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 چكيده
 آبي كم تنش شرایط تحت كنجد كيفي و كمي خصوصيات بر كوهي آویشن و مرزنجوش عصاره پاشي محلول اثر بررسي منظور به پژوهش این
 5961-69 زراعي سال در تکرار سه در تصادفي كامل های بلوک پایه طرح قالب در فاكتوریل پالت يتاسپل صورت به آزمایش .درآمد اجرا به
 51 )هر آبياری مختلف رژیم 2 شامل آزمایشي تيمارهای شد. انجام گرگان طبيعي منابع و كشاورزی دانشگاه تحقيقاتي مزرعه در 5969-69 و
 كوهي آویشن پاشي محلول سطح 9 و حجمي درصد 94 و 04 صفر، مرزنجوش پاشي حلولم سطح 9 و اصلي عامل عنوان به بار( یک روز 21 و

 در دانه تعداد (،69/2 و 99/9) برگ سطح شاخص ميزان ترین بيش كه داد نشان نتایج بود. فرعي عامل عنوان به حجمي درصد 24 و 54 صفر،
 در گرم 23/505 و 62/569) كنجد عملکرد و بوته( در كپسول 22 و 93) بوته در كپسول تعداد كپسول(، در دانه 91/05 و 10) كپسول

 به نسبت خشکي تنش بود. كوهي آویشن درصد 24 و مرزنجوش درصد 94 تيمار به مربوط آبياری كم و مناسب آبياری شرایط در مترمربع(
 و (EC 1.11.1.11) پرواكسيداز ،(EC 1.11.1.6) كاتاالز آنزیم فعاليت داد. افزایش را پروتئين ميزان و كاهش را روغن ميزان شاهد تيمار
 آویشن عصاره حجمي درصد 24 و مرزنجوش عصاره درصد 94 تيمار و مناسب آبياری شرایط در (EC 1.15.1.1) اكسيددیسموتاز سوپر
 درصد 92 و 91/99 ،99/99 آبي كم شرایط در ولي داشت افزایش درصد 36/52 و 91/52 ،20/55 ترتيب به شاهد تيمار به نسبت كوهي
 آبي كم شرایط در كه داشت اظهار توان مي بنابراین، بود. تنش شرایط در شده استفاده های عصاره تر بيش اثر دهنده نشان كه داشت افزایش
 شود. آبي كم شرایط با مقابله در گياه در تحمل القای سبب تواند مي مرزنجوش و آویشن عصاره از استفاده

 
 پاشي. محلول گياهي، عصاره دانه، روغن خشکي، تنش دانه، پروتئين ز،كاتاال آنزیم :ها دواژهيکل
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Abstract 
The present research has been carried out to investigate the effect of spraying of Origanum vulgare and Thymus vulgaris L. 
extract on quantitative and qualitative characteristics of sesame (Naz cultivar) under drought stress conditions. Performed as 
a split-plot factorial in two cultivation seasons of 2016-2017 and 2017-2018, it is as a randomized complete block design 
with three replications. Its treatments include two different irrigation regimes (every 15 and 25 days), three levels of 
Origanum vulgare (0, 40%, and 60%), and 3 levels of Thymus vulgaris L. (0, 10%, and 20%). Results indicate that the 
maximum leaf area index (3.76 and 2.93), number of capsules per plant (38 and 22), number of seeds per capsule (54 and 
47.75), and grain yield (197.92 and 141.28 gr m2) in both control and stress conditions have been associated with 60% 
Origanum vulgare and 20% Thymus vulgaris L. extract. Moreover, it has been revealed that water deficit reduces oil 
content, increasing protein content and activity of catalase, peroxidase, and superoxide dismutase enzymes. The use of 60% 
Origanum vulgare and 20% Thymus vulgaris L. extract, under suitable irrigation conditions increase the activity of catalase, 
peroxidase, and superoxide dismutase enzymes by 11.24%, 12.65%, and 11.24%, respectively, compared to the control. In 
contrast, these indices are increased by 36.36%, 36.35%, and 32% under stress conditions. Therefore, it could be stated that 
under dry conditions, the use of Origanum vulgare and Thymus vulgaris L. extract can induce tolerance in the plant in 
response to drought conditions.  
 
Keywords: Catalase activity, drought stress, grain oil, grain protein, plant extract, spraying. 



  انیپارسائ هی، مهدی، احمد غالمی، سراله گالشیروزآبادیبرادران ف یزهره انصار، مهد

 

 2318تابستان   1شماره   12دوره 

251

 مقدمه .1
 قابل تحمل كه است روغن توليد منابع از یکي 5كنجد

 Silva et) است داده نشان خود از آبي كم شرایط به قبولي

al., 2016.) گرمسيری مناطق خاص محصول گياه این 

 مواجه زراعي فصول در خشکي تنش با       معموال  و است

 اكسيژن های رادیکال توليد سبب آبي كم تنش شود. مي

 محافظتي مکانيسم حضور عدم و شده هانگيا در فعال

 و ها پروتئين ليپيدها، تخریب سبب آنها حذف جهت

 و (Ahmed et al., 2002) گياهان در نوكلئيک اسيدهای

 های رنگدانه مقدار كاهش یا و كلروفيل تجزیه چنين هم

 توانایي كاهش به آن دنبال  به كه گردد مي b و a كلروفيل

 كنجد خصوصيات بررسي در شود. مي منجر فتوسنتز

 دانه، شدن پر و يهگلد مرحله در خشکي تنش تحت

 كنجد عملکرد اجزای و عملکرد آبي كم كه شد مشخص

 گلدهي مرحله در خشکي تنش كه طوری به داد كاهش را

 عملکرد درصد 54 دانه پرشدن مرحله در و درصد 92

 در (.Ayobizadeh et al., 2017) داد كاهش را دانه

 كنجد رقم 0 عملکرد و فيزیولوژیک صياتخصو بررسي

 و 03 ،99 ،02 كاهش سبب تنش این آبي، كم تنش تحت

 دانه تعداد بوته، در كپسول تعداد در ترتيب به درصدی 06

 شد بيولوژیک عملکرد و دانه عملکرد كپسول، در

(Mehrabi & Ehsanzede, 2011.)  

 دارای آنها های فرآورده و دارویي گياهان از ضيبع

 هستند اكسيداني آنتي و قارچي ضد همچون طبيعي ثرهایا

(GhasemiPirbaluti et al., 2011.) شيوه امروزه 

 خاكي های روش مکمل عنوان به برگي پاشي محلول

 .باشد مي مختلف آلي تركيبات كارگيری هب در ثرؤم ای شيوه

 مواد مختلف تركيبات پاشي محلول از استفاده با محققان

 اند شده آبي كم شرایط تحت گياهان رشد بهبود سبب آلي

                                                                                    
1. Sesamum indicum L. 

(Misagh et al., 2016; Berglund et al., 2002; 

