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  چکیده 

تبه بررسی  مرزنجوشثیر  أمنظور  (بر    عصاره  کشاورزي  مزرعه  در    آزمایشی  )Glycine maxسویا  بهدانشکده  شاهرود  صورت  دانشگاه 

عدم  تیمار بذري با عصاره مرزنجوش در پنج سطح (آزمایش شامل پیش تکرار اجرا شد.   3هاي کامل تصادفی با  فاکتوریل با طرح پایه بلوك 

پاشی با  ل اول و محلو   عاملن  اعنوبهساعت)    9و    6هاي  مدت زماندرصد مرزنجوش هر کدام به  60و    40تیمار با عصاره  پیش  ،تیمارپیش 

باالترین نتایج نشان داد که    .دوم بودند  عامل  عنوانبهدرصد مرزنجوش)    60و    40  هايغلظت،  آب خالص عصاره مرزنجوش در سه سطح (

تیمار با غلظت  ساعت پیش   6گرم در مترمربع) از ترکیب تیماري    0/279گرم در مترمربع) و وزن خشک ساقه (  3/253وزن خشک برگ (

  درصد   40  عصاره  با  پاشیمحلول   از  برگ و تعداد شاخه جانبی درجه دوم،  سطح  شاخص  پاشی حاصل شد. بیشترینمحلول   درصد توأم با  40

-میلی  029/0بیشترین میزان کاروتنوئید (  .گردید  شاهد  به  نسبت  درصدي  3/18و    8/8  افزایش  ترتیب باعثبه  که  آمد  دستبه  مرزنجوش

تیمار بذر  ساعت پیش  9زمان  گرم بر گرم وزن خشک) در ترکیب تیماري در مدتمیلی  12/1(گرم بر گرم وزن خشک) و کلروفیل برگ  

غلظت   با  مرزنجوش مشاهده شد.  درصد محلول  60توأم  با عصاره  گیاه دارویی  در مجموع میپاشی  از عصاره  استفاده  داشت  اظهار  توان 

  محیطی نیز گردد.هاي زیستش آلودگیتواند موجب کاهمرزنجوش، ضمن بهبود خصوصیات رشدي و عملکرد، می

  شاخص سطح برگ، کاروتنوئید، کلروفیل کل، گیاهان داروییهاي کلیدي: واژه 

  

  مقدمه 

 را   زراعـی   گیاهـان   از   مهمـی   بخـش   روغنـی   هـاي دانه 

 هاي روغن   به   کشور   روزافزون   نیاز   به   باتوجه .  دهند تشـکیل می 

 واردات   طریق   از   آنها   اعظم   قسمت   حاضر   در حال   که   خوراکی 

کشت   گردد، می   تأمین   اهمیـت   از   روغنی   هاي دانه   توسعه 

) .Glycine max L(   سـویا .  اسـت   برخـوردار   سـزایی بـه 

روغنی   بـین   در   و   اسـت   روغنی   گیاه   ترین مهم   گیاهـان 

 Grieshop andدارد (   جهان   در   را   کشت   زیر   سطح   بیشترین 

Fahey, 2001 .(   ،روغن استحصال  بر  عالوه  سویا  گیاه  از 

نیز   عنوان به  سبز  کود  و  خشک  و  تازه  علوفه  مرتعی،  گیاه 

کنند. عالوه بر این، گیاه سویا از طریق همزیستی استفاده می 

تثبیت  را  اتمسفر  در  موجود  نیتروژن  است  قادر  ریزوبیوم  با 

  ).  Manavalan et al., 2009کند ( 

 فنلی  ترکیبات  طبیعی،  هاي ن اکسیدا ی آنت  منابع  بهترین  از  یکی 

گونه  است  گیاهی  هاي نمونه  در  موجود  فعالیت  فعال  که  هاي 

از صدمات وارد شده    ی توجه قابل کنند. بخش  اکسیژن را محدود می 

هاي فعال  به گیاهان در شرایط سخت محیطی مربوط به این گونه 

 ) بعضی Bels et al., 2003است    و   دارویی  گیاهان  از  ). 

