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 چکیده

دانشگاه دانشکده کشاورزی مزرعه در  آزمایشی برخی خصوصیات کیفی و عملکرد دانه سویا،بر  عصاره مرزنجوشثیر أمنظور بررسی تبه

تیمار بذری با عصاره مرزنجوش در آزمایش شامل پیشتکرار اجرا شد.  3های کامل تصادفی با صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکشاهرود به

اول و  عاملن اعنوبهساعت(  9و  0های مدت زماندرصد مرزنجوش هر کدام به 04و  04تیمار با عصاره پیش ،تیمارعدم پیشپنج سطح )

نتایج نشان داد  .دوم بودند عامل عنوانبهدرصد مرزنجوش(  04و  04 هایغلظت، آب خالصپاشی با عصاره مرزنجوش در سه سطح )لمحلو

بالاترین مقادیر تعداد دانه در  .درصد بیشتر از شاهد بود 5/0و  2/11پاشی درصد محلول 04و  04میزان آنتوسیانین برگ در تیمارهای 

 04تیمار و سپس با غلظت درصد پیش 04و  04های ساعت با غلظت 0مدت زمان در گیاهانی مشاهده شد که به غلاف و عملکرد دانه،

ساعت، محتوای نسبی آب برگ را  9مدت زمان درصد به 04و  04تیمار با عصاره پیش پاشی شده بودند.درصد عصاره مرزنجوش محلول

ترتیب درصد مرزنجوش به 04و  04های پاشی با غلظتللاونوئید برگ در اثر محلومیزان ف درصد نسبت به شاهد افزایش داد. 30حدود 

 تیمارپیش ساعت 0 با همراه مرزنجوش عصاره درصد 04 پاشیبر اساس نتایج، محلول درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. 11/1و  50/1

  باشد.خصوصیات کیفی و عملکرد دانه سویا میبهبود  جهت در تیماری ترکیب ترینمناسب درصد، 04 عصاره با بذر

 دارویی گیاهان محلول، قندهای فلاونوئید، آنتوسیانین، کلیدی: هایواژه
 

 

 مقدمه

 هـایلگوم جمله ( از.Glycine max Lسویا )

 سویا. دارد زیادی بسیار غذایی ارزش که راهبـردی است

 بیشترین صنعتی و دارویی هـای فراواندلیـل اسـتفادهبه

میلیون  111روغنـی )حدود  هایدانه کشت زیر سطح

تولیـد  دارای و باشـدمـی دارا دنیـا در هکتار( را

 اسـت، تن میلیون 340حدود  در ایسالیانه

 سوم دو و روغن از گیـاه یک چهارم ایـن کـهطـوریبـه

 ,FAOکند )می فراهم را جهان خوراکی پروتئین از

 04درصد روغن و  24دارا بودن  (. گیاه سویا با2017

 و تولید روغن منبع ترینمهم عنوانبه پروتئین درصد

سازگاری  دلیلبه که رودمی شماربه گیاهی پروتئین

 روغن، بالای هضم قابلیت اقلیمی، شرایط با وسیع

 افزایش و نیتروژن زیستی تثبیت مرغوبیت کنجاله،

 هایدانه بین در بالایی اهمیت خاک از خیزیحاصل

 ,Rostami Ajirloo and Amiriاست ) برخوردار روغنی

2018.) 

 چـون عـواملی دلیلبه آنها هایو فرآورده دارویــی گیاهــان

 آنها، نداشتن تولید بودن هزینهکم و بـالای اقتصادی ارزش

 مقایسه با در بودن عوارضکم زیست، محیط بر اثرهای تخریبی

 و جایگاه ارزش از اخیـر هـایسـال در شـیمیایی کودهای

 به توجه (. امروزهAnsar et al., 2020اند )شده برخوردار ایویژه

. است گسترش درحال های رشد،محرک عنوانبه دارویی گیاهان

 برگ، از حاصل گیاهان، های طبیعیعصاره که است شده گزارش

 بر توانندمی دارند هورمون و اکسیدانکه آنتی میوه و ریشه دانه،

 این مثبت تأثیرات. باشند داشته اثر فرایندهای فیزیولوژیکی

 مقاله پژوهشی
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گیاهان  شیمیایی ترکیبات برخی و عملکرد رشد، ترکیبات روی

