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Abstract
In order to investigate the variation of some morphological,
physiological and enzymatic characteristics of Zataria
multiflora with the application of Humic acid and
Fowlowic acid, as completely randomzed design with 7
treatments, 3 replicates and each replicate containing 3
units of plant, in total 63 units were evaluated. The
treatments consisted of Humic acid and Fluvic acid with 3
levels of 25, 50 and 100 mg/L. Sparying the pots with the
desired compounds were carried out three times in a week.
Sampling and evaluation of the traits were carried out about
two weeks after the last spraying. The evaluated traits
included fresh and dry weight of shoot and root, total leaf
chlorophyll, protein, superoxide dismutase enzyme activity,
iron and nitrogen content. The results showed that Humic
acid 100ppm treatment had the most effect on improving
traits such as fresh weight of shoot and root, shoot and root
dry weight, protein, superoxid dismutase enzyme activity
and nitrogen content. Also Fluvic acid 100ppm treatment
improvement of total leaf chlorophyll and iron content.
Keywords: Fluvic acid, Humic acid, Thymus vulgaris,
Superoxide dismutase enzyme, Zataria multiflora

چکیده
و

پژژهو ج تهژژت بررسژژی تغییژژرات بر ژژی او ژژیات مورفووو یژژ
 بژر پایژط حژر، و اسژیدفوووی

آویشن با کاربرد اسید یومی

فیزیووو ی

 در، سط تکرار و ر تکرار حاوی سط واحد گیاه،کامالً تاادفی با فت تیمار
و

 تیمار ژا اژاما اسژید یومی. واحژد آزمایشژی اتژرا گردیژد39 مجموع

 محلژو پااژی. میلی گرم در ویتر بود922  و05،52 با سط سطح

اسیدفوووی

.گلدان ا با ترکیبات مورد نظر نیز سط مرتبط در حی سط فتط ورت گرفژت
نمونط برداری و ارزیابی فات حدود دو فتط پس از آ ژرین محلژو پااژی
انژدام ژوایی و

 فات مورد ارزیابی نیز ااما وزن تر و شژ.انجام اد

، فااویژت آنژزی سوپراکسژید دیسژموتاز، پژروتیین، کلروفیا کا برگ،ریشط
922

 نتژای نشژان داد کژط تیمژار اسژید یومی.میزان آ ن و نیتژرو ن بژود

میلیگرم در ویتر بیشترین تأثیر را بهبود فاتی مانند وزن تر انژدام ژوایی و
 میژزان پژروتیین و، میژزان نیتژرو ن،اندام وایی و ریشط
 میلژیگژرم در922

 وزن ش،ریشط

فااویت آنزی سوپراکسید دیسموتاز و تیمار اسیدفوووی

ویتر بیشترین تأثیر را در بهبود محتژوای کلروفیژا کژا بژرگ و میژزان آ ژن
.داات
،  اسژژیدفوووی، آویشژژن، آنژژزی سوپراکسژژید دیسژژموتاز: کلماااک کلیااد
اسید یومی

فالنامط گیاه و زیست فناوری ایران

فالنامط گیاه و زیست فناوری ایران

59-39  ص،0  اماره،95  دوره،9911 سا

59-39  ص،0  اماره،95  دوره،9911 سا
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مقدمه و کلیاک

ناای می اود نیز اادرند ذرات ا

آویشن بژا نژام علمژی  Thymus vulgaris L.گیژا ی

داده و سژژژبب تشژژژکیا ژژژا دانژژژط ژژژای پایژژژدار

اسژژت از تیژژره ناناعیژژان( )Lamiaceaeکژژط از تملژژط

اژژوند(ابرا یمژژی و مکژژاران .)9915 ،اسژژیدفوووی

گیا ژژان دارویژژی و ادویژژطای مهژ اسژژت بژژا پژژراکنج

عاما کالتطکننده اوی بوده و انژدازه مووکژووی بسژیار

تهانی .این گیاه با سا تار بوتطای دارای ارتفاع  92تژا

ریزی دارد کط بط آن اتازه می د د تا سریع و آسان از

 ٠2سانتی متر و ماطر است(نقژدی آبژادی و مکژیزاده

حریق روزنط ای کوچ (منفذ ای تنفس کننژده) کژط

تفتی .)9930 ،آبیاری منظ و وتین علف ای رز از

زیر برگ اراردارند بط دا ژا حفژره گیژاه وارد اژود.