BorisÏev et al., 2016،) های   عصاره اثر زمينه در اما 

 زراعي گياهان رشدی های شاخص بر دارویي گياهان

 این اثر ولي است نشده انجام چنداني مطالعات تاكنون

 كنترل بر اثر چنين هم و زینتي های گل رشد بر ها عصاره

 این در كه است گرفته قرار بررسي مورد ها باكتری

 و 2كارواكرول های تركيب كه است شده گزارش خصوص

 افزایش به قادر ميکروبي ضد مواد عنوان به 9تيمول

 Solgi et) شد 0ژربرا بریده های گل در رشد های شاخص

al., 2009.) Bayat (2014) و Baninaeim & 

Samsampoor (2015) اسانس از استفاده كه داشتند اظهار 

 و ميکروبي ضد خاصيت داشتن دليل به 9مرزه و 1آویشن

 در افزایش سبب داری معني طور به اكسيداني آنتي

 گل و ميخک قبيل از گياهاني شده گيری اندازه های شاخص

  شد. شاهد تيمار با مقایسه در نرگس

 از یکي يانعنعنا خانواده از يعلم نام با آویشن

 و ایران سنتي طب در دارویي گياهان ترین شده شناخته

 باشد مي نعناعيان تيره زا 9مرزنجوش گياه و باشد مي ااروپ

 در كه تركيباتي ینتر مهم از دارد. جهاني پراكنش كه

 به توان مي است شده مشخص آویشن عصاره

 92 كارواكرول و درصد 91 تيمول فنلي های مونوترپن

 اكسيداني آنتي تركيبات دارای چنين هم و كرد هاشار درصد

 بررسي در (.Nickavar et al., 2003) باشد مي قوی

 و فنلي اسيدهای خصوص به فنلي تركيبات مرزنجوش

 اند شده مطرح احتمالي ثرؤم عوامل عنوان به فالوونيدها

(Tajkarimi et al., 2010.) در موجود اصلي ثرهؤ م مواد 

 متانول و كارواكرول ،تيمول شامل گياه دو این اسانس

                                                                                    
2. Carvacrol 

3. Thymol 

4. Gerbera jamesoniicv. Dune 

5. Thymus vulgaris L. 

6. Satureja hortensis L. 

7. Origanum vulgare 
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 خواص و بوده فنوليکي تركيبات وجز مواد این است.

 است شده داده نسبت مواد این به گياهان این برای یادشده

(Mombeini et al., 2008; Nickavar et al., 2003.) 

 خشک مناطق جز ایران كه این به توجه با طوركلي به

 بر آبي كم تنش اثرات بررسي و شود مي محسوب جهان

 مطالعات كه ازآنجایي و باشد مي ضروری مختلف گياهان

 و كمي های شاخص بر دارویي گياهان عصاره اثر زمينه در

 منظور به پژوهش این است اندک زراعي گياهان كيفي

 و كوهي آویشن عصاره با پاشي محلول اثر بررسي

 تحت كنجد عملکرد و رشدی های شاخص بر مرزنجوش

 .گرفت انجام خشکي تنش شرایط

 

 ها روش و مواد .2

 زراعي، علوم دانشکده تحقيقاتي مزرعه در پژوهش این

 دو مدت به گرگان طبيعي منابع و كشاورزی علوم دانشگاه

 اثر بررسي جهت (5969-69 و 5961-69) سال

 بر كوهي آویشن و مرزنجوش عصاره پاشي محلول

 آمد.در اجرا به ناز رقم كنجد كيفي و كمي خصوصيات

 01 و درجه 99 جغرافيایي عرض با گرگان شهرستان

 دقيقه 94 و درجه 10 جغرافيایي طول و شمالي دقيقه

 و دارد؛ قرار دریا سطح از متر 59 ارتفاع در شرقي،

 دمای نوسان دامنه و متر ميلي 944 تا 944 بارندگي متوسط

 59 ساليانه دمای ميانگين و گراد سانتي درجه 54 ساليانه

 گرگان اقليم آمبرژه روش )در باشد مي گراد انتيس درجه

 خاک بافت آزمایش، از پس .باشد( مي معتدل مرطوب نيمه

 ميزان و 9/9 اسيدیته با سيلتي رس لوم نوع از مزرعه

 درصد 5/4 كل نيتروژن ميزان و درصد 40/5 آلي كربن

 توسط منطقه در شده توصيه پایه كود ميزان شد. تعيين

 فسفات سوپر كيلوگرم 544  رزیكشاو جهاد سازمان

 از قبل كه بود  هکتار در اوره كيلوگرم 544 و تریپل

 شد. مخلوط خاک با كاشت

 قالب در فاكتوریل پالت اسپليت صورت به آزمایش

 شد. انجام تکرار سه در تصادفي كامل های بلوک پایه طرح

 روز 51 )هر آبياری مختلف رژیم دو شامل تيمارها

 (،Ansar, 2012) بار( یک روز 21 )هر اریآبي كم و بار( یک

 درصد 94 و 04 صفر، مرزنجوش پاشي محلول سطح سه

 54 صفر، كوهي آویشن پاشي محلول سطح سه و حجمي

 عنوان به آبياری رژیم سطوح بود. حجمي درصد 24 و

 عنوان به كوهي آویشن و مرزنجوش سطوح و اصلي فاكتور

  شد. گرفته نظر در فرعي فاكتور

 زده عميق شخم قبل سال پایيز در مطالعه مورد مزرعه

 اواخر در تکميلي بستر تهيه عمليات انجام و شد

 سپس گرفت، انجام ماله و دیسک وسيله به اردیبهشت

 24 تاریخ در دست با و ای پشته و جوی صورت به كاشت

 زمين قطعه یک روی بر  69 سال و 61 سال خرداد

 و انجام كاشت از لقب آبياری اولين گرفت. انجام مشخص

 دومين گرفت. صورت خاک شدن گاورو از پس كاشت

 و شد انجام كاشت از بعد روز هفت فاصله به آبياری

 آبياری تيمار دارای كه هایي كرت در بعدی های آبياری

 در و بار یک روز 51 هر منطقه عرف اساس بر بودند

 روز 21 هر بودند آبياری كم تيمار دارای كه هایي كرت

 قبل هرز های علف با مبارزه برای گرفت. صورت بار یک

 استفاده هکتار در ليتر 1/2 ميزان به ترفالن از كاشت از

 رسيد، متر سانتي 54 از بيش به بوته ارتفاع كه زماني و شد

 بين در موجود هرز های علف با مکانيکي مبارزه جهت

 شد. استفاده ای پاشنه كولتيواتور از كاشت های ردیف

 پاشي محلول صورت به كوهي آویشن و مرزنجوش كاربرد

 پاشي محلول اولين شد. انجام مرحله سه طي برگ روی

 رژیم اعمال از بعد هفته دو        تقریبا  و كاشت از بعد ماه یک

 فاصله به سوم و دوم پاشي محلول گرفت. صورت آبياری

 به كار روش گرفت. صورت اول مرحله از بعد روز 52

 بعد روز دو و مرزنجوش عصاره داابت كه بود صورت این



  انیپارسائ هی، مهدی، احمد غالمی، سراله گالشیروزآبادیبرادران ف یزهره انصار، مهد

 

