارندگی را بر جوانه زنی بذر علفبابونه درصد عصاره آبی گیاه دارويی  911

 911و  75، 51، 25های مختلف )غلظتاثرات آللوپاتیک ( 9311محبوبی و همکاران ) ه است.داشت

یات رشد و جوانه زنی علف هرز اسپند بر خصوصرا عصاره گیاهان دارويی نعناع و بومادران درصد( 

با افزايش غلظت عصاره، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول بررسی کردند. در اين آزمايش 

و  75های تظغل   چه به طور معنی داری کاهش يافت و بیشترين اثر بازدارندگی در چه و ساقهريشه

 درصد عصاره حاصل شد. 911

(، نه تنها %31های کم )کمتر از اهان زراعی با عصاره گیاهان دارويی در غلظتپیش تیمار بذور گی      

توانند اثرات مثبتی را نیز بر جوانه زنی و خصوصیات اثر بازدارنگی بر جوانه زنی بذرها ندارند، بلکه می

 یدهندهد. ترکیبات موجود در عصاره آبی گیاهان دارويی نشانهای آنها ايجاد کنبوط به گیاهچهمر

انواع مواد معدنی از جمله کلسیم، منیزيم، فسفر، روی و همچنین ترکیبات آلی نظیر پروتئین، چربی، 

های پژوهش (.9111های آلی و ترکیبات فنلی می باشد )پراکش، ، انواع اسیدAکربوهیدرات، ويتامین 

 دام از اين ترکیبات بهبیانگر آن بوده است، که پیش تیمار بذر با هر ک صورت گرفته توسط محققین

ای از آنها توانسته اثرات مثبتی را در جوانه زنی و رشد گیاهچه ايجاد تنهايی يا به صورت مجموعه

ترکیبات مفید و مؤثر به ای از داشتن مجموعهدلیل ه را بتوان عصاره گیاهان دارويی میدر واقع  .نمايد

به  .زنی و رشد و نمو گیاهچه در نظر گرفتمثبت در جهت تقويت بذر برای جوانه عنوان يک ماده 

عنوان مثال ترکیبات فنلی جزء اصلی ماده مؤثره را در عصاره آويشن و همچنین در اسانس آن تشکیل 

لوبیا چشم بلبلی با  در مورد اثر پرايمینگ بذر( 9381شکاری و همکاران )د. در بررسی که ندهمی

سیلیک یبذوری که با اسید سال گرديددادند، مشاهده  اسید سالسیلیک که يک ترکیب فنلی است انجام

ای، محتوای پرايم شده بودند، توانستند گیاهانی با محتوای آب نسبی، سرعت فتوسنتز، هدايت روزنه

نعمت اله  نتايج حاصل از آزمايش کلرفیل و عملکرد دانه بیشتری نسبت به تیمار شاهد ايجاد کنند.

درصد( بر  31و  21، 91)صفر، عصاره سرو الوسون غلظت مختلف  4اثر  در خصوص (9381)ثانی 
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جوانه زنی بذر دو گیاه دارويی شويد و اسفرزه نشان داد بذوری که تحت تأثیر باالترين غلظت عصاره 

زنی بودند. در خصوص و سرعت جوانه قرار داشتند، دارای بیشترين درصددرصد(  31سرو الوسون )

و صفر  91، 21درصد جوانه زنی و پس از آن تیمارهای  66/87درصد عصاره،  31ربذور شويد، در تیما

درصد جوانه زنی قرار داشتند. درصد جوانه زنی بذور اسفرزه،  33/89الی  76ی در سطح دوم با دامنه

الی  76ی و صفر با دامنه 91، 21درصد و پس از آن در تیمارهای  66/13درصد عصاره  31در تیمار 

 رصد جوانه زنی بوده است.د 33/87

 را اثرات آللوپاتیک عصاره گیاهان دارويی رزماری و اسطوخودوس( 9311محبوبی و همکاران )       

زنی و رشد اولیه گیاهچه علف هرز اسپند درصد بر جوانه 911و  75، 51، 25ت صفر، ظدر پنج غل

رزماری و اسطوخودوس اثر  های باالی عصارهاظهار داشتند اگر چه غلظتآنها ، بررسی کردند

های پايین عصاره زنی و رشد گیاهچه اسپند داشته است ولی غلظتبازدارندگی بر خصوصیات جوانه

زنی و رشد گیاهچه نسبت به تیمار شاهد آن داشته باشد و در واقع ( توانست اثر مثبت بر جوانه25%)

 های کم عصاره محرک رشد بودند.غلظت

 

 مار بذرمدت زمان پیش تی -2-7

زنی و استقرار گیاهچه گیاهان های موثر در افزايش سرعت جوانهپیش تیمار بذر از جمله روش       

تر رشد سريع موجبو افزايش متابولیسم،  ATPباشد، که در طی آن افزايش سرعت تولید زراعی می

در پیش تیمار بذر عواملی از جمله مدت زمان اعمال  (.9117)بوبرياک و همکاران،  شودها میجوانه

 هوشمندفر .(2117)عبدالرحمانی،  تواند حائز اهمیت باشدپیش تیمار، گونه و ژنوتیپ گیاهی می

زنی بذر گندم در آزمايشی که به منظور بررسی زمان پیش تیمار آبی بر سرعت جوانه( 9381)

د ازنی را افزايش دسرعت جوانه ،ن خیس خوردگی بذرافزايش در مدت زما مشاهده نمود کهپرداخت، 

 ساعت حاصل شد. 92و در مورد بذر گندم باالترين سرعت جوانه زنی در پیش تیمار آبی 
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، 92، 6های مختلف )صفر، ( در مورد اثر مدت زمان9381در بررسی که هوشمندفر )همچنین        

خود انجام داد، بیان داشت، با افزايش در مدت ساعت( پیش تیمار آبی بر جوانه زنی بذر ن 24و  98

زمان پیش تیمار بذر، عملکرد ماده خشک تا يک حد مشخص افزايش يافت. اين میزان افزايش از 

قانون بازده نزولی پیروی کرد. به طوری که با افزايش مدت زمان پیش تیمار، عملکرد ماده خشک 

ساعت( به تدريج کمتر شد. پیش  24مان باالتر )افزايش يافت ولی میزان افزايش عملکرد در مدت ز

ساعت سبب تولید باالترين میزان ماده خشک شد و در مدت زمان  98مدت در تیمار آبی بذور نخود 

 ساعت کاهش نشان داد. 98کمتر و بیشتر از 

 

 محلول پاشی برگی -2-8

های پر مصرف، هورمون تامین کننده تکمیلی عناصر کم مصرف و برگی به عنوان محلول پاشی       

برگی محلول پاشی یر . تاثاست و پیشنهاد شدهاستفاده  ،ساير عناصر مفیدهای رشد و ، محرکگیاهی

ها و آفات و بهبود مقاومت به خشکی و نیز ، مقاومت به بیماریدر افزايش محصولمواد مختلف 

کمک به گیاه در  ن برایبرگی هم چنیمحلول پاشی  .افزايش کیفیت محصول مشاهده شده است

 آسیب تگرگ و ساير عوارض ناشی از شرايط آب و ،ی ناشی از انتقال از مرحله نشايیهاترمیم شوک

 .(9383)خمامی،  هوايی سخت بکار برده می شود

 ت کاربرد و، دفعامواد، غلظت موادبرگی بستگی به گونه گیاه، شکل محلول پاشی پاسخ گیاه به        

بر  معموالًو نیز غلظت آنها برگی محلول پاشی مورد استفاده در  ات. ترکیبداردمرحله رشدی گیاه 

. تصمیم گیری درباره مواد مورد استفاده در رشدی گیاه يا میوه تنظیم می شود اساس مرحله

-می شماره پاشی به همان اندازه که يک علم بمرحله رشدی گیاه برای محلول یزن محلولپاشی برگی و

  نیز هست.يک هنر  ،رود
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خاک  برگی، باال بردن امکان جذب مواد مغذی از محلول پاشیباره درمورد توجه يکی از مزايای        

گیاه مواد قندی  شده استموجب برگی  محلول پاشیکه است . اين تفکر از آن جا ناشی شده باشدمی

ی مفید در هاارگانیزمز طريق ريشه به ريزوسفر ترشح کند. جمعیت میکروو ساير مواد بیشتری را ا

شود. در طی اين چرخه همراه با واسطه افزايش دسترسی به اين مواد مترشحه زياد میه منطقه ريشه ب

ها و های بیوشیمیايی بیماریهای بیولوژيکـ، دسترسی به مواد مغذی، کنترل کنندهافزايش فعالیت

اساسی و منطقی برای  یشود. اين دلیلمی ها و نیز ساير فاکتورهای مفید برای گیاه نیز زيادويتامین

 "تغذيه خاک نه تغذيه گیاه"کشاورزی در مقابل فلسفه  دربرگی  محلول پاشیتفکر استفاده از روش 

  .(9385)محمدی،  باشدمی

ها و همچنین گروهی از مواد آلی امروزه محلول پاشی برگی برای انواع مواد معدنی و ريز مغذی       

اسیدهای آلی بسیار رايج شده است. عصاره گیاهان دارويی نیز دارای بسیاری از مواد  از جمله انواع

آنها را با محلول پاشی در اختیار گیاهان  توانباشند که میمعدنی و همچنین ترکیبات آلی طبیعی می

 کاراننعیمی دربند و هم. در بررسی که گرديدرشد و نمو و عملکرد آنها بهبود  سببزراعی قرار داد و 

ورمی کمپوست بر صفات  آبی های مختلف عصارهتظدر مورد اثر محلول پاشی غل (9319)

مورفولوژيک و عملکرد اسانس گیاه دارويی بادرنجبويه انجام دادند، بیان داشتند، با توجه به اينکه 

 ای از مواد ترشحی و فضوالت دفعی کرم خاکی همراه با عناصر ريزعصاره ورمی کمپوست مجموعه

اثرات مثبتی را در صفات مورد بررسی نسبت به تیمار شاهد  های آلی است، توانستذی و مولکولمغ

 ايجاد کند. به طوری که بیشترين ارتفاع، تعداد گره، سطح برگ، وزن خشک بوته، فاصله میانگره و

وان عصاره ورمی کمپوست به صورت محلول پاشی برگی به عنکه از  زمانی حاصل شدعملکرد اسانس 

 گرديد.ارويی بادرنجبويه استفاده تیمار برای گیاه د
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 زمان و مشخصات محل اجراي آزمایش -1-3

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، واقع در  در 9312آزمايش در سال       

 36آزادشهر( اجرا شد. شهرستان شاهرود در عرض جغرافیايی  –جاده شاهرود  8شهر بسطام )کیلومتر 

دقیقه شرقی از نصف النهار گرينويچ واقع  57درجه و  55دقیقه شمالی و طول جغرافیايی  21درجه و 

متر است. منطقه بسطام دارای اقلیم سرد و خشک  9366ارتفاع آن از سطح دريا شده است و میانگین 

میلی متر است و بارندگی عمدتا در  961تا  951است. میانگین بارندگی ساالنه در اين منطقه بین 

درجه سانتی  41و  -6/1دهد. حداقل و حداکثر دمای منطقه به ترتیب فصل پايیز و زمستان رخ می

متری در جدول سانتی 31ايج تجزيه فیزيکی و شیمیايی خاک مزرعه در عمق صفر تا نتگراد است. 

 نشان داده شده است. 3-9

 

 مشخصات طرح آزمایشی  -1-2

تکرار انجام شد.  3های کامل تصادفی در اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک     

، (1a)، شامل عدم پیش تیمار بذر (A) 9آويشن کوهیپیش تیمار بذر با عصاره سطح  5اول فاکتور 

 21به مدت ، پیش تیمار بذر (2a)درصد آويشن  91با عصاره ساعت  91به مدت پیش تیمار بذر 

درصد آويشن  21با عصاره ساعت  91به مدت پیش تیمار بذر  ،(3a)درصد آويشن  91با عصاره ساعت 

(4a) درصد آويشن  21با عصاره ساعت  21به مدت پیش تیمار بذر  و(5a) .بود 

محلول ، شامل (B) مختلف از عصاره آويشن به صورت محلول پاشی برگیغلظت  3دوم فاکتور        

 21و محلول پاشی با عصاره  (2b)درصد آويشن  91، محلول پاشی با عصاره (1b)پاشی با آب خالص 

های ترکیب تیماری وجود داشت و تعداد کل کرت 95. در مجموع در هر تکرار بود (3b)درصد آويشن 

 گردد. مشاهده می 9-3. نقشه کشت در شکل کرت بود 45آزمايشی 
                                                 

1- Thymus kotschyanus 
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 نتايج تجزيه فیزيکی و شیمیايی خاک محل آزمايش   -9-3جدول 

 

 

 

 

 

 واحد مقدار گیری شدههای اندازهپارامتر

 درصد 2/33  درصد اشباع

 دسی زيمنس برمتر 61/9  هدايت الکتريکی

 - 11/7 اسیديته گل اشباع

 درصد 5/25  درصد مواد خنثی شونده

 درصد 51/1  کربن آلی

 درصد 915/1  کلنیتروژن 

 پی پی ام 5/44 فسفر قابل جذب

 پی پی ام 1/229  پتاسیم قابل جذب

 درصد 34  رس

 درصد 1/51 الی

 درصد 1/96 شن

 درصد 3/2 درصد رطوبت

 - 8/9 نسبت جذب سديم 

 میلی اکی واالن درلیتر 1/74 مجموع کاتیون ها 

+Na 1/91 میلی اکی واالن درلیتر 

2+Mg   1/92 میلی اکی واالن درلیتر 

2+Ca 1/52 میلی اکی واالن درلیتر 

 میلی اکی واالن درلیتر 2/73 مجموع آنیون ها 

-2
4SO 1/38 میلی اکی واالن درلیتر 

-Cl 1/31 میلی اکی واالن درلیتر 

-
3COH 2/5 میلی اکی واالن درلیتر 

-2
3OC 1 میلی اکی واالن درلیتر 
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 ترکیبات تیماری مورد استفاده در آزمايش -2-3جدول 