ضرورت ای کاات این گیاه است .این گیاه بط آب و

و گیاه ایجژاد

وای ماتد و متمایا بط گرم ،ش

و آفتژابی نیژاز

اسیدفوووی

را بط ژ پیونژد

فواید زیادی را برای ا

می کند برای م ا ی

اوکتروویت آوی اوی اسژت کژط

دارد و برای ماارف دارویی سراا ط ای این گیاه را

میتواند مط سلو ا را تنظی کند و بژط آنهژا انژر ی

در اوایا دوره گا د ی تمع آوری میکننژد(مهژران و

بد د .دارای توانایی ا ی برای حا مواد ماژدنی و

مکاران .)9915 ،مه ترین ترکیب گیژاه ،اسژانس آن

عنا ر کمیاب است کط این ویهگی ا میت زیژادی در

است کط بط میزان  9تژا  0/5در ژد در بژرگ ژای آن

حا سریع مواد مادنی ،فسفات و کلسی و مورد نیژاز

وتود دارد .مه ترین ترکیبات اسانس ااما تیمژو و

گیا ان را دارد .اسیدفوووی

تژذب تمژام عنا ژر را

کارواکرو کط بط ترتیب از  9تا  02در ژد اسژانس و

افزایج می د د و مونین موتب افزایج متابوویسژ

 95تا  92در د اسانس را تشکیا مید ند .ترکیبژات

پروتیین ا اده و بط تنفس گیاه کم

دیگر ااما ویناوو  ،سیمن ،تیمن و آوفا پینن سژتند.

 .)al., 2015تحقیقژژات متاژژددی در زمینژژط کژژاریرد

این ترکیبات و در د آن ا بط اژرای محژا کشژت،

در گیا ژژان مختلژژف

اسژژید یومی

و اسژژیدفوووی

مینماید( Yu et

زمان بردااژت و سژایر اژرای تغرافیژایی ،بسژتگی

ورت گرفتژط اسژت از تملژط اژکاری و مکژاران

از

و

دارد(نجژژاری و مکژژاران .)9910 ،اسژژید یومی

منابع بسیار متنژوع موژون اایژانول ،وجژن ،ژا ،

( )9910بط منظور بررسی تژاثیر کژود اسژید یومی
اسیدفوووی

بط مژراه ماژرف کژود نیتژرو ندار بژر

ومول ،تورب ،زغا ای اهوهای ،ویوناردیت ،زغژا

اندام رویشی کرچ

آزمایشی بژط ژورت فاکتوریژا

سنگ و غیره استخراج میاود .واص مه آن ااما

در ااوب حر بلو

ای کاما تاادفی در سط تکژرار

تحری

آنزی ژای گیژا ی ،ایفژای نقژج بژط عنژوان

کاتژژژژاویزور آوژژژژی ،تحریژژژژ

راژژژژد و تک یژژژژر

انجام دادند .فاکتور ای آزمایج ااما اسید یومی
فووویژژ

و

در سژژطح(عژژدم محلژژو پااژژی9 ،و 0بژژار

میکروارگانیس ا ،ایجژاد حاوژت متخلخژا در ژا ،

محلژژو پااژژی) و سژژطو کژژود نیتژژرو ندار بژژط

بهبود اابلیت کار روی ا  ،افزایج تهویط در ا ،

ژژورت( ژژفر 32 ،٠2 ،و  902کیلژژوگرم در کتژژار)

ترکیبات وموسی با دااتن ظرفیت تباد کاتیونی باال

بودنژژد .نتژژای تجزیژژط واریژژانس نشژژان دادکژژط اثژژر

کط از یونیزه ادن گروه ای عاما موتود در سطح آن

و ماژژرف

محلژژو پااژژی اسژژید یومی

و فووویژژ

بررسی تغییرات برخی خصوصیات مورفولوژیک44 ...

