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Abstract
Plant Nutrition is an important factor in the growth and
phytochemicals. The use of natural fertilizers can
improve yield and herbs. Accordingly, experiment in a
completely randomized design with 6 treatments
included 3 replications and replications with 3 pots were
conducted. Treatments include humic acid 1%, urea and
sulphur coated urea 46 kg/h, the same time use humic
acid 1% with urea and sulphur coated urea 46 kg/h and
the pot without treatment was considered as control.
After sterilization pot and add the appropriate culture
medium, 5 seeds were planted in each pot and after about
2 weeks treatments with irrigation water every other day
and the third was applied 3 times a week and the
beginning of the fifth week of sampling and
measurement of properties was conducted. Quantitative
traits such as plant fresh weight and dry weight, plant
height and total chlorophyll content were evaluated. The
results showed that the treatment of humic acid 1% with
urea and sulphur coated urea have a best result in fresh
weight and dry weight, plant height and humic acid have
a best result in total chlorophyll content.
Keywords: Fenugreek, Humic Acaid, Sulphur Coated
Urea, Urea.

چکیده
 کاربرد.تغذیه گیاه عامل مهمی در رشد و ترکیبات شیمیایی گیاهان است
صهای دارویی گیاهان را ارتقاء
 یتواند عملکرد و شاخ
 کودهاي طبیعی م

6 ًال تصادفی با
 بر این اساس آزمایشی به صورت طرح آماری کام ًال.بخشد
 تیمارهای آزمایش. گلدان انجام گردید3  تکرار و هر تکرار حاوی3 ،تیمار
 گرم در46  اوره و اوره با پوشش گوگردی، درصد1 نیز اسید هیومیک
 درصد با اوره و اوره با پوشش1  استفاده همزمان اسیدهیومیک،مترمربع
 گرم در مترمربع بود و گلدان بدون تیمار به عنوان شاهد در نظر46 گوگردی
 عدد بذر5 ، پس ضدعفونی گلدانها و افزودن بستر کشت مناسب.گرفته شد
 هفته تیمارها همراه با آب2 در هر گلدان کشت شد و پس از گذشت حدود
 مرتبه در هفته سوم اعمال شد و ابتدای هفته3 آبیاری یک روز در میان و
،پنجم نمونهبرداری و سنجش صفات کمی شامل وزن تر و خشک گیاه
 نتایج نشان داد که تیمار اسید هیومیک و.ارتفاع و کلروفیل کل انجام گردید
 وزن خشک،اوره با پوشش گوگردی بهترین نتایج را در صفات وزن تر گیاه
 ارتفاع گیاه و تیمار اسید هیومیک بهترین نتایج را در صفات کلروفیل،گیاه
.کل از خود نشان دادند
 شنبلیله، اوره با پوشش گوگردی، اوره، اسیدهیومیک:کلمات کلیدی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

15 - 19  صص،2  شماره، 12  دوره، 96 31 سال

15 - 19  صص،2  شماره، 12  دوره، 96 31 سال
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مقدمه

یباشد كه با پدیدههای شيميا يي
پيچيده آلي م 

شنبليله ( )Trigonella fenum-gracumگياهی علفي
يباشد .نام اين گياه
یک ساله و بومي شرق مديترانه م 
از كلمه يوناني  Trigonouبه معناي مثلث ،به دليل
مثلثي بودن شكل برگچهها و  foenum-graceumبه
معناي  Greek hayيا علف يوناني به دليل كاربردهاي