  و   ی ضدقارچ   همچون   طبیعی   اثرات داراي    آنها   هاي فرآورده 

(   اکسیدانی آنتی  ).  Ghasemi Pirbaluti et al., 2011هستند 

گیاهان  پیش  بذور  در  تیمار  دارویی  گیاهان  عصاره  با  زراعی 

زنی بذرها ندارند، بلکه  اثر بازدارنگی بر جوانه   تنها نه هاي کم،  غلظت 

زنی و خصوصیات مربوط به  نند اثرات مثبتی را نیز بر جوانه توا می 

در گیاهچه کند.  ایجاد  آنها  گیاهانعصاره   اثر   زمینه   هاي    هاي 

تاکنون  گیاهان   رشدي   هاي شاخص   بر  دارویی    مطالعات   زراعی 

نتایج پژوهشی    ). Ansar et al., 2019است (  نشده   انجام   چندانی 
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داد  پیش   20  نشان  غلظت  ساعت  با  بذر  عصاره    10تیمار  درصد 

  )Vigna sinensis(   بلبلیآویشن کوهی تعداد غالف در لوبیا چشم 

  زنجبیل   عصاره   پاشی محلول ).  Alinejad, 2014(   بخشید را بهبود  

  محتواي   افزایش   باعث   مرزنجوش   گیاه   بر )  لیتر   بر   گرم میلی  10( 

نتایج    . ) Shabana et al., 2017(  گردید   گیاه   در   فالوونوئید 

پروتئین  میزان  داد  نشان  دیگري  هرز  پژوهش  علف  و  سویا  هاي 

  عصاره   تأثیر   ) تحت Abutilion theophrasti Medicusگاوپنبه ( 

  در   یافت،   کاهش   ) Eucalyptus globulusاکالیپتوس (   آبی برگ

  فنل پلی   هاي آنزیم   فعالیت  و   فنلی  ترکیبات  پرولین،   میزان   که حالی 

 ,.Siadati far et alیافت (   افزایش   برگ آنها   پراکسیداز   و   اکسیداز 

  درصد آویشن  20درصد مرزنجوش و    60عصاره    از  استفاده   . ) 2017

  سبب   مناسب   آبیاري   شرایط   تحت  )Thymus vulgaris(  کوهی 

در   27/ 5افزایش   و    58افزایش    سبب   آبی کم   شرایط  درصدي 

  به  نسبت  ).Sesamum indicum L(   کنجد  دانه  عملکرد   درصدي 

  ). Ansar et al., 2019شد (  شاهد   تیمار 

 نظر از  بیشتر  مطالعه و  بررسی امکان که گیاهانی از یکی

فنولی میزان و اکسیدانیآنتی فعالیت  فالونوئیدي و ترکیبات 

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

باشد. این گیاه عالوه بر استفاده در  خانواده نعناع و بومی ایران می

،  کنندهی ضدعفونداروي مسکن، مدر، معرق و    عنوانبهطب سنتی  

هاي مربوط به معده و روده و همچنین یبوست  در درمان بیماري

اي  گسترده   طورهاي جنس مرزنجوش بهفراوانی دارد. گونه کاربرد  

ادویه   صنعت  می  مورداستفادهدر  (قرار   ,.Andi et alگیرند 

  ). پیکر رویشی مرزنجوش از بوي مطبوعی برخوردار است 2012

می  که (اسانس)  فرار  روغن  وجود  از  در  ناشی  اسانس  باشد. 

 ,.Yamarua et alشود (اي ساخته و ذخیره میهاي غده کرك 

فعالی  ).1992 زیادي  و    ییایضدباکتر،  یضدقارچهاي  تمطالعات 

گونهآنتی اسانس  را  اکسیدانتی  مرزنجوش  جنس  مختلف  هاي 

 ;Aureli et al., 1992; Biondi et al., 1993اند (نشان داده 

Muller et al., 1995; Gouladis et al., 2003 .(  

اکسیدانی  مواد موجود در مرزنجوش و خواص آنتی   بهباتوجه 

این میآن،  استنباط  عصاره  گونه  جوانه   مرزنجوششود  و بر  زنی 

سایر   نمو  و  زراعیرشد  است.  اثر   گیاهان  گیاهان    داشته  اغلب 

آنبهزراعی   و گلدهی    ،هایی که طی فصول گرم سالویژه  رشد 

می کامل  را  رویش،  کنندخود  دوره  طول  از    ايمجموعه   یدر 

میتنش تجربه  را  صدمات    .کنندها  از  که  است  گیاهی  کمتر 

از دالیل مهم  گونه این یکی  و  باشد  امان  اکسیژن در  هاي فعال 

یفیت باالتر در گیاهان  عدم دستیابی به پتانسیل عملکرد و نیز ک

است بنابرازراعی  تبهپژوهش  این  ،  نی؛  بررسی  ثیر  أمنظور 

محلولپیش  و  با  تیمار  مرزنجوشپاشی  برخی  بر    عصاره 

رنگدانه و  رشدي  فتوسنتزيخصوصیات  شرایط    هاي  در  سویا 

  شهرستان شاهرود انجام گردید.   ییوهواآب

  

