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  أ 
 

را از آن ها تا هر نبات بدان برویانیم و سبزههم اوست خدایی که از آسمان باران فرو بارد  و(
ا ها دانه هایی که بر روي هم چیده شده پدید آریم و از نخل خرمبرون آریم و در آن سبزه

زیتون و انار که برخی شبیه و برخی هاي پیوسته بهم برانگیزیم و باغ هاي انگور و خوشه
شما در آن باغ ها هنگامی که میوه ي آن پدید آید و برسد . نامشابه بهم است، خلق کنیم 

  ).به چشم تعقل بنگرید که در آن آیات و نشانه هاي قدرت خدا براي اهل ایمان هویداست
 

)99 يام، آیهي انعسوره(  

    

  

  وردگارا 

و  ش  تا ن  ین   ن  تاح  ی ا و  نای  م م و زبان   ھا . شا د و  و را  دح  ی   ور م   و ی  دح  و را  ری  ا و ر

 .ت

ی پاس  رم ورا  ا د وچک  ند  ی   د م  ع ه  م  را ا و ودی   ا یاری  م    .و

تد و    آید ول ا   .  
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  تقدیم

  )عج(فروزان هدایت صاحب عصر و زمان صاحب الزمان به خورشید همیشه 
  تقدیم

  به پدر و مادر عزیز تر از جانم

  لحظات ناب باور بودن،

  لذت و غرور دانستن،

  جسارت خواستن،

  رسیدن،عظمت 

  و تمام تجربه هاي یکتا و زیباي زندگیم،

  .مدیون حضور سبز آنهاست

شد، سیاه کنم و نه براي دستهاي پینه بسته شان که ثمره نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید 
پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه هاي عمرم . تالش براي افتخار من است،مرهمی دارم

  .را در عصاي دست بودنشان بگذرانم

   

شار و گرماي امیدبخش به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان به پاس عاطفه سر
وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است به پاس قلب هاي بزرگشان که فریاد رس است 
و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید و به پاس محبت هاي بی دریغشان که هرگز فروکش 

  .نمی کند

  



  ج 
 

 تقدیر و تشکر
 

سپاس و ستایش بر خداي را جل و جالله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او 

آفریدگاري که خویشتن را به ما شناساند و درهاي علم را بر ما گشود و عمري و . در دل شب تار، درفشان

سپاس بیکران بر همدلی و . مایدفرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیاز

ي ایثارشان گل محبت را در وجودم پروراند و  همراهی و همگامی پدر و مادر دلسوز و مهربانم که سجده

دلیل  هاي بیخواهران  دلسوز و برادر عزیزم، بهترین. هاي مهربانی را به من آموخت دامان گهربارشان لحظه

  . رم بودندهاي زندگی یاوزندگیم که در تمام عرصه

از استاد با کماالت و شایسته؛ جناب آقاي دکتر مهدي برادران فیروز آبادي که در کمال سعه صدر، با حسن 

هاي بلند ، هاي دالویز و گفتهبا نکتهخلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و 

 . علم پرور نمود  هاي سخن را صحیفه

تقوا ، جناب آقاي دکتر حسن مکاریان ، مدیریت محترم کرسی گروه، که زحمت مشاوره از استاد صبور و با 

را متقبل شدند و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقاي مهندس قربانی قوژدي که زحمت مشاور این پروژه را 

هاي  م سوئیتها، ه ها، هم اتاقی از تمام دوستان و همکالسی. متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم

عزیزم،  جناب آقایان مجید محمدي، مهندس مطهري، مهندس حسین پور، مهندس شاکري که من را در انجام این 

  .امید است که این ناچیز قدري از زحماتشان را سپاس گوید. پایان نامه همراهی کردند، کمال تشکر را دارم

  پروانه استخدامی

  



 د 
 

  

  
  

دانشگاه صنعتی  کشاورزي دانشکدهزراعت دانشجوي دوره کارشناسی ارشد رشته  پروانه استخدامیاینجانب 
برخی  رشد وبر مرزنجوشپاشی عصاره تیمار بذري و محلولتأثیر پیشنامه شاهرود نویسنده پایان 

 .متعهد می شوم  جناب آقاي دکتر مهدي برادران فیروزآباديتحت راهنمائی سویا فیزیولوژیک 
  .تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است 

  در استفاده از نتایج پژوهشهاي محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است. 

        مـدرك یـا   مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فـرد دیگـري بـراي دریافـت هـیچ نـوع

 .امتیازي در هیچ جا ارائه نشده است 

      کلیه حقوق معنوي این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقاالت مسـتخرج بـا نـام »

 .به چاپ خواهد رسید» Shahrood University of Technology«و یا » دانشگاه صنعتی شاهرود 

     حقوق معنوي تمام افرادي که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بـوده انـد در مقـاالت

 .گرددرعایت می پایان نامهمستخرج از 

  اسـتفاده شـده   ) ها یا بافتهاي آن( در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردي که از موجود زنده

 .ده است است ضوابط و اصول اخالقی رعایت ش

  در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردي که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته یا

  .استفاده شده است اصل رازداري ، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است 

تاریخ                                                                              

  امضاي دانشجو

  
  
  
 
  
  
  

 تعهد نامه

 مالکیت نتایج و حق نشر
  مقاالت مستخرج ، کتاب ، برنامه هاي رایانه اي ، نرم افزار ها و (کلیه حقوق معنوي این اثر و محصوالت آن

در این مطلب باید به نحو مقتضی . متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد ) تجهیزات ساخته شده است 
 .تولیدات علمی مربوطه ذکر شود 

  در پایان نامهبدون ذکر مرجع مجاز نمی باشداستفاده از اطالعات و نتایج موجود. 
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  چکیده
 حاکی از باال بودن خواص مرزنجوش تترکیبا آنالیزبیولوژیک و  خواص مورد در متعدد هاي بررسی

هاي فعال اکسیژن تواند جهت مهار گونهکه میاست ی این گیاه دارویی میکروب ضد اکسیدانیو آنتی
مزرعه در  آزمایشی سویا این گیاه بر گیاه زراعیعصاره ثیر أت منظور بررسیبه.مورد استفاده قرار گیرد

در قالب فاکتوریل با طرح پایه بلوك کامل تصادفی 1393دانشگاه شاهرود در سالدانشکده کشاورزي 
عدم ( سطح پنج در مرزنجوش عصاره با تیماربذري پیش شامل آزمایش. تکرار اجرا شد 3با 

) ساعت 9و  6هاي  درصد مرزنجوش هر کدام به مدت زمان 60و  40تیمار با عصاره  پیش ،تیمار پیش
 60و  40 هايغلظت،آب خالص( سطح سه در مرزنجوش عصاره با پاشی محلول و اول فاکتور ناونعبه

 100با استفادهاز  روش دم کردن عصاره مرزنجوش به .بودند دوم فاکتور عنوانبه) درصد مرزنجوش
پاشی محلول.شد تهیهدقیقه  45مدت گراد و بهدرجه سانتی 75در دماي  گرم برگ خشک مرزنجوش

تیمار بذر با عصاره مرزنجوش موجب پیشنتایج نشان داد .روز پس از کاشت انجام شد 85و  60در 
و فیزیولوژیک از جمله وزن خشکساقه، قطر ساقه، شاخص سطح برگ،  زراعیافزایش اکثر صفات 

محتواي کاروتنوئید، و کل،  a ،bعملکرد دانه، میزان کلروفیل وزن هزار دانه، ، غالفدر  دانهتعداد 
. شداز پراکسید و پراکسیدازآسکورباتکاتاالز، هاي نسبی آب برگ و درصد پروتئین دانه، آنزیم

که طوريبه. تیمار سبب افزایش در صفات مورد بررسی گردیدهمچنین افزایش در مدت زمان پیش
-صفات اندازهتیمار بذر باالترین میزان را در بسیاري از پیشساعت  6ساعت نسبت به  9مدت زمان 

پاشی با عصاره مرزنجوش نیز موجب افزایش در اغلب صفات مورد حلولم. گیري شده ایجاد کرد
تعداد برگ،  ، شاخص سطحقه، تعداد شاخه جانبیغالف، قطر سابرگ و بررسی از قبیل وزن خشک 

میزان  پالسمایی برگ، ءپایداري غشاغالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، 
یزان فعالیت روغن دانه، مو پروتئین عملکرددرصد و تنوئید، وو کل، آنتوسیانین، کار a ،bکلروفیل 

در بین ترکیبات . گردیدقندهاي محلول فالونوئید، پراکسیداز، پراکسیداز،آسکورباتکاتاالز، هاي  آنزیم
 40تیمار بذر با غلظت  ساعت پیش 6درصد توأم با  40غلظتبا پاشی  تیماري مورد مطالعه محلول

 وباشد زراعیصفات  توانست تأثیرگذارترین ترکیب تیماري در جهت افزایش با عصاره مرزنجوشدرصد
با درصد  60پاشی با غلظت محلول توأم بادرصد  60غلظت  تیمار بذر با ساعت پیش 9 ترکیبتیماري

بذر به تیمارپیشمدت زمان افزایش .رابهبود بخشید بسیاري از صفات فیزیولوژیکیعصاره مرزنجوش
که شد فعالیت آنزیم کاتاالز در برگ گیاهانی افزایش موجب باعصارهمرزنجوشپاشی همراه محلول
تیمار شدند و سپس با درصد مرزنجوش پیش 60و  40ساعت با هر دو غلظت  9ها ابتدا بذر آن

  .پاشی شدنددرصد مرزنجوش محلول 60غلظت 

    :کلمات کلیدي
  هاي فعال اکسیژنگونه ،روغنپروتئین، ، اکسیدانآنتیاجزاي عملکرد،
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  لیست مقاالت مستخرج از پایان نامه
  
 

گیاهدارویی ثیر عصاره آبی أت.1393. ح ، قربانی قوژدي،.، مکاریان، ح.، برادران فیروزآبادي، م.استخدامی، پ

هاي محیطی در گیاهان، دانشگاه باهنر ، دومین همایش ملی تنشسویاDPXرقم برخصوصیات جوانه زنیمرزنجوش 

  .1394اردیبهشت ماه  18-17کرمان، 

  

بررسی میزان کلروفیل در  .1393. ، قربانی قوژدي، ح.، مکاریان، ح.، برادران فیروزآبادي، م.استخدامی، پ

هاي دومین همایش ملی تنش. گیاهدارویی مرزنجوشعصاره آبی  پاشیتیمار و محلولپیشثیرأتبرگ سویا تحت 

  .1394اردیبهشت ماه  18- 17محیطی در گیاهان، دانشگاه باهنر کرمان، 

 
بررسی صفات زراعی سویا رقم  .1393. ، قربانی قوژدي، ح.، مکاریان، ح.، برادران فیروزآبادي، م.استخدامی، پ

DPX هاي محیطی دومین همایش ملی تنش. گیاهدارویی مرزنجوشعصاره آبی  پاشیتیمار و محلولپیشثیرأتتحت

  .1394اردیبهشت ماه   18 -17اهان، دانشگاه باهنر کرمان، در گی
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  فصل اول

  مقدمه
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  مقدمه

 زیادي تحقیقات غذایی، مواد در و سنتزي شیمیایی ترکیبات کاهش یا و حذف راستاي در امروزه    

 براي زیادي هاي تالش زمینه همین در. است شده انجام طبیعی با شیمیایی مواد جایگزینی براي

 ها اکسیدانآنتی. )1386، احمدي( است گرفته صورت گیاهی منابع از طبیعی هاي اکسیدانآنتی یافتن

 ).1385مازندرانی، ( کنند می جلوگیري هادیپیل  اکسیداسیون از مؤثري طوربه که هستند ترکیباتی

که  است گیاهی هاي نمونه در موجود فنلی ترکیبات طبیعی، هاي ناکسیدایآنت منابع بهترین از یکی

به گیاهان  بخش قابل توجهی از صدمات وارد شده. کنندهاي فعال اکسیژن را محدود میفعالیت گونه

 هايسلول ).2003، بلز و همکاران(هاي فعال است در شرایط سخت محیطی مربوط به این گونه

 برخوردارند دفاعی هـايمکانیـسم یکـسري از فعال اکسیژن انواع مخرب اثرات با مقابله جهت گیاهی

 به آسیب از آب بـه هـاآن احیـاي و فعال اکسیژن انواع کامل آوريجمع با تا سازدمی قادر  را هاآن که

 نظیر هـااکسیدان آنتی از سلول دفاعی هايمکانیسم. نماید پیشگیري ضروري هايمولکولایوب

 سوپراکـسید نظیـر اکـسیدانآنتـی هايآنزیم و کاروتنوئیدها توکوفرول، گلوتاتیون، سکوربات،آ

 میزان اگر. اسـت شـده تـشکیل پراکـسیداز سـکورباتآ و پراکسیداز گلوتاتیون کاتاالز، دیسموتاز،

 تنش صورت این در کنـد غلبه دفاعی هايسیستم فعالیت میزان بر فعال اکسیژن انواع تولید

 هايمولکولبایو به وارده هايآسیب شدت افزایش با. افتاد خواهد اتفاق گیاهی هايسلول در اکسیداتیو

 .)1386اسفندیاري، ( درومی بین از سلول نهایت در متابولیسمی، اختالل ایجاد و ضروري

 آرایشی و دارویی غذایی، صنایع جمله از مختلف صنایع در گیاهان از شده استخراج هاي اسانس    

 است، به توجه مورد گذشته از بیش ها اسانس بیولوژیکی فعالیت امروزه. شودمی استفاده بهداشتی

داك و ( است گرفته قرار بررسی مورد زیادي محققان توسط ها آن اکسیدانیآنتی خاصیت دلیل همین

 و اکسیدانیآنتی فعالیت نظر از بیشتر مطالعه و بررسی امکان که گیاهانی از یکی). 2001همکاران، 

یکی از  مرزنجوش. است مرزنجوش گیاه دارد، وجود آن براي فالونوئیدي و فنولی ترکیبات میزان
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پیکر رویشی مرزنجوش از بوي مطبوعی برخوردار است، که . باشدمیگیاهان دارویی خانواده نعنائیان 

شود اي ساخته و ذخیره میهاي غدهاسانس در کرك. باشدمی) اسانس(ناشی از وجود روغن فرار 

ها،  همچنین در پیکر رویشی مرزنجوش غیر از اسانس ترکیباتی مانند تانن). 1992یامارا و همکاران، (

 اسانس ده جمله از مرزنجوش اسانس .)1995فوریا و بلز، (اد تلخ وجود دارد فالونوئید، ساپونین و مو

 و غذا طبیعی نگهدارنده اکسیدان،آنتی قارچی، ضد و باکتریایی ضد خواص داراي که است معروف

 جاستخرا و بررسی جهت در مطالعاتی اخیر هايسال در). 1376 شاهرخی،( است پیري تأخیردهنده

 ترکیبات استخراج به توانمی که است گرفته صورت مختلف گیاهان از طبیعی هاياکسیدانآنتی

 توت شاه برگ، )2005، همکاران و ملو( ، گشنیز)2000 همکاران، و شوبانا( نعناع و میخک از فنولی

و ) 1386 احمدي،( کوهی کرفس ،)1387 ،محمدي و ارکان( رزماري ،)1386، اروج و عربشاهی(

توان به تأثیر مثبت عصاره عنوان مثال میبه. نمود اشاره  )2008 همکاران، و لوراچ( کاهو هايبرگ

بنابراین با . اشاره کرد) 1389نعمت اله ثانی، (زنی شوید و اسفرزه دارویی سرو الوسون بر جوانه گیاه

شود که شاید اکسیدانی آن، این گونه استنباط میتوجه به مواد موجود در مرزنجوش و خواص آنتی

- ها بهزنی و رشد و نمو آنبر جوانه متفاوتیبتوان با اعمال عصاره این گیاه روي گیاهان زراعی تأثیر 

هایی که طی فصول گرم سال رشد و گلدهی خود را کامل ویژه آنچرا که اغلب گیاهان به .دست آورد

نند و کمتر گیاهی است که از کها را تجربه میکنند، در طول دوره رویش خود کمپلکسی از تنشمی

هاي فعال اکسیژن در امان باشد و این یکی از دالیل مهم عدم دستیابی به پتانسیل صدمات 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

بر پارامترهاي  هاي مختلف زمان وها عصاره مرزنجوش در غلظت تیمار بذري سویا باپیش اثر بررسی .1

  .زراعی و فیزیولوژیک گیاهان حاصل از این بذور

گذاري بر پارامترهاي کمی و هاي مختلف مرزنجوش از لحاظ تأثیر پاشی با غلظتبررسی محلول .2

 .کیفی سویا

پاشی از لحاظ ت محلولتیمار و غلظترین ترکیب تیماري بین غلظت و زمان پیشیافتن مناسب .3

 .تأثیرگذاري بر رشد و عملکرد سویا
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  فصل دوم

  کلیات و بررسی منابع
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  سویا  -2-1

  تاریخچه و اهمیت -2-1-1

با توجه به مدارك و اسناد تاریخی، نیمه شرقی شمال چین به عنوان منطقه اهلی شدن سویا شناخته 

). 1370ناصري، (در آمریکا انجام شد  1915براي اولین بار در سال استخراج روغن از سویا . شده است

طور جدي آغاز شد که منجر به تولید ارقام با هب 1940روي گیاه سویا از سال ی هاي اصالح فعالیت

مقداري  1317در ایران اولین بار در سال . عملکرد باال و سازگار نسبت به انواع شرایط محیطی گردید

اي براي ناحیه کرج از آلمان خوراکی براي ناحیه گیالن و نیز مقداري بذر سویاي علوفهبذر سویاي 

هاي گذشته در سال). 1375کریمی، (الح بذر مورد ارزیابی قرار گرفت وارد و زیر نظر بنگاه اص

اند  جهان را به خود اختصاص دادهسویا در درصد تولید  90کشورهاي چین و برزیل و آرژنتین بیش از 

 50تا  30درصد روغن و  25تا  18دانه خشک لوبیاي روغنی داراي ). 1385، رستگار،  2005فائو، (

درصد روغن و پروتئین تحت تأثیر شرایط محیطی رشد، عملکرد و میزان . باشددرصد پروتئین می

عد از پروتئین سویا ب). 1383خواجه پور، (گیرد تثبیت نیتروژن هوا یا مقدار نیتروژن خاك قرار می

- هاي حیوانی از لحاظ مرغوبیت در درجه اول اهمیت قرار دارد و روغن استخراج شده از دانهپروتئین

ها شامل روغن هیدروژنه، روغن مایع، مارگارین و روغن طباخی مورد هاي آن براي تهیه انواع فرآورده

هاي خمیري، ب، مطبوع کنندهتوان به نوشابه، چسهاي سویا میگیرد، از دیگر فرآوردهاستفاده قرار می

سویا از لحاظ تولید پس از گندم و ). 1372لطیفی، (هاي مشابه شیر، پنیر و گوشت اشاره کرد فرآورده

سویا عالوه بر تأمین روغن . ذرت در رده سوم و از نظر ارزش غذایی پس از ذرت در رده دوم قرار دارد

از شاخ . افزایدداشته و بر حاصلخیزي خاك می ژننیترواي در تثبیت بیولوژیکی و پروتئین نقش عمده

سویا از نظر تولید روغن ). 1375کریمی، (شود و برگ این گیاه نیز جهت تعلیف دام استفاده می

موارد استفاده سویا در کشاورزي و صنعت متکی ). 1372لطیفی، (خوراکی در جهان رتبه اول را دارد 

که سویا منبع سرشاري از پروتئین و روغن از آن جایی. است آنبه روغن زیادو پروتئین فراوان دانه 
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دانه سویا از ). 1385رمزي، (است ماده خاصی براي مصارف گوناگون در صنعت و کشاورزي دارد 

باشد و ارزش باالیی در تغذیه انسان ها غنی میلحاظ مواد غذایی قابل هضم، کلسیم، آهن و ویتامین

در پروتئین حاصل از سویا نقش قابل توجهی در کاهش کلسترول خون  وجود ماده فیتواستروژن. دارد

زیاد . باشد ولی فاقد کلسترول استاشباع میدانه سویا داراي انواع اسیدهاي چرب اشباع و غیر. دارد

شوندگی و بودن اسیدهاي لینولئیک و لینولنیک در روغن سویا سبب باال بودن خاصیت خشک

از طریق . ست و آن را براي مصرف مستقیم نامناسب ساخته استناپایداري این روغن شده ا

سازي انتخابی و جداسازي اجزاي روغن، انواع مختلفی از روغن سویا جهت طباخی، تولید هیدروژنه

عنوان مکمل پروتئینی در جیره غذایی طیور به مصرف سویا به. اندوجود آمدهبه مارگارین و مایونز

طور کلی سویا به. فیبر کنجاله بسیار مطلوب استوتئین و پایین بودن درصد دلیل  باال بودن درصد پر

خواجه پور، (از نظر ترکیب اسیدهاي آمینه بیش از سایر حبوبات به پروتئین حیوانی شباهت دارد 

1385.(  

  گیاه شناسی  -2-1-2

پر  اي استوار و نسبتاًصورت بوتهکه به 1، یکساله و از تیره باقال)40n=2(سویا گیاهی است دیپلوئید 

این گیاه روز کوتاه است و بیش از هر محصول زراعی دیگر نسبت به طول . کندشاخ و برگ رشد می

مقدار رشد رویشی و طول دوره رشد به رقم، طول روز، دماي محیط و . دهد روز حساسیت نشان می

ز نظر طول دوره رویش به سه طور کلی ارقام سویا ابه). 1385خواجه پور، (تاریخ کاشت بستگی دارد 

تقسیم ) روز 180تا  140(، دیر رس )روز 130تا 100(، متوسط رس )روز 95تا  70(زودرس گروه 

 145تا  90بسیاري از ارقام مورد کاشت در ایران سیکل زندگی خود را طی ).1380فروزان، ( شوندمی

در دو فصل بهار و تابستان کشت  معموالًسویا در ایران ).1385خواجه پور، (رسانند  روز به اتمام می

  ).1380فروزان، ( باشدمیعنوان کشت دوم عنوان کشت اول و در تابستان بهکه در بهار به. شودمی

                                                
1Fabaceae 
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سیستم . متر در خاك نفوذ کندسانتی 150تواند تا ژرفاي است که میسویا داراي ریشه اصلی عمیق 

هاي تیره بقوالت، پس از تشکیل روي سطح ریشه .ریشه حجیم به نوع رقم سویا نیز بستگی دارد

هاي باکتري تثبیت کننده شوند که حاوي کلنیهایی تشکیل میها یا غدههاي موئین، گرهکریشه

این باکتري براي هر یک از گیاهان خانواده بقوالت اختصاصی بوده . باشد، به نام رایزوبیوم مینیتروژن

مولکول  3این باکتري از گیاه میزبان . باشدمی RhziobiumJaponicumي و در مورد سویا از گونه

دهد، که نتیجه این همزیستی تثبیت  به گیاه می +NHگلوکز دریافت کرده و به جاي آن یک مولکول 

مقدار نیتروژن تثبیت شده توسط ریزوبیوم ها ممکن است تا ). 1385خواجه پور، (باشد می نیتروژن

روژنی که قسمت اعظم نیت. نیاز را در شرایط مساعد تثبیت، تامین نمایددرصد کل نیتروژن مورد  80

باکتري ریزوبیوم ). 1992وارول و پاترسون، (رسد گیرد به مصرف تولید دانه میدر اختیار گیاه قرار می

هاي ایران وجود ندارد و به همین جهت الزم است این باکتري همراه  طور طبیعی در خاكژاپونیکوم به

  ).1385رمزي، (ه خاك اضافه گردد بذر ب

اي رنگ کوتاهی پوشیده شده  هاي سویا از کرك یا موهاي بسیار ظریف خاکستري یا قهوه و برگ هساق