باكتريا يي

و

یشود و نتيجه نها يي
در خاك تش يك ل م 

عمل هوميف كي اسيون است (سردشتی و علی دوست،
 .) 86 31اسيد هيوم كي

یتواند به طور مستقيم اثرهاي
م

مثبتي بر رشد گياه بگذارد .رشد قسمت هوا يي و ريشه
گياه توسط اسيد هيوم كي

تحر كي

یشود ،ولي اثر آن
م

فراوان آن در يونان باستان گرفته شده است .همچنین

بر روي ريشه برجستهتر است ،حجم ريشه را افزايش

به دلیل رویش شنبلیله در کنار راهها در قدیم به آن

یگردد.
داده و باعث اثربخشي بهتر سيستم ريشه م 

نزاده و همكاران،
یگفتند (حس 
گل راهرو هم م 

اسيد هيوم كي

 .) 89 31این گیاه داراي خواص متعدد دارو يي از قبيل

یدهد (سبزواری و
فسفر را توسط گياه افزايش م 

طآور ،ضدتب ،افزايش
اثر تقويتي ،ملين ،اشتهاآور ،خل 

همکاران.) 88 31 ،

ميزان شير در دوران شيردهي و كاهنده قند خون

از طرفی دیگر بديهي است براي افزايش محصول

يا نياسين

بدون تخريب منابع پايه خاک و محيط زيست ،استفاده

يباشد كه اين ويتامين عامل جلوگيري كننده از
م

از منابع کودي با کارا يي زراعي باالتر ضروري است.

بيماري پالگر است .شنبليله داراي اثر گشادكنندگي

هم چنين رعايت زمان مصرف و منبع مصرف کودها

عروق خوني بوده كه از بروز سكته قلبي جلوگيري

یتواند عالوه بر
نيتروژني متناسب با شرايط محيطي ،م 

يكند (يزداني و همكاران 83 31 ،؛ دادخواه.) 89 31 ،
م

افزايش عملکرد هکتاري ،باعث ممانعت از هدر رفت

در سالهای اخير افزايش مصرف نهادههای شيميا يي

منابع کودي گردد (باقری و همکاران .)1931 ،بر این

در اراضي کشاورزي موجب معضالت زيست محيطي

اساس ،در این آزمایش تأثیر کودهای حاوی نیتروژن

است .همچنين داراي اسيدن كي وتين كي

عدیدهای از جمله آلودگي منابع آب ،افت کيفيت
محصوالت کشاورزي و کاهش ميزان حاصلخيزي خا
ک ها گرديده است ( .)Sharma, 2002لزوم سالمت
محصوالت توليد شده در نظامهای مختلف كشاورزي

جذب نيتروژن ،پتاسيم ،كلسيم ،منيزيم و

(اوره و اوره با گوشش گوگردی) و اسید هیومیک بر
رشد رویشی گیاه دارویی شنبلیله مورد بررسی قرار
گرفت.
فرآیند پژوهش

از نظر وجود بقاياي سموم و مواد شيميا يي و تأثیر

این پژوهش در پاییز سال 95 31

آنها بر سالمت انسان و محيط زيست ،سبب شده

تحقیقاتی واقع در شهرستان گرمسار در قالب طرح

شهای توليد و نهادههای به كار رفته مورد
است تا رو 

ًال تصادفی با  6تیمار و  3تکرار به مرحله اجرا
کام ًال

توجه خاص قرارگيرند ( .)Neeson, 2004اسيد

درآمد .تیمارها نیز شامل اسید هیومیک  1درصد

پليمر طبيعي است كه داراي مواضع H+

( ،)HAاوره  46گرم در مترمربع ( ،)Uاوره با پوشش

و

گرم در مترمربع ( ،)SCUاستفاده

هيوم كي  ،كي

مربوط به عاملهای اسيدي كربوكسيل بنزوئ كي

گوگردی

46

در گلخانهای

فنلي (مکانهای تبادل كاتيوني) است (سردشتي و

همزمان اسید هیومیک  1درصد با اوره  46گرم در

محمديان مقدم .) 86 31 ،اين اسيد ماكرومولكول

مترمربع ( )HA+Uو همچنین اسید هیومیک  1درصد

بررسی کاربرد اسیدهیومیک ،اوره و17 ...

با اوره با پوشش گوگردی  46گرم در مترمربع

دانکن در سطح  %1و  %5ارزیابی شد .برای رسم

( )HA+SCUبودند و گلدان بدون تیمار به عنوان

نمودار نیز از نرمافزار  Excelاستفاده گردید.