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

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

 فعالیت و چهگیاه خشک شدن، وزن سبز سرعت و درصد

 Sesamum) کنجد های کاتالاز و اسکوربات پراکسیداز درآنزیم

indicum L.) بیان  شیرین عصاره غلظت افزایش با

(Glycyrrhiza glabra) یافت ) افزایشPourGhasemian et 

al., 2019.) پاشی عصاره زنجبیل )محلولZingiber 

officinaleباعث افزایش قند محلول کل در گیاه مرزنجوش ) 

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

غلظت  تا (Chenopodium quinoa willdبرگ کینوا ) عصاره

 Triticumآنتوسیانین گندم ) میزان باعث افزایش درصد 15

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

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

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

 آبیاری شرایط تحت (Thymus vulgarisکوهی ) درصد آویشن

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

 شاهد تیمار به نسبت کنجد دانه عملکرد درصدی 55افزایش 

 (.Ansar et al., 2019شد )

 نظر از بیشتر مطالعه و بررسی امکان که گیاهانی از یکی

 برای فلاونوئیدی و ترکیبات فنولی میزان و اکسیدانیآنتی فعالیت

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

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

معرق و ضد عفونی کننده، در عنوان داروی مسکن، مدر، سنتی به

های مربوط به معده و روده و همچنین یبوست درمان بیماری

ای طور گستردههای جنس مرزنجوش بهکاربرد فراوانی دارد. گونه

 ,.Andi et alگیرند )در صنعت ادویه مورد استفاده قرار می

-می معطر اسانس، وجود سببمرزنجـوش به رویشی پیکر (.2012

 تحت مرزنجوش گیاه هـای هواییاندام در اسانس مقدار. باشد

درصد  5/1تا  5/4و بین  متفـاوت رویـش محل اقلیمی شرایط

 (.Omidbeigi, 1997; Vakili Shahrbabaki, 2008است )

 را گران زیادیپژوهش و محققان علاقه مرزنجوش عصاره

 خودشزیاد به اکسیدانیآنتی و میکروبیآنتی عامل عنوانبه

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

 اثر عمده طوربه که باشدمی تیمول و کارواکرول شامل

 در که است فنلیپلی ترکیبات به مربوط گیاه این نگهدارندگی

 از ممانعت آزاد و هایرادیکال کردن خنثی باعث نهایت

محققان (. Tajkarimi et al., 2010شود )می اکسیداسیون

 خواص ضدباکتری، دارای مرزنجوش کهآنجایی اظهار داشتند از

 اسانس با هاتیمار میوه است، قوی مخمر ضد ویژهبه و قارچی

 جهت مفید از راهکارهای یکی عنوانبه تواندمی مرزنجوش

 برداشت از پس زمان باغبانی در محصولات ماندگاری افزایش

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

دارای  مرزنجـوش عصـارهمحققان گزارش دادند با توجه به اینکه 

و  فنلــی ترکیبــات دارای و اکســیدانیآنتــی خاصــیت

 از میزان فلاونوئید افزایش طریق این از تواندمی باشد،می متانولی

کند  جلوگیری پراکسیداسیون لیپیدها و سلولی غشاهای تخریب

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

-خاصیت خنثی اساس بر ریحان و آویشن مرزنجوش، هایاسانس

 مطالعه پراکسیداسیون لیپید بر تأثیر و آزاد هایرادیکال سازی

 ROS (Reactive Oxygenکنندگی جاروب اثر هااسانس. شد

Speciesرادیکال  تشکیل کهطوریهب داده نشان ( قوی را

DPPH مربوط اثر ترینقوی. دادند کاهش داریطور معنیبه را 

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

 مرزنجوش عصــاره از اســتفاده آبــیکــم شــرایط در

 شود آبیکم شرایط مقابله با در گیاه توان افزایش سبب تواندمی

 دارد، نیاز کمتری هزینه هاروشسـایر  بـه نسبت کهآنجایی از و

 هسـتند، روبرو آبیکم شرایط که با مناطقی در بنابراین

-جبـران آسـیب جهـت را این گیاه از عصاره اسـتفاده تـوانمـی

 پیشنهاد افـزایش عملکرد آن دنبـالبـه و تـنش از ناشـی هـای

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

گیاه تیمار عصاره پاشی و پیشمحلول ثیرتأ حاضر با هدف بررسی

مرزنجوش بر برخی خصوصیات کیفی و عملکرد دانه دارویی 

 سویا در شرایط آب و هوایی شاهرود انجام گردید.