طور قابل شود که به یافت می ارقامیمتر و حتی بیشتر و گاهی سانتی150ها گاهی به  ارتفاع بوته. است

اي که کامالً  یک ساقۀ اصلی مستقیم، استوار و استوانه). 1375کریمی، (تر هستند  اي بزرگ مالحظه

ها و یا انشعابات متعددي ایجاد شود، پایه گل را  تواند شاخه مشخص بوده و از بخش تحتانی بوته می

ها  ه با خروج محور لپهرشد ساق). 1383، خواجه پور، 1385، رستگار، 1375کریمی، (دهد  تشکیل می

ساقۀ سویا مخروطی شکل و داراي . یابد ها در داخل نیام پایان می از خاك شروع شده و با تکامل دانه

با انجام انشعابات ساقه، از ). 1372، لطیفی، 1385رستگار، (باشد  می) 24تا19(تعدادي گره یا بند 

هاي انشعابی یا فرعی که اغلب در قاعده اخهو با کاهش تراکم، تعداد ش شودمیقطر ساقۀ اصلی کاسته 

هاي فرعی در ارقام دیررس زیاد بوده و برعکس، در  تعداد ساقه. شود بیشتر می ،ساقۀ اصلی قرار دارند
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هاي فرعی در بوته، عملکرد دانه نیز افزایش  با افزایش ساقه. ها کمتر است ارقام زودرس تعداد آن

  ).1385رمزي، (باشد عدد متغیر می 6از صفر تا  هاي مزبور تعداد ساقه. خواهد یافت

صورت متقابل و به) مترسانتی 2تا 1طول به(اي و داراي دمبرگ هاي ساده یا اولیه، یک برگچه برگ

اي هستند و به شکل بیضوي تا باریک  هاي دو لپه تر از برگچهها کمی بزرگ این برگ. ساده هستند

هاي ساده و خیلی هاي ضمیمه، برگبرگ. شوند کرکدار دیده میکشیده و بعضاً خیلی کشیده و 

ها فاقد این گل. ها قرار دارند ها و قاعده پایه گل صورت جفت در قاعده شاخههکوچک هستند که ب

  ).1385رستگار، (باشند  دمبرگ و برجستگی در محل اتصال می

هاي ژنتیکی و ویژگی شب، دمال روز و طو گی و تشکیل گل در سویاترین عوامل تحریک کنندمهم

و اغلب به رنگ هاي ارغوانی، سفید تا آبی و بنفش دیده  استرنگ گل در سویا متفاوت . استگیاه 

متر و داراي میلی 7تا  6، به طول هاي سویا کوچکگل). 1385، رستگار، 1375کریمی، (شود  می

یک بزرگ به نام ( گلبرگ  5اسبرگ، ک 5خانواده پروانه آسا هر گل شامل  در. باشنددمگل کوتاه می

دار  و یک مادگی کرك) عدد بهم چسبیده و یکی آزاد 9(پرچم 10، )ناو 2بال و 2درفش یا استاندارد، 

ها در یک آرایش تعداد گل. باشداي می صورت خوشهآرایش گل سویا به). 1385رستگار، (باشد می

 20تا 15اي در یک بوته نیز درحدود هاي خوشه گل دو تعدا استعدد متغیر 20تا  2اي بین  خوشه

، 1375کریمی، ( هستند درصد دگرگشن  1  درصد خودگشن و حدود 99هاي سویا گل. باشدعدد می

طوري هب استها  ها پیش از باز شدن گل دلیل این امر آزاد شدن گرده). 2000، ویس، 1385رستگار، 

تمامی  .هاي یکدیگر خواهند بود درت قادر به استفاده از گردهنته شده در کنار هم نیز بهکه ارقام کاش

) درصد80تا  20حدود (ها و تعداد زیادي از آن کنندمیهاي تولید شده در یک بوته، تولید میوه ن گل

هاي جوان در مرحله اوج گلدهی و بعد از آن صورت حداکثر ریزش گل و غالف. کنند ریزش می

ها در غالف  رشد دانه. پذیردسرعت صورت مینمو دانه پس از تلقیح به). 1383 خواجه پور،(پذیرد  می

تا  30و مواد غذایی در مدت  یابدمیولی پس از متوقف شدن دوره گل، این رشد شدت  است بطئی
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هاي رشد نبات  این مرحله یکی از بحرانی ترین دوره. گردد ها ذخیره می روز پس از تلقیح در دانه 40

، رستگار، 1375کریمی، ( طور حتم رطوبت و مواد غذایی کافی در خاك موجود باشد بهاست و بایستی 

علت ریزش شد و یا بارندگی اتفاق نیافتد بهاگر آب در این مرحله جهت آبیاري در دسترس نبا). 1385

درصد  40تا 30در این دوره حدود . درصد افت کند 80تواند تا ها، عملکرد دانه می ها و غالفبرگ

. گرم است 150گرم و با میانگین  200تا  60وزن هزار دانه سویا . شود فسفر و پتاس جذب بوته می

روغن و  .هاي متفاوتی دارند مثالً بذر کالرك درشت و رقم هیل ریز است بذر ارقام مختلف سویا اندازه

، Eمهمترین مواد مغذي موجود در سویا شامل ویتامین. شود ها ذخیره می در لپه دانه پروتئین

درصد   18 -21سویا حاوي . باشدها، الیگوساکاریدها و پروتئین می ها، لستین، ایزوفالون فیتواسترول

درصد قند محلول  15، )الیاف رژیمی(درصد قند نامحلول  15درصد پروتئین،  38 -42روغن، 

). 1383میرزایی، ( باشد درصد رطوبت، خاکستر و غیره می 14و ) ، رافینوز و غیرهساکاروز، استاکیوز(

باتوجه به نوع (درصد  24تا  16شوند در حدود  کشی استفاده میهایی که در روغنمقدار روغن دانه

رستگار، (باشد  درصد متغیر می 45تا  35هایی نیز بین  بوده و پروتئین چنین دانه) ژنوتیب و محیط

درصد اسید  30درصد اسید اولئیک و  55درصد اسید لینولنیک،  10روغن سویا حاوي ). 1385

گاهی میزان باالي پروتئین . میزان پروتئین و روغن در سویا رابطه عکس دارند. باشد لینولئیک می

اال طوري که بافزایش روغن دانه تأثیر دارد به دما نیز بر میزان. گردد کم شدن باروري بذر می موجب

ها  شود که بر میزان پروتئین تأثیر معکوس دارد، دانه افزایش میزان روغن می سببرفتن میزان دما 

  ).1385رستگار، (باشند  قابل هضم و داراي کلسیم، آهن، ویتامین باال می

  سازگاري -2-1-3

- ن به نظر میگیرد و چنیبر میاي از شرایط اقلیمی و رشد را درمحدوده گستردهسویا دامنه سازگاري 

رسد که دامنه سازگاري گیاه توسط واکنش آن به متغیرهاي محیطی و توانایی انسان در اصالح 

، خواجه حسینیکوچکی و (گرددهاي محیطی تعیین میژنتیکی آن به منظور تحمل تنش

کانادا، شوروي، مناطقی مانند که بهاست هواي گرم و روز کوتاه  مخصوصگیاهی  سویا اساساً).1386
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 16تا  12متر و طول روز  300ها از سطح دریا آرژانتین، آفریقاي جنوبی و استرالیا که ارتفاع آن

سویا بسیار حساس به فتوپریود است و این مشکلی بزرگ در انتخاب  .داردسازگاري  ،استبوده ساعت 

هاي کامل در مقایسه با تیپطور کلی ارقام زودرس براي گلدهی و رشد هب). 1383خواجه پور، (است 

هاي سویا را قبل از رشد سرما بوته معموالً). 1370ناصري، (روزهایی بلندتر نیاز دارند رس به یرد

ي فاقد سرما براي روزه 120یک دوره  برد و معموالًکامل، در هر مرحله از رشد که باشند، از میان می

طور کلی سویا نه تنها براي سازگاري با به). 1385رستگار، (شود تلقی می بازدهی مناسب، مطلوب

بازدهی زیاد  براي. د نیز، قابلیت زیادي داردجمعیت گیاهی متغیر بلکه با شرایط متغیر در حین رش

تواند قبل از گلدهی شرایط خاك متر بارندگی الزم است و هر چند سویا میمیلی 500 -750دانه 

ها، رطوبت ها تشکیل شده باشند و تا زمان پر شدن غالفخشک را تحمل کند، اما هنگامی که جوانه

  ).1375کریمی، (کافی ضروري است 

دوبار آبیاري در . روز یکبار بسته به دماي هوا ورطوبت خاك به آبیاري نیاز دارد12تا  10سویا هر 

ي در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیر. کندبندي تولید محصول را تضمین میمرحله گلدهی و دانه

آمیز است ولی قادر به تحمل آب اضافی خصوصاً  خشک، کاشت سویا  فقط در شرایط فاریاب موفقیت

  .)1387پارسا و باقري، (باشد ها نمیزنی و رسیدن بذردر طی جوانه
  نیاز غذایی -2-1-4

رشد مطلوب گیاه و حصول حداکثر کیفیت و کمیت محصول مستلزم وجود مقدار کافی و متعادلی     

در صورتی که کمبود عنصر یا عناصر غذایی در خاك . از عناصر پر مصرف و کم مصرف در خاك است

 سویا همانند دیگر). 1383خواجه پور، (صورت کود به خاك اضافه گردد باید بهوجود داشته باشد، 

کریمی، (گیاهان زراعی در جریان رشد به عناصر اصلی نظیر نیتروژن، فسفر و پتاس احتیاج دارد 

درصد  60و فسفات و  نیتروژندرصد از  70-80از کل میزان مواد غذایی مورد استفاده نباتات ). 1375

ي رسیده دانه از پتاسیم در موقع برداشت در دانه است با این وجود میزان ذخیره ماده غذایی کافی در

سویا به منظور این که از رشد رویشی بسیار . و نیز میزان انباشتگی هر یک از مواد غذایی ثابت نیست
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- راحتی استفاده میهایی که از حیث داشتن مواد غذایی غنی هستند، بهخوبی برخوردار باشد از خاك

یابد اما پس از رسیدن به یک کنند، و هر چند که محصول در آغاز با کل وزن خشک گیاه افزایش می

ترین موادي است که فسفات یکی از معمول. یابدمیزان مطلوب از رشد رویشی، بازدهی دانه کاهش می

مصرف آن ضرورت دارد و شواهدي وجود دارد که از پراکنده ساختن گسترده آن در سراسر منطقه 

  ). 1383ر، خواجه پو(کند ریشه، براي دستیابی به بازدهی مطلوب حمایت می

  برداشت  -2-1-5

چنانچه هدف برداشت علوفه باشد، بایستی زمانی که . سویا با اهداف مختلف قابل برداشت است    

اند محصول درو شود و به صورت تازه یا خشک و سیلو به مصرف دام درصد مزرعه گل داده 15تا 10

پس از رشدکافی توسط دیسک خرد و چنانچه هدف کود سبز باشد باید مزرعه قبل از گلدهی و . برسد

عنوان دانه در زمان خشک اخل خاك شود و نهایتاً برداشت بهمتري دسانتی20توسط گاوآهن تا عمق 

تن  5/2تا  2سویا در هکتار  میزان عملکرد محصول دانه. شودیها انجام مشدن و تغییر رنگ غالف

دماي باال واختالف شدید دماي . کندد میتن محصول تولی10تا 6صورت تازه هرهکتار باشد و بهمی

مجنون (هستندهاي هرز از عوامل کاهنده محصول ها و همچنین علفشب و روز، آفات و بیماري

  ).1387حسینی، 

  اکسیدانیخاصیت آنتی- 2-2

 آزاد و در نتیجه ممانعت از اکسیداسیون هايرادیکال کنترلها ترکیباتی هستند که با  اکسیدانآنتی

نقش مهمی در جلوگیري از لذا . کنند ها جلوگیري می تغییر رنگ و یا تند شدن چربی،فساداز

اخیراً عوارض نامطلوبی از ). 1996فنما، (دارند  OHها حلقوي فنولی حاوي گروه اکسیداسیون چربی

زایی و آسیب  سرطان موجبهاي سنتزي گزارش شده و در حیوانات آزمایشگاهی  مصرف آنتی اکسیدان

- هاي سنتزي منجر به بررسی آنتیاکسیداناند، بنابراین جستجو براي جایگزینی آنتی دهکبدي ش

ها، ها، گیاهان دارویی، آجیل ها، سبزيمیوه. هاي متعددي از منابع گیاهی گردیده استاکسیدان
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شوند هاي طبیعی در نظر گرفته میاکسیدانعنوان منابع بالقوه آنتیها و پوست درختان به ادویه

شوند ولی  هاي سنتزي در مقادیر کم استفاده می اکسیداناگرچه آنتی). 1384زاده و همکاران، ابراهیم(

توان عوارض ناشی از  شود زیرا نمی هاي بدون عوارض جانبی نیز احساس میاکسیداننیاز به انواع آنتی

 اکسیدانتآنتی هاي آنزیم فعالیت باالبودن. مصرف طوالنی مدت این ترکیبات را در انسان نادیده گرفت

). 2007، هسووکائو( نشان دهنده نقش کلیدي در ایجاد این مقاومت است تنش به مقاوم درگیاهان

 کنند می جلوگیري هاچربی اکسیداسیون از مؤثري طوربه که هستند ترکیباتی ها اکسیدانآنتی

به دلیل داشتن ترکیباتی از  اسانس مرزنجوش از جمله ده اسانس معروف است که ).1385مازندرانی، (

  ).2001داك و همکاران، (اکسیدانی است تیمول و کارواکرول داراي خاصیت آنتی قبیل

  هاي ثانویه گیاهیمتابولیت -2-3

هاي هاي اولیه ومتابولیتمتابولیتشامل هاي گیاهی دو دسته از ترکیبات هاخصوصاً سلولسلول

موجودات زنده خصوصاً گیاهان، طیف وسیعی از ترکیبات موسوم به بعضی از .کنندثانویهرا تولید می

هاي ثانویه ترکیباتی آلی هستند کهنقش  در مفهوم کلی، متابولیت. کنندهایثانویه را تولید می متابولیت

مورفین، کدئین، (آلکالوئیدها ).1379کافی و همکاران، (ضروري در رشد و نمو موجود زنده ندارند

گیاهان . ترین این ترکیبات هستند ها از جمله مهم ها و تانن ئیدها، فالونوئیدها، رنگیزه، ترپنو)آتروپین

با مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته است، به نظر . برند کار میبراي بیوسنتز این مواد انرژیزیادي را به

هاي دفاعی  نشعنوان موادي طبیعی، نقش اکولوژیکی مهمی درواکهایثانویه، به رسد که متابولیتمی

از  بعضی. وسیله حشرات و حیوانات دارندهاي گیاهان به گیاهان وهمچنین گرده افشانی و انتشار دانه

 ودارند  پزشکیدر کاربرد داروییو یا  ،کشاورزيکش در کش و حشرهعنوان علفاین ترکیبات به

، و همکاران برنس(ترکیبات دیگري از این گروه نیز نقش مهمی در تغذیه انسان و دام دارند

. شوند هاي خاصی از سلسله گیاهان تولید می ها و خانوادههاي ثانویه عمدتاًدر گونه متابولیت.)2002

هاي تخصصی و در مرحله خاصی از چرخهزندگی گیاه تولید  این ترکیبات بهمقدار کمی در سلول

ها  هاي اولیه که در تمام سلول تمتابولی ها را در مقایسه باشوند و همین امر استخراج و تخلیص آن می
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هاي  گیاهان داروییاز لحاظ میزان متابولیت ).1379کافی و همکاران، ( کند شوند، دشوار میتولید می

- ها بهثره آنؤاز این گیاهان و اثرات فیزیولوژیک ترکیبات مو به همین دلیل ثانویه بسیار غنی هستند 

و در نتیجه این ترکیبات، داروهاي گیاهی یا داروهاي طبیعی نام  شودمیاستفاده عنوان داروي خوراکی

استفاده از داروهاي با منشاء گیاهی بدون انجام فرآوري خاصی، یعنی استفاده ازپودر گیاه یا . گرفتند

در حال حاضر و در  و حتی ثره آن بدون خالص سازي عصاره گیاهی، از قدیم رواج داشتهؤمواد م

گرچه تعدادي از این . شود وسیعی از داروهاي با منشاء گیاهی استفاده میپزشکی مدرن از طیف 

- ها از منابع طبیعی بهبسیاري از آن شوند ولی هنوز طور مصنوعی براي مصارف ساخته میداروها به

ها براي یافتن  به محض اینکه اثر فیزیولوژیک یکگیاه دارویی خاص کشف شود، تالش. آیند دست می

یافتن روش تولید شیمیایی این ترکیبات به طور تجارتی  و ثره آنؤشیمیایی ماده مخصوصیات دقیق 

-براي تعیین خصوصیات شیمیایی و شناسایی یک متابولیت ثانویه، جداسازي آن به. گیرد صورتمی

هاي جداسازي گوناگون و مراحل آناکثراً طوالنی  روش. صورت کامالً خالص الزامی و اولین قدم است

البته . شوندهاي مشخص در پزشکیاستفاده می صورت خالص و با نسبتهاي ثانویه به ولیتمتاب. است

هاي مختلف تهیه دارو  ها بدونتغییر نیز در سامانهثره گیاهان دارویی، آنؤدر کنار خالص سازي مواد م

فیزیولوژیکی  هاي اولیه نیزاثرات هاي ثانویه، تعدادي از متابولیت در کنار متابولیت. شوند استفاده می

ها و زهرمارها هورمون. اکثر این ترکیبات پروتئینی بوده و عملکردهاي مختلفیدارند. قوي دارند

ها و تعدادي از  ها، واکسن آنتیبیوتیک. هستند هاي با اثرات فیزیولوژیکی قوي هایی از پروتئین مثال

با اثر فیزیولوژیکی قابل مالحظه هاي اولیه  ساکاریدها که نقش هورمونی دارند،از جمله متابولیتپلی

  ).1379کافی و همکاران، ( هستند
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  ترکیبات فنولی -2-3-1

 از گروه ترینوگسترده ترین متداول از یکی که هستند گیاهی ثانویه هايمتابولیت فنولی، ترکیبات

) 1998( همانطورکهتوسطهاربرن). 1998 هاربرن،( دهنددرگیاهانتشکیلمی را مواد

- عنوانمادهتواندازلحاظشیمیاییدقیقاًبهبیانشدهاست،اصطالحفنولییاپلیفنولمی

. هیدروکسیالست) فنولپلی( یابیشتر) فنول( ایتعریفشودکهداراییکحلقهآروماتیکاستواینحلقهداراییک

-میهایثانویهطبیعیبرفنولبههمهمتابولیتعنوانیکقانونکلیاصطالحفنولیوپلیبه

-مرومنوهایپلیگرددکهازنظربیولوژیکیناشیازمسیرشیکیماتفنیلپروپانوئیدفالونوئیدهستندکهطیآنفنول

-گیاهانجهترنگ. هاتعداددویابیشترگروههیدروکسیلدارنداغلبفنول. شوندهاتولیدمیفنولمروهمچنینپلی

-فنول. یازمندندهایدیگربهترکیباتفنولینهاوبسیاریازفعالیتمثل،مقاومتبهپاتوژنگیري،رشدوتولید

-میکروارگانیسم،نقشکلیدیدربیشتر رنگیزه-حیوانوگیاه-هایگیاهیدرکنارمشارکتآنهادرروابطگیاه

-هایفلزیداشتهوبههاوکالتکنندههایقرمز،آبیوارغوانی،آنتیاکسیدان

- هاوهمچنینبهعنوانعواملسیگنالیدرهردوبخشباالوزیرزمینبینگیاهوبقیهارگانیسم

- هامیفنول). 1998 هاربرن،( ،فعالیتدارندUVعنوانضداشعه

- بعضیازمحققانبهایننکتهاشارهکرده. توانندارزشسازگاریکافیبرایبقاراطیانتخابطبیعیداشتهباشند

- جاییکهآن، شوندهایمهماستراتژیک ذخیرهمیهااغلبدرمکاناندکهفنول

-رواکوئلمرکزیسلولهامعموالًدفنول.کنندهانقشسیگنالیواغلبنقشمستقیمدرسیستمدفاعیگیاهبازیمی

 نواکوهمکاران،( شوندهایزیراپیدرمیدربرگوشاخهانباشتهمیعالوهسلولهایاپیدرمیبهوسلولروزنههای

1997.(  

  فالونوئیدها -2-3-2

در طبیعت بسیار پراکنده هستند و . این مواد رنگی در شیر سلولی بیشتر گیاهان وجود دارند     

ها از هستـه ساختمـانی آن. اندتاکنون شناسایی و مشخص شدهها از آن) نوع 800حدود (صدها نوع 
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ها اسکلت فالویلیوم وجود دارد و بر حسب اساسـاً در ساختمان آن. بنزوپیرن تشکـیل شـده اسـت

ها ها و فالوانونها، فالونولهـا، فالونهـاي آنتوسیانیناختالف در اکسیداسیون حلقه مـرکـزي به گروه

هاي نارنجی، سپس رنگ ،دهنددر محدودة طیف مرئی در ابتدا رنگ زرد را نشان می .شوندتقسیـم می

  ).1997پترسن، (کنند  قرمز و بنفش را نمایان می

جز تعدادي استثناء، به. باشنداین ترکیبات به اندازة زیادي در تحقیقات عالی بیوشیمیایی مؤثر می

هاي تجزیه ممکن است فراهم آوردن روش. گردند یها در غذاها به مقیاس وسیع مشاهده نمفالونوئید

براي مثال روش اختصاصی بر . هاي قابل استفاده و مناسب در مورد آنها مشکل باشدکمی و روش

نانومتر یا  فلورسانس با کلرید آلومینیوم جهت جداسازي و  400تا  300اساس جذب در محدودة 

اثرات سالمتی بخش فالونوئیدها را به اثبات رسانده تحقیقات متعددي  .ها وجود داردگیري آناندازه

ها وجود دارند که از  ها در انواع مختلف سبزي و میوه و محصـوالت حاصل از آن این رنگدانه. است

  فالونوئیدها یا بیوفالونوئید. هاي تیره اشاره کردتوان به انگور، چاي و شکالتمهمتـرین این مواد می

ممکن است اثر . گردندها میاسید آسکوربیک موجب کاهش پارگی مویرگدر فعالیت سیزژیستی با 

ها خوب باشد ولی کوچک و کم است و در نتیجه اثر ونوئیدها در استحکام دیوارة مویرگالف

همچنین تالش فراوانی شده تا از فالونوئیدها . فیزیولوژیکی آن در افراد مورد توجه قرار نگرفته است

لکن کاربرد موفقیت آمیز آن در . ها استفاده شودن و ضدعفونی کردن اتاقجهت حذف بو، خوشبوکرد

جهش بودن از و ضد ) باکتري، ضدویروسضد(میکروبی ضد سرطان، ضد آلرژي، ضد. پرده ابهام است

با توجه به نقش ترکیبات فنلی در کاهش و یا مهار ). 2005فلتچر، (هاي فالونوئیدهاست  ویژگی

ي پراکسیدها، این ترکیبات به  هاي فعال اکسیژن یا تجزیهها، جاروب کردن گونهاتواکسیداسیون لیپید

ي اکسیداتیو و دفاع علیه  اکسیدان ضروري براي حفاظت علیه تکثیر و پیشروي زنجیره عنوان یک آنتی

  ).2007و همکاران، کسوري (نمایند  هاي فعال اکسیژن عمل می گونه
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  مرزنجوش - 2-4

متعلق به )(Lamiaceaeهاي خانواده نعناعیان یکی از جنسmajorana Origanum Lبا نام علمی 

و در زبان عربی مرزنجوش مرزنگوش در فارسی آن نام ). 1379بیگی، امید( استMentheaeقبیله 

