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Abstract
The medicinal plants are full of secondary metabolites which
are the main source of active substances in plenty of drugs.
Essential oils are one of the most important ingredients in
medicinal plants. Although effective materials are essentially
made by guiding genetic processes, their producing significantly
influenced by environmental factors. In order to study the effect
of foliar application of zinc sulfate and humic acid on the
growth physiology and the quality of essential oil of Melissa
officinalis, an experiment was carried out in a randomized
complete blocks design with 3 replications in the research farm
of Islamic Azad University Saveh branch. The first factor was
zinc sulfate at three levels: 0, 0.5 and 1 g / litter and the second
factor was the humic acid content of three levels: 0, 3 and 5 g /
litter. The data obtained from the analysis of variance showed
that Zn sulfate on shoot length and number of branches at 5%
probability level and on leaf length, leaf width, shoot weight and
dry weight, dry matter, essential oil percentage, essential oil
yield Essential components have a significant effect on the level
of 1% probability but it didn't have a significant effect on the
leaf length and leaf width. Also, the interaction of zinc sulfate
with humic acid had significant effect on shoot fresh and dry
weight, dry matter, essential oil yield, Linanol percentage at 1%
probability level and essential oil percentage at 5% probability
level But it did not significantly affect on shoots length, number
of shoots, leaf length and width and citronella and citral
percentage. Based on the results, the highest traits were
measured in a treatment of 0.5 g / L zinc sulfate and 5 g / L
humic acid.
Keywords: Active substances, Medicinal plants, Micro
Elements, Organic fertilizer, Yield.

چکیده
گیاهان دارویی مخازن غنی از متابولیتهای ثانویه یعنی مخازن مواد مؤثره اساسی

- اسانسها یکی از مهمترین مو جوم هرثؤم دا و د د ررر رررر.بسیاری از داروها میباشند

    اگرچه مواد مؤثره اساس ًاًا با هدایت فرآینددده یکیتنژ یا.گیاهان دارویی میباشد

-ی
 اما سنتز آن بهطور بارزی تحت تأثیر عوامل محیطی ق م رار یی یی،ساخته میشوند
   

    بدین منظور تحقیقی جه رب ت ر  یور تافلوس يس و ه دیسا  ی هب کیمو.گیرد

    

صورت محلولپاشی بر گیاه بادرنجبوی حرط بلاق رد ليروتکاف تروص هب ه

     بلوکهای کامل تصادفي با سه تکرار در مزرع یزرواشک هدکشناد یتاقیقحت ه
   

هس

د. دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه انجام ش رد یور تافلوس لوا روتکاف

    گرم در لیتر و فاکتور دوم مقادیر اسید هیومیک ش هس لما1  و0/5 ،سطح صفر
      اطالعات بهههدس هیزجت لودج زا هدمآ ت. گرم در لیتر بود5  و3 ،سطح صفر
 بر طول شاخساره و تعداد شاخه فرع رد ی،واریانس نشان داد که سولفات روی
   گرب ض ننننننن ننننننننت کشخ و ر، گرب لوط رب ر زو، ع

و دصرد

سطح احتمال پ جن

    عملکرد اسانس و اج رد سناسا یاز، درصد اسانس، عملکرد خشک،شاخساره
    روی

سطح احتمال یک درصد به طور معنیدار ت رب کیمویه دیسا و دراد ریثأ

سنا ا و سن،  درصد اس سا درکلمع، عملکرد خشک،وزنتر و خشک شاخساره
 اما بر طول برگ و ع ضر،اجزای اسانس در سطح احتمال یک درصد تأثیر دارد
 همچنین اثر متقابل سولفات روی با اسید هیومیک.برگ تأثیر معنیداری نداشت
 درصد لینالول در، عملکرد اسانس، عملکرد خشک،بر وزنتر و خشک شاخساره
سطح احتمال یک درصد و بر درصد اسانس در سطح احتمال پنج درصد به طور
      هراسخاش داد و ضرع،  تع  لوط، ولی در طول شاخساره،معنیداری تأثیر دارد
 درصد سیترونالل و درصد سیترال تأثیر معنی ی،برگ
    دیدرگن هدها. یداری مش رب
 گرم در لیتر0/5 اساس نتایج به دست آمده بیشترین صفات اندازهگیری در تیمار
. گرم در لیتر اسید هیومیک حاصل گردید5 سولفات روی و
      یذغم زی، در ر داوم،  عملک  رصانع، گیاهان دارویی، کود آلی:کلمات کلیدی
.مؤثره
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مقدمه و کلیات