  ها مواد و روش

دانشگاه   پژوهش  کشاورزي  دانشکده  تحقیقاتی  مزرعه   در 

اجرا    صنعتی  عرض   شد. شاهرود  در  شاهرود  شهرستان 

و    36جغرافیایی   جغرافیایی   29درجه  و طول  شمالی  دقیقه 

گرینویچ واقع شده   النهار نصف دقیقه شرقی از    57درجه و    55

دریا   سطح  از  آن  ارتفاع  میانگین  و  است.   1366است  متر 

میانگین  است.  خشک  و  سرد  اقلیم  داراي  بسطام  منطقه 

بی  منطقه  این  در  ساالنه  متر میلی   160تا    150ن  بارندگی 

بارندگی   و  رخ می   عمدتاً است  زمستان  و  پاییز  دهد. در فصل 

ترتیب   به  منطقه  دماي  حداکثر  و  درجه   40و    - 9/ 6حداقل 

است. سانتی  و   منظور به   گراد  فیزیکی  خصوصیات  تعیین 

از کاشت از پنج نقطه در   شیمیایی خاك قطعه آزمایش، قبل 

ها با آمد. نمونه   به عمل برداري  متري نمونه سانتی   0- 30عمق  

منتقل  آزمایشگاه  به  و  تهیه  مرکب  نمونه  یک  و  ترکیب  هم 

  1شد. نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه در جدول 

  نشان داده شده است. 

  
  برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش -1جدول 

Table 1- Some physical and chemical properties of the soil at the experimental site 

 بافت خاك

Soil texture 

 شن 

Sand
(%) 

 رس

Clay 
(%) 

 الي 

Loam 
(%) 

 پتاسیم

Potassium 
(ppm) 

 فسفر

Phosphorus 
(ppm) 

 نیتروژن 

Nitrogen 
(%) 

 مواد آلی

Organic 
matter 

(%) 

 اسیدیته 

Acidity 
(pH) 

الکتریکی هدایت    

Electrical 
conductivity 

(dS.m-1) 
 لومی رسی

Loamy-clay 
32 24 44 205 19 0.11 0.31 7.67 1.81 



  283  سویا  فتوسنتزي هايرنگیزه  و رشدي  خصوصیات برخی مرزنجوش بر گیاه عصاره پاشیمحلول و تیمارپیش  تأثیر

 

انجام عملیات زراعی، در زمان مناسب در یک طرف   پس از 

بذور  پشته کاشت  رقم  ها،  به  DPXسویا  باکتري    آغشته 

Bradyrhizobium japonicum  10  وسیله دست و به فاصلهبه 

  نجام گرفت. ها امتر بین ردیفسانتی   50متر روي ردیف و  سانتی 

تیمار بذري با عصاره مرزنجوش در  تیمارهاي آزمایش شامل پیش 

درصد    60و    40تیمار با عصاره  پیش   ،تیمارعدم پیش پنج سطح (

زمان  هرکداممرزنجوش   مدت  عنوان  بهساعت)    9  و  6هاي  به 

محلول عامل   و  سطح اول  سه  در  مرزنجوش  عصاره  با  پاشی 

با آب خالصمحلول ( مرزنجوش)    60  و  40عصاره  ،  پاشی  درصد 

دوم بودند که در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح  عامل  عنوان  به

براي تهیه    هاي کامل تصادفی در سه تکرار قرار گرفتند.پایه بلوك

کردن دم  از روش  مرزنجوش  آبی  این   عصاره  براي    استفاده شد. 