 

 هامواد و روش

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه  آزمایش در

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

 30آزادشهر( اجرا شد. شهرستان شاهرود در عرض جغرافیایی 

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

النهار گرینویچ واقع شده است و میانگین دقیقه شرقی از نصف

متر است. منطقه بسطام دارای  1300آن از سطح دریا  ارتفاع
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اقلیم سرد و خشک است. میانگین بارندگی سالانه در این منطقه 

در فصل پاییز  متر است و بارندگی عمدتاًمیلی 104تا  154بین 

ترتیب دهد. حداقل و حداکثر دمای منطقه بهو زمستان رخ می

منظور تعیین خصوصیات به گراد است.درجه سانتی 04و  -0/9

فیزیکی و شیمیایی خاک قطعه آزمایش، قبل از کاشت از پنج 

عمل آمد. برداری بهمتری نمونهسانتی 4-34نقطه در عمق 

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

منتقل شد. نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در 

  است.نشان داده شده  1جدول 

 
 برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش -0جدول 

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

 بافت خاک
Soil texture 

 شن
Sand 

(%) 

 رس
Clay 

(%) 

 لای
Loam 

(%) 

 پتاسیم
Potassium 

(ppm) 

 فسفر
Phosphorus 

(ppm) 

 نیتروژن
Nitrogen 

(%) 

 مواد آلی
Organic 

matter 

(%) 

 اسیدیته
Acidity 

(pH) 

هدایت 

 الکتریکی
Electrical 

conductivity 

(dS.m-1) 

 لومی رسی
Loamy-clay 

32 24 44 205 19 0.11 0.31 7.67 1.81 

 

های صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکآزمایش به

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

تیمار تیمار و پیشتیمار بذر با عصاره مرزنجوش )عدم پیشپیش

 ساعت( و 9و  0مدت درصد هر کدام به 04و  04دو غلظت با 

پاشی با عصاره مرزنجوش )آب غلظت محلول 3ر دوم فاکتو

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

برای تهیه عصاره آبی مرزنجوش . وجود داشت ترکیب تیماری 15

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

لیتر آب های خشک مرزنجوش در یک گرم از برگ و سرشاخه

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

درجه  14دقیقه در دمای  05مدت قرار داده شد. سپس به

گراد برای خارج شدن عصاره مرزنجوش به آن زمان داده سانتی

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

درصد  04و  04های هآن جدا گردید. برای ساخت عصار

دست آمده جدا و با لیتر از عصاره بهمیلی 04و  04مرزنجوش،  

مدت لیتر رسانده شد. بذرها بهمیلی 144آب مقطر به حجم 

-خوردگی( در عصارهساعت خیس 9و  0های تعیین شده )زمان

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

  ها شد.شک شدند، اقدام به کشت آنمدت دو روز در سایه خ

در خردادماه با دست  DPXعملیات کاشت بذور سویا رقم 

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

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

متر قرار سانتی 5ها روی ردیف متر و فاصله بین بوتهسانتی

روز  1ای و با دور آبیاری آبیاری به صورت جوی و پشته داشت.

های گیاه، تنک کردن بوتهیکبار انجام شد. پس از استقرار کامل 

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

ی اول مرحله هرز به صورت وجین کامل دستی انجام گرفت.

ی دوم ( و مرحلهبرگی 5روز بعد از کاشت ) 01پاشی محلول

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

صفات مورد بررسی شامل فلاونوئید  در هوای آرام انجام شد.

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

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

ها، تجزیه و داده آورینهایت، پس از جمع درعملکرد دانه بودند. 