مرزنجوش یکی از گیاهان دارویی قدیمی جهان است که مردمان مصر و یونان ).1388جم زاده، (است 

مرزنجوش بومی جنوب . اند کرده عنوان ادویه استفاده میاند و از آن به شناخته میباستان این گیاه را 

در طول رویش به و شودصورت خودرو یافت میهغربی آسیا است و در ایران در مناطق جنگلی شمال ب

مرزنجوش گیاهی علفی و چندساله است که ارتفاع آن .هواي گرم، نور کافی و رطوبت متوسط نیاز دارد

ردیف  4هاي سفید آن که توسط هاي تخم مرغی شکل و گلبرگ. رسد متر نیز میسانتی 50به  گاهاً

امید بیگی، (شوند براکته پوشیده هستند، از عالئم مشخص براي شناسایی این گیاه محسوب می

کند که نام این گیاه را ادکلن طبیعی بوي این گیاه چنان انسان را به خود جلب می). 1379

ترکیبات شیمیایی اسانس مرزنجوش جمع آوري شده از  يمقایسه در).1388جم زاده، (اند  گذاشته

 99ي گلدهی شناسایی گردید که ترکیب در مرحله  19، جنوب چالوس در مراحل گلدهی و بذردهی

لیل ترکیبات غالب اسانس مربوط به این مرحله از گیاه لینا. درصد از ترکیبات اسانس را تشکیل دادند

در . بودند، %)6(، کارواکرول %)8(، بتا پینن%)10(اکتانون 3، %)16(، گاما ترپینن %)27(استات 

ترکیب بودند که  22ي اسانس شامل درصد از ترکیبات شناسایی شده 6/98ي بذردهی نیز مرحله

ترین عنوانغالببه%) 5(ترانسکاریوفیلن  و %)10(، بتا پینن %)15(،  آلفا پینن %)23(کارواکرول 

عنوان مهمترین اجزاي اسانس در هر دو ها به مونوترپنGC/MSبر طبق نتایج. ترکیبات شناسایی شدند

ترتیب برابر با درصد ترکیبات دیگر اسانس براي مراحل نموي گل و بذر به. مرحله تشخیص داده شدند

  . )1391اندي و ناظري، (بود  7/5و  8/16
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  و درمانی مرزنجوشهاي دارویی ویژگی -2-4-1

هاي بسیاري در مورد خواص بیولوژیک، فارماکولوژیک و آنالیز ترکیبات مرزنجوش تاکنون بررسی     

ها و  برگ .ها مورد توجه قرار گرفته است انجام شده است و اثرات مثبت آن بر درمان برخی بیماري

  ).1379بیگی، امید(هاي گلدار این گیاه داراي خواص درمانی است  سرشاخه

محرك اشتها، نیرودهنده، عنوان طبع مرزنجوش گرم وخشک است و در طب سنتی از مرزنجوش به 

عفونی هاي معده و روده، مداواي یرقان، ضد مسکن سرفه و سیاه سرفه، رفع آسم، رفع تشنج، رفع نزله

- یدان و ضداکسخواص آنتی. شودیاد میهاي بینی و تقویت بینایی  ي گرفتگی ها، باز کننده زخم

میکروبی قوي بر عوامل پاتوژن انسانی و فساد موادغذایی دارد و در نتیجه مصرف آن براي تقویت بدن 

هاي گل و برگ در طب سنتی از قسمت).1379بیگی، امید(ثر است ؤها بسیار م در برابر عفونت

و 1376شاهرخی، (شود عنوان ادویه و درمان سرماخوردگی استفاده میاي بهطور گستردهمرزنجوش به

). 1379بیگی، امید

. دهند هایشیمیاییاینگیاهراموادآروماتیکمعطرفنولییعنیکارواکرولوتیمولتشکیلمی قسمتاعظمترکیب

ترکیبات اصلی مرزنجوش تیمول، کارواکرول و فالونوئیدها هستند که اغلب داراي خاصیت ضد 

 بورنئولترکیبی به ناماینگیاهدر ).2002ن، بارنس و همکارا(باشند باکتریایی، ضد نفخ و ضد کرم می

امیدبیگی، (باشدیمغزمگیگیرندافزایشدهندهودارایاثرضددردیو کهیکمونوترپندوحلقهایست،وجود دارد

1379.(  

  خصوصیات فیتوشیمیایی مرزنجوش -2-4-2

ترکیب شیمیایی اسانس گیاه مرزنجوش وحشی بر حسب محل رویش، متفاوت بوده و شامل      

. زدایی است هیدروکربور معطر یک حلقوي به نام آلفاترپینن، تیمول، روغن و مواد دیگر با خاصیت گند

درصد  40ترکیب این اسانس داراي . است 940/0و  917/0درجه بین  15ماي دوزن مخصوص آن در 

هاي فنولی شامل ترپن.ویژه ترپنین، ترپینئول، سابین و تعداد زیادي مواد طبیعی استها، به ترپناز 

بازر، (تیمول و کارواکرول، ترکیباتی هستند که در جنس کارواکرول در درجه اول اهمیت قرار دارند 
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ی به ژنتیک، آب هاي اخیر نشان داد که بازده و ترکیبات اسانس موجود در گیاهان داروییافته).2002

جم (و هوا، عوامل خاکی، ارتفاع، توپوگرافی، شرایط رشد و اثر متقابل محیط و ژنوتیپ وابسته است 

  ).1388زاده، 

  مرزنجوش اسانس-2-4-3

غیـره  ها مایعاتی فرار، منعکس کننده و ترکیباتی معطر و بی رنگ با منشـأ ترپنـی و الکلـی و     اسانس

 هسـتند  مواد مختلف با ترکیبات شیمیایی بسیار متفاوت از یکـدیگر ها مخلوطی از  اسانس. باشندمی

درصـد وزن   10تـا   01/0(گیاهـان غنـی از اسـانس     .شـوند بوي خوش یا مزه در گیاه می موجبکه 

هـاي گیـاهی کـه از    از جمله خـانواده . شوندهاي گیاهی را شامل میدرصد خانواده 30حدود ) خشک

  و مـورد اشـاره کـرد    توان به چتریان، نعناعیـان صادي هستند، مینظر تولید اسانس داراي اهمیت اقت

  ).1999ساموالسون، (

میـزان اسـانس در بـرگ    ).1365چـی،  و آئینه1369زرگري، (باشد مرزنجوش می هاسانس، ماده مؤثر

ها است و مهمترین اجزاي اسانس شامل گامـاترپینن،  لینـالول،   هاي این گیاه بیشتر از سایر قسمت

هـا  درصد اسانس است که قسمت اعظم آن را فنـل  09/1مرزنجوش داراي  .باشندمی... آلفاترپینول و 

دهد کـه  تشکیل می)y-terpinenوp-cymeneمثل (هاي مونوترپنی هیدروکربن و )درصد 80تا  20(

 طـور طبیعـی  بـه .دهنـد درصد از ترکیبات اسانس را تشکیل می 80گاهی هر کدام از این ترکیبات تا 

آیـد  کارواکرول جزء اصلی فنلی در مرزنجوش است و تیمول نیز یک جزء فرعی در آن به حساب مـی 

یـک  C10H14Oفرمـول شـیمیایی  بـا  ) ایزوپروپیل فنـل  5متیل  2( کارواکرول.)1996لنگ و فوستر، (

صورت مایع استو بـویی  به این ترکیب. باشد میگرم بر مول  217/150 جرم مولیبا  ترکیب شیمیایی

ها، کارواکرول خاصیت ضد قارچی و ضد میکروبـی بـاالیی دارد   ترپنوئیددر میان .شبیه به تیمول دارد

رشـد  حاصل از مرزنجوش ) اسانس(آنچه که اهمیت دارد این است که، روغن .)1996لنگ و فوستر، (

باشـد  یافته در مناطق مختلف از نظر رنـگ، طعـم، ویسـکوزیته و ترکیبـات شـیمیایی متفـاوت مـی       

درصـد در مـاده خشـک بـود و      09/1میزان اسانس برابـر  O. majoranaي  در گونه).1997مورتون، (
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بـه  ) درصـد  11/8(تـرپینن   αو ) درصـد  94/13(ترپینن  γ، )درصد 11/23(اُل  4ترکیبات ترپینولن 

را بـا تقطیـر   اسانس مرزنجوشـ ). 1392مهرآفرین،(دهند  ترتیب بیشترین اجزاي اسانس را تشکیل می

 داراي رنگ زرد مایل به سبز و بویی مخصوص و طعمی مالیم است کـه آورند،  دست میبا بخار آب به

-ضد باکتري، ضد قـارچی، آنتـی   ، ضد میگرنی،، ضدعوامل پاتوژن انسانیضدمیکروبیداراي خاصیت 

 ، ضد فشار خون باال، ضد التهابی، سمیت سلولی و آنتـی موتـاژنی  ، ضددیابتی و ضد سرطانیاکسیدان

  ).1376زرگري، (این گیاه فاقد هرگونه عارضه جانبی است . شدباو نگهدارنده طبیعی غذا می

هاي ترشحی سطح برگ، ساقه و گل، هاي خاصی از این گیاهان از جمله کركساخت اسانس در اندام

ها در گیاهان مولد داراي اعمال بیولوژیک اسانس. گیردهاي منفرد صورت میمجاري ترشحی و سلول

توان به دفاع در برابر حشرات از جمله می. کنندبقاي گیاه کمک میمتعددي هستند که به حفاظت و 

ها، جذب گرده خوارها، مکانیزم دفاعی بر علیه حشرات ناقل بیماري و دیگر پاتوژن خاص و علف

فیگواریدو و همکاران، (هاي محیطی اشاره کرد هاي خاص و مقاومت به تنشها، فعالیت باکتريافشان

ها و مشتقات فنول. دهندود در اسانس را ترکیبات ترپنوئیدي تشکیل میجزء غالب موج). 2008

و به میزان کمتري نیز ) ترکیبات معطر(بنزنی هم در اسانس گیاهان به میزان زیادي وجود دارند

شوند ها و غیره دیده میآلدئیدها، کتونها، ها مثل الکلقات اکسیژنه آنهاي خطی و مشتهیدروکربن

  ).2008همکاران، فیگواریدو و (

  تیمار بذرپیش - 2-5

اي مهم و حساس در چرخه زندگی گیاه و زنی اولین مرحله نموي در گیاه است، که مرحلهجوانه 

یکی از عوامل دستیابی به ). 2003باسرا و همکاران، (باشد فرآیندي کلیدي در سبز شدن گیاهچه می

اي حاصل از بذور هبذرها و استقرار گیاهچهزنی عملکرد باال در واحد سطح، درصد و سرعت جوانه

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



21  
 

فوتی و همکاران، (باشد، استفاده از منابع رشد نظیر نور، آب و عناصر غذایی نیز بهتر خواهد بود 

هاي معیشتی استقرار ضعیف ویژه در کشاورزيیا بهفانه در بسیاري از مناطق دنولی متأس). 2002

  ).1972هیدکر و همکاران، (شوند اي محسوب میگیاهان زراعی مشکل عمده

توان به زنی و سرعت جوانه زنی بذرها، میازجمله مهمترین تیمارهاي افزایش دهنده  قدرت جوانه

  اسیدبا مواد مختلف از جمله آب، پلی اتیلن گالیکول، اسید سالیسیلیک، ) پرایمینگ(تیمار بذر پیش

هاردگري، (اشاره نمود پتاسیم، گلیسرول و غیره  ت اسدیم، نیتر  قندي، کلرید آسکوربیک، مواد 

تمامی شود که در ي بذور اطالق میهاي مختلف بهبود دهندهپرایمینگ به تعدادي از روش). 2002

در پرایمینگ اجازه داده ). 2006فاروك و همکاران، (شود ي بذر اعمال میها آبدهی کنترل شده آن

- ریشه ولیزنی انجام شود ي جوانهطوري که مراحل اولیهکه بذرها مقداري آب جذب کنند به شودمی

ي سوم وارد مرحله روند اماي دوم جذب آب پیش میبه عبارت دیگر، بذرها تا مرحله. چه خارج نشود

شوند شوند و همانند بذرهاي تیمار نشده ذخیره و کشت میشوند، پس از آن بذرها خشک مینمی

تیمار بذر سبب کوتاه کردن زمان کاشت تا سبز شدن و حفاظت بذرها از پیش). 2000مکدونالد، (

این تیمارها یکنواختی  همچنین. شودي بحرانی استقرار گیاهچه میزنده در مرحلهعوامل زنده و غیر

شوند شوند که منجر به استقرار یکنواخت و بهبود عملکرد در محصول میسبز شدن را موجب می

  ).2003باسرا و همکاران، (

پرایمینگ نوع  اسمو. باشندپرایمینگ می هاي پرایمینگ شامل هیدروپرایمینگ و اسموترین روشرایج

هایی با باشد که از طریق خواباندن بذرها در محلولمی خاصی از آماده سازي پیش از کاشت بذرها

هاي متفاوت نظیر انواع اسیدهاي آلی، کودهاي شیمیایی، مواد مواد شیمیایی مختلف و با غلظت

در روش هیدروپرایمینگ بذرها با آب ). 2005اشرف و فوالد، ( گیرد فنولی، مانیتول و غیره صورت می

تیمار بسیار ساده و ارزان شوند که این نوع پیشاده شیمیایی تیمار میخالص و بدون استفاده از هیچ م

جودي (شود است و مقدار جذب آب از طریق مدت زمانی که بذرها در تماس با آب هستند کنترل می
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هاي جدید در خصوص تیمار بذر با عصاره گیاهان دارویی یکی از روشپیش). 1382و شریف زاده، 

 زنی و خصوصیات گیاهچه باشد، که به دو جنبه اثرات مثبت و منفی آن بر جوانهپرایمینگ بذر می

  .شودتیمار با عصاره گیاهان دارویی، پرداخته میحاصل از بذور تحت تأثیر پیش

هاي گیاهچه زنی و مؤلفهفی عصاره گیاهان دارویی بر جوانههاي صورت گرفته که به اثرات منپژوهش

زنی و رشد اولیه یر عصاره گیاهان دارویی بر جوانهارند، غالباً در خصوص تأثها اشاره دحاصل از آن

هاي باال از عصاره گیاهان ها عمدتاً غلظتدر این گونه پژوهش. اندهاي هرز پرداختهگیاهچه بذور علف

- تدر غلظ. شوندهاي هرز اعمال میتیمار بذر مورد توجه قرار گرفته و روي بذور علفدارویی در پیش

د که با تأثیر منفی خود بر هاي باالتر عصاره گیاهان دارویی معموالً تجمع مواد آللوپاتیک وجود دار

- کاهش درصد جوانههاي مهم در مراحل جوانه زنی، موجب زنی بذرها و اختالل در عمل آنزیمجوانه

 .)2004، الخطیب( شوندزنی و کاهش صفات در گیاهچه حاصل از این بذور میزنی، سرعت جوانه

دارویی بابونه بر خصوصیات  ، در پژوهشی که به بررسی عصاره آبی گیاه)1389(صادقی و همکاران 

درصد، سرعت و (زنی علف هرز بابا آدم پرداختند، بیان کردند تمامی صفات اندازه گیري شده جوانه

هاي مختلف غلظتتحت تأثیر ) چه و وزن تر گیاهچهچه، طول ساقهزنی، طول ریشهیکنواختی جوانه

طوري که کمترین میزان این صفات از تیمار به. قرار گرفتند) درصد 100و  75 ،50، 25(عصاره بابونه 

درصد عصاره  100دست آمده نشان داد که غلظت ه آبی بابونه حاصل شد و نتایج بهدرصد عصار 100

محبوبی . هاي هرز داشته استذر علفزنی باثر بازدارندگی را بر جوانهآبی گیاه دارویی بابونه بیشترین 

عصاره گیاهان ) درصد 100و  75، 50 ،25(هاي مختلف اثرات آللوپاتیک غلظت) 1390(و همکاران 

در این . زنی علف هرز اسپند بررسی کردندادران را بر خصوصیات رشد و جوانهدارویی نعناع و بوم

طور چه بهچه و ساقهزنی، طول ریشهجوانهزنی، سرعت ظت عصاره، درصد جوانهآزمایش با افزایش غل

درصد عصاره حاصل  100و  75هاي داري کاهش یافت و بیشترین اثر بازدارندگی در غلظتمعنی

اکسیدانی ثابت شده است که بررسی اثر روش استخراج آبی و الکلی برگ سنا بر فعالیت آنتی.شد

شوند، داراي عنوان محافظ استفاده میغذایی بههاي مصنوعی که در صنایع اکسیدانتعدادي از آنتی
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گردد اما توجه با آنکه میزان مصرف این ترکیبات باعث ایجاد عوارض نمی. هستندعوارض جانبی 

بنابراین، امروزه استفاده از . طبیعی معطوف شده است أهایی با منش اکسیدانمحققان به یافتن آنتی

عنوان منابع طبیعی، که داراي خاصیت ها بهت آروماتیک آنویی و ترکیباگروه وسیعی از گیاهان دار

سنا از .)1390 ،محبوبی و همکاران(اکسیدانی هستند، مورد توجه محققین قرار گرفته استآنتی

در این پژوهش . اکسیدانی آن به اثبات رسیده استروید و خواص آنتیگیاهانی است که در ایران می

طور جداگانه استخراج درصد و آب به 90و  70، 50ل ول و متانولکلی اتانهاي اابتدا عصاره سنا با حالل

نتایج نشان داد نوع و . اکسیدانی آن ارزیابی شدسپس میزان ترکیبات فنلی کل و فعالیت آنتی. شد

داري بین میزان ترکیبات یاکسیدانی اثر دارد و ارتباط معنمیزان حالل بر میزان ترکیبات فنلی و آنتی

اکسیدانی و میزان چنین با افزایش غلظت، خاصیت آنتیهم. خاصیت بازدارندگی مشاهده شد فنلی و

در پایان بهترین نوع و میزان حالل براي بیشترین استخراج . یابدترکیبات فنلی عصاره افزایش می

  .)1390 ،محبوبی و همکاران(اکسیدانی مشخص شدترکیبات فنلی و آنتی

هاي کم، نه تنها اثر بازدارنگی بر عی با عصاره گیاهان دارویی در غلظتتیمار بذور گیاهان زراپیش

توانند اثرات مثبتی را نیز بر جوانه زنی و خصوصیات مربوط به جوانه زنی بذرها ندارند، بلکه می

انواع مواد  يدهندهترکیبات موجود در عصاره آبی گیاهان دارویی نشان. هاي آنها ایجاد کندگیاهچه

معدنی از جمله کلسیم، منیزیم، فسفر، روي و همچنین ترکیبات آلی نظیر پروتئین، چربی، 

هاي پژوهش). 1990پراکش، ( باشد  هاي آلی و ترکیبات فنلی می، انواع اسیدAکربوهیدرات، ویتامین 

-این ترکیبات به ذر با هر کدام ازتیمار بصورت گرفته توسط محققین بیانگر آن بوده است، که پیش

اي از آنها توانسته اثرات مثبتی را در جوانه زنی و رشد گیاهچه ایجاد صورت مجموعهتنهایی یا به

اي از ترکیبات مفید و مؤثر عهتوان عصاره گیاهان دارویی را به دلیل داشتن مجمومیدر واقع . نماید

-به. رشد و نمو گیاهچه در نظر گرفتعنوان یک ماده مثبت در جهت تقویت بذر براي جوانه زنی و به

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

در مورد اثر پرایمینگ بذر لوبیا چشم بلبلی با ) 1389(در بررسی شکاري و همکاران . دهندتشکیل می
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د بذوري که با اسید سالیسیلیک پرایم شده ، مشاهده گردییب فنلی استاسید سالسیلیک که یک ترک

اي، محتواي کلرفیل و بودند، توانستند گیاهانی با محتواي آب نسبی، سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه

نتایج حاصل از آزمایش نعمت اله ثانی . عملکرد دانه بیشتري نسبت به تیمار شاهد ایجاد کنند

زنی بر جوانه) درصد 30و  20، 10صفر، (وسون غلظت مختلف عصاره سرو ال 4در خصوص اثر )1389(

بذر دو گیاه دارویی شوید و اسفرزه نشان داد بذوري که تحت تأثیر باالترین غلظت عصاره سرو 

در خصوص بذور . زنی بودندقرار داشتند، داراي بیشترین درصد و سرعت جوانه) درصد 30(الوسون 

و صفر در  10، 20زنی و پس از آن تیمارهاي نهدرصد جوا 66/87درصد عصاره،  30شوید، در تیمار

زنی بذور اسفرزه، در درصد جوانه. زنی قرار داشتنددرصد جوانه 33/81الی  76ي دامنهسطح دوم با 

الی  76ي و صفر با دامنه10، 20درصد و پس از آن در تیمارهاي  66/93درصد عصاره  30تیمار 

  .زنی بوده استدرصد جوانه 33/87

اثرات آللوپاتیک عصاره گیاهان دارویی رزماري و اسطوخودوس را در پنج ) 1390(و همکاران محبوبی 

زنی و رشد اولیه گیاهچه علف هرز اسپند بررسی درصد بر جوانه 100و  75، 50، 25غلظت صفر، 

هاي باالي عصاره رزماري و اسطوخودوس اثر بازدارندگی بر کردند، آنها اظهار داشتند اگر چه غلظت

هاي پایین عصاره توانست اثر زنی و رشد گیاهچه اسپند داشته است ولی غلظتخصوصیات جوانه

هاي کم زنی و رشد گیاهچه نسبت به تیمار شاهد آن داشته باشد و در واقع غلظتمثبت بر جوانه

  .عصاره محرك رشد بودند

  تیمار بذرمدت زمان پیش -2-5-1

زنی و استقرار گیاهچه گیاهان ثر در افزایش سرعت جوانهؤمهاي تیمار بذر از جمله روشپیش     

تر و افزایش متابولیسم، موجب رشد سریع ATPباشد، که در طی آن افزایش سرعت تولید زراعی می

تیمار بذر عواملی از جمله مدت زمان اعمال در پیش). 1997بوبریاك و همکاران، (شود ها میجوانه

هوشمندفر  .)2007عبدالرحمانی، (تواند حائز اهمیت باشد گیاهی میتیمار، گونه و ژنوتیپ پیش
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زنی بذر گندم پرداخت، تیمار آبی بر سرعت جوانهدر آزمایشی که به منظور بررسی زمان پیش) 1389(

زنی را افزایش داد و در مشاهده نمود که افزایش در مدت زمان خیس خوردگی بذر، سرعت جوانه

همچنین در .ساعت حاصل شد 12تیمار آبی ن سرعت جوانه زنی در پیشمورد بذر گندم باالتری

) ساعت 24و  18، 12، 6صفر، (هاي مختلف در مورد اثر مدت زمان) 1389(بررسی که هوشمندفر 

تیمار بذر، زمان پیشتیمار آبی بر جوانه زنی بذر نخود انجام داد، بیان داشت، با افزایش در مدت پیش

قانون بازده نزولی پیروي این میزان افزایش از . یک حد مشخص افزایش یافت عملکرد ماده خشک تا

تیمار، عملکرد ماده خشک افزایش یافت ولی میزان طوري که با افزایش مدت زمان پیشبه. کرد

تیمار آبی بذور نخود در پیش. تدریج کمتر شدبه) ساعت 24(فزایش عملکرد در مدت زمان باالتر ا

 18تولید باالترین میزان ماده خشک شد و در مدت زمان کمتر و بیشتر از  ساعت سبب 18مدت 

  .ساعت کاهش نشان داد

  پاشی برگیمحلول -2-6

هاي مصرف، هورمونمصرف و پرکننده تکمیلی عناصر کممین أعنوان تپاشی برگی بهمحلول    

- پاسخ گیاه به محلول. استهاي رشد و سایر عناصر مفید، استفاده و پیشنهاد شده گیاهی، محرك