شاهد ( )Controlدر نظر گرفته شد .پس از

نتایج و بحث

ضدعفونی گلدانها و افزودن بستر کشت مناسب5 ،

یدهد که بیشترین وزن تر،
جدول شماره  1نشان م 

عدد بذر در هر گلدان کشت شد و پس از گذشت

وزن خشک و ارتفاع گیاه در تیمار اسید هیومیک 1

حدود  2هفته (با توجه به رشد بطئی و کند مراحل

درصد با اوره با پوشش گوگردی  46گرم در مترمربع

اولیه شنبلیله) تیمارها همراه با آب آبیاری یک روز در

( )HA+SCUو سپس در تیمار اسید هیومیک 1

میان و  3مرتبه در هفته سوم اعمال شد و ابتدای هفته

درصد با اوره  46گرم در مترمربع ( )HA+Uمشاهده

پنجم نمونهبرداری و سنجش صفات انجام پذیرفت.

یکند که
یشود .این نتیجه به این نکته اشاره م 
م

صفات مورد بررسی در این تحقیق نیز عبارت بودند

اختالط همزمان اسید هیومیک با هر دو نوع کود اوره

از :وزن تر گیاه ،وزن خشک گیاه ،ارتفاع گیاه و

مورد استفاده اثرات به مراتب بیشتر و بهتری میتواند

کلروفیل کل .در انتهای کار نیز دادههای مورد نظر

بر رشد و عملکرد این گیاه داشته باشد .در صفت

پس از سنجش ،وارد نرمافزار  Excelشده و آنالیز

کلروفیل کل نیز تیمار هیومیک اسید و به دنبال آن

آنها توسط نرمافزار آماری  SPSSانجام و مقایسه

تیمارهای ترکیبی این اسید آلی با هر دو نوع کود اوره

میانگین دادهها با استفاده از آزمون چند دامنهای

به ترتیب بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادند.

جدول  -1مقایسه میانگین صفات کمی مورد ارزیابی

Table 1- Comparing the mean quantitative traits
تیمار

وزن تر گیاه (گرم)

وزن خشک گیاه (گرم)

Control
HA
U
SCU
HA+U
HA+SCU

4.09 e
4.58 d
5.80 cd
6.20 c
6.83 b
7.34 a

0.42 e
0.55 d
0.68 c
0.78 bc
0.83 b
0.91 a

ارتفاع گیاه

کلروفیل کل

(سانتیمتر)

(میلی گرم در گرم وزن تر)

14.15 e
14.61 d
14.95 c
15.44 bc
16.21 b
17.84 a

9.80 c
12.01 a
8.29 e
8.74 d
9.88 c
11.34 b

در هر ستون میانگینهایی که حداقل در یک حرف مشترک هستند با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  %1در گروه آماری مشابهی قرار دارند.

گیاهان جهت داشتن رشد و نمو مطلوب نیاز به

گفت که زندگی گیاه بدون این عنصر غیرممکن

عناصر غذایی متعددی دارند و بعضی عناصر نظیر

خواهد بود .نیتروژن بخشی از پروتئینها و جزء اصلی

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در مقادیر نسبت ًاًا زیادی مورد

یباشد و همچنین در ساختمان
پروتوپالسم م 

نیاز گیاه هستند .در صورت کمبود این عناصر در

نوکلئوپروتئین ها و بسیاري از ترکیبات آلی دیگر در

خاک ،رشد و تولید گیاه کاهش م 
ییابد ( Nawaz et

گیاهان دخالت دارد ( .)Nijjar, 1990نتایج حاصل از

 .)al., 2003در کشاورزی متمرکز ،نیتروژن

این بخش با یافتههای محققینی نظیر پرو و واحدی

یترین ماده غذایی در تعیین عملکرد بالقوه
ضرور 

( ،) 93 31آقاعلیپور و همکاران ( )1931و همچنین

یباشد و کودهای نیتروژنه یکی از نهادههای
گیاهان م 

جاللی ( ) 90 31مبنی بر افزایش رشد گیاه در اثر

مهم برای افزایش تولید گیاهان م 
یباشند ( Fageria

کاربرد کودهای نیتروژنه مطابقت دارد .ذکر این نکته

 .)and Baligar, 2005نیتروژن نقش کلیدي و مهمی

نیز ضروری است که کود نيتروژن با پوشش گوگردي

یتوان
یکند و در حقیقت م 
را در تغذیه گیاهان بازي م 

بايد به نحوي مصرف شود که زمان حداکثر جذب
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نيتروژن به وسيله گياه مصادف با حداکثر آزادسازي

