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Abstract
This study was performed to investigate the effect of
mycorrhizal fungus and different levels of humic acid (zero,
200 and 400 mg/l) and salicylic acid (zero, 100 and 200
mg/l) on morphological characteristics and essential oil
content of three cultivars Lemonella, Citronella and
Varigated. Lemon balm (Melissa Officinalis L.) was
implemented in 1397 in a greenhouse in northern Iran. The
experiment was performed as a factorial in a completely
randomized statistical design with 3 replications.
Mycorrhiza and humic acid treatments were applied at the
time of seed sowing and salicylic acid solution was sprayed
in two stages (second and third weeks of pot cultivation).
The results of this experiment showed that all treatments
had a significant effect on fresh and dry weight of shoots
and roots, root volume and essential oil content and among
the lemon balm cultivars Lemonella cultivar had the highest
morphological characteristics and essential oil content. The
highest shoot dry weight, fresh and dry root weight and root
volume in mycorrhiza+ humic acid 400 mg/l + salicylic
acid 200 mg/l and the highest fresh weight of mycorrhiza+
humic acid 200 mg/l + salicylic acid 200 mg/l was
obtained. Also, the highest amount of essential oil was
observed in the treatment of mycorrhizal fungus+ humic
acid 400 mg/l + salicylic acid 100 mg/l. In general, to
improve the vegetative growth and the amount of essential
oil of lemon balm, the application of Lemonella cultivar
and application of mycorrhizal fungus with humic acid 400
mg/l and salicylic acid 200 mg/l is recommended.
Keywords:Essential oil, Mycorrhiza, Lemon balm, Organic
acid.
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چکیده
این تحقیق به منظور بررسی اثر قارچ مایکوریزا و سطوح مختلف اسید
، میلیگرم در لیتر) و اسید سالیسیک (صفر444  و244 ،هیومیک (صفر
 میلیگرم در لیتر) بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس244 و144
) گیاه بادرنجبویهVarigated  وCitronella ،Lemonella) سه رقم
 و در گلخانهای در شمال1331 ) در سالMelissa Officinalis L.(
ً آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کامال.ایران اجرا گردید
 تیمار مایکوریزا و اسید هیومیک در زمان. تکرار انجام شد3 تصادفی با
کاشت بذور اعمال گردید و محلولپاشی اسید سالیسیلیک در طی دو مرحله
 نتایج حاصل از این آزمایش.(هفته دوم و سوم کشت در گلدان) انجام شد
 حجم ریشه، تمام تیمارها بر وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه،نشان داد
و درصد اسانس اثر معنیدار داشتند و در بین ارقام بادرنجبویه رقم
 دارای باالترین خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانسLemonella
 وزن تر و خشک ریشه و حجم ریشه، بیشترین وزن خشک اندام هوایی.بود
 اسید سالیسیلیک+ میلیگرم در لیتر444  اسید هیومیک+در تیمار مایکوریزا
+ میلیگرم در لیتر و بیشترین وزن تر اندام هوایی در تیمار مایکوریزا244
 میلیگرم در لیتر244  اسید سالیسیلیک+ میلیگرم در لیتر244 اسید هیومیک
 اسید+ همچنین بیشترین درصد اسانس در تیمار قارچ مایکوریزا.بدست آمد
 میلیگرم در لیتر144  اسید سالیسیلیک+ میلیگرم در لیتر444 هیومیک
 به طور کلی جهت بهبود رشد رویشی و میزان اسانس گیاه.مشاهده شد
 و کاربرد قارچ مایکوریزا به همراهLemonella  استفاده از رقم،بادرنجبویه
 میلیگرم در244  میلیگرم در لیتر و اسید سالیسیلیک444 اسید هیومیک
.لیتر توصیه میشود
 مایکوریزا، بادرنجبویه، اسید آلی، اسانس:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