سطو کود نیترو ندار در فت ژای کلروفیژا کژا،

سااطچط و ضریب آوومتری(سطح  5در ژد) مانژیدار

تاژژداد ژژفات بژژرگ و مجمژژوع اسژژید ای چژژرب

بود ،ووی بر وزن تر ریشطچط و سااطچط اثر مانیداری

غیرااباع و اثرمتقابا در د مجموع اسژید ای چژرب

نداات .بیجترین و ک ترین حو ریشطچط ،بیشژترین

غیرااباع در سطح  %9مانژیدار اژده اسژت .مقایسژط

ریشطچط ،بیجترین و ک تژرین

و کمترین وزن ش

میانگین ژا بژر اسژال آزمژون دانکژن نشژان داد کژط

وزن ش

بیشترین مقدار کلروفیا و در ژد مجمژوع اسژید ای

ویتر اسید یومی

چژژرب غیرااژژباع مربژژوو بژژط دوبژژار محلژژو پااژژی

حو سااطچط مربژوو بژط غلظژت  95گژرم در ویتژر و

اسژژژت .نتژژای مقایسژژژط

ک ترین آن مربوو بط تیمژار اژا د بژود .بژیجتژرین

میانگین ا در مورد مارف کود نیترو ن دار نشان داد

ضریب آوومتری در تیمار  92گرم ویتژر حا ژا اژد.