 

 1b1a محلول پاشی با آب*  عدم پیش تیمار

 2b1a درصد 91* محلول پاشی با عصاره آويشن  عدم پیش تیمار

 3b1a درصد 21* محلول پاشی با عصاره آويشن  عدم پیش تیمار

 1b2a * محلول پاشی با آبدرصد  91ساعت پیش تیمار با عصاره  91

 2b2a درصد 91* محلول پاشی با عصاره آويشن درصد  91ساعت پیش تیمار با عصاره  91

 3b2a درصد 21* محلول پاشی با عصاره آويشن درصد  91ساعت پیش تیمار با عصاره  91

 1b3a * محلول پاشی با آبدرصد  91ساعت پیش تیمار با عصاره  21

 2b3a درصد 91* محلول پاشی با عصاره آويشن درصد  91ساعت پیش تیمار با عصاره  21

 3b3a درصد 21* محلول پاشی با عصاره آويشن درصد  91ساعت پیش تیمار با عصاره  21

 1b4a پاشی با آب * محلولدرصد  21ساعت پیش تیمار با عصاره  91

 2b4a درصد 91* محلول پاشی با عصاره آويشن درصد  21ساعت پیش تیمار با عصاره  91

 3b4a درصد 21* محلول پاشی با عصاره آويشن درصد  21ساعت پیش تیمار با عصاره  91

 1b5a * محلول پاشی با آبدرصد  21ساعت پیش تیمار با عصاره  21

 2b5a درصد 91* محلول پاشی با عصاره آويشن درصد  21ساعت پیش تیمار با عصاره  21

 3b5a درصد 21* محلول پاشی با عصاره آويشن درصد  21ساعت پیش تیمار با عصاره  21
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نقشه کاشت طرح آزمايشی مورد استفاده      -9-3شکل 

                                                                     
                                          

 

9تکرار  

 
2تکرار  

 
3تکرار  
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 عملیات اجرایی -1-1

 تهیه و ساخت عصاره آبی آویشن -1-1-3

برای ساخت عصاره استفاده شد.  9روش دم کردن ازآويشن آبی تهیه عصاره در اين پژوهش برای        

يک لیتر آب مقطر  درهای خشک آويشن کوهی گرم از برگ و سرشاخه 911آبی آويشن ابتدا مقدار 

دقیقه در  45. سپس به مدت قرار داده شد ،گراد رسانده شده بوددرجه سانتی 71که از قبل به دمای 

 45به آن زمان داده شد. پس از گذشت برای خارج شدن عصاره آويشن  گراددرجه سانتی 71دمای 

 91های آن جدا گرديد. برای ساخت عصاره ، صاف و ناخالصکاغذ صافیعصاره با استفاده از دقیقه 

لیتر میلی 911جدا و با آب مقطر به حجم دست آمده ه از عصاره ب لیترمیلی 91، مقدار آويشن درصد

دست ه از عصاره ب لیترمیلی 21، مقدار آويشن درصد 21برای ساخت عصاره همچنین . رسانده شد

 .رسانده شد لیترمیلی 911جدا و با آب مقطر به حجم آمده 

 

 پیش تیمار بذر -1-1-2

، ابتدا با توجه به مساحت زمین و فواصل کشت مقدار به بذور های مورد نظربرای اعمال تیمار       

ظرف جداگانه در چهار  ی تعیین شدهبذرهامقدار مورد نیاز بذر برای هر تیمار محاسبه گرديد. سپس 

درصد آويشن در داخل هر ظرف حاوی بذر با توجه به تیمار  21و  91های قرار داده شدند. عصاره

 ساعت خیس خوردگی( 21و  91) تعیین شده هایمدت زمانمورد نظر ريخته شدند. بعد از گذشت 

 .شدصورت سايه خشک، اقدام به خشک کردن آنها ه بذرها از داخل عصاره جدا و به مدت دو روز ب

 

 

                                                 

1- Decocta 
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 زمین آماده سازي -1-1-1

دار زير و رو گرديد و آماده سازی زمین به روش معمول انجام شد. مزرعه توسط گاو آهن برگردان       

ها به ها و مناسب شدن بستر جهت کاشت، زمین کرت بندی و جوی و پشتهاز خرد کردن کلوخهپس 

 متر از يکديگر آماده شد.سانتی 51فاصله 

 

 كاشت -1-1-4

وبیا چشم بلبلی بود. بذر ل يونجهزمین در سال قبل به صورت آيش و سال قبل از آن زير کشت       

با دست انجام شد. از  9312تیر ماه  93محلی بسطام بود. عملیات کاشت در تاريخ مورد استفاده رقم 

متر بود. در هر کرت سانتی 7تا  5 شود. عمق کاشت بذراين رو کشت به عنوان کشت دوم محسوب می

متر و فاصله بین سانتی 51متر قرار داشت. فاصله بین خطوط  5خط کاشت به طول  4آزمايشی 

سانتی متر بود. دو خط کناری به عنوان حاشیه و دو خط وسط جهت تعیین  91ها روی رديف بوته

 های آزمايش در نظر گرفته شد. پارامتر

 

 داشت -1-1-5

مقادير آب سعی شد تا ام شد. انج روز يکبار 7و با دور آبیاری  ایآبیاری به صورت جوی و پشته      

های اضافی )در دو . پس از استقرار کامل گیاه، تنک کردن بوتهباشدها يکسان ارمصرفی برای تمام تیم

 وجین کامل دستی انجام گرفت. به صورتهای هرز کامل( و مبارزه با علف نوبت تا قبل از رشد
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 با عصاره آویشنمحلول پاشی  -1-1-6

روز پس از کاشت انجام شد. در اين مرحله با توجه به  31حدوداً و مرحله يک در محلول پاشی        

درصد عصاره آويشن و آب به  21و  91 سطحنقشه کاشت و تیمارهای مورد نظر محلول پاشی در سه 

های رگطوری که ببه  عصر و در هوای ماليم انجام شد هنگاممحلول پاشی عنوان شاهد انجام گرفت. 

همچنین در هنگام محلول پاشی برای جلوگیری از آغشته شدن خاک به  .شدندگیاه کامال خیس 

سعی گرديد محلول پاشی به ها استفاده شد و در دو طرف بوته های پالستیکیها، از پوششمحلول

 ای انجام شود که کمترين ريزش را بر سطح زمین داشته باشد.گونه

 

 برداشت -1-1-7

روز پس از  912مقارن با  25/7/9312برداشت جهت تعیین عملکرد و اجزای عملکرد در تاريخ       

بوته درگیر در رقابت از سطح خاک  6با در نظر گرفتن حاشیه، برای اين منظور اشت صورت گرفت. ک

ها به نحوی انتخاب شدند که بتوانند تا حد زيادی خصوصیات و از ناحیه طوقه برداشت شدند. بوته

ها کامال زرد شده بودند و بذرها در داخل همچنین در اين زمان بوتهکرت مربوط را نشان دهند. 

  ها قابل تشخیص و جدا شدن بودند.غالف

 

 صفات زراعی و مورفولوژیکگیري اندازه -1-4

 ساقه و غالف وزن خشک برگ، دمبرگ،  -1-4-3

بوته به عنوان نمونه از  4 ها در زمان تشکیل شدن غالف،گیری وزن خشک بوتهبه منظور اندازه      

ساقه و غالف  دمبرگ، بخش برگ، چهارهای منتقل شده به آزمايشگاه به هر کرت برداشته شد. نمونه

ساعت در  48خشک، به مدت  مادهتفکیک شدند. اجزاء تفکیک شده به طور مجزا و به منظور تعیین 
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دقیقه در  21 – 25، پاکت ها به مدت آندرجه سانتی گراد در آون قرارگرفتند. پس از  71دمای 

هوای آزمايشگاه نگهداری شدند تا با محیط به تعادل دمايی برسند و در نهايت با ترازوی حساس به 

 شدند.  وزنگرم  19/1دقت 

 

 

 سطح برگشاخص  -1-4-2

ساخت کشور  Leaf Area Meter AM 300  دستگاه توسط ،ها پس از جداسازیبرگ نمونهسطح        

سطح برگ به متر مربع سطح زمین محاسبه شد. سپس بر حسب متر مربع  گیریندازهنگلستان اا

 .گرديد

 

 ه با نمونه برگاهمرLeaf Area Meter AM 300 دستگاه  -2-3 شکل

 

 طول و قطر ساقه -1-4-1

و  . ارتفاعندبوته از هر کرت پس از در نظر گرفتن حاشیه انتخاب شد 6به هنگام برداشت، تعداد       

ها اين بوته و قطر گیری شد. سپس از ارتفاعاندازه مترو میلی متربر حسب سانتیبه ترتیب  قطر ساقه

 نظر گرفته شد. آن ترکیب تیماری درساقه و قطر ساقه  رتفاعامیانگین گرفته شد و به عنوان 
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 هاي فرعی فرعیي فرعی و تعداد شاخهاهتعداد شاخه -1-4-4

ه هنگام رسیدگی بوته برداشت شد 6 نیز درهر کرت  ی فرعی و فرعی فرعیاهشاخهتعداد        

  .شمارش گرديد

 

 عملكرد و اجزاي عملكردتعیین  -1-4-5

باشند و در هر گیاه های میزان تولید نهايی گیاه میاجزای عملکرد در يک گیاه زراعی مولفه       

زراعی دارای اجزای خاص خود است. اجزاء عملکرد در گیاه لوبیا چشم بلبلی شامل تعداد غالف در 

 دند وگیری شوته برداشت شده اندازهب 6دانه می باشند که در صد گیاه، تعداد دانه درغالف و وزن 

 عملکرد نهايی بر حسب متر مربع برآورد گرديد.

 

 صفات فیزیولوژیک -1-5

   (RWC) آب برگنسبی محتوي  -1-5-3

برداری برای بررسی صفات اقدام به نمونه ،هاپاشی بوتهشت يک هفته از محلولپس از گذ      

بوته به طور تصادفی انتخاب  3به منظور تعیین مقدار نسبی آب برگ از هر کرت  .گرديدفیزيولوژيک 

شد و از هر بوته برگی جوان و کامال رشد يافته قطع گرديد و در يک پوشش پالستیکی داخل يخدان 

وزن شدند )وزن تر( و سپس به  119/1به آزمايشگاه منتقل شدند. در آزمايشگاه با ترازوی با دقت 

درجه سانتی گراد قرار داده شدند )کرامر،  4ت در آب مقطر و در يخچال در دمای ساع 24مدت 

ها با کاغذ صافی ج شدند و بعد از اينکه آب روی آن(. بعد از اين مدت برگ ها از آب مقطر خار9183

 درجه 71ساعت در آون در دمای  48خشک شد دوباره وزن شدند )وزن اشباع(. پس از آن به مدت 
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گراد قرار داده شدند و سپس وزن شدند )وزن خشک(. محاسبه مقدار آب نسبی با استفاده از سانتی

 (.9386)کوچکی، صورت گرفت  9-3رابطه 

 

 مقدار آب نسبی وزن تر({ = - )وزن خشک / وزن اشباع( - })وزن خشک×  911           (9-3) رابطه

 

 پایداري غشاي پالسمایی -1-5-2

گرم نمونه از بافت برگ به صورت قطعات ريز و  9/1گیری پايداری غشای پالسمايی برای اندازه      

میلی لیتر آب مقطر به مدت  91میلی لیتری حاوی  95های فالکون يکسان جدا شد. سپس در لوله

( 1Cدرجه سانتی گراد ) 41دقیقه در دمای  31( و 2Cدرجه سانتی گراد ) 911دقیقه در دمای  95

گیری شد. میزان گراد اندازهدرجه سانتی 25آنها پس از خنک شدن در دمای  ECقرار گرفتند. 

 (. 2119محاسبه گرديد )سايرام و سريواساوا،  2-3پايداری غشاء پالسمايی از رابطه 

 

 

 

 میزان كلرفیل و كاروتنوئید -1-5-1

بوته به طور تصادفی انتخاب شد و از هر بوته  3برگ از هر کرت  گیری کلروفیلاندازهبه منظور        

همسن  های، برگی مورد نظرهاوان و کامال رشد يافته قطع گرديد. همچنین سعی شد از بوتهبرگی ج

گیری میزان کلروفیل و کاروتنوئید با استفاده از روش بدون لهیدگی اندازه انتخاب و جمع آوری گردد.