ها توسط و رسم شکل SASافزار تحلیل آنها با استفاده از نرم

ها با استفاده انجام شد. مقایسه میانگین داده EXCELافزار نرم

 در سطح پنج درصد صورت گرفت. LSDاز آزمون 

 

 نتایج و بحث

 فلاونوئید برگ

میزان فلاونوئید برگ تنها از مطابق با نتایج تجزیه واریانس، 

درصد  پنجپاشی برگی با عصاره مرزنجوش در سطح احتمال محلول

پاشی با ل(. میزان فلاونوئید برگ در اثر محلو2)جدول تأثیر پذیرفت 

درصد  11/1و  50/1ترتیب درصد مرزنجوش به 04و  04های غلظت

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

 پاشیمحلول درصد 04 و 04 تیمار دو بین. دار بودلحاظ آماری معنی

 (.1نشد )شکل  مشاهده داریمعنی اختلاف نیز
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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 

 منابع تغییر
S.O.V 

درجه 

 آزادی
df 

 فلاونوئید

 برگ
Flavonoid 

قندهای 

محلول 

 برگ
Soluble 

sugars 

پایداری 

 غشا
Membrane 

stability 

 

ین آنتوسیان

 برگ
Anthocya

nin 

محتوای 

نسبی 

 آب برگ
RWC 

تعداد 

غلاف در 

 بوته
Pods 

number 

per plant 

تعداد 

دانه در 

 غلاف
Grains 

number 

per pod 

عملکرد 

 دانه
Grain 

yield 

 تکرار
Replication 

2 0.2ns 155.15ns 87.1* 37.63* 132.01* 6043.62* 0.12ns 92828.66* 

 پیش تیمار بذر
Seed pretreatment 

(A) 

4 2.14ns 82.56ns 21.15ns 7.36ns 114.2** 35.3ns 3.29** 12090.75** 

 محلول پاشی
Foliar 

application (B) 

2 15.74* 517.59* 260.22* 113.11* 7.21ns 3916.82** 2.43** 1565.2* 

A × B 8 2.28ns 155.9** 320.13** 12.31ns 11.5ns 892.52** 0.64** 2165.2** 

 خطا
Error 

28 10.47 166.94 40.16 27.9 12.32 166.45 0.32 3686.66 

C.V. (%)  14.01 24.47 20.40 10.18 14.25 16.66 23.16 14.20 

 .داریمعنی : عدمns. درصد 1 و 5 سطح در دارمعنی ترتیب به**  و* 
* and ** significant at the 5 and 1 percent. ns: non-significant. 

 

 هایرادیکال عنوان گیرندهبه برگ در موجود فلاونوئیدهای

 اکسیداتیو هایتنش در برابر را گیاهان و کنندمی عمل آزاد

 بـا مسـتقیم طـوربـه فلاونوئیـدهـاهمچنـین، . کنندمی محافظت

 مستقیم غیر طوربه یا و احیایی هایدر واکنش شـدن وارد

شوند می اکسیداتیو تنش مانع آهن، کردن وسـیله کلاتبه

(Yadegari, 2015از .) دارای  مرزنجـوش عصـاره کـهآنجـایی

و  فنلــی ترکیبــات دارای و اکســیدانیآنتــی خاصــیت

 از میزان فلاونوئید افزایش طریق این از تواندمی باشد،می متانولی

کند  جلوگیری پراکسیداسیون لیپیدها و سلولی غشاهای تخریب

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

 افزایش باعث لیتر، بر گرممیلی 14میزان زنجبیل به عصاره

 ,.Shabana et alگردید )مرزنجوش  گیاه در فلاونوئید محتوای

2017).  

 

 
 پاشی با عصاره مرزنجوشمقایسه میانگین میزان فلاونوئید تحت تأثیر محلول -0شکل 

Figure 1- Mean comparison of flavonoids affected by foliar application with marjoram extracts 
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 میزان قندهای محلول

، تحت میزان قندهای محلولنتایج تجزیه واریانس نشان داد 

)در سطح  تیمار بذریپاشی و پیشتأثیر اثر متقابل محلول

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

نداشت ولی تیمار بذر تأثیری بر این صفت شرایط عدم پیش

میزان قندهای محلول برگ را  ،ویژه با غلظت بالاترپاشی بهمحلول

در مقایسه با شاهد بهبود بخشید. مقادیر بالایی از قندهای 

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

و  04ساعت با هر دو غلظت  9ها دست آمد که بذر آنگیاهانی به

تیمار شده بودند و سپس وش پیشدرصد عصاره مرزنج 04

درصد مرزنجوش را از طریق برگ خود دریافت کرده  04عصاره 

 (.2)شکل  بودند
 

 
 مرزنجوش عصاره با پاشیمحلول و بذر تیمارپیش از حاصل تیماری ترکیبات تأثیر مقایسه میانگین قندهای محلول برگ تحت -2شکل 