کط بیشترین مقدار کلروفیا و تاداد بژرگ در ماژرف

بهترین تأثیر بر رنگیزه ای کلروفیلی در تیمار  92گرم

 902کیلژژوگرم کژژود نیتژژرو ندار و بژژرای و در ژژد

بر ویتر مشا ده اد بطحوریکط بیجتژرین و کژ تژرین

مجمژژوع اس ژید ای چژژرب غیرااژژباع در ماژژرف 32

کلروفیا  ،b ،aکلروفیا کا و کارتنوئید بژطترتیژب در

کیلوگرم کژود نیتژرو ن دار حا ژا اژد .در مجمژوع

مشژا ده

اسژژید یومی

و فووویژژ

می توان گفت کط استفاده از کود اسید یومی
اثرات مختلف فیزیووو ی
کرچ

بط دویا

سااطچط بطترتیژب در تیمژار  92گژرم در
و اا د بطدسژت آمژد .بژیجتژرین

غلظت فر و  92گرم بر ویتر اسژید یومی

در

گردید .بطحور کلی نتژای نشژان داد اسژید یومی

عالوه بر افزایج عملکژرد

غلظت  92گرم بر ویتر بر بهبود کیفیژت اسژفرزه مژوثر

میتواند راندمان مارف کود ای اژیمیایی را

می بااد(ابرا یمی و میری کرباس  .)9915 ،مرادی در

افژژزایج د ژژد .مونژژین بژژطمنظژژور بررسژژی اثژژر
اسید یومی

سا  9913در آزمایشی بط بررسژی اثژر اسژید یومی

بر اا ص ای توانطزنی و رنگیزه ژای

بر عملکرد رویشی ،رنگیزه ژای فتوسژنتزی و در ژد

فتوسنتزی گیژاه دارویژی اسژفرزه آزمایشژی در ااوژب

اسژژژانس گیژژژاه مژژژرزه پردا تژ ژد .تیمار ژژژا اژژژاما

حژژر کامژژا تاژژادفی انجژژام اژژد .تیمار ژژا اژژاما

اسید یومی

در سژطو عژدم ماژرف(اژا د،952 ،

غلظت ای فر 95 ،و  92گژرم در ویتژر بژود .نتژای

 922و  522میلی گرم درویتر) بژود و نتژای نشژان داد

نشژژان داد اسژژید یومی

بژژر سژژرعت توانژژطزنژژی و

کط اسید یومی

در سطح احتمژا یژ

در ژد روی

اا ص بنیط بذر تاثیر مانیدار دااژت .بژیجتژرین و

ارتفاع بوتط ،تاداد اا ط فرعی ،کلروفیا  aو کلروفیا

ک ترین سرعت توانژطزنژی ،بژیجتژرین و کژ تژرین

کا و در سطح احتما پن در ژد روی وزن شژ

اا ص بنیط بذر بطترتیب در تیمار  92گرم در ویتژر و

بوتژژط ،کلروفیژژا  bو در ژژد اسژژانس تژژاثیر مانژژیدار

اا د محاسبط گردید .درحاویکژط اسژید یومیژ

بژر

در د توانژطزنژی و میژانگین زمژان توانژطزنژی اثژر
مانیدار نداات .اسید یومی

داات .بر اسال نتای مقایسط میژانگین اسژید یومی
موتژژب افژژزایج ارتفژژاع بوتژژط ،وزن شژژ

بوتژژط،

بر حو و وزن ش

کلروفیا  ،aکلروفیا  ،bکلروفیا کژا اژد ،مونژین

ریشژژطچژژط(سژژطح  9در ژژد) ،حژژو و وزن ش ژ

بیشترین تاثیر م بت در تیمار  922میلی گژرم در ویتژر

 45فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران ،دوره پانزدهم ،شماره دوم9911 ،

اسید یومی

مشا ده گردید .در پهو شژی دیگژر اثژر

ارزیژژابی ژژفات حژژدود دو فتژژط پژژس از آ ژژرین

بژر بر ژی او ژژیات

محلو پاای ورت گرفژت .ژفات مژورد ارزیژابی

محلژو پااژی اسژید یومی

گیژژژاه دارویژژژی بژژژطویمژژژو( Lippia

مورفووو یژژ

ااما:

 )citriodoraبررسی اد .محلو پااژی اسژید یومی

وزن تر انژدام ژوایی در روز ماژین توسژ تژرازوی

در چهار سطح فر 5 ،0/5 ،و  92گرم بژر ویتژر روی

دیجیتاوی با داژت  2/29تژوزین اژد(Clickle 2002

نها ای ی ساوط انجام گرفت .محلو پااژی ژر 95

.)and Reid,وزن ش

اندام وایی و ریشژط در روز

روز یکبار حژی  32روز اعمژا اژد .نتژای آزمژایج

ماژژین پژژس از  00سژژاعت ارارگیژژری در دمژژای 32

بط حور مانی داری در

درتط سانتیگراد ،توسژ تژرازوی دیجیتژاوی بژا داژت

نشان داد کط تیمار اسید یومی

سطو  9یا  5در د او یات مورفووو یژ

گیژاه

بطویمو موون ارتفاع اندام وایی ،وزن تر و شژ
اندام وایی ،حو ریشط و وزن تر و ش

 2/29توزین اد(.)Clickle and Reid, 2002
کلروفیژژا بژژرگ بژژط روش  Arnonدر سژژا 91٠1

ریشژط را

اندازهگیری اد .تذب نمونط ژا در حژو مژوج ژای

افژزایج داد .غلظژت  92گژرم بژر ویتژر اسژژید یومی

 3٠5و  339ارائژژت و محاسژژبط محتژژوای کلروفیژژا از

بیشترین افژزایج را روی او ژیات مورفووو یژ

فرمژژو زیژژر انجژژام گردیژژد و در نهایژژت باژژورت

دااتط است .با توتط بط نتای ایژن تحقیژق اسژتفاده از

میلیگرم بر گرم وزن تر برگ بیان اد.