سولفوکسید، در متیللیتر از دیمیلی 5در  گرم( 5/1های برگی )صورت گرفت. به اين طريق که نمونه

سرد و گذشت اين زمان  پس از قرار داده شدند.ساعت  4به مدت در آون گراد درجه سانتی 65دمای 

حاوی های میزان جذب نمونه Jenway 6305دستگاه اسپکتروفتومتر مدل ها، با استفاده از نمونهشدن 

 ( = شاخص پايداری غشای پالسمايی پالسمايیc1 c - 9/2×  )  911                         (2-3) رابطه
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موجود روابط نانومتر خوانده شد. سپس با استفاده از  471و  645، 665 هایکلرفیل در طول موج

  (.9118)پروچازکا و همکاران،  و کاروتنوئید محاسبه گرديد a ،bمیزان کلروفیل 

 
 

 Chl a= (12.19  A665) – (3.45  A645)                                                              (3-3) رابطه
 

 Chl b= (21.99  A645) – (5.32  A665)                                                                        (4-3) رابطه
 

 Chl t= Chl a + Chl b                                                                                                              (5-3) رابطه

 

 / Carotenoeid= ((1000  A470) – (2.14 Chl a) – (70.16  Chl b)) 220                               (6-3) رابطه

        

تا اعداد بر حسب  گرديدندضرب V/(W ×(1000در  6-3تا  3-3از روابط دست آمده ه اعداد ب       

وزن برگ بر حسب  Wلیتر و حجم محلول کلرفیلی بر حسب میلی V دست آيد.ه گرم بر گرم بمیلی

 باشد.گرم می

 

 

 

 شکل سه بعدی مولکول کلروفیل -4-3 شکل                    های کلروفیل بدست آمدهنمونه -3-3 شکل             

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=O9qFV21ou21piM&tbnid=fUUig9GZUMvflM:&ved=0CAgQjRw4pgE&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophyll&ei=wZVqU724Komx0QXH04CwDw&psig=AFQjCNH_mMZAhtPvA7v7pMLtvtQod_PFWw&ust=1399580481821814
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 درصد و عملكرد پروتئین دانه  -1-6

انجام شد. برای مراحل ( kjeldahlدانه پس از برداشت به روش کجلدال )گیری پروتئین اندازه      

و Foss Tecator  از شرکت  Digester 2040هضم، تقطیر و تیتراسیون به ترتیب از اجاق هضم کننده 

از همان شرکت استفاده گرديد. در اين روش Kjeltec Analysis Unit 2300 دستگاه تمام خودکار 

و يک  های مخصوص کجلدال منتقل گرديدلنگرم از بافت خوب پودر شده به با 9برای عمل هضم 

اضافه گرديد. گرم سولفات مس به هر فالسک  95/1گرم سولفات پتاسیم و  5/9قرص کاتالیزور شامل 

ها درون اجاق مخصوص میلی لیتر اسید سولفوريک غلیظ افزوده شد و بالن 21برای انجام عمل هضم 

زالل به رنگ سبز  ها تبديل به محلول نسبتاًرنگ درون فالسکقرار داده شدند. زمانی که محلول سیاه

ت زمان الزم داشت. ساع 5/2تا  2گرديد که معموال بسیار کمرنگ شد، پايان عمل هضم مشخص 

میزان نیتروژن نمونه ها پس از سرد شدن در دمای آزمايشگاه توسط دستگاه کجلدال سنجیده شد. 

درصد بود. پس از قرار  91درصد و اسید بوريک  41دستگاه دارای سه مخزن آب مقطر، سود سوز آور 

 41میلی لیتر سود سوزآور  31میلی لیتر آب مقطر و  21گرفتن يک فالسک در دستگاه به ترتیب 

درصد به نمونه اضافه شده و با فشار بخار آب عمل تقطیر انجام گرفت. عمل تیتراسیون نیز توسط 

ده شد. مقدار نیتروژن موجود نرمال استفا 9/1دستگاه صورت گرفت. در اين مرحله از اسید کلريدريک 

در نمونه بر اساس مقدار اسید کلريدريک مصرف شده در تیتراسیون توسط دستگاه مشخص گرديد. به 

نرمال مصرف شده در تیتراسیون به درصد نیتروژن نمونه و  9/1منظور تبديل مقدار اسید کلريدريک 

شد. ضريب تبديل پروتئین برای لوبیا  زير استفاده 8-3و  7-3تبديل آن به درصد پروتئین از روابط 

در نظر گرفته شد. برای محاسبه عملکرد پروتئین دانه از حاصلضرب عملکرد دانه در  25/6چشم بلبلی 

 درصد پروتئین آن استفاده گرديد.

 روژن نمونه( = درصدنیتA×  94/1وزن نمونه )گرم( / )                                                (   7-3) رابطه

 درصد نیتروژن = درصد پروتئین× ضريب تبديل نیتروژن                                        ( 8-3) رابطه 
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 A نرمال مصرفی بر حسب میلی لیتر 9/1= حجم اسید کلريدريک 

 

 كوهی ل كل در عصاره آویشنوگیري فناندازه  -1-7

 91 عصاره ، با استفاده ازکوهی بکار رفته در اين پژوهش نل کل عصاره آبی آويشوگیری فناندازه       

دلیل جلوگیری از اکسیداسیون مواد در عصاره و همچنین جلوگیری از ه بشد. انجام درصد آويشن 

ابتدا مقدار  ،خارج شدن مواد فنولی فرار بالفاصله عصاره تازه مورد بررسی قرار گرفت. به اين منظور

ای خانه 16پلیت )به منظور انجام آزمايش در سه تکرار( در چاهک  3ر لیتر از عصاره دکرویم 25

 لیترمیلی 11فولین +  لیترمیلی 91درصد ) 91محلول فولین  کرولیتریم 925به هر کدام ريخته و 

اضافه شد. سپس به منظور اثر  (3Co2Naدرصد ) 5/7سديم کربنات کرولیتر یم 911آب( به همراه 

بعد از سپری شدن  دقیقه در دمای اتاق و در تاريکی به آن زمان داده شد. 11گذاری مواد، به مدت 

 Pawer Waveنانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  761ها در طول موج اين زمان جذب نمونه

XS2 .اندازه گیری شد 

ن منظور اندازه گیری شد. به همی( GAگالیک )اسید معادل  ،ل کل عصارهومیزان ترکیبات فن       

 y=bx+aگالیک تهیه گرديد. سپس معادله خط اسید از  ی مختلفهامنحنی استاندارد توسط غلظت

در  دست آمد.ه )غلظت( ب xقرار داده شد و  yها به جای های خوانده شده از نمونهدست آمد. جذبه ب

درصد آويشن  91گالیک( در عصاره اسید لیتر فنول کل )معادل  درگرم میکرو 3/248نهايت میزان 

کوهی  درصد آويشن 21گالیک( در عصاره اسید لیتر فنول کل )معادل ر دگرم میکرو 6/416و کوهی 

 . (9177)اسلینکارد و همکاران،  بدست آمد
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 نانومتر 761گالیک در طول موج اسید منحنی استاندارد  -5-3شکل

 

 

 

 استفاده برای بخش فنول کلاسپکتروفتومتر مورد دستگاه  -6-3 شکل

 

 كوهی گیري فالونوئید كل در عصاره آویشناندازه  -1-8

درصد  91، ابتدا عصاره کوهی میزان فالونوئید کل در عصاره آبی آويشنکردن برای مشخص        

چاهک )به منظور انجام آزمايش در سه تکرار( در  3در  کرولیتر از عصارهیم 25شد. مقدار  تهیهآويشن 

کرولیتر یم 5/7کرولیتر آب مقطر و یم 911ای ريخته شد. سپس به هر چاهک مقدار خانه 16پلیت 

y = 0.01x + 0.0075
R² = 0.999
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 6ها مواد بر يکديگر به نمونه گذاریبه منظور اثر ( اضافه گرديد.2NaNoدرصد ) 95سديم نیتريت 

( اضافه 3AlClدرصد ) 91م کلريد ومینیکرولیتر آلمی 5/7مقدار  دقیقه زمان داده شد. بعد از اين زمان

درصد  4کرولیر سديم هیدروکسید می 911زمان داده شد. سپس به آن دقیقه  6شد و مجدداً 

(NaOH به همراه )95کرولیتر آب مقطر اضافه گرديد. در نهايت بعد از گذشت مدت زمان می 91 

 Pawer Waveنانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  591ها در طول موج جذب نمونه دقیقه

XS2 .روتین اندازه گیری شد. به ماده میزان ترکیبات فالونوئید کل عصاره، معادل  اندازه گیری شد

تهیه و منحنی استاندارد با نرم افزار روتین های مختلف از همین منظور منحنی استاندارد توسط غلظت

ها به نمونههای خوانده شده از دست آمد. جذبه ب y=bx+aاکسل رسم گرديد. سپس معادله خط 

درصد آويشن کوهی،  91عصاره کل میزان فالونوئید  دست آمد.ه )غلظت( ب xقرار داده شد و  yجای 

، درصد آويشن کوهی 21عصاره کل ر لیتر )معادل روتین( و میزان فالونوئید دگرم میکرو 3/951

 .(9111)ژيشن و همکاران،  دست آمده ب ر لیتر )معادل روتین(دگرم میکرو 6/311

 

 

 نانومتر 591در طول موج  روتینمنحنی استاندارد  -7-3شکل

 

 

y = 0.0004x + 0.0112
R² = 0.9853
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 آویشن كوهی اسانس گیري و آنالیز اسانس -1-3

از روش تقطیر با آب و  دستگاه آويشن کوهی بکار رفته در اين آزمايش،  جهت اسانس گیری       

صورت فاز ه استفاده شد. اسانس حاصل، ب TOPOاز شرکت  NON-ASBESTOS,MSEکلونجر مدل 

 دست آمد.ه ب روغنی و زرد کم رنگ

مدل ( GC-MSسنج جرمی ) فبرای آنالیز اسانس از دستگاه گاز کروماتوگراف همراه با طی       

TRACE MS  شرکت ازThermo Quest-Finnigan  متر و قطر  61به طول  5مجهز به ستون بی

از گاز حامل برای اين منظور تفاده شد. میکرومتر اس 25/1متر و ضخامت اليه نازک میلی 25/1داخلی 

الکترون ولت و ناحیه جرمی از  71لیتر بر دقیقه و انرژی يونیزاسیون میلی 9/9هلیوم با سرعت جريان 

 استفاده گرديد. 456تا  43

، طیف 2بازداریشاخص  ،9پس از تزريق اسانس به دستگاه با استفاده از زمان بازداری ترکیبات       

ی اسانس آويشن ترکیبات تشکیل دهنده GC/MSجرمی و اطالعات موجود در کامپیوتر دستگاه 

 کوهی مورد شناسايی کیفی و کمی قرار گرفت.

 

 

                         

 سنج جرمی  فدستگاه گاز کروماتوگراف همراه با طی -1-3شکل                       کوهی اسانس آويشن -8-3 شکل

 
                                                 

1- Retention Time 

2- Retention Indices 
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  ترکیبات شیمیايی تشکیل دهنده اسانس آويشن کوهی -3-3جدول 

No Components Retention Time Retention Indices Area % 

1 α-Thujene 4.43 925 0.13 

2 α-Pinene 4.58 933 3.47 

3 Camphene 4.86 948 0.22 

4 Thuja-2,4(10)-diene 4.96 953 0.04 

5 1-Octen-3-ol 5.34 973 0.24 

6 β-Pinene 5.4 977 0.29 

7 3-Octanone 5.5 982 0.22 

8 β-Myrcene 5.61 988 0.82 

9 n-Octan-3-ol 5.68 991 0.25 

10 Phellandrene<alpha-> 5.94 1004 0.23 

11 Carene<delta-3-> 6.08 1010 0.1 

12 α-Terpinene 6.22 1016 1.14 

13 p-Cymene 6.46 1027 10.99 

14 Limonene 6.51 1029 1.02 

15 1,8-Cineole 6.57 1031 0.67 

16 γ-Terpinene 7.19 1058 4.15 

17 cis-Sabinene hydrate 7.37 1066 0.35 

18 α-Terpinolene 7.89 1088 0.3 

19 Linalool 8.13 1098 1.05 

20 1-octen-3-yl acetate 8.37 1108 0.07 

21 Pinocarveol<trans-> 9.2 1141 0.05 

22 1-borneol 9.89 1169 0.32 

23 4-Terpineol 10.17 1180 1.21 

24 α-Terpineol 10.66 1200 1.21 

25 Dihydro carvone<trans-> 10.85 1207 0.12 

26 Thymol, methyl ether 11.63 1236 0.41 

27 carvacrol, methyl ether 11.87 1245 1.48 

28 thymol 13.34 1300 22.58 

29 Carvacrol 13.71 1314 33.93 

30 Thymyl acetate 14.76 1355 1.43 

31 Carvacrol acetate 15.24 1374 2.15 

32 trans-Caryophyllene 16.5 1423 2.79 

33 Aromadendrene 16.97 1442 1.11 

34 α-Humulene 17.32 1456 0.14 

35 Alloaromadendrene 17.5 1463 0.1 

36 Viridiflorene 18.34 1496 0.58 

37 Spathulenol 20.32 1580 2.11 

38 Caryophellene oxide 20.45 1586 2.21 
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39 α-Humulene epoxide II 21.04 1612 0.09 

40 isospathulenol 21.68 1640 0.22 

 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -1-31

ها توسط نرم و رسم شکل  MSTATCو   SASها با استفاده از نرم افزارهای تجزيه و تحلیل داده       

درصد صورت  5در سطح  LSDبا استفاده از آزمون  هاانجام شد. مقايسه میانگین داده EXCELافزار 

 پذيرفت. 
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 ساقه و غالفدمبرگ، ماده خشک برگ،  تجمع -4-3

از بین خصوصیات وابسته به رشد، میزان ماده خشک به  دلیل اهمیت اقتصادی بیشتر به عنوان        

ماده خشک (. بنابراين تجمع 2118حسینی، شود )کوچکی و خواجهمحسوب میعاملی تعیین کننده 

 .قرار گرفت در برگ، دمبرگ، ساقه و غالف به طور مجزا مورد بررسی

 