برگی است و در این روش عناصر مورد نیاز گی هب ها   

گیاهان منبع مهمی برای داروها به شمار رفته و نقش

سرعت و با کارایی نسبتا باالیی در اختی رارق هایگ را    

کلیدی در سالمتی مردم جهان دارن اس رد و د لل للله یا

میگی اعف رد یور .در لل لللس ادعت یزا د میزنآ یدایز      

اخیر روشهای پیشرفتهای در اختی ناگدننک دیلوت را    

گیاهی میباشد(ملکوتی و داودی .) 1382 ،کمبود این
عنصر در خاکهای قلیایی و با آهک ف رادقم و ناوار   

یتو قیرط زا نا   
گیاهان دارویی قرار گرفته است که م 

که یا
مواد آلی اندک ،شایع است متاسفانه اکث اخ ر کک کک

آنها نیازهای بازارهای جهانی در قرن آینده را ف مهار
نمود (( ( .)Constabel, 1990تی عن هر ن یکی نایعا زا    

  

بزرگترین تیرههای گیاهی بوده که گیاه رید زا نآ نا   

کشور از کمبود این عنصر رنج میبرن یور ییایوپ .د   
در گیاه کم است .روی از عناصر کم مصرفی میباشد

باز به عنوان سبزی و یا گی یوراد ها ی هدافتسا دروم      

که در بسیاری از کارهای آنزیمی گی ها نق عیرست ش   

،ناراکمه     

یکن رد و د
کننده ،فعال کننده و یا ساختاری ب م یزا یی یی

یخ کینا ی و 
قرارم یی یگرفت سا ه تت ت(بخش یی 

 .) 1389بادرنجبوی یملع مان اب هیوبگنرداب ای ه             

ساخته شدن و تجزیه پروتئینها شرکت دارد .گیاه نا

 Melissa officinalisو ن نیتال ما      Lemon balam

دارای کمبود روی از نظر ساخت هورمونها ب هژیو ه   

گیاهی معطر ،علفی و دارویی متعلق به این تیره است.

،ینارهت     

یشوو یتوکلم(دن
اک م لکشم راچد نیس یییییییی 

گیاهانی علفی ،معطر ،پایا ،دارای ساقه چهارگوش کم

 .) 1378در محلول پاشی آهن و روی ب نوسینا هایگ ر    

که دغ ییا هههه های ی هداس ا     
و ب رک زا هدیشوپ شی کک ک ککک ک

مشخص شد که آهن و روی موج درکلمع شیازفا ب    

ه ،نامرهق(دنتس     .) 1373در ط زا ناریا یتنس ب        

        

بادرنجبوی  یگدرسفا نامرد رد ه و یژرنا شهاک    

       

دان مع و لیفورلک نازیم ،ه ل ینآ سناسا درک سون    

شد(پیرزاد ،طوس ،هداز شیورد و ی     .) 92 31ب رب ا ر یس   

اس م هدافت یییییی ی
یگردید ((( ( Emamghoreishi and

تغذیه روی بر رشد و خواص آنت یرامزر ینادیسکا ی    

 .)Talebianpour, 2009از رایجترین خواص درم ینا

مشخص شد که ک تظلغ شیازفا بجوم یور دربرا     

بادرنجبویه میتوان ب نادیسکا یتنآ ،یشخب مارآ ه ی     ،

ترکیبهای فنلی به میزان  2در تیلاعف ،دص   

ضداسپاس ودض ،یرتکابدض ،خفندض ،م ی ،سور         

رادیکال  DPPHب نازیم ه     4در شهاک تیفرظ و دص    

ضدالتهابی و درمان اخ الت ال ادند ،نرگیم ،هدعم ت ن     
درد ،گوش درد ،سر درد ،فشار خون باال ،روماتی ،مس
دردهای عصبی و سفتی گردن و تسکین تب ناش زا ی
س   هراشا یگدروخامر

درک ((( (((( ; Yosofi et al.,

 .)2011; Ondrejovic et al., 2012ب دصکی زا شی   
ماده شیمیایی در گیاه بادرنجبویه شناسایی شده است.
مواد شیمیایی گیاهی از جمل )،رطعم لبنس(لولانیل ه
سیترال و سیترونالل کمک به عطر و بوی بادرنجبویه

م
یکنند( .)Patora and Klimek, 2002یکی از روش-
های تامین نیاز غذایی گیاهان به عناصر معدنی ،تغذیه

پاالین یگد

آه امزر ن ر نازیم هب ی                   3در هدش دص
یمهری و یز
بود(حج زا یی 

       

،ناراکمه       .) 90 31یک زا ی   

کودهای با اهمیت در بخش مصرف در گیاه دیسا نا   
هیومیک میباشد .اسید هیومیک  ،ی عیبط رمیلپ ک ی    
+

له یا
است که دارای موضعهای  Hمربوط ب ماع ه لل لل
اسید کربوکسیل بنزوئی  ک ووو فنل و یتشدرس(تسا ی
محمدیانمقدم .) 386 1 ،مقادیر بسیار ک یاهدیسا زا م   
آلی به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در
افزایش تولید و کیفیت محصوالت کش .دنراد یزروا   
همچن ه دیسا نی ی میزنآ تیلاعف شیازفا اب کیمو       

       

اثر محلولپاشی روی و اسید هیومیک بر25 ...