مقدار   ابتدا  سرشاخه  100منظور  و  برگ  از  خشک  گرم  هاي 

درجه    70مرزنجوش در یک لیتر آب مقطر که از قبل به دماي  

به مدت  سانتی داده شد. سپس  قرار  بود،   45گراد رسانده شده 

دماي   در  سانتی  70دقیقه  عصاره    گراددرجه  شدن  خارج  براي 

مرزنجوش به آن زمان داده شد. عصاره حاصل با استفاده از کاغذ  

ناخالص و  صاف  ساخت  صافی،  براي  گردید.  جدا  آن  هاي 

مرزنجوش،    60و    40هاي  عصاره  از  میلی  60و    40درصد  لیتر 

به حجم    آمدهدست به عصاره   با آب مقطر  و  لیتر میلی  100جدا 

به بذرها  زمانم رسانده شد.  تعیین شده (دت  ساعت    9و    6هاي 

عصارهخیس  در  قرار    60و    40هاي  خوردگی)  مرزنجوش  درصد 

به اینکه  از  پس  و  شدند،  گرفتند  خشک  سایه  در  روز  دو  مدت 

  ها شد. اقدام به کشت آن

برگی) و    5روز بعد از کاشت (  67پاشی  ي اول محلول مرحله 

از   80پاشی  ي دوم محلول مرحله  (آغاز گلدهی)،    کاشت  روز بعد 

گیري وزن  اندازه   منظوربه  ام عصر و در هواي آرام انجام شد.هنگ

نمونه از هر    عنوانبهبوته    4روز بعد از کاشت    90ها،  خشک بوته

نمونه  شد.  برداشته  آزمایشگاه  کرت  به  منتقل شده  طور هاي    به 

گراد در آون  درجه سانتی  70ساعت در دماي    48مجزا، به مدت  

گرفتن پاکت قرار  آن،  از  پس  مدت  د.  به  در    20–  25ها  دقیقه 

دمایی  تعادل  به  محیط  با  تا  شدند  نگهداري  آزمایشگاه  هواي 

دقت   به  حساس  ترازوي  با  نهایت  در  و  وزن    01/0برسند  گرم 

برگ   سطح  دستگاه   نمونه   4شدند.  توسط  جداسازي،  از    پس 

Leaf Area Meter AM 300    انگلستان کشور  ساخت 

  مترمربع سطح برگ به    مترمربع  برحسب. سپس  گیري شداندازه 

برداشت، تعداد   از   6سطح زمین محاسبه گردید. به هنگام  بوته 

تخاب شدند. ارتفاع و قطر  حاشیه ان  درنظرگرفتنهر کرت پس از  

به میلیسانتی  برحسبترتیب  ساقه  و  اندازه متر  شد.  متر  گیري 

ترکیب تیماري در عنوان ارتفاع و قطر ساقه آن بوته به  6میانگین 

 6هاي فرعی درجه اول و دوم نیز در  نظر گرفته شد. تعداد شاخه

رسیدگی شمارش گردید.   هر کرت هنگام  از  شده  برداشت  بوته 

کاراندازه  منظوربه و  کلروفیل  کرت  وگیري  هر  از  برگ    3تنوئید 

ن، جوان  اطور تصادفی انتخاب شد و از هر بوته برگی همسبوته به

با    کل  گیري میزان کلروفیلقطع گردید. اندازه   افتهیرشدو کامالً  

    صورت گرفت.  )Arnon, 1967(  استفاده از روش آرنون

نهایت،   جمع در  از  دادهپس  با    لیوتحلهیتجزها،  آوري  آنها 

نرم از  شکلو    SASافزار  استفاده  نرمرسم  توسط  افزار  ها 

EXCEL  ها با استفاده از آزمون  انجام شد. مقایسه میانگین داده

LSD   درصد صورت گرفت.پنج  در سطح  

  

  نتایج و بحث 

متقابل    داد  نشان  واریانس  تجزیه  از  حاصل  نتایج اثر  که 

پیش محلول  احتمال    تیمارپاشی و  با عصاره مرزنجوش در سطح 

ساقهیک   و  برگ  خشک  وزن  بر  کار   ،درصد  و    تنوئیدومحتواي 

کل گردید.معنی  کلروفیل  ساقه  دار  جانبی    قطر  شاخه  تعداد  و 

  با عصاره مرزنجوش در سطح احتمال   پاشیاز محلول   درجه دوم،

همچپنج   پذیرفت.  تأثیر  محلول درصد  عصاره  نین  با  پاشی 

در    تیمار بذر با این عصارهو پیش در سطح پنج درصد    مرزنجوش

داري بر شاخص سطح برگ داشتند.  تأثیر معنیسطح یک درصد  

 ریتأثاین در حالی بود که ارتفاع بوته و تعداد شاخه جانبی تحت  

  ). 2ز عوامل مورد بررسی قرار نگرفتند (جدول  ا  کدامچیه

  

  وزن خشک ساقه

بر وزن خشک ساقه  تنهابهتیمار  انجام پیش  یی تأثیر خاصی 

درصد این ویژگی   40تیمار با غلظت  ساعت پیش   6نداشت. تنها  

به معنیرا  افزوده  طور  که  است  حالی  در  این  داد.  افزایش  داري 

از طریق برگ در تمام    60و    40شدن عصاره   درصد مرزنجوش 

ماده  طور معنیتیمار بهسطوح پیش  اندازه  به یک  تقریباً  و  داري 

  خشک ساقه را افزایش داد. 
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تیماري   ترکیبات  بین  در  به   موردمطالعه در  مشخص  طور 

