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چکیده
اهداف :در این پژوهش سعی شده است تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات مورفولوژیکی ،مقادیر کلروفیل ،کارتنوئید،
محتوای نسبی آب برگ ،آنتوسیانین ،فعالیت آنتی اکسیدانی ،فنل کل ،فالونوئید و میزان اسانس مرزه مورد بررسی قرار
گیرد.
مواد و روشها :این آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار آب مغناطیسی ( 3/9 ،3و 3/2
تسال) و چهار تکرار انجام شد.
یافته ها :نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد آب مغناطیسی تاثیر معنیداری در سطح یک درصد بر ارتفاع
بوته و عملکرد وزن تر داشته و همچنین تعداد گل در هر بوته نیز با احتمال  5درصد معنیدار شد .از طرفی مغناطیسی
کردن آب غلظت نیتروژن را نسبت به شاهد در گیاه افزایش داد .نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که آب
مغناطیسی میزان فنل و فالونوئید را به ترتیب در سطح احتمال  9و  5درصد نسبت به شاهد افزایش داد .همچنین این تیمار
منجر به افزایش درصد اسانس در سطح احتمال  5درصد نسبت به شاهد گردید .از سوی دیگر تیمار مورد استفاده در این
آزمایش ،موجب افزایش درصد ترکیباتی نظیر گاما-ترپینن ،آلفا ترپینن-p ،سیمن ،آلفا و بتا پینن و آلفا توجین شد.
نتیجه گیری :کاربرد آب مغناطیسی شده با تاثیر بر حاللیت و جذب عناصر ،می تواند منجر به افزایش عملکرد و اسانس
و خصوصیات دارویی مرزه گردد.
واژه های کلیدی :گاما-ترپینن ،آلفا ترپینن ،آب مغناطیسی ،اسانس ،مرزه
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Abstract
Background and Objective: In this study, the effect of magnetic water on morphological properties,
chlorophyll values, carotenoids, relative leaf water content, anthocyanins, antioxidant activity, total phenol,
flavonoids and the amount of savory essential oil was investigated.
Materials & Methods: This field experiment was performed in the layout of a randomized complete block
design in three magnetic treatments (0, 0.1 and 0.2 Tesla) in four replications.
Results: The results showed that magnetic water had a significant effect on plant height and fresh weight yield,
and the number of flowers per plant at probability of 5 percent. On the other hand, magnetizing water increased
the concentration of nitrogen in the plant compared to the control. The results showed that the magnetic water
increased the amount of to the control. This treatment also increased the percentage of essential oil in compared
to the control. In addition, magnetic water used in this experiment increased the percentage of compounds such
as gamma-terpinene, alpha-terpinene, p-cymen, alpha-pinene, beta-pinene and alpha-tujene.
Conclusion: Using of magnetized water by solubility and absorption of elements, can lead to increase yield
and essential oil composition and medicinal properties of savory.
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تازه خوری و ادویه مصرف و به علت داشتن ترکیبات

مقدمه

مهم از منظر دارویی نیز بسیار مورد اهمیت واقع شده

 گیاهی،Satureja hortensis L. مرزه با نام علمی

، گیاه دارویی مرزه دارای ترکیباتی نظیر ترپنوئیدها.است

 معطر متعلق به تیره نعناعیان، علفی،یک ساله یا چندساله

، گاماترپینن، کارواکرول،ترکیبات فنلی و آنتیاکسیدانی

 مرزه در طب سنتی با اثرات، اندام هوایی گلدار.است

، کامفور، آلفا ترپنین، لیمونن، پاراسیمن،آلفا و بتا پینن

، مقوی معده، ضدکرم، ضد دلدرد،شناخته شده ضد درد

 در گونههای مختلف مرزه از.تیمول و ژرانیول میباشد

 مرزه بومی.)2332 خلط آور بهکار میرود (حاج هاشمی

نظر میزان اسانس و نوع ترکیبات تشکیلدهنده تنوع

نواحی مدیترانه بوده که در زبان انگلیسی به نام

بسیار زیادی وجود داشته و در برخی گونهها ترکیبات

 برگهای این گیاه پوشیده از.معروف میباشدSavory

عمده پولگون و منتول ودر برخی گونهها گاماترپنتین و

کرکهای ترشحی حاوی اسانس بوده و بهعنوان سبزی
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کارواکرول ترکیب عمده اسانس میباشد (امیدبیگی