یشو ،د
روبیسکو سبب گ یزتنسوتف شیازفا  ی م ها ییییی ییییی

پس از پیاده کردن نقشه طرح ،تعداد  27کرت به ابعاد

دشر     

 2×2برای کشت آماده گردید .سپس اقدام ب تشاک ه   

گیاهان به میزان زیادی به دلی رصانع بذج شیازفا ل     

نشاء بادرنجبویه با فاصله  30سانتیمتر روی ردی و ف

همچنین اثرهای تسریع کنن رب کیمویه داوم هد

استتت( .)Delfine et al., 2005ب رب ا ر رثا یس دیسا     
هیومی ر رب ک وی ر دش ر یشیو گو هن    

      

Festuca

 50سانتیمتر بین ردیف گردید .در ابتدای رش ره د    7
روز یکبار عملیات علفزنی انجام شد .آبیاری نیز هر
 3روز یکبار انجام گرف ولحم .ت لل لللپاش توب ی هه هههه یا

 arundinaceaگزارش شد که سطوح مختلف هیومیک
   

بادرنجبویه برای تیمارهای متفاوت در طی فصل رشد

برگ ،ساقه ،ریشه و بخ ،گرب کشخ نزو ،ییاوه ش     

انجام گرفت .محلولپاشی اولیه  30روز بعد از کاشت

اسید در صفتهای س نزو ،گرب دادعت ،گرب حط رت

ساقه و ریشه ،طول ریشه ،نسبت بخش هوایی به ریش ،ه
کلروفیل  aو کلروفیل کل در س حط

یدار
 5در نعم دص یی یی

و دو محلولپاشی بعدی هر ک هلصاف اب ماد    
بع .دش ماجنا د

 15روز

زا سپ هب مادقا ناهایگ یهدلگ                 

بو ،ناراکمه و یهر(د               .)1931پوزش  ی و     

برداشت و صفات مورد نظر اندازهگیری شد.

همکاران( ) 90 31با بررسی ا ولحم رث لل لللپاش و یور ی

صفات اندازهگی زا دنترابع قیقحت نیا رد هدش یر      

تظلغ    

اسید هیومیک بر عملکرد ،اج ءاز و درکلمع

عناصر در انگور رقم پیکانی نشان داد که محلولپاشی
یداری
توسط تیمارها توانست عملکرد را به طور معنی ی
افزایش دهد .با توجه به اهمی یوراد ت ی و 

یداصتقا    

طول شاخساره ،تعداد شاخه فرعی ،طول برگ ،عرض
برگ که با استفاده از خطکش اندازهگیری شد .وزنتر
   

شاخ فتسا اب هراس ا نزو و یلاتیجید یوزارت زا هد     

  

خشک شاخساره هر بوت رد ندش کشخ زا سپ ه

در این تحقیق با کاربرد روی و اسید هیومی فده ک   

آون  40درجه س تدم هب دارگیتنا    

افزایش عملکرد رویشی ،درصداس نآ یازجا و سنا   

ترازوی دیجیتالی اندازهگیری شد .اس خاشرس سنا هه ههه-

است.

های خشک گیاه با استفاده از کلونجر اس .دش جارخت   

فرآیند پژوهش

بدین منظور پس از خرد شدن اندامهای خش هایگ ک   

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف روی

با استفاده از دستگاه کلونجر و به روش تقطی بآ اب ر   

و اس کلمع رب کیمویه دی ر مک و یفیک د ی هایگ 

      

     

بادرنجبویه در مزرعه تحقیقاتی دانش یمالسا دازآ هاگ   
واحد س یدرگ ارجا هوا د تروص هب یسررب نیا .