. پاشی برگی بستگی به گونه گیاه، شکل مواد، غلظت مواد، دفعات کاربرد و مرحله رشدي گیاه دارد

بر اساس مرحله رشدي گیاه یا  ها معموالًپاشی برگی و نیز غلظت آنترکیبات مورد استفاده در محلول

پاشی برگی و نیز مرحله رشدي استفاده در محلولگیري درباره مواد مورد تصمیم. شودمیوه تنظیم می

پاشی محلول.رود، یک هنر نیز هستپاشی به همان اندازه که یک علم به شمارمیگیاه براي محلول

شود در برخی موارد از مصرف عناصر درخاك   روي گیاهان که اصطالحاً تغذیه برگی نیز نامیده می

که کود مصرفی در خاك تثبیت و هاي زراعی لیایی خاكبهتر و مفیدتر است،مانندشرایط آهکی یا ق

گذار روي جذب موادغذایی این در مزرعه که فاکتورهاي تأثیربنابر. گرددقابل استفاده براي گیاه میغیر

اگر ).1387موحدي دهنوي و همکاران، (شود متغیر هستند، کوددهی برگی یک امتیاز محسوب می
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بیش از فشار اسمزي شیره سلولی باشد، آب از نسوج گیاهی  فشار اسمزي محلول برگ پاشیده شده

پاشی بهتر است در صبح یا عصر محلول). 1383ملکوتی و همایی،(گردد  خارج و سوختگی حاصل می

گراد درجه سانتی 29دماي محیط باید کمتر از  .که شدت نور خورشید کمتر استصورت پذیرد

پاشی نباید سرعت باد زیاد باشد هنگام محلول.مطلوب استدرصد 70درحالی که رطوبت باالتر از.باشد

ملکوتی و (پاشی، مزرعه و باغ آبیاري شوند شود پس از محلول منظور تأثیر بیشتر، توصیه میو به

پاشی برگی مواد مختلف در افزایش محصول، تأثیر محلول ).1383و خوش گفتارمنش،1379طهرانی،

ود مقاومت به خشکی و نیز افزایش کیفیت محصول مشاهده شده ها و آفات و بهبمقاومت به بیماري

هاي ناشی از انتقال از مرحله پاشی برگی هم چنین براي کمک به گیاه در ترمیم شوكمحلول .است

خمامی، (شود  کار برده میهنشایی، آسیب تگرگ و سایر عوارض ناشی از شرایط آب وهوایی سخت ب

1383.(  

- پاشی برگی، باال بردن امکان جذب مواد مغذي از خاك میدرباره محلول یکی از مزایاي مورد توجه

پاشی برگی موجب شده است گیاه مواد قندي و این تفکر از آن جا ناشی شده است که محلول. باشد

ي مفید در هاجمعیت میکروارگانیزم. سایر مواد بیشتري را از طریق ریشه به ریزوسفر ترشح کند

در طی این چرخه همراه . شوده افزایش دسترسی به این مواد مترشحه زیاد میمنطقه ریشه به واسط

ها و هاي بیوشیمیایی بیماريهاي بیولوژیکـ، دسترسی به مواد مغذي، کنترل کنندهبا افزایش فعالیت

این دلیلی اساسی و منطقی براي . شودها و نیز سایر فاکتورهاي مفید براي گیاه نیز زیاد میویتامین

 "تغذیه خاك نه تغذیه گیاه"پاشی برگی درکشاورزي در مقابل فلسفه کر استفاده از روش محلولتف

  ). 1385محمدي، (باشد می

ها و همچنین گروهی از مواد آلی از جمله مغذيرگی براي انواع مواد معدنی و ریزپاشی بامروزه محلول

دارویی نیز داراي بسیاري از مواد معدنی و عصاره گیاهان . انواع اسیدهاي آلی بسیار رایج شده است

پاشی در اختیار گیاهان زراعی ها را با محلولتوان آنباشند که میهمچنین ترکیبات آلی طبیعی می
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در بررسی که نعیمی دربند و همکاران . ها گردیدرشد و نمو و عملکرد آنقرار داد و سبب بهبود 

کمپوست بر صفات مورفولوژیک مختلف عصاره آبی ورمیهاي ی غلظتپاشدر مورد اثر محلول)1391(

- ند، با توجه به اینکه عصاره ورمیو عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه انجام دادند، بیان داشت

-مغذي و مولکولفعی کرم خاکی همراه با عناصر ریزاي از مواد ترشحی و فضوالت دکمپوست مجموعه

- به. سبت به تیمار شاهد ایجاد کندی را در صفات مورد بررسی نهاي آلی است، توانست اثرات مثبت

طوري که بیشترین ارتفاع، تعداد گره، سطح برگ، وزن خشک بوته، فاصله میانگره و عملکرد اسانس 

عنوان تیمار براي گیاه پاشی برگی بهصورت محلولکمپوست بهصل شدکه از عصاره ورمیزمانی حا

  .گردیددارویی بادرنجبویه استفاده 
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  فصل سوم

  مواد و روش
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  زمان و مشخصات محل اجراي آزمایش -3-1

شاهرود، واقع در شهر حقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه درمزرعه ت 1393آزمایش در سال     

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

دقیقه شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع  57درجه و  55دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  29درجه و 

منطقه بسطام داراي اقلیم سرد و خشک . متر است 1366شده است و میانگین ارتفاع آن از سطح دریا 

متر است و بارندگی عمدتا در میلی 160تا  150نه در این منطقه بین میانگین بارندگی ساال. است

درجه سانتی  40و  -6/9حداقل و حداکثر دماي منطقه به ترتیب . دهد فصل پاییز و زمستان رخ می

  .گراد است

  خصوصیات خاك محل آزمایش -3-2

قبل از کاشت از پنج نقطه  ،به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك قطعه آزمایش    

 وها با هم ترکیب و یک نمونه مرکب تهیه نمونه. عمل آمدبرداري بهنمونه متريسانتی 0-30در عمق 

نشان داده شده  1-3نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه در جدول  .شدبه آزمایشگاه منتقل 

  .است

متريسانتی 0- 30نتایج تجزیه خاك محل آزمایش در عمق  -1 - 3جدول     
 بافت خاك
 

 هدایت الکتریکی 
(ds.m-1) 

 اسیدیته
(pH) 

 شن
(%) 

 رس
(%) 

 الي
(%) 

مواد 
 آلی
(%) 

 فسفر (ppm)پتاسیم
(ppm) 

 نیتروژن
)%(  

81/1 لومی رسی  67/7  32 24 44 31/0  205 19 11/0  
  

  مشخصات طرح آزمایشی  -3-3

فاکتور . تکرار انجام شد 3 باهاي کامل تصادفی  در قالب طرح پایه بلوكو صورت فاکتوریل آزمایش به

و  40دو غلظت تیمار با تیمار و پیشعدم پیش(با عصاره مرزنجوش تیمار بذر سطح پیش 5شامل اول 

آب (عصاره مرزنجوش  پاشی بامحلولغلظت  3فاکتور دوم و) ساعت 9و  6درصد هر کدام به مدت  60
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جدول (ترکیب تیماري وجود داشت  15در مجموع در هر تکرار . ددنبو )درصد60 ودرصد  40، خالص

  .گرددمشاهده می 1-3نقشه کشت در شکل . کرت بود 45هاي آزمایشی  تعداد کل کرت.)3-2

ترکیبات تیماري مورد آزمایش-2- 3جدول   

 a1b1محلول پاشی با آب* عدم پیش تیمار
  a2b1پاشی با آبمحلول* درصد  40ساعت پیش تیمار با عصاره  6
 a3b1پاشی با آبمحلول* درصد  60ساعت پیش تیمار با عصاره  6
  a4b1پاشی با آبمحلول* درصد  40ساعت پیش تیمار با عصاره  9
  a5b1پاشی با آبمحلول* درصد  60ساعت پیش تیمار با عصاره  9

  a1b2 درصد 40پاشی با عصاره مرزنجوش محلول* عدم پیش تیمار
  a2b2درصد 40پاشی با عصاره مرزنجوش محلول* درصد  40پیش تیمار با عصاره ساعت  6
 a3b2 درصد 40پاشی با عصاره مرزنجوش محلول* درصد  60ساعت پیش تیمار با عصاره  6
  a4b2 درصد 40پاشی با عصاره مرزنجوش محلول* درصد  40ساعت پیش تیمار با عصاره  9
  a5b2درصد 40پاشی با عصاره مرزنجوش محلول*  درصد 60ساعت پیش تیمار با عصاره  9

  a1b3 درصد 60پاشی با عصاره مرزنجوشمحلول* عدم پیش تیمار
  a2b3درصد 60پاشی با عصاره مرزنجوش محلول* درصد  40ساعت پیش تیمار با عصاره  6
پیش تیمار با ساعت  a3b39درصد 60پاشی با عصاره مرزنجوش محلول* درصد  60ساعت پیش تیمار با عصاره  6

محلول * درصد  60ساعت پیش تیمار با عصاره  a4b39درصد 60پاشی با عصاره مرزنجوش محلول* درصد  40عصاره 
  a5b3 درصد 60پاشی با عصاره مرزنجوش 

  
  

  

  

  عملیات اجرایی -3-4

a5b3 a4b3 a3b3 a2b3 a1b3  a5b2 a4b2 a3b2 a2b2 a1b2 a5b1 a4b1 a3b1 a2b1 a1b1 تکرار  
I 

a3b1 a1b2 a2b1 a5b1 a4b3 a2b2 a3b3 a1b1 a5b2 a4b1 a1b3 a2b3 a4b2 a5b3 a3b2  تکرار
II 

a2b3 a5b2 a4b3 a1b1 a2b2 a3b1 a5b3 a5b1 a4b2 a3b2 a2b1 a1b2 a3b3 a1b3 a4b1 تکرار 
III 

 درصد به 40با غلظت تیمارپیش، تیمارترتیب عدم پیشبهa1 ،a2 ،a3 ،a4 ،a5(نقشه کاشت طرح آزمایشی مورد استفاده  -1-3شکل 
 درصد به 60تیمارپیشو  ساعت 9مدت زمان  درصد به 40تیمارپیش،ساعت 6مدت زمان  درصد به 60 تیمارساعت،پیش 6مدت زمان 
).                                                                                                باشدمیدرصد 60،درصد 40، غلظتپاشیترتیب عدم محلولبه b3 و   b1 ،b2، ساعت 9مدت زمان 
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  عملیات اجرایی -3-4

  تیمار بذورو پیش تهیه عصاره آبی مرزنجوش -3-4-1

گرم  100منظور ابتدا مقدار  براي این. استفاده شد1براي تهیه عصاره آبی مرزنجوش از روش دم کردن

- درجه سانتی 70هاي خشک مرزنجوش در یک لیتر آب مقطر که از قبل به دماي از برگ و سرشاخه

گراد براي درجه سانتی 70دقیقه در دماي  45سپس به مدت . گراد رسانده شده بود، قرار داده شد

با استفاده از کاغذ صافی، صاف و اصل حعصاره . خارج شدن عصاره مرزنجوش به آن زمان داده شد

لیتر میلی 60و  40 درصد مرزنجوش،  60و  40 هايبراي ساخت عصاره. هاي آن جدا گردیدناخالص

هاي مدت زمانبذرها به. لیتر رسانده شدمیلی 100دست آمده جدا و با آب مقطر به حجم از عصاره به

 و درصد مرزنجوش قرار گرفتند 60و  40هاي در عصاره) ساعت خیس خوردگی 9و  6(تعیین شده 

  .ها شدآن شدند، اقدام به کشت سایه خشک درمدت دو روز به پس از اینکه

  سازي زمینآماده -3-4-2

دار زیر و رو گردید و مزرعه توسط گاو آهن برگردان. سازي زمین به روش معمول انجام شدآماده    

ها به بندي و جوي و پشتهبستر جهت کاشت، زمین کرتها و مناسب شدن پس از خرد کردن کلوخه

  .متر از یکدیگر آماده شدسانتی 50فاصله 

  کاشت -3-4-3

تا  5عمق کاشت بذر . با دست انجام شد 1393خرداد  8در تاریخ DPXبذور سویا رقم عملیات کاشت 

 50فاصله بین خطوط  با متر 5خط کاشت به طول  4در هر کرت آزمایشی . متر بود سانتی 7

عنوان حاشیه و دو دو خط کناري به. قرار داشتمتر سانتی 5ها روي ردیف  متر و فاصله بین بوته سانتی

  . هاي آزمایش در نظر گرفته شد خط وسط جهت تعیین پارامتر

                                                
1Decocta 



33  
 

  داشت -3-4-4

قرار کامل گیاه، پس از است. ام شدروز یکبار انج 7اي و با دور آبیاري  آبیاري به صورت جوي و پشته 

هاي هرز به صورت و مبارزه با علف) کاملدر دو نوبت تا قبل از رشد(هاي اضافی تنک کردن بوته

  .وجین کامل دستی انجام گرفت

  پاشی با عصاره مرزنجوشمحلول - 3-4-5

با توجه به نقشه  در این مراحل. د از کاشت انجام شدروز بع 85و  60 دو مرحله،پاشی در محلول    

درصد عصاره مرزنجوش و آب به  60و  40پاشی در سه سطح کاشت و تیمارهاي مورد نظر محلول

هاي طوري که برگانجام شد، بهپاشی هنگام عصر و در هواي مالیم محلول. عنوان شاهد انجام گرفت

آغشته شدن خاك براي جلوگیري از پاشی همچنین در هنگام محلول. گیاه کامالً خیس شدند

پاشی به و سعی گردید محلول ها استفاده شدهاي پالستیکی در دو طرف بوتهها، از پوششمحلولبه

  .اي انجام شود که کمترین ریزش را بر سطح زمین داشته باشدگونه

  برداشت -3-4-6

روز پس از  160مقارن با 25/8/1392تاریخ  برداشت جهت تعیین عملکرد و اجزاي عملکرد در    

بوته درگیر در رقابت از سطح خاك  6براي این منظور با در نظر گرفتن حاشیه، . کاشت صورت گرفت

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

ها قابل  زرد شده بودند و بذرها در داخل غالف ا کامالًهدر این زمان بوته. کرت مربوط را نشان دهند

  .تشخیص و جدا شدن بودند



34 
 

  گیري صفات زراعی و مورفولوژیکاندازه -3-5

  وزن خشک برگ، ساقه و غالف - 1- 3-5
بوته به عنوان نمونه از هر کرت  4 روز بعد از کاشت 90 ،هاگیري وزن خشک بوته به منظور اندازه    

- بهو هاي منتقل شده به آزمایشگاه به سه بخش برگ، ساقه و غالف تفکیک شدند  نمونه. برداشته شد

ها  پس از آن، پاکت. گراد در آون قرارگرفتنددرجه سانتی 70ساعت در دماي  48، به مدت طور مجزا

دقیقه در هواي آزمایشگاه نگهداري شدند تا با محیط به تعادل دمایی برسند و در  20– 25به مدت 

  . گرم وزن شدند 01/0نهایت با ترازوي حساس به دقت 

  شاخص سطح برگ - 2- 3-5

ساخت کشور LeafAreaMeterAM300پس از جداسازي، توسط دستگاه   نمونه 4سطح برگ     

سطح برگ به متر مربع سطح زمین محاسبه متر مربع  سپس بر حسب. گیري شدانگلستان اندازه

  .گردید

  طول و قطر ساقه - 3- 3-5

ارتفاع و . بوته از هر کرت پس از در نظر گرفتن حاشیه انتخاب شدند 6به هنگام برداشت، تعداد     

اع و عنوان ارتفبه بوته 6میانگین . گیري شد متر اندازهمتر و میلیقطر ساقه به ترتیب بر حسب سانتی

 .قطر ساقه آن ترکیب تیماري در نظر گرفته شد

  هاي فرعی و فرعی فرعیتعداد شاخه - 4- 3-5

هنگام رسیدگی از هر کرت بوته برداشت شده  6نیز در هاي فرعی درجه اول و دوم شاخهتعداد  

  .شمارش گردید
 عملکرد و اجزاي عملکرد -5- 3-5

باشند و در هر گیاه زراعی  هاي میزان تولید نهایی گیاه می لفهؤاجزاي عملکرد در یک گیاه زراعی م 

اجزاء عملکرد در گیاه سویا شامل تعداد غالف در گیاه، تعداد دانه . داراي اجزاي خاص خود است
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بر  نیز عملکرد نهایی. گیري شدند وته برداشت شده اندازهب 6درغالف و وزن صد دانه می باشند که در 

  .د گردیدمربع برآورحسب متر

  صفات فیزیولوژیک -3-6
  )RWC(محتوي نسبی آب برگ  -3-6-1

برداري براي بررسی صفات ها، اقدام به نمونهپاشی بوتهپس از گذشت یک هفته از محلول    

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

رشد یافته قطع گردید و در یک پوشش پالستیکی داخل یخدان  جوان و کامالًشد و از هر بوته برگی 

و ) وزن تر(وزن شدند  001/0در آزمایشگاه با ترازوي با دقت ها نمونه. به آزمایشگاه منتقل شدند

درجه سانتی گراد قرار داده شدند  4ساعت در آب مقطر و در یخچال در دماي  24سپس به مدت 

ها با کاغذ ها از آب مقطر خارج شدند و بعد از اینکه آب روي آند از این مدت برگبع). 1983کرامر، (

 70ساعت در آون در دماي  48پس از آن به مدت ). وزن اشباع(صافی خشک شد دوباره وزن شدند 

محاسبه مقدار آب نسبی با ). وزن خشک(گراد قرار داده شدند و سپس وزن شدند  درجه سانتی

  ).1386کوچکی، (صورت گرفت  1- 3ه استفاده از رابط

  برگ نسبیمقدار آب  =} )وزن تر- وزن خشک)/(وزن اشباع-وزن خشک({×  100  )    1- 3( رابطه

  پالسمایی ءپایداري غشا -3-6-2

صورت قطعات گرم نمونه از بافت برگ به 1/0پالسمایی  ءپایداري غشا پاشی پس از یک هفته از محلول

لیتر آب مقطر به میلی 10لیتري حاوي میلی 15هاي فالکون  در لولهسپس . ریز و یکسان جدا شد

گراد درجه سانتی 40دقیقه در دماي  30و ) C2(گراد درجه سانتی100دقیقه در دماي  15مدت 

)C1 (قرار گرفتند .ECمیزان . گیري شد گراد اندازه درجهسانتی 25ها پس از خنک شدن در دماي  آن

  ). 2001سایرام و سریواساوا، (محاسبه گردید 2-3ز رابطه پایداري غشاء پالسمایی ا

  شاخص پایداري غشاي پالسمایی  =)  1 -   (C1/C2×100)                   3-2(رابطه 
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  فیل و کاروتنوئیدومیزان کلر -3-6-3

بوته طور تصادفی انتخاب شد و از هر بوته به 3گیري کلروفیل برگ از هر کرت به منظور اندازه    

استفاده از روش گیري میزان کلروفیل با اندازه. رشد یافته قطع گردید برگی همسن، جوان و کامالً

گرم نمونه برگی  05/0به لیتر دي متیل سولفوکسید میلی 5براي این منظور  .آرنون صورت گرفت

- جذب نمونهمیزان  .درجه سانتی گراد در آون قرار گرفت 65ساعت در دماي  4اضافه شد و به مدت 

ساخت کشور سوئیسدر Jenway6305هاي حاوي کلرفیل با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

سپس با استفاده از روابط موجود میزان کلروفیل . نانومتر خوانده شد 470و  645، 665هاي طول موج

a ،b محاسبه گردیدو کارتنوئید.  

Chl a= ( 19/12 A665) – ( 45/3 A645) )         3 -3(رابطه   

Chl b= ( 99/21 A645) – ( 32/5 A665) )   4 -3(رابطه    
Chl t= Chl a + Chl b )   5 -3(رابطه  Carotenoeid= ((1000A470) – ( 1/8 Chl a) – 
( 02/85 Chl b))/198 )  6 -3(رابطه   

گرم ضرب گردیدند تا اعداد بر حسب میلی V/(W×1000(در 6-3تا  3-3اعداد به دست آمده از روابط 

وزن برگ بر حسب گرم  Wلیتر و حجم محلول کلرفیلی بر حسب میلیV.دست آیدبهوزن تر بر گرم 

  .باشدمی

  آنتوسیانین -3-6-4
گرم از بافت خشک  02/0مقدار پاشی  یک هفته بعد از محلول،براي سنجش میزان آنتوسیانین کل    

. متانول در یک هاون چینی ساییده شددرصد و 1لیتر محلول اسید کلریدریک میلی 4گیاهی با 

دقیقه و در  10سپس، محلول به مدت . ساعت در یخچال نگهداري شد 24محلول حاصل به مدت 

 657و  530ها در طول موج فاز رویی را برداشته و جذب محلول. دور سانتریفوژ گردید 13000

عنوان شاهد متانول به درصد 1از محلول اسید کلریدریک . گیري شدنانومتر نسبت به شاهد اندازه

میتا، (محاسبه گردید 7 -3ي میزان آنتوسیانین براي هر عصاره با استفاده از رابطه. استفاده گردید

1997 .(  
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y = 0.01x + 0.0075
R² = 0.999
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)پی پی ام( گالیک غلظت اسید

  آنتوسیانین=  657A×25/0(- 530A)                                                                (7- 3(رابطه 

  فالونوئید -3-6-5

 100، )درصد 80(لیتر متانول میلی 5/1 ،گرم از بافت تازه برگ 1/0بهپاشی     هفته بعد از محلولدو 

 8/2موالر و  1میکرولیتر محلول استات پتاسیم  100، )درصد 10(میکرولیتر محلول آلومینیوم کلراید 

 415دقیقه در طول موج  40جذب مخلوط بعد از گذشت میزان . لیتر آب مقطر اضافه شدمیلی

شاهد حاوي تمام ترکیبات ذکر شده بود ولی به جاي . گیري گردیدنانومتر نسبت به شاهد اندازه

براي رسم منحنی استاندارد از .درصد به آن اضافه گردید 80متانول  میزانهمان بهعصاره، 

گرم معادل کوئرستین بر ها بر اساس میلیمیزان فالونوئید کل عصاره. استفاده شد 1منحنیکوئرستین

  ). 1977اسلینکارد و همکاران، ( گرم وزن خشک گیاه گزارش شد

  

  

  

  

  

  

  

  
  نانومتر 760در طول موج کوئرستین منحنی استاندارد  -2-3شکل

  

  

  

  
                                                
1Quercentin  
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  استخراجقندهایمحلول -6 -6 -3

-اندازه)1986( اشلیگلتوسط تغییردادهشدهفنل اسید سولفوریک بهروشبرگ میزان قندهاي محلول 

 10 بهمدتگرم پودر گیاهی افزوده و  11/0به درصد 80 لیتراتانولمیلی 15 براي این منظور.گیریشد

 50 ساعتدرآونبادماي 24 هابهمدت  فالکون.شددوردردقیقهسانتریفیوژ 3000 دقیقهباسرعت

. شدهاافزوده لیترآبمقطربهفالکونمیلی 40 پس،س.تااتانوآلنتبخیرشودشدندگرادقراردادهدرجهسانتی

میلی 7/4 درصدسولفاترویو 5 لیترازمحلولمیلی 5 بهمنظورحذفرسوباتاضافیوترکیباتدیگر،مقدار

 3000 دقیقهباسرعت 10،نمونههابهمدتشددرصدبهآناضافه 3 لیترازمحلولهیدروکسیدباریوم

 5 ودرصد 5 فنللیترمیلی 1برداشته و به آنشناوررولیترازمیلی 2 مقدار.شدنددوردردقیقهسانتریفیوژ

رنگ تا گلبهی کمرنگموجود در نمونه  قندبسته به مقدار.شد درصدافزوده 98 لیتراسیدسولفوریکمیلی