Figure 2- Mean comparison of soluble sugars affected by the combination of seed pretreatment and foliar application of Marjoram 

extract   

 

 قندهای میزاندر همین راستا، نتایج پژوهشی نشان داد 

 Hordeumجـو ) گیـاه ریشـه و هـوایی هـایاندام در محلول

vulgare L.) ( و خاکشیرDescurainia sophia L.) تحت 

 Eucalyptusاکـالیپتوس ) گیـاه بـرگ و دانـه عصاره با تیمار

globulus Labill.) افزایش شاهد به نسبت هاکلیـه غلظت در 

(. با افزایش غلظت عصاره آبی تلخه Saraei et al., 2012یافت )

(Acroptilon repens L.و ) ( سورگومSorghum bicolor 

L.و چغندرقند  دهای محلول در گیاهان زراعی گندم(، میزان قن

(Beta vulgaris L.افزایش معنی )که طوریداری پیدا کردند. به

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

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

 پاشی عصاره زنجبیلمحلولگری، نتایج نشان داد پژوهش دی

باعث افزایش قند محلول کل در گیاه مرزنجوش گردید 

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

 Menthaگیاه تربچه بر اثر کاربرد عصاره آبی نعناع فلفلی )

piperita L.و های تنفسی ( را به کاهش فعالیت تعدادی از آنزیم

دانند کاهش مصرف قند در شرایط تنش آللوپاتی می

(Mahdavikia et al., 2017با .) دایزی پژوهش حـال نتایجاین 

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

 (.Chenopodium album Lتره ) سلمه گیاه از شده آزاد فنلی

 Cicer arietinumنخـود ) در قنـدهای محلـول کاهش باعث

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

 

 پایداری غشاء پلاسمایی برگ

با  تیمار بذرپاشی و پیشاثر متقابل محلولنتایج نشان داد 

)در سطح  بر پایداری غشاء پلاسمایی برگ عصاره مرزنجوش

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

درصد به  04تیمار بذر با غلظت میزان پایداری غشا، در پیش

پاشی با درصد محلول 04ساعت توأم با غلظت  9مدت زمان 

دست آمد که این ترکیب تیماری میزان عصاره مرزنجوش به

 24دار و به میزان طور معنیپایداری غشاء پلاسمایی برگ را به

اگرچه اکثر ترکیبات تیماری نسبت به شاهد افزایش داد.  درصد

داری با هم نداشتند با این وجود توأم مورد مطالعه اختلاف معنی

 04پاشی با بالاترین غلظت عصاره مرزنجوش )شدن محلول

وضعیت بهتری از پایداری  ،تیمار بذردرصد( با کلیه سطوح پیش

  .(3)شکل  غشاء را به نمایش گذاشت
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 مرزنجوش عصاره با پاشیمحلول و بذر تیمارپیش از حاصل تیماری ترکیبات تأثیر مقایسه میانگین پایداری غشاء پلاسمایی تحت -7شکل 

Figure 3- Mean comparison of membrane stability affected by the combination of seed pretreatment and foliar application of Marjoram extract 

 

 24و  14 پاشی با دو غلظتمحلول محققان اظهار داشتند

درصد آویشن کوهی پایداری غشاء پلاسمایی برگ را نسبت به 

 ,Alinejad) بخشیدشاهد در گیاه لوبیا چشم بلبلی بهبود 

ور بررسی عصاره آبی بقایای کینوا در پژوهشی که به منظ (.2014

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

 گندم هایگیاهچه در هالکترولیتنشت ا درصد درصد، 25سطح 

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

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

( و علف هرز Zea maysگیاه ذرت ) براکالیپتوس  برگ پودر

(، نتایج نشان داد ضریب Panicum miliaceumارزن وحشی )