که   عصاره    6گیاهانی  با  پیش   40ساعت  با  درصد  سپس  و  تیمار 

پاشی شده بودند، وزن خشک  درصد مرزنجوش محلول   40عصاره  

بود   38ساقه   از شاهد  بیشتر  تأثیر  .  ) 3جدول  (   درصد  بررسی  در 

لوبیا   فیزیولوژیکی  و  زراعی  خصوصیات  بر  کوهی  آویشن  عصاره 

بلبلی  داد  چشم  نشان  نتایج  افزایش  ،  با  تیمار  پیش   زمان مدت که 

ساعت در عصاره آویشن کوهی، میزان    20ساعت به    10بذرها از  

در    کهی درحال .  ) Alinejad, 2014(   یابد وزن خشک ساقه بهبود می 

که   گردید  مشخص  حاضر  زمان    3پژوهش  در  افزایش  ساعت 

از  پیش  مرزنجوش  عصاره  در  بذرها  سبب    9به    6تیمار  ساعت 

محققان    .گردد ه در ساقه می کاهش جزئی در مقدار مواد تجمع یافت

در مراحل   Moringa oleiferaپاشی عصاره برگی  محلول   دریافتند 

بهبود  ) .Triticum aestivum L(   گندم نموي    مختلف  باعث   ،

پاشی با آب)  دار رشد و نمو گیاه در مقایسه با شاهد (محلول معنی 

نشان    . ) Yasmeen et al., 2012(   گردید  دیگري  پژوهش  نتایج 

با   ( داد  گردو  برگ  آبی  عصاره  غلظت    ، ) Juglans regiaافزایش 

) و کاهو  Allium cepa، پیاز ( گندم   ي ها اهچه ی گ وزن تر و خشک  

 )Lactuca sativa ) روند کاهشی داشت (Roohi et al., 2009 .(  

  قطر ساقه 

اثر محلول  میانگین  قطر ساقه  مقایسه  بر  ) 1(شکل  پاشی 

 60  و   40  غلظت   دو   بین   داري معنی   اختالف   نشان داد اگرچه 

 وجود   ویژگی   این   بر   تأثیرگذاري   لحاظ   از   پاشی محلول   درصد 

 در )  متر میلی   13/ 10(   ساقه   قطر   از   باالتري   مقادیر   ولی   ، ندارد 

 مقدار   کمترین   و   مرزنجوش   درصد   40  عصاره   با   پاشی محلول 

شد. در همین   مشاهده   شاهد   در   متر میلی   4/ 66  میزان   به   آن 

با   ی بلبل چشم تیمار بذور لوبیا  پیش   گزارش داد محققی  راستا،  

و   10  ي ها درصد آویشن کوهی در مدت زمان   20و    10غلظت  

افزایش قطر ساقه نسبت به شاهد شده   20 ساعت نیز موجب 

 ) داد Alinejad, 2014است  نشان  دیگري  پژوهش  نتایج   .( 

ریش  ساقه ه طول  و  به  چه  واش  خونی  پایین غلظت چه  هاي 

افزایش  و  داده  نشان  مثبت  واکنش  چاودار  ریشه  عصاره 

غلظت معنی  داشت.  شاهد  به  نسبت  عصاره دار  پایین  هاي 

هورمون  حاوي  است  ممکن  یا چاودار  و  رشد  محرك   هاي 

مورد بررسی هاي  ویژگی   عناصر غذایی باشد که سبب افزایش 

  . ) Babaei et al., 2011(  شده است 

  

  
  پاشی با عصاره مرزنجوشمقایسه میانگین قطر ساقه تحت تأثیر محلول -1شکل 

Figure 1- Mean comparison of stem diameter affected by foliar application with marjoram extracts 

  

  جانبی درجه دومهاي تعداد شاخه

شاخه محلول  تعداد  مرزنجوش  عصاره  با  جانبی پاشی  هاي 

درصد تحت تأثیر قرار داد   پنج درجه دوم را در سطح احتمال  

که  ).  2(جدول   بود  آن  از  غلظت ویژگی    این نتایج حاکی  در 

تیمار    40 به  افزایش نشان    18/ 38شاهد  درصد نسبت  درصد 

محلول   داد.  غلظت  افزایش  مرزنجوش اگرچه  عصاره  با  پاشی 

داد  کاهش  را  جانبی  شاخه  به ،  تعداد  همچنان  طور ولی 

(شکل  معنی  بود  شاهد  گیاهان  از  بیشتر  محققان 2داري   .(

استفاده  داشتند  کوهی   عصاره   از   اظهار    طور به   آویشن 

 در   و   داد   افزایش   را کنجد    دهنده میوه   تعداد شاخه   داري معنی 

تعداد   شرایط   دو   هر   از   استفاده   با   دهنده میوه   شاخه   آبیاري 

 نسبت   داري معنی   طور به   عصاره آویشن کوهی   درصد   20تیمار  

در .  ) Ansar et al., 2019(   داد   نشان   تیمارها افزایش   سایر   به 

بر بررسی تأثیر محلول  هاي ویژگی   پاشی عصاره آویشن کوهی 
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تعداد   نتایج نشان داد   ، زراعی و فیزیولوژیکی لوبیا چشم بلبلی 

غلظت  شاخه  در  فرعی  کوهی   10هاي  آویشن  عصاره  درصد 

بود  به ) Alinejad, 2014(   بیشتر   بتوان   شاید   طورکلی . 