. شدمترقرائتنانو 485 اسپکتروفتومتردرطولموجها توسطنمونه میزانجذب.ها ایجاد شدرنگ در نمونهپر

گرم بر گرم وزن حسب میلیبر وغلظتقندمعادآلنهاشدمنتقلاستاندارد اعدادحاصالزدستگاهرویمنحنی

 ام گلوکز پی پی80و  60،  40،  20هاي جهت تهیه منحنی استاندارد از غلظت .دست آمدخشک به

- میلی 5درصد و  5فنل لیتر میلی 1ها، لیتر از هر یک از این غلظتمیلی 2به  .استفاده گردید ،خالص

  .نانومتر خوانده شد 485موج  ها در طولدرصد اضافه شد و جذب آن 98اسید سولفوریک لیتر 

  هااکسیدانسنجش آنتی -3-7

  تهیه عصاره پروتئینی-3-7-1

تر برگ در یک   گرم اندام 5/0هاي کاتاالز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز منظور استخراج آنزیمبه

یخ  دقیقه و در حمام 30به مدت ) =pH 5/7(موالر05/0لیتر بافر تریس میلی 5هاون چینی محتوي 

دقیقه در  30سپس به لوله سانتریفوژ منتقل شد و پس از ده دقیقه سکون به مدت . کامالً ساییده شد

عصاره پروتئینی . رویی از کاغذ صافی عبور داده شد فاز. ها انجام شددور، سانتریفوژ نمونه 15000

  ).2006ان، آزودو نتو و همکار(ها مورد استفاده قرارگرفت حاصل براي بررسی فعالیت آنزیم
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  کاتاالزسنجشفعالیتآنزیم-3-7-2

لیتر آب میلی 5/2و  )=pH 5/7(موالر 05/0لیتربافرتریسمیلی5جهت تعیین فعالیت آنزیم کاتاالز

-میکرو 60 و بالفاصلهیخقرار گرفتدقیقهودرحمام 30 درصد بهمدت 1/0اکسیژنه 

 240طول موج منحنیتغییراتدر. لیترعصارهآنزیمیبهآنافزودهشد

. خواندهشد ساخت کشور سوئیس Jenway 6305مدلنانومتربااستفادهازدستگاهاسپکتروفتومتر

  ).1984آبی، (فعالیتآنزیمیبرحسبواحدتغییراتجذبدردقیقهبهازایهرگرموزنتربرگمحاسبهشد

  پراکسیداز سنجشفعالیتآنزیم-3-7-3

محلـول شـامل   . شـد گیـري   انـدازه )1994(فعالیت آنزیم پراکسیداز براساس روش پولیـت و همکـاران   

میلــی مــول  9/9بــه همــراه EDTAمــول  میلــی 36/0و ) = 5/7pHمیلــی مــول،  1(فســفات پتاســیم 

 1/0، )میلـی مـول   200(فعالیت آنزیم در محلول واکنش شامل بافر فسفات سـدیم  . ایزوآسکوربات بود

ول میلـی مـ   2/0، منیـزیم کلریـد  میلـی مـول    5/1میلی مـول گلوتـاتین،    NADPH ،25/0میلی مول 

EDTAمیکرولیتر از عصاره آنزیمـی اضـافه و بـه     100، مقدار براي این منظور. مورد بررسی قرار گرفت

نانومتر ارزیـابی و   340گراد سانتریفوژ شد و میزان جذب آنزیم در  ي سانتی درجه 37دقیقه در  1مدت 

  . گیري شد براساس منحنی استاندارد فعالیت آنزیم اندازه

  فعالیتآنزیمآسکورباتپراکسیداز-3-9-3

گیـري شـد، یـک میلـی لیتـر       اندازه) 1981( اناکانو و آسادفعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز به روش 

مـوالر در حمـام    میلـی  5میکرولیتر آب اکسیژنه  20و ) pH=7(مخلوط بافر پتاسیم فسفات یک موالر 

 10ن آن افزوده شد و در نهایـت بـا اضـافه کـرد     لیتر عصاره آنزیمی به میلی 1/0یخ مخلوط و بالفاصله 

موالر،  فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز براساس میزان اکسـید شـدن   میلی 10میکرولیتر آسکوربات 

نانومتر پس از یـک دقیقـه محاسـبه شـد، بـراي ایـن منظـور از ضـریب          290آسکوربات در طول موج 

میکرومول آسکوربات اکسید شده در دقیقـه اسـتفاده   متر بر اساس  مول در سانتی بر میلی 8/2خاموشی

  .شد
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  درصد و عملکرد پروتئین دانه  -3-8

براي مراحل هضم، تقطیر و . انجام شد1گیري پروتئین دانه پس از برداشت به روش کجلدال اندازه    

دستگاه تمام  وFossTecatorشرکت ازDigester 2040تیتراسیون به ترتیب از اجاق هضم کننده 

در این روش براي . استفاده گردید آمریکاییساخت کشور  Kjeltec Analysis Unit 2300خودکار 

منتقل گردید و یک قرص 1هاي مخصوص کجلدال گرم از بافت خوب پودر شده به بالن 1عمل هضم 

 20. دیدگرم سولفات مس به هر فالسک اضافه گر 15/0گرم سولفات پتاسیم و  5/1کاتالیزور شامل 

زمانی که . ها درون اجاق مخصوص قرار داده شدند لیتر اسید سولفوریک غلیظ افزوده شد و بالنمیلی

ها تبدیل به محلول نسبتاً زالل به رنگ سبز بسیار کمرنگ شد، پایان  رنگ درون فالسک محلول سیاه

ها پس از میزان نیتروژن نمونه. ساعت زمان الزم داشت 5/2تا  2 حدودگردید که  عمل هضم مشخص 

دستگاه داراي سه مخزن آب . سنجیده شد1سرد شدن در دماي آزمایشگاه توسط دستگاه کجلدال

پس از قرار گرفتن یک فالسک در . درصد بود 10درصد و اسید بوریک  40مقطر، سود سوز آور 

درصد به نمونه اضافه شده  40لیتر سود سوزآور میلی 30ر و لیتر آب مقطمیلی 20دستگاه به ترتیب 

در این . عمل تیتراسیون نیز توسط دستگاه صورت گرفت. و با فشار بخار آب عمل تقطیر انجام گرفت

مقدار نیتروژن موجود در نمونه بر اساس مقدار . نرمال استفاده شد 1/0اسید کلریدریک مرحله از 

به منظور تبدیل مقدار . تیتراسیون توسط دستگاه مشخص گردید اسید کلریدریک مصرف شده در

نرمال مصرف شده در تیتراسیون به درصد نیتروژن نمونه و تبدیل آن به درصد  1/0اسید کلریدریک 

. در نظر گرفته شد 71/5ضریب تبدیل پروتئین براي سویا . استفاده شد 9-3و  8-3پروتئین از روابط 

ئین دانه از حاصلضرب عملکرد دانه در درصد پروتئین آن استفاده براي محاسبه عملکرد پروت

  .)1985 کافمن،(گردید

 درصدنیتروژن نمونه) = A×  14/0) / (گرم(وزن نمونه  )8- 3(رابطه 
  

                                                
1Kegeldal 
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  درصد پروتئین= درصد نیتروژن × ضریب تبدیل نیتروژن         )                      9-3(رابطه
  
A = لیترنرمال مصرفی بر حسب میلی 1/0حجم اسید کلریدریک  
  
  سنجش درصد و عملکرد روغن -3-9

      

ساخSoxtherm2000automaticGerhardtروغنموجوددردانهبااستفادهازدستگاهسوکسلهتماماتوماتیک

. تعیینگردیدآلمانیتکشور

برایاینمنظورمقداریکگرمنمونهآسیابشدهوهمگندریککاغذصافیمناسبپیچیدهشدودرکارتوشمخصوصدست

. یندآزمایشصبرشدآبهبالناضافهشدوتاتکمیلفر) اتر( میلیلیترحالآللی140مقدار. گاهقراردادهشد

درجهسانتی105درانتهایکاربالنبدوننمونهونگهدارندهبهآون

. سپسبالنبهدسیکاتورمنتقلوپسازسردشدنتوزینگردید. ندگرادمنتقلگردیدوبهمدتیکساعتحرارتدادهشد

  . استفادهشد 10 -3هاازرابطهبرایمحاسبهدرصدروغنموجوددرنمونه

  درصد روغن   =) وزن ثانویه بالن  -وزن اولیه بالن / وزن نمونه ( ×100)                   3-10رابطه (

  .دانه در درصد روغن دانه استفاده گردیدضرب عملکرد براي محاسبه عملکرد روغن دانه از حاصل

  گیري و آنالیز اسانس مرزنجوشاسانس - 3-10

دستگاه کلونجر مدل    و  گیري مرزنجوش، از روش تقطیر با آبجهت اسانس

-MSENON,ASBESTOS  از شرکتTOPOصورت فاز روغنی و زرد اسانس حاصل، به. استفاده شد

اسانس نیز از دستگاه گاز کروماتوگراف همراه با طیف سنج جرمی براي آنالیز . دست آمدکم رنگ به

)MS-GC ( مدلTRACEMS از شرکتFinnigan-Thermo Quest 60طول به 5مجهز به ستون بی 

براي این منظور . میکرومتر استفاده شد 25/0متر و ضخامت الیه نازك میلی 25/0متر و قطر داخلی 

الکترون ولت و  70لیتر بر دقیقه و انرژي یونیزاسیون میلی 1/1از گاز حامل هلیوم با سرعت جریان 

پس از تزریق اسانس به دستگاه با استفاده از زمان بازداري . استفاده گردید 456تا  43ناحیه جرمی از 
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ترکیبات  CG/MS، طیف جرمی و اطالعات موجود در کامپیوتر دستگاه 2، شاخص بازداري1ترکیبات

  ).3- 3جدولشکل و ( مرزنجوش مورد شناسایی کیفی و کمی قرار گرفت ي اسانسدهندهتشکیل 

  

  کروماتوگرافی اسانس مرزنجوش -3-3شکل        
  

                                                
1

Retention Time 
2

Retention Indic  

 
 
 

)ولتمیلی(هاي فلورسانستراکم سیگنال 
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  ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده اسانس مرزنجوش -3- 3جدول 
  اندیس بازداري     )دقیقه(زمان بازداريدردیف ترکیبدرص

  
  

  /  α-Thujene 

/  /  α-Pinene 

/  /  Camphene 

/  /  a-phellandrene 

/  /  Delta-car-3-ene 

/  /  p-cymene 

/  /  3-Octanole 

/  /  β-Myrcene 

/  /  n-Octan-3-ol 

/  /  a-Phellandrene 

/  /  Delta-Carene -3-ene 

/  /  α-Terpinene 

/  /  b-bisabolene 

/    Limonene 

/  /  b-ocimene 

/  /  g-Terpinene 

/  /  Cis-Sabinene hydrate  

/  /  α-Terpinolene 

/  /  Trans-Sabinene hydrate 

/  /  a-Campholenealdehyde 

/  /  Camphor 

/  /  Carvone 

/  /  4-Terpinen 

/  /  Borneol 

/  /  b-Eudesmol  

/  /  Lanceol 

/  /  carvacrol, methyl ether 

/  /  thymol 

48/25  1302 /  Carvacrol 

/  /  Bicyclogermacrene 

/  /  a-amorphene 

  /  b-Caryophyllene 

/  /  Aromadendrene 

/  /  α-Humulene 

/  /  Alloaromadendrene 

/  /  Eugenol 

/  /  Carvacryl acetate 

/  /  Caryophellene oxide 

/  /  a-HumuleneepoxideII 

/  /  d-Muurolene 
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  ها تجزیه و تحلیل داده -3-11

ها توسط نرم افزار و رسم شکل MSTATCو  SASها با استفاده از نرم افزارهاي تجزیه و تحلیل داده

EXCELها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین داده. انجام شدLSD درصد صورت  5 احتمال در سطح

  . پذیرفت
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  فصل چهارم

 نتایج و بحث
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پاشیمحلولعدم درصد40 درصد 60

  تجمع ماده خشک  -4-1

  وزن خشک برگ -4-1-1

درصد و اثر متقابل  5پاشی با عصاره مرزنجوش در سطح  که محلولنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد     

دار  درصد بر میزان وزن خشک برگ معنی 1تیمار با عصاره مرزنجوش در سطح احتمال  پیشپاشی و  محلول

پاشی همین  تیمار با عصاره مرزنجوش به تنهایی و توأم شدن آن با محلول انجام پیش). 1جدول پیوست ( بود

از ترکیب باالترین وزن خشک برگ . طور قابل توجهی بهبود بخشیدعصاره تجمع ماده خشک در برگ را به

این ترکیب  .درصد حاصل شد 40پاشی با غلظت  درصد توأم با محلول 40تیمار با غلظت  پیش ساعت 6تیماري 

تیمار  درصد پیش 60ها با غلظت  در گیاهانی که بذر آن. درصد افزایش داشت 248تیماري نسبت به شاهد 

پاشی وجود نداشت ولی در  ظت محلولداري بین دو غل ، تفاوت معنی)ساعت 9و  6در هر دو زمان (شده بود 

شکل (درصد بهتر بود  40پاشی با غلظت  داري محلولطور معنیدرصد به 40تیمار شده با غلظت  گیاهان پیش

بررسی تأثیر عصاره آویشن کوهی بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی لوبیا چشم در ) 1393(علی نژاد ).4-1

ساعت موجب افزایش  20و  10درصد در مدت زمان  20و  10ظت تیمار بذر با غل بلبلی دریافت که پیش

  .شود داري در ماده خشک برگ نسبت به شاهد میمعنی

  

  

  

  

  

    
  

 
پاشی با عصاره تیمار بذر و محلولمقایسه میانگین وزن خشک برگ تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش - 1- 4شکل 

  مرزنجوش
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    وزن خشک ساقه -4-1-2
پاشی در سطح  تیمار و محلول متقابل پیش اثردرصد و  5تیمار با عصاره مرزنجوش در سطح احتمال  پیش    

تیمار به تنهایی تأثیر خاصی  انجام پیش). 1جدول پیوست (دار بود  معنی درصد بر وزن خشک ساقه  1احتمال 

داري  طور معنیاین صفت را به درصد 40تیمار با غلظت  ساعت پیش 6تنها . بر صفت وزن خشک ساقه نداشت

درصد مرزنجوش از طریق برگ در تمام سطوح  60و  40این در حالی است که افزوده شدن عصاره . افزایش داد

در بین ترکیبات تیماري . داري و تقریباً به یک اندازه ماده خشک ساقه را افزایش داد طور معنیتیمار به پیش

 40تیمار و سپس با عصاره  درصد پیش 40ساعت با عصاره  6نی که طور مشخص در گیاهامورد مطالعه به

- 4شکل(بوددرصد بیشتر از شاهد  38پاشی شده بودند، وزن خشک ساقه  درصد مرزنجوش محلول

لذاوزنخشکبیشترساقه ).1995گیونتا، (ساقهمحالصلیذخیرهقبالز گردهافشانیاست ).2

داریرابینوزنخشکساقهوعملکردگزارشدادندکه همبستگیمثبتومعنی)1390(بیاتوهمکاران.تواندصفتیمطلوبباشد می

بررسی تأثیر عصاره آویشن کوهی بر خصوصیات در ) 1393(نژاد  علی .باشد نیزمی)2009(موافقبانتایججارادات

 20ساعت به  10تیمار بذرها از  با افزایش مدت زمان پیش زراعی و فیزیولوژیکی لوبیا چشم بلبلی دریافت که

در حالی که در پژوهش حاضر مشخص .یابد بهبود میعصاره آویشن کوهی، میزان وزن خشک ساقه  ساعت در

ساعت سبب کاهش جزئی  9به  6تیمار بذرها در عصاره مرزنجوش از  ساعت افزایش در زمان پیش 3گردید که 

    ).2و جدول پیوست  2-4شکل(گردد  میدر مقدار مواد تجمع یافته در ساقه 

  

  

  
  
  
  

  
 

  
  

  
پاشی با عصاره تیمار بذر و محلولمقایسه میانگین وزن خشک ساقه تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش - 2- 4شکل 

  مرزنجوش
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  وزن خشک غالف  -4-1-3

درصد بر  1تیمار در سطح  درصد و اثر متقابل آن با پیش 5پاشی با عصاره مرزنجوش در سطح  اثر محلول    

باالترین مقادیر این صفت در گیاهانی مشاهده شد که ابتدا ). 1جدول پیوست (دار بود  وزن خشک غالف معنی

درصد عصاره مرزنجوش  40لظت تیمار و سپس با غ درصد پیش 60و  40هاي  ساعت با غلظت 6به مدت زمان 

 در). 3-4شکل (درصد بیشتر از شاهد بود  120میزان وزن خشک غالف در این تیمارها . پاشی شدند محلول

پاشی با  طور مشخص محلول پاشی و به انجام محلول) جز شاهد به(تمامی سطوح پیش تیمار با عصاره مرزنجوش 

ارتباط و مشابهت نسبی وزن خشک . هاي سویا شد فدرصد سبب بهبود تجمع ماده خشک در غال 40غلظت 

حکایت از تأثیر تعیین کننده بخش رویشی ) 2-4و  1-4هاي  شکل(غالف با تجمع ماده خشک در برگ و ساقه 

از این رو . شود ها از دو طریق فتوسنتز جاري و انتقال مجدد ذخایر حمایت می پر شدن دانه. در عملکرد دارد

در سویا افزایش تعداد . هایی حاصل شد که در مجموع ماده خشک بیشتري داشتند ز بوتهتر ا هاي سنگین غالف

) 1393(نژاد  علی). 1385عبادي، (اند  غالف در بوته را در نتیجه افزایش شاخص سطح برگ گزارش کرده

درصد عصاره آویشن کوهی و افزایش مدت زمان خیس  20و  10بذر با غلظت پیش تیمار که  گزارش کرد

  .ساعت، میزان وزن خشک غالف لوبیا چشم بلبلی را بهبود بخشید 20ساعت به مدت  10وردگی بذرها از خ

  

  

  

  

  
  
  
  

  
پاشی با عصاره تیمار بذر و محلولمقایسه میانگین وزن خشک غالف تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش - 3- 4 شکل

  مرزنجوش
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  ارتفاع ساقه - 4-2

 ساقه ارتفاع افزایش).  4و  3جداول پیوست (ارتفاع ساقه تحت تأثیر هیچ کدام از منابع تغییر قرار نگرفت     

 علت به ها دانه شدن پر درمرحله. باشد می همراه بیشتر نیام و گل تعداد و بلندتر آذین گل محور تشکیل با

 افزایش سبب بلندتر هاي ساقه داشتن بنابراین گیرد می صورت ها نیام توسط گیاه فتوسنتز ها، برگ ریزش

  ). 1995گیونتا، ( گردد عملکرد و دانه وزن افزایش سبب تواند شودکه می می درگیاه فتوسنتز

  قطر ساقه -4-3

جدول (درصد تأثیر پذیرفت  5پاشی با عصاره مرزنجوش در سطح احتمال  صفت قطر ساقه از محلول    

پاشی از لحاظ تأثیرگذاري بر این  درصد محلول 60و  40داري بین دو غلظت  اگرچه اختالف معنی). 3پیوست 

درصد  40اشی با عصاره پ در محلول) متر میلی 10/13(صفت وجود ندارد ولی مقادیر باالتري از قطر ساقه 

تیمار بذور لوبیا  پیش). 4-4شکل (متر در شاهد مشاهده شد  میلی 66/4مرزنجوشوکمترین مقدار آن به میزان 

ساعت نیز موجب افزایش  قطر  20و  10هاي درصد آویشن کوهی در مدت زمان 20و  10چشم بلبلی با غلظت 

  ). 1393علی نژاد، ( ساقه نسبت به شاهد شده است

  

  
  پاشی با عصاره مرزنجوشمقایسه میانگین قطر ساقه تحت تأثیر محلول - 4- 4شکل   
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  هاي جانبی تعداد شاخه -4-4

با این وجود در ). 5جدول پیوست (هاي جانبی تحت تأثیر هیچ کدام از منابع تغییر قرار نگرفت  تعداد شاخه    

. طور جزئی بهبود بخشیدپاشی با عصاره مرزنجوش این صفت را به شود که محلول مشاهده می 6جدول پیوست 

 10پاشی با غلظت  م بلبلی در اثر محلولهاي فرعی لوبیا چشنیز بیان داشت که تعداد شاخه) 1393(علی نژاد 

  . درصد عصاره آویشن افزایش یافت

  )فرعی درجه دوم(هاي جانبی تعداد شاخه- 4-5

درصد تحت تأثیر  5هاي جانبی درجه دوم را در سطح احتمال پاشی با عصاره مرزنجوش تعداد شاخهمحلول    

درصد  38/18درصد نسبت به تیمار شاهد  40 طوري که این صفت در غلظتبه). 5جدول پیوست (قرار داد 

پاشی با عصاره مرزنجوش تعداد شاخه جانبی را اگرچه افزایش غلظت محلول). 5-4شکل (افزایش نشان داد 

در ) 1393(علی نژاد ). 5-4شکل (داري بیشتر از گیاهان شاهد بود ولی همچنان به طور معنی. کاهش داد

یشن کوهی بر خصوصیات زراعی و  فیزیولوژیکی لوبیا چشم بلبلی دریافت پاشی عصاره آوبررسی تأثیر محلول

  .درصد عصاره آویشن کوهی بیشتر بود 10هاي فرعی در غلظت که تعداد شاخه

  
  پاشی با عصاره مرزنجوشمقایسه میانگین تعداد شاخه جانبی درجه دوم تحت تأثیر محلول - 5- 4شکل   
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  شاخص سطح برگ  -4-6

داري بر  تأثیر معنی) ˂01/0p(تیمار بذر با این عصاره  و پیش) ˂05/0p(پاشی با عصاره مرزنجوش  محلول    

درصد مرزنجوش تقریباً به یک  60و  40پاشی با عصاره  محلول). 5جدول پیوست (شاخص سطح برگ داشتند 

و  8/8که شاخص سطح برگ در این تیمارها به ترتیب  صورتی  به. اندازه سبب بهبود شاخص سطح برگ گردید

  ). 6-4شکل (داري نداشتند  البته این دو غلظت با هم اختالف معنی. درصد بیشتر از شاهد بود 8/0

  
  پاشی با عصاره مرزنجوشمقایسه میانگین شاخص سطح برگ تحت تأثیر محلول - 6- 4شکل 

  
تیمار شده بود   ساعت پیش 6درصد عصاره مرزنجوش به مدت زمان  40ها با غلظت  گیاهانی که بذر آن 

پیش از ). 7-4شکل (درصد بیشتر از شاهد بود  4/22شاخص سطح برگ باالیی را به خود اختصاص دادند، که 

این . باالتر از بقیه بودمشاهده شد که ماده خشک برگ نیز در این تیمار  2و جدول پیوست  1-4این در شکل 

). 7- 4شکل (تیمار در هر دو غلظت سبب کاهش سطح برگ گردید  در حالی است که افزایش مدت زمان پیش

). 1385لباسچی و همکاران، (شود شاخصسطحبرگیکیازمعیارهایاساسیومهمدرتعیینقدرتفتوسنتزیگیاهمحسوبمی

هاي هوایی و عملکـرد دانـه را  خشک دراندامه ماددر جمعیت گیاهی، میزان تجمع میزان فتوسنتزافـزایش 

دهد، دلیل این امر افزایش شاخص سطح برگ و در نتیجه جذب تشعشع خورشـیدي بیشتر و نیز  افزایش می

در بررسی تأثیر ) 1393(علی نژاد ). 2003پوریوسل و همکاران، (باشد  سرعت رشد محصول می افزایش