کودهای حاوی نیتروژن با اسید هیومیک  1درصد

نيتروژن به وسيله کود باشد ( Terman and Allen,

سبب بهبود خواص هر یک از این تیمارها به تنهایی

همچنين سبب

شده است که البته در این میان ،اختالط اسید هیومیک

بهبود خصوصيات فيز يكي  ،شيميا يي و بيولوژ يكي و

با کود اوره با پوشش گوگردی بهترین نتایج را به

یگردد و م 
تجدید حیات خاك م 
یتواند سبب افزایش

خود اختصاص داد.

طول و وزن ریشه ،تعداد ریشههای جانبی و آغازههای

منابع

 .)1974از طرفی دیگر اسید هیوم كي

یشود
ریشه و افزایش جریان شیره از آوندها م 
( .)Mayhew, 2004در تحقیقی ( Padem et al,

 )1999گزارش نمودند که کاربرد اسید هیومیک بر
صفاتی مانند ارتفاع ساقه ،تعداد برگ ،وزن تر ساقه،
وزن خشک ساقه و ریشه در گیاهان بادمجان و فلفل

 -1آقاعلیپور ،ا .فرح و ش ،ف .میرشکاری ،ب و عیوضی ،ع ر.
 .1931اثركود اوره ،ياشيل و نيتراژين بر عملكرد و اجزاي
عملكرد لوبيا چشم بلبلي .مجله علمي پژوهشي
اكوفيزيولوژي گياهان زراعي.532-842 : 23 .
 -2افشاری ،ح .پورعلی ،م .ساجدی ،ص و حکم آبادی ،ح.
 . 94 31بررسي اثر انواع مختلف اسيد هيوم كي

بر

تأثیر معنی داری دارد .یافته این این محقق و محققینی

خصوصيات كمي و يك في پسته رقم عباسعلي .نشریه

دیگری نظیر افشاری و همکاران ( ) 94 31و فرجامی و

فيزیولوژی محيطي گياهي. 72 -38 : 37 .

نبوی کالت ( ) 92 31همخوانی دارد .عالوه بر مؤثر
بودن در جذب عناصر ،اسید هیومیک در خاك داراي
اثرات متعددي است که میتواند سبب ارتقاي خواص
فیزیکی و شیمیایی خاك شود .به طور مثال ،موجب
افزایش نفوذ پذیري و ظرفیت نگهداري آب در خاك،
کمپلکس کردن یونهای فلزي ،افزایش ظرفیت تبادل
یشود.
کاتیونی و افزایش مقاومت گیاه به خشکی م 
یتواند بر
بنابراین ،به طور مستقیم و غیر مستقیم م 
رشد گیاه مؤثر باشد (.)Hayes and Clap, 2001
نتیجهگیری کلی
از نتایج حاصل از این تحقیق میتوان این طور
استنباط نمود که کاربرد اسید هیومیک ،کود اوره و
کود اوره با پوشش گوگردی هر یک به تنهایی
یتواند سبب بهبود رشد و نمو گیاه شنبلیله در
م

 -3باقری ،ر .اکبری ،غ ع .کیانمهر ،م .ح و طهماسبی
سروستانی ،ز .ا .1931 .تأثير کود پلت شده دامي و اوره
روي کارا يي نيتروژن و خصوصيات مرفولوژيک در ذرت.
مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ،علوم آب و
خاك.911-312 : 59 .
 -4پرو ،ج و واحدی ،ع . 93 31 .تأثیر سطوح مصرف کود اوره
بر برخی صفات رویشی و زایشی آفتابگردان آجيلی رقم
کانفتا .مجله پژوهش در علوم زراعی. 15 - 27 : 23 .
 -5جاللی ،ا . 90 31 .بررسی کود نیتروژن با پوشش گوگردی و
اوره بر میزان خصوصیات رشدی جذب عناصر
خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع.
یارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد.
پایاننامه کارشناس 
نزاده .1 ،رضازاده ،ش ع .شمسا ،س ف .دولت آبادی،
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