     

فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کام رد یفداصت ل   
سه تکرار انجام گرفت .فاکتور اول سو رد یور تافل
سه سطح صفر(شاهد) 0/5 ،و  1گرم در لیتر و فاکتور
دوم اسید هیومیک در سه س )،دهاش(رفص حط

3و5

ی-
گرم در لیتر بود .در ابتدا نمونه خاک تهیه و ویژگی ی
های کیفی آن اندازهگیری شد ک دج رد ه ول     1آم هد
است .زمین پس از شخم و دی و هدش حیطست ،کس

 48س اب و تعا   

سگی ندش یر د و 
به مدت  4س نومن تعا هه هههه ناسا ا سس سس
اسانس به دست آمده ب میدس تافلوس زا هدافتسا ا     
خشک رطوبت زدایی گردید و سپس در ا دص سس سسسانس
محاسبه شد .عملکرد اسانس بر اساس درصد اس سنا
و وزن خش  ک ک تکه ساسا رب و هبساحم تر ار     

       

محاسبه شد .از اجزاء اسانس در ولانیل دص ل دصرد     ،
سیترونالل ،در یفارگوتامورک شور هب لارتیس دص     
محاس تهج .دش هب هیزجت

نومن هه ه ههههههه هه سا یا ا و سن   

اندازهگیری دقیق ترکیب  دوجوم تا د گتسد زا نآ ر ااا ااااه
کروماتوگرافی گ زا روظنم نیدب .دش هدافتسا یزا      
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دستگاه گاز کروم لدم فارگوتا   

Hewlett-Packard

عملکرد خشک ،در سا درکلمع و دص ا صرد ،سن د     

 6890دارای انجکتور  Splitlessو س هب هنیئوم نوت    

لین ولا ل لامتحا حطس رد و لالنورتیس و لارتیس ،

طول  30متر و قطر داخلی  0/ 25میلیمتر و ض تماخ

1درصد اثرات معنیدار داش  .ت اب یور لباقتم رثا

فیلم  25میل 
یمتر مدل Agilent/J and W (DB-WAX

اسید هیومیک بر درصد اس  سنا ددر س لامتحا حط    5

 )Scientific, Folsom, CA, USAاس تت تفاده ش .د   

      

012

دتکتور آن از نوع یو ترارح اب نآ هعشا و زین     

در و دص

 رب وز نننن نت و ر

 کشخ و ،کشخ درکلمع 

        

عملکرد اسانس ،درصد لینالول ،س لالنورتیس و لارتی   

درجه سانتیگراد میباشد که در آن گ و نژوردیه زا

در سطح احتمال  1درصد اثر معنیدار داش جیاتن .ت

هوا با سرعت  40میلیلیتر بر دقیقه عبور داده میشود.

مقایسه میانگین طول شاخساره تح تافلوس ریثأت ت    

 2دقیقه

دمای اولیه در  80درجه سانتیگراد به م تد

نگه داشته شد و سپس با تغییرات  10درجه در دقیقه

   

یده هک د   
روی و اسید هیومیک(ج ود للل )3نش م نا یی یی
بیشترین طول شاخساره در تیماار محلولللپاشی 0/5

به  041درجه رسید و پس از  1دقیق تارییغت اب ه    

4

گرم در لیتر سولفات روی هم اب هار     5گ رتیل رد مر   

تدم هب     

2

اسید هیومیک به می ناز

یمت نیرتمک و ر   
44/ 77س تنا ی ی

طول شاخساره به می ناز

 28 / 15س تنا یییمت رامیت رد ر   

درجه در دقیقه به

 190درج و دیسر ه

دقیقه نگهداشته شد و سپس ب یغت ا ی تار   

 2درج رد ه
   

دقیقه به  012درجه رسید .از هل اب صلاخ قوف می
سرعت عبور  1میلیلیتر در دقیقه به عنوان گاز حامل

شاهد به دست آمده اس .ت

ارتب رد شیازفا نایم طا

  

شاخصهای رشد گیاه با میزان عنصر روی را از یک

ساسا ز ممممممم م مممان

سو میتوان به نقش این عنصر در بیوسنتز اک هب نیس   

بازداری با نمونههای استاندارد مقایسه و تعیین هویت

عنوان یک هورمون محرک رشد در گی اد تبسن ها د   ،

که رب یجورخ یا
اس یپ .دش هدافت ککککک ک

      

زیرا روی به احتمال زیاد به عنوان کوف یرایسب روتکا   

گردیدند ( .)Yang et al., 2005ب  هیزجت ماجنا یار و

از آنزیمها در بیوسنتز اسید آمینه تریپتوفان به این لود

تحلیل دادهها از نرمافزار  ،SASجهت مقایسه میانگینها،

استیک اسید نقش دارد(ملکو راکمه و یت ا ،ن    .) 1382

از آزمون چند دامنهههای دانک لامتحا حطس رد ن      1و 5

اک  رد اهلولس ندش لیوط کرحم نیس سسسسسسسسسس س سسسسس اقه و

درصد و برای رسم نمودارها از نرماف راز  Excelاس هدافت

کولئوپتیل میباشد بر اساس تئوری رشد اسیدی ،این

گردید.