 عصاره هایغلظت کلیه از متأثر ذرت زراعی گیاه غشا درپایداری 

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

یافت  کاهش تیمارها همه از متأثر وحشی ارزن هرز علف

 ارزن وحشی به مربوط شده مشاهده کاهش بیشترین کهطوریبه

 ,.Asiaee et alبود ) لیتر در گرم 24آبی  عصاره با شده تیمار

 Carthamusگلرنگ ) آبی عصاره غلظت افزایش (. با2020

tintorius) دی ونـمال و غلظت سلولی اءـغش نشتی افزایش 

ده ـدی (Vicia villosaای )هـخوش گل ماشک برگ در دـآلدهی

 (.Farhoudi, 2014د )ـش

 

 آنتوسیانین برگ
برگ تنها میزان آنتوسیانین مطابق با نتایج تجزیه واریانس، 

 پنجپاشی برگی با عصاره مرزنجوش در سطح احتمال از محلول

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

پاشی شده بودند از آنتوسیانین بالاتری در برگ خود محلول

که میزان این صفت در تیمارهای ترتیباین برخوردار بودند. به

درصد بیشتر از شاهد  5/0و  2/11 ،پاشیدرصد محلول 04و  04

 .(0)شکل  بود

 برگ کینوا در همین راستا، نتایج پژوهشی نشان داد عصاره

 نسبت آنتوسیانین گندم میزان باعث افزایش درصد 15غلظت  تا

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

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

 افزایش با اما. شدند گندم چهگیاه در محتوای آنتوسیانین کاهش

 افزایش آنتوسیانین محتوای میزان ریشه و عصاره ساقه غلظت

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

 سطوح گیاهی هایاسانس با شده تیمار هاینشان داد تمشک

اکسیدانی آنتی فعالیت و آنتوسیانین محتوای فنلی، بالای مواد

 ,.Jin et alداشتند ) نشده تیمار هایتمشک به نسبت تریقوی

 افزایش (. محققان دریافتند اسانس آویشن باغی موجب2012

 اسکوربات و اکسیدانی مانند کاتالازآنتی هایآنزیم فعالیت

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

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

 

 محتوای نسبی آب برگ

نتایج تجزیه واریانس نشان داد از بین منابع تغییر، تنها اثر 

تیمار بذر با عصاره مرزنجوش )در سطح احتمال یک درصد( پیش

تیمار پیش(. 2دار شد )جدول بر محتوای نسبی آب برگ معنی

داری در تیمار )شاهد( افزایش معنیبذر نسبت به عدم پیش

کلی اثر افزایش زمان طورمحتوای نسبی آب برگ ایجاد کرد. به

تیمار بر این صفت بسیار چشمگیرتر از اثر افزایش غلظت پیش

 2/55تیمار بود. کمترین میزان آب نسبی برگ معادل پیش
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 04و  04تیمار با عصاره شدرصد در گیاهان شاهد ثبت شد. پی

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

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

دست آمد. درصد افزایش در این صفت به 5/11تا  5/15ن نیز بی

ساعت  9و  0های مدت زماندرصد در  04و  04 هایغلظت

  .(5کدیگر نداشتند )شکل داری با یاختلاف معنی

 

 

 
 پاشی با عصاره مرزنجوشمقایسه میانگین آنتوسیانین برگ تحت تأثیر محلول -0شکل 

Figure 4- Mean comparison of leaf anthocyanin affected by foliar application with marjoram extracts 

 

 
 مقایسه میانگین محتوای نسبی آب برگ تحت تأثیر پیش تیمار با عصاره مرزنجوش -3شکل 

Figure 5- Mean comparison of leaf relative water content affected by pre-treatment with marjoram extract 

 

ساعت  24 نشان داد نتایج پژوهشیدر همین راستا، 

درصد عصاره  14تیمار بذر لوبیا چشم بلبلی با غلظت پیش

آویشن کوهی محتوای نسبی آب برگ را افزایش داد 

(Alinejad, 2014.) منظور بررسی در پژوهش دیگری که به

 Convolvulusهرز پیچک )های های مختلف علفعصاره اندام

arvensis( و پنیرک صحرایی )Malva sylvestris بر سه رقم )

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

علف هرز پیچک صحرایی بر محتوای رطوبت نسبی رقم یلووایت 

اثر افزایشی داشت و رطوبت نسبی بالاتری نسبت به سایر ارقام 

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

تیمار بذر و اثر متقابل پیشنتایج حاکی از آن بود که 

داری بر اثر معنی پاشی با عصاره مرزنجوش توانستمحلول

درصد ایجاد نماید  یکتعداد غلاف در بوته در سطح احتمال 

هایی که هیچ (. تعداد غلاف شمارش شده در بوته2)جدول 

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

 که کمترین مقدار در ترکیبات تیماری مورد مطالعه بود. 

