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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر عصاره مرزنجوش بر برخی خصوصیات کیفی و عملکرد دانه سویا ،آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه
شاهرود بهصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با  3تکرار اجرا شد .آزمایش شامل پیشتیمار بذری با عصاره مرزنجوش در
پنج سطح (عدم پیشتیمار ،پیشتیمار با عصاره  04و  04درصد مرزنجوش هر کدام بهمدت زمانهای  0و  9ساعت) بهعنوان عامل اول و
محلولپاشی با عصاره مرزنجوش در سه سطح (آب خالص ،غلظتهای  04و  04درصد مرزنجوش) بهعنوان عامل دوم بودند .نتایج نشان داد
میزان آنتوسیانین برگ در تیمارهای  04و  04درصد محلولپاشی  11/2و  0/5درصد بیشتر از شاهد بود .بالاترین مقادیر تعداد دانه در
غلاف و عملکرد دانه ،در گیاهانی مشاهده شد که بهمدت زمان  0ساعت با غلظتهای  04و  04درصد پیشتیمار و سپس با غلظت 04
درصد عصاره مرزنجوش محلولپاشی شده بودند .پیشتیمار با عصاره  04و  04درصد بهمدت زمان  9ساعت ،محتوای نسبی آب برگ را
حدود  30درصد نسبت به شاهد افزایش داد .میزان فلاونوئید برگ در اثر محلولپاشی با غلظتهای  04و  04درصد مرزنجوش بهترتیب
 1/50و  1/11درصد نسبت به شاهد افزایش یافت .بر اساس نتایج ،محلولپاشی  04درصد عصاره مرزنجوش همراه با  0ساعت پیشتیمار
بذر با عصاره  04درصد ،مناسبترین ترکیب تیماری در جهت بهبود خصوصیات کیفی و عملکرد دانه سویا میباشد.
واژههای کلیدی :آنتوسیانین ،فلاونوئید ،قندهای محلول ،گیاهان دارویی

مقدمه

مرغوبیت کنجاله ،تثبیت زیستی نیتروژن و افزایش

سویا (  ) Glycine max L.از جمله لگوم هـای

حاصل خیزی خاک از اهمیت بالایی در بین دانه های

راهبـردی است که ارزش غذایی بسیار زیادی دارد  .سویا

روغنی برخوردار است ( Rostami Ajirloo and Amiri,

به دلیـل اسـتفاده هـای فراوان دارویی و صنعتی بیشترین

.) 2018

سطح زیر کشت دانه های روغنـی (حدود  111میلیون

گیاهــان دارویــی و فرآوردههای آنها بهدلیل عـواملی چـون

هکتار) را در دنیـا دارا مـی باشـد و دارای تولیـد

ارزش بـالای اقتصادی و کمهزینه بودن تولید آنها ،نداشتن

اسـت،

اثرهای تخریبی بر محیط زیست ،کمعوارض بودن در مقایسه با

بـه طـوری کـه ایـن گیـاه یک چهارم از روغن و دو سوم

کودهای شـیمیایی در سـالهـای اخیـر از ارزش و جایگاه

از پروتئین خوراکی جهان را فراهم می کند ( FAO,

ویژهای برخوردار شدهاند ( .)Ansar et al., 2020امروزه توجه به

 .) 2017گیاه سویا با دارا بودن  24درصد روغن و 04

گیاهان دارویی بهعنوان محرکهای رشد ،درحال گسترش است.

درصد پروتئین به عنوان مهم ترین منبع تولید روغن و

گزارش شده است که عصارههای طبیعی گیاهان ،حاصل از برگ،

پروتئین گیاهی به شمار می رود که به دلیل سازگاری

دانه ،ریشه و میوه که آنتیاکسیدان و هورمون دارند میتوانند بر

وسیع با شرایط اقلیمی ،قابلیت هضم بالای روغن،

فرایندهای فیزیولوژیکی اثر داشته باشند .تأثیرات مثبت این

سالیانه ای

در

حدود

340

میلیون

تن
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ترکیبات روی رشد ،عملکرد و برخی ترکیبات شیمیایی گیاهان