اسژژید یومی

بژژرای افژژزایج او ژژیات راژژدی

میتواند استفاده اود(اسالمی و مکاران.)9913 ،
این پهو ج برای بررسی کیفیت و راد گیاه آویشژن
ایرازی( )Zataria multifloraبا کاربرد اسیدفوووی
در گلخانژژطای تجژژاری در اهرسژژتان

کرج در بهار سژا  9910انجژام اژد .دمژای گلخانژط
حدود  93تا  00درتژط سژانتیگراد و رحوبژت نسژبی
حدود  02در د بود .پهو ج باژورت حژر کژامالً
تاادفی با  0تیمار 9 ،تکژرار و ژر تکژرار حژاوی 9
واحژژد گیژژاه ،در مجمژژوع  39واحژژد آزمایشژژی اتژژرا
گردید .تیمار ا ااما اسید یومی

و اسیدفوووی

 :Aمیزان تذب نور

 :Vحج استون نهایی

اندازهگیری میزان پروتیین بط روش )9103(Bradford

فرآیند پژوهش

و اسژژید یومی

) = 20/2(A645 nm) + 8/02 (A645 nm) + (V1000×10کلروفیا کا برگ

بژا

سژژط سژژطح  52 ،05و  922میلژژیگژژرم در ویتژژر بژژود.
محلو پاای گلدان ا با ترکیبات مژورد نظژر نیژز سژط
مرتبط در حی سط فتط انجام گردیژد .نمونژطبژرداری و

انجام اد و سپس تذب در حو مژوج  515نژانومتر
یادداات گردید.
برای سنجج فااویت آنزی سوپراکسید دیسموتاز تهیط
عااره آنژزی
سا  0220از ی

بژط روش  Ezhilmathiو مکژاران در
گرم برگ انجژام و سژپس فااویژت

آنزی بر اسال بژازدااژتن احیژاف فتواژیمیاییNitro-
) blue tetrazolium (NBTبژژط روش Bayer and

 Fridovichدر سژژا  9130انژژدازهگیژژری گردیژژد و
فااویت آنزی سوپراکسید دیسموتاز بر اسژال واحژد
آنزی بر گرم وزن تر برگ بیان اد.
محتوای آ ن برگ مطابق با روش( Florence et al.,

 )2002بط کم

بافت ای گیژا ی تمیژز اژده کژط در

بررسی تغییرات برخی خصوصیات مورفولوژیک45 ...

دا ا آون با  35درتط حژرارت بژط مژدت  ٠سژاعت

نتایج و بحث

ارارگرفتند ،اندازهگیری اد.

وزن تر و ش

میزان نیتژرو ن نیژز بژا روش( Mengel and Kirkby,

نشان داد کط اثر تیمار بر وزن تر و ش

 )1973اندازه گیری اد .داده ای حا ژا از آزمژایج

در غلظت ای مختلف تیماری در سطح  %9مانژیدار

پس از اندازهگیری وارد نرمافژزار  Excelاژد .سژپس

است .تیمار اسید یومی

 922میلژی گژرم در ویتژر بژا

آناویز داده ا توس نژرمافژزار آمژاری  SPSSانجژام و

 9/٠0گژرم ،بیشژژترین و تیمژژار اژژا د بژژا  9/39گژژرم،

مقایسژط میژژانگین داده ژا بژژا اسژتفاده از آزمژژون چنژژد

کمتژژرین وزن تژژر انژژدام ژژوایی را دااژژتند .تیمژژار

دامنطای دانکن در سطح  %9و  %5ارزیابی گردید.

اسید یومی

اندام وایی :تدو تجزیط واریژانس
اندام وایی

 922میلژیگژرم در ویتژر بژا  2/39گژرم،

بیشترین و تیمار اژا د بژا  2/90گژرم ،کمتژرین وزن
ش

اندام وایی را دااتند(نمودار ای  9و .)0

نمودار  -1تغییراک وزن تر اندام هوایی آویشن شیراز ()Zataria multiflora
Fig 1- Change of shoots fresh weight in Zataria multiflora

نمودار -2تغییراک وزن خشک اندام هوایی آویشن شیراز ()Zataria multiflora
Fig 2- Change of shoots dry weight in Zataria multiflora
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وزن تر و ش