هورمون از طریق انتقال پروتئینها به دیو شهاک ،هرا   

نتایج و بحث

 pHدر غشای سلولها و تغیی تیس میسلک رد ر و یلوز    

ش و د

 ساسا رب س تظلغ نییعت ینحنمریز حط        

نتایج تجزیه واریانس(ج لود

 )2نش ک داد نا هه ههه اس دی

هیومیک بر طول و تعداد شاخساره ،وزنتر و خش ،ک
عملکرد خشک ،در سا درکلمع و دص ا صرد ،سن د     
لینالول ،سیترال و س کی لامتحا حطس رد لالنورتی    
درصد معنیدار و تیم یور را

بررر طو و هراسخاش ل

تعداد ش رد هتوب رد یعرف هخا متحا حطس ا جنپ ل

   

درصد بر طول و عرض برگ ،وزنتر و خشک بوت ،ه

فپ ریذ ی ولس هراوید  لللل للله و ا
س  شیازفا بب ا طعن ا فففففف 
تحریک رشد میشود .از طرفی اک م نیس م تسا نک    
ساختن و رسوب مو راکاس یلپ دا ییی ییییدی و پروتئینی
مورد نیاز برای ظرفیت نرم شوندگی دیواره را افزایش
دهد( .)Heidari et al., 2008بنابراین افزایش روی در
حد مناسب سبب افزایش اکسین در گی هجیتن رد و ها   
تحریک رشد گیاه میشود .لذا در این تحقیق ک دربرا

اثر محلولپاشی روی و اسید هیومیک بر27 ...

روی به تنهایی و در کاربرد با اسید هیومی بجوم ک   
رشد رویش نیا جیاتن .دیدرگ عافترا شیازفا و ی

    

لذا تغذیه مناسب میتوان یرثؤم شقن د

رد

زفا ا شی     

عملکرد و صفات مربوط به آن ایفا نماید(( Tavallali

تحقیق ب نایئابطابط جیاتن ا ((( (((( ) 90 31و Tavallali et

 .)et al., 2009این فلز همچنین از طری رد تلاخد ق   

) al(2009مطابقت داشت .با بررسی نتایج حا رد لص

متابولیسم نیتروژن ،نشاسته و چربیها در گیاه و تأمین

صفت تعداد شاخه فرع دج( ی و لل للل )3مش دش صخ   

بیشتر به عنوان یک عنصر ضروری برای رش ومن و د   

بیشترین تعداد شاخه فرعی با کاربررد روی  0/5گ مر

گیاه ست اهنآ رد ار دشر دنیآرف نا ر م عی ییییییییییی ی یییییی ی-

در لیتر به همراه  5گرم در لیتر اسید هیومیک به میزان

نمای توکلم(د یییی ی

 36 /3عدد بدست آمد و کمترین میزان در تیمار شاهد

ته هبش یا     
تحقیقی (( ( )Marschner, 1995فعالی تت 

بود .در این تیمار صفات طول برگ ،وزنتر و خشک

جیبرلینی اسید هیومیک را گزارش کرد ک  ه رما نیا    

شاخساره و عملک رد هراسخاش کشخ در نیرتالاب     

یشو دا رد هک د ا هم    
گه م ا یی یی
موجب طویل ش رب ند گگ گگ

میزان و به ترتیب

 7/5س ،رتمیتنا  374 /3گ ،مر 29 /7

گرم و  1485 /4کیلوگرم در هکتار بود .در صفتهای

و

همک نارا ، ،،،،

 .) 1383در

افزایش فعالیتهای فتوسنتزی گیاه را موجب ش ششده و
   

در نهایت افزایش تجم ن سامویب رتشیب ع س هب تب

ذکر ش هاش رامیت هد ددد دددد کمت دوخ هب ار نازیم نیر     

شاهد را باعث میشود .همچن شیازفا نی   

اختصاص داد .هم افزایش جذب عنا زا كاخ زا رص   

جیبرلین با کاربرد اسید هیومیک در اندامه ییاوه یا   

 46در دص

فوای دد د محلو لل لپاشی    عنا  رص ر تسا یذغم زی ... ........