پاشی عصاره آویشن کوهی بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی لوبیا چشم بلبلی دریافت  تیمار و محلول پیش

  .درصد آویشن افزایش یافت 20و  10پاشی با عصاره در محلولشاخص سطح برگ که 
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  عصاره مرزنجوشتیمار بذر با مقایسه میانگین شاخص سطح برگ تحت تأثیر پیش - 7- 4شکل 
  

  عملکرد و اجزاي عملکرد -4-7

  تعداد غالف در بوته -4-7-1

پاشی با عصاره مرزنجوش تیمار بذر و محلولپاشی و اثر متقابل پیشدر بین تیمارهاي اعمال شده، محلول    

تعداد ). 7جدول پیوست (درصد ایجاد نماید  1داري بر تعداد غالف در بوته در سطح احتمال توانستاثر معنی

عدد بود که  45طور متوسط به) شاهد(هایی که هیچ تیماري دریافت نکردند غالف شمارش شده در بوته

 35دار و بین لذا همه تیمارها این صفت را به طور معنی. کمترین مقدار در ترکیبات تیماري مورد مطالعه بود

ساعت و نیز همراه  6درصد به مدت  40ا غلظت تیمار بذر بدر این بین اثر پیش. درصد افزایش دادند 142تا 

تیمار بذر با عصاره مرزنجوش ساعت پیش 6طور مشخص به. پاشی بیشتر از سایر تیمارها بودشدن آن با محلول

. درصد بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد غالف در بوته داشت 40پاشی با غلظت درصد توأم با محلول 40

علی نژاد ). 8 -4شکل (درصد افزایش داد 142اد غالف در بوته را نسبت به شاهد ترکیب تیماري مذکور تعد

درصد عصاره آویشن کوهی تعداد  10تیمار بذر با غلظت ساعت پیش 20نیز گزارش کرده است که ) 1393(

  .بخشدبلبلی را بهبود میغالف در بوته لوبیا چشم
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پاشی با عصاره تیمار بذر و محلولتحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیشمقایسه میانگین تعداد غالف در بوته  - 8- 4شکل 

  مرزنجوش
  

  تعداد دانه در غالف  -4-7-2

درصد بر تعداد دانه در غالف  1ها در سطح احتمال  پاشی و اثر متقابل آن تیمار بذر و محلول اثر پیش    

انجام . در غالف گیاهان شاهد ثبت شد دانه 3طور متوسط تعداد  به). 7جدول پیوست (دار بود  معنی

در حالی که . تنهایی نتوانست موجب تغییر در این عدد شودتیمار با عصاره مرزنجوش به پاشی و پیش محلول

باالترین مقادیر ثبت شده براي این  .توأم شدن این دو تیمار با هم اثر مثبت و قابل توجهی بر این صفت داشت

تیمار شدند  درصد عصاره مرزنجوش پیش 60و  40ساعت با غلظت  6صفت متعلق به گیاهانی بود که به مدت 

ها دریافت نمودند به طوري که تعداد دانه در غالف در این شرایط  درصد را از طریق برگ 40و همزمان عصاره 

باالترین وزن خشک غالف نیز مربوط به این دو ترکیب . )9-4شکل ( درصد نسبت به شاهد افزایش داشت 67

نتایج تجزیه اسانس مرزنجوش نشان داد که ترکیب غالب در مرزنجوش کارواکرول ). 3- 4شکل (تیماري بود 

 به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانیمرزنجوش . کند است که بیشترین نقش را در خاصیت آنتی اکسیدانی ایفا می

بنابراین احتماالً از طریق . کند ي فعال اکسیژن مقابله و سیستم دفاعی اکسیداتیو را تقویت میها با گونه

ممانعت از تخریب کلروپالست، موجب تأمین انرژي مورد نیاز گیاه و افزایش تولید و توزیع مواد فتوسنتزي 

رد شامل تعداد دانه در افزایش مواد فتوسنتزي وزن خشک گیاه، اجزاي عملک). 1385مازندرانی، (گردد  می

  .بخشدغالف و وزن هزار دانه و در نهایت عملکرد را بهبود می
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پاشی با عصاره تیمار بذر و محلولمقایسه میانگین تعداد دانه در غالف تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش - 9- 4شکل 

  مرزنجوش
  وزن هزار دانه  -4-7-3

ها در سطح  متقابل آنپاشی با عصاره مرزنجوش و اثر  تیمار بذر و محلول وزن هزار دانه تحت تأثیر پیش    

تیمار  پاشی در هر دو غلظت با سطوح پیش توأم شدن محلول. )7جدول پیوست (درصد قرار گرفت  1 احتمال

تیمار  ساعت پیش 6به طوري که  صفت وزن هزار دانه را افزایش داد) درصد 40ساعت در غلظت  9جز به(بذر 

درصد  59/39 صاره مرزنجوش، این صفت رادرصد ع 60پاشی با غلظت  درصد همراه با محلول 40با غلظت 

  ). 10- 4شکل (ترکیب تیماري دیگر نداشت  5داري با  نسبت به شاهد افزایش داد که البته اختالف معنی

  

  
پاشی با عصاره تیمار بذر و محلولتأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش مقایسه میانگین وزن هزار دانه تحت -10- 4شکل 

  مرزنجوش
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  عملکرد دانه  -4-7-4

باالترین مقادیر این صفت در ).7جدول پیوست (داري داشتند  کلیه منابع تغییر بر عملکرد دانه تأثیر معنی    

تیمار و سپس با  درصد پیش 60و  40هاي  ساعت با غلظت 6گیاهانی مشاهده شد که ابتدا به مدت زمان 

درصد بیشتر از شاهد  131عملکرد دانه در این تیمارها . پاشی شدند درصد عصاره مرزنجوش محلول 40غلظت 

توجه بود و اختالف  پاشی نیز قابل تیمار و همین سطح از محلول ساعت پیش 9دست آمده از  عملکرد به. بود

تیمار که هیچ اثر  پاشی در سطح صفر پیش جز انجام محلولبه. نداشتداري با دو ترکیب تیماري یاد شده  معنی

غلظت . مثبتی بر عملکرد دانه نداشت، سایر ترکیبات تیماري این صفت را به طور قابل توجهی افزایش دادند

طور نسبی افزایش  به. تیمار بذر میزان عملکرد دانه را بهبود بخشیدساعت پیش 9درصد در مدت زمان  40

بررسی چگونگی ). 11-4شکل (تیمار اثر مثبت داشت  پاشی اثر منفی و افزایش غلظت پیش محلول غلظت

) 10-4تا  8-4هاي  شکل(و نیز اجزاي عملکرد  )2-4و  1-4هاي  شکل(تجمع ماده خشک در برگ و ساقه 

طی آزمایشات ) 1993(ولز و همکاران . گیري عملکرد دانه است بیانگر تأثیر قابل توجه این پارامترها در شکل

و  شود ، عملکرد در تک بوته میخود به این نتیجه رسیدند که افزایش تعداد دانه در غالف سبب افزایش اجزا

ند اظهارداشتنیز  )1390(کوچکیوبنایاناول. یابد در نهایت عملکرد نهایی افزایش می

و )2005(لیووهمکاران.هایهواییگیاهوعملکرددانهوجوددارد رابطهمثبتیبینوزنخشککالندامکه

 مینموادأافزایشتبندیازطریق بهایننتیجهرسیدندکهتولیدبیشترمادهخشککلدرمرحلهدانه)2009(جینوهمکاران

  .گردد نهایتعملکردمیدر ونگهداشتنتعادلبینمنبعبهمخزنمنجربهافزایشتعدادووزندانهوفتوسنتزی
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پاشی با عصاره تیمار بذر و محلولتأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیشمقایسه میانگین عملکرد دانه تحت  -11- 4شکل 

  مرزنجوش
  صفات فیزیولوژیک  -4-8
  پایداري غشاء پالسمایی برگ -4-8-1

بر ) ˂01/0p(با عصاره مرزنجوش   تیمار بذرپاشی و پیشمحلولو اثر متقابل ) p˂ 05/0(پاشی  اثر محلول      

مقادیر باالیی از میزان پایداري غشا، در ). 9جدول پیوست (دار بود معنیپایداري غشاء پالسمایی برگ 

پاشی با عصاره  درصد محلول 60ساعت توأم با غلظت  9درصد به مدت زمان  60تیمار بذر با غلظت  پیش

دار و به  طور معنی دست آمد که این ترکیب تیماري میزان پایداري غشاء پالسمایی برگ را به مرزنجوش به

داري با  اگرچه اکثر ترکیبات تیماري مورد مطالعه اختالف معنی. نسبت به شاهد افزایش داد درصد 20ان میز

با کلیه سطوح ) درصد 60(پاشی با باالترین غلظت عصاره مرزنجوش  هم نداشتند با این وجود توأم شدن محلول

ساعت با  9جز به(تنهایی تیمار بذر به پیش. تیمار بذر وضعیت بهتري از پایداري غشاء را به نمایش گذاشت پیش

تنهایی با عصاره مرزنجوش مفید پاشی به نیز اثر مثبتی بر این صفت داشت ولی انجام محلول) درصد 40غلظت 

هاي اي مستقیم با افزایش تحمل گیاه در مقابل تنشپایدارتر شدن غشاء پالسمایی رابطه). 12-4 شکل( نبود

 پاشی با دو غلظت محلول) 1393( گزارش علی نژادبه). 1389اري و همکاران، شک(محیطی پیرامون آن دارد 

درصد آویشن کوهی پایداري غشاء پالسمایی برگ را نسبت به شاهد در گیاه لوبیا چشم بلبلی بهبود  20و  10

  .بخشید 
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پاشی حاصل از پیش تیمار بذر و محلولمقایسه میانگین پایداري غشاء پالسمایی برگ تحت تأثیر ترکیبات تیماري  -12- 4شکل 

  با عصاره مرزنجوش
    

  محتواي نسبی آب برگ -4-8-2

بر محتواي نسبی آب برگ ) ˂01/0p(تیمار بذر با عصاره مرزنجوش  از بین منابع تغییر تنها اثر پیش    

داري در  معنیافزایش ) شاهد(تیمار  تیمار بذر نسبت به عدم پیش پیش). 9جدول پیوست (دار شد  معنی

تیمار بر این صفت بسیار چشمگیرتر از اثر  کلی اثر افزایش زمان پیش طور به. محتواي نسبی آب برگ ایجاد کرد

. درصد در گیاهان شاهد ثبت شد 2/58کمترین میزان آب نسبی برگ معادل . تیمار بود افزایش غلظت پیش

درصد نسبت  34حتواي نسبی آب برگ را حدود ساعت م 9درصد به مدت زمان  60و  40تیمار با عصاره  پیش

. دست آمد درصد افزایش در این صفت به 8/17تا  8/15ن ساعت نیز بی 6در مدت زمان . به شاهد افزایش داد

- 4شکل (داري با یکدیگر نداشتند  ساعت اختالف معنی 9و  6هاي  مدت زماندرصد در  60و  40 هاي غلظت

ي تأثیر متفاوت تیمارها براي جذب آب از خاك یا توانایی نشان دهنده اختالف در این صفت ممکن است). 13

ها و یا اختالف در توانایی گیاهان براي تجمع و تنظیم اسمزي براي حفظ هدر روي آب از طریق روزنه

منابع متفاوتی وجود ). 1389شکاري و همکاران، (هاي فیزیولوژیکی باشد تورژسانس بافت و افزایش فعالیت

عنوان مثال پاشی با عناصر و مواد مختلف است به که بیانگر بهبود وضعیت آبی گیاه در اثر محلولدارد 

سعادتی و (ووضعیتآبگیاهشدومیزانآبنسبیبرگراافزایشداد ءپاشیرویدرگیاهتوتفرنگیموجببهبود پایداریغشا لمحلو
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درصد عصاره آویشن کوهی  10تیمار بذر لوبیا چشم بلبلی با غلظت  ساعت پیش 20یا اینکه .)1390معلمی، 

  ).1393علی نژاد، (محتواي نسبی آب برگ را افزایش داد 

  

  

  

  

  

  
  تیمار بذر با عصاره مرزنجوشمقایسه میانگین محتواي نسبی آب برگ تحت تأثیر پیش -13- 4شکل 

  
  برگ aمیزان کلرفیل  -4-8-3

ها  پاشی و اثر متقابل آن و محلول) ˂05/0p(تیمار بذر با عصاره مرزنجوش  دربرگ از پیشaمیزان کلرفیل     

)01/0˂p ( تأثیر پذیرفت) مقادیر باالیی از کلرفیل ). 11جدول پیوستa  در برگ گیاهانی که بذر آنها با

درصد عصاره  40تیمار شده بودند و سپس با غلظت  ساعت پیش 9و  6هاي  درصد در مدت زمان 60غلظت 

که  طوري دار بود به البته اختالف تیمارهاي یاد شده تنها با شاهد معنیپاشی شدند، ثبت شد  مرزنجوش محلول

بین سایر ترکیبات . درصد بیشتر از شاهد بود 42/31در این دو ترکیب تیماري حدود  aمیزان کلروفیل 

ی پاش تنهایی و توأم شدن محلولپاشی به در این بین انجام محلول. داري وجود نداشت تیماري نیز اختالف معنی

شکل (درصد نتوانست بهبود قابل توجهی در میزان این صفت ایجاد نماید  40تیمار با غلظت  ساعت پیش 6با 

درصد عصاره آویشن کوهی توأم با  20تیمار بذر با غلظت  ساعت پیش 10) 1393(نژاد  گزارش علیبه).4-14

هاي لوبیا چشم بلبلی  در برگ aکلرفیل درصد موجب کاهش قابل توجه در میزان  20پاشی با غلظت  محلول

  .گردید
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پاشی با تیمار بذر و محلولتحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش برگ aمیزان کلرفیل مقایسه میانگین  -14- 4شکل 

  عصاره مرزنجوش
    

  برگ bمیزان کلرفیل  -4-8-4

ها در سطح  درصد و اثر متقابل آن 5پاشی با عصاره مرزنجوش در سطح احتمال  تیمار بذر و محلول اثر پیش    

در برگ گیاهان bمیزان کلروفیل ). 11جدول پیوست (دار شد  برگ معنیbدرصد بر میزان کلرفیل  1احتمال 

- پاشی به بنابراین محلول. قرار داشتترین مقدار  پاشی شده بودند در پائین شاهد و گیاهانی که فقط محلول

ها فقط با عصاره مرزنجوش  در حالی که برگ گیاهانی که بذر آن. تنهایی تأثیري بر این صفت نداشت

- درصد به 60تیمار با غلظت  ساعت پیش 6طور مشخص به. بیشتري داشت bتیمار شده بودند، کلروفیل  پیش

 .که با باالترین مقادیر ثبت شده در یک گروه آماري قرار داشت داري این صفت را افزایش داد طوري طور معنی

پاشی با عصاره  ساعت به همراه محلول 9درصد مرزنجوش در مدت زمان  60تیمار بذر مرزنجوش با عصاره  پیش

که این صفت را نسبت به  طوري به. در برگ داشتbدرصد مرزنجوش تأثیر بیشتري بر میزان کلروفیل  60و  40

 10غلظت  تیمار بذر با پیش) 1393(علی نژاد در آزمایش ). 15- 4شکل (درصد بهبود بخشیدند  11/36شاهد 

درصد آویشن کوهی توانست نسبت به  10پاشی عصاره  ساعت توأم با محلول 20درصد آویشن کوهی به مدت 

  .ایجاد نمایدbداري را در میزان کلروفیل سایر تیمارها اختالف معنی
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  تیمار بذر و تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش برگ bمیزان کلرفیل مقایسه میانگین  -15 - 4شکل 

  پاشی با عصاره مرزنجوشمحلول
  

  میزان کلرفیل کل برگ -4-8-5

درصد و  5تیمار بذر در سطح احتمال از پیش bو  aنتایج نشان داد که کلروفیل کل نیز همانند کلروفیل     

برآیند ). 11جدول پیوست (دار بود درصد معنی 1پاشی در سطح احتمال تیمار و محلولمتقابل پیشاثر 

طوري که مقادیر باالیی از کلروفیل در ترکیبات تیماري به در کلروفیل کل نمایان گردیدbو  aمقادیر کلروفیل 

پاشی با عصاره صد محلولدر 60تیمار بذر توأم با غلظت ساعت پیش 9درصد در مدت زمان  60در غلظت 

درصد افزایش نسبت به شاهد نشان  77/60میزان کلروفیل کل در این ترکیب تیماري . مرزنجوش مشاهده شد

تواند با ورود به ساختار سرین هاي گیاهی شده و میپاشی به سرعت وارد بافتمحلول). 16-4شکل (داد 

به  ).2004ریون و آلوي، (ر کلروفیل گیاه تأثیر بگذارد متابولیسم کربن گیاه را تغییر دهد و از این طریق ب

درصد  10تیمار بذر توأم با غلظت ساعت پیش 20مدت زمان درصد به 10غلظت ) 1393(گزارش علی نژاد 

  .پاشی با عصاره آویشن کوهی میزان کلروفیل کل را بهبود بخشیدمحلول
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پاشی با تیمار بذر و محلولتحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش میزان کلرفیل کل برگمقایسه میانگین  -16- 4شکل 
  عصاره مرزنجوش

  
  میزان کاروتنوئید برگ - 4-8-6

بر میزان  درصد 5ها در سطح احتمال پاشی و اثر متقابل آنتیمار، محلولهر سه منبع تغییر پیش    

افزایش میزان کاروتنوئید در اثر همه تیمارهاي مورد بررسی ). 11جدول پیوست ( دار بودکاروتنوئید برگ معنی

برگ . حکایت از تقویت کمپلکس برداشت نور در سیستم فتوسنتزي گیاه و سیستم دفاعی غیر آنزیمی دارد

لیه تیمارها اعمال ک. برخوردار بودپایینی تنوئید وگرم در گرم وزن تر از میزان کارمیلی0261/0گیاهان شاهد با 

- ساعت پیش 9درصد در ترکیب تیماري  5/1که میزان کاروتنوئید از طوريداشت بهتأثیر در بهبود این صفت 

درصد  60تیمار با غلظت ساعت پیش 9درصد در  11/11پاشی تا درصد در عدم محلول 40تیمار بذر با عصاره 

ویژه تیمار بهاثر مثبت افزایش غلظت پیش. فتدرصد نسبت به شاهد افزایش یا 60پاشی غلظت توأم با محلول

ررسی تأثیر عصاره آویشن در ب) 1393(علی نژاد ). 17-4شکل (ساعت بر این صفت مشهود بود  9در زمان 

تیمار بذر با ساعت پیش 20 کوهی بر رشد و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی لوبیا چشم بلبلی دریافت که

ویژه با غلظت باال پاشی بهتنوئید برگ گیاهان شد که اضافه شدن محلولدرصد موجب افزایش کارو 20غلظت 

کاروتنوئیدها . که حتی از گیاهان شاهد کمتر بوداثر منفی قابل توجه بر میزان این صفت گذاشت طوري

- توانند بههایی هستند که نقش مهمی در حمایت گیاهان در برابر فرآیندهاي اکسیداتیو دارند، که میرنگدانه

  ).1997سولسکا، (اکسیدان با اکسیژن منفرد و رادیکال پراکسید واکنش دهند عنوان یک عامل آنتی
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پاشی با تیمار بذر و محلولتحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش میزان کاروتنوئید برگمقایسه میانگین  -17- 4شکل 

  عصاره مرزنجوش
  آنتوسیانین - 4-8-7
  

درصد تأثیر  5پاشی برگی با عصاره مرزنجوش در سطح احتمال تنها از محلولمیزان آنتوسیانین برگ 

پاشی شده بودند از آنتوسیانین باالتري در گیاهانی که با عصاره مرزنجوش محلول). 13جدول پیوست (پذیرفت

 2/11پاشی درصد محلول 60و  40این ترتیب که میزان این صفت در تیمارهاي  به. برگ خود برخوردار بودند

- بهدلیلخواصآنتیها آنتوسیانین .)18- 4شکل (درصد بیشتر از شاهد بود  5/6و 

-شوندکهنقشمهمیدرحذفرادیکالاکسیدانیازجملهترکیباتمهمگیاهانمحسوبمی

  ).1385و لباسچی و همکاران،  1386سعیدي و همکاران، ( دارند هایآزادوجلوگیریازتبدیلهیدروپراکسیدها

  
  پاشی با عصاره مرزنجوشبرگ تحت تأثیر محلول آنتوسیانینمقایسه میانگین  -18- 4شکل 
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  میزان فالونوئید -4-8-8

درصد تأثیر پذیرفت  5پاشی برگی با عصاره مرزنجوش در سطح احتمال میزان فالونوئید برگ تنها از محلول    

درصد مرزنجوش به ترتیب  60و  40هاي غلظت پاشی بامیزان فالونوئید برگ در اثر محلو). 13جدول پیوست (

البته تنها افزایش ناشی از غلظت باالتر به لحاظ آماري . درصد نسبت به شاهد افزایش یافت 71/1و  56/1

 .)19- 4شکل (نشد  مشاهده داريمعنی اختالف نیز پاشیمحلول درصد 60 و 40 تیمار دو بین. دار بودمعنی

 و هیدروکسیل هايگروه داشتن با که هستند گیاهان ثانویه هايمتابولیت گروه مهمترین فنلی ترکیبات

و روبرتو و همکاران، 1972، زایمرمن،  2002پورویورسل و همکاران، ( دارند اکسیدانیآنتی توانایی کربوکسیل

عصاره  پاشی بابا افزایش غلظت محلول.اکسیدانی استکه مرزنجوش داراي خاصیت آنتیبا توجه به این .)2000

ترکیبات فنلی از مشتقات مسیر فنیل پروپانوئید بوده و از اجزاء . مرزنجوش میزان فالونوئید افزایش یافت

توانند به عنوان خاموش  این ترکیبات می. شوند اکسیدانی سلول محسوب می سیستم دفاع غیرآنزیمی و آنتی

با توجه به نقش ).  2002وز و همکاران، چا(هاي فعال اکسیژن عمل نمایند کننده و یا جاروب کننده گونه

ي  هاي فعال اکسیژن یا تجزیهترکیبات فنلی در کاهش و یا مهار اتواکسیداسیون لیپیدها، جاروب کردن گونه

ي  اکسیدان ضروري براي حفاظت علیه تکثیر و پیشروي زنجیره عنوان یک آنتیپراکسیدها، این ترکیبات به

  ).2005ملو و همکاران، (نمایند  اي فعال اکسیژن عمل میه اکسیداتیو و دفاع علیه گونه

 
  پاشی با عصاره مرزنجوشمقایسه میانگین میزان فالونوئید تحت تأثیر محلول -19- 4شکل 
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  هاي محلول میزان قند -4-8-9

تیمار پاشی و پیش، تحت تأثیر اثر متقابل محلول)˂05/0p(پاشی میزان قندهاي محلول عالوه بر محلول    

تیمار بذر تأثیري پاشی در شرایط عدم پیشانجام محلول).13جدول پیوست ( نیز قرار گرفت )˂01/0p(بذري 

ویژه با غلظت باالتر میزان قندهاي محلول برگ را در مقایسه با شاهد پاشی بهبر این صفت نداشت ولی محلول

درصد نسبت به شاهد از برگ  5/23افزایشی معادل که مقادیر باالیی از قندهاي محلول با طوري. بهبود بخشید

تیمار شده درصد عصاره مرزنجوش پیش 60و  40ساعت با هر دو غلظت  9ها دست آمد که بذر آنگیاهانی به

- 4شکل (درصد مرزنجوش را از طریق برگ خود دریافت کرده بودند  60بودند و سپس عصاره 

افزایشفشاراسمزیونگهـداریتورژسـانسونیـزپایداریغشاهاوپروتئینهاییهستندکهباقنـدهایمحلولنیزاسمولیت).20