گیاه شمعدانی ( (Pelargonium reniformeگردید

بادرنجبویه ( )Melissa officinalis L.گیاهی دارویی

( .)Ingarfield et al., 2019اسید هیومیک به عنوان

از خانواده نعناعیان ( )Labiataeاست ،اندامهای

یک اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع

هوایی گیاه به خصوص برگها محتوی اسانس

طبیعی ،بدون اثرات مخرب زیست محیطی موجب

هستند .مقدار اسانس در گونههای مختلف متفاوت و

بهبود ساختار فیزیکی محیط رشد ریشه ،جذب

بین  3/2تا  3/5درصد است .مهمترین ترکیبات

عناصر غذایی و در نهایت افزایش رشد و عملکرد

تشکیل دهنده اسانس را سیترونالل (23تا  53درصد)

گیاهان میشود (طالبی و همکاران .)1335 ،بررسیها

تشکیل میدهد .از ترکیبات دیگر اسانس میتوان از

نشان داد ،کاربرد اسید هیومیک در گیاه شنبلیله

سیترال ،ژرانیول ،لینالول و استات اوگنول نام برد

) )Trigonella foenum-graecum L.وزن تر و

(اقبال و همکاران .)1332 ،در طب سنتی از این گیاه

خشک گیاه ،ارتفاع گیاه ،محتوی کلروفیل کل،

برای درمان ناراحتیهای اعصاب و مداوای

کاروتنوئید و میزان اسانس را افزایش داد

بیماریهای معده ،قلبی و رودهای که منشا عصبی

( .)Mafakheri and Asghari, 2018همچنین در گیاه

دارند استفاده میشود ( .)Binello et al., 2017در

مرزه ) (Satureja hortensis L.نیز کاربرد اسید

حال حاضر استفاده از میکروارگانیسمهای مفید و

هیومیک موجب افزایش وزن تر و خشک بوته ،طول

اسیدهای آلی به عنوان نهادههای کشاورزی مؤثر در

برگ و ارتفاع بوته گردید (صبوری و همکاران،

افزایش تولید به منظور کاهش مصرف کودهای

 .)1331اسید سالیسیلیک از جمله هورمونهای

شیمیایی مورد توجه قرارگرفته است (حقیر

گیاهی هستند که نقش مهمی در فرآیندهای

قارچهای

متابولیکی سلول زنده ایفا میکند و بر افزایش رشد

مـایکوریزا با بهبود وضعیت تغذیهای و آبی گیاه از

گیاه ،میزان کلروفیل ،افزایش جذب و انتقال یونها

طریـق تغییـر در مورفولوژی ریشه و افزایش سـطح

موثر است ،همچنین موجب افزایش فعالیت

جـذب ریشهها و تحریک تبـادالت گازی ،سـبب

آنتیاکسیدانی و ایجاد مقاومت در برابر تنشهای

بهبـود رشـد گیـاه میشـوند(Dodd and Perez-

زیستی و غیر زیستی میشود .(Belkhadi et al.,

 Alfoka, .(2012بررسیها نشان داد که کاربرد قارچ

) 2010در گیاه مرزه ((Satureja khuzistanica

مایکوریزا تاثیر مثبتی بر وزن خشک اندام هوایی و

کاربرد اسید سالیسیلیک ،ارتفاع گیاه ،تعداد شاخه

ریشه ،رنگدانههای فتوسنتزی و میزان اسانس در دو

جانبی ،وزن تر و خشک گیاه ،عملکرد و میزان

گونه گیاه آویشن ) (Thymus daenensisو (Thymus

اسانس را افزایش داد (.)Sadeghian et al., 2013

 (vulgaris L.افزایش داد ( Abdollahi Arpanahi et

همچنین در گیاه استویا ) (Stevia rebaudiana L.نیز

 .)al., 2020همچنین در پژوهشی دیگر ،کاربرد قارچ

کاربرد اسید سالیسیلیک وزن خشک شاخه ،برگ و

مایکوریزا موجب افزایش شاخصهای رشدی در

بوته ،ارتفاع و تعداد شاخه فرعی را افزایش داد

ابراهیمآبادی

و

همکاران،

.)1331
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(جلیلوند شیرخانیتبار و همکاران .)1333 ،این

گلدانها به صورت هفتـهای آبیـاری شـدند .ارزیـابی

آزمایش با هدف ارزیابی قارچ مایکوریزا و سطوح

صفات دو هفته پس از آخرین تیمار صورت گرفت.