در تیمار میدان مغناطیسی ناشی از اثر آن بر ویژگیهای

.)2399

مولکولی آب باشد (قناتی و همکاران .)2337

در قرن بیستم کاربرد وسیع مواد شیمیایی نظیر

بیش از  73درصد مولکولهای آب موجود در دمای

سموم و کودهای شیمیایی منجر به اثرات منفی بر

محیط ،به صورت نامنظم قرار گرفتهاند .در صورتی که

سالمت مصرفکنندگان و کاهش کیفیت مواد غذایی شده

یک جسم دارای قدرت مغناطیسی با یکی از قطبهایش،

و علوم کشاورزی را به سمت عوامل تاثیرگذار در

مثالً قطب جنوب (دارای بار مثبت) به آب نزدیک شود،

افزایش کیفیت گیاهان همچون یونیزه کردن ،پرتوتابی،

مولکولهای آب با قطب منفی به منبع مغناطیس نزدیکتر

میدانهای مغناطیسی و الکتریکی سوق دادهاست .برخی

و مولکولهای با بار مثبت از آن دور میشوند ،در این

دانشمندان معتقدند که زمان حاضر عصر کاربرد

شرایط هیدروژنهای مثبت دارای نیروی بیشتری شده و

روشهای بیوفیزیکی روی موجودات زنده میباشد

مولکولهای کوچکتری از آب تشکیل میشوند که باعث

(فاکناپی  .)2339بنابراین جایگزینکردن این روشها با

افزایش تعداد مولکولهای آب در واحد حجم و نیز

روشهای کاربرد کود شیمیایی منجر به ارتقا سالمت

افزایش قدرت حلپذیری آب میگردد (کیانی و همکاران

غذایی و محیط میگردد (آالداجیان .)2337

 .)2332کاهش کشش سطحی آب و تغییر  pHتوسط

آب مغناطیسی شده یک تکنولوژی سازگار با محیط
زیست بوده و برای برنامههای کاربردی کشاورزی قابل

میدان مغناطیسی ،سبب افزایش جریان مواد غذایی به
سمت ریشهها میشود.