طور را به ، تعداد غلاف در بوتههمه تیمارهانتایج نشان داد 

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

ز ساعت و نی 0مدت درصد به 04تیمار بذر با غلظت اثر پیش

بیشتر از سایر تیمارها بود.  ،پاشیهمراه شدن آن با محلول

تیمار بذر با عصاره مرزنجوش ساعت پیش 0طور مشخص به

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

تأثیر را در افزایش تعداد غلاف در بوته داشت. ترکیب 

 نسبت به شاهدتیماری مذکور تعداد غلاف در بوته را 

 .(0)شکل  درصد افزایش داد102
 

 
 مرزنجوش عصاره با پاشیمحلول و بذر تیمارپیش از حاصل تیماری ترکیبات تأثیر مقایسه میانگین تعداد غلاف در بوته سویا تحت -3شکل 

Figure 6- Mean comparison of pods number per plant affected by the combination of seed pretreatment and foliar application of 

Marjoram extract 

 

 از استفاده که داد پژوهشی نشان در همین راستا، نتایج

 تعداد تنش بدون شرایط تحت عصاره مرزنجوش تیمار

 ,.Ansar et alداد ) افزایش بوته کنجد را در کپسول

 از استفاده نتیجه در بوته در کپسول تعداد (. افزایش2019

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

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

 در ارتفاع افزایش سبب هاعصاره این از که استفادهآنجایی

 نتیجه در باشدمی بیشتر گیاه رشد و شد ها خواهدبوته

 Ansar etشد ) خواهد بیشتر بوته در زایشی هایتعداد اندام

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

درصد عصاره آویشن کوهی تعداد غلاف در بوته  14غلظت 

 (.Alinejad, 2014) بخشدبلبلی را بهبود میلوبیا چشم

 تاج آبی عصاره کاربرد پژوهش دیگری نشان داد که نتایج

 داریمعنی تأثیر (.Amaranthus retroflexus Lخروس )

 تولیـد شده هـاینیـام و شـده تلقـیح هایگل تعداد روی

  (.Amini and Namdarei, 2013لوبیا نداشت ) ارقام

 

 تعداد دانه در غلاف

تیمار بذر و پیشمتقابل اثر بر اساس نتایج به دست آمده، 

درصد بر  یکدر سطح احتمال  با عصاره مرزنجوش، پاشیمحلول

طور متوسط تعداد به(. 2دار بود )جدول تعداد دانه در غلاف معنی

پاشی و دانه در غلاف گیاهان شاهد ثبت شد. انجام محلول 3

تنهایی نتوانست موجب تغییر تیمار با عصاره مرزنجوش بهپیش

اثر  ،و تیمار با همکه توأم شدن این ددر این عدد شود. در حالی

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

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

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

ها درصد را از طریق برگ 04تیمار شدند و همزمان عصاره پیش
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 01طوریکه تعداد دانه در غلاف در این شرایط به دریافت نمودند

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

های فعال اکسیژن مقابله و با گونه اکسیدانیدلیل خاصیت آنتی

لذا در چنین  کند.سیستم دفاعی اکسیداتیو را تقویت می

از انتظار دور به  تولید و توزیع مواد فتوسنتزی افزایششرایطی، 

 استفاده که، داد پژوهشی نشان در همین راستا، نتایج باشد.نمی

 کپسول کنجد در دانه تعداد آویشن کوهی و مرزنجوش عصاره از

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

 Moringaپاشی با عصاره برگی اظهار داشتند محلولمحققان 

oleifera دانه و بیولوژیک، اجزای عملکرد  باعث افزایش عملکرد

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

 

 
 مرزنجوش عصاره با پاشیمحلول و بذر تیمارپیش از حاصل تیماری ترکیبات تأثیر مقایسه میانگین تعداد دانه در غلاف سویا تحت -3شکل 

Figure 7- Mean comparison of grains number per pod affected by the combination of seed pretreatment and foliar application of 

Marjoram extract 

 