. )1981و ساکیها و یاماساکی،  1981پالگ و آسپینال،(ـدنکنکمکمـیها هابهگیاهدرمقاومتبهتنش

دلیـلتخریـبکربوهیـدراتدبهنتواندرمجمـوعقنـدهایمحلـولمی

هسو ( دنایغیرفتوسنتزیومتوقـفشـدنرشـدافـزایشیابسنتزاینترکیباتازمسیره،هـاینـامحلولوتبـدیلبـهقندهایمحلول

 . )2007و کائو، 

  

  
پاشی با تیمار بذر و محلولمقایسه میانگین میزان قندهاي محلول تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش -20- 4شکل 
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  فعالیت آنزیم کاتاالز -4-8-10
  

تیمار بذر دهد که فعالیت آنزیم کاتاالز تحت تأثیر پیشنشان می) مربعاتمیانگین (نتیجه تجزیه واریانس دادها 

فعالیت آنزیم . درصد قرار گرفت 1ها در سطح احتمال پاشی با عصاره مرزنجوش و اثر متقابل آنو محلول

و  درصد مرزنجوش تیمار شدند 60و  40ساعت با هر دو غلظت  9ها کاتاالز در برگ گیاهانی که ابتدا بذر آن

این اختالف از نظر . درصد بیشتر از شاهد بود 5/67پاشی شدند، درصد مرزنجوش محلول 60سپس با غلظت 

تیمار بذر نیز درصد در همین سطح از پیش 40پاشی با عصاره البته در اثر محلول. دار بودآماري نیز معنی

پاشی شدند یا برگ گیاهانی که فقط محلول فعالیت این آنزیم در. فعالیت باالیی براي آنزیم کاتاالز ثبت گردید

). 21-4شکل (داري با شاهد نداشت تیمار شده بود، تفاوت معنیها پیشآن فقط بذر

- کهازجملهآنگیرنددر پیش میمتفاوتیهایروشکسیژناي فعال ها گیاهانبرایکاهشدادناثراتمخربگونه

مرحله دوم پس از آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و به در .هایآنتیاکسیداناشارهکرد توانبهسیستمدفاعآنزیم هامی

بهیابد و افزایش میدنبال افزایش مقدار پراکسید هیدروژن در نقاط مختلف سلول فعالیتآنزیمکاتاالز

- بررسیفعالیتآنزیم). 1385ایلیکایی و همکاران، ( شود عنوانیکآنزیممحافظتیسببتجزیهپراکسیدهیدروژنمی

رپفعالیتلندگنشاندادکهدرمحیطکشتهوونیکپبهعصارهآبیکلزاتحتشرایطهیدرواسخپدردمنگهایآنتیاکسیدانیدرسویاو

نیکان، (داریداشتوکاتاالزیدراندامهواییوریشهسویاهایتیمارشدهباعصارهآبیکلزانسبتبهشاهدکاهشمعنیاکسیدازی

دهند هاییمانندکاتاالزراافزایشمیهافعالیتآنزیمشیمیاییشدهاستکهبرخیازآللوزارشگ).1385

تجري،  (کاهند ازفعالیتاینآنزیممیرگوبرخیدی

بتا نـدامکپراکـسیدهیـدروژنطـیواکـنشادرایـن.آنزیمکاتاالزدرپراکسیزومفعـاالسـت).1385

دل ریو و همکاران، ( گـردداکسیداسیوناسیدهایچرب،کاتابولیسماسیدهایآمینهآروماتیکوتنفسنوریتولیدمـی

- تـرینآنزیمهایآسکورباتپراکسیداز،کاتاالزوگلوتاتیونپراکـسیدازازمهمآنزیم). 1385

افزایش فعالیت کاتاالز یک پاسخ سازشی براي غلبه بر . دنباشـهایدرگیردرتبـدیلپراکـسیدهیـدروژنبـهآبمـی

باشند که طی متابولیسم سلول تولید  ي پراکسید هیدروژن می هاي ناشی از سطوح سمی و احیاکننده آسیب

  ).2001و سوداکر و همکاران،  2005پاریدا و داس، (گردد  یم
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پاشی با عصاره تیمار بذر و محلولمقایسه میانگین فعالیت آنزیم کاتاالز تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش -21- 4شکل 
  مرزنجوش

  فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز -4-8-11

پاشی با عصاره مرزنجوش و اثر تیمار بذر و محلولفعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز تحت تأثیر پیش    

 9ها به مدت در گیاهانی که بذر آن). 15جدول پیوست (درصد قرار گرفت  1ها در سطح احتمال متقابل آن

بودند فعالیت باالیی براي آنزیم درصد مرزنجوش قرار گرفته  60و  40تیمار با عصاره ساعت در معرض پیش

درصد به  60ویژه در غلظت با اضافه شدن کاربرد برگی عصاره مرزنجوش به. آسکوربات پراکسیداز ثبت گردید

که بیشترین طوريمشاهده شد به آسکوربات پراکسیدازداري در فعالیت این تیمارها باز هم افزایش معنی

این در حالی است . درصد بیشتر از شاهد بود 68/79ت آمد، که حدود دسفعالیت این آنزیم در این شرایط به

پاشی تأثیر کمتري بر این آنزیم و نیز توأم شدن آن با محلول) ساعت 6(تیمار با مدت زمان کمتر که پیش

داري در فعالیت این پاشی را دریافت کرده بودند، کاهش معنیداشت و حتی در گیاهانی که فقط تیمار محلول

- هرچهغلظتومدتزمانپیشنتایج نشان داد که  لذا). 22-4شکل (زیم نسبت به شاهد مشاهده شد آن

. )22-4شکل (شود  بیشترمیآسکوربات پراکسیداز تیمارباعصارهمرزنجوشافزایشیابد،میزانفعالیتآنزیم

- طوریکهبهبیومارکرهادرجلوگیریازتخریبوازبینرفتنسلولدربرابرتنشاکسیداتیونقشدارند،به

ز روندوافزایشفعالیتآنزیمپراکسیدا شمارمیاکسیژنبهفعال  هاي کمنبعواکنشبهگونهعنوانی

  .)1385دادنیا و همکاران، ( شودعمدتاًبههمینعاملمربوطمی
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- تیمار بذر و محلولمقایسه میانگین فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش -22- 4شکل 

  مرزنجوش پاشی با عصاره
  

    فعالیت آنزیم پراکسیداز - 4-8-12

درصد بر  1ها در سطح احتمال پاشی با عصاره مرزنجوش و اثر متقابل آنتیمار بذر و محلولتأثیر پیش    

واکنش آنزیم پراکسیداز به ترکیبات تیماري مورد ). 15جدول پیوست (دار بود فعالیت آنزیم پراکسیداز معنی

ساعت  6اي که در خصوص این آنزیم نیز گونهبه. به آنزیم آسکوربات پراکسیداز داشتبررسی شباهت زیادي 

- پاشی با این سطح از پیشدر حالی که همراه شدن محلول .داري نداشتتأثیر معنی تنهایی تیمار بذر بهپیش

تیمار و با باالترین درصد پیش 60ساعت با غلظت  6هنگامی که بذور به مدت عنوان مثالبود به تیمار مفید

درصد نسبت به شاهد در  21داري معادل پاشی شدند، افزایش معنیمحلول) درصد 60(غلظت مرزنجوش 

دار ساعت موجب افزایش قابل توجه و معنی 9به  6تیمار از پیش افزایش زمان .این آنزیم مشاهده شد فعالیت

ساعت  9طور مشخص فعالیت آنزیم پراکسیداز در ترکیب تیماري به. درصد در فعالیت آنزیم شد 78تا  44بین 

درصد بیشتر از شاهد بود  78درصد معادل  60پاشی غلظت درصد توأم با محلول 60تیمار با غلظت پیش

پراکسیدازها پراکسید هیدروژنرا با اکسید نمودن یک سوبستراي همراه نظیر ترکیبات فنلی و یا  ).23- 4شکل (

هایی گسترده در بین  پراکسیدازهاي گیاهی که آنزیم. کنندها نظیر آسکوربات تجزیه میاکسیدان سایر آنتی

هاي اکسیژن فعال  بوده و گونهباشند داراي نقش مهمی در سیستم دفاع آنتی اکسیدانی سلول گیاهان عالی می
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هاي اکسید کنندهی ترکیبات فنلی آنزیم پراکسیداز یکی از آنزیم). 2005پاریدا و داس، (کنند  زدایی می را سم

   ).2004آگرول و پاندي، (اکسیدانی دارد  است و نقش مهمی در افزایش دفاع آنتی

  
  تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش تیمار بذر ومقایسه میانگین فعالیت آنزیم پراکسیداز تحت  -23- 4شکل 

  محلول پاشی با عصاره مرزنجوش
  صفات کیفی - 4-9
  درصد پروتئین دانه -4-9-1
  

جدول ( دار بود، معنی)˂01/0p(ها بر میزان درصد پروتئین پاشی و اثر متقابل آنتیمار بذر و محلولاثر پیش

درصد در  3/27درصد مرزنجوش میزان پروتئین دانه را از  40ساعت خیساندن بذر در عصاره  6). 17پیوست 

پاشی با هر دو غلظت در ادامه با اضافه شدن تیمار محلول. درصد ارتقاء بخشید 8/31گیاهان شاهد به حدود 

تیمار با افزایش غلظت و مدت زمان پیش .درصد رسید که باالترین مقدار ثبت شده بود 32این عدد به حدود 

داري نسبت به شاهد به دست آمد ولی روند کاهشی در مقدار پروتئین دانه بذر اگرچه همچنان برتري معنی

تا جایی که مقدار پروتئین دانه گیاهان حاصل از بذوري که . نسبت به باالترین مقادیر ثبت شده مشاهده گردید

پاشی نیز در این شرایط تیمار شده بودند، برابر شاهد بود و توأم شدن محلولشدرصد پی 60ساعت با غلظت  9

تیمار بذور لوبیا نیز گزارش کرده است که در شرایط پیش) 1393(علی نژاد ). 24-4شکل (مفید واقع نشد 

مقدار  ساعت، درصد پروتئین دانه باالترین 20درصد آویشن کوهی به مدت  20و  10هاي چشم بلبلی با عصاره
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  تیمار بذر و ترکیبات تیماري حاصل از پیشتحت تأثیر درصد پروتئین دانهمقایسه میانگین  -24- 4شکل 

  پاشی با عصاره مرزنجوشمحلول
  

  
  عملکرد پروتئین دانه -4-9-2

تیمار بذري پیشپاشی و تحت تأثیر اثر متقابل محلول، )˂01/0p(پاشی عملکرد پروتئین دانه عالوه بر محلول

)05/0<p(  نیز قرار گرفت) کیلوگرم در هکتار از  7/96کمترین عملکرد پروتئین معادل ). 17جدول پیوست

تیمار بذر و نیز همراه شدن این دو با هم از طریق پاشی، پیش ولی محلول. دست آمد گیاهان شاهد به

 6از . داریافزایش دادند وتئین را به طور معنیتأثیرگذاري بر عملکرد و درصد پروتئین دانه، میزان عملکرد پر

پاشی باالترین مقادیر  درصد عصاره مرزنجوش همراه با هر سه سطح محلول 40تیمار بذر با غلظت  ساعت پیش

بذر تیمار پیش). 25-4شکل (درصد بیشتر از شاهد بود  82/5طور متوسط عملکرد پروتئین حاصل شد، که به

د قابل درصد موجب بهبو 20پاشی با غلظت  درصد آویشن توأم با محلول 10عصاره ساعت با  20و  10به مدت 

  ).1393علی نژاد، (توجهی در عملکرد پروتئین شده است 
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  تیمار بذر و تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش پروتئین دانهمقایسه میانگین عملکرد  -25- 4شکل 

  پاشی با عصاره مرزنجوشمحلول
  
  درصد روغن دانه -4-9-3

تیمار بذري پاشی و پیش، تحت تأثیر اثر متقابل محلول)˂05/0p(پاشی درصد روغن دانه عالوه بر محلول

)01/0p˂ (نیز قرار گرفت ) میزان روغن دانه در گیاهانی که هیچ تیماري دریافت نکرده .)19جدول پیوست

انجام . درصد بود 14پاشی شده بودند حدود مرزنجوش محلولو گیاهانی که فقط توسط عصاره ) شاهد(بودند 

پاشی با غلظت باالتر ویژه محلولپاشی بهتیمار بذر و افزایش غلظت و زمان آن و نیز اضافه شدن محلولپیش

تنها در . دار نبوددرصد افزایش داد که البته در اکثر موارد به لحاظ آماري معنی 4تا  5/0این عدد را بین 

که . دار بوددرصد این افزایش معنی 60پاشی ي محلولتیمار با هر دو غلظت به عالوهساعت پیش 9ط شرای

نتیجه به دست آمده براي روغن دانه تا حدي بر خالف پروتئین دانه . درصد رساند 18درصد پروتئین دانه را به 

  ).26 - 4شکل (بود 
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  تیمار بذر و تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش دانهپروتئین مقایسه میانگین عملکرد  - 26 - 4شکل 

  پاشی با عصاره مرزنجوشمحلول
 
  عملکرد روغن دانه-4-9-4

دار بود معنی) p˂01/0(پاشی  تیمار و محلول تیمار بذر و اثر متقابل پیش پیش، )p˂05/0(ی پاش اثر محلول

پاشی با همین غلظت از عصاره  همراه محلولدرصد  60تیمار بذر با غلظت  ساعت پیش 9). 19جدول پیوست (

 40پاشی با غلظت  در کنار محلولدرصد نسبت به شاهد افزایش داد که  2مرزنجوش عملکرد روغن را به میزان 

کلی در  طور به). 27- 4شکل (تیمار نسبت به سایر ترکیبات تیماري برتري داشت  درصد در همین سطح از پیش

تیمار بذر با عصاره  افزایش مدت زمان پیش. تیمار نشده بودند، عملکرد روغن پایین بود گیاهانی که پیش

  ).27-4شکل (مرزنجوش تأثیر مثبتی بر میزان عملکرد روغن دانه داشت 

  
  تیمار بذر و تحت تأثیر ترکیبات تیماري حاصل از پیش روغن دانه مقایسه میانگین عملکرد -27- 4شکل 

  پاشی با عصاره مرزنجوشمحلول
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  نتیجه گیري -4-10

  :باشد طور خالصه شامل موارد زیر مینتایج به دست آمده از این تحقیق به

و فیزیولوژیک از جمله وزن  زراعیتیمار بذر با عصاره مرزنجوش موجب افزایش اکثر صفات پیش -1

در بوته، محتواي نسبی آب برگ،  ساقه، قطر ساقه، شاخص سطح برگ، تعداد غالف و خشک برگ

درصد و عملکرد پروتئین دانه، درصد و عملکرد روغن دانه، آنتوسیانین، فالونوئید، قندهاي محلول و 

  .گردید هاي کاتاالز، آسکوربات پراکسیداز و پراکسیدازآنزیم

ها گردید، که از افزایش میزان آن موجبپاشی با عصاره مرزنجوش در اغلب صفات مورد بررسی محلول -2

توان به وزن خشک غالف، قطر ساقه، تعداد شاخه جانبی، تعداد شاخه جانبی جمله این صفات می

پالسمایی، درصد پروتئین و روغن دانه و عملکرد دانه،  ءدرجه دوم، شاخص سطح برگ، پایداري غشا

 .فالونوئید اشاره نمود وتوسیانین آن

پاشی با عصاره مرزنجوش نشان داد، تیمار بذر و محلولهمچنین نتایج حاصل از اثرات متقابل پیش -3

درصد توانست  40عصاره  باتیمار بذر پیشساعت  6با همراه درصد عصاره مرزنجوش  40پاشی محلول

 .گیري شده باشدات اندازهتأثیرگذارترین ترکیب تیماري در جهت افزایش اغلب صف

تیمار بذري و چه در اثر مثبتی را در عملکرد دانه، چه در پیش اگرچه عصاره مرزنجوش توانست -4

هاي باالتر تر ایجاد کند ولی غلظتهاي پایینپاشی و همچنین در اثرات متقابل در غلظتمحلول

 .گردید عصاره مرزنجوش با اثر بازدارنگی خود موجب کاهش در عملکرد دانه

مرزنجوش توان نتیجه گرفت که با افزایش غلظت میدر مجموعهاي انجام شده توجه به بررسی با -5

ساعت  6رصد و مدت زمان د 40ی در غلظت زراعاغلب صفات  ولی. یابد افزایش می صفات فیزیولوژیک

 .تیمار وضعیت بهتري داشتندپیش
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  پیشنهادات -4-11

درصد عصاره مرزنجوش مورد بررسی قرار گرفت لذا توصیه  60و  40در این پژوهش دو غلظت  -1

  .هاي دیگر از عصاره مرزنجوش نیز مورد بررسی قرار گیردشود غلظتمی

پاشی با عصاره مرزنجوش تیمار بذر و محلولاین احتمال وجود دارد که پاسخ سایر گیاهان به پیش -2

 .نیز انجام شودشود این آزمایش روي سایر گیاهان  متفاوت باشد، توصیه می

تیمار بذر انجام گرفت، که در  ساعت خیس خوردگی براي پیش 9و  6در این آزمایش دو زمان  -3

در حالی که در بذور سایر گیاهان بسته به جنس . تر بودساعت مناسب 6بیشتر صفات زمان 

 شود طیف لذا توصیه می. هاي بیشتر یا کمتر از آن مناسب باشدپوسته بذر ممکن است زمان

تیمار بذرگیاهان مختلف مورد بررسی قرار تري از مدت زمان خیس خوردگی براي پیش وسیع

 . گیرد

تیمار صورت پیشی بهزراع  مطالعه در خصوص اثر گذاري عصاره گیاهان دارویی دیگر روي گیاهان -4

 .تواند مفید باشدپاشی نیز می بذر و همچنین محلول
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  پیوست
  

  

  

  

  

  

  



75  
 

  

  

پاشی با عصاره تیمار بذر و محلولوزن خشک برگ و ساقه و غالف تحت تأثیر پیش) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 1پیوست  جدول
  .مرزنجوش

  
  
  
  
  
  
  
  

  .باشددرصد می 1و  5 احتمال دار در سطحبه ترتیب معنی** و * 
  
  
  
  
  
  

  
  .پاشی با عصاره مرزنجوشتیمار بذر و محلولمقایسه میانگین وزن خشک برگ و ساقه و غالف  تحت تأثیر پیش -2پیوست جدول

  وزن خشک غالف  وزن خشک ساقه  وزن خشک برگ  تیمارها
  )گرم در مترمربع(  )گرم در مترمربع(  )گرم در مترمربع(

  c59/181  12/120  64/281  عدم پیش تیمار  غلظت و مدت تیمار بذر
  a64/195  19/126  06/295  ساعت 6+درصد40  
  b54/194  42/120   87/282  ساعت 9+درصد40  
  a37/195  21/124  43/292  ساعت 6+درصد60  
  b 41/190   55/122  01/291  ساعت 9+درصد60  
  b25/264  83/144  b10/86  صفر  پاشیمحلول

  ab83/291  49/208  a60/128  درصد 40  
  a 68/309  22/221  a40/127  درصد 60  

  .باشددار میحروف غیر مشترك در هر ستون بیانگر اختالف معنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزن خشک غالف  وزن خشک ساقه  وزن خشک برگ  درجه آزادي  منابع تغییر
  07/38135*  32/2230 *    70/2393*  2  تکرار

  A(  4  29/325  *53/7966  74/316(تیمار بذر پیش
  B(  2  *02/7858  47/313  *83/25120(پاشی محلول

A× B 8  **22/5532  **61/2094  **31/5668  
  91/1008  16/582  16/4607  28  خطا

  58/16  87/9  52/23    )درصد(ضریب تغییرات 
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پاشی با عصاره تیمار بذر و محلولقطر و ارتفاع ساقه تحت تأثیر پیش) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -3پیوست جدول
  .مرزنجوش

  

  .باشددرصد می 1و  5 احتمال دار در سطحبه ترتیب معنی** و * 
  
  
  
  
  
  

  .پاشی با عصاره مرزنجوشتیمار بذر و محلولارتفاع ساقه تحت تأثیر پیش مقایسه میانگین قطر و -4پیوستجدول 

  ارتفاع ساقه  تیمارها
  )سانتی متر(

  قطر ساقه    
  )میلی متر(

  54/7  23/49  عدم پیش تیمار  غلظت و مدت تیمار بذر
  74/9  74/56  ساعت 6+درصد40  
  82/8  67/51  ساعت 9+درصد40  
  09/9  84/54  ساعت 6+درصد60  
  21/8  67/51  ساعت 9+درصد60  
  b66/4  06/55  صفر  پاشیمحلول

  a76/11  89/56  درصد 40  
  ab79/9  41/55  درصد  60  

  .باشددار میحروف غیر مشترك در هر ستون بیانگر اختالف معنی

  
  
  
  
  
  
  
  

  قطر ساقه  ارتفاع ساقه  درجه آزادي  منابع تغییر

  23/5  153/155  2  تکرار
  A(  4  59/117  89/12(پیش تیمار بذر 
  B(  2  56/82  *27/201(محلول پاشی 
A× B 8  90/155  35/2  
  91/1008  94/166  28  خطا

  63/21  47/24    )درصد(ضریب تغییرات 
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تحت  و شاخص سطح برگ تعداد شاخه جانبی، تعداد شاخه جانبی درجه دوم) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -5پیوستجدول
  .پاشی با عصاره مرزنجوشتیمار بذر و محلولتأثیر پیش

  شاخص سطح برگ  تعداد شاخه جانبی درجه دوم  تعداد شاخه جانبی  درجه آزادي  منابع تغییر

  4/0  13/17  21/16  2  تکرار
  A(  4  25/4  39/5  **39/4(پیش تیمار بذر
  B(  2  51/31  *89/12  *33/1(محلول پاشی 
A× B 8  30/5  35/2  51/0  
  26/0  58/2  51/102  28  خطا

  90/6  38/15  58/16    ) درصد(ضریب تغییرات
  .باشددرصد می 1و  5 احتمال دار در سطحبه ترتیب معنی** و * 
  
  
  
  
  
  
  

با  پاشیتیمار بذر و محلولمقایسه میانگین تعداد شاخه جانبی و تعداد شاخه جانبی درجه دوم تحت تأثیر پیش -6پیوستجدول 
  .عصاره مرزنجوش

  

  

  

  

  

  
  

  .باشددار میحروف غیر مشترك در هر ستون بیانگر اختالف معنی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعداد شاخه جانبی  تیمارها
  )در بوته(

  تعداد شاخه جانبی درجه دوم
  )در بوته(

  01/12  30/18  عدم پیش تیمار  غلظت و مدت تیمار بذر
  12/13  15/ 44  ساعت 6+درصد40  
  14/12  32/14  ساعت 9+درصد40  
  92/12  25/15  ساعت 6+درصد60  
  03/12  21/14  ساعت 9+درصد60  
  c99 /10   9/ 02  صفر  پاشیمحلول

  a10/13   32/13  درصد  40  
  b04/12    12/10  درصد  60  
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پاشی با عصاره محلولتیمار بذر و تحت تأثیر پیش عملکرد و اجزاي عملکرد) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -7جدول پیوست
  .مرزنجوش

  عملکرد دانه  وزن هزار دانه  تعداد دانه در غالف  تعداد غالف در بوته  درجه آزادي  منابع تغییر
  66/92828*  62/101*  120/0  62/6043*  2  تکرار

  A(  4  30/35  **29/3  **09/1093  **75/12090(پیش تیمار بذر 
  B(  2  **82/3916  **43/2  **12 /1091  *20/1565(محلول پاشی 
A× B 8  **52/892  **64/0  **51/292  **20/2165  
  66/3686  51/102  32/0  45/166  28  خطا