ریشط :تدو تجزیط واریانس نشژان

داد کژژط اثژژر تیمژژار بژژر وزن تژژر و ش ژ

کمترین وزن تر ریشط را دااتند .تیمژار اسژید یومی

ریشژژط در

 922میلی گرم در ویتر با  2/912گرم ،بیشترین و تیمار

غلظت ای مختلژف تیمژاری در سژطح  %9مانژیدار

ریشژط را

است .تیمار اسید یومی

 922میلژی گژرم در ویتژر بژا

اا د با  2/932گرم ،کمتژرین وزن شژ
دااتند(نمودا ای  ٠و .)9

 9/90گژرم ،بیشژژترین و تیمژژار اژژا د بژژا  2/59گژژرم،

نمودار  -3تغییراک وزن تر ریشه آویشن شیراز ()Zataria multiflora
Fig 3- Change of roots fresh weight in Zataria multiflora

نمودار -4تغییراک وزن خشک ریشه آویشن شیراز ()Zataria multiflora
Fig 4- Change of roots dry weight in Zataria multiflora

کلروفیا کا برگ :تدو تجزیط واریانس بیژانگر اثژر

وزن تر ،بیشترین و تیمار اا د با  99/5931میلیگژرم

مانیدار تیمار در سطح  %5بر کلروفیا کژا بژرگ در

در گرم وزن تر ،کمترین محتوای کلروفیا کا برگ را

غلظت ای مختلف تیماری است .تیمار اسژیدفوووی

دااتند(نمودار .)5

 922میلیگرم در ویتر با  9٠/3290میلژیگژرم در گژرم
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نمودار -5تغییراک کلروفیل کل برگ آویشن شیراز ()Zataria multiflora
Fig 5- Change of total leaf chlorophyll in Zataria multiflora

پروتیین :آزمون مقایسط میانگین داده ژا نشژان داد کژط

میکروگرم بژر میلژیگژرم وزن تژر ،بیشژترین و تیمژار

اثر تیمار بر میژزان پژروتیین در غلظژت ژای مختلژف

اژا د بژا  93/95میکروگژرم بژر میلژیگژرم وزن تژر،

تیمژژژاری در سژژژطح  %5مانژژژیدار اسژژژت .تیمژژژار

کمترین میزان پروتیین را دااتند(نمودار .)3

اسژژید یومی

 922میلژژیگژژرم در ویتژژر بژژا ٠0/93

نمودار  -6تغییراک میزان پروتئین آویشن شیراز ()Zataria multiflora
Fig 6- Change of protein content in Zataria multiflora

آنزی سوپراکسید دیسموتاز :تدو تجزیژط واریژانس

 ٠/39واحد آنزی

بیانگر اثر مانیدار تیمار در سطح  %9بر فااویت آنزی

اا د با  0/31واحد آنزی

سوپراکسید دیسموتاز در غلظت ای مختلف تیمژاری

فااویژژژژت آنژژژژزی سوپراکسژژژژید دیسژژژژموتاز را

است .تیمار اسید یومی

 922میلژی گژرم در ویتژر بژا

دااتند(نمودار.)0

بر گرم وزن تر ،بیشژترین و تیمژار
بر گرم وزن تژر ،کمتژرین
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نمودار -7تغییراک فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز آویشن شیراز ()Zataria multiflora
Fig 7- Change of superoxide dismutase enzyme activity in Zataria multiflora

آ ن :آزمون مقایسط میانگین داده ا نشژان داد کژط اثژر

ش  ،بیشترین و تیمار اا د با  5/20میلژیگژرم بژر

تیمار بر میزان آ ن در غلظت ای مختلف تیماری در

میلژژیگژژرم وزن شژژ  ، ،کمتژژرین میژژزان آ ژژن را

سژژطح  %9مانژیدار اسژژت .تیمژژار اسژیدفوووی

922

دااتند(نمودار .)3

میلیگرم در ویتر با  3/31میلیگرم بژر میلژیگژرم وزن

نمودار -8تغییراک میزان آهن آویشن شیراز ()Zataria multiflora
Fig 8- Change of iron content in Zataria multiflora