 وزن خشک برگ -4-3-3

 نشان داده شده است. 9نتايج حاصل از تجزيه واريانس وزن خشک برگ در جدول پیوست         

درصد بر وزن  5در سطح احتمال  بذر با عصاره آويشن کوهی توانست که پیش تیمار گرددمالحظه می

مقايسه میانگین پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهی  .خشک برگ اثر معنی داری را ايجاد کند

 همان گونه که نشان داده شده است.  9-4همراه با مدت زمان خیس خوردگی بذر در عصاره در شکل 

دار در ماده خشک برگ هر دو غلظت و زمان موجب افزايش معنیبذر با  شود پیش تیمارمشاهده می

 داری مشاهده نگرديد.تلف پیش تیمار اختالف معنینسبت به شاهد گرديد، ولی بین سطوح مخ

 

 
 

 پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهیمقايسه میانگین وزن خشک برگ تحت تاثیر  -9-4شکل 
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که در آن میزان وزن خشک برگ حاصل  به دست آمدکمترين وزن خشک برگ در تیمار شاهد        

درصد  39و  27به ترتیب درصد  91با عصاره خوردگی ساعت خیس 21و  91های زمانشده نسبت به 

 25و  29به ترتیب درصد  21با عصاره خوردگی ساعت خیس 21و  91و همچنین نسبت به  کاهش

 (.9-4شکل ) کمتر بوددرصد 

 

 وزن خشک دمبرگ -4-3-2

های بدست آمده در خصوص وزن خشک دمبرگ، تنها داده طبق نتايج حاصل از تجزيه واريانس       

 (. 9)جدول پیوست معنی دار شد اثر پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهی در سطح يک درصد 

 

 

 
 

 پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهیبرگ تحت تاثیر دممقايسه میانگین وزن خشک  -2-4شکل 

 

 

 یمار با عصاره آويشن کوهی توانستپیش ت ،گرددمشاهده می 2-4همان گونه که در شکل        

افزايش در وزن خشک  سببنسبت به تیمار شاهد اختالف معنی داری را ايجاد نمايد و به طور کلی 

د. به طوری که میزان وزن خشک دمبرگ در پیش تیمار با عصاره يدمبرگ نسبت به تیمار شاهد گرد

و درصد بیشتر از تیمار شاهد  54و  63ترتیب ساعت به  21مدت  بهدرصد آويشن کوهی  21و  91
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و  45ساعت به ترتیب  91مدت  بهدرصد آويشن کوهی  21و  91در پیش تیمار با عصاره همچنین 

 بود.درصد بیشتر از تیمار شاهد  31

 

 وزن خشک ساقه  -4-3-1

ساقه بر وزن خشک درصد  5در سطح احتمال  با عصاره آويشن کوهیپیش تیمار اثر تنها        

 ساعت پیش تیمار با عصاره 21در وزن خشک ساقه، مقادير بااليی از  (.2دار بود )جدول پیوست معنی

که البته اختالف معنی داری با به دست آمد گرم در متر مربع(  99/67درصد آويشن کوهی ) 91

 گرم در متر 99/69ساعت خیس خوردگی ) 91درصد عصاره آويشن کوهی در مدت  91تیمارهای 

گرم در متر  66/63ساعت خیس خوردگی ) 21درصد عصاره آويشن کوهی در مدت زمان  21مربع( و 

ساعت خیس  91درصد عصاره آويشن کوهی در مدت زمان  21ولی نسبت به تیمار  .مربع( نشان نداد

گرم در متر مربع(  و همچنین تیمار شاهد که کمترين وزن خشک ساقه در آن  99/53خوردگی )

همان گونه که در  (.3-4)شکل  داشتگرم در متر مربع(، اختالف معنی داری  55/46) حاصل شد

عصاره آويشن هر دو غلظت افزايش مدت زمان خیس خوردگی بذور در گردد، مالحظه می 3-4شکل 

آويشن عصاره درصد  21و  91 هایبه طوری که در غلظت ؤثر بود.نسبتاً موزن خشک ساقه  برکوهی 

 میزان وزن خشک ساقه ،ساعت 21ساعت به  91مدت زمان خیس خوردگی بذرها از  با افزايشکوهی 

 درصد افزايش يافته است. 91و  91 به ترتیب

های در حال پر شدن را از تواند دانهذخیره قبل از گرده افشانی است که میساقه محل اصلی        

تواند صفتی لذا وزن خشک بیشتر ساقه می (.9115گیونتا، )طريق انتقال مجدد ذخاير حمايت نمايد 

( همبستگی مثبت و معنی داری را بین وزن خشک ساقه و 9311مطلوب باشد. بیات و همکاران )

در پژوهش حاضر نیز مقادير  باشد.( نیز می2111عملکرد گزارش دادند که موافق با نتايج جارادات )

درصد مشاهده گرديد )جدول پیوست  91عصاره ساعت پیش تیمار با  21بااليی از عملکرد در تیمار 

 ( که گیاهان آن دارای ماده خشک بیشتری در برگ، دمبرگ و به ويژه ساقه بودند.97
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 پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر  ساقهمقايسه میانگین وزن خشک  -3-4شکل 

 

 وزن خشک غالف  -4-3-4

درصد بر وزن خشک  5 احتمالی پیش تیمار با عصاره آويشن کوهی در سطح واثر محلول پاشی        

درصد عصاره آويشن کوهی  21در گیاهانی که با غلظت (. 2غالف معنی دار بود )جدول پیوست 

مربع بود که نسبت به تیمار شاهد، گرم در متر  67/953میزان وزن خشک غالف محلول پاشی شدند، 

دار بود. در حالی که محلول پاشی با اين افزايش به لحاظ آماری معنیداد. درصد افزايش نشان  29

 (.4-4)شکل داری با شاهد نداشت درصد اختالف معنی 91غلظت 

 

 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر  غالفمقايسه میانگین وزن خشک  -4-4شکل 
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دهد، استفاده از عصاره آويشن به عنوان پیش تیمار بذر سبب افزايش در نشان می 5-4شکل        

درصد  91در عصاره  وزن خشک غالفمقادير وزن خشک غالف شده است به طوری که باالترين 

داری داشت. در حالی که پیش تیمار بذر با غلظت آويشن حاصل شد که نسبت به شاهد اختالف معنی

 داری با شاهد نداشت.درصد( اختالف معنی 21) دو برار

جزئی درصد آويشن نسبت به تیمار شاهد افزايش  21وزن خشک غالف در پیش تیمار با  عصاره        

به طوری که تجمع ماده  .يافتدرصد آويشن مقدار آن کاهش  91ولی نسبت به تیمار  دادنشان 

ساعت خیس خوردگی  21و  91های اندرصد آويشن در مدت زم 21غلظت خشک در غالف در 

و  97ساعت خیس خوردگی به ترتیب  21و  91های درصد آويشن در مدت زمان 91نسبت به غلظت 

 . کاهش داشتدرصد  94

آويشن  عصارهمدت زمان خیس خوردگی بذور در خصوص پیش تیمار با  شايان ذکر است بین       

اختالفی مشاهده وزن خشک غالف از نظر تأثیر گذاری بر درصد  21و  91دو غلظت هر در کوهی 

 .(5-4)شکلنشد 

 
 

 

 پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر  غالفمقايسه میانگین وزن خشک  -5-4شکل 
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 ارتفاع ساقه -4-2

ارتفاع متقابل آنها بر اثر محلول پاشی و پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهی و همچنین اثر       

شود که اين گونه برداشت می 6-4در يک بررسی کلی در شکل (. 4دار بود )جدول پیوست ساقه معنی

درصد آويشن پیش  21و  91ساعت توسط هر دو غلظت  21در مجموع گیاهانی که بذر آنها به مدت 

باشد. نتیجه مینیز مؤيد اين  5تیمار شده بودند، از ارتفاع باالتری برخوردار بودند. جدول پیوست 

درصد( و هم محلول  91ساعت با عصاره  91گیاهانی که هم بذر آنها پیش تیمار شده بود )به جز 

تر بودند. در اغلب موارد کاهش ارتفاع ساقه در اثر محلول پاشی با غلظت باالتر پاشی شده بودند کوتاه

 درصد( به لحاظ آماری نیز معنی دار بود. 21)

و  91 ساعت پیش تیمار بذر با عصاره 21تیماری ترکیب ساقه در  ارتفاعیشترين ببه طور کلی        

درصد آويشن کوهی  91 محلول پاشی با عصارهمحلول پاشی و با عدم آويشن کوهی همراه درصد  21

لذا در محدوده اين آزمايش مشخص گرديد که به لحاظ تأثیرگذاری بر  (.6-4)شکل  دست آمده ب

مان خیساندن با عصاره آويشن از دز عصاره مهمتر است و محلول پاشی نیز اثر ارتفاع بوته، مدت ز

 منفی دارد.

های جوان با های جديد در باالی گیاه است. برگيکی از نتايج افزايش ارتفاع بوته، تشکیل برگ       

     های قديمی که در سطح پايین قرار دارند، نور خورشید را دريافت کارايی بیشتر نسبت به برگ

و  گشدهد )ها را در بهترين موقعیت از نظر فتوسنتزی قرار میکنند و اين ويژگی کارآمدترين برگمی

(. همچنین افزايش ارتفاع بوته با تشکیل محور گل آذين بلندتر و تعداد گل و نیام بیشتر 9113پاترا، 

  توسط نیام صورت ها، فتوسنتز گیاه ها به علت ريزش برگباشد. در مرحله پر شدن دانهیهمراه م

شود و در نتیجه سبب های بلندتر سبب افزايش فتوسنتز در گیاه میگیرد بنابراين داشتن ساقهمی

 (.9111گردد )سینهاروی و همکاران، افزايش وزن دانه و عملکرد می
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تیماری حاصل از پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره  اتترکیبتحت تاثیر  ارتفاع ساقه مقايسه میانگین -6-4شکل 

 آويشن کوهی

 

 
 

 قطر ساقه -4-1

محلول پاشی با عصاره و  (˂ 19/1p) پیش تیمار بذریداری از سطوح قطر ساقه به طور معنی      

ساقه بیشتر موجب رقم خوردن (. ارتفاع 4تاثیر پذيرفت )جدول پیوست  (˂ 15/1p)آويشن کوهی 

 21محلول پاشی با عصاره متر( در میلی71/99قطر ساقه کمتر گرديد. از اين رو بیشترين قطر ساقه )

و محلول مشاهده شد  شاهدمیلی متر در   42/91کمترين مقدار آن به میزان درصد آويشن کوهی و 

در اهد افزايش دهد. همچنین شتیمار درصد نسبت به  92درصد توانست قطر ساقه را  21پاشی 

قطر  وجود نداشت ولیبا شاهد  معنی داریدرصد آويشن اگر چه اختالف  91محلول پاشی با غلظت 

با کاهش ارتفاع در اثر گردد همان گونه که مشاهده می .(7-4)شکل  بودشاهد  بیشتر ازدرصد  3ساقه 

تأمین استحکام و پايداری گیاه، مقاومت صفت قطر ساقه از نظر . يافت قطر ساقه افزايش محلول پاشی

 های قارچی حائز اهمیت است.آن در برابر ورس و نیز برخی از بیماری
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 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر قطر ساقه مقايسه میانگین  -7-4شکل 

 

، گرددمیمالحظه  8-4که در شکل  همان گونه .بودبر قطر ساقه مؤثر پیش تیمار بذر نیز        

 21مدت  بهدرصد آويشن کوهی  21و  91بیشترين قطر ساقه مربوط به پیش تیمار بذر در عصاره 

کمترين قطر ساقه نیز در تیمار شاهد  .بودساعت  91مدت  بهدرصد  21پیش تیمار با عصاره  وساعت 

 ايجاد شد. درصد  91ساعت پیش تیمار با آويشن  91و نیز و عدم پیش تیمار بذر 

 

 

 پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر قطر ساقه مقايسه میانگین  -8-4شکل 
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تری را نسبت به تیمار شاهد های قویپیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهی توانست بوته           

ه استفاده از عصاره آويشن کوهی ب در شرايطايجاد کند، به طوری که باالترين ارتفاع و قطر ساقه 

، که بیشترين زمان رقم خورد ساعت خیس خوردگی بذور 21عنوان پیش تیمار بذر و در مدت زمان 

ساعت خیس  91از آن نیز در مدت زمان  پسو برای خیس خوردگی بذرها در اين پژوهش بود، 

مثبت پیش تیمار بذر با عصاره آويشن  اثری دهندهد. اين موضوع نشانيحاصل گردر وخوردگی بذ

پیش توان می آن، نتیجه باشد که درکوهی بر رشد رويشی گیاهان زراعی از جمله لوبیا چشم بلبلی می

در عملکرد و تأثیر گذار به عنوان يک عامل مثبت  رابا عصاره گیاهان دارويی گیاهان زراعی تیمار بذور 

-می عامل. همچنین اين در نظر گرفتتر تر و سريعويشی قویدر نتیجه رشد ر ،باالتر گیاهان زراعی

موجب تقويت توان رقابتی و  کندکمک های هرز نیز تواند به گیاهان زراعی در خصوص رقابت با علف

برای تولید بیشتر اکثر پتانسیل رشد و عملکرد خود حد ازاهان بتوانند یگ تا سرانجام اين گرددآنها 

 نمايند.استفاده 

 

   هاي فرعیتعداد شاخه -4-4

-معنیهای فرعی اثر محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی بر تعداد شاخه تنهامنابع تغییر بین از        