نهایت باعث خنثی کردن رادیکالهای آزاد و ممانعت از

تحت تیمار نشان داده شده است ( ;Rady et al., 2013

اکسیداسیون میشود ( .)Tajkarimi et al., 2010محققان

.)Sellamuthua et al., 2013; Semidaa and Rady, 2014

اظهار داشتند از آنجاییکه مرزنجوش دارای خواص ضدباکتری،

درصد و سرعت سبز شدن ،وزن خشک گیاهچه و فعالیت

قارچی و بهویژه ضد مخمر قوی است ،تیمار میوهها با اسانس

آنزیمهای کاتالاز و اسکوربات پراکسیداز در کنجد ( Sesamum

مرزنجوش میتواند بهعنوان یکی از راهکارهای مفید جهت

 )indicum L.با افزایش غلظت عصاره شیرین بیان

افزایش ماندگاری محصولات باغبانی در زمان پس از برداشت

( )Glycyrrhiza glabraافزایش یافت ( PourGhasemian et

مورد توجه قرار گیرد ( .)Hosseini et al., 2019برخی دیگر از

 .)al., 2019محلولپاشی عصاره زنجبیل ( Zingiber

محققان گزارش دادند با توجه به اینکه عصـاره مرزنجـوش دارای

 )officinaleباعث افزایش قند محلول کل در گیاه مرزنجوش

خاصــیت آنتــیاکســیدانی و دارای ترکیبــات فنلــی و

گردید ( .)Shabana et al., 2017نتایج پژوهشی نشان داد

متانولی میباشد ،میتواند از این طریق افزایش میزان فلاونوئید از

عصاره برگ کینوا ( )Chenopodium quinoa willdتا غلظت

تخریب غشاهای سلولی و پراکسیداسیون لیپیدها جلوگیری کند

 15درصد باعث افزایش میزان آنتوسیانین گندم ( Triticum

( .)Ansar et al., 2020در تحقیق دیگری فعالیت آنتیاکسیدان

 )aestivum L.نسبت به شاهد شد ( 3/1برابر بیشتر) اما با

اسانسهای مرزنجوش ،آویشن و ریحان بر اساس خاصیت خنثی-

افزایش غلظت روند نزولی پیدا کرد (.)Mansouri et al., 2020

سازی رادیکالهای آزاد و تأثیر بر پراکسیداسیون لیپید مطالعه

در پژوهش دیگری ،استفاده از عصاره  04درصد مرزنجوش و 24

شد .اسانسها اثر جاروبکنندگی Reactive Oxygen ( ROS

درصد آویشن کوهی ( )Thymus vulgarisتحت شرایط آبیاری

 )Speciesقوی را نشان داده بهطوریکه تشکیل رادیکال

مناسب سبب افزایش  21/5درصدی و در شرایط کمآبی سبب

 DPPHرا بهطور معنیداری کاهش دادند .قویترین اثر مربوط

افزایش  55درصدی عملکرد دانه کنجد نسبت به تیمار شاهد

به اسانس مرزنجوش بود (.)Bozin et al., 2006

شد (.)Ansar et al., 2019

در شــرایط کــمآبــی اســتفاده از عصــاره مرزنجوش

یکی از گیاهانی که امکان بررسی و مطالعه بیشتر از نظر

میتواند سبب افزایش توان گیاه در مقابله با شرایط کمآبی شود

فعالیت آنتیاکسیدانی و میزان ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی برای

و از آنجاییکه نسبت بـه سـایر روشها هزینه کمتری نیاز دارد،

آن وجود دارد ،گیاه مرزنجوش است .مرزنجوش گیاهی از خانواده

بنابراین در مناطقی که با شرایط کمآبی روبرو هسـتند،

نعناع و بومی ایران میباشد .این گیاه علاوه بر استفاده در طب

مـیتـوان اسـتفاده از عصاره این گیاه را جهـت جبـران آسـیب-

سنتی بهعنوان داروی مسکن ،مدر ،معرق و ضد عفونی کننده ،در

هـای ناشـی از تـنش و بـهدنبـال آن افـزایش عملکرد پیشنهاد

درمان بیماریهای مربوط به معده و روده و همچنین یبوست

داد ( .)Ansar et al., 2020بنابراین در همین راستا ،پژوهش

کاربرد فراوانی دارد .گونههای جنس مرزنجوش بهطور گستردهای

حاضر با هدف بررسی تأثیر محلولپاشی و پیشتیمار عصاره گیاه

در صنعت ادویه مورد استفاده قرار میگیرند ( Andi et al.,

دارویی مرزنجوش بر برخی خصوصیات کیفی و عملکرد دانه

 .)2012پیکر رویشی مرزنجـوش بهسبب وجود اسانس ،معطر می-

سویا در شرایط آب و هوایی شاهرود انجام گردید.

باشد .مقدار اسانس در اندامهـای هوایی گیاه مرزنجوش تحت
شرایط اقلیمی محل رویـش متفـاوت و بین  4/5تا  1/5درصد
است (.)Omidbeigi, 1997; Vakili Shahrbabaki, 2008

مواد و روشها
آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه

عصاره مرزنجوش علاقه محققان و پژوهشگران زیادی را

شاهرود ،واقع در شهر بسطام (کیلومتر  5جاده شاهرود –

بهعنوان عامل آنتیمیکروبی و آنتیاکسیدانی زیاد بهخودش

آزادشهر) اجرا شد .شهرستان شاهرود در عرض جغرافیایی 30

جذب کرده است .این گیاه حاوی غلظت بالایی از ترکیبات فنلی

درجه و  29دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  55درجه و 51

شامل کارواکرول و تیمول میباشد که بهطور عمده اثر

دقیقه شرقی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است و میانگین

نگهدارندگی این گیاه مربوط به ترکیبات پلیفنلی است که در

ارتفاع آن از سطح دریا  1300متر است .منطقه بسطام دارای

ارزیابی خصوصیات کیفی و عملکرد دانه سویا در پاسخ به پیشتیمار و محلولپاشی عصاره گیاه مرزنجوش
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اقلیم سرد و خشک است .میانگین بارندگی سالانه در این منطقه

نقطه در عمق  4-34سانتیمتری نمونهبرداری بهعمل آمد.