مختلف اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر

وزن تر اندام هوایی و ریشه :انـدازه گیـری وزن تـر

شاخصهای رشدی و میزان اسانس سه رقم گیاه

اندام هوایی و ریشه توسط ترازوی دیجیتالی با دقـت

بادرنجبویه ( )Melissa Officinalis L.اجرا شد.

صدم گرم انجام شد (خدابخش و دانائی.)1335 ،

فرآیند پژوهش

وزن خشک اندام هوایی و ریشه :جهت اندازه گیری

پژوهش حاضر در سال  1331در گلخانه ای واقـع در

وزن خشک اندام هوایی و ریشه ،نمونه ها در آون 14

شــمال ایــران (طــول جغرافیــایی  ،54/5435عــر

درجه نگهداری شدند ،و توسط ترازوی دیجیتـالی بـا

جغرافیایی  31/1332و ارتفاع از سطح دریا  213متر)

دقـــت صـــدم گـــرم تـــوزین شـــد (ســـروری و

با میانگین دمای حدود  15تـا  23درجـه سـانتیگراد،

باقریانلمراسکی.)1333 ،

رطوبت نسبی حدود  54تا  14درصـد و شـدت نـور

حجم ریشه :جهت اندازه گیری حجم ریشـه از یـک

حدود  14تا  14میکرومول بر مترمربع در ثانیه انجـام

استوانة مدرج که تا حجم خاصی درون آن آب وجود

شد .آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری

داشــت اســتفاده شــد و تغییــر حجــم آب بعــد از

کامالً تصادفی اجرا شد ،بـذرهای رقـم ،Lemonella

قرارگرفتن ریشـة گیـاه درون اسـتوانة مـدرج ،حجـم

 Citronellaو  Varigatedمســتقیماً در گلــدانهــای

ریشه در نظـر گرفتـه شـد (کشـاورزنیا و همکـاران،

سایز  11کشـت شـدند .خـال گلـدان شـامل خـال

)1333

زراعی و ماسه شسته شده به نسبت  1:2بود که پـیش

اسانس :اسـتخراج اسـانس توسـط دسـتگاه کلـونجر

از کشت توسط اتوکالو ضدعفونی شـد .مایـه تلقـیح

( )Shimadzu modelQP5050Aانجــام شــد و بــر

قارچ مایکوریزا  Glomus mosseaeاز بانک میکروبی

حسب درصد بیان گردید (دانائی و عبدوسی.)1444 ،

موسسه تحقیقات آب و خال ایران تهیه شد ،به ازای

محاســبات آمــاری توســط نــرمافــزار  SPSSو رســم

هر کیلوگرم خال 144 ،گرم مایه تلقیح در عمـق سـه

نمودارها با استفاده از نـرمافـزار  Excelانجـام شـد و

سانتیمتـری از سـطح گلـدان قرارگرفـت و بـذرهای

برای مقایسه میانگین دادهها از آزمـون ننـد دامنـهای

ضدعفونی شده در عمق یـک سـانتیمتـری از سـطح

دانکن در سطح  1و  5درصد استفاده شد.

خال کاشته شدند .تیمار اسید هیومیک (صفر 244 ،و

نتایج و بحث

 444میلیگرم در لیتر) در زمان کاشـت بـذور اعمـال

وزن تر اندام هوایی :نتایج حاصل از پـژوهش نشـان

گردید و محلول پاشی اسید سالیسیلیک (صفر 144 ،و
 244میلی گرم در لیتر) در طی دو مرحله (هفته دوم و
سوم کشت در گلدان) و بر پایه آب مقطر انجام شـد.