های فرعی يش در تعداد شاخهافزا سبب(. محلول پاشی عصاره آويشن کوهی 6)جدول پیوست  دار شد

شاخه  4/99معادل درصد عصاره آويشن کوهی باالترين تعداد شاخه فرعی  21گرديد. در غلظت 

 (.1-4درصد بیشتر بود )شکل  21که نسبت به شاهد اختالف معنی دار داشت و حاصل شد 
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 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر  تعداد شاخه فرعیمقايسه میانگین  -1-4شکل 

 

 (م)فرعی درجه دو هاي فرعی فرعیتعداد شاخه-4-5

های به طور مجزا بر تعداد شاخه (˂ 19/1p)و اثر پیش تیمار بذری  (˂ 15/1p)اثر محلول پاشی        

درصد آويشن کوهی  21 با عصاره محلول پاشی (.6فرعی درجه دوم معنی دار بود )جدول پیوست 

افزايش دهد که به لحاظ  درصد 21نسبت به تیمار شاهد را های فرعی درجه دوم توانست تعداد شاخه

درصد آويشن  91محلول پاشی با عصاره  قرار گرفت در حالی کهآماری معنی دار بود و در گروه برتر 

  (.91-4)شکل  تأثیری نداشتکوهی 

های فرعی درصد توانست تعداد شاخه 21عصاره آويشن کوهی در غلظت ار بذر با پیش تیم       

 د. البته مدت زمان خیس خوردگی بذور نیز تأثیر بسیار مشخصی را در تعدابهبود بخشددرجه دوم را 

 21های فرعی درجه دو در غلظت های فرعی درجه دو ايجاد کرد به طوری که تعداد شاخهشاخه

یمار درصد بیشتر از پیش ت 6ساعت خیس خوردگی  21درصد عصاره آويشن کوهی و در مدت زمان 

درصد عصاره آويشن  91. غلظت بود ساعت خیس خوردگی 91ولی در مدت زمان  همین غلظتدر 

درصد بیشترين تعداد شاخه فرعی فرعی را ايجاد کرد که در اينجا نیز  21غلظت  نیز همراه باکوهی 

 و با افزايش نشان دادمدت زمان خیس خوردگی تأثیر مستقیم خود را بر تعداد شاخه فرعی فرعی 
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شرايط فرعی درجه دوم افزايش يافت. به طوری که در  مدت زمان خیس خوردگی بذر تعداد شاخه

های ساعت تعداد شاخه 91ساعت نسبت به مدت زمان  21مدت به درصد  91غلظت پیش تیمار با 

 (72/7) تعداد شاخه فرعی فرعی در تیمار شاهد نکمتري. شتافزايش دا درصد 5/5فرعی درجه دوم 

 (.99-4مشاهده گرديد )شکل 

 

 

 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر تعداد شاخه فرعی فرعی مقايسه میانگین  -91-4شکل 

 

 

 پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر تعداد شاخه فرعی فرعی مقايسه میانگین  -99-4شکل 
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 شاخص سطح برگ  -4-6

( و ˂ 15/1p) محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی ،با توجه به نتايج حاصل از تجزيه واريانس      

داری بر شاخص سطح برگ داشتند عنی( تاثیر م˂ 19/1p) با عصاره آويشن کوهی پیش تیمار بذر

آويشن به ترتیب درصد  21 و 91با عصاره  در محلول پاشیشاخص سطح برگ (. 6)جدول پیوست 

ولی نسبت به تیمار شاهد در هر  .ندبا يکديگر نداشتاختالف معنی داری به دست آمد که  8/2و  61/2

سطح برگ در تیمار شاهد به ترتیب  شاخصبه صورتی که  .شد مشاهدهدو غلظت اختالف معنی داری 

درصد عصاره  21و  91های محلول پاشی با غلظتشاخص سطح برگ در درصد کمتر از  21و  97

 (.92-4بود )شکل آويشن کوهی 

 

 

 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر شاخص سطح برگ مقايسه میانگین  -92-4شکل 

 

اند. تأثیرپذيری صفت شاخص مقايسه شده 93-4در شکل پیش تیمار بذری  سطوح مختلف       

هر دو بیشترين شاخص سطح برگ در سطح برگ از زمان پیش تیمار قابل توجه بود. به طوری که 

و بعد از آن ( 36/3بذر )ساعت خیس خوردگی  21درصد عصاره همراه با مدت زمان  21 و 91غلظت 

ت شد و در گروه ثببذر  ساعت خیس خوردگی 21درصد عصاره همراه با مدت زمان  91در غلظت 
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 21و  91های شاخص سطح برگ مربوط به پیش تیمار با غلظتآماری قرار گرفت. برتر به لحاظ 

همان طور که نتايج نشان  .در مرتبه بعدی قرار گرفتساعت  91مدت  بهدرصد عصاره آويشن کوهی 

های آويشن از لحاظ تأثیرگذاری بر ساعت اختالفی بین غلظت 21و  91دهند، در هر دو زمان می

دست آمده مربوط به تیمار شاهد ه کمترين شاخص سطح برگ بشاخص سطح برگ وجود نداشت. 

درصد کاهش نشان  51بیش از  هثبت شدسطح برگ  های( بود که نسبت به باالترين شاخص55/9)

 (.93-4داد )شکل 

 

 

 

 پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر شاخص سطح برگ مقايسه میانگین  -93-4شکل 

 

شود اساسی و مهم در تعیین قدرت فتوسنتزی گیاه محسوب میبرگ از معیارهای سطح شاخص        

(. با توجه به اين که پتانسیل فتوسنتزی و توان رشدی همبستگی بااليی با 2114)لباسچی و شريفی، 

کل نتیجه کارايی جامعه گیاهی از نظر استفاده از تابش میزان سطح برگ دارند و میزان ماده خشک 

ی گیاهی نیاز به سطح برگ کافی دارد طول فصل رويشی است، در اين ارتباط جامعهنور خورشید در 

که با پوشش يکنواخت و کامل حداکثر جذب نوری را فراهم آورد. توسعه و گسترش سطح برگ در 

، تراکم بوته در واحد سطح، میزان مواد غذايی در دسترس و گیاهان زراعی به عوامل مختلفی مثل دما

 (.  2118ها بستگی دارد )اوزونی دوجی و همکاران، خصوصیات مورفولوژيک ژنوتیپ
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 عملكرد و اجزاي عملكرد -4-7

( تشکیل اجزای اقتصادی عملکرد حبوبات 9387، مجنون حسینی نقل ازمطابق نظر پیتر )       

تر است و داليل آن ناتوانی جبران خسارت در اين گیاهان، طوالنی بودن پیچیده نسبت به ساير گیاهان

 .باشدها میهای زايشی و تأثیر شديد محیط بر تشکیل اين اندامتمايز اندام

 

 تعداد غالف در بوته -4-7-3

داری معنیصاره آويشن کوهی توانست اثر در بین تیمارهای اعمال شده، تنها پیش تیمار بذر با ع       

عصاره خیس خوردگی بذر در (. 7ايجاد نمايد )جدول پیوست ( ˂ 15/1p)بر تعداد غالف دانه در بوته 

که  (5/97بوته ايجاد کرد )در  بیشتریتعداد غالف  ساعت 21به مدت زمان درصد آويشن کوهی  91

درصد افزايش  28( 62/93ساعت خیس خوردگی بذر در همین غلظت ) 91 مدت زمان نسبت به

غلظت  در .ودو اختالف معنی داری را در اثر اختالف مدت زمان خیس خوردگی بذر ايجاد نم نشان داد

ی بین زمان پیش تیمار وجود نداشت و در آن کاهش جزئی و درصد عصاره آويشن کوهی اختالف 21

درصد عصاره  91غلظت باالترين مقدار ثبت شده در ف در بوته نسبت تعداد غال دار درغیر معنی

و  بود 17/99تعداد غالف در بوته در تیمار شاهد  مشاهده گرديد.ساعت  21مدت  بهآويشن کوهی 

( 62/93)درصد آويشن کوهی  91پیش تیمار بذر با عصاره ساعت  91داری با اگرچه اختالف معنی

 (.94-4)شکل  کمتر بوددرصد  92نداشت ولی نسبت به آن، 
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 پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر تعداد غالف در بوته مقايسه میانگین  -94-4شکل 

 

 تعداد دانه در غالف  -4-7-2

درصد و همچنین اثر متقابل محلول پاشی و پیش تیمار  5اثر پیش تیمار بذر در سطح احتمال        

(. مطابق شکل 7)جدول پیوست  نددرصد بر تعداد دانه در غالف معنی دار بود 9بذر در سطح احتمال 

بود. اگرچه  متغیر 66/99تا  25/8ترکیب تیماری مورد مطالعه بین  95تعداد دانه در غالف در ، 4-95

داری به لحاظ آماری وجود داشت ولی اختالف بسیاری از ترکیبات اختالف معنی مقداربین اين دو 

ساعت  21( متعلق به 66/99دار نبود. به عنوان مثال باالترين مقدار ثبت شده )تیماری با يکديگر معنی

درصد آويشن کوهی  21ره محلول پاشی با عصاتوأم با درصد عصاره آويشن  91غلظت پیش تیمار با 

 ترکیب تیماری ديگر معنی دار نبود. 91بود که اختالف آن با 
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         تیماری حاصل از پیش تیمار بذر و  اتترکیبتحت تاثیر تعداد دانه در غالف مقايسه میانگین  -95-4شکل 

 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی

 

 وزن صد دانه  -4-7-1

مالحظه  نشان داده شده است. 1در جدول پیوست  وزن صد دانهنتايج حاصل از تجزيه واريانس         

محلول پاشی در سطح آن با متقابل درصد و اثر  9که اثر پیش تیمار بذر در سطح احتمال  گرددمی

مقايسه میانگین اثر متقابل محلول پاشی و پیش تیمار  .بود معنی داردرصد بر وزن صد دانه  5 احتمال

 21 شود،همان گونه که مشاهده مینشان داده شده است.  96-4بذر با عصاره آويشن کوهی در شکل 

با هر درصد آويشن کوهی به همراه محلول پاشی عصاره آويشن کوهی  91پیش تیمار با عصاره  ساعت

گرديد. به طوری که وزن صد دانه در اين دو وزن صد دانه درصد موجب بهبود  21و  91دو غلظت 

و  47ترکیب تیماری نسبت به شاهد )عدم پیش تیمار و عدم محلول پاشی عصاره آويشن( به ترتیب 

درصد  21تری از وزن صد دانه در پیش تیمار با غلظت ین وضعیت مطلوبچندرصد بیشتر بود. هم 42

 91ساعت و با محلول پاشی عصاره  21دت زمان پیش تیمار آويشن کوهی به ويژه در شرايطی که م

درصد آويشن همراه بود، مشاهده گرديد. ساير ترکیبات تیماری اختالف قابل توجهی با يکديگر و با 

 شاهد نداشتند.
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تیماری حاصل از پیش تیمار بذر و محلول پاشی با  اتترکیبتحت تاثیر وزن صد دانه مقايسه میانگین  -96-4شکل 

 عصاره آويشن کوهی

 

 عملكرد دانه  -4-7-4

به صورتی که پیش تیمار بذر با عصاره داری داشتند تاثیر معنیدانه کلیه منابع تغییر بر عملکرد        

 5محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی در سطح احتمال و  درصد 9آويشن کوهی در سطح احتمال 

درصد بر عملکرد دانه معنی دار بود )جدول  9 در سطح احتمال آنهامتقابل اثر درصد و در نهايت 

 21مدت  بهدرصد آويشن کوهی  21باالترين عملکرد دانه در پیش تیمار بذر با عصاره  (.1پیوست 

دست آمد. در ه گرم در مترمربع( ب 16/377درصد عصاره آويشن ) 91به همراه محلول پاشی ساعت 

درصد  21درصد به  91همین سطح از پیش تیمار بذر زمانی که غلظت عصاره محلول پاشی شده از 

به طوری که عملکرد در حد گیاهان  اتفاق افتادعملکرد دانه کاهش قابل توجهی در ، يافتافزايش 

ساير که در  حالیر دشاهد بود. اين تأثیر منفی در شرايط عدم پیش تیمار بذر نیز کامالً مشهود بود 

افزايش در عملکرد دانه گرديد.  سببمحلول پاشی غلظت باالتر توأم شدن با پیش تیمار بذر ح وسط

اثر مثبتی را در عملکرد است که اگرچه عصاره آويشن کوهی توانسته  ،باشداين نکته بیانگر آن می

های در غلظتت متقابل و همچنین در اثراچه در پیش تیمار بذری و چه در محلول پاشی  ،دانه
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با اثر بازدارنگی خود  ممکن استتر عصاره آويشن کوهی های باالکند ولی مجموع غلظتايجاد تر پايین

( در آزمايشی که به 9311محبوبی و همکاران )(. 97-4شکل گردد )کاهش در عملکرد دانه  موجب

، 25ت صفر، ظاسطوخودوس در پنج غلمنظور بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره گیاهان دارويی رزماری و 

 زنی و رشد اولیه گیاهچه علف هرز اسپند انجام دادند، اظهار داشتنددرصد بر جوانه 911و  75، 51

زنی و رشد گیاهچه اثر مثبت بر جوانه دارای( درصد و کمتر از آن 25عصاره ) ترهای پايینغلظت

های باالی غلظتولی  عصاره محرک رشد بودندهای کم و در واقع غلظت بودندنسبت به تیمار شاهد 

 اند.زنی و رشد گیاهچه اسپند داشتهعصاره رزماری و اسطوخودوس اثر بازدارندگی بر خصوصیات جوانه