بین  154تا  104میلیمتر است و بارندگی عمدتاً در فصل پاییز

نمونهها با هم ترکیب و یک نمونه مرکب تهیه و به آزمایشگاه

و زمستان رخ میدهد .حداقل و حداکثر دمای منطقه بهترتیب

منتقل شد .نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در

 -9/0و  04درجه سانتیگراد است .بهمنظور تعیین خصوصیات

جدول  1نشان داده شده است.

فیزیکی و شیمیایی خاک قطعه آزمایش ،قبل از کاشت از پنج
جدول  -0برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Some physical and chemical properties of the soil at the experimental site

هدایت

اسیدیته

مواد آلی

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

لای

رس

شن

بافت خاک

الکتریکی

Acidity
)(pH

Organic
matter

Nitrogen

Phosphorus
)(ppm

Potassium
)(ppm

Loam

Clay
)(%

Sand

Soil texture

Electrical
conductivity
)(dS.m-1
1.81

)(%

)(%

)(%

)(%
7.67

0.31

0.11

19

205

44

24

32

لومی رسی
Loamy-clay

آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای

داشت .آبیاری به صورت جوی و پشتهای و با دور آبیاری  1روز

کامل تصادفی با  3تکرار انجام شد .فاکتور اول شامل  5سطح

یکبار انجام شد .پس از استقرار کامل گیاه ،تنک کردن بوتههای

پیشتیمار بذر با عصاره مرزنجوش (عدم پیشتیمار و پیشتیمار

اضافی (در دو نوبت تا قبل از رشد کامل) و مبارزه با علفهای

با دو غلظت  04و  04درصد هر کدام بهمدت  0و  9ساعت) و

هرز به صورت وجین کامل دستی انجام گرفت .مرحلهی اول

فاکتور دوم  3غلظت محلولپاشی با عصاره مرزنجوش (آب

محلولپاشی  01روز بعد از کاشت ( 5برگی) و مرحلهی دوم

خالص 04 ،درصد و  04درصد) بودند .در مجموع در هر تکرار

محلولپاشی  54روز بعد از کاشت (آغاز گلدهی) ،هنگام عصر و

 15ترکیب تیماری وجود داشت .برای تهیه عصاره آبی مرزنجوش

در هوای آرام انجام شد .صفات مورد بررسی شامل فلاونوئید

از روش دم کردن استفاده شد .برای این منظور ابتدا مقدار 144

برگ ،قندهای محلول ،پایداری غشا ،آنتوسیانین برگ ،محتوای

گرم از برگ و سرشاخههای خشک مرزنجوش در یک لیتر آب

نسبی آب برگ ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد دانه در غلاف و

مقطر که از قبل به دمای  14درجه سانتیگراد رسانده شده بود،

عملکرد دانه بودند .در نهایت ،پس از جمعآوری دادهها ،تجزیه و

قرار داده شد .سپس بهمدت  05دقیقه در دمای  14درجه

تحلیل آنها با استفاده از نرمافزار  SASو رسم شکلها توسط

سانتیگراد برای خارج شدن عصاره مرزنجوش به آن زمان داده

نرمافزار  EXCELانجام شد .مقایسه میانگین دادهها با استفاده

شد .عصاره حاصل با استفاده از کاغذ صافی ،صاف و ناخالصهای

از آزمون  LSDدر سطح پنج درصد صورت گرفت.

آن جدا گردید .برای ساخت عصارههای  04و  04درصد
مرزنجوش 04 ،و  04میلیلیتر از عصاره بهدست آمده جدا و با

نتایج و بحث

آب مقطر به حجم  144میلیلیتر رسانده شد .بذرها بهمدت

فلاونوئید برگ

زمانهای تعیین شده ( 0و  9ساعت خیسخوردگی) در عصاره-

مطابق با نتایج تجزیه واریانس ،میزان فلاونوئید برگ تنها از

های  04و  04درصد مرزنجوش قرار گرفتند و پس از اینکه به-

محلولپاشی برگی با عصاره مرزنجوش در سطح احتمال پنج درصد

مدت دو روز در سایه خشک شدند ،اقدام به کشت آنها شد.