  20/14  63/21  16/23  66/16    )درصد(ضریب تغییرات 
  .باشددرصد می 1و  5 احتمال دار در سطحبه ترتیب معنی** و * 
  
  
  
  
  

  .پاشی با عصاره مرزنجوشتیمار بذر و محلولتحت تأثیر پیش سویا عملکرد و اجزاي عملکردمقایسه میانگین  -8پیوستجدول

  تعداد غالف در بوته  تیمارها
  

  تعداد دانه در غالف
  )گرم (

  دانه هزاروزن 
  )گرم(

  عملکرد دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

  b67/162  b17/155  c2411   22/74  عدم پیش تیمار  غلظت و مدت تیمار بذر
  a00/210   a18/180  a2944  88/78  ساعت 6+درصد40  
  ab22/181   a02/171  a2844   44/78  ساعت 9+درصد40  
  a67/206   a32/176  b2588   77/78  ساعت 6+درصد60  
  b22/166   b52/158  b2542   77/76  ساعت 9+درصد60  

  b00/59  c67/158   b38/158  b2533  صفر  محلول پاشی
 a20/89  a20/230   a50/173  2900a   درصد  40  
  a06/84   b27/167  a50/172  ab2785   درصد  60  

  .باشددار میحروف غیر مشترك در هر ستون بیانگر اختالف معنی
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-پالسمایی برگ و محتواي نسبی آب برگ تحت تأثیر پیش ءپایداري غشا) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -9پیوست جدول 
  .مرزنجوشپاشی با عصاره تیمار بذر و محلول

  محتواي نسبی آب برگ  پالسمایی برگ ءپایداري غشا  درجه آزادي  منابع تغییر
  01/132*  10/87*  2  تکرار

  A(  4  15/21  **20/114(پیش تیمار بذر 
  B(  2  *22/260  21/7(محلول پاشی 
A× B 8  **13/320  50/11  
  32/12  16/40  28  خطا

  25/14  40/20    )درصد(ضریب تغییرات 
  .باشددرصد می 1و  5 احتمال دار در سطحترتیب معنیبه ** و * 
  
  
  
  
  
  

تیمار بذر و تحت تأثیر پیش پالسمایی برگ و محتواي نسبی آب برگ ءپایداري غشامقایسه میانگین  -10پیوست  جدول
  .پاشی با عصاره مرزنجوشمحلول

  .باشددار میحروف غیر مشترك در هر ستون بیانگر اختالف معنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برگآب  نسبی يامحتو  پالسمایی ءپایداري غشا  تیمارها

    
  

  c20/58   21/56  عدم پیش تیمار  تیمار بذر و مدت غلظت
  b01/76   12/57  ساعت 6+درصد40  
  a20/87   47/58  ساعت 9+درصد40  
  b98/73   54/57  ساعت 6+درصد60  
  a33/88   50/58  ساعت 9+درصد60  
  b06/53  21/84     صفر  پاشیمحلول

  a 12/56  83/84         درصد 40  
  a74/58  52/85         درصد  60  

)درصد(  
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تیمار بذر و برگ تحت تأثیر پیشو کارتنوئید کل  و   a،bمیزان کلروفیل ) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 11پیوست  جدول
  .پاشی با عصاره مرزنجوشمحلول

  .باشددرصد می 1و  5 احتمال دار در سطحبه ترتیب معنی** و * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عصاره پاشی با تیمار بذر و محلولتحت تأثیر پیشبرگو کارتنوئید کل  و   a،b مقایسه میانگین کلروفیل -12پیوست  جدول
  .مرزنجوش

  .باشددار میحروف غیر مشترك در هر ستون بیانگر اختالف معنی
  
  
  
  
  
  
  

  تنوئیدوکار  کلروفیل کل bکلروفیل  aکلروفیل   درجه آزادي  منابع تغییر

  00032/0*  0325/0  *    0003/0  0029/0*  2  تکرار
  A(  4  *00257/0  *0020/0  *0287/0  *00070/0(پیش تیمار بذر 
  B(  2  **02018/0  *0207/0  0041/0  *  00016/0(محلول پاشی 
A× B 8  **00808/0  **0088/0  **0292/0  *00060/0  
  00013/0  0244/0  00086/0  00086/0  28  خطا

  11/18  36/15  99/6  97/6    )درصد(ضریب تغییرات 

  تنوئیدوکار  کلکلروفیل  bکلروفیل   a کلروفیل  تیمارها
    

  
    

  b 381/0  b 481/0  b862/0  c 91/0  عدم پیش تیمار  غلظت و مدت تیمار بذر
  b383/0   b489/0   b872/0   b98/0   ساعت 6+درصد40  
  a473/0   a570/0  a043/1   a24/1   ساعت9+درصد40  
  b390/0   b491/0  b881/0  b 04/1   ساعت 6+درصد60  
  a471/0  a656/0   a127/1   a32/1   ساعت 9+درصد60  
  b408/0   b 400/0  808/0   b07/1   صفر  پاشیمحلول

  a418/0   a436/0  944/0  ab 09/1   درصد  40  
  ab432/0   ab410/0  842/0   a38/1   درصد  60  

)میلی گرم بر گرم وزن تر برگ (  
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تیمار بذر و تحت تأثیر پیش برگ فالونوئید و قندهاي محلول،آنتوسیانین) میانگین مربعات(انس تجزیه واری -13پیوست  جدول
  . پاشی با عصاره مرزنجوشمحلول

  
  

  .باشددرصد می 1و  5 احتمال دار در سطحبه ترتیب معنی** و * 
  

  
  
  
  
  
  

پاشی با عصاره تیمار بذر و محلولتحت تأثیر پیشبرگ فالونوئید و قندهاي محلولآنتوسیانین،مقایسه میانگین  -14پیوست جدول 
  .مرزنجوش

  قندهاي محلول  فالونوئید   آنتوسیانین  تیمارها

    
  

  

  205  03/20  70/50  عدم پیش تیمار  غلظت و مدت تیمار بذر
   228  67/20  78/51  ساعت 6+درصد40  
  230  74/22  17/53  ساعت 9+درصد40  
  235  67/21 53/51  ساعت 6+درصد60  
  249  84/22  20/52  ساعت 9+درصد60  
  b 98/48   b06/20   b182   صفر  پاشیمحلول

  a45/54  ab 41/21  a 190   درصد 40  
  ab19/52   a89/22   ab 199   درصد  60  

  .باشدمشترك در هر ستون بیانگر اختالف معنی دار می حروف غیر
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  قندهاي محلول  فالونوئید  آنتوسیانین   درجه آزادي  منابع تغییر
63/37  2  تکرار * 20/0  15/155  

A(  4  36/7(پیش تیمار بذر   14/2  56/82  
B(  2  *11/113(محلول پاشی   *74/15  *59/517  
A× B 8  31/12  28/2  90/155 ** 
90/27  28  خطا  47/10  94/166  

18/10    )درصد(ضریب تغییرات   01/14  47/24  

)گرم بر گرم وزن خشک برگ میلی( )برگ  ترگرم بر گرم وزن میلی(   
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 با پاشیتیمار و محلولپیش تحت تأثیراکسیدانی هاي آنتیفعالیت  آنزیم )میانگین مربعات(تجزیه واریانس -15پیوست  جدول
. عصاره مرزنجوش  

  پراکسیداز   آسکوربات پراکسیداز  کاتاالز  درجه آزادي  منابع تغییرات
*0165/0  00497/0*    2  تکرار  00013/0*  

A(  4  **0164/0  **260/0(پیش تیمار بذر   **00109/0  

B(  8  **287/0  **339/0(محلول پاشی   **01815/0  
A× B 2  **0191/0  **120/0  **00089/0  
0102/0  0109/0  28  خطا  00034/0  

48/11  28/12    )درصد(ضریب تغییرات   75/9  
  .باشددرصد می1و   5 احتمال دار سطوحبه ترتیب معنی **و*
  
  
  
  
  

  .پاشی با عصاره مرزنجوشتیمار بذر و محلولاکسیدانی تحت تأثیر پیشهاي آنتیمقایسه میانگین آنزیم-16پیوست  جدول

  .باشددار میحروف غیر مشترك در هر ستون بیانگر اختالف معنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پراکسیداز  آسکوربات پراکسیداز  کاتاالز   تیمارها
      

  c 91/0   c66/0   c150/0  عدم پیش تیمار  تیمار بذر مدتغلظت و 
  b98/0    bc74/0   b158/0   ساعت 6+درصد40  
  a24/1    a08/1   a238/0   ساعت 9+درصد40  
  b 04/1   b81/0  b 165/0  ساعت 6+درصد60  
  a32 /1  a08/1   a239 /0   ساعت 9+درصد60  
 b07/1   b83/0   b183/0   صفر  پاشیمحلول

  ab 09/1   ab 88/0  a 199/0  درصد 40  
  a38/1   a91/0   ab190/0   درصد 60  

)گرم پروتئیندر دقیقهمیلی بهتغییرات جذب (   
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تیمار بذر و محلول پاشی با درصد و عملکرد پروتئین دانه تحت تأثیر پیش) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -17پیوست جدول 
  .عصاره مرزنجوش

  عملکرد پروتئین  درصدپروتئین  درجه آزادي  منابع تغییر
433/0  2  تکرار  03/1  

A(  4  **33/9(پیش تیمار بذر   53/0  
B(  2  **54/3(محلول پاشی   **33/4  
A× B 8  **25/5  *81/1  
28/1  28  خطا  22/1  

9/3    )درصد(ضریب تغییرات   48/7  
  .باشددرصد می 1و  5 احتمال به ترتیب معنی دار در سطح** و * 
  
  
  
  
  
  
  

  .پاشی با عصاره مرزنجوشتیمار بذر و محلولتحت تأثیر پیشمیانگین درصد و عملکرد پروتئین  مقایسه -18پیوست  جدول

  پروتئین  تیمارها
  )درصد (

  عملکرد پروتئین
  )در هکتار کیلوگرم(

  c15/28  01/101   عدم پیش تیمار  غلظت و مدت تیمار بذر
  b28/28  64/102   ساعت 6+درصد40  
  a28/29  50 /102   ساعت 9+درصد40  
  b53/28  48/101   ساعت 6+درصد60  
  a56/29  66/103   ساعت 9+درصد60  
  b53/27   b50/101   صفر  پاشیمحلول

  a 99/28  ab 68/102   درصد 40  
  a76/29   a20/103   درصد 60  

  .باشدحروف غیر مشترك در هر ستون بیانگر اختالف معنی دار می
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تیمار بذر و محلول پاشی با درصد و عملکرد روغن دانه تحت تأثیر پیش) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -19پیوست  جدول
  .عصاره مرزنجوش

  عملکرد روغن  درصدروغن  درجه آزادي  منابع تغییر
*53/0  2  تکرار  *45/17  

A(  4  173/0(پیش تیمار بذر   **47/11  
B(  2  *67/20(پاشی محلول   *62/6  

A× B 8  **05/1  **78/5  
24/0  28  خطا  7/4  

  74/6 3    )درصد(ضریب تغییرات 
    .باشددرصد می 1و  5 احتمال به ترتیب معنی دار در سطح** و * 
  
  
  
  
  

  .عصاره مرزنجوشپاشی با تیمار بذر و محلولمقایسه میانگین درصد و عملکرد روغن دانه تحت تأثیر پیش -20پیوست  جدول

  روغن  تیمارها
  )درصد(

  روغنعملکرد
  )کیلوگرم در هکتار (

  c02/114   34/14  عدم پیش تیمار  غلظت و مدت تیمار بذر
  bc49/114   90/14  ساعت 6+درصد40  
  a03/115   76/14  ساعت 9+درصد40  
  b53/114   85/14  ساعت 6+درصد60  
  a15/115   95/14  ساعت 9+درصد60  
  b14/14   b28/114  صفر  پاشیمحلول

  a02/15   ab34/115   درصد  40  
  a12/15 a70/115   درصد  60  

  .باشدحروف غیر مشترك در هر ستون بیانگر اختالف معنی دار می
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  .صفحه 1208. دانشگاه تهرانانتشارات . مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران .1365 .آئینه چی، ي
جمع آوري شده از جنوب چالوس در مراحل گلدهی و  مرزنجوش اسانس شیمیایی ترکیب يمقایسه .1391. و ناظري، و .ع اندي،

  .159– 153):2(43 .ي علوم با غبانی ایرانمجله. بذر دهی
  .صفحه 150 .شیمی مواد غذایی. استخراج ترکیبات فنولی. 1387. و محمدي، س. ارکان، ر
  .صفحه 113. نشر آموزش کشاورزي. یروغن هايدانه کاربرد و کیفیت. 1386. م ،احمدي

  .صفحه 347. شرکت به نشر، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد. دارویی گیاهان فرآوري و تولید. 1379. امید بیگی، ر
زنی گندم تحت اکسیدانی در جوانههاي آنتیبررسی فعالیت آنزیم. 1386. ، و آلیاري، ه.ا. ، مجبوب، س.ر. شکیبا، م ،.اسفندیاري، ا
  .153-149: 5 .مجله علوم زراعی. تنش خشکی

-اثرات محلول  .1385 .و و فتح طالقان،. ، مشهدي اکبر بوجار، د.، محبتی، م.، گل زردي، ف.، پاك نژاد، ف.ف ، حبیبی،.، مایلکایی
  .71-61 ):2( 5 .زراعت و اصالح نباتات ایران .مختلف لوبیا قرمزپاشی سلنیوم بر تحمل به خشکی در ارقام 

هاي گندم در شرایط تنش و الگوي توزیع مواد فتوسنتزي در ژنوتیب. 1390. و وجودي، م. ، سبکدست، م.، احمدي، ع.بیات، ز
  .832-821): 4( 42. مجله علوم گیاهان زراعی ایران .عدم تنش خشکی

  .صفحه 522. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. حبوبات. 1387. و باقري، ع. پارسا، م
 آلی ترکیبات از برخی ،رشد هايارامترپ مطالعه طریق از کلزا اتیکپآللو توان بر شوري اثر بررسی .1384. م تجري،

 .یاهیگ يژفیزیولو کارشناسی ارشد ایان نامهپ. نبهپ اوگ هرز علف و سویا زنیجوانه درصد نیز و آنزیمی هايفعالیت و
  .انگرگ واحد اسالمی آزاد اهگدانش

 مرزنجوش، گیاهان اسانس و عصاره مهم شیمیایی ترکیبات و میکروبی ضد خواص بررسی. 1382. و شریف زاده، م. ر جودي،
  .18 -12): 1(  11 .ي گیاهان داروییفصلنامه  ي نعناع،خانواده از فلفی نعناع و پونه،

  .17-19شماره . ها و مراتع کشورانتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل. آویشن. 1377. جم زاده، ز
  .صفحه 564. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان ،گیاهانصنعتی. 1385. ر.خواجه پور، م
    .صفحه 412. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان چاپ دوم، ،گیاهان صنعتی. 1383. ر.خواجه پور، م

  .صفحه 462. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. مبانیتغذیهگیاه.1383. خوش گفتارمنش، ا
هاي رشد دیفن باخیا و بصورت اسپري برگی بر تغذیه و شاخص) ورمی واش(اثر کود بیولوژیکی مایع . 1383. خمامی، ع

  .178 - 175): 4( 1 .پژوهشنامه علوم کشاورزي.آگلونما
نشریه ترویجی، سازمان جهاد کشاورزي  .ايکشت سویا به عنوان کشت دوم جایگزین ذرت علوفه. 1385. رمزي، ع

  .23- 21): 2( 3. شهرستان ري
  .صفحه 240.انتشارات برهمند،دیمکاري.1385. رستگار، م
  .صفحه 894 .جلد چهارم. شارات دانشگاه تهرانانت. چاپ ششم. گیاهان دارویی.1376. زرگري، ع

 در فرنگی توت گیاه عملکرد و رشد بر روي عنصر پاشیمحلول تأثیر بررسی.  1390. ن ،یمعلم و .ص ،یسعادت
  . 267 -275 :)3( 42 .ن ایرا باغبانی علوم مجله شوري .تنش شرایط

مجله علوم . ها در عملکرد و فیزیولوژي گیاه کنجد میکرو المنتتأثیر ماکرو و . 1386. و گلپایگانی، ا. ، غالمی، ح.سعیدي، ج
  . 402-379: 45 .زراعی

 300.مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی. هاي کنترل کیفی مواد اولیه داروهاي گیاهیروش. 1376. شاهرخی، ن
  .صفحه

  .صفحه 182. انتشارات عمیدي، تبریز ،)یولوژيزراعت و فیز( روغنی هايدانه. 1389. ه ،آلیاري و. شکاري، ف. شکاري، ف
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بررسی تأثیر عصاره آبی گیاه دارویی بابونه بر خصوصیات جوانه . 1389. و گلپایگانی، ا. ،  غالمی، ح.،  قنبري، ا.صادقی، م
 -28). اصفهان(خوراسگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد . هاي نو در کشاورزيپنجمین همایش ملی ایده. زنی علف هرز بابا آدم

  .بهمن  27
  .341-336): 2( 5. مجله زراعت.هاي کوتاه و بلند استرس کم آبی در طول مراحل مختلف رشد کلزادوره. 1385. عبادي، م

 -1233: 102، شیمی مواد غذایی، ها در عصاره گیاهان دارویی اکسیدان بررسی تأثیر آنتی. 1386. و اروج، ا.  عربشاهی، س
1240.  

مجله علوم . زنی جو تحت شرایط پرایمبررسی جوانه. 1386. اصل، وو فیضی. زاده، م، ولی.، قاسمی، ك.عبدالرحمانی، ب
  . 184-179): 3( 5 .کشاورزي
پایان نامه . چشم بلبلیلوبیا فیزیولوژیکی خصوصیات رشد و برخی تأثیر عصاره آویشن کوهی بر . 1393. علی نژاد، و

  .صفحه 110. دانشگاه شاهرود. کارشناسی ارشد
شرکت چاپ چاوشگران . چاپ اول. هاي روغنیشرکت سهامی توسعه کشت دانه. هاي روغنیدانه کمیت.1380. فروزان، ك

  .صفحه 32. نقش
-سازمان پژوهش. بررسی وضعیت کشت و صنعت گیاهان دارویی در ایران و جهان. 1379. و کامکار، ب. ، زند، ا.کافی، م

  .صفحه 570. جهاد دانشگاهی مشهد. صنعتی ایرانهاي علمی و 
  .صفحه 654. انتشاراتجهاددانشگاهیاصفهان. نگارش سوم.اصول و مبانی زراعت. 1375. کریمی، م

  .صفحه 375. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. زراعت حبوبات. 1390. و بنایان، م. کوچکی، ع
  .صفحه 704. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ت حبوباتزراع .1386. و خواجه حسینی، م. کوچکی، ع
هاي زراعی و فیزیولوژیکی نخود فرنگی در  بررسیشاخص. 1385. ، مقاسمیو . ، شریفی عاشور آبادي، ي.لباسچی، م

  .75 -65: 65پژوهش و سازندگی، . مراحلمختلف برداشت
 .صفحه 282.انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد). ترجمه(زراعت، فیزیولوژي، مصارف . زراعت سویا. 1372. لطیفی، ن

 .زنی جوانه درصد مطالعه طریق از هایوال رقم کلزا آللوپاتیکی توان بر آسکوربات اثر بررسی. 1385. ، ممازندرانی
   .واحد گرگان اسالمی آزاد دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان

برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه کلزا تحتتأثیر تیمار ثیر متیل ژاسمونات بر تأ. 1387. ، ممجنون حسینی
  .953-962):4( 7. نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم.اتیلن

 .مجله زیتون. برگی گیاهان گامی مؤثر در جهت افزایش جذب مواد غذایی و کارایی مصرف کودتغذیه . 1385. محمدي، م
171 :28 -30.  

بررسی اثرات آللوپاتیک گیاهان دارویی نعناع، . 1390. فر، مو حجتیان. ، شهراد، ف.ل، علیمرادي، .، باقرزاده، ع.محبوبی، ن
همایش ملی علوم دومین  .رزماري، اسطوخودوس و بومادران بر خصوصیات رشد و جوانه زنی علف هرز اسپند

  .آبان 5الی  4. دانشگاه آزاد واحد مشهد. وتکنولوژي بذر
 125. انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت مدرس. چاپ اول). ترجمه( . هاي غذایی سویافرآورده. 1379. و طهرانی، م. ملکوتی، م

  .صفحه
  .صفحه 340. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس .مصرف کود در اراضی زراعی فاریاب و دیم. 1383. و همایی، و. ملکوتی، م
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  .صفحه 430. دفتر نشر فرهنگ اسالمی. هیمعارف گیا. کاربرد گیاهان در پیشگیري و درمان. 1392. مهرآفرین، ح
  .صفحه 325. موسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوي مشهد. هاي روغنیدانه. 1370. ناصري، ف

بهینه سازي شرایط جوانه زنی گیاهانداروئی شوید و اسفرزه با کاربرد عصاره سرو . 1389. نعمت اله ثانی، ر
  .بهمن 27-28). اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوزستان . کشاورزيهاي نو در پنجمین همایش ملی ایده.السون

هاي مختلف عصاره ورمی پاشی با غلظتبررسی اثر محلول.1391. و کریم پور، س. ، محمدي، س.، عزیزي، م.نعیمی دربند، ه
علوم و صنایع (غبانی نشریه علوم با. کمپوست بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه

  .411-417): 4( 27 ).کشاورزي
هاي پنجمین همایش ملی ایده. تیمار آبی بر جوانه زنی ارقام گندمبررسی اثر مدت زمان پیش.1389. هوشمندفر، ع
  .بهمن 27- 28). اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان  .نودرکشاورزي
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Abstract 
 
 
Many studies on the marjoram composition analysis  showed a properties of biological, 
pharmacological and  antimicrobial  antioxidant and  inhibit  species reactive  oxygen 
can be used to study the effect of  extract on soybean  on the farm of shahrood 
University in 1393 in the form of a factorial randomized complete block design with 
three was replications. The treatments include pre-treatment extract of marjoram in five 
levels (no pretreatment, pretreatment with marjoram extract each for 40 and 60% at 6 
and 9 hours) as the first factor and foliar aplication  with Marjoram extract in three 
levels (foliar with water , Marjoram concentration of 40% and 60%) as the second 
factor. Marjoram extract  method was used  100 grams of dried marjoram leaves in 
time 45 minutes 75 degrees. foliar application  at 60 and 85 days after planting was 
done. The results showed pretreatment marjoram  extract increased Characteristics 
agronomy and physiological  such as dry weight stem, leaf area index, number of seeds 
per pod, grain weight, grain yield, chlorophyll a, b and total, carotenoids, leaf relative 
water content and protein content, enzymes catalase, ascorbate peroxidase and 
peroxidase. pre treatment seed time  9 hours compared to 6 hours in most of the traits 
measured the highest  was created. foliar with marjoram extract also increased in most 
of traits such as leaf and pod dry weight leaf and stem, number of branches, leaf area 
index, number of pods per plant, number of grain per pod, grain weight, grain yield, the 
stability of the plasma membrane leaves, chlorophyll a, b and total, anthocyanins, 
carotenoids, protein yield and seed oil, the enzymes catalase, ascorbate peroxidase, 
peroxidase, flavonoids, sugars was soluble. Among the compounds studied treatment 
foliar concentrations of 40%, with 6 hours of pre treatment with a concentration of 
40% with marjoram extract effective treatments combination.in order to increase the 
agronomy characteristics  composition of pre treatments 9 hours at a concentration of 
60% with a concentration of 60 % foliar of Marjoram extract many physiological traits  
improve was. Increase the duration of pre treatment seed with foliar and  marjoram 
extract increased catalase activity in leaves of plants that seed them first 9 hours with 
both concentrations 40 and 60% and then 60% concentration pre treatment marjoram 
Marjoram was foliar.  
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