گردد، در زمان عدم پیش تیمار بذری، محلول پاشی مالحظه می 97-4همان گونه که در شکل        

ولی هنگامی  داددرصد افزايش  97ه را نسبت به شاهد درصد آويشن کوهی عملکرد دان 91با عصاره 

درصد  22 شاهدنسبت به درصد آويشن کوهی انجام گرفت عملکرد دانه  21که محلول پاشی با عصاره 

ساعت خیس  21درصد آويشن کوهی در مدت زمان  91در پیش تیمار بذر با عصاره  .يافتکاهش 

ل پاشی شده عملکرد دانه نیز افزايش يافت به خوردگی بذر با افزايش غلظت عصاره آويشن محلو

، 5/257درصد عصاره آويشن عملکرد دانه به ترتیب  21درصد و  91صورتی که در محلول پاشی صفر، 

های توان به اين نکته اشاره کرد که غلظتدر اينجا نیز می گرم در متر مربع بود. 9/327و  4/319

خیس خوردگی بذر در اثر متقابل  بذر به همراه مدت زمانمختلف عصاره آويشن کوهی در پیش تیمار 

توانند نتايج مختلف و قابل توجهی را بر های مختلف عصاره آويشن محلول پاشی شده میبا غلظت

 خصوصیات رشد و عملکرد دانه ايجاد نمايند.
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محلول پاشی با  تیماری حاصل از پیش تیمار بذر و اتترکیبتحت تاثیر عملکرد دانه مقايسه میانگین  -97-4شکل 

 عصاره آويشن کوهی

 

 صفات فیزیولوژیک  -4-8

 برگ پایداري غشاي پالسمایی -4-8-3

درصد  5محلول پاشی عصاره آويشن کوهی بر پايداری غشای پالسمايی برگ در سطح احتمال        

(. مقايسه میانگین اثر محلول پاشی عصاره آويشن بر پايداری غشای 99معنی دار شد )جدول پیوست 

و  91غلظت هر دو دهد که عصاره آويشن محلول پاشی شده در نشان می 98-4پالسمايی در شکل 

پايداری غشای به طوری که  .درصد سبب افزايش و بهبود پايداری غشای پالسمايی برگ گرديد 21

دار يک اختالف معنی به صورتنسبت به تیمار شاهد درصد  21 و 91های در غلظتپالسمايی برگ 

 درصد افزايش نشان داد. 5و  8به ترتیب بیش از 

های ای مستقیم با افزايش تحمل گیاه در مقابل تنشپايدارتر شدن غشای پالسمايی رابطه       

 محیطی پیرامون آن دارد.
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 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر پايداری غشای پالسمايی برگ مقايسه میانگین  -98-4شکل 

 

 آب برگنسبی ي امحتو -4-8-2

 آب برگ از پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهی به طور معنی دار و در سطحنسبی محتوای        

آورده  99پیوست های حاصل در جدول ج تجزيه واريانس دادهيادرصد تأثیر پذيرفت. نت 9احتمال 

آب برگ نسبی پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهی بر محتوای اثر  91-4شده است. در شکل 

استفاده از عصاره آويشن کوهی به عنوان پیش تیمار بذر نسبت نتايج نشان داد که  مقايسه شده است.

 قدار. کمترين منمودد آب برگ ايجانسبی معنی دار را در محتوای  افزايشیبه عدم پیش تیمار )شاهد( 

تیمار ديگر در يک گروه  4اگر چه شد و  ثبت (درصد 15/68معادل آب برگ در تیمار شاهد )نسبی 

به کوهی درصد آويشن  91 با عصاره آب برگ در پیش تیمارنسبی ی امحتو آماری قرار داشتند ولی

 .از بقیه بیشتر بود( درصد 45/77)ساعت  21مدت 

ی تأثیر متفاوت تیمارها برای جذب آب از خاک صفت ممکن است نشان دهندهاختالف در اين        

توانايی گیاهان برای تجمع و تنظیم اسمزی  ها و يا اختالف دريا توانايی هدر روی آب از طريق روزنه

 (. 9381های فیزيولوژيکی باشد )شکاری و همکاران، برای حفظ تورژسانس بافت و افزايش فعالیت
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اين احتمال وجود دارد که باال بودن مقادير بسیاری از صفات مورد مطالعه از جمله ماده خشک        

درصد آويشن  91با عصاره ساعت پیش تیمار بذر  21های مختلف و حتی پروتئین دانه در تیمار بخش

      تر آب بافت گیاه در اين تیمار باشد.در ارتباط با وضعیت مناسب

 

 

 پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر آب برگ نسبی محتوای مقايسه میانگین  -91-4شکل 

 

 برگ aمیزان كلرفیل  -4-8-1

درصد و اثر متقابل محلول پاشی و  5اثر پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهی در سطح احتمال        

معنی دار بود  aدرصد بر میزان کلرفیل  9پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهی در سطح  احتمال 

يک از هر برگ در  aمیزان کلرفیل  نتايجی که برای 21-4اگر چه در شکل (. 93)جدول پیوست 

دار است ترکیبات تیماری مورد مطالعه درج شده است، دارای نوسان بوده و اغلب اختالفات غیر معنی

هم زمان پیش تیمار  گردد که در سطوح پیش تیمار بذر بازولی در يک ديد کلی چنین استنباط می

اهانی ثبت شد که در برگ گی aکلرفیل طوری که مقادير باالتری از . مؤثرتر از غلظت پیش تیمار بود

باالترين  یش تیمار شده بودند. به طور مشخصساعت با عصاره آويشن کوهی پ 21بذر آنها به مدت 

درصد و توأم شدن آن با محلول پاشی  21ساعت پیش تیمار با عصاره  21مقدار ثبت شده مربوط به 

b

a

a

a
a

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

شاهد ساعت91+درصد91 ساعت21+درصد91 ساعت91+درصد21 ساعت21+درصد21

گ 
بر

ب  
ی آ

سب
ي ن

وا
حت

م
(

صد
در

)

پیش تیمار با عصاره آویشن كوهی( ساعت)و زمان ( درصد)غلظت 



75 

  

دار بود و يگر غیر معنیدرصد آويشن بود که البته اختالف آن با سه ترکیب تیماری د 91توسط عصاره 

و نیز در همین سطح از پیش تیمار درصد بهبود بخشید. در  38را  aکلرفیل نسبت به شاهد تعداد 

درصد(  21درصد دو برابر شدن غلظت محلول پاشی ) 91ساعت پیش تیمار با عصاره  91سطح 

داری کمتر از معنیطوری که حتی به طور غیر  ،گرديد aکلرفیل موجب کاهش قابل توجه در میزان 

 گیاهان شاهد بود.

در  Iو  IIهای بیانگر تقويت مرکز واکنش فتوسیستم aکلرفیل شايان ذکر است تقويت میزان        

 سیستم فتوسنتزی گیاه است.

 

 

 تیماری حاصل از پیش تیمار بذر و  اتترکیبتحت تاثیر  برگ aمیزان کلرفیل مقايسه میانگین  -21-4شکل 

 با عصاره آويشن کوهی محلول پاشی

 

 برگ bمیزان كلرفیل  -4-8-4

و همچنین اثر متقابل پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی پیش تیمار بذر اثر        

برگ معنی دار بود )جدول پیوست  bدرصد بر میزان کلرفیل  5عصاره آويشن کوهی در سطح احتمال 
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 بهدرصد آويشن کوهی  91پیش تیمار بذر با عصاره ترکیب تیماری مورد مطالعه تنها  95در بین (. 93

درصد آويشن کوهی توانست نسبت به ساير تیمارها  91ساعت به همراه محلول پاشی عصاره  21مدت 

 ر میزاند چندانیبه طوری که در ساير تیمارها اختالف معنی دار و  داری را ايجاد نمايد.ختالف معنیا

 برگ را ايجاد نمود bباالترين سطح کلرفیل  ترکیب تیماری مذکورولی  داشتبرگ وجود ن bکلرفیل 

 (.29-4)شکل درصد افزايش نسبت به شاهد در گروه برتر آماری قرار گرفت  74و با 

 

 

 تیماری حاصل از پیش تیمار بذر و  اتترکیبتحت تاثیر  برگ bمیزان کلرفیل مقايسه میانگین  -29-4شکل 

 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی

 

 میزان كلرفیل كل برگ -4-8-5

 95جدول پیوست کل برگ در گیری کلروفیل های اندازهنتايج حاصل از تجزيه واريانس داده       

از پیش تیمار بذر و اثر متقابل آن با محلول  bو  aکلروفیل کل نیز همانند کلروفیل آورده شده است. 

طوری که مقادير  نمايان گرديد در کلروفیل کل bو  aپاشی تأثیر پذيرفت. برآيند مقادير کلروفیل 

درصد  21و  91در عصاره ساعت خیس خوردگی بذر  21بااليی از کلروفیل در ترکیبات تیماری 

میزان کلروفیل کل در مشاهده شد.  آويشن کوهیدرصد عصاره  91و همراه با محلول پاشی آويشن 
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درصدی را نسبت به شاهد نشان داد ولی تنها ترکیب تیماری  39و  46اين دو ترکیب تیماری افزايش 

درصد بود که نسبت به ترکیبات  91درصد توأم با محلول پاشی  91ساعت پیش تیمار با عصاره  21

 (.22-4)شکل دار داشت تیماری ديگر اختالف معنی

 

 

 تیماری حاصل از پیش تیمار بذر و  اتترکیبتحت تاثیر  برگمیزان کلرفیل کل مقايسه میانگین  -22-4شکل 

 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی

 

 میزان كاروتنوئید برگ -4-8-6

( ˂ 15/1p) ، اثر پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهیبا توجه به نتايج حاصل از تجزيه واريانس       

داری بر تاثیر معنی( ˂ 19/1p)محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی  و اثرات متقابل پیش تیمار بذرو 

 21دو ترکیب تیماری در  کاروتنوئید برگمیزان  (.95 )جدول پیوست میزان کاروتنوئید برگ داشتند

پیش تیمار بذر با ساعت  21و محلول پاشی  بدوندرصد آويشن  21پیش تیمار بذر با عصاره ساعت 

گرم بر گرم میلی 1178/1معادل درصد آويشن  91محلول پاشی با غلظت  به عالوهدرصد  91عصاره 

با هم نداشتند و به عنوان باالترين مقادير ثبت شده، در هیچ گونه اختالف معنی داری وزن تر بود که 

ر با سطوح پايین آويشن يا به درصد بیشتر بود. به طور کلی در شرايطی که بذو 56مقايسه با شاهد 

cde
e

bcde bcde
bc

cde
bcde

a

cde

ab

cde
cde bcde

bcd

de

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

عدم پیش تیمار ساعت91+درصد91 ساعت21+درصد91 ساعت91+درصد21 ساعت21+درصد21

ل 
ل ك

فی
لر

ك
(

تر
ن 

وز
م 

گر
ر 

م ب
گر

ی 
یل

م
)

پیش تیمار با عصاره آویشن كوهی( ساعت)و زمان ( درصد)غلظت 

صفر درصد91عصاره  درصد21عصاره 



78 

  

مدت کمتر پیش تیمار شده بودند، محلول پاشی با آويشن و افزايش غلظت آن مؤثر واقع شد. به 

درصد آويشن، انجام محلول پاشی با  21و  91های ساعت پیش تیمار با عصاره 91طوری که حتی در 

د بخشید که با باالترين مقادير ثبت را بهبو کاروتنوئید برگآنقدر میزان درصد(  21غلظت دو برابر )

درصد به  21ساعت پیش تیمار با عصاره  21داری نداشت. اين در حالی است که شده اختالف معنی

گیاهان حاصل از اين بذور گرديد و اضافه شدن محلول پاشی   کاروتنوئید برگتنهايی موجب افزايش 

اين صفت گذاشت طوری که حتی از گیاهان شاهد به ويژه با غلظت باال اثر منفی قابل توجه بر میزان 

 .(23-4)شکل کمتر بود 

بیانگر افزايش توان مقابله سیستم فتوسنتزی گیاه با  کاروتنوئید برگافزايش در میزان        

-های اکسیداتیو است که در برخورد اجتناب ناپذير گیاه با انواع تنشتنشو های نوری اکسیداسیون

 دهد.شدت نور زياد در فصل تابستان رخ میهای محیطی به ويژه 

 

 

 تیماری حاصل از پیش تیمار بذر و  اتترکیبتحت تاثیر  برگمیزان کاروتنوئید مقايسه میانگین  -23-4شکل 

 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی
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 صفات كیفی -4-3

 درصد پروتئین دانه -4-3-3

و محلول پاشی با  (˂ 19/1p)تیمار بذر با عصاره آويشن کوهی  پیش اثرات اصلی آزمايش شامل      

(. طبق نتايج 97)جدول پیوست دار بود درصد پروتئین دانه معنیبر  (˂ 15/1p)عصاره آويشن کوهی 

دار و به طور معنیمحلول پاشی با عصاره آويشن کوهی توانست درصد پروتئین دانه را  ،بدست آمده

عصاره  بامحلول پاشی درصد  21و  91بین دو غلظت داری اختالف معنی .افزايش دهددرصد  9حدود 

 .(24-4)شکل از لحاظ تأثیرگذاری بر اين صفت مشاهده نگرديد آويشن 

 

 

 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر  درصد پروتئین دانهمقايسه میانگین  -24-4شکل 

 

 سببقابل مشاهده است، پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهی  25-4همان گونه که در شکل        

درصد آويشن  91با عصاره آنها بذر گیاهانی که  پروتئین دانهمیزان . افزايش درصد پروتئین دانه شد

 درصد بیشتر بود. 5/2درصد بود که نسبت به شاهد  4/29تیمار شده بود  ساعت 21کوهی به مدت 

باال رفتن درصد پروتئین دانه  موجبوردگی بذور در عصاره آويشن کوهی افزايش مدت زمان خیس خ
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به طوری که باالترين درصد پروتئین حاصل شده به ترتیب مربوط به پیش تیمار بذر با  نیز گرديد.