تأثیر پذیرفت (جدول  .)2میزان فلاونوئید برگ در اثر محلولپاشی با

عملیات کاشت بذور سویا رقم  DPXدر خردادماه با دست

غلظتهای  04و  04درصد مرزنجوش بهترتیب  1/50و  1/11درصد

انجام شد .عمق کاشت بذر 5 ،تا  1سانتیمتر بود .در هر کرت

نسبت به شاهد افزایش یافت .البته تنها افزایش ناشی از غلظت بالاتر به

آزمایشی  0خط کاشت به طول  5متر با فاصله بین خطوط 54

لحاظ آماری معنیدار بود .بین دو تیمار  04و  04درصد محلولپاشی

سانتیمتر و فاصله بین بوتهها روی ردیف  5سانتیمتر قرار

نیز اختلاف معنیداری مشاهده نشد (شکل .)1
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جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) ویژگیهای کیفی و عملکرد دانه سویا تحت تأثیر پیشتیمار بذر و محلولپاشی با عصاره مرزنجوش
Table 2- Analysis of variance (mean squares) of qualitative characteristics and grain yield of soybean affected by seed pretreatment
and foliar application with marjoram extracts

تعداد

تعداد

دانه در

غلاف در

Grain
yield

غلاف

بوته

Grains
number
per pod

Pods
number
per plant

RWC

عملکرد

محتوای

آنتوسیانین

نسبی

برگ

آب برگ

Anthocya
nin

پایداری

قندهای

غشا

محلول

فلاونوئید

درجه

Membrane
stability

برگ

برگ

آزادی

Soluble
sugars

Flavonoid

df

*92828.66

0.12ns

*6043.62

*132.01

*37.63

*87.1

155.15ns

0.2ns

2

**12090.75

**3.29

35.3ns

**114.2

7.36ns

21.15ns

82.56ns

2.14ns

4

*1565.2

**2.43

**3916.82

7.21ns

*113.11

*260.22

*517.59

*15.74

2

محلول پاشی
Foliar
)application (B

**2165.2

**0.64

**892.52

11.5ns

12.31ns

**320.13

**155.9

2.28ns

8

A×B

3686.66

0.32

166.45

12.32

27.9

40.16

166.94

10.47

28

خطا

14.20

23.16

16.66

14.25

10.18

20.40

24.47

14.01

دانه

منابع تغییر
S.O.V

تکرار
Replication

پیش تیمار بذر
Seed pretreatment
)(A

Error
)C.V. (%

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح  5و  1درصد :ns .عدم معنیداری.
* and ** significant at the 5 and 1 percent. ns: non-significant.

فلاونوئیدهای موجود در برگ بهعنوان گیرنده رادیکالهای

متانولی میباشد ،میتواند از این طریق افزایش میزان فلاونوئید از

آزاد عمل میکنند و گیاهان را در برابر تنشهای اکسیداتیو

تخریب غشاهای سلولی و پراکسیداسیون لیپیدها جلوگیری کند

محافظت میکنند .همچنـین ،فلاونوئیـدهـا بـهطـور مسـتقیم بـا

( .)Ansar et al., 2020نتایج پژوهشی نشان داد محلولپاشی

وارد شـدن در واکنشهای احیایی و یا بهطور غیر مستقیم

عصاره زنجبیل بهمیزان  14میلیگرم بر لیتر ،باعث افزایش

بهوسـیله کلات کردن آهن ،مانع تنش اکسیداتیو میشوند

محتوای فلاونوئید در گیاه مرزنجوش گردید ( Shabana et al.,

( .)Yadegari, 2015از آنجـاییکـه عصـاره مرزنجـوش دارای

.)2017

خاصــیت آنتــیاکســیدانی و دارای ترکیبــات فنلــی و

شکل  -0مقایسه میانگین میزان فلاونوئید تحت تأثیر محلولپاشی با عصاره مرزنجوش
Figure 1- Mean comparison of flavonoids affected by foliar application with marjoram extracts
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در مقایسه با شاهد بهبود بخشید .مقادیر بالایی از قندهای

نتایج تجزیه واریانس نشان داد میزان قندهای محلول ،تحت

محلول با افزایشی معادل  23/5درصد نسبت به شاهد از برگ

تأثیر اثر متقابل محلولپاشی و پیشتیمار بذری (در سطح

گیاهانی بهدست آمد که بذر آنها  9ساعت با هر دو غلظت  04و

احتمال یک درصد) قرار گرفت (جدول  .)2انجام محلولپاشی در

 04درصد عصاره مرزنجوش پیشتیمار شده بودند و سپس

شرایط عدم پیشتیمار بذر تأثیری بر این صفت نداشت ولی

عصاره  04درصد مرزنجوش را از طریق برگ خود دریافت کرده

محلولپاشی بهویژه با غلظت بالاتر ،میزان قندهای محلول برگ را

بودند (شکل .)2

شکل  -2مقایسه میانگین قندهای محلول برگ تحت تأثیر ترکیبات تیماری حاصل از پیشتیمار بذر و محلولپاشی با عصاره مرزنجوش
Figure 2- Mean comparison of soluble sugars affected by the combination of seed pretreatment and foliar application of Marjoram
extract

در همین راستا ،نتایج پژوهشی نشان داد میزان قندهای

و همکاران ( )Daizy et al., 2007نشان داد کـه مواد دگرآسیب

محلول در اندامهـای هـوایی و ریشـه گیـاه جـو ( Hordeum

فنلی آزاد شده از گیاه سلمه تره ()Chenopodium album L.