نیترو ن :آزمون مقایسط میانگین داده ژا نشژان داد کژط

بر میلی گرم وزن ش  ،بیشترین و تیمژار اژا د بژا

اثر تیمار بر میژزان نیتژرو ن در غلظژت ژای مختلژف

 99/02میلیگرم بر میلژیگژرم وزن شژ  ،کمتژرین

تیمژژژاری در سژژژطح  %9مانژژژیدار اسژژژت .تیمژژژار

میزان نیترو ن را دااتند(نمودار .)1

اسید یومی

 922میلیگرم در ویتر با  91/03میلیگرم
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نمودار -9تغییراک میزان نیتروژن آویشن شیراز ()Zataria multiflora
Fig 9- Change of nitrogen content in Zataria multiflora

راژد گیا ژان

پهو ج با دسژتاورد ای ایروانژی و عبدوسژی()9910

اسید یومی

و اسیدفوووی

با تحری

از حریق تسریع و تشدید تقسیمات سژلووی ،افژزایج

و

پیرامژژون بررسژژی اثژژرات کژژاربرد اسژژید یومی

بر راد و عملکرد کمی و کیفی آویشژن

سرعت توساط سیست ریشط و افژزایج مژاده شژ

اسیدفوووی

محاو  ،افزایج کلروفیا در برگ گیا ان و در نتیجط

اژژژیرازی ،مژژژرادی( )9913در مژژژورد بررسژژژی اثژژژر
بژژر عملکژژرد رویشژژی ،رنگیژژزه ژژای

افزایج فتوسنتز و سا ت مواد غذایی و ایجاد محژی

اسژژید یومی

غنی از مواد آوی و مادنی و مونین با دااتن ظرفیت

فتوسنتزی و در ژد اسژانس گیژاه مژرزه ،اژکاری و

تباد یژونی بسژیار بژاال ،افژزایج تبژدیا تاژدادی از

مکژژاران( )9910پیرامژژون تژژاثیر بررسژژی تژژاثیر کژژود

عنا ر بط فرم ای اابا دسترل برای گیا ژان ،کمژ

اسید یومی

بط انحال و آزادسازی عنا ر ک مارف و پرماژرف

نیتژژرو ندار بژژر انژژدام رویشژژی کرچژ  ،ابرا یمژژی و

و در نتیجط کا ج نیاز بط کود ای ایمیایی ،میاژود.

میژژژریکرباسژژژ ( )9915در مژژژورد بررسژژژی اثژژژر

این ترکیبات بهترین کالتور حبیای است .نقج آنها از

بر اا ص ای توانطزنی و رنگیزه ژای

ی

اسید یومی

و اسیدفوووی

بط مژراه ماژرف کژود

حرف انحال و تذب عنا ر نامحلو از ا و

فتوسژژنتزی گیژژاه دارویژژی اسژژفرزه و روزبهژژانی و

از حرف دیگر حفظ و نگهداری این عنا ر در ود و

و

انتقژژا آن در زمژژان مناسژژب بژژط ریشژژط گیژژاه اسژژت.
مونین با واص بیووو ی

ژود موتژب تحریژ

مکژژاران( )9910پیرامژژون کژژاربرد اسژژید یومی
اسژژیدفوووی

در بهبژژود راژژد و عملکژژرد گیژژاه تژژو،

مطابقت داات.