ساعت خیس خوردگی بذر بود. خیساندن  21درصد آويشن و هر دو در مدت زمان  21و  91عصاره 

درصد پروتئین  برداری اثر معنینتوانست ساعت  91مدت  بهيشن کوهی آودرصد  91بذر در عصاره 

 داشته باشد.دانه 

 

 

 پیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهیتحت تاثیر  درصد پروتئین دانهمقايسه میانگین  -25-4شکل 

 

 دانه عملكرد پروتئین -4-3-2

در درصد پروتئین دانه به دست آمد. اثر کلیه  دانهعملکرد پروتئین دانه از حاصلضرب عملکرد       

بیشترين  26-4شکل (. طبق 98دار شد )جدول پیوست معنیدانه منابع تغییر بر عملکرد پروتئین 

پیش تیمار بذر با  به ترتیب درمربع در متر گرم  86/72و  57/81 معادل میزان عملکرد پروتئین دانه

درصد آويشن  91 با عصاره پاشیعت به همراه محلول سا 21 به مدتدرصد آويشن کوهی  21عصاره 

درصد آويشن به  21درصد توأم با محلول پاشی عصاره  91ساعت پیش تیمار با عصاره  21و کوهی 

انجام درصد آويشن  91با عصاره ساعت  21و  91به مدت پیش تیمار بذر در شرايطی که . دست آمد
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عملکرد پروتئین دانه ايجاد نمود  بهبود قابل توجهی دردرصد  21عصاره  شده بود، محلول پاشی با 

 (.26-4)شکل 

 

 

 تیماری حاصل از پیش تیمار بذر و  اتترکیبتحت تاثیر  پروتئین دانه عملکرد مقايسه میانگین -26-4شکل 

 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی

 

 

 نتیجه گیري -4-31

 باشد:شامل موارد زير مینتايج به دست آمده از اين تحقیق به طور خالصه 

 مورفولوژيک و فیزيولوژيکپیش تیمار بذر با عصاره آويشن کوهی موجب افزايش اکثر صفات  -9

از جمله وزن خشک برگ، دمبرگ، ساقه، قطر ساقه، شاخص سطح برگ، تعداد غالف در بوته، 

 آب برگ و درصد پروتئین دانه گرديد.نسبی محتوای 

 عصاره آويشن کوهی به طور معمول سبب خوردگی بذور درافزايش در مدت زمان خیس  -2

ساعت خیس خوردگی بذر  21به طوری که مدت زمان  .افزايش در صفات مورد بررسی گرديد
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باالترين میزان را در صفات ساعت و همچنین عدم پیش تیمار بذر  91نسبت به مدت زمان 

 کرد.ايجاد اندازه گیری شده 

کوهی در اغلب صفات مورد بررسی باعث افزايش میزان آنها محلول پاشی با عصاره آويشن  -3

توان به وزن خشک غالف، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، گرديد، که از جمله اين صفات می

تعداد شاخه فرعی فرعی )شاخه فرعی درجه دو(، شاخص سطح برگ، پايداری غشای 

 اشاره نمود.و عملکرد دانه درصد پروتئین دانه  ،پالسمايی

 نتايج حاصل از اثرات متقابل پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره آويشن کوهیچنین هم -4

 21و  91پیش تیمار بذر در عصاره عصاره آويشن کوهی با درصد  91محلول پاشی  ،نشان داد

ساعت( توانست تأثیرگذارترين ترکیب  21)مدت زمان خیس خوردگی بذر  نباالتري دردرصد 

 .باشدگیری شده اندازهصفات  اغلبتیماری در جهت افزايش 

 

 

 پیشنهادات -4-33

درصد عصاره آويشن کوهی مورد بررسی قرار گرفت  21و  91در اين پژوهش دو غلظت  -9

 های ديگر از عصاره آويشن کوهی نیز مورد بررسی قرار گیرد.شود غلظتلذا توصیه می

پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره اين احتمال وجود دارد که پاسخ ساير گیاهان به  -2

شود اين آزمايش روی ساير گیاهان نیز انجام متفاوت باشد، توصیه می آويشن کوهی

 شود.

ساعت خیس خوردگی برای پیش تیمار بذر انجام  21و  91دو زمان در اين آزمايش  -3

تر بود. در حالی که در بذور ساير ساعت مناسب 21ان که در بیشتر صفات زم، گرفت

آن مناسب  زهای بیشتر يا کمتر اگیاهان بسته به جنس پوسته بذر ممکن است زمان
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مدت زمان خیس خوردگی برای پیش تیمار تری از شود طیف وسیعمیلذا توصیه  .باشد

 مورد بررسی قرار گیرد. گیاهان مختلف  بذر

مطالعه در خصوص اثر گذاری عصاره گیاهان دارويی ديگر بر روی گیاهان زراعی به  -4

 تواند مفید باشد.نیز میصورت پیش تیمار بذر و همچنین محلول پاشی 
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عصاره آويشن ر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با تجزيه واريانس )میانگین مربعات( وزن خشک برگ و دمبرگ تحت تأثی -9جدول پیوست 

 کوهی

 برگدموزن خشک  وزن خشک برگ درجه آزادی منابع تغییر

 68/41 46/428 2 تکرار

 4 *94/2312 **38/399 (Aپیش تیمار بذر )

 2 86/92 68/21 (Bمحلول پاشی )

A× B 8 39/111 13/917 

 28/41 31/738 28 خطا

 78/21 18/29  ضريب تغییرات )درصد(

 درصد می باشد. 9و  5به ترتیب معنی دار در سطح و ** * 

 

 

تجزيه واريانس )میانگین مربعات( وزن خشک ساقه و غالف تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره آويشن  -2جدول پیوست 

 کوهی

 غالفوزن خشک  ساقهوزن خشک  درجه آزادی منابع تغییر

 95/9713 95/1 2 تکرار

 4 *98/628 *28/3154 (Aپیش تیمار بذر )

 2 18/29 *77/3511 (Bمحلول پاشی )

A× B 8 42/89 86/9397 

 51/9165 82/977 28 خطا

 13/24 86/22  ضريب تغییرات )درصد(

 درصد می باشد. 9و  5و ** به ترتیب معنی دار در سطح * 

 

 

  تحت تأثیر محلول پاشی با عصاره آويشن کوهیو ساقه دمبرگ مقايسه میانگین وزن خشک برگ،  -3 جدول پیوست

 وزن خشک برگ تیمارها

 )گرم در متر مربع(

 برگدموزن خشک 

 )گرم در متر مربع(

 ساقهوزن خشک 

 )گرم در متر مربع(

 81/57 93/34 93/923 صفر محلول پاشی

 66/51 46/32 66/924 درصد عصاره 91 

 46/57 73/34 923 درصد عصاره 21 

LSD 5%  32/21 25/5 17/1 

 حروف غیر مشترک در هر ستون بیانگر اختالف معنی دار می باشد.
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 تجزيه واريانس )میانگین مربعات( ارتفاع ساقه و قطر ساقه تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی -4جدول پیوست 

 ساقهقطر  ساقه ارتفاع درجه آزادی منابع تغییر

 95/1 34/8 2 تکرار

 4 **14/715 **96/1 (Aپیش تیمار بذر )

 2 *58/917 *69/6 (Bمحلول پاشی )

A× B 8 *25/53 72/9 

 71/9 81/21 28 خطا

 11/99 97/91  ضريب تغییرات )درصد(

 درصد می باشد. 9و  5و ** به ترتیب معنی دار در سطح * 

 

 

 

  تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی و تعداد شاخه فرعیمقايسه میانگین ارتفاع ساقه  -5 جدول پیوست

 ساقه ارتفاع تیمارها

 (مترسانتی)

 تعداد شاخه فرعی

 )در بوته(

 c44/34 49/1 عدم پیش تیمار پیش تیمار بذر

 b19/38 88/91 ساعت 91درصد+91 

 a38/55 43/99 ساعت 21درصد+91 

 b39/49 51/91 ساعت 91درصد+21 

 a93/54 15/91 ساعت 21درصد+21 

LSD 5%  41/4 55/9 

  a91/47 صفر محلول پاشی

  a53/45 درصد عصاره 91 

  b88/49 درصد عصاره 21 

LSD 5%  49/3  

 حروف غیر مشترک در هر ستون بیانگر اختالف معنی دار می باشد.
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سطح برگ تحت تأثیر پیش تیمار  صتجزيه واريانس )میانگین مربعات( تعداد شاخه فرعی، تعداد شاخه فرعی فرعی و شاخ -6جدول پیوست 

 بذر و محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی

 سطح برگ صشاخ تعداد شاخه فرعی فرعی تعداد شاخه فرعی درجه آزادی منابع تغییر

 41/1 79/6 93/97 2 تکرار

 4 31/5 **66/31 **31/4 (Aپیش تیمار بذر )

 2 *81/92 *59/39 *33/9 (Bمحلول پاشی )

A× B 8 35/2 31/5 59/1 

 26/1 99/6 58/2 28 خطا

 78/91 14/23 38/95  ضريب تغییرات )درصد(

 درصد می باشد. 9و  5و ** به ترتیب معنی دار در سطح * 

 

 

غالف در بوته و تعداد دانه در غالف تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با تجزيه واريانس )میانگین مربعات( تعداد  -7جدول پیوست 

 عصاره آويشن کوهی

 تعداد دانه در غالف تعداد غالف در بوته درجه آزادی منابع تغییر

 91/1 79/3 2 تکرار

 4 *92/37 *72/2 (Aپیش تیمار بذر )

 2 72/2 17/1 (Bمحلول پاشی )

A× B 8 78/92 **31/3 

 77/1 58/93 28 خطا

 35/8  42/25  ضريب تغییرات )درصد(

 درصد می باشد. 9و  5و ** به ترتیب معنی دار در سطح * 

 

  مقايسه میانگین تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی -8 جدول پیوست

 تعداد دانه در غالف بوتهتعداد غالف در  تیمارها

 b17/99 c81/1 عدم پیش تیمار پیش تیمار بذر

 b62/93 bc17/91 ساعت 91درصد+91 

 a51/97 a22/99 ساعت 21درصد+91 

 ab33/94 ab81/91 ساعت 91درصد+21 

 ab15/95 abc73/91 ساعت 21درصد+21 

LSD 5%  55/3 85/1 

 63/91 19/94 صفر محلول پاشی

 59/91 63/94 عصارهدرصد  91 

 51/91 83/94 درصد عصاره 21 

LSD 5%  75/2 65/1 

 حروف غیر مشترک در هر ستون بیانگر اختالف معنی دار می باشد.
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تجزيه واريانس )میانگین مربعات( وزن صد دانه و عملکرد دانه تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره آويشن  -1جدول پیوست 

 کوهی

 عملکرد دانه وزن صد دانه درجه آزادی منابع تغییر

 24/4977 21/1 2 تکرار

 4 **69/33 **65/21717 (Aپیش تیمار بذر )

 2 71/1 *94/3816 (Bمحلول پاشی )

A× B 8 *78/8 **97/91833 

 92/9176 81/3 28 خطا

 42/93  11/93  ضريب تغییرات )درصد(

 درصد می باشد. 9و  5و ** به ترتیب معنی دار در سطح * 

 

 

 

  مقايسه میانگین وزن صد دانه و عملکرد دانه تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی -91 جدول پیوست

 وزن صد دانه تیمارها

 )گرم(

 عملکرد دانه

 )گرم در متر مربع(

 c14/93 b58/971 عدم پیش تیمار پیش تیمار بذر

 c12/93 b18/211 ساعت 91درصد+91 

 a46/97 a36/215 ساعت 21درصد+91 

 b41/95 a13/271 ساعت 91درصد+21 

 ab13/95 a64/267 ساعت 21درصد+21 

LSD 5%  88/9 67/39 

 b36/231 41/94 صفر محلول پاشی

 a17/269 55/94 درصد عصاره 91 

 ab61/241 12/95 درصد عصاره 21 

LSD 5%  45/9 53/24 

 مشترک در هر ستون بیانگر اختالف معنی دار می باشد.حروف غیر 
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برگ تحت تأثیر پیش تیمار بذر و  آبنسبی تجزيه واريانس )میانگین مربعات( پايداری غشای پالسمايی برگ و محتوای  -99جدول پیوست 

 محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی

 برگ آبنسبی محتوای  برگ پايداری غشای پالسمايی درجه آزادی منابع تغییر

 14/944 97/12 2 تکرار

 4 45/39 **48/918 (Aپیش تیمار بذر )

 2 *32/276 43/8 (Bمحلول پاشی )

A× B 8 13/41 86/97 

 94/22 16/54 28 خطا

 38/6 41/93  ضريب تغییرات )درصد(

 درصد می باشد. 9و  5و ** به ترتیب معنی دار در سطح * 

 

 

 

برگ تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با  آبنسبی مقايسه میانگین پايداری غشای پالسمايی برگ و محتوای  -92 جدول پیوست