 2318تابستان   1شماره   12دوره 

251

 ابتدا گيری عصاره جهت شد. اعمال كوهي آویشن

 ها بوته از كوهي آویشن و مرزنجوش گياهان های برگ

 دستگاه كمک با و شدند آسياب و خشک سپس و جدا

  شد. استخراج ها آن عصاره (G-SX100 England) سوكسله

 لهفاص با و متر 1 طول به ردیف 0 تعداد كرت هر در

 متر سانتي 9 ردیف روی فاصله و متر سانتي 14 ردیف بين

 از برداری، نمونه جهت آزمایش سال دو هر در شد. كاشته

 كناری خط دو كرت، هر در موجود كاشت خط چهار

 صفات گيری اندازه برای وسط خطوط و حاشيه عنوان به

 رسيدگي مرحله )در آزمایش پایان در شد. استفاده

 ,Ansar) بوته 54 تعداد آزمایشي رتك هر از ها( غالف

 از صفاتي تعيين منظور به و حاشيه اثر حذف با (2012

 عملکرد اجزای و عملکرد دهنده، ميوه شاخه تعداد قبيل

 ووزن كپسول در دانه تعداد بوته، در كپسول )تعداد

 54 این توسط شده اشغال مساحت شد. برداشت (هزاردانه

 تبدیل و مترمربع رحسبب نهایي عملکرد و محاسبه بوته

 سطح گيری اندازه جهت شد. برآورد هکتار در كيلوگرم به

 ها برگ جداسازی از پس شده برداری نمونه های بوته برگ

 Area Meter AM 300 ADC) سنج برگ سطح دستگاه از

Bioscientific Ltd England) برداری نمونه شد، استفاده 

 بعد روز 94 برگ سطح شاخص گيری اندازه جهت

 شد. انجام كاشت از بستن(  دانه و دهي غالف )مرحله

 Bradford (1976) روش به برگ كل محلول پروتئين

 عصاره از ليتر ميکرو 544 دارمق آن در كه شد گيری اندازه

 پنج آن به و شد ریخته آزمایش لوله درون در آنزیمي

 دقيقه دو از پس و شد اضافه بردفورد معرف از ليتر ميلي

 اساس بر و شد گيری اندازه متر نانو 161 در جذب ميزان

 بر گرم ميلي حسب بر پروتئين غلظت استاندارد، منحني

 شد. محاسبه ليتر ميلي

 Aebi (1984) روش به كاتاالز آنزیم فعاليت

 634 با آنزیمي عصاره ليتر ميکرو 24 شد. گيری اندازه

 دو (H2O2) اكسيژنه آب شامل فسفات بافر از ليتر ميکرو

 طول در ها آن جذب تغييرات و شدند مخلوط موالر ميلي

 مدل اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با متر نانو 204 موج

UV.770 BRITE ميزان .شد خوانده كانادا كشور ساخت 

 در دقيقه در نور جذب تغييرات برحسب آنزیمي فعاليت

 .شد محاسبه پروتئين گرم ميلي

 Chance & Maehly شرو به پراكسيداز آنزیم فعاليت

 221 اكسيژنه آب ليتر ميکرو 064 شد. گيری اندازه (1955)

 01 گایاكول محلول ليتر ميکرو 064 و موالر ميلي

 مخلوط هم با یخ( شامل )ظرف پایين دمای در موالر ميلي

 شد. اضافه آنزیمي عصاره ليتر ميکرو 24 آن به و گردید

 از استفاده با متر نانو 094 موج طول در جذب تغييرات

 .شد خوانده دقيقه یک مدت به اسپکتروفتومتر دستگاه

 تازه وزن گرم در آنزیمي واحد  حسب بر آنزیمي فعاليت

 سوپراكسيددیسموتاز آنزیم فعاليت .شد محاسبه دقيقه در

 Giannopolitis & Ries (1997) روش اساس بر

 سوپراكسيد آنزیم فعاليت سنجش شد. گيری اندازه

 بلو نيترو نوری احيای مهار سنجش از استفاده با دیسموتاز

 انجام نانومتر 194 موج طول در (NBT) تترازوليوم

 نانومتر 194 در شاهد و ها نمونه جذب اختالف گرفت.

 آنزیم حضور در NBT نوری احيای مهار دهنده نشان

 محاسبه با است. نمونه در موجود تازودیسم سوپراكسيد

 فعاليت و محاسبه ها مونهن آنزیمي واحد جذب، اختالف

 كل پروتئين مقدار در آنزیم واحد حسب بر آنزیمي

 درصد .شد بيان عصاره رميکروليت 14 در گرم( )ميلي

 دستگاه از فادهتاس با و كجلدال روش به دانه پروتئين

 و (Foss tecator Kjeltec Analysis Unit 2300) كجلدال

 G-SX100 )مدل سوكسله روش به دانه روغن درصد

England) از كجلدال هضم مرحله برای شد. گيری اندازه 

 Foss tecator شركت از Digester 2040 كننده هضم اجاق

 خودكار تمام دستگاه از تيتراسيون و تقطير مراحل برای و
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  Kjeltec Analysis Unit 2300 استفاده شركت همان از 

  گردید.

 صفات واریانس تجزیه ها، داده آوری جمع از پس

 انجام  (2/6 نسخه) SAS افزار نرم كمک به شده گيری اندازه

 پنج احتمال سطح در LSD آزمون با ها ميانگين و شد

 نسخه) اكسل افزار نرم از گرفتند. قرار مقایسه مورد درصد

 كه ازآنجایي شد. استفاده ها شکل ترسيم برای نيز (2459

 دوم سال برای كيفي صفات آناليز نبود دار معني سال اثر

 شد. انجام

 

 بحث و نتایج .3

 سال كنش برهم كه داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج

 تعداد دهنده، ميوه شاخه تعداد برگ، سطح بر آبياری و

 و بوته در كپسول تعداد دانه، عملکرد و كپسول در دانه

 بر مرزنجوش عصاره و آبياری كنش برهم ،هزاردانه وزن

 بوته، در كپسول تعداد و سولكپ در دانه تعداد برگ، سطح

 سطح بر كوهي آویشن و مرزنجوش عصاره كنش برهم

 بر مرزنجوش عصاره و آبياری و سال كنش برهم برگ،

 تعداد و كپسول در دانه تعداد ،هزاردانه وزن برگ، سطح

 آویشن عصاره و آبياری و سال كنش برهم بوته، در كپسول

 كنش برهم كپسول، در دانه تعداد و برگ سطح بر كوهي

 برگ سطح بر كوهي آویشن و مرزنجوش عصاره و آبياری

 عملکرد و بوته در كپسول تعداد كپسول، در دانه تعداد و

 (.5 )جدول بود دار معني دانه

 
 كنجد گیاه عملكرد اجزای و عملكرد ،برگ سطح بر كوهی آویشن و مرزنجوش عصاره آبیاری، سال، اثر واریانس تجزیه .2 جدول

  عملكرد
 دانه

  وزن
 هزاردانه

  كپسول تعداد
 بوته در

  دانه تعداد
 كپسول در

 تعدادشاخه
 دهنده میوه

  شاخص
 برگ سطح

  درجه
 آزادی

 تغییرات منابع

ns18/2421 ns112/1 ns11/5 ns18/1 ns21/1 ns41/12 2 سال (a) 

 )سال( تكرار 4 14/1121 52/8 12/1 212/21 12/1 31/5824
**33/54854851 

**12/5 **11/3213 **11/181 
**11/222 

 (b) آبیاری 2 53/542124**
**33/1111524 

*12/1 *51/22 **18/2 
**11/1 

**32/4122 2 a×b 

 اصلی اشتباه 4 22/22321 11455 2/1 15/1 111/1 813542
**15/135148 

**13/1 **51/248 **58/218 **15/12 
 (C) مرزنجوش عصاره 1 41/31111**

**14/115482 
**28/1 **81/352 **51/511 **11/81 

 (d) كوهی آویشن عصاره 1 31/11832**

ns18/8254 ns1114/1 ns25/1 ns1112/1 ns11/1 ns11/283 1 a×c 

ns11/5482 ns11/1 ns31/8 ns21/5 ns32/1 ns45/241 1 a×d 
**18/154835 ns111/1 *81/22 *15/1 ns12/1 **8/4223 1 b×c 
**81/125411 ns111/1 ns31/3 **11/32 **22/1 ns1/245 1 b×d 