توصیه میباشد .عمده مواد غذایی در خاک توسط گیاه

آب مغناطیسی مواد غذایی را در محدوده ریشه حل

استفاده نشده و هنگام آبیاری با آب معمولی مقدار کمی

و موجب تحریک رشد گیاه میشود .این امر موجب

از مواد غذایی حل میشود و گیاه برای ادامه زندگی خود

افزایش درصد رشد و راندمان در دوره زمانی کوتاهتر

انرژی زیادی را صرف تولید ریشههای بیشتر میکند ،لذا

حتی با مصرف آب و کود کمتر در بیشتر موارد است

تغییر ویژگیهای آب امری کلیدی است استفاده از آب

(زارعی و همکاران  .)2399بر اثر مغناطیسی شدن آب

مغناطیسی شده منجر به تشکیل مولکولهای زیاد در

مولکولهای آب در واحد حجم افزایش و بر خاصیت

واحد سطح شده و حاللیت آن افزایش یافته که منجر به

حلکنندگی آن افزوده و توانایی آب برای جذب کاتیونها

دسترسی بهتر عناصر برای گیاه میگردد (کیانی و

و آنیونها بیشتر شده و مقدار بیشتری از نمکها بهویژه

همکاران .)2332

بیکربناتها توسط گیاه جذب میشوند (نیکبخت و

آب عبوری از یک میدان مغناطیسی ،آب مغناطیس

همکاران  .)9093در نتیجه آبیاری گیاه با آب مغناطیسی

شده نامیده میشود و برخی از ویژگیهای فیزیکی و

جذب مواد غذایی توسط گیاهان را افزایش و در نتیجه

شیمیایی آب از جمله پیوندهای هیدروژنی ،قطبیت ،کشش

رشد و عملکرد بیشتر میشود (ران و همکاران  2339؛

سطحی ،هدایت الکتریکی pH ،و محلولیت نمکها برای 22

هاشم آبادی و همکاران .)2395

تا  22ساعت تغییر میکند (گریول و مهشواری .)2399

در پژوهشی که با هدف تاثیر آب مغناطیسیشده

سازوکار تأثیر این میدانها بر سلول هنوز به خوبی

روی کتان انجام شد ،نتایج نشان داد استفاده از آب

شناخته نشدهاست و ازآنجایی که آب مهمترین مولکول

مغناطیسی منجر به افزایش مقادیر کلروفیل و آنتوسیانین

تشکیل دهندهی سلول زنده بوده و همه واکنشهای

شده وروی خصوصیات کمی و کیفی گلها نیز تاثیر

بیوشیمیایی سلول در آب صورت میگیرد ،این فرضیه

معنیداری داشته که منجر به افزایش تولید گل گردید

را به وجود میآورد که شاید بخشی از تأثیر ایجاد شده

(امیرا و همکاران  .)2393در مطالعه دیگر که روی گیاه

311

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  13شماره  /3سال 3011

نیرپور ،علیزاده

گلرنگ ،گیاهان تیمار شده با آب مغناطیسی ،دارای درصد

ارتفاع این گیاه گردیدهاست (عبدوالگادوس و هوزاین

روغن باالتری نسبت به گیاهان شاهد بودند (فاکناپی و

.)2393
میدانهای مغناطیسی در ابعاد وسیعی بر گیاهان

همکاران .)2339
نتایج حاصل از برخی پژوهشها حاکی از آن است

تأثیر میگذارند و امروزه تحریک گیاهان با استفاده از

که آب مغناطیسیشده تاثیر معنیداری بر میزان صفات

میدانهای مغناطیسی به عنوان راهی جهت افزایش کمیت

مورفولوژیکی نظیر حجم ریشه ،تعداد گل ،وزن تر

و کیفیت عملکرد محصوالت کشاورزی مورد توجه قرار

وخشک وحتی ارتفاع گیاه داشتهاست (نیکبخت و همکاران

گرفتهاست (مافی  .)2392هدف از این پژوهش بررسی اثر

 .)2399در پژوهشی روی گیاه استویا انجام نشانداد که

آب مغناطیسی بر ویژگیهای مورفولوژیکی ،میزان

استفاده از آب مغناطیسی منجر به افزایش عرض و طول

ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه دارویی مرزه میباشد.

برگ شده و وزن تر گیاه و برگ را افزایش دادهاست
(احمدی و همکاران  .)2392در در مطالعه ترکر و همکاران
( ،)2337روی گیاه آفتابگردان آب مغناطیسی منجر به
افزایش وزن خشک ریشه گردید .استفاده از تیمارآب
مغناطیسی در ریحان نیز نشان داد که این تیمار بیشترین
تاثیر را روی عملکرد داشته و به ترتیب افزایش  00و 20
درصدی در وزن تر و خشک حاصل گردید (بانژاد
 .)2390استفاده از میدان مغناطیسی برروی گیاه دارویی
زنیان نیز افزایش عملکرد را نشان داد (مرغابی زاده و
همکاران  .)2395در پژوهشی دیگر روی گیاه پروانش ،
استفاده از آب مغناطیسی منجر به افزایش ارتفاع و وزن
تر بوته نسبت به حالت شاهد گردید (هاشم آبادی .)2395

مواد و روش ها
تحقیق حاضر در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز،
در کرت هایی به ابعاد  2×2متر و در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی با تیمار آب مغناطیسیشده با آهنربای
 3/9و  3/2تسال (تایید شده توسط دانشکده فیزیک) و
شاهد هر کدام در چهار تکرار انجام گرفت .تمامی مراحل
داشت از جمله وجین علف هرز ،تنک کردن ،آبیاری انجام
شد و در زمان تمام گل که باالترین میزان اسانس گیاه
دارویی مرزه در آن زمان وجود دارد ،پس از حذف اثر
حاشیه ،اقدام به برداشت گردید .مشخصات خاک محل
کشت در جدول  9آمدهاست.

در گیاه کتان نیز کاربرد آب مغناطیسی موجب افزایش
جدول  -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش
درصد
اشباع

هدایت

PH

الکتریکی

کربن
آلی ()%

()dS.m-1
07

0/00

نیتروژ
-

ن ( mg.kg

فسفر
-1

( )mg.kg

)1
7/2

9/2

پتاسیم
(mg.k

شن
()%

الی
()%

رس
()%

)g-1
3/5

جهت اندازهگیری وزن تر  ،پس از نمونهگیری از
گیاهان با استفاده از ترازوی با دقت  3/39اندازهگیری
شد .سپس نمونههای مورد نظر به مدت  22ساعت در
دمای  75درجه سانتیگراد در آون قرار گرفته و وزن

02

223

72

92

2

خشک آنها نیز اندازهگیری شد .به این ترتیب درصد
ماده خشک با فرمول زیر محاسبه شد:
=M2/M1×100درصد ماده خشک
در این فرمول  =M1وزن تر نمونه و  =M2وزن
خشک نمونه میباشد.
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جهت اندازه گیری ارتفاع گیاهان ،تعداد  93نمونه از

از هر کرت  93بوته انتخاب و تعداد گل شمارش و

هرکرت بصورت تصادفی انتخاب و از سطح بستر تا

میانگین  93داده به عنوان تعداد گل هر کرت در نظر گرفته

جوانه انتهایی با خط کش اندازه و میانگین 93داده به

شد.

عنوان ارتفاع هر تیمار در نظر گرفته شد.

جهت اندازهگیری میزان کلروفیل  ،b ،aکل و
کاروتنوئید از روش لیکچن هالر ( )2339و با فرمول زیر
محاسبه گردید:

Ca (µg/ml) = 16.72 A665.2 – 9.16 A652.4
Cb (µg/ml) = 34.09 A652.4 – 9.16 A665.2
C (X+C) (µg/ml) = (1000 A470 – 1.63 Ca – 104.96 Cb) / 221
کارتنوئیدها (گزانتوفیل+کاروتن) =) C(X+Cکلروفیل  Cb= bکلروفیل Ca= a
برای اندازهگیری محتوای نسبی آب برگ ( )RWCاز

 pH=9که شامل مخلوط پتاسیم کلرید 3/2موالر و

برگهای جوان توسعه یافته نمونه برداری و بعد از انتقال

کلریدریک اسید  3/2موالر بود به حجم رسانده شد.