افزایش   با   دارویی   گیاهان   عصاره   که   کرد   استنباط   گونه ن ی ا 

کنجد   گیاه   در   غذایی   مواد   جذب   افزایش   موجب   زایی ریشه 

که   اندام   حجم   افزایش   و   فتوسنتز   افزایش   آن   نتیجه   شده 

به   شاخه   تعداد   افزایش   و   بوته   ارتفاع   افزایش   صورت هوایی 

  ). Ansar et al., 2019باشد (   فرعی بوده 

  

 
  پاشی با عصاره مرزنجوش مقایسه میانگین تعداد شاخه جانبی درجه دوم تحت تأثیر محلول -2شکل 

Figure 2- Mean comparison of secondary lateral branches affected by foliar application with marjoram extracts 

   

  شاخص سطح برگ 

پاشی  نتایج نشان داد بیشترین شاخص سطح برگ از محلول 

عصاره   افزایش    40با  باعث  که  آمد  دست  به  مرزنجوش  درصد 

گردید.  8/8  دارمعنی شاهد  به  نسبت   بذر  که   گیاهانی  درصدي 

  6  زمان  مدت  به  مرزنجوش  عصاره  درصد  40  غلظت  با  هاآن

  خود  به  را  باالیی  برگ  سطح  شاخص  بود  شده  تیمارپیش   ساعت

.  )3(شکل    بود  شاهد  از  بیشتر  درصد   4/22  که  دادند  اختصاص

  کوهی و آویشن    مرزنجوش  عصاره  اظهار داشتند افزایشمحققین  

معنیبه  مناسب  آبیاري  و  آبیکم  شرایط  در   سبب   داريطور 

در بررسی  ).  Ansar et al., 2019(  شد  کنجد  برگ  سطح  افزایش

پیش وتأثیر  بر محلول  تیمار  کوهی  آویشن  عصاره    پاشی 

لوبیا  هاي  ویژگی فیزیولوژیکی  و  محققان یبلبلچشمزراعی   ،  

و    10با عصاره  پاشی  در محلول شاخص سطح برگ  که    نددریافت

یافت  20 افزایش  آویشن  نتایج  Alinejad, 2014(   درصد   .(

 Moringaپاشی با عصاره برگی  محلول   پژوهش دیگري نشان داد

oleifera   گردید گندم  برگ  سطح  شاخص  افزایش    باعث 

)Yasmeen et al., 2012( .  

  

  کاروتنوئید برگ

افزایش میزان کاروتنوئید در اثر همه تیمارهاي مورد بررسی  

فتوسنتزي   سیستم  در  نور  برداشت  کمپلکس  تقویت  از  حکایت 

با   شاهد  گیاهان  برگ  دارد.  آنزیمی  غیر  دفاعی  سیستم  و  گیاه 

پایینی  میلی  0261/0 کاروتنوئید  میزان  از  تر  وزن  گرم  در  گرم 

کلیه   اعمال  بود.  تأثیر برخوردار  ویژگی  این  بهبود  در  تیمارها 

به از  طوريداشت،  کاروتنوئید  میزان  ترکیب    5/1که  در  درصد 

پیش  9تیماري   عصاره  ساعت  با  بذر  عدم    40تیمار  در  درصد 

تا  محلول  در    11/11پاشی  پیش  9درصد  غلظت  ساعت  با  تیمار 

درصد نسبت به شاهد    60پاشی غلظت  درصد توأم با محلول   60

ویژه در زمان  تیمار به ت. اثر مثبت افزایش غلظت پیشافزایش یاف

در بررسی تأثیر   ).3ساعت بر این ویژگی مشهود بود (جدول    9

هاي زراعی و فیزیولوژیکی  عصاره آویشن کوهی بر رشد و ویژگی

تیمار بذر  ساعت پیش  20ی، محققین دریافتند که  بلبلچشم لوبیا  

د برگ گیاهان شد  درصد موجب افزایش کاروتنوئی  20با غلظت  

بهمحلول  شدناضافهکه   منفی  پاشی  اثر  باال  غلظت  با  ویژه 

که حتی از گیاهان  بر میزان این صفت گذاشت طوري  توجهقابل

) بود  کمتر  رنگدانهAlinejad, 2014شاهد  کاروتنوئیدها  هایی  ). 