15/215483  ns113/1 ns45/3 ns23/2 ns14/1 **13/233 4 c×d 

ns33/85484 *12/1 **22/15 **23 ns22/1 *13/141 1 a×b×c 

ns15/5428 ns115/1 ns31/1 *21/1 **25/3 *43/258 1 a×b×d 

ns12/54218 ns114/1 ns33/2 ns13/1 ns51/1 ns18/252 4 a×c×d 
**12/285481 ns114/1 

**83/21 *11/3 ns22/1 *31/352 4 b×c×d 

ns82/21548 ns114/1 ns41/5 ns28/4 ns31/1 ns14/15 8 a×b×c×d 

 فرعی اشتباه 14 8/213 32/1 12/1 52/4 113/1 18/51231

 )درصد( تغییرات ضریب - 51/1 13/1 22/3 84/2 12/2 31/11

 شد. با می داری معنی عدم و درصد 2 و 5 سطح در داری معنی دهندهنشان ترتیب به: ns و **،*
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   برگ سطح شاخص .1 .3

 و آبياری رژیم و سال كنش برهم ميانگين مقایسه

 حسط شاخص بر مرزنجوش عصاره مختلف درصدهای

 داری معني طور به آبي كم تيمار كه داد نشان كنجد برگ

 شرایط در و داد كاهش را كنجد برگ سطح شاخص

 از استفاده سال دو هر در آبياری كم و مناسب آبياری

 برگ سطح شاخص داری معني طور به گياهي های عصاره

 سطح بر اثر ینتر بيش و الف( -5 )شکل داد افزایش را

 عصاره درصد 94 تيمار از دهاستفا به مربوط برگ

 به نسبت تيمار این از استفاده كه طوری به بود مرزنجوش

 دوم سال در و درصد 6/55 اول سال در شاهد تيمار

 سال دو بين البته كه داد نشان را افزایش درصد 93/54

 استفاده الف(. -5 )شکل نشد مشاهده داری معني اختالف

 سطح شاخص كوهي آویشن عصاره درصد 24 تيمار از

 

 طور به آبي كم تيمار و افزایش داری معني طور به را برگ

 (.ب -5 کل)ش داد كاهش را برگ سطح داری معني

 كوهي آویشن و مرزنجوش و آبياری تيماركنش  برهم

 و مرزنجوش عصاره افزایش كه داد نشان برگ سطح بر

 طور به مناسب آبياری و آبي كم شرایط در كوهي آویشن

 (2 )جدول شد كنجد برگ سطح افزایش سبب داری معني

 آبياری شرایط در كنجد برگ سطح شاخص ميانگين و

 و مرزنجوش درصد 94 تيمار برای آبياری كم و مناسب

 كه بود 69/2 و 99/9 ترتيب به كوهي آویشن درصد 24

 و مرزنجوش از استفاده عدم )تيمار شاهد تيمار به نسبت

 و درصد 20/52 سبمنا آبياری شرایط در كوهي( آویشن

 داد نشان را افزایش درصد 42/59 آبي كم شرایط در

 این از استفادهتر  بيش تأثير دهنده نشان كه (،2 )جدول

  بود. تنش شرایط تحت برگ سطح شاخص بر ها عصاره

 
 

 
 عصاره پاشی محلول و آبیاری رژیم سال، از حاصل تیماری تركیبات تأثیر تحت كنجد برگ سطح شاخص میانگین مقایسه .2 شكل

 .)ب( كوهی آویشن عصاره پاشی محلول و آبیاری رژیم سال، و )الف( مرزنجوش

b 
ab a 

cd cd c 
b ab ab 

d d cd 

۰ 
۱ 
۱ 
۲ 
۲ 
۳ 
۳ 
۴ 
۴ 

0%40%60%0%40%60%

  کم آبیاری  آبیاری مناسب

گ
بر

ح 
سط

ص 
اخ

ش
 

 تيمار

   سال اول

  سال دوم

 (الف

%94%        04%      4 %94%        04%      4 مرزنجوش  

b ab a 

d 
c c 

b b a 

d d cd 

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

 کم آبیاری  آبیاری مناسب 

گ
بر

ح 
سط

ص 
اخ

ش
 

 تيمار

 سال دوم  سال اول 

 (ب

 %24       %54          %4 %24       %54          %4 آویشن

4 

3 

1 

2 

1 

0 

9 

2 

5 

4 



 یآب تنش كم طیاكسیدانی كنجد تحت شرا های آنتی كوهی بر عملكرد، اجزای عملكرد و آنزیم اثر عصاره مرزنجوش و آویشن

 

 2318تابستان   1شماره   12دوره 
155

 تأثیر تحت كنجد دانه عملكرد و بوته در كپسول تعداد كپسول، در دانه تعداد برگ، سطح شاخص میانگین مقایسه .1 جدول

 كوهی آویشن و مرزنجوش عصاره پاشی محلول و آبیاری رژیم از حاصل تیماری تركیبات
 دانه عملكرد

 هكتار( در )كیلوگرم

  كپسول تعداد

 بوته در

  دانه تعداد

 كپسول در

  شاخص

 برگ سطح

  عصاره

 كوهی آویشن

  عصاره

 مرزنجوش
 آبیاری

1453/79g
 27f

 46ef
 3/08e

 0 

1 

 مناسب آبیاری

 روز( 25)

1728/09de
 30/25e

 49/25bc
 3/14e

 10% 

1808/53cde
 33d

 51/5b
 3/28d

 20% 

1589/28f
 30/75de

 47/5de
 3/34d

 0 

41% 1802/27cde
 33/75cd

 51/25b
 3/46c

 10% 

1871/24b
 36/25ab

 54a
 3/62b

 20% 

1658/31f
 30/75de

 48/25cd
 3/43c

 0 

11% 1850/96bcd
 34/75be

 52ab
 3/57b

 10% 

1979/15a
 38a

 54a
 3/76a

 20% 

1011/14j
 17/25i

 33j
 2/42l

 0 

1 

 آبیاریكم

 روز( 15)

1156/61j
 19/75hi

 38/5hi
 2/51k

 10% 

1384/66h
 22/25g

 42g
 2/61j

 20% 

1133/99j
 18/25i

 34/75j
 2/47l

 0 

41% 1244/36i
 19/5hi

 39/25h
 2/62h

 10% 

1514/53fg
 25fg

 45/5f
 2/74g

 20% 

1285/05i
 20/25gh

 37/25i
 2/53i

 0 

11% 1412/84gh
 22g

 41/75gh
 2/74g

 10% 

1744/53e
 26/75ef

 47/25be
 2/93f

 20% 

 ندارند. هم با داری معنی تفاوت درصد 5 احتمال درسطح باشند، می مشترک حروف دارای كه هایی میانگین

 

 مشخص پزوهش این در آمده دست به نتایج به توجه با

 شرایط در برگ سطح شاخص مقدار ینتر بيش كه گردید

 آویشن و مرزنجوش شاهد سطوح از مقدارش آبياری كم

 معني این به است. كمتر مناسب آبياری شرایط در كوهي

 از كمتر كوهي آویشن و مرزنجوش از استفاده اهميت كه

 بر مطالعات در است. صفت این بر مناسب آبياری اعمال

 آبي، كم تنش كه است شده مشخص مختلف گياهان

 توليد و اندازه كاهش دليل به را برگ سطح شاخص

 و دهد مي كاهش آنها ریزش افزایش و جدید های برگ

 به برگ گسترش و توليد كه است شده گيری نتيجه چنين

 سطح كاهش این و باشند مي حساس خيلي آبي كم تنش

 كردن كم جهت در دفاعي مکانيسم یک عنوان به برگ

 ;Pagter et al., 2005) است شده شناخته گياه تعرق ميزان

SoltanShahattary & Mansourifar, 2017.) 