به آزمایشگاه ،از هر تیمار  93برگ و از هر برگ دو

سپس  2میلی لیتر دیگر از این عصاره استخراج شده

دیسک برگی تهیه و بعد از توزین ،دیسکهای برگی به

گیاهی با محلول بافر دارای  pH= 2/5که شامل مخلوط

مدت  22ساعت در آب مقطر در دمای یخچال قرار و

سدیم استات یک موالر و کلردیک اسید یک موالر بود به

مجددا توزین گردیدند .دیسکهای توزین شده در آون به

حجم  25میلی لیتر رسانده و جذب نمونهها در طول

مدت  22ساعت در دمای  75درجه سانتیگراد نگهداری

موج 593و  733نانومتر قرائت گردید (گیوستی .)2333

و بعد از  22ساعت مجددا توزین شدند (بارز .)9922
محتوای نسبی آب برگ=( وزن خشک  -وزن تر)( /
وزن خشک  -وزن آماس).

فعالیت آنتی اکسیدانی مرزه با روش  DPPHو
تغییرات در جذب محلول این ماده در ترکیب با عصاره
متانولی گیاه در طول موج  597نانومتر توسط دستگاه

اندازه گیری فسفر به روش رنگ سنجی (وانادات-

اسپکتروفتومتر قرائت شد .اندازهگیری فنل کل توسط

مولیبدات زرد) انجام شد .در این روش یونهای ارتو

معرف فولینسیوکالچو و با دستگاه اسپکتروفتومتر در

فسفات در محیط اسیدی با محلول وانادات -مولیبدات

طول موج  723نانومتر اندازه گیری شد .اسید گالیک به

کمپلکس زرد رنگ فسفو وانادومولیبدات را تشکیل

عنوان استاندارد برای رسم منحنی استاندارد بهکار رفت.

میدهند .حداکثر جذب در طول موج  203نانومتر دستگاه

محتوای فنل کل عصارهها بر اساس میلیگرم معادل اسید

اسپکتروفتومتر مورد قرائت قرار گرفت (اولسن و سامرز

گالیک بر گرم وزن خشک گیاه گزارش شد (سینگلتون

 .)9922اندازهگیری پتاسیم به روش نشر شعلهای به

 .)9925اندازهگیری فالونوئید کل نیز به روش چانگ و

وسیله دستگاه فلیمفتومتر (جونز  )2339و نیتروژن کل

همکاران ( )2332انجام شد.

بافت گیاهی با استفاده از روش کجلدال (والینگ و
همکاران 9929؛ راول  )9992انجام شد.

اسانسگیری به روش تقطیر با آب با استفاده از
دستگاه کلونجر به مدت  0-2ساعت انجام و درصد

مقدار ترکیبات آنتوسیانین با استفاده از روش

اسانس محاسبه شد .اجزای تشکیل دهنده اسانس و

تغییر  pHتعیین شد .ابتدا دو میلی لیتر از عصاره

مقادیر آن با استفاده از دستگاه  GC-MSمورد ارزیابی

استخراج شده گیاهی با  25میلیلیتر محلول بافر دارای

قرار گرفت .کروماتوگرافی گازی در این آزمایش از نوع
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نیرپور ،علیزاده

 Saturmمدل  0233ستون  DB-5به طول  03متر و قطر

نتایج و بحث

 3/25میلیمتر و ضخامت الیه فاز ساکن  3/25میکرولیتر

نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )2نشان داد که

بود .تکنیک کروماتوگرافی با گاز همراه طیف سنجی

تاثیر تیمار آب مغناطیسی بر وزن تر ،ارتفاع گیاه و تعداد

جرمی منجر به تهییج ذرات ماده مورد نظر از طریق

گل مرزه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد .با

بمباران آنها توسط ذرات اشعه و سپس منجر به بررسی

توجه به نتایج جدول  ،0استفاده از آب مغناطیسی موجب

توده ذرات میگردد .آنالیز دادهها و تست نرمال بودن

افزایش اندازه و میزان وزن تر و ارتفاع گیاه دارویی مرزه

آنها توسط نرم افزار  SPSS22انجام شد .مقایسه

نسبت به آب معمولی گردید.

میانگین دادهها با استفاده از آزمون دانکن و رسم
نمودارها با استفاده از نرم افزار  Excell 2010صورت
گرفت.
جدول -2نتایج تجزیه وارایانس اثر آب مغناطیسی بر ویژگیهای مورفولوژیکی گیاه دارویی مرزه
میانگین مربعات
تعداد
منابع تغییر

درجه آزادی

وزن تر

وزن خشک

ارتفاع

تعداد گل

شاخه
جانبی

محتوای نسبی
آب برگ

درصد ماده
خشک

آب مغناطیسی

2

**77275/92

522/59 ns

**009/975

*29/355

2/229 ns

92/572 ns

929/23 ns

خطا

9

7022/92

923/95

00/792

90/522

2/592

929/292

993/52

90/30

2 /2

92/55

92/90

0/20

9/22

99/25

ضریب تغییرات ()%

 nsغیر معنیدار ** ،* ،به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  %5و  %9میباشد.