فرآیندهاي   برابر  در  گیاهان  حمایت  در  مهمی  نقش  که  هستند 

اکسیدان با  عنوان یک عامل آنتیتوانند بهیم  که  اکسیداتیو دارند

) دهند  واکنش  پراکسید  رادیکال  و  منفرد   ,Soleckaاکسیژن 

کلروفیل  1997 محتواي  دریافتند  محققان   .(a  ،b    و

برگ    هايعصاره  با  تیمار  تحت  ذرت،  گیاه  کاروتنوئیدهاي آبی 

 ,.Asiaee et alگیاه اکالیپتوس (نسبت به شاهد) افزایش یافت (
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عصاره  2020 داد  نشان  پژوهشی  نتایج  پیچک    5).  ریشه  درصد 

)Convolvulus arvensis(    و پنیرك)Malva sylvestris  ( در

در   کاروتنویید  محتواي  افزایش  باعث  اولتان  و  یلووایت  رقم  دو 

محتواي   سطح  افزایش  این  است.  شده  شاهد  با  مقایسه 

می ککاروتنویید  دهد.  افزایش  را  کنجد  عملکرد  اروتنویید  تواند 

ها قادر به جذب آن  هایی از نور را که کلروفیلتواند طول موجمی

از  طریق  این  از  و  کنند  منتقل  آن  به  و  نموده  جذب  نیستند، 

 ,.Alipour et alاکسایش نوري کلروفیل برگ جلوگیري کنند (

2019 .(  

  

  
  ) با عصاره مرزنجوش bپاشی () و محلولaتیمار (پیش  ریتأثمقایسه میانگین شاخص سطح برگ سویا تحت  -3شکل 

Figure 3- Mean comparison of soybean LAI affected by pretreatment (a) and foliar application (b) with marjoram extract 

  پاشیمحلول و بذر تیمارپیش از  حاصل تیماري ترکیبات تأثیر هاي فتوسنتزي سویا تحتمقایسه میانگین ماده خشک گیاه و محتواي رنگیزه -3جدول 

  مرزنجوش عصاره با

Table 3- Mean comparison of dry weight and photosynthetic pigments content of soybean affected by the combination of seed 
pretreatment and foliar application of Marjoram extract 

مار یتش یپ  

Pre-treatment 

یپاشمحلول  

Foliar application 

 وزن خشک برگ 

Leaf dry weight 
(g/m2) 

 وزن خشک ساقه 

Stem dry weight 
(g/m2) 

 کاروتنوئید

Carotenoid (mg.g-

1FW) 

 کلروفیل کل 

Total chlorophyll 
(mg.g-1FW) 

 F0 72.6e 194.7c 0.026c 0.701c 
P0 F1 180.6b 207.1b 0.026bc 0.714c 

 F2 130.3de 213.4b 0.027bc 0.725c 
 F0 185b 207.6b 0.027bc 0.802bc 

P1 F1 253.3a 279a 0.027bc 0.81bc 
 F2 175.6bc 251.7ab 0.028ab 0.815bc 
 F0 166.6c 197.3c 0.028ab 0.812bc 

P2 F1 211.3ab 259.3ab 0.028b 0.815bc 
 F2 198b 234.5ab 0.027bc 0.818bc 
 F0 151cd 195.3c 0.026c 0.842bc 

P3 F1 204.6b 217.5b 0.027bc 0.881bc 
 F2 133de 227.2ab 0.028b 0.944b 
 F0 168c 197.5c 0.026c 1.02ab 

P4 F1 199b 231.8ab 0.028a 1.043ab 
 F2 189.3b 241.3ab 0.029a 1.127a 

  .باشدمی دارمعنی اختالف بیانگر  ستون هر در مشترك غیر حروف

Non-common letters in each column indicate significant differences 

P0  ماریتش یپ: عدم  ،P1  :40    ساعت،    6درصد به مدتP2  :60    ساعت،    6درصد به مدتP3  :40    ساعت،    9درصد به مدتP4  :60    ساعت،    9درصد به مدتF0  عدم :

  درصد  60 یپاشمحلول: F2درصد،  40 یپاشمحلول: F1، یپاشمحلول

P0: non-priming, P1: 40% for 6 hours, P2: 60% for 6 hours, P3: 40% for 9 hours, P4: 60% for 9 hours, F0: non foliar application, F1: 40% 
foliar application, F2: 60% foliar application 

  

  کلروفیل کل برگ

تیمار بذر در سطح  پیش  ریتأثنتایج تجزیه واریانس نشان داد  

و   درصد  محلول  کنشبرهمپنج  و  تیمار  سطح پیش  در  پاشی 

).  2دار بود (جدول  احتمال یک درصد بر کلروفیل کل برگ معنی

در   تیماري  ترکیب  در  کلروفیل  از  باالیی    9  زمانمدت مقادیر 

پیش  غلظت  ساعت  با  توأم  بذر  محلول  60تیمار  با  درصد  پاشی 
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میزان کلروفیل کل در این ترکیب   عصاره مرزنجوش مشاهده شد.