 )vulgare L.و خاکشیر ( )Descurainia sophia L.تحت

باعث کاهش قنـدهای محلـول در نخـود ( Cicer arietinum

تیمار با عصاره دانـه و بـرگ گیـاه اکـالیپتوس ( Eucalyptus

 )L.و نخود سبز ( )Pisum sativum L.شدند.

 )globulus Labill.در کلیـه غلظتها نسبت به شاهد افزایش
یافت ( .)Saraei et al., 2012با افزایش غلظت عصاره آبی تلخه

پایداری غشاء پلاسمایی برگ

( )Acroptilon repens L.و سورگوم ( Sorghum bicolor

نتایج نشان داد اثر متقابل محلولپاشی و پیشتیمار بذر با

 ،)L.میزان قندهای محلول در گیاهان زراعی گندم و چغندرقند

عصاره مرزنجوش بر پایداری غشاء پلاسمایی برگ (در سطح

( )Beta vulgaris L.افزایش معنیداری پیدا کردند .بهطوریکه

احتمال یک درصد) معنیدار بود (جدول  .)2مقادیر بالایی از

بیشترین میزان قند محلول در هر دو گیاه زراعی به غلظت 24

میزان پایداری غشا ،در پیشتیمار بذر با غلظت  04درصد به

درصد عصاره تعلق داشت ( .)Hatami Hampa et al., 2018در

مدت زمان  9ساعت توأم با غلظت  04درصد محلولپاشی با

پژوهش دیگری ،نتایج نشان داد محلولپاشی عصاره زنجبیل

عصاره مرزنجوش بهدست آمد که این ترکیب تیماری میزان

باعث افزایش قند محلول کل در گیاه مرزنجوش گردید

پایداری غشاء پلاسمایی برگ را بهطور معنیدار و به میزان 24

( .)Shabana et al., 2017افزایش میزان قندهای محلول در

درصد نسبت به شاهد افزایش داد .اگرچه اکثر ترکیبات تیماری

گیاه تربچه بر اثر کاربرد عصاره آبی نعناع فلفلی ( Mentha

مورد مطالعه اختلاف معنیداری با هم نداشتند با این وجود توأم

 )piperita L.را به کاهش فعالیت تعدادی از آنزیمهای تنفسی و

شدن محلولپاشی با بالاترین غلظت عصاره مرزنجوش (04

کاهش مصرف قند در شرایط تنش آللوپاتی میدانند

درصد) با کلیه سطوح پیشتیمار بذر ،وضعیت بهتری از پایداری

( .)Mahdavikia et al., 2017با اینحـال نتایج پژوهش دایزی

غشاء را به نمایش گذاشت (شکل .)3
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شکل  -7مقایسه میانگین پایداری غشاء پلاسمایی تحت تأثیر ترکیبات تیماری حاصل از پیشتیمار بذر و محلولپاشی با عصاره مرزنجوش
Figure 3- Mean comparison of membrane stability affected by the combination of seed pretreatment and foliar application of Marjoram extract

محققان اظهار داشتند محلولپاشی با دو غلظت  14و 24
درصد آویشن کوهی پایداری غشاء پلاسمایی برگ را نسبت به