گی ازگ یدشر لصف ود یط مدنگ ها رش ش  ده        

محلولپاشی سبب ترشح مواد قن  داوم ریاس و يد از   

است( .)Abou-Aly and Mady, 2009در بررسی بین

ریشه به محلول خاك میگردد .ترشح این مواد سبب

ط با
تیمارهای مختلف ب یایمیشویب تافص ر ی بترم  طططط طططط

بهبود فعالیت میکروبی در ریزوس و هدش رف تیلباق    

اسانس و اجزای اسانس تقریب ًاًا نتایج مشابهی ب جیاتن ا

یدهد(پوزش و ی
جذب عناصر غ یاذ ی ر  اا اف م شیاز یی یی

قبل بدست آمد .بطو دصرد نازیم نیرتالاب هک یر      

همکاران .) 90 31 ،کاهش غلظت برخی عنا رثارب رص   

اسانس در تیمار  0/5گرم در لیت و یور تافلوس ر

     

5

افزایش عملکرد و وقوع اثر رقت پس از محلولپاشی

گرم در لیت هب کیمویه دیسا ر

با عناصري مانند آه تاشیامزآ رد زنگنم و يور ،ن    

مشاهده شد که ب نعم فالتخا اهرامیت ریاس ا

دیگري نیز گزارش شده اس اولهپ(ت نننراد و همک نارا

داشت .در این صفت کمترین میزان درصد اسانس در

ش-
 .) 1387روی همانند سایر عناصر معدنی در واکنش ش

نازیم        0/55در دص
یدار
ییییی ییییی

تیمارشاهد یعنی عدم مصرف روی و اس کیمویه دی   

های فتوسنتزی و رشد گیاهان نق نراد ییازسب ش ددد دددد.

یشو اب هک د    
بدست آمد .با بررسی نتایج مشاهده می ی

روی در یک دامنه وسیعی از فرآیندهای فیزیولوژیکی

افزایش غلظت اسید هیومیک در نیا رد سناسا دص    

و بیولوژیکی تأثیر دارد و غلظ ببس نآ بسانمان ت    

گیاه افزایش مییابد در ح زفا دنور  هک یلا ا رد شی

وارد آم هب یهجوت لباق تامدص ند

هایگ     

     

  

       

تیمار سولفات روی بسیار کن درکلمع رد .تسا رتد    

م
یشود( .)Khan et al., 2008از طرف دیگر روی در

اسانس افزایش چشمگیری مشاهده شد بطوری ک زا ه

ساخت کلروفی دنیا ،ل و  دیسا کیتسا ل و رپ  و ،نیئت      
پایداری پروتئین و غشای سلولی نق ،دراد یساسا ش   

 1/ 76کیلو هب دهاش رامیت رد راتکه رد مرگ           

8/ 17

کیلوگرم در هکتار افزایش یاف رب رد .ت ر یازجا یس    

28
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اسانس نیز مشخص گردید در تیمار  0/5گرم در لیتر

 )2008که نتایج فوق ب تقباطم قیقحت نیا جیاتن ا      

سولفات روی و  5گرم در لیتر اسید هیومیک بیشترین

ی است
ًال طبیعی ی
دارد .اسید هیومیک یک ماده آلی کام ًال

      

ک در خ طسوت کا   
که از تجزیه نهاایی مو اگرا دا ننیک ک

می لانیل ناز و سدب لارتیس و لالنورتیس ،ل ت .دمآ       

هرچن نن د در دو ترکی رتیس ب و ن لارتیس و لالن ت جیا       

یآید .در واق  ع اایننن
قارچهای میکروسکوپی بدست م 

بدست آمده با تیمار سولفات روی  1گ و رتیل رد مر

ماده عصاره هوموس است که هوموس خو هراصع د   

اس کیمویهدی   

یداری
 5گ نعم فالتخا رتیل رد مر یییییییی ی

یشو نیا د   
نداشت .آنچه که از نتایج فوق حا م لص یی یی
است ک  زا یفرصم دوک نازیم شیازفا ه ی دح ک    
خا هدزاب شهاک بجوم ،یص

و سناسا درکلمع

   
        

اسانس در این گیاه میشود .عل امتحا رما نیا ت     ًالًال
ناشی از تحریک تولید مواد اولیه در تیمارهای مربوط

یشو م هک د و بهب بج ود        
کمپوس  بوسحم ت مممم م ممم 
خصو زیف تایص یکی ش  ،ی ب و ییایم ی لو و کاخ کیژ     

     

یگردد .استفاده از اسید هیومیک صفات اندازهگی یر
م
شده را تحت

ت ارق ریثأ ر اد  د و 

نیا دوبهب بجوم     

صفات گردید .همچن د نی ررر هنگاممم اس دافت هه از اسيددد
هيوم كي

افزايش رشد ريشه مشاهده شده که فراهمی

ب د دوک فرصم یالاب ریداقم ه ر  کاخ  و ریثأت      

       