داد ،اثر رقم بر وزن تر اندام هوایی در سطح  5درصد
معنیدار و اثر تیمار و اثـر متقابـل آنهـا در سـطح 1
درصد معنیدار شد .بیشترین وزن تر اندام هـوایی بـا
 34/51گـــرم ،در رقـــم  Lemonellaو در تیمـــار
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مایکوریزا +اسید هیومیـک  244میلـی گـرم در لیتـر+

وزن تر اندام هوایی با  14/31گرم ،در تیمار شـاهد و

اسید سالیسیلیک  244میلـی گـرم در لیتـر و کمتـرین

در رقم  Varigatedبدست آمد (شکل .)1

شکل  -1اثر قارچ مایکوریزا ،اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر وزن تر اندام هوایی در سه رقم بادرنجبویه
Figure 1- Effect of mycorrhizal fungus, humic acid and salicylic acid on fresh weight of aerial parts in three cultivars
of Lemon balm

وزن خشک اندام هوایی :بررسـی دادههـا نشـان داد،

مایکوریزا +اسید هیومیـک  444میلـی گـرم در لیتـر+

اثر تیمار و رقم بر وزن خشک اندام هوایی در سـطح

اسید سالیسیلیک  244میلـی گـرم در لیتـر و کمتـرین

 1درصــد و اثــر متقابــل آنهــا در ســطح  5درصــد

وزن خشک اندام هوایی با  5/11گرم ،مربوط به تیمار

معنی دار شد .بیشترین وزن خشـک انـدام هـوایی بـا

شـــاهد و در رقـــم  Varigatedاســـت (شـــکل .)2

 3/15گرم ،مربوط بـه رقـم  Lemonellaو در تیمـار

شکل  -2اثر قارچ مایکوریزا ،اسید هیومیک ،اسید سالیسیلیک بر وزن خشک اندام هوایی در سه رقم بادرنجبویه
Figure 2- Effect of mycorrhizal fungus, humic acid and salicylic acid on dry weight of aerial parts in three cultivars
of Lemon balm

مطالعه تاثیر قارچ مایکوریزا و سطوح مختلف اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر04. ...

وزن تر ریشه :نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد،

رقــم  Lemonellaو در تیمــار مــایکوریزا +اســید

اثر تیمار ،رقم و اثر متقابل آنها بـر وزن تـر ریشـه در

هیومیک  444میلی گـرم در لیتـر +اسـید سالیسـیلیک

سطح  1درصد معنی دار شد .همانطور که از شـکل 3

 244میلی گرم در لیتـر و و کمتـرین ( 2/44گـرم) در

نمایان است ،بیشترین ( 5/55گرم) وزن تـر ریشـه در

تیمــار شــاهد و در رقــم  Varigatedحاصــل شــد.

شکل  -3اثر قارچ مایکوریزا ،اسید هیومیک ،اسید سالیسیلیک بر وزن تر ریشه در سه رقم بادرنجبویه
Figure 3- Effect of mycorrhizal fungus, humic acid and salicylic acid on fresh weight of root in three cultivars of
Lemon balm

وزن خشک ریشه :بررسیها نشـان داد ،اثـر سـاده و
متقابل تیمار و رقم در سطح  1درصد معنـیدار شـد.
بیشترین وزن خشـک ریشـه بـا  2/52گـرم ،در رقـم
 Lemonellaو در تیمار مـایکوریزا +اسـید هیومیـک
 +444اســید سالیســیلیک  244میلــیگــرم در لیتــر و
کمترین وزن خشک ریشـه بـا  4/13گـرم ،در تیمـار
شاهد و در رقم  Varigatedاست (شکل .)4
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شکل  -4اثر قارچ مایکوریزا ،اسید هیومیک ،اسید سالیسیلیک بر وزن خشک ریشه در سه رقم بادرنجبویه
Figure 4- Effect of mycorrhizal fungus, humic acid and salicylic acid on dry weight of root in three cultivars of
Lemon balm

حجم ریشه :بررسی و تحلیل داده هـا نشـان داد ،اثـر

 444میلــیگــرم در لیتــر +اســید سالیســیلیک 244

رقم بر حجم ریشه در سطح  5درصد و اثـر تیمـار و

میلیگـرم در لیتـر و کمتـرین حجـم ریشـه بـا 2/34

اثر متقابـل آنهـا در سـطح  1درصـد معنـیدار شـد.