 عملکرد دانه

کلیه منابع تغییر بر عملکرد نتایج تجزیه واریانس نشان داد 

نتایج برهمکنش عوامل  (.2)جدول داری داشتند دانه تأثیر معنی

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

ساعت با  0گیاهانی مشاهده شد که ابتدا به مدت زمان 

 04تیمار و سپس با غلظت درصد پیش 04و  04های غلظت

پاشی شدند. عملکرد دانه در این زنجوش محلولدرصد عصاره مر

دست آمده از درصد بیشتر از شاهد بود. عملکرد به 131تیمارها 

توجه پاشی نیز قابلتیمار و همین سطح از محلولساعت پیش 9

داری با دو ترکیب تیماری یاد شده نداشت. بود و اختلاف معنی

که هیچ اثر  تیمارپاشی در سطح صفر پیشجز انجام محلولبه

مثبتی بر عملکرد دانه نداشت، سایر ترکیبات تیماری این صفت 

طور نسبی افزایش غلظت بهافزایش دادند. معنی داری طور را به

بر  تیمار اثر مثبتپاشی اثر منفی و افزایش غلظت پیشمحلول

 .(5)شکل  داشت عملکرد دانه

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

های حاصل از بذور زنی بذرها و استقرار گیاهچهو سرعت جوانه

زنی و درصد طور طبیعی هرچه سرعت جوانهکشت شده است. به

زده در مزرعه بیشتر باشد، استفاده از منابع رشد بذرهای جوانه

 ,.Foti et alنظیر نور، آب و عناصر غذایی نیز بهتر خواهد بود )

که عصاره مرزنجوش باعث تسریع در با توجه به این (.2002

گردد، لذا افزایش رشد و عملکرد زنی و سبز شدن بذور میجوانه

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

 درصد 04عصاره  از همین راستا، محققان دریافتند استفاده

 آبیاری شرایط تحت کوهی درصد آویشن 24و  مرزنجوش

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

 شاهد تیمار به نسبت کنجد دانه عملکرد درصدی 55افزایش 

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

 باعث Moringa oleifera برگی عصاره آن بود که مصرف

 Arachisزمینی ) بادام در عملکرد درصدی 35 تا 24 افزایش



 استخدامی و همکاران 700

 

hypogaea L.،) ( پیازAllium cepa L.،)  گوجه

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

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

خاصیت  دلیلبه های گیاهیعصاره از استفاده (.2001

شرایط  تحت متانول قبیل از موادی بودن دارا و اکسیدانیآنتی

آن دنبالبه و داد خواهد کاهش را نوری تنفس میزان تنش

 کندجلوگیری می گیاه به خسارت از و افزایش را فتوسنتز میزان 

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

 تحت این طریق از و شد خواهد زایشی هایاندام به گیاهی

 آن به دنبال یافته و افزایش زایشی هایاندام تعداد تنش شرایط

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

 

 
 مرزنجوش عصاره با پاشیمحلول و بذر تیمارپیش از حاصل تیماری ترکیبات تأثیر مقایسه میانگین عملکرد دانه سویا تحت -3 شکل

Figure 8- Mean comparison of grain yield affected by the combination of seed pretreatment and foliar application of Marjoram 

extract 

 

 گیرینتیجه

صورت طور کلی نتایج نشان داد کاربرد عصاره مرزنجوش بهبه

پاشی، موجب بهبود خصوصیات کیفی و تیمار و محلولپیش

 عدم به توانمی را امر این لکرد دانه در سویا گردید. علتعم

 در رشد محرک ترکیبات وجود و زادگرآسیب ترکیبات وجود

 خاصیت دلیلبه مرزنجوش همچنین. داد نسبت مرزنجوش عصاره

 دفاعی سیستم و مقابله اکسیژن فعال هایگونه با اکسیدانیآنتی

 را اکسیداسیون خطر نتیجه در و کندمی تقویت را اکسیداتیو

 عصاره درصد 04 پاشیبر اساس نتایج، محلول .دهدمی کاهش

 درصد، 04 عصاره با بذر تیمارپیش ساعت 0 با همراه مرزنجوش

بهبود خصوصیات کیفی و  جهت در تیماری ترکیب ترینمناسب

 باشد. عملکرد دانه سویا می
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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. 
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