  عصاره آويشن کوهی

  برگ پايداری غشای پالسمايی تیمارها

 )درصد(

 نسبی آب برگمحتوای 

 )درصد(

 b15/68 61/59   عدم پیش تیمار پیش تیمار بذر

 a92/74 37/53 ساعت 91درصد+91 

 a45/77 81/55 ساعت 21درصد+91 

 a92/75 14/55 ساعت 91درصد+21 

 a17/74 52/55 ساعت 21درصد+21 

LSD 5%  91/7 54/4 

 b72/41 49/73 صفر محلول پاشی

 a18/58 23/73 درصد عصاره 91 

 a61/55 69/74 درصد عصاره 21 

LSD 5%  41/5 59/3 

 اختالف معنی دار می باشد.حروف غیر مشترک در هر ستون بیانگر 
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تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره آويشن برگ  b و aمیزان کلروفیل تجزيه واريانس )میانگین مربعات(  -93جدول پیوست 

 کوهی

 bکلروفیل  aکلروفیل  درجه آزادی منابع تغییر

 111245/1 111983/1 2 تکرار

 4 *111198/1 *119241/1 (Aپیش تیمار بذر )

 2 111356/1 119111/1 (Bمحلول پاشی )

A× B 8 **111775/1 *111174/1 

 111351/1 111233/1 28 خطا

 42/96 32/93  ضريب تغییرات )درصد(

 درصد می باشد. 9و  5و ** به ترتیب معنی دار در سطح * 

 

 

 

  برگ تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی b و aمقايسه میانگین میزان کلروفیل  -94 جدول پیوست

  aکلروفیل  تیمارها

 گرم بر گرم وزن تر()میلی

  bکلروفیل 

 گرم بر گرم وزن تر()میلی

 bc9916/1 b9143/1 عدم پیش تیمار پیش تیمار بذر

 c9118/1 b9914/1 ساعت 91درصد+91 

 ab9233/1 a9347/1 ساعت 21درصد+91 

 ab9989/1 b9914/1 ساعت 91درصد+21 

 a9256/1 ab9979/1 ساعت 21درصد+21 

LSD 5%  19/1 19/1 

 9115/1 9941/1 صفر محلول پاشی

 9252/1 9292/1 درصد عصاره 91 

 9994/1 9991/1 درصد عصاره 21 

LSD 5%  19/1 19/1 

 حروف غیر مشترک در هر ستون بیانگر اختالف معنی دار می باشد.
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کاروتنوئید برگ تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با انگین مربعات( میزان کلروفیل کل و تجزيه واريانس )می -95جدول پیوست 

 عصاره آويشن کوهی

 کاروتنوئید کلروفیل کل درجه آزادی منابع تغییر

 1111121/1 111717/1 2 تکرار

 4 *343411/1 *1117911/1 (Aپیش تیمار بذر )

 2 112645/1 1111117/1 (Bمحلول پاشی )

A× B 8 *247811/1 **1176111/1 

 1111129/1 111881/1 28 خطا

 76/26 83/92  ضريب تغییرات )درصد(

 درصد می باشد. 9و  5و ** به ترتیب معنی دار در سطح * 

 

 

 

  کاروتنوئید برگ تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره آويشن کوهی ومقايسه میانگین میزان کلروفیل کل  -96 جدول پیوست

 کلروفیل کل  تیمارها

 گرم بر گرم وزن تر()میلی

 کاروتنوئید 

 گرم بر گرم وزن تر()میلی

 bc2941/1 b1145/1 عدم پیش تیمار پیش تیمار بذر

 c2993/1 ba1154/1 ساعت 91درصد+91 

 a2589/1 a1165/1 ساعت 21درصد+91 

 bc2285/1 b1147/1 ساعت 91درصد+21 

 ba2427/1 a1169/1 ساعت 21درصد+21 

LSD 5%  12/1 119/1 

 1152/1 2235/1 صفر محلول پاشی

 1154/1 2465/1 درصد عصاره 91 

 1157/1 2234/1 درصد عصاره 21 

LSD 5%  12/1 119/1 

 معنی دار می باشد.حروف غیر مشترک در هر ستون بیانگر اختالف 
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تجزيه واريانس )میانگین مربعات( میزان درصد پروتئین دانه و عملکرد پروتئین دانه تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول  -97جدول پیوست 

 پاشی با عصاره آويشن کوهی

 عملکرد پروتئین دانه درصد پروتئین دانه درجه آزادی منابع تغییر

 31/422 83/1 2 تکرار

 4 **19/8 **87/9288 (Aپیش تیمار بذر )

 2 *18/4 *82/391 (Bمحلول پاشی )

A× B 8 91/2 **88/561 

 69/42 95/9 28 خطا

 95/93 36/5  ضريب تغییرات )درصد(

 درصد می باشد. 9و  5و ** به ترتیب معنی دار در سطح * 

 

 

 

عملکرد پروتئین دانه تحت تأثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی با عصاره مقايسه میانگین میزان درصد پروتئین دانه و  -98 جدول پیوست

  آويشن کوهی

 عملکرد پروتئین دانه  تیمارها

 )گرم در متر مربع(

 d11/33 عدم پیش تیمار پیش تیمار بذر

 c75/41 ساعت 91درصد+91 

 a57/63 ساعت 21درصد+91 

 b56/54 ساعت 91درصد+21 

 b91/55 ساعت 21درصد+21 

LSD 5%  3/6 

 b11/44 صفر محلول پاشی

 a18/53 درصد عصاره 91 

 a16/41 درصد عصاره 21 

LSD 5%  8/4 

 حروف غیر مشترک در هر ستون بیانگر اختالف معنی دار می باشد.
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منابع
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 صفحه. 9218 مفردات پزشکی و گیاهان دارويی ايران. انتشارات دانشگاه تهران. .3165آئینه چی، ي. 

 

 347 به نشر، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد. شرکتتولید و فرآوری گیاهان دارويی.  .3173امید بیگی، ر. 

 صفحه.

 

های گندم در الگوی توزيع مواد فتوسنتزی در ژنوتیب .3131بیات، ز.، احمدي، ع.، سبكدست، م. و وجودي، م. 

 .832-829(: 4) 42شرايط تنش و عدم تنش خشکی. مجله علوم گیاهان زراعی ايران. 

 

 صفحه. 522حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.  .3187پارسا، م. و باقري، ع. ر. 

 

 .97-91و مراتع کشور. شماره  هاآويشن. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل. 3177جم زاد، ز. 

 

 .912-979: 495ها و مراتع کشور. های ايران. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مرزهآويشن .3188جم زاد، ز. 

 

 .شرکت داروگستر رازی. چاپ اول. اطالعات و کاربرد داروهای رسمی ايران .3181. م حائزي زاده،و جهان آرا، ف. 

 صفحه. 218

 

های رشد ديفن اثر کود بیولوژيکی مايع )ورمی واش( بصورت اسپری برگی بر تغذيه و شاخص .3181خمامی، ع. 

 .978-975(:4) 9باخیا و آگلونما. پژوهشنامه علوم کشاورزی. 

 

 صفحه. 814 .جلد چهارم. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ ششم. گیاهان دارويی .3163. زرگري، ع

 

 286 گیاه. انتشارات ققنوس. 256های کشت، برداشت و شرح مصور رنگی گیاهان دارويی روش .3173زمانی، س. 

 صفحه.

 

 صفحه. 321 گیاهان دارويی )ترجمه(. انتشارات ققنوس. .3182زمانی، س. 

 

روش های کنترل کیفی مواد اولیه داروهای گیاهی. مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید  .3176 شاهرخی، ن.

 صفحه. 311 بهشتی.
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اثر پرايمینگ بذر با اسید  .3183شكاري، ف.، پاک مهر، آ.، راستگو، م.، وظایفی، م. و قریشی نسب، م. 

سالسیلیک بر پاره ای صفات فیزيولوژيک لوبیا چشم بلبلی تحت شرايط کم آبی در زمان غالف بندی. مجله علمی 

 .21-93(: 93) 4پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز. 

 

بررسی تأثیر عصاره آبی گیاه دارويی بابونه بر خصوصیات  .3183صادقی، م.، قنبري، ا.، غالمی، ح. و گلپایگانی، ا. 

های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوزستان جوانه زنی علف هرز بابا آدم. پنجمین همايش ملی ايده

 بهمن. 27-28)اصفهان(. 

 

 گیاهان دارويی و معطر شناخت و بررسی اثر آنها. چاپ اول. انتشارات دانشگاه آزاد واحد شهرکرد.. 3188قاسمی، ع. 

 صفحه. 495

 

بررسی وضعیت کشت و صنعت گیاهان دارويی در ايزان و جهان. سازمان  .3173كافی، م.، زند، ا. و كامكار، ب. 

 صفحه. 571. ی مشهدجهاد دانشگاه های علمی و صنعتی ايران.پژوهش

 

 صفحه. 312به نژادی و به زراعی در مناطق خشک )ترجمه(. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.  .3186كوچكی، ع. 

 

 صفحه. 375 زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. چاپ اول. .3171كوچكی، ع. و بنایان، م. 

 

 صفحه. 236 .انتشارات جاويد .زراعت حبوبات .3168. بنایان، م . وكوچكی، ع

 

 صفحه. 283زراعت و تولید حبوبات. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.  .3187مجنون حسینی، ن. 

 

بررسی اثرات آللوپاتیک گیاهان  .3131محبوبی، ن.، باقرزاده، ع.، علیمرادي، ل.، شهراد، ف. و حجتیان فر، م. 

ومادران بر خصوصیات رشد و جوانه زنی علف هرز اسپند. دومین همايش ملی دارويی نعناع، رزماری، اسطوخودوس و ب

 آبان. 5الی  4 علوم و تکنولوژی بذر. دانشگاه آزاد واحد مشهد.

 

مجله  تغذيه برگی گیاهان گامی مؤثر در جهت افزايش جذب مواد غذايی و کارايی مصرف کود. .3185محمدي، م. 

 .31-28: 979زيتون. 

 

 صفحه. 971 اسانس های گیاهی و اثرات درمانی آنها. انتشارات دانشگاه تهران. .3171. ، نشاهرخی و .ت ،مومنی

  

 صفحه.431رف گیاهی. دفتر نشر فرهنگ اسالمی. کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان. معا. 3175میر حیدر، ح. 
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ويد و اسفرزه با کاربرد عصاره سرو السون. بهینه سازی شرايط جوانه زنی گیاهان داروئی ش. 3183نعمت اله ثانی، ر. 

 بهمن. 27-28 های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوزستان )اصفهان(.پنجمین همايش ملی ايده

 

های مختلف بررسی اثر محلول پاشی با غلظت. 3133نعیمی دربند، ه.، عزیزي، م.، محمدي، س. و كریم پور، س. 

عصاره ورمی کمپوست بر صفات مورفولوژيک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارويی بادرنجبويه. نشريه علوم باغبانی 

 .499-497 (: 4) 27)علوم و صنايع کشاورزی(. 

 

های گلدار بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس سر شاخه .3181نیک آور، ب.، مجاب، ف. و دولت آبادي، ر. 

 .45-51(: 93) 4فصلنامه گیاهان دارويی،  يی.آويشن دنا

 

-بررسی اثر مدت زمان پیش تیمار آبی بر جوانه زنی ارقام گندم. پنجمین همايش ملی ايده .3183هوشمندفر، ع،ر. 

 بهمن. 27-28 های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوزستان )اصفهان(.

 

-. پنجمین همايش ملی ايدهبذر نخودبررسی اثر مدت زمان پیش تیمار آبی بر جوانه زنی  .3183هوشمندفر، ع،ر. 

 بهمن. 27-28 های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوزستان )اصفهان(.
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Abstract 

 

According to antioxidant property of materials in the Thymus kotschyanus 

it can be inferred that by applying extracts of the plant onto crop plants 

acquired a positive impact on germination and growth of them. For this 

order experiment was conducted on Vigna sinensis of Shahrood University 

in 2013. Treatments were include seed pre-treatment with T.kotschyanus 

extract in the five levels (lack of seed pre-treatment, seed pre-treatment 

with 10% thymus extract for 10 and 20 hours and seed pre-treatment with 

20% thymus extract for 10 and 20 hours) as the first factor and foliar 

application of T.kotschyanus extract at the three levels (foliar application 

with water, foliar application with 10% extract and foliar application with 

20% T.kotschyanus extract) as the second factor the experimental design 

was factoriel on the basis of randomized complete blocks with three 

replications. seed pre-treatment was conducted before planting and foliar 

application was conducted at one stage approximately 30 days after 

planting. The results showed seed pre-treatment with T.kotschyanus extract 

increased morphological and physiological most of the trait such as dry 

weight of leaves, petioles, stems, stem diameter, leaf area index, number of 

pods per plant, leaf relative water content and seeds protein. Also increase 

the duration of pre-treatment normally results in an increase in traits the 

investigated. So that corrosion soaked the seeds for 20 hours rather than 10 

hours as well as lack of seed priming created highest measurement in many 

of traits. foliar application of T.kotschyanus extract increased in most the 

traits such as pod dry weight, stem diameter, number of branches, number 

of secondary branches, leaf area index, leaf plasma membrane stability and 

seed protein. The treatment combination of  obtained from seed pre-

treatment and foliar application of T.kotschyanus extract, foliar application 

with 10% T.kotschyanus extract along with seed pre-treatment with 10% 

and 20% thymus extract for 20 hours was able the most influential 

treatment combination to increase the most of the traits measured. 

 

 

 

Key words: Foliar application, Seed pre-treatment, Thymus kotschyanus, 

Vigna sinensis. 
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