درصد افزایش نسبت به شاهد نشان داد (جدول    77/60تیماري  

ساعت    20  زمانبه مدت درصد    10). محققان دریافتند غلظت  3

غلظت  پیش با  توأم  بذر  محلول   10تیمار  عصاره  درصد  با  پاشی 

 ,Alinejadآویشن کوهی میزان کلروفیل کل را بهبود بخشید (

بهدر    ).2014 که  دیگري  دگرآسیبی  پژوهش  اثر  بررسی  منظور 

هاي هرز پیچک و پنیرك صحرایی بر سه رقم کنجد  عصاره علف

نشان داد که عصاره ریشه پیچک صحرایی باعث    جینتاانجام شد،  

 Alipour etافزایش محتواي کلروفیل گیاهچه رقم اولتان شد (

al., 2019.(  به پژوهشی که  بررسی  در    اثرات دگرآسیبی منظور 

)  .Avena fatua Lبر یوالف وحشی (  گردو  پوسیده  برگ  عصاره

غلظت   تیمار  داد  نشان  نتایج  شد،    عصاره   درصد  5/12انجام 

  کهطوري به  بود،  بیشتري  bو    aداراي کلروفیل    شاهد  به  نسبت

درصدي گردید    4و    6افزایش    به  منجر  ترتیبشاهد به  به  نسبت

)Ghojavand et al., 2014  .(  

  گیرينتیجه

نتایج   اساس  محلول پیش   آمده دست به بر  و  بذر  با  تیمار  پاشی 

اکثر   افزایش  موجب  مرزنجوش  و  هاي  ویژگی عصاره  زراعی 

پاشی  ، محلول موردمطالعه فیزیولوژیک شد. در بین ترکیبات تیماري  

تیمار  ساعت پیش   6درصد عصاره مرزنجوش همراه با    40با غلظت  

ترکیب تیماري در  توانست تأثیرگذارترین    ، درصد   40  عصاره بذر در  

گیري شده باشد. اگرچه عصاره  اندازه هاي ویژگی  جهت افزایش اغلب 

را در مرزن  اثر مثبتی  توانسته است  بررسی هاي  ویژگی   جوش  ،  مورد 

پیش  در  بذري چه  محلول   تیمار  در  چه  در و  همچنین  و    پاشی 

غلظت   ها کنش برهم  پایین در  ا هاي  کند تر  مجموع    ، یجاد  در  ولی 

موجب  غلظت  خود  بازدارنگی  اثر  با  مرزنجوش  عصاره  باالتر  هاي 

در   در سویا هاي  ویژگی کاهش  بررسی  مواد    به باتوجه گردید.    مورد 

گونه استنباط  اکسیدانی آن، این موجود در مرزنجوش و خواص آنتی 

عی  شود که شاید بتوان با اعمال عصاره این گیاه روي گیاهان زرا می 

  . آورد   به دست ها  زنی و رشد و نمو آن تأثیر متفاوتی بر جوانه 
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Abstract 

In order to study the effects of marjoram extract on soybean (Glycine max), an experiment was 
conducted in research field of Shahroud University as factorial based on completely randomized 
blocks in 3 replications. Experimental treatments included marjoram extract in 5 levels (no 
pretreatment, pretreatment with extract of 40 and 60 percent each for 6 and 9 hours) as the first 
factor and foliar application of extract in 3 levels (distilled water spraying, extract spraying of 40 
and 60 percent) as the second factor. The highest dry weight of leaf (253.3 g.m-2) and stem (279.0 
g.m-2) was obtained in pre-treatment with concentration of 40% for 6 hours with foliar application 
of 40% extract. The maximum leaf area index and number of secondary lateral branches, was 
obtained with foliar application of 40% marjoram extract that caused a significant increase by 8.8 
and 18.3 percent compared with control respectively. The maximum carotenoid (0.029 mg.g-1 dry 

weight) and total chlorophyll (1.12 mg.g-1 dry weight) was observed in pre-treatment with 
concentration of 60% for 9 hours in combination with foliar application of 60% extract. In general, 
it can be said that the use of marjoram extract, while increasing the growth characteristics and yield 
of crops, can also reduce the environmental pollution.  

Keywords: Carotenoid, Leaf area index, Medicinal plants, Total chlorophyll 

 