آب و افزایش ج صانع بذ

سوختگی برگها در ا ولحم رث لل لللپاش و دشاب ی

نیا    

یرسد ..اثررر موادد
) .2010از طرف دیگر ب م رظن ه ییی ییی

مسأله ممکن است بیان کننده مح هیوبجنرداب تیدود   

هيوم كي ی بر رشد و تولید متابولیتهای ثانویه رامیتوان

در استفاده از کود سولفات روی جهت افزایش درصد

به نقش هیومیک اسید در اف ،زتنسوتف تعرس شیاز    

و عملک لمع هک ییاج نآ زا .دشاب سناسا در ک در

        

تنفس ،سنتز نوكلئ كي

رر ررر م ييي شود د (Azin Pour,

اسيدها و جذب يون ها در برگ

اسانس به درصد اسانس و عملکرد بیولو هب و یکیژ   

ها و محتوی مواد غذایی ن اد تبس د د .(Pinton et al.,

ویژه به میزان برگ تولید شده واب ربانب تسا هتس ا نی    

) 1999یافتههای این تحقیق با نتایج س تاشرازگ ریا   

هرگون صرد رد شهاک ه د  سناسا و درکلمع     

         

بیولوژیکی منجر به کاهش عملک دهاوخ سناسا در    
ش و دازریپ(د

،ناراکمه       .) 92 31در تحقی زی ق دد دانی   

در گیاهان دیگر تطابق داش  ت ( ( Stevenson and He,

.)1994; Ulukan, 2008
نتیجهگیری کلی

چمحیری و همکاران( ) 93 31در محلولللپاش هریز ی   

در پژوهش حاضر مشخص شد ک و یور تافلوس ه

سبز با آهن و روی در شرایط تنش ،مقایسه میانگینها

اسید هیومیک برای اف دیفم هیوبجنرداب دشر شیاز     

نشان داد که بیشترین افزایش مربوط به محلولپاشی با

واقع میگردد .سولفات روی و اسید هیومی ثعاب ک   

عنصر روی بود که در مقایسه با شاهد ،درصد اسانس

افزایش رویشی و صفات مرتبط ب یدرگ سناسا ا د و

 31درصد و عملکرد اسانس  28درصد افزایش داشت

در این بین سطح  0/5گرم در لیتر سو و یور تافل 5

و کمت یر نن ن می از نن ن آن ب اا ا عد مم م محلولپاش یی ی عناص رر ر

گرم در لیتر اسید هیومیک تأثیر بیشتری عملکرد کمی

ریزمغذی به دست آمد .همچنین در اثر محلولللپاشی ی
ی
عناصر ریزمغذی روی گیاه نعناع فلفلی ،میزان اسانس
برگ و عملکرد اسانس افزایش یافت( Heidari et al.,

و کیفی داشت.

اثر محلولپاشی روی و اسید هیومیک بر29 ...
جدول -1ویژگیهای کیفی خاک مزرعه

بافت

)EC(Ds/m

pH

یشنی
لوم 

5/2

7/5

Table 1: Qualitative properties of farm soil
فسفر()mg/kg
نیتروژن کل()%
کربن آلی()%
0/ 19

4/5

0/320

پتاسیم()mg/kg

روی()mg/kg

081

0/8

جدول -2نتایج تجزیه واریانس تأثیر محلولپاشی سولفات روی و اسید هیومیک بر عملکرد کمی و کیفی بادرنجبویه

Table 2: Analysis of variance the effect of application of zinc and Humic acid on quantitative
and qualitative yield of Melissa officinalis
طول          
درجه     
وزن ت رررررررر ر وزن خشک    
ع ضر      
تعداد شاخه
منابع تغ يي رات
عملکرد خشک
طول برگ
شاخساره
شاخساره
برگ
ف ر عی
شاخساره
آزادی
بلوک

**

2

*

سولفات روی )(a

2

اسید هیومیک )(b

2

a*b

4

خ طا

61

**
ns

CV%

1ns

28 / 82

*

02/ 59
153/ 31
4/ 62

**

ns

**

37

ns

576

ns

12 /33ns

0/93ns

0/ 68

**

4/ 99

ns

0/ 00 01

ns

0/ 09

**
**

1/ 42

**

0/ 03

3155 / 58
01 222/33
43 29 / 03

**816 1/44

0/ 01

**19 /88
**
**

**49691 /1

931/ 84
18 / 48

**11/44

**
**
**

349605 / 27
02 2 46 / 25
28603 / 62

3/ 67

6/ 92

0/22

0/ 21

366 / 56

2/ 31

5772 / 27

5/ 38

11/11

7/ 46

10 / 54

6/ 67

6/ 67

6/ 67

یدار
یدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعن 
** ns ،* ،به ترتیب ،معن 