استفاده از آب مغناطیسی سبب عبور آسان آب و
مواد از غشای سلول گیاهی میشود (الگوزری ویانو

 ) 2390بیانگر تاثیر مثبت استفاده از آب مغناطیسی بر
ارتفاع ،وزن و عملکرد بوده است.

 )2332که این امر میتواند موجب افزایش جذب آب و در

از آن جا که برداشت مرزه به منظور کاربرد دارویی

نتیجه افزایش وزن تر گیاه گردد .مغناطیسی کردن آب،

و اسانس گیاه در مرحله گلدهی انجام میشود و گلدهی

پارامترهای رشد ،هورمونهای رشدی ،کارایی انتقال

بیشتر نشان دهنده خواص دارویی باالتر آن میباشد،

مواد غذایی را بهبود میبخشد (دسوزا و همکاران 2332؛

استفاده از آب مغناطیسی در این آزمایش موجب افزایش

عبدوالگادوس و هوزاین  .)2393همچنین مشخص

نزدیک به چهار برابری تعداد گل در تیمار آب مغناطیسی

گردیده است تیمار با آب مغناطیسی هورمون سیتوکینین

 3/2تسال ( )93/9در مقایسه با شاهد ()2/70

را افزایش میدهد که این هومون نیز به نوبه خود منجر

گردید(جدول  .)0میدان مغناطیسی سلولهای مریستمی

به تقسیم سلولی و رشد ساقه میشود (هوزاین و

را تحت تاثیر قرار داده و با تغییر دادن واکنشهای

عبدوالگادوس .)2393

متابولیکی ،سیستمهای سیگنال دهنده چرخه سلول،

مطالعات انجام شده بر استویا (احمدی و همکاران

رونویسی و سنتز پروتئین ها موجب پاسخ بیولوژیکی

 ،)2392نخود و نخود فرنگی (گراول و ماهشواری

متفاوت در گیاه میشود (اسمیت و همکاران .)2330

 ،)2399نخود و لوبیای چشم بلبلی (صادقی پور و آقایی

دانشمندان معتقدند که استفاده از آب مغناطیسی چرخه
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رسیدن به مرحله زایشی محصوالت را با پویاسازی آب

همکاران  .)9992در پژوهشی که روی گیاه پروانش انجام

بین ترکیب ذرات رس و هوموس خاک افزایش میدهد

شد استفاده از آب مغناطیسی منجر به افزایش معنیدار

(آالداجیان 2337؛ رجبی و همکاران 2339؛ فیرک و

تعداد شاخه و گل این گیاه گردید (هاشم آبادی .)2395

جدول  -3مقایسه میانگین اثر تیمار با آب مغناطیسی بر برخی صفات رویشی
تعداد گل

ارتفاع بوته ()cm

وزن تر ()g.m-2

شاهد

2/70 b

22/20 b

959/32 b

 3/9تسال

7/95 ab

25/2 b

252/22 b

 3/2تسال

93/9 a

59/72 a

202/59 a

این اثرات مثبت ممکن است به بهبود کارایی مصرف

کارایی فتوسنتز به وسیله افزایش کلروپالست سلولها

آب ،نفوذپذیری غشا ،تقسیم سلولی (علیوردی ،)2395

شده (گاریکا-رنیا وآرزا  )2339و احتماال بهعلت آبشویی

افزایش هدایت روزنهای (صادقیپور و آقایی ،)2390

عنصر پتاسیم در این آزمایش در اثر تیمار با آب

میزان ایندول-0-استیک اسید (تورکر و همکاران ،)2337

مغناطیسی بهعلت افزایش یونهای محلول (سلیها .)2335

میزان جیبرلیکاسید (دالیا و همکاران  ،)2339رشد بهتر

میزان کارایی فتوسنتز و کلروفیل کاهش یافت .همچنین

ریشه (ماهشواری و گراول  )2339و بهبود ظرفیت جذب

به نظر میرسد در برخی گیاهان مثل خرما ،با رسیدن

آب (گارسیا رینا و پاسکوال  )2339مرتبط باشد.