 04و  04درصد محلولپاشی 11/2 ،و  0/5درصد بیشتر از شاهد
بود (شکل .)0

شاهد در گیاه لوبیا چشم بلبلی بهبود بخشید ( Alinejad,

در همین راستا ،نتایج پژوهشی نشان داد عصاره برگ کینوا

 .)2014در پژوهشی که به منظور بررسی عصاره آبی بقایای کینوا

تا غلظت  15درصد باعث افزایش میزان آنتوسیانین گندم نسبت

بر گندم انجام شد ،نتایج حاکی از آن بود که با افزایش غلظت تا

به شاهد شد ( 3/1برابر بیشتر) اما با افزایش غلظت روند نزولی

سطح  25درصد ،درصد نشت الکترولیتها در گیاهچههای گندم

پیدا کرد .عصارههای ریشه و ساقه در غلظت  5و  25درصد باعث

کاهش یافت .اما با افزایش غلظت عصاره آبی میزان نشت افزایش

کاهش محتوای آنتوسیانین در گیاهچه گندم شدند .اما با افزایش

یافت ( .)Mansouri et al., 2020در بررسی عصاره آبی برگ و

غلظت عصاره ساقه و ریشه میزان محتوای آنتوسیانین افزایش

پودر برگ اکالیپتوس بر گیاه ذرت ( )Zea maysو علف هرز

یافت ( .)Mansouri et al., 2020در پژوهش دیگری ،نتایج

ارزن وحشی ( ،)Panicum miliaceumنتایج نشان داد ضریب

نشان داد تمشکهای تیمار شده با اسانسهای گیاهی سطوح

پایداری غشا در گیاه زراعی ذرت متأثر از کلیه غلظتهای عصاره

بالای مواد فنلی ،محتوای آنتوسیانین و فعالیت آنتیاکسیدانی

آبی و تیمار  5درصد پودر برگ اکالیپتوس افزایش یافت ولی در

قویتری نسبت به تمشکهای تیمار نشده داشتند ( Jin et al.,

علف هرز ارزن وحشی متأثر از همه تیمارها کاهش یافت

 .)2012محققان دریافتند اسانس آویشن باغی موجب افزایش

بهطوریکه بیشترین کاهش مشاهده شده مربوط به ارزن وحشی

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی مانند کاتالاز و اسکوربات

تیمار شده با عصاره آبی  24گرم در لیتر بود ( Asiaee et al.,

پراکسیداز شده و از طرف دیگر سبب بهبود در کیفیت و کمیت

 .)2020با افزایش غلظت عصاره آبی گلرنگ ( Carthamus

میوه آووکادو گردید (.)Sellamuthu et al., 2013

 )tintoriusافزایش نشتی غشـاء سلولی و غلظت مالـون دی
آلدهیـد برگ در ماشک گل خوشـهای ( )Vicia villosaدیـده
شـد (.)Farhoudi, 2014

آنتوسیانین برگ
مطابق با نتایج تجزیه واریانس ،میزان آنتوسیانین برگ تنها
از محلولپاشی برگی با عصاره مرزنجوش در سطح احتمال پنج

محتوای نسبی آب برگ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد از بین منابع تغییر ،تنها اثر
پیشتیمار بذر با عصاره مرزنجوش (در سطح احتمال یک درصد)
بر محتوای نسبی آب برگ معنیدار شد (جدول  .)2پیشتیمار
بذر نسبت به عدم پیشتیمار (شاهد) افزایش معنیداری در

درصد تأثیر پذیرفت (جدول  .)2گیاهانی که با عصاره مرزنجوش

محتوای نسبی آب برگ ایجاد کرد .بهطورکلی اثر افزایش زمان

محلولپاشی شده بودند از آنتوسیانین بالاتری در برگ خود

پیشتیمار بر این صفت بسیار چشمگیرتر از اثر افزایش غلظت

برخوردار بودند .به اینترتیبکه میزان این صفت در تیمارهای

پیشتیمار بود .کمترین میزان آب نسبی برگ معادل 55/2

ارزیابی خصوصیات کیفی و عملکرد دانه سویا در پاسخ به پیشتیمار و محلولپاشی عصاره گیاه مرزنجوش
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درصد در گیاهان شاهد ثبت شد .پیشتیمار با عصاره  04و 04

نیز بین  15/5تا  11/5درصد افزایش در این صفت بهدست آمد.

درصد به مدت زمان  9ساعت ،محتوای نسبی آب برگ را حدود

غلظتهای  04و  04درصد در مدت زمانهای  0و  9ساعت

 30درصد نسبت به شاهد افزایش داد .در مدت زمان  0ساعت

اختلاف معنیداری با یکدیگر نداشتند (شکل .)5

شکل  -0مقایسه میانگین آنتوسیانین برگ تحت تأثیر محلولپاشی با عصاره مرزنجوش
Figure 4- Mean comparison of leaf anthocyanin affected by foliar application with marjoram extracts

شکل  -3مقایسه میانگین محتوای نسبی آب برگ تحت تأثیر پیش تیمار با عصاره مرزنجوش
Figure 5- Mean comparison of leaf relative water content affected by pre-treatment with marjoram extract

در همین راستا ،نتایج پژوهشی نشان داد  24ساعت

 )arvensisو پنیرک صحرایی ( )Malva sylvestrisبر سه رقم

پیشتیمار بذر لوبیا چشم بلبلی با غلظت  14درصد عصاره

کنجد انجام شد ،نتایج نشان داد غلظت  5درصد عصاره ریشه

آویشن کوهی محتوای نسبی آب برگ را افزایش داد

علف هرز پیچک صحرایی بر محتوای رطوبت نسبی رقم یلووایت

( .)Alinejad, 2014در پژوهش دیگری که بهمنظور بررسی

اثر افزایشی داشت و رطوبت نسبی بالاتری نسبت به سایر ارقام

عصاره اندامهای مختلف علفهای هرز پیچک ( Convolvulus

نشان داد (.)Alipour et al., 2019
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تعداد غلاف در بوته

معنی دار و بین  35تا  102درصد افزایش دادند .در این بین،

نتایج حاکی از آن بود که اثر متقابل پیش تیمار بذر و

اثر پیش تیمار بذر با غلظت  04درصد بهمدت  0ساعت و نیز

محلول پاشی با عصاره مرزنجوش توانست اثر معنی داری بر

همراه شدن آن با محلول پاشی  ،بیشتر از سایر تیمارها بود.

تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال یک درصد ایجاد نماید

بهطور مشخص  0ساعت پیش تیمار بذر با عصاره مرزنجوش

(جدول  .) 2تعداد غلاف شمارش شده در بوته هایی که هیچ

 04درصد توأم با محلول پاشی با غلظت  04درصد  ،بیشترین

تیماری دریافت نکردند (شاهد) به طور متوسط  05عدد بود

تأثیر را در افزایش تعداد غلاف در بوته داشت .ترکیب

که کمترین مقدار در ترکیبات تیماری مورد مطالعه بود.

تیماری مذکور تعداد غلاف در بوته را نسبت به شاهد

نتایج نشان داد همه تیمارها  ،تعداد غلاف در بوته را به طور

 102درصد افزایش داد (شکل .) 0

شکل  -3مقایسه میانگین تعداد غلاف در بوته سویا تحت تأثیر ترکیبات تیماری حاصل از پیشتیمار بذر و محلولپاشی با عصاره مرزنجوش
Figure 6- Mean comparison of pods number per plant affected by the combination of seed pretreatment and foliar application of
Marjoram extract

در همین راستا ،نتایج پژوهشی نشان داد که استفاده از
تیمار عصاره مرزنجوش تحت شرایط بدون تنش تعداد

روی تعداد گلهای تلقـیح شـده و نیـام هـای تولیـد شده
ارقام لوبیا نداشت ( .) Amini and Namdarei, 2013

کپسول در بوته کنجد را افزایش داد ( Ansar et al.,

 .) 2019افزایش تعداد کپسول در بوته در نتیجه استفاده از

تعداد دانه در غلاف

عصاره گیاهی در هر دو شرایط تنش و عدم تنش را شاید

بر اساس نتایج به دست آمده ،اثر متقابل پیشتیمار بذر و

بتوان به اثرگذاری این عصاره بر ارتفاع بوته نسبت داد و از

محلولپاشی با عصاره مرزنجوش ،در سطح احتمال یک درصد بر

آنجایی که استفاده از این عصارهها سبب افزایش ارتفاع در

تعداد دانه در غلاف معنیدار بود (جدول  .)2بهطور متوسط تعداد

بوتهها خواهد شد و رشد گیاه بیشتر میباشد در نتیجه

 3دانه در غلاف گیاهان شاهد ثبت شد .انجام محلولپاشی و

تعداد اندامهای زایشی در بوته بیشتر خواهد شد ( Ansar et

پیشتیمار با عصاره مرزنجوش بهتنهایی نتوانست موجب تغییر

 .) al., 2019محققان دریافتن د  24ساعت پیش تیمار بذر با

در این عدد شود .در حالیکه توأم شدن این دو تیمار با هم ،اثر

غلظت  14درصد عصاره آویشن کوهی تعداد غلاف در بوته

مثبت و قابل توجهی بر تعداد دانه در غلاف داشت .بالاترین

لوبیا چشم بلبلی را بهبود می بخشد ( .)Alinejad, 2014

مقادیر ثبت شده برای تعداد دانه در غلاف ،متعلق به گیاهانی بود

نتایج پژوهش دیگری نشان داد که کاربرد عصاره آبی تاج

که به مدت  0ساعت با غلظت  04و  04درصد عصاره مرزنجوش

خروس ( ) Amaranthus retroflexus L.تأثیر معنی داری

پیشتیمار شدند و همزمان عصاره  04درصد را از طریق برگها
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دریافت نمودند بهطوریکه تعداد دانه در غلاف در این شرایط 01

از عصاره مرزنجوش و آویشن کوهی تعداد دانه در کپسول کنجد

درصد نسبت به شاهد افزایش داشت (شکل  .)1مرزنجوش به-

را افزایش داد ( .)Ansar et al., 2019در پژوهش دیگری،

دلیل خاصیت آنتیاکسیدانی با گونههای فعال اکسیژن مقابله و

محققان اظهار داشتند محلولپاشی با عصاره برگی Moringa

سیستم دفاعی اکسیداتیو را تقویت میکند .لذا در چنین

 oleiferaباعث افزایش عملکرد دانه و بیولوژیک ،اجزای عملکرد

شرایطی ،افزایش تولید و توزیع مواد فتوسنتزی به دور از انتظار

و شاخص برداشت در گندم گردید (.)Yasmeen et al., 2012

نمیباشد .در همین راستا ،نتایج پژوهشی نشان داد که ،استفاده

شکل  -3مقایسه میانگین تعداد دانه در غلاف سویا تحت تأثیر ترکیبات تیماری حاصل از پیشتیمار بذر و محلولپاشی با عصاره مرزنجوش
Figure 7- Mean comparison of grains number per pod affected by the combination of seed pretreatment and foliar application of
Marjoram extract

عملکرد دانه

یکی از عوامل دستیابی به عملکرد بالا در واحد سطح ،درصد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد کلیه منابع تغییر بر عملکرد