ســـانتیمتر مکعـــب ،در تیمـــار شـــاهد و در رقـــم

بیشترین حجم ریشه با  5/54سانتیمتر مکعب ،در رقم

 Varigatedمشاهده شد (شکل .)5

 Lemonellaو در تیمار مـایکوریزا +اسـید هیومیـک

شکل  -5اثر قارچ مایکوریزا ،اسید هیومیک ،اسید سالیسیلیک بر حجم ریشه در سه رقم بادرنجبویه
Figure 5- Effect of mycorrhizal fungus, humic acid and salicylic acid on root volume in three cultivars
of Lemon balm

مطالعه تاثیر قارچ مایکوریزا و سطوح مختلف اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر08. ...

اسانس :نتایج حاصل نشان داد ،اثر تیمار در سـطح 1

هیومیک  444میلی گـرم در لیتـر +اسـید سالیسـیلیک

درصد و اثر رقم و اثر متقابل آنها بـر میـزان اسـانس

 144میلیگرم در لیتـر و کمتـرین درصـد اسـانس بـا

در سطح  5درصد معنیدار شد .همانطور که از شـکل

 4/13درصــد ،در رقــم  Varigatedو تیمــار شــاهد

 1نمایان است ،بیشترین میزان اسانس با  4/31درصد،

بدست آمد.

در رقــم  Lemonellaو در تیمــار مــایکوریزا +اســید

شکل  -6اثر قارچ مایکوریزا ،اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر میزان اسانس سه رقم بادرنجبویه
Figure 6- Effect of mycorrhizal fungus, humic acid and salicylic acid on essential oil in three cultivars of Lemon balm

در تحقیق حاضر نتـایج نشـان داد ،بـرهمکنش قـارچ

مــایکوریزا بــا تولیــد هورمــونهــای گیــاهی نظیــر

مایکوریزا و اسید هیومیک و اسـید سالیسـیلیک تـاثیر

سایتوکینها و افزایش فعالیت آنزیمها میتوانند رشـد

معنیداری بر صفات مورد ارزیابی داشت .همزیسـتی

ریشــه را تشــدید کننــد و باعــت تحریــک توســعه و

گیاهان با قارچ میکوریزا یک راه طبیعی و موثر جهت

گســترش ریشــه شــوند ).(Casson et al., 2003

بهبود رشد گیاه است ( .)Mirzaie et al., 2020آنهـا

پیرامون تاثیر قارچ مایکوریزا بر افزایش خصوصـیات

اثرات سوء ناشـی از فقـر عناصـر غـذایی را کـاهش

مورفولوژیک گیاهان ،نتـایج ایـن پـژوهش بـا نتـایج،

مـیدهــد و رشـد گیــاه را از طریـق جــذب و انتقــال

ذوالفقــاری و همکــاران ( ،)1333در گیــاه ریحــان

عناصر غذایی نظیر نیتروژن ،فسـفر ،پتاسـیم ،منیـزیم،

) .)Ocimum basilicum L.بیرانونــد و همکــاران

روی ،آهـن و منگنـز افـزایش مـی دهنـد Franken,

( ،)1335در گیــــاه شــــمعدانی

(Pelargonium

) )2012و با بهبـود فعالیـت هـای میکروبـی خـال و

) graveolens L.مطابقـت داشـت .همچنـین نتـایج

همچنـین تولیـد برخـــی تنظـیم کننـدههــای رشــد

پــژوهش حاضــر نشــان داد ،کــاربرد اســید هیومیــک

( )Kapoor et al., 2007منجر به افزایش زیست توده

موجب افزیش خصوصـیات رشـدی و اسـانس گیـاه

و میزان اسـانس در گیـاه مـی شـود .همچنـین قـارچ

بادرنجبویه گردید .اسید هیومیک نیز از طریـق اثـرات
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هورمونی و با تأثیر بر متابولیسم سلول های گیـاهی و

 Fathiو  ،)2413( Najafiaدر گیـــاه زنیـــان رومـــی

همچنین با قدرت کالت کننـدگی و افـزایش جـذب

) (Carum copticum L.مطابقت دارد.

عناصرغذایی مانند فسـفر و نیتـروژن سـبب افـزایش

نتیجهگیری کلی

رشد و میزان اسانس در گیاهان میگـردد ( Nardi et

به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد ،کاربرد قارچ

 .)al., 2002نتایج این آزمایش با نتایج  Mafakheriو

مایکوریزا به همراه اسید هیومیک و اسید سالیسـیلیک

(Trigonella

موجب بهبود رشد رویشی و درصد اسـانس گردیـد.