میزان کلروفیل گیاه تا حد مشخص ،استفاده از ترکیباتی

افزایش  90-20درصدی محصول برنج آبیاری شده

که موجب افزایش کلروفیل می شوند ،مثمر ثمر نخواهد

با آب مغناطیده گزارش شده و این افزایش همراه با اثر

بود .،این در حالی است که گیاهانی همچون سیب با اعمال

تحریکی آب مغناطیده بر تنظیمکنندههای داخلی مانند

تیمار همواره کلروفیل آنها نیز افزایش مییابد

اکسین و تولید هورمونهای محرک رشد گیاه مانند

(دوبرانسکی و همکاران  .)2392بهعلت تغییر نکردن

سایتوکیننها بوده است (قناتی و همکاران .)2337

میزان رنگیزههای گیاه دارویی مرزه علیرغم تیمار آب

باتوجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها

مغناطیسی احتماال این گیاه نیز به حد نصاب کلروفیل

(جدول  )2مشخص گردید تیمار با آب مغناطیسی بر

خود رسیدهاست و با اعمال تیمار تغییری در آن رخ

کلروفیل  ،aکلروفیل ،bکلروفیل کل و کاروتنوئید تاثیر

نمیدهد.

معنیداری نداشتهاست .یون پتاسیم منجر به افزایش
جدول  -4نتایج تجزیه واریانس اثر آب مغناطیسی بر غلظت عناصر ازت ،فسفر و پتاسیم گیاه دارویی مرزه
منابع تغییر

درجه آزادی

فسفر

پتاسیم

نیتروژن

آب مغناطیسی

2

90/992 ns

22/225 ns

*3/202

خطا

9

2/973

53/222

3/970

نشریه علمی پژوهشی دانش کشاورزی و تولید پایدار
جلد  13شماره  / 3سال  3011صفحات 311-371
اثر کاربرد تیمار آب مغناطیسی بر غلظت عناصر

در سطح احتمال  5درصد بر میزان نیتروژن گیاه دارویی

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم گیاه دارویی مرزه

مرزه دارد .بهعبارتی میتوان بیان کرد که تیمار با آب

باتوجه به نتایج حاصل ازتجزیه واریانس دادهها
مشخص گردید که تیمار آب مغناطیسی تاثیر معنیداری

مغناطیسی منجر به افزایش میزان غلظت نیتروژن گیاه
بدون استفاده از کودهای شیمیایی میگردد.
3.5

a

3
b

2
1.5
1
0.5

غلظت نیتروژن بوته ()%

b

2.5

0
0.2

شاهد

0.1
سطوح مختلف آب مغناطیسی (تسال)

شکل  -1میانگین درصد غلظت نیتروژن گیاه مرزه در سطوح مختلف مغناطیسی

آب مغناطیسی بر جذب عناصر بسیار موثر بوده و

شیمیایی ریزوسفر (هوزاین و عبدولگادوس ،)2393

افزایش در جذب مواد مغذی به وسیله تیمار مغناطیسی

خصوصیات آناتومیکی (سلیم و ال نادی  )2399و

نیز گزارش شدهاست (دوئارت و همکاران  .)9997تیمار

فرایندهای بیوشیمیایی گیاه (داوی و همکاران )2339

مغناطیسی با القا الکتریکی بر آب ،باعث جذب یونهای

مرتبط باشد .میتوان گفت استفاده از میدان مغناطیسی

با بار مخالف و دفع یونهای آب با بار موافق میگردد.

سبب افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک و متعاقب آن

در نتیجه منجر به حل پذیری بیشتر عناصر مغذی شده

سبب افزایش دسترسی مواد غذایی خاک میشود .نوران

و جذب عناصر تسهیل خواهد شد (زارعی و همکاران

و همکاران ( )9992تفاوتهایی در تخلیه عناصری چون

.)2399

نیتروژن (نیترات) ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم توسط

در بررسیهای انجام گرفته بر روی گیاه گوجه

گیاه از خاک آبیاری شده با آب مغناطیس در مقایسه با

فرنگی مشخص گردید آب مغناطیسی منجر به افزایش

آب معمولی مشاهده نمودند .آب مغناطیسی شده به علت

جذب نیتروژن گیاهی میشود (دوئارت و همکاران

کشش سطحی کمتر ،حاللیت باالیی داشته و در نتیجه

.)9997

قدرت جذب عناصر تغذیهای مانند نیتروژن توسط گیاهان

استفاده از میدان مغناطیسی در این پژوهش سبب
بهبود جذب نیتروژن شد .یکی از دالیل ممکن ،برای بهبود

آبیاری شده با آب مغناطیسی بیشتر میشود (قناتی و
همکاران .)2337

این ویژگیها میتواند به تغییر در خصوصیات فیزیکی و

جدول  -5تجزیه واریانس اثر اب مغناطیسی بر فنل ،فالونوئید ،آنتوسیانین ،فعالیت آنتی اکسیدانی و اسانس
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گیاه دارویی مرزه
منابع
تغییر
آب
مغناطیسی
خطا

درجه

حجم

فنل

فالونوئید

آنتوسیانین

آنتی اکسیدان

2

**.3/333

*3/333

2325/272 ns

922/970 ns

**3/379

9

9/209

5/059

222/222

22/225

3/332

آزادی

اسانس

درصد
اسانس
**3/09
3/322

فنل کل گیاه مرزه داشت و منجر به افزایش مقدار فنل

اثر کاربرد تیمار آب مغناطیسی بر برخی

( 39399میلی گرم در لیتر) نسبت به شاهد ( 39322میلی

خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی مرزه

گرم در لیتر) شد.