Ayobizadeh et al. (2017) خشکي تنش كه داشت بيان 

 كنجد مختلف ارقام برگ سطح شاخص داری معني طور به

 تركيبات از استفاده با برگي پاشي محلول ولي داد كاهش را

 تنش شرایط در فوليک( اسيد و آهن )نانوكالت آلي

 داد. یشافزا داری معني طور به را برگ سطح شاخص

 و مرزنجوش اسانس كه است داده نشان مختلف تحقيقات

 محققان و هستند اكسيداني آنتي خاصيت دارای كوهي آویشن

 این اسانس ضداكسيداني و باكتریایي ضد عملکرد ترین بيش
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 نسبت كارواكرول و تيمول مثل فنلي تركيبات به را گياهان

 كه است ممکن رو این از (.Mombeini et al., 2008) اند داده

 فتوسنتز افزایش و اكسيداني های آنزیم فعاليت افزایش دليل به

 نتيجه در و كاهش تنش شرایط تحت كنجد گياه برگ ریزش

 كه رسد مي نظر به چنين هم یابد. افزایش برگ سطح شاخص

 اثرگذار گياه فتوسنتز ميزان بر گياهي های عصاره از استفاده

 شرایط دو هر در را رگب سطح شاخص طریق این از و بوده

 توان مي دیگر عبارت به است. داده افزایش تنش عدم و تنش

 با آزمایش این در شده استفاده تركيبات        احتماال  كه داشت بيان

 و  پيری افتادن تعویق به موجب اسيد آبسزیک روی تأثير

 شده برگ سطح شاخص افزایش نتيجه در و برگ ریزش

 است.

 
 عملكرد اجزای .2 .3

 دهندهميوه شاخه تعداد .1 .2 .3

 تعداد داری معني طور به كوهي آویشن عصاره از استفاده

 آبياری شرایط دو هر در و داد افزایش را دهنده ميوه شاخه

 عصاره درصد 24تيمار از استفاده با دهنده ميوه شاخه تعداد

 تيمارها سایر به نسبت داری معني طور به كوهي آویشن

 درصد 24تيمار از استفاده (.9 )شکل داد نشان را افزایش

 را دهنده ميوه شاخه تعداد كوهي آویشن عصاره حجمي

 و مناسب آبياری شرایط در درصد 01/96 و 21 ترتيب به

 9/99 و 33/9 ترتيب به و اول سال در آبياری كم شرایط

 در آبياری كم شرایط و مناسب آبياری شرایط در درصد

 (.2 )شکل داد زایشاف شاهد تيمار به نسبت دوم سال

 ممکن سال دو طي در دهنده ميوه شاخه تعداد اختالف

 صفت این بر منطقه وهوایي آب شرایط تغيير دليل به است

  (.2 )شکل باشد بوده سال دو طي در

Shirani Rad et al. (2010) تنش كه داشتند اظهار 

 را 5كلزا دهندهميوه شاخه تعداد داری معني طور به آبي كم

 دارد. مطابقت پژوهش این نتایج با كه ادد كاهش

Ayobizadeh et al. (2017) پاشي محلول كه داشتند بيان 

 اسيد و آهن )نانوكالت آلي تركيبات از استفاده با برگي

 دهنده ميوه های شاخه تعداد داری معني طور به فوليک(

 گونه این بتوان شاید طوركلي به داد. افزایش را كنجد

 افزایش با دارویي گياهان عصاره كه كرد استنباط

 شده گياه در غذایي مواد جذب افزایش موجب زایي ریشه

 هوایي اندام حجم افزایش و فتوسنتز افزایش آن نتيجه كه

 فرعي  شاخه تعداد افزایش و گياه ارتفاع افزایش صورت به

 باشد. بوده
 

 
 پاشی محلول و آبیاری رژیم سال، از حاصل تیماری تركیبات تأثیر تحت كنجد دهنده  میوه های شاخه تعداد میانگین مقایسه .1 شكل

 حجمی( درصد 11 و 21 ،1) كوهی آویشن عصاره
 ندارند. هم با داری معنی تفاوت درصد 5 احتمال سطح در باشند، می مشترک حروف دارای كه هایی میانگین
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 کپسول در دانه تعداد .2 .2 .3

 آویشن و مرزنجوش ارهعص از استفاده كه، داد نشان نتایج

 با .(2 )جدول داد افزایش را كپسول در دانه تعداد كوهي

 آبياری شرایط در مرزنجوش عصاره مصرفي مقدار افزایش

 كپسول در دانه تعداد در داری معني اختالف مناسب

 و مرزنجوش درصد 94 عصاره از استفاده نشد. مشاهده

 در دانه دادتع بر را تأثير ینتر بيش كوهي آویشن درصد 24

 تنش (.9 )شکل داشت آبياری شرایط دو هر در كپسول

 كاهش را كپسول در دانه تعداد داری معني طور به خشکي

 از استفاده كه، داد نشان نتایج طوركلي به (.2 )جدول داد

 كوهي آویشن درصد 24 و مرزنجوش درصد 94 عصاره

 (.2 )جدول داشت یتر بيش اثر آبي كم شرایط تحت

 تنش كه است آن از حاكي مختلف ایه پژوهش

 

 دهد مي كاهش را دانه تعداد داری معني طور به خشکي

(Misagh et al., 2016; SoltanShahattary & 

Mansourifar, 2017،) همخواني پژوهش این نتایج با كه 

 تنش قبيل از فتوسنتز محدودكننده عوامل وجود دارد.

 در دانه دادتع كاهش باعث گلدهي دوره طي در  آبي كم

 غلظت در آلي های محلول كاربرد شود. مي زایشي اندام

اكسيداني گياه سبب بهبود  مناسب با افزایش توان آنتي

های رشدی گياه و در نتيجه افزایش تعداد دانه  شاخص

كه عصاره آویشن  (. ازآنجایيGhasemi et al., 2016) شود مي

ت این و مرزنجوش دارای تركيبات مختلف بوده ممکن اس

( Ansar, 2012تركيبات بر ميزان تنفس نوری اثرگذار باشد )

رو ميزان فتوسنتز را در گياه افزایش و منجر به  و از این

 افزایش تعداد دانه در كپسول شده باشد. 