 ،foenum-graecum L.نریمانی و همکاران (،)1331

همچنـــین در بـــین ارقـــام بادرنجبویـــه بیشـــترین

در گیـاه بادرشـبی (Dracocephalum moldavica .

شــاخصهــای رشــدی و درصــد اســانس در رقــم

 Gholami ،)Lو همکـاران ( ،)2415در گیـاه کاسـنی

 Lemonellaمشاهده شد .بیشترین وزن خشک انـدام

( ،)Cichorium intybus L.گرگینــی شــبانکاره و

هوایی ،وزن تـر و خشـک ریشـه و حجـم ریشـه در

همکـــاران ( ،)1331در گیـــاه آویشـــن ( Thymus

تیمار مایکوریزا +اسـید هیومیـک  444میلـیگـرم در

 )vulgaris L.مطابقـت دارد .همچنـین کـاربرد اسـید

لیتــر +اســید سالیســیلیک  244میلــیگــرم در لیتــر و

سالیسیلیک نیز تاثیر مثبتی بر خصوصیات رشدی گیاه

بیشترین وزن تر انـدام هـوایی در تیمـار مـایکوریزا+

داشت ،اسید سالیسیلیک از طریق تولید هورمون هایی

اســید هیومیــک  244میلــیگــرم در لیتــر +اســید

نون ایندول استیک اسید و همچنین افـزایش جـذب

سالیســیلیک  244میلــیگــرم در لیتــر بدســت آمــد.

یون ها و فتوسنتز در گیاه باعت افـزایش رشـد گیـاه،

همچنــین بیشــترین میــزان اســانس در تیمــار قــارچ

عملکرد و اجزای عملکرد میشود Karami Chame

مایکوریزا +اسید هیومیـک  444میلـی گـرم در لیتـر+

) .)et al., 2016همچنین سالیسیلیک اسـید بـا کمـک

اسید سالیسیلیک  144میلیگرم در لیتر مشـاهده شـد.

اکسین تقسیم سلولی را تنظیم مـیکنـد و بـا افـزایش

بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده ،کاربرد قـارچ

فعالیت آنـزیم روبیسـکو و بهبـود فتوسـنتز و جـذب

مایکوریزا به همراه اسید هیومیک  444میلـی گـرم در

بیشتر عناصر غذایی منجر به افزایش وزن تر ،خشـک

لیتر و اسید سالیسیلیک  244میلیگرم در لیتر در گیـاه

و حجم ریشه مـیشـود ( .)Nourafcan, 2014نتـایج

بادرنجبویه پیشنهاد میشود.

 ،)2415( Asghariدر شـــــنبلیله (

این آزمایش بـا نتـایج Schmit .و همکـاران (،)2421
در لوبیا سبز ( ،(Phaseolus vulgaris L.نـورافکن و
محبـــــــوبی ( ،)1331در گیـــــــاه بادرشـــــــبو
( )Dracocephalum moldevica L.و پنیــــرل
( ،(Malva sylvestris L.درویژه و همکاران (،)1335
در گیــاه ســرخارگل ( )Echinacea purpurea L.و

مطالعه تاثیر قارچ مایکوریزا و سطوح مختلف اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر04. ...
( .)Echinacea purpurea Lفرآیند و کارکرد گیاهی.

منابع
 )1اقبال ،ح ،.قدرتی ،ل ،.احمدیسابق ،م ،.نورافکن ،م .و ط،
قبایی .1332 .بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانس گیاه
دارویی بادرنجبویه ) .(melissa officinalis L.فصلنامه
ی کاربرد شیمی در محیط زیست.52-41)14( 4 ،
 )2بیرانوند ،م ،.رضایینژاد ،ع  .و ز ،حسینی .1331 .تأثیر دو
گونه قارچ میکوریزا بر برخی ویژگیهای ( G.
 intraradicesو  )Glomus mosseaeمورفولوژیک و
فیزیولوژیک