با توجه به آنالیز نتایج جدول  5استفاده از آب
مغناطیسی تاثیر معنیداری در سطح یک درصد بر میزان
a

a

b

فنل کل

0.1
0.08

فالونوئید

0.04

a

ab
b

)(mg.l-1

0.06

0.02
0

0/1تسال

0/2تسال

شاهد

آب مغناطیسی

شکل  -2میانگین مقدار فنل کل و فالونوئید گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف آب مغناطیسی

باتوجه به افزایش غلظت نیتروژن گیاه دارویی مرزه

عباس زاده )2395 ،و میزان فنل کل درآلوئهورا (عباس

در تیمار با آب مغناطیسی بهنظر میرسد آب مغناطیسی

زاده  )2392مشاهده شدهاست .علت آن میتواند تاثیر

با تاثیر روی جذب نیتروژن منجر به افزایش محتوای فنل

میدانهای الکترومغناطیس بر تبادل یونها در غشا و یا

کل گیاه گردیده است.

تاثیر بر آنزیمهای دخیل در فرایند متابولیکی باشد.

باتوجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها

بر طبق نتایج بهدست آمده میدان مغناطیسی منجر به

مشخص گردید تیمار آب مغناطیسی تاثیر معنیداری در

افزایش آنزیم  PALدر گیاه توتون شدهاست (تربی و

سطح  5درصد بر فالونوئید کل گیاه دارویی مرزه داشت.

همکاران )2337 ،و از آنجاکه این آنزیم در مسیر فنیل

با توجه به نمودار یک مقایسه میانگین دادهها افزایش در

پروپانوئیدی جهت تولید فالونوئیدها نقش دارد ،لذا بهنظر

تیمار  )393222( 3 /2و  )393950( 3/9تسال آب مغناطیسی

میرسد احتماال این تیمار منجر به افزایش آنزیم PAL

نسبت به شاهد ( )393322میلی گرم بر لیتر را نشان

در گیاه دارویی مرزه گشته و نهایتا منجر به افزایش

میدهد.

فالونوئید این گیاه شدهاست.

در بررسیهای انجام شده تاثیر مثبت میدان
مغناطیسی بر میزان فالونوئید در بادرنجبویه (پوراکبر و

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها در جدول 5
نشان داد که تیمار آب مغناطیسی تاثیر معنیداری در
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سطح  5درصد بر میزان درصد وزنی اسانس گیاه

(مکی زاده تفتی و همکاران  .)2392از آنجاییکه در این

دارویی مرزه داشت.

پژوهش تیمار با آب مغناطیسی موجب افزایش غلظت

کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و

نیتروژن بدون استفاده از کودهای شیمیایی شده ،لذا

کیفی گیاه مرزه اثر مثبتی داشته و سبب افزایش معنیدار

بهنظر میرسد همین امر منجر به افزایش اسانس در این

عملکرد اسانس در واحد سطح نسبت به شاهد شده است

گیاه باشد.

a

b

 0/2تسال

 0/1تسال

سطوح مختلف آب مغناطیسی

عملکرد اسانس ()%

ab

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

شاهد

شکل  -3میانگین درصد اسانس گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف آب مغناطیسی

اجزای اسانس

(جباری و همکاران  )2339تیمار آب مغناطیسی در این

بر اساس نتاج بدست آمده از تجزیه ترکیبات اسانس

پژوهش منجر به افزایش غلظت نیتروژن در گیاه گردید

توسط  GC-MASSمیزان اجزای تشکیل دهنده اسانس

و بهنظر می رسد به همین علت احتماال میزان کاراکرول

به شرح ذیل میباشد.

این گیاه نیز افزایش یافتهاست.

باتوجه به ترکیبات فوق درصد ترکیبات مهمی

بتاپینن و آلفا پینن جز دسته مونوترپنهای دوحلقهای

همچون آلفا پینن ،بتاپینن ،کارواکرول و گاما ترپینن در

بوده که در صنعت اسانس بهعنوان ترکیبات پایهای

سطوح مغناطیسی بیشتر از آب معمولی بود .البته تنوع

اترهای روغنی بهشمار میروند .این دو ترکیب ایزومر

ترکیبات موجود در آب معمولی بیشتر از آب مغناطیسی

هم بوده و در واکنشهای مختلف از جمله

بود که به علت مقادیر پایین در جدول آورده نشده است.