 
 

 
 پاشی محلول و آبیاری رژیم سال، از حاصل تیماری تركیبات تأثیر تحت كنجد كپسول در دانه تعداد میانگین مقایسه .3 شكل

 دارند، مشترک حروف كه هایی میانگین )ب(. كوهی آویشن عصاره پاشی محلول و آبیاری رژیم سال، و )الف( مرزنجوش عصاره

 ندارند. داریمعنی تفاوت
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 بوته در کپسول تعداد .3 .2 .3

 عصاره تيمار از استفاده اول سال در كه داد نشان نتایج

 بوته در كپسول ادتعد تنش بدون شرایط تحت مرزنجوش

 در كپسول تعداد ميانگين الف(. -0 )شکل داد افزایش را

 آویشن و درصد 94 مرزنجوش عصاره تيمار برای بوته

 تنش شرایط در و 93 تنش عدم شرایط در درصد 24

 (.2 )جدول بود بوته در كپسول 91/29 آبي كم

 
 هزاردانه وزن .4 .2 .3

 هزاردانه وزن اهشك سبب داری معني طور به آبي كم تيمار

 وزن افزایش سبب مرزنجوش عصاره از استفاده و

 و نبود چشمگير هزاردانه وزن در افزایش اما شد هزاردانه

 ب(. -0 )شکل داشت شاخص این بر جزیي اثر

  باعث آبي كم تنش كه گردید مشخص پژوهشي در

  در كپسول تعداد برگ، سطح شاخص در كاهش

  عملکرد و دانه عملکرد كپسول، در دانه تعداد بوته،

 حاضر پژوهش نتایج با كه شود مي كنجد خشک ماده

 Tarkhorany et al., 2017; Ayobizadeh) دارد همخواني

et al., 2017.) ریزش سبب گلدهي مرحله در آبياری قطع 

 و شد رسيده های كپسول خصوص به ها كپسول از برخي

 و دیاب مي كاهش بوته در كپسول تعداد ترتيب این به

 آلي تركيبات از استفاده با برگي پاشي محلول از استفاده

 ,.Duta et al) داد افزایش را بوته در كپسول تعداد توان مي

2000; Jami et al., 2015; Guan et al., 2009;. 

Asgharipour & Mosapour, 2016; Pazoki et al.,. 

2010.) 

 

 
 

 
 و آبیاری رژیم سال، از حاصل تیماری تركیبات تأثیر تحت كنجد هزاردانه وزن و بوته در كپسول تعداد میانگین مقایسه .4 شكل

 ندارند. داری معنی تفاوت دارند، مشترک حروف كه هایی میانگین مرزنجوش. عصاره پاشی محلول

e cd c 

i h h 

de 
b a 

g g 
f 

4 

54 

24 

94 

04 

0%40%60%0%40%60%

 كم آبياری آبياری مناسب

وته
ر ب

ل د
سو

 كپ
داد

تع
 

 تیمار

 سال اول
 سال دوم

 (الف

4%         04%        94% 4%         04%        94% 

a a a 

bc bc b 
a a a 

c c b 

4 
5 
5 
2 
2 
9 
9 
0 
0 

0%40%60%0%40%60%

   كم آبياری   آبياری مناسب

ه 
دان

ر 
هزا

ن 
وز

(
رم

گ
) 

 تیمار

   سال اول
   سال دوم

 (ب

4%        04%        94%   4%        04%        94%   

4 

3 

1 

2 

1 



 یآب تنش كم طیاكسیدانی كنجد تحت شرا های آنتی كوهی بر عملكرد، اجزای عملكرد و آنزیم اثر عصاره مرزنجوش و آویشن

 

 2318تابستان   1شماره   12دوره 
151

 و یافته افزایش تنفس ميزان خشکي تنش شرایط در

 كاهش فتوسنتز ميزان و كند گياه در غذایي مواد انتقال

 ,.Mirshekari et al) شود مي ضعيف گياه رو این از یابد مي

 است ممکن شرایط این در گياه شدن ضعيف (،2016

 و شود گياه در زایشي اندام تعداد شدن كم سبب

 خاصيت دارای مرزنجوش و آویشن عصاره كه ازآنجایي

 ميزان بر تواند مي باشد مي متانول دارای و اكسيداني ضد

 تنش شرایط در گياه تنفس ميزان و گذاشته اثر تنفس

 های اندام ریزش از رو این از و دهد كاهش را خشکي

 كه است شده گزارش آورد. عمل به جلوگيری زایشي

 خشکي تنش برابر در گياه تحمل سبب متانولي تركيبات

 مواد با پاشي محلول (.Makhdum et al., 2002) شود مي

 پتانسيل یشافزا و برگ سطح گسترش واسطه به مختلف

 رویشي، ساختارهای ترشدن بزرگ موجب فتوسنتزی

 شود، مي كپسول تر بيش توليد و ساقه قطر و وزن افزایش

 كپسول در دانه تعداد بر مثبتي اثر مسأله این نهایت در كه

 (.Bayati et al., 2014) دارد هزاردانه وزن چنين هم و بوته و

 عصاره از فادهاست نتيجه در بوته در كپسول تعداد افزایش

 به بتوان شاید را تنش عدم و تنش شرایط دو هر در گياهي

 كه ازآنجایي و داد نسبت بوته ارتفاع بر عصاره این اثرگذاری

 ها بوته در ارتفاع افزایش سبب ها عصاره این از استفاده اثر در

 تعداد نتيجه در باشد مي تر بيش گياه رشد و شد خواهند

 شد. خواهد تر بيش هبوت در زایشي های اندام

 و مرزنجوش عصاره و آبي كم تيمار كه داد نشان نتایج

 و كاهش سبب ترتيب به داری معني طور به كوهي آویشن

 اثرگذاری اما (2 )جدول شد كنجد دانه عملکرد افزایش

 شرایط در كوهي آویشن و مرزنجوش عصاره از استفاده

 كه یطور به بود شاهد شرایط از تر بيش آبي كم تيمار

 درصد 24 و مرزنجوش درصد 94 عصاره از استفاده

 افزایش سبب مناسب آبياری شرایط تحت كوهي آویشن

 13 افزایش سبب آبي كم شرایط در ولي درصدی 1/29

 شد شاهد تيمار به نسبت كنجد دانه عملکرد درصدی

 (.2 )جدول

 موجب رویشي رشد مرحله در خشکي تنش وقوع

 كه شود مي پرورده مواد مبودك نتيجه در و فتوسنتز كاهش

 طوركلي به گردد. مي باعث را دانه عملکرد كاهش امر، این

 باشد مي دانه عملکرد اجزای بين برآیند نتيجه دانه عملکرد

 دانه عملکرد كاهش به منجر عملکرد اجزای كاهش و

 حاكي مختلف های گزارش (.Raul et al., 2015) گردد مي

 )نانوكالت آلي تركيبات با پاشي محلول كه است آن از

 دانه عملکرد افزایش به منجر كينتين( فوليک، اسيد و آهن

 ,.Tarkhorany et al., 2017; Ayobizadeh et al) شود مي

2017.) Merabi & EhsanZade (2011) نمودند گزارش 

 به 5252 از كنجد عملکرد كاهش باعث آبي كم تنش كه

 تحقيق این ایجنت اساس بر شد. هکتار در كيلوگرم 921

 در كپسول تعداد و دانه عملکرد بين باال و مستقيم رابطه

 شد مشاهده هزاردانه وزن و كپسول در دانه تعداد و بوته

 اجزای كاهش كه طوری به نشد(، داده نشان ها )داده

 به منجر زایشي رشد مراحل در آبي كم از ناشي عملکرد

 و كوهي آویشن عصاره گردید. كنجد دانه عملکرد كاهش

 ميزان بر تواند مي كه باشند مي متانول دارای مرزنجوش

 تنش شرایط در گياه تنفس ميزان و گذاشته اثر تنفس

 های اندام ریزش از رو این از و دهد كاهش را خشکي

 ماده این اصلي نقش       عموما  آورد. عمل به جلوگيری زایشي

 طریق از گياهان روی ها تنش منفي اثرات از جلوگيری

 (.Mirakhori et al., 2009) است نوری تنفس كاهش

 این به و یابد مي كاهش متانول پاشي محلول با نوری تنفس

 نيز نوری تنفس طول در كربن هدررفت از %21 ترتيب

 متانول زیرا (،Safarzadeh et al., 2005) یابد مي كاهش

 به گياه بافت در سرعت به گياه توسط شدن جذب از پس

CO2 شود مي تبدیل (Mirakhori et al., 2009.) با مشابه 

 پاشي محلول كه است شده گزارش مطالعه این نتایج
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 در فتوسنتزی ظرفيت افزایش با را سویا عملکرد متانول