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant
ادامه جدول -2نتایج تجزیه واریانس تأثیر محلولپاشی سولفات روی و اسید هیومیک بر عملکرد کمی و کیفی بادرنجبویه

Continuation Table 2: Analysis of variance the effect of application of zinc and Humic acid on quantitative and qualitative yield of
Melissa officinalis
درصد
عملک در       
در دص      
در دص        
درجه    
منابع تغ يي رات
درصد اسانس
سیترونالل
لینالول
اسانس
آزادی
سیترال
بلوک

2

سولفات روی )(a

2

اسید هیومیک )(b

2

a*b

4

خ طا

61

CV%

ns

**

0/ 04
1/ 71

**3/6
*

*

**
**
**

0/ 15

ns

79 / 81
1809 / 17
42 10 / 17
881/ 53

0/ 03

**

3/ 07

**

6/ 15

**

0/ 18

ns

**
**
ns

2/ 41
25 / 71
71 / 21
1/ 31

ns

**
**
ns

0/ 03
11/ 01
12 / 97
0/ 14

0/ 04

61/ 64

0/ 01

0/ 82

0/ 19

4/ 24

7/ 66

1/ 92

5/ 25

5/39

یدار
یدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعن 
** ns ،* ،به ترتیب ،معن 

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant
جدول  -3مقابسه میانگینهای اثر محلولپاشی سولفات روی و اسید هیومیک بر عملکرد کمی و کیفی بادرنجبویه

عملکرد خشک
(کیلوگرم در هکتار)
e
de
cd
bc
ab
a

838/ 62
149/ 14
1043 / 65
1185 / 19
5331/ 32
1485 / 45

bc

1177 / 25

cd

1 10 1/ 85

1139 /55c

Table 3: Comparison of the average the effect of application of zinc and Humic acid
on quantitative and qualitative yield of Melissa officinalis
تع داد       
وزن تر        
وزن خشک     
طول           
اسید هیومیک
طول برگ
ع رض ب ر گ
ش هخا       
شاخساره
شاخساره
شاخساره
(گرم در لیتر)
(سانتیمتر)
(سانتیمتر)
ف ر عی
(گرم)
(گرم)
(سانتیمتر)
e

de

61/ 77
18 / 82

cd

02/ 87

ab

26 / 71

23 /7bc
a
bc

c

29 / 71
23 /55

cd

22/ 79
22/ 04

112/33e
de
cd
bc

ab
a

732/ 17
263
296 / 67
633/5

374 /33

bc
c

cd

296 / 67
782/ 17
277 / 67

3/39a
a

4/ 03

a

4/ 13

a

4/ 78

4/8a
a
a
a
a

4/ 77
4/1
4/ 18
4/ 27

5/6d

5/75d
d

5/ 53

abc
ab
a

6/ 87
7/ 05

7/ 53

abcd
bcd
cd

6/ 37

6/2
6/ 03

61d

c

b

22/ 67
29 /33

d

bc
a

26

36 /33

d
c

15 / 67

15 /33

22/33

b

29 /33

e

cd
ab
e
bc
a
de
c
b

28 / 15

سولفات روی
(گرم در لیتر)

0

0

3

0

40 /6

5

0

29 / 77

0

0/5

37 / 27

3

0/5

44/ 77

5

0/5

30 / 03

0

1

35 / 05

3

1

40 / 07

5

1

34 / 38
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Continuation Table 3: Comparison of the average the effect of application of zinc and Humic acid on quantitative and qualitative
yield of Melissa officinalis
درصد
عملکرد اسانس
در دص       
اسید هیومیک
سولفات روی
در دص      
در دص        
(گرم در لیتر)

(گرم در لیتر)

0

0

0

3

0

5

0/5

0

اسانس

e

d
bc

(کیلوگرم در هکتار)

e

0/ 21

d

0/ 32

c

0/44

0/33d

b

0/5

3

0/5

5

0/55a

1

0

1

3

c

1

5

c
b

0/ 48

c
c

0/ 41

c

0/ 48

f

1/ 76

4/61

e

3/ 01

4/ 79

c

4/ 59

5/ 42

4/16e

3/ 91

b

6/ 41

a

0/93d

b

لینالول

5/ 71

a

8/ 17

d

4/ 59

b

4/ 67

a

5/ 29

6/ 82
5/ 13

5/88
6/ 62

سیترونالل
d

c
b
c
b
a
c
b
a

12 /75
15 / 34

18 /11
14 / 68
18 / 17

سیترال

f

e
cd

4/ 64
6/ 05
7/ 47

6/39d

bc

8/ 15

a

9/ 36

61/ 18

6/57de

18 / 36

c

7/ 72

21 / 67

02/ 53

8/7ab
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