و

ایزومریزاسیون،

اکسیداسیون،

هیدراسیون

کارواکرول یک مونوترپن فنولی است که دارای

اسیتیالسیون شرکت دارند .هر دو ترکیب آلفا و بتا پینن

خاصیت آنتی اکسیدانی ،ضدباکتریایی ،ضدمیکروبی

دارای اثرات ضد میکروبی روی باکتریهای گرم مثبت و

بوده و همراه با گامـا تـرپینن ،ترکیب اصلی اسانس مرزه

منفی همچنین اثرات ضد قارچی میباشند (دهار و

تابستانه را تشکیل می دهد (عباسی و همکاران .)2335

همکاران  .)2392با توجه به نتایج جدول  2تیمار با آب

در این پژوهش میزان کارواکرول در حالت آب

مغناطیسی توانسته این دو ترکیب مهم را نسبت به حالت

مغناطیسی  3/2تسال نسبت به شاهد افزایش پیدا

شاهد افزایش دهد.

کردهاست .نتایج حاصل از پژوهشی که روی گیاه دارویی
آویشن انجام شد ،نشان داد استفاده از کود نیتروژن
توانست میزان کارواکرول این گیاه را افزایش دهد

جدول  -6اجزای ترکیبات اسانس در سطوح مختلف مغناطیسی
 3/2تسال

 3/9تسال

شاهد

KI

ترکیب

شماره
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2/9

9/92

3/02

930

α-thujene

9

9/92

9/90

3/25

939

α-pinene

2

3/99

-

-

948

β-phellendrene

0

3/92

-

-

954

camphene

2

3/25

-

-

975

sabinene

5

3/93

3/22

3/90

979

β-pinene

2

2/52

9/72

3/22

991

β-myrcene

7

3/70

3/29

3/92

1003

α-phellandrene

2

2/95

2/52

9/05

1017

α-terpinene

9

5/25

0/93

9/23

1025

p-cymene

93

22/92

25/59

90/79

1060

3/97

3/97

-

1070

-

-

1098

3/22

-

-

1177

3/97

3/95

3/92

1290

γ-terpinene
(cis)-sabinene
hydrate
(trans)-sabinene
hydrate
terpinene-4-ol
thymol

99

22/99

27/29

22/27

1299

carvacrol

92

3/52

3/22

3/72

1413

β-caryophyllene

97

-

-

3/52

1500

bicyclogermacrene

92

9/22

3/79

3/92

3/29

3/92

3/05

1506
1576

β-bisabolene
spathulenol

99

%3/29

92
90
92
95

23

گاما ترپینن جز ترکیبات اصلی مرزه بخصوص مرزه

اثـر مصـرف تیمارهـای مختلـف کـود نیتـروژن

تابستانی میباشد (مکی زاده و همکاران  )2392که در

مـیتـوان گفـت اسانسها ترکیبهای ترپنوئیدی بوده و

صنایع دارویی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد .در این

واحدهای سـازنده آنها نیازمند  ATPو NADPH

پژوهش باتوجه به نتایج ذکر شده در جدول شش ،درصد

هستند و حضور عناصـری نظیـر نیتـروژن و فسفر برای

گاماترپینن در تیمار با آب مغناطیسی  3/2تسال و 3/9

تشکیل ترکیبهـای اخیـر ضـروری مـی باشـد (لومیس

نزدیک به دو برابر حالت شاهد شدهاست.

و کورتئا .)9972

اسانسها از دو مسیر بیوسنتزی موالونات 9و اسید

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که تیمار با آب

شیکیمیک 2منشا میگیرند (گانگ و همکاران  .)2339مسیر

مغناطیسی میتواند بدون استفاده از کودهای شیمیایی

موالونات با فتوسنتز ،آسیمیالسیون و رشد مرتبط است

منجر به افزایش جذب برخی عناصر مهم همچون

و نهایتاً منجر به تولید ترپنوییدها میشود (اگرچه

نیتروژن در گیاه گردد که با توجه به تاکید بر تولید

ترپنوییدها توسط مسیر فسفات متیلاریتریتول 0نیز تولید

ارگانیک گیاهان دارویی ،میتواند مورد توجه قرار بگیرد.

میشوند) ،در حالیکه اسید شیکیمیک به وسیله فعالیت

هرچند انجام آزمایشهای مختلف با مغناطیده های

فنیلآالنینآمونیالیاز انجام میگیرد و منجر به تولید

مختلف باعث دستیابی به نتایج مطلوبتر میگردد .تیمار

ترکیبات فنولی میشود .با افـزایش میـزان اسـانس در

آب مغناطیسی باعث افزایش ترکیبات مهمی همچون فنل،

1

3

- Mevalonate pathway
- Shikimic acid pathway

2

- Methylerythritol phosphate pathway
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 آلفا و بتا پینن و، کارواکرول، گاما ترپینن،فالونوئید
درصد اسانس گردد که از نظر صنایع دارویی بسیار
.حائز اهمیت خواهد بود
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