 در افزایش از ناشي كه داده افزایش گياه زایشي مرحله

 چنين هم (،Mirakhori et al., 2009) است CO2 مقدار

 رشد و عملکرد كه تاس داده نشان اخير های بررسي

 یافته افزایش متانول پاشي محلول واسطه به C3 گياهان

 منبع عنوان به گياهان این در است ممکن متانول است،

   (.Makhdum et al., 2002) كند عمل كربن

 
 پروتئين و روغن .3 .3

 اثر واریانس، تجزیه جدول نتایج وتحليل تجزیه به توجه با

 یک احتمال سطح در هيكو آویشن و آبياری متقابل

 و كوهي آویشن كاربرد متقابل اثر چنين هم و درصد

 ميزان صفت برای درصد پنج احتمال سطح در مرزنجوش

 ساده اثر نيز پروتئين گيری اندازه در شد. دارمعني روغن

 آبي كم تنش .شد دارمعني درصد یک سطح در آبياری

 شد كنجد روغن ميزان در كاهش سبب داری معني طور به

 ميزان داری معني طور به كوهي آویشن عصاره از استفاده و

 شرایط تحت آن اثرگذاری اما داد افزایش را كنجد روغن

 داد نشان نتایج الف(. -1 )شکل بود تر بيش آبي كم تنش

 24 به صفر از مرزنجوش عصاره مصرفي ز  د  افزایش با كه

 51/19 از روغن درصد مناسب آبياری شرایط در درصد

 درصد خشکي تنش شرایط در و درصد 92/13 به صددر

 )شکل كرد تغيير درصد 32/12 به درصد 53/09 از روغن

 شده استفاده های عصاره اثر كه داد نشان نتایح الف(. -1

 روغن درصد تغييرات بر محيطي نامساعد شرایط تحت

 مرزنجوش عصاره متقابل اثر ميانگين مقایسه بود. تر بيش

 دانه روغن درصد ینتر بيش كه داد ننشا كوهي آویشن و

 عصاره درصد 94 تيمار به درصد 46/19 ميانگين با

 داشت تعلق كوهي آویشن عصاره درصد 24 و مرزنجوش

 ب(. -1 )شکل

 

 فعالیت و پروتئین درصد روغن، درصد برخی بر كوهی آویشن و مرزنجوش عصاره آبیاری، اثر واریانس تجزیه جدول .3 جدول

 كنجد اكسیدانی تیآن های آنزیم

 تغییرات منابع آزادی درجه روغن پروتئین كاتاالز پراكسیداز دیسموتاز سوپراكسید

0/0001ns 0/00003ns 0/000002ns 10/73** 24/28** 1 تكرار 

0/61**
 0/42**

 0/05**
 21/93**

 1513/21**
 (a)  آبیاری 1 

 2 خطای 1 0/02 0/001 0/00001 0/0001 0/0001

0/05**
 0/07**

 0/001**
 0/99ns 23/24**

 (b) مرزنجوش 2 

0/01**
 0/02**

 0/006**
 0/96ns 172/09**

 (c)  كوهی آویشن 2 

0/001**
 0/004**

 0/006**
 0/24ns 1/67ns 2 a×b 

0/002**
 0/004**

 0/001**
 0/5ns 87/44**

 2 a×c 

0/002**
 0/001**

 0/001**
 0/17ns 4/6*

 4 b×c 

0/002**
 0/002**

 0/0007**
 0/1ns 2/57ns 4 a×b×c 

 1 خطای 31 0/11 0/61 0/00001 0/0002 0/0002

 (درصد) تغییرات ضریب - 2/13 55/8 41/21 2/49 2/51

 شد. با می داری معنی عدم و درصد 2 و 5 سطح در داری معنی دهندهنشان ،ترتیب به :ns و ** ،*
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 كوهی آویشن عصاره پاشی محلول و آبیاری رژیم از حاصل تیماری یباتترك تأثیر تحت كنجد روغن درصد میانگین مقایسه .5 شكل

 )ب(. حجمی( درصد 11 و 21 ،1) كوهی آویشن عصاره و حجمی( درصد 11 و 41 ،1) مرزنجوش عصاره پاشی محلول و )الف(

 ندارند. داری معنی تفاوت دارند، مشترک حروف كه هایی میانگین

 

 ميزان بر آبياری تيمار اثر ميانگين مقایسه نتایج

 داری معني طور به آبياری كم تيمار كه داد نشان پروتئين

 در پروتئين ميزان شد كنجد پروتئين ميزان در كاهش سبب

 26/95 آبي كم شرایط در و 45/94 مناسب آبياری شرایط

 (.9 )شکل بود درصد

 سبب كه تيماری هر و است روغن تجمع محل دانه

 كاهش را روغن درصد گردد دانه در پروتئين افزایش

 تنش شرایط در كه ازآنجایي دیگر عبارتي به و دهد مي

 درصد آن نتيجه در یابد مي افزایش دانه پروتئين ميزان

 Ghasemi et al., 2016;  Amiri et) یابد مي كاهش روغن

al., 2016.) پروتئين و كاهش را روغن درصد آبي كم تنش 

 مقدار آبي، مك تنش اثر بر چراكه دهد مي افزایش را

 اكسيدكربن دی ورود كاهش دليل به خالص فتوسنتز

 بر خشکي مستقيم تأثير و ها روزنه شدن بسته واسطه به

 كاهش علت طرفي از و یابد مي كاهش فتوسنتزی سيستم

 علت این به را خشکي تنش شرایط در دانه روغن ميزان

 تسریع گياه رسيدگي آبي، كم شرایط در كه دانند مي

 قندهای و ها پروتئين سنتز جهت كافي فرصت ،گردد مي

 علت همين به و داشت نخواهد وجود دانه شده ذخيره

 افزایش پروتئين درصد و یافته كاهش روغن درصد

 های محلول مصرف بنابراین (.Ansar, 2012) یابد مي

 بر اثرگذاری با است ممکن مرزنجوش و آویشن عصاره
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 چنين هم و تنفس كاهش و آن افزایش و فتوسنتز ميزان

 دهد. مي افزایش را روغن درصد زودرس پيری كاهش

 

 
 تأثیر تحت كنجد پروتئین میزان میانگین مقایسه .1 شكل

 آبیاری. های رژیم

 درسطح باشند،می مشترک حروف دارای كه هایی میانگین

 ندارند. هم با داری معنی تفاوت درصد 5 احتمال

 

 و روغن ميزان بر آلي تركيبات با پاشي محلول تأثير

 ماده غلظت و تنش شدت گياهي، گونه به بسته پروتئين

 باشد مي متفاوت گياهي اندام و شده استفاده آلي

 ميزان كاهش یا و افزایش تحقيقات برخي در كه طوری به

 (.Blum and Ebercon, 1976) است شده گزارش پروتئين

 تنش شرایط در گياهي عصاره از استفاده حاضر تحقيق در

        احتماال  كه نداشت داری معني تأثير پروتئين ميزان بر

 تنش باشد. شده استفاده تيمار غلظت و تنش شدت دليل به

 رسيدگي، هنگام در باال حرارت درجه همانند آبي، كم

 را پروتئين درصد كه درحالي داد كاهش را روغن درصد

 با مشابه (.Kafi and Damghani, 2000) دهد مي افزایش

 كه كردند بيان Mirakhori et al. (2009) یج،نتا این

 سویا در پروتئين درصد كاهش باعث متانول پاشي محلول

 متانول تأثير علت به كه كردند بيان چنين هم ایشان گردید.

 ميزان در كاهش آن، ميزان افزایش و دانه عملکرد بر

  است. افتاده اتفاق پروتئين

 اکسيدانآنتی هایآنزیم .4 .3

 و مرزنجوش عصاره كاربرد آبياری، گانه سه قابلمت اثر

 های آنزیم فعاليت برای كوهي آویشن عصاره

 )جدول بود دار معني درصد یک سطح در اكسيدانت آنتي

 و مرزنجوش عصاره و آبي كم تيمار داد نشان نتایج (.9

 كاتاالز، آنزیم فعاليت داری معني طور به كوهي آویشن

 افزایش را دیسموتاز اكسيدسوپر و پراكسيداز آسکوربات

 و آبي كم شرایط در كاتاالز آنزیم فعاليت (.9 )شکل دادند

 عصاره درصد 24 و مرزنجوش عصاره درصد 94 تيمار

 كه بود دقيقه در پروتئين گرم ميلي 22/4 كوهي آویشن

 درصد 99/99 آبياری شرایط این در شاهد تيمار به نسبت

 در كاتاالز آنزیم تفعالي  (.9 )شکل داد نشان را افزایش

 مرزنجوش عصاره درصد 94 تيمار و مناسب آبياری شرایط

 شاهد تيمار به نسبت كوهي آویشن عصاره موالر ميلي 24 و

 پرواكسيداز آنزیم فعاليت داد. نشان را افزایش درصد 20/55

 درصد 94 تيمار و مناسب آبياری شرایط در اكسيداز سوپر و

 آویشن عصاره حجمي درصد 24 و مرزنجوش عصاره

 درصد 36/52 و 91/52 ترتيب به شاهد تيمار به نسبت كوهي

 درصد 92 و 91/99 آبي كم شرایط در ولي داشت افزایش

 های عصاره تر بيش اثر دهنده نشان كه داشت افزایش

  (.9 )شکل بود تنش شرایط در شده استفاده

 دهندهواكنش های گونه افزایش طریق از خشکي تنش

 سيستم سلول، یغشا تخریب سبب (ROS) اكسيژن

 حياتي تركيبات از بسياری اكسيداسيون و فتوسنتزی

 Rahbarian et al., 2012; BorisÏev et) شود مي گياهان

al., 2016.) افزایش با مقابله در دفاعي سد اولين ROS در 

 پراكسيداز، نظير اكسيدان های آنزیم را گياهان های سلول

 بنابراین دهند، مي تشکيل الزكاتا و سوپراكسيددیسموتاز

 منفي اثر كاهش جهت در ها آنزیم این فعاليت افزایش

ROSاست منطقي آبي كم تنش تحت ها (Gunes et al., 

2006; Hosseinzadeh et al., 2016.) تحمل مطالعات در 
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 فعاليت افزایش كه است شده گزارش ،آبي كم تنش به

 سبب اكسيداز و كاتاالز سوپراكسيددیسموتاز، های آنزیم

 شود مي آب كمبود با مقابله در گياه دفاعي پتانسيل افزایش

 بخشد مي بهبود خشکي تنش به را آن تحمل ميزان و

(Rahbarian et al., 2012; BorisÏev et al., 2016; 

Ariano et al., 2005.)  افزایش سبب تنش شرایط 

 یقطر از تركيبات این كه شوند مي اكسيدان آنتي های آنزیم

 شدن انباشته و بيوسنتز باعث دفاعي سيستم القای

 (.Amiri et al., 2016) شوند مي ثانویه های متابوليت

 اثر با رسد مي نظر به دارویي گياهان عصاره با پاشي محلول

 را خشکي تنش از ناشي اثرات اكسيدان آنتي های آنزیم بر

 دهد. مي كاهش

 

 
 

 
 

 
 های رژیم از حاصل تیماری تركیبات تأثیر تحت كنجد دیسموتاز سوپراكسید و پراكسیداز ،كاتاالز آنزیم تفعالی میانگین مقایسه  .2 شكل

 حجمی(. درصد 11 و 21 ،1) كوهی آویشن عصاره و حجمی( درصد 11 و 41 ،1) مرزنجوش عصاره پاشی محلول آبیاری،

 ندارند. داریمعنی تفاوت دارند، مشترک حروف كه هایی میانگین
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 نهایی گيری نتيجه .4

 و رشد خشکي، مثل محيطي های تنش كه دالیلي از یکي

 تعادل در اختالل دهند، مي كاهش را گياه فتوسنتزی توانایي

 دفاعي های مکانيسم و ژن  اكسي آزاد های رادیکال توليد ميان

 فعال های گونه تجمع به كه هاست رادیکال این كننده برطرف

 ها پروتئين به خسارت يو،اكسيدات تنش القای ژن، اكسي

 Gao et) گردد مي منجر سلولي اجزای سایر و غشا ليپيدهای

al., 2000.) فتوسنتز كاهش كه داشت بيان توان مي بنابراین 

 در گياه رو این از شده، گياه در غذایي مواد كاهش به منجر

 به و عملکرد اجزای و كرده عمل ضعيف غذایي مواد انتقال

 های عصاره از استفاده ولي یابد مي اهشك عملکرد آن دنبال

 خاصيت دليل به مرزنجوش و كوهي آویشن شبيه گياهي

 شرایط تحت متانول قبيل از موادی بودن دارا و اكسيداني آنتي

 آن دنبال به و داد خواهد كاهش را نوری تنفس ميزان تنش

 جلوگيری گياه به خسارت از و افزایش را فتوسنتز ميزان

 تر بيش انتقال آن دنبال به و فتوسنتز افزایش سبب و كند مي

 این از و شد خواهد زایشي های اندام به گياهي پرورده مواد

 یافته افزایش زایشي های اندام تعداد تنش شرایط تحت طریق

 توان مي بنابراین یابد. مي افزایش نيز گياه عملکرد آن دنبال به و

 و آویشن عصاره از استفاده آبي كم شرایط در كه داشت اظهار

 با مقابله در گياه در تحمل القای سبب تواند مي مرزنجوش

 ها روش سایر به نسبت كه ازآنجایي و شود آبي كم شرایط

 با كه مناطقي در بنابراین باشد مي نياز مورد كمتری هزینه

 عملکرد افزایش جهت توان مي باشند مي روبرو آبي كم شرایط

 داد. پيشنهاد را مرزنجوش و كوهي آویشن عصاره از استفاده
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