سا ت و فااویت آنزی ای گیا ی از تملط آنزی ای

نتیجهگیر کلی

آنتیاکسژیدان در گیژاه ماننژد سوپراکسژید دیسژموتاز

پهو ج باورت حر کامالً تاژادفی بژا  0تیمژار9 ،

مژژیاژود( .)Garcia et al., 2012نتژژای حا ژژا از

تکرار و ر تکرار حاوی  9واحد گیاه ،در مجموع 39
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واحژژژد آزمایشژژژی بژژژا تیمار ژژژای اسژژژید یومی
اسیدفوووی

و

با سط سطح  52 ،05و  922میلیگژرم در

ویتر ،انجام اد .محلو پاای گلدان ا با ترکیبات مورد
فتط و نمونطبرداری و

نظر نیز سط مرتبط بط فا لط ی

ارزیژژابی ژژفات حژژدود دو فتژژط پژژس از آ ژژرین
محلو پاای انجام اد .نتای نشان داد:
 -تیمار اسید یومی

 922میلی گرم در ویتر ،بیشژترین

اندام وایی و ریشط ،میزان پروتیین و فااویژت

آنزی سوپراکسید دیسموتاز و میزان نیترو ن داات.
 -تیمار اسیدفوووی

 922میلی گرم در ویتر ،بیشژترین

تأثیر را در بهبود محتوای کلروفیا کا بژرگ و میژزان

بین اومللی کشاورزی .محی زیست و منابع حبیای در زاره
سوم .رات .سازمان تهاد کشاورزی استان گیالن-اداره کا
حفاظت محی زیست گیالن.
 )3مهران ،م .حسینی . ،حاتمی ،ع .تقیزاده ،م و .ع ،ژفایی.
ا یت آنها اکسیدانی .فاژلنامط گیا ژان دارویژژی .سا .95
دوره.0
 )0نجاری ،ر .علیزاده ،ا و .ر ،بابژادائیسژامانی .9910.ترکیبژات
تشکیا د نده اسانس توده ای آویشن ایرازی استان فارل.
اووژژین مژژایج ملژژی اوکترونیکژژی مباحژژع نژژوین در علژژوم
باغبانی .تهرم.
 )3نقدی آبادی،

و .م ،مکیزاده تفتی .9930 .مروری بر گیژاه

آویشن( .)Thymus vulgaris L.فالنامط گیا ان دارویی.

آ ن نشان داد.

اماره .0

منابع
 )9ابرا یمژژی ،ا و .ا ،میژژژریکرباسژژ  .9915 .بررسژژژی اثژژژر
اسید یومی

رنگیزه ای فتوسنتزی و در د اسانس گیاه مژرزه .کنفژرانس

 .9915بررسی ترکیبات اسانس فت گونط آویشن و مقایسط

تژژأثیر را بهبژژود وزن تژژر انژژدام ژژوایی و ریشژژط ،وزن
ش

 )5مرادی ،پ .9913 .اثر اسژید یومی

بژر عملکژرد رویشژی،

بر توانط زنژی ،راژد گیا وژط و رنگیژزه ژای

فتوسژژنتزی گیژژاه دارویژژی اسژژفرزه ( Plantago ovata
 .)Forsskفالنامط علوم و تحقیقژات بژذر ایژران .دوره .9
اماره .9
 )0اسالمی ،م .اکبری ،د و .م ،اکبرزاده .9913 .اثر محلو پاای
برگی اسید یومی

بر بر ی او یات مورفووو ی

گیاه

دارویژژی بژژط ویمژژو ( .)Lippia Citriodora L.اووژژین
کنفرانس بیناومللی فنژاوری ژای نژوین در علژوم .دانشژگاه
تخاای فناوری ای نوین آما.
 )9ایروانی ،ل و .و ،عبدوسی .9910 .ارزیابی راد و عملکرد
کمژی و کیفژی آویشژن اژیرازی( Zataria multiflora
 )Boissبا کاربرد اسید یومی

و اسژیدفوووی  .پایژاننامژط

کاراناسیاراد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علیآباد کتو .
 )٠اکاری . ،روزبهانی ،آ و .ل ،دووتآبژاد .9910 .بررسژی
اثر اسید یومی
فات فیزیووو ی

واسیدفوووی

و سطو مختلف نیترو ن بر

و کمی گیاه کرچ  .مایج ملی پدافند

غیرعاما در بخج کشاورزی.
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