شمعدانی

معطر

(Pelargonium

) .graveolens Lتحت تنش شوری .علوم و فنون
کشتهای گلخانهای.124-141 :)1(5 .
 )3جلیلوند شیرخانیتبار ،ح ،.توکلی ،ا ،.مرادی ،ف .و ف،
شکاری .1333 .بررسی اثرات محلولپاشی اسید سالیسیلیک
بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی استویا .(Stevia
) rebaudianaمجله فرآیند و کارکرد گیاهی)33( 3 .
.251-245:
 )4حقیر ابراهیمآبادی آ ،.حاتمی ،م ،.کریمزاده اصل ،خ .و م،
قربانپور .1331 .اثر قارچهای میکوریزا و کود زیستی
بیوفسفر بر شاخصهای رشد ،عملکرد ،اجزاء عملکرد و
ترکیبات اسانس زیره سبز (.)Cuminum cyminum L.
فصلنامه گیاهان دارویی.34-14: )11( 11 .
 )5خدابخش ،م .و ا ،دانائی .1335 .ارزیابی اثر پرولین و
گالیسینبتائین بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک،
آنزیمی ،رشد و گلدهی شمعدانی()Pelargonium spp
تحت تنش خشکی .فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران.
.54-45 :)3(14
 )1دانائی ،ا .و و ،عبدوسی .1444 .اثر سیلیکون و نانوسیلیکون
بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه
نعناع فلفلی ) (Mentha piperita L.تحت تنش شوری.
نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران:)1(31 .
.35-112
 )1درویژه ،ح ،.زاهدی ،م .و ب ،عبایزاده .1335تأثیر
محلولپاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر رشد و
خصوصیات ریشه گیاه سرخارگل تحت تنش خشکی

.242-225 :)34(5
 )5ذوالفقاری ،م ،.ناظری ،و ،.سفیدکن ،ف .و ف ،رجالی.
 .1333بررسی تاثیر گونههای مختلف مایکوریزا بر
ویژگیهای رشدی و میزان اسانس گیاه دارویی
ریحان

)L.

basilicum

.(Ocimum

تولیدات

گیاهی.51-41:)4(31.
 )3سروری ،س .و ح ،باقریانلمراسکی .1333 .مطالعه تاثیر
محلول پاشی اسپرمیدین ،اسید سیتریک و پرولین بر رشد و
گلدهی همیشه بهار )(Calendula officinalis L.
تحت تنش خشکی .فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران.
.33-25 :)4(15
 )14صبوری ،ف ،.سیروسمهر ،ع .و ح ،گرگینیشبانکاره.1331 .
اثر رژیمهای آبیاری و محلولپاشی اسید هیومیک بر برخی
ویژگیهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی
مرزه ).(Satureia hortensisزیستشناسی گیاهی ایران.
.24-13:)4(3
 )11طالبی ،پ ،.جبارزاده ،ز .و م ،رسولیصدقیانی .1335 .تأثیر
نحوه کاربرد و غلظتهای مختلف اسید هیومیک بر عملکرد
و میزان جذب عناصر معدنی گل رز مینیاتور رقم هفت
رنگ .به زراعی کشاورزی.153-544:)1(4 .
 )12کشاورزنیا ،ر ،.شهبازی ،م ،.محمدی ،و ،.حسینیسالکده ،ق،.
احمدی ،ع و ا ،محسنیفرد .1333 .نقش ساختار ریشه و
صفات فیزیولوژیک جو در پاسخ به تنش خشکی .علوم
گیاهان زراعی ایران.553-513 .:)5(45 .
 )13گرگینیشبانکاره ،ح ،.خراسانینژاد ،س ،.عباسی ،م .و ع،
طبسی .1331 .تأثیر دور آبیاری و اسیدهیومیک بر
خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی

آویشن ) .(Thymus vulgaris L.فیزیولوژی محیطی
گیاهی.52-11 :)51(13.
 )14نریمانی ،ر ،.مقدم ،م ،.نعمتی ،ح .و ع ،قاسمی پیربلوطی.
 .1331ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید
هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی
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