و سرعت جوانهزنی بذرها و استقرار گیاهچههای حاصل از بذور

دانه تأثیر معنیداری داشتند (جدول  .)2نتایج برهمکنش عوامل

کشت شده است .بهطور طبیعی هرچه سرعت جوانهزنی و درصد

مورد بررسی حاکی از آن بود که بالاترین مقادیر عملکرد دانه در

بذرهای جوانهزده در مزرعه بیشتر باشد ،استفاده از منابع رشد

گیاهانی مشاهده شد که ابتدا به مدت زمان  0ساعت با

نظیر نور ،آب و عناصر غذایی نیز بهتر خواهد بود ( Foti et al.,

غلظتهای  04و  04درصد پیشتیمار و سپس با غلظت 04

 .)2002با توجه به اینکه عصاره مرزنجوش باعث تسریع در

درصد عصاره مرزنجوش محلولپاشی شدند .عملکرد دانه در این

جوانهزنی و سبز شدن بذور میگردد ،لذا افزایش رشد و عملکرد

تیمارها  131درصد بیشتر از شاهد بود .عملکرد بهدست آمده از

بذور پرایم شده با عصاره مرزنجوش به دور از انتظار نمیباشد .در

 9ساعت پیشتیمار و همین سطح از محلولپاشی نیز قابلتوجه

همین راستا ،محققان دریافتند استفاده از عصاره  04درصد

بود و اختلاف معنیداری با دو ترکیب تیماری یاد شده نداشت.

مرزنجوش و  24درصد آویشن کوهی تحت شرایط آبیاری

بهجز انجام محلولپاشی در سطح صفر پیشتیمار که هیچ اثر

مناسب سبب افزایش  21/5درصدی و در شرایط کمآبی سبب

مثبتی بر عملکرد دانه نداشت ،سایر ترکیبات تیماری این صفت

افزایش  55درصدی عملکرد دانه کنجد نسبت به تیمار شاهد

را بهطور معنی داری افزایش دادند .بهطور نسبی افزایش غلظت

شد ( .)Ansar et al., 2019در پژوهش دیگری ،نتایج حاکی از

محلولپاشی اثر منفی و افزایش غلظت پیشتیمار اثر مثبت بر

آن بود که مصرف عصاره برگی  Moringa oleiferaباعث

عملکرد دانه داشت (شکل .)5

افزایش  24تا  35درصدی عملکرد در بادام زمینی ( Arachis

استخدامی و همکاران
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 ،)hypogaea L.پیاز ( ،)Allium cepa L.گوجه

میزان فتوسنتز را افزایش و از خسارت به گیاه جلوگیری میکند

( ،)Lycopersicon esculentum [L.] Mill.ذرت و نیشکر

و سبب افزایش فتوسنتز و به دنبال آن انتقال بیشتر مواد پرورده

( )Saccharum offcinarum L.گردید ( Foidle et al.,

گیاهی به اندامهای زایشی خواهد شد و از این طریق تحت

 .)2001استفاده از عصارههای گیاهی بهدلیل خاصیت

شرایط تنش تعداد اندامهای زایشی افزایش یافته و به دنبال آن

آنتیاکسیدانی و دارا بودن موادی از قبیل متانول تحت شرایط

عملکرد گیاه نیز افزایش مییابد (.)Ansar et al., 2019

تنش میزان تنفس نوری را کاهش خواهد داد و بهدنبال آن

شکل  -3مقایسه میانگین عملکرد دانه سویا تحت تأثیر ترکیبات تیماری حاصل از پیشتیمار بذر و محلولپاشی با عصاره مرزنجوش
Figure 8- Mean comparison of grain yield affected by the combination of seed pretreatment and foliar application of Marjoram
extract
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مرزنجوش همراه با  0ساعت پیشتیمار بذر با عصاره  04درصد،
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Abstract
An experiment was conducted in the research field of Shahroud University as a factorial based on
completely randomized blocks in three replications to study the effects of marjoram extract on some
qualitative characteristics and grain yield of soybean. The first factor was foliar application of
extract in three levels (distilled water spraying, extract spraying of 40 and 60%) and the second
factor was marjoram extract in five levels (no pretreatment, pretreatment with extract of 40 and 60%
each for 6 and 9 hours). Foliar applications of 40% and 60% marjoram extract increased leaf
anthocyanin by 11.2 and 6.5%, respectively, when compared to the control. The highest grain
number per pod and grain yield were observed after a 6-hour pre-treatment with concentrations of
40 and 60% extract, followed by a foliar application of 40% extract. Pre-treatment with
concentrations of 40% and 60% for 9 hours increased relative water content by 34% when
compared to the control. Foliar application of 40 and 60% marjoram extract increased leaf flavonoid
content by 1.56 and 1.71%, respectively, when compared to the control. According to the findings, a
pre-treatment with a 40% concentration for 6 hours followed by a foliar application of a 40% extract
is the best treatment combination for improving the quality characteristics and grain yield of
soybean.
Key words: Anthocyanin, Flavonoid, Medicinal plants